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NATUR & MILJØ
FOR 25 AR SIDEN

I forbindelse med naturvernaret

1970 sender Postverket ut fire

nye frimerker med motiver fra

norsk natur — havorn, ulv, mogop

og Voringsfossen. Frimerkene vil

være i handelen fra 10. april.

(Norsk Natur nr 11970)

ELGVARSLEREN
KOMMER

Na hhr det slutt på at nm ikke

vet når elgen kommer. Et hrina

ved navn I lydin AS i ntrodtiserer

na en elektronisk elgvaisler, leser

vi i lioi idebladet. Mot en

0 ten l( ir sove it i 111111 et, og sjekk

bitter iene hver I. januar så

skulle du va.re trv””

STO KURS!

Siden Gro ble sjef for første gang

i 1981 har det private forbruket i

landet steget med 27 prosent,

skriver bladet Folkevett.

på Normans vis

EN TREPIPLERKE ER EN TRIPTELLER
Fuglefolk bør være forsiktige når de bruker datamaskin, I bladet

..Vår Fuglefauna’. har ornitologen Tellef Barøy Vestøl en del

eksempler på hva som skjer når datamaskinens stavekontroll har
rettet opp det han skriver. Her er noen eksempler pa hva data

maskinen mener er passende navn pä norkse fugler:

Hvitkinngas — Hvittingfoss

Hornugle — horunge

Vepsevak — evnesvak

Taksvale — taukveil

Stripegas — striptease

Polarmake — polsemaker

Sotsnipe — saftsuppe

Trepiplerke — tripteller

Så hvis noen skulle lese om

merkede horunger ved Lista

Fyr. eller striptease pa Utsira,

skulle forklaringen være grei.

dette.

MEITEMARKEN
I FARE
Meitemarken er titi ydb’t ii

store jordomrtulni i Noni li

melder den cltiiiskn ,vi’,,’ii nm,

rr,ationen. Syiuliiiii ‘i ‘ii

mark soni tiïliii liii knii,iiit ii’iI

impoiieit1)lolitpiii.Iti i.il’ Iii

1\Jev Zenltniil. I upi iv ti

fenit,ii,rir,,i iiiilii

l)etoi,(J. I l,itiiiiiki’ii ‘i

rcqisti ni I i I iiilii iii I I

)iI [li iiyi’n bJ li ykli li.,, ;k,ir—

liii il diii ..1,.,l ‘.1)11 ‘i) Vi(luI0.

LA DEM FÄ DET

I I, il-i i,i liii i’, heter

I’ ‘li lii Iaigi’ihtinsvrefra

i ‘i’ II iii li I oihiuiid

(NAI). Ikke verst med tanke på .st
astrna- og allergiplagene blant

barn setter nye rekorder.

AVSLORENDE
SKVETING

Rovfugler kan se ting som er

usynlige for det menneskelige

øye. Nærmere bestnint innse

u ri n. Markm US inn i kni w oiii rnde—

ne sine iiieil siiit,skv,ittiiiij.

Denne atfer(hiit gir (I(iiii iiiiilighe—

ter til ti iitiviqui 0 I knn,iiiuni—

sere 110(1 niIi ti oil.. Siiiitidig

avsloter (litt iluiii. l-i,i’.k,, Inrskere

har in fiiniiul il il I,,, iif,ilker ser

disse nm, kor iiig iii min .mmiri det

er tilt,tivimmlutt ly,, mi, II ur i

vanlig iIlIiJ.IY’. (N’w i:miitist)

SKJELVER PÄ
SYLTELABBEN
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Ren, miljovennlig bærekraft
Ei Z1 Jeg vai nylig pa en konferanse om in iljoansvai-t’t i bransjen for

kontorutstyr. Blant tinnet ble det diskuti’rl hva 5010 gjores ini’d

ln’ukte tonerkassettei som gir tiykksverte i skri ter og kopimaskiner,

Repisc’ntanh’n litt I lewlett Packard kunni’ fortelle at firmaet «toI4’

in iljoansiar» tk’d 0 .‘tinli ‘in il bruktt’ tonerkas,s etter ii-ti kundene.

Problemet er bare at de brukte kassettene blir sendt helt til Kina

for n’sirkulerin, Jor deretter ti bli fraktet tilbake igjen som nye

kasset ter eller kli’slit ‘ngere. Slik blir ei enormt transporiforbriik

legi!init’rt i fl1Ilii’t5 not’n. Miljoansvart’

I inansmin is ter Sigbjorn Johnsen har nylig gitt ordet «lma’n’l’rajt»

en helt ny mening. Ba’rekrtijtig uwikling er d sette av penger i et

oljejond i dag, slik at tramtidens oppsvulmende pensjoner kan

Jinansieres. Problemet er at ptl denne milten legitimerer Johnsen et

avsindig hoyt tempo i oljeutvinningen, og dermed at vdrt inal om ti

stabilisere utslippene at drivhusgas.sen CO, undeiraves. Bti’re—

kraftig i’
t”Ja’rings— og t’nt’mgimit in is ter Jens Stoltenberg sjonglen’r ogsa med

ord. I 1a Dagsrevyen nylig snakket han oni gass so in « ren energi>’,

reportt’ren bet pti og /imtsttue a bruke uttiykket. Slik legitimnert’r

28 KONKURRANSE
Bli med på N&Ms store påskekonkurranse

48 STERILT
Miljøgifter truer mennesker
og dyrs befruktning

skråblikk Redigert av Jens Petter Toldnæs

innhold
4 VEIMILLIARDER
Sigbjørn Johnsen varsler en tØffere linje
overfor Kjell Opseth

6 BYFOLK
Har ikke vi byfolk rett til å si vår mening om

10 SVALBARD
naturvern? spør Trygve Norman

Økt turiststrøm til Svalbard setter naturen i fare
20 HELSE
Bruk sykkelen til jobb eller studier og spar
penger og miljø

24 NATURFILOSOFI
Den naturen vi så omsorgsfu lit verner, blir en teaterna
tur, mener idéhistoriker Per Strømholm
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Ifølge MS Word er dette

en tripteller...

MAKELIG
MALKENES
I .nkelte delegater på Natur og

litigdomns l,mmidsmtiote 11)5 tok til

mmide Iår at org.iumis,msjorieui bor

vurdere sitt forhold til Nomges

38 SKOG
Markedet vil tvinge skogbruket til miljøvennlig drift

N,mturvernforbund. Dette gjorde

ikke synlig inntrs’kk p.m NN\’s

leder Stein i’sl.ilkenes. I siste

liunimuler av Natur og Sanmimimimi ei

han ,mvh i (het sovende ti ud ti III ti

t,tlt’. I lit rykket ‘sover 5 mmmi emm

Stein» er imohig noe stvi kei el i

45 SUZUKI
Suzuki Swift kommer best ut i miljøtest for biler

FASTE SPALTER: Helene Svarer 9 • I nmrbibdet 18 • Naturfotogrtmfen 30 • Liv laga 50 • Bøker 56
Po khingen 56 • Blekkuhf 58 • Leserne» galleri 62 FORSIDEFOTO: Dag Vongraven

Jeg bore måtte kaste en ølboks på Svahbard

for å provosere naturvernerne.

Soltemnberg en dramatisk økning av våre CO .—utslipp. Ikorekraf

tigt’ Rentt’
Dan mnarks mmi iljovern minister Si’end A uken traff spiki’ren på

hodet under Bermitsens ba’rekrafi(!)—si’mninar i Oslo i fi’i’bruar:

— Min konklusjon er at «ba’rekraJtig utvikling» er en (..) idi

5011? er i konstant [åre for å miste sin støtte og bli brukt som skalki’—

skjul Jor nesten ikke a gjøre noe.

M iljobi’i’i’gi’lsi’ns honntum’ord i’r i ferd med a bli Ot’i’rtatt av in tem’—

essem’ 50111 egi’n ilig slåm’ fom’ noe helt annet, Begri’per 50111 ri’nt, in iljo—

vennlig og bterekraJtig er klisjeer som har mistet sitt innhold. La

oss kvitte oss med disse trollordene og finne

på noe nytt. Dette dreier seg nemlig om

langt mer enn bare ordkloveri. Det dreier

seg mmm avgjom’i’nde politisk’



NYHETER

Nornefeltet ligger utenfor 1-lelgeland, som

er re.4net som et av de mest verneverdige
kystomradene i Norge. Bade Miljovernde—

partementet og 1) rektoratet fbr naturfor—

valtning (1 )N) er meget kritiske til de kon
sekvensene lr miljøet oljeboringen kan gi.

I et brev fra Miljoverndepartenwntet til
Nærings- og energideparteinentet, g’ir det
fram at Statoils konsekvensanalysu av ut
byggingen har en rekke mangler.

Statoil, som skal sta for utbyggingen, har
ikke vurdert konsekvensene et oljeutslipp
vil f5 for Norges største fugleljell, Røst. DN
‘iser til beregninger om at fuglefjellet vil bli
lammet i ni av ti tilfeller ved oljeutslipp.

— Det cr20 sjofugihestander Røst som
har internasjonal verneverdi. Derftr er det
te et viktig omride, sier John Peder Den
stad, forstekonsulent ved DN til N&ivl.

Denstad papeker at bacie lundefugl,
skarv, ,ilke, arfugl og havsule er blant ane
iw som kan bli rammet ved oljeutslipp.
I uglebesiandene ferdes over store omrider,
og derfor kan utslipp som ikke nar land
være alvorlige ogsi for fùglene.

Vi mener usikkerheten er veldig liten.
I )en er sa liten at ulykker nesten aldri vil
skje, sier sier proctuksjonsdirektor Kjell I lei—
le i Statoil. El

I dette intervjuet med Natur Miljø sier
Johnsen at det vii bli en hardere priorite
ring av veiprosjekter i franitiden. Flere pro

sjekter som er regnet som samfunnsoko—
nornisk ulonnsommne, kan dermed Lille ut
av de kommende veipanene. Ifølge Vegdi—
rekt ratet, er nesten halvparten av veipro—
sjekteni i veiti afikkplanen for 1994 til
1)97 ulonnsomme.

— Jeg legger stor vekt pa at vi ogsa skal
vurdere lønnsomheten av veiforslagene.

Men den diskusjonen er vanskelig. Alle

partier som er opptatt av miljø, er ogsa de
samme som er opptatt av distriktsutvikling,

og det ur ofte knyttet til veiprosjekter.
— Vil du sigtuilisi’ri’ en li mdc’re prioritering

av viiprosjekt’r i Jiiiiiitida— Det ligger nok an til det i langtidspro—
gramniet, at lon iisoinheten skal tillegges
sto rre betvdnng Miii hold ng so in
hnansniinister, er i legge større vekt pa
samfunnsokonomisk lønnsomhet, sier

johnsen.

Det private forbruket økte med 4,6 prosent
i fjor. Mvi’ av dette gikk til flere fl reiser,
nye biler og husholdningsartikler — en ut

vikling som star i grell kontrast til regje
ringens maI om i endre vekstens innhold i

Ø miljovunnlig retning. Men lohnsen sier at
dette ikke skal gjenta seg i ar.

I ‘)‘)4 var et spesielt ar. Det var mye
«oppsimlet etterspørsel» blant folk. Mange
følte at de var over gjeldskneika. 11995 tror
jeg vi vil fa se en innen vekst i det private
forbruket. Det er ikke noe maI i seg selv a fa
mest mulig krbruksvekst, eller størst mu
lig vekst i antall ting.

Jolmnsen nwner at vi ma se forbruket i
Norge i lys av den globale krdelingen.

— Jeg var pa offisielt besøk i Kina for halv
annet hr siden, og jeg var overrasket over

den stole mengden privatbiler. Da stilte jeg

meg sporsmalet: hva med den dagen alle ki

- Lønnsomhet skal tillegges
større betydning i vurdering av
veiprosjekter. sier finans
minister Sigbjorn Johnsen.

nesere kjører like mye bil som vi gjør i Nor

ge? l-lva betyr det ftr miljøet? I (len sam

menhengen ser en tydelig at det ma skje en
atferdsendring i de rike landene. Det inne
bærer at vi flLt flate ut forbruksveksten,

samtidig som vi ma endre holdninger.

Samtidig sier Johnsen at en reduksjon i
arbeidsledigheten i seg selv vil øke den
økonomiske veksten i de rike landene, I Jan
sier derlor at vekstens innhold ma endres,
slik at naturens grenser ikke overskrides.

— Men li vis veksten skal endre inn hold, hva
skal vi bruke pengene pa

— Den teknologiske utviklingen gjør at vi
far en mye mer energivennlig produksjon i
industrien, og at vi far produkter som in
neholder mer av kunnskap og mindre av
forurensning. Sa veksten i framtiden vil bli
konsentrert om informasjonsteknologi,
kunnskap, omsorg.

Fordobling av forbruket

I regjeringens langtidsprogram er det en
frarnskrivning av økonomien som viser en
fordobling av det private forbruket fram til
2030.

— Er det sannynlig at euersporse/en etterJor

i ‘ksempel omsorg og te/etJenester vil øke sh mye
at iIi’l vil fylle opp denne /irbniksm’i’l’sii’n ? Er
det ikke mer .sannsynlig at vi kom mer til a kjo—
pi’ Jinen’ biler og reise mer /nis vi Jar mer peng
er mellom hendene?

— Fordobling av forbruket er ikke noe
maI, det er, som du sier, bare cii frainskriv—

ning av Iblgene av endret sammensetning
av befolkningen. Blant annet øker andelen
eldre, og de vil ha atskillig større kjopekraft

enn de vi har i dag. Det blir flere med mil
leggspensjoner, og færre minstepensjonis
ter. Sporsmalet er hva denne etterspørselen
skal rette seg mot? I hele Europa ser vi et

sterkt økende omsorgsbehov, fordi beføl k

ningen som helhet blir eldre, sier Johnsen.

Enig med Thorbjorn

Sigbjorn iohnsen sier seg for øvrig enig med
mniljøvernnminister Thorbjorn Berntsen i at
nir vi nh skal ha shkalt «grønn vekst», sh mh
vi ikke spise og drikke Oj) den ogsh, men
overføre den til den tredje verden.

— Fordelingen ma skje pa en annen mate
enn den har gjort til na Norge vil prcwe å
gh i spissen for det. Vi er jo ogsd i dag blant
de beste i klassen l)h dette omrhdet. Li

Forurensningskrav
til bilparken?
Den norske bilparken kan for
urense så mye den vil. Til
sommeren kan det endelig bli
slutt på det.

N&M: Ole P. Pedersen

I over ti hr har Miljøverndepartementet ar

beidet for at fomrensningsloven skal gjelde

for samk’rdselssektoren. I praksis betyr det
at om luftforurcnsningen langs det norske

veinettet blir for høy, ma eieren av veien
sørge for at lufta blir renere.

Miljovernminister lhorbjørn Berntsen

sier na at regjeringen skal behandle de nye

forskriftene før sommerferien. Dermed kan
du med loven i hund kreve at trafikken re
duseres hvis den forurenser for mye.

— Jeg haper at det skal bli en forskrift

som det sthr noe i, som far betydning for
det vi faktisk er ute etter, sa Benitsen fra
Stortingets talerstol nylig.

— Det er gjort et eleitdig arbeid med den

ne saken fram til nu. Jeg har dessverre liten

tiltro til at forskriftene blir gode, sier Tore
Killingland, [agsjef i Norges Naturvernfor

bund, til Natur Miljø Bul Ietin.
1-Ivis ikke Miljøvcrndepartcrnentet klarer

a Li gjennomslag i regjeringen, kommer

Norge til å bnmke rnmstestandardene i kU,
ifølge de opplysningene NLM bar Litt.

Blir de endelige reglene slik som Statens

forurensningstilsvn (511) har gatt inn for,

vil kostnaden for samfunnet bli ph flere
mill iarder kroner i aret — i følge M iljøvern—

departementet. El

Johnsen lover strengere krav til Opseths veiprosjekter
Finansminister Sigbjørn Johnsen varlser en
tøffere linje overfor samferdselsminister Kjell
Opseths veiønsker i framtiden.

Toppskarven er blant de mange
fugleartene som kan bli rammet
av et oljesøl fra Norne-feltet,
utenfor Helgeland.

N&M: Jon K. Berg

Fot» B>rd L,,ker

Miljøet tapte i nord

NYHETER

Arbeiderpartiet og Høyre har
vedtatt å åpne Nornefeltet for
utvinning. Naturvernmyndig
hetene advarer mot
konsekvensene.
N&M: Ole P. Pedersen

Får miljovernminister Thorbjorn Bernt
sen det som han vil, skal loven i framti
den kunne brukes mot bilforurensning.

Privat vekst

-I’-- I
Ut, fl,,> Loke,,
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NYHETER NYHETER gronn

N&M: Jon K. Berg

Det var tmder sentralsivrernotet 10. janu
ar at Norman kunngjorde sin beslutning,

etter i ha vært med i tre og et halvt ir.
Den direkte foranledningen til at han

trakk seg, var en personalsak, der han fikk
flertallet mot seg. Saken gjaldt avlonning
av ny administrasjonssjef, og her mente
Norman at flertallet i sentralstyret motsat

te seg en videre profesjonalisening av sek
retariatet i Oslo.

— I lertallet i sentralstyret star for en sta
dig storre overforing av ressurser fra sen
tralt til lokalt niva. Samtidig pilegges sek
retariatet flere og flere oppgaver. Jeg mener
a sekretariatet bor styrkes, fordi det har vist
seg at det gir mest miljovern for pengene,
sier Norman.

I lan reagerer også pa det han mener er
sentralstyrets dype rnistro til naturvemere

som bor i hver, og at de som bor i byene
ofte ikke anses som rneningsberettigede i
viktige saker.

Naturvern

—Jeg tror jeg representerer en stor tri ippe
medlemmer i Naturvernforbundet, see I i i CI

mer opptatt av Iorbrukerrettee in il j nei i

det tradisjonelle naturvernet enn le i

sempel distriktspolitikk ogsitliespciieii

kysl.fiskerne.
Trygve NJornan presiserer Il li,eii, Isi tilsis

ikke retterseg mot sekietei het I il,, Mcii

mot flertallet i Sent la stvI et

— Sekretariatet gju! eie I cc lei ii i eR, nede

blir dessverre fratatt eIe uke cii ei iiil I essi i

senesomerne’nlveiidig lei PilV1I liii—

datet fra Sent reRtvi et I si Ille I i lisJe )nen

kunne jeg i leiegeleci ikke sta ei ne,ii I g ur.

Barsk ble
truet

Brunbia er al
vorlig truet.
Horge har et
spesielt
ansvar for vern.

tid, mi en ifolge forskerne for
søke i opprettholde dem i om
rader med minst 00 bitolk.
Bare i Norge er det et si stort om
flide av brune bier at det kan vir
ke som en naturlig genbank.
Dette omradet omfatter kom
munene Flekkefjord, Luncl, Sir
dal og Sokndal kommuner.

Barsk ble

Det er mange gode grunner for â
forhindre at brunbia ikke dor
ut som egen rase. Den kan
enna litt om det «i klare seg i en

kald og barsk verden, omgitt
av fiender som mar, ilder, rev,
røyskatt, jerv, hjorn og men
nesker. De reagerer raskere enn

andre biraser pa forandringer og
uro i omgivelsene.

I (le fleste europeiske land er
det na dannet foreninger av in
teresserte biroktere som onsker a
bruke den brune bia slik den er,
eller utvikle den gjennom vanlig
avlsarbeid, slik det er gjort pa an
dre biraser.

I en resolusjon til de nordiske
landbmksministre som ble ved
tatt pi en konkranse nylig, blir
det shitt fast at Norge har et sær
skilt ansvar for at den brune bia
overlever de nærmeste arene,
inntil tilstrekkelig sikrede og sto
re nok reservater er opprettet i
flere europeiske land.

Midlertidig godkjent

Det Norske Landbruksdeparte
mentet har «midlertidig god
kjent» reinavlsornr,idet, med
hjemmel i bisykdornsloven. I Iva
som videre skjer, er stort sett
overlatt til biroktem ne.

— Det er ikke ordnet med varig
vern og midler til rasekontroll og
andre nødvendige tiltak. Uten at

det kommer klart team, anrydes
det at en ikke otesker a gi pilegg
om restriktive tiltak til næring,
sier Drivdal.

Flere fremtredende europeis
ke forskere har den senere tid
skrevet til den norske Land—
bruksrninisteren og bedt om at
noe gjores. D

pepper

Av ein eller annan grunn

meinar mange vegetarianarar

at deira kosthald er meir

naturvennleg enn andre sitt.

Korleis det? Er du meir glad i

naturen nar du et vegetasjo

nen enn nar du et dyrelivet?

Har naturen det betre om du et

opp ein kornaker i staden for

ein okse? Eller er det naturen i

deg sjølv som har det betre

nar du et plantekost? Gir dette

ksothaldet deg fleire levear?

Er det i sa fall til beste for

naturen at du lever nokre ar

ekstra, slik at du rekk å ete op

enda meir av plantelivet? Eller

er det berre din kroppslege

livskvalitet som aukar nar du

et plantekost? La oss håpe

det. Ja, la oss inderleg hape

det. Men eg tvilar. For den

som har sett vegetarianarar

stå med ryggen til og pusle

orsakande med sine gulrotbif

far og salatblad ute på kjøkke

net og etterpa sitje halvtriste

over sin rodbettallerk ved

bordet, har meir inntrykk av a

ha vore vitne til ei sjukdomsfø

rebyggjande medisinering

eller ei slag innvendig banda

sjeskifte, enn til matglede, lyst

og velfære.

Eg blei tidleg klar over at eg

var kjotetar. Ein snorrett kon

sekvens av dette har gjort meg

til motstandar av å utrydde dyr

eg likar a ete. Det ligg mykje

naturvern i forlenginga av

dette å bruke naturen.

I enotsetnad til vegetariana

rane et eg ogsa med stor lyst

alt det gode som kjem fra

planteriket og vil verne ogsa

dette. Ja, jamvel det eg likar a

sja og ta inn i meg med augo.

vil eg gjerne verne, stundom til

og med frede. Dessverre

forbyr mitt fedreland oss

privatmenneske a frede noko

som helst. Staten har monopol

pa all valdsbruk i samfunnet,

og freding er som vi veit ogsa

vald .- ofte mot ein samferd

selsminister.

Gleda ved a ete held eg for

å vere ei sann naturglede eg

kvar dag er takksom for à fa

oppleve. Har ein først forstatt

at all mat kan vere god og at

eting er ei glede, er ein komen

nokså nær eit rikt liv. Det fører

med seg ei viss omsorg for

maten og maltidet og ei viss

takksemd og lystforventing.

Nar ein først er slik laga at ein

jamleg treng ete for å overle

ve, og dertid er sa heldig a ha

mat, bør etinga vere ein jubel.

ikkje berre eit batteriskifte

eller ei tankpafylling. Det krev

ingen overdimensjonert øko

nomi, ingen luksuriøs eller

sløsande livsstil, berre ein

vernande omtanke for maten

og opplevingsverdiane i den.

Det er nok at vi aktar oss og

ikkje paforer maten skade.

Nei, det er den som mishand

lar maten sa den blir darlig

eller keisam, og som far dei

etande til å misse interessa og

gleda ved måltidet, som sloser

med naturverdiane. Det er

forkasteleg livsøkonomi å

skamfare maten og gjere

matstundene gledeslause.

Mang ein norsk etar er

kjenslemessig avstumpa i

forhold til maten sin. Men sa

er då ogsa mangt eit norsk

kjøkken eit destruksjonsan

legg for mat.

I naturvernkatekisma burde

det stå skrive med sjølvlysan

de skrift: Å lage darleg mat er

like gale som å kaste mat.

Einar økland

— Jeg vet det er mange som har reagert på den politiske utglldningen i Naturvernforbundet og som har
truet med å melde seg ut. sier Trygve Norman. som trakk seg fra sentralstyret i protest.

—Byfolk mistros i naturvemet
—Flertallet i Naturvernforbundets sentralstyre har en
dyp mistro til naturvernere i byer, sier Trygve Nor
man, som har trukket seg fra sentralstyret i protest.

I Norge finnes halvparten av ver
dens gjenværende hestand av
den brune hia. ltrunhia var en
gang den mest utbredte birasen i
verden, I Norge har bestanden
gatt tilbake med 60 prosent fra
1980 til 1994 fra ca. 30 000 til
10 000 bifolk, forteller Nils J.
Drivdal, prosjektleder i Reinavls
omradet for Den Brune Bia.

Dersom en bistamme skal
holde seg levedyktig over lang

— Er det ikke en kne li r et du trekker
mange medlemiceer ned deg ut av Natur—
vernforbundet

— Jeg vet det er ii Ililge’ sneee leir reagert pa
den politiske ntglidniiige’n i Naturvernfor—
bundet eg sum li.n mel mccl i melde seg
ut. Mere jeg vel ken true eller håper at min
avgang vil nileise et slsicel iv titieteldelser,
I stedet ie.ipc’i leg dci kne bli eie debatt om
i hvilke’n e’iIliIli N,illII\eIIefurbIIfle,letsl{al
ga I )et lier \a’rt si e)elt »mii Iraværende
li utiil, li ille ‘I Ns cii ein

Alvorlig

i Netni ve’rnfurbtnedet, Stein Malke—
at det er alvorlig at et sentralstyre—

i iel5ker seg, uansett hva begrun—
lielse’n ei. S.imeitidig sier han at det er en
i selelig stk et
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Helene Bank svarer på dine miljøspørs
mål. Skriv til Natur & Miljø, postboks
2113 GrünerlØkka, 0505 Oslo. Merk
konvolutten «Helene Svarer»

Er energipærer
miljoskadelige?

Vi har i dag fatt sakalte energi
pærer, men skaper vi ikke bare
et nytt problem ved å bruke
denne typen pa’rer? Etter det
jeg har hørt, er det slik at alle
pvrer uten glødetråd har kvikk
sølv i seg. Stemmer dette? Er
disse pærene da spesialavfall,
og har vi klare nok regler i dag?

Thorl&f Jakobsen, Nordfjordeid

Vi liai- to ‘pei- lyspa’n’r: vanlige
lyspa’rer og lrorpa’n’r. Lysrorpa’—
rene bygger pa det sa ni nu’ prin—
s ippet som lysstoJfroi og in iu’hol—
fler derfor litt kvikksolv.

Mengden kvikk.sølv fra lysror er
rundt 100 kg på landsbasis per år,
mye mindre enn utslipp fra Amal
gamJylhnger og kvikksolvtermno—
mneten’. Kvikk.sølv er derimot en så
farlg miljøgift at produsentene
bar ta ansvar for å fjerne det helt
fra sine produkter.

Energipa’rer in m’holder kvikk—
sølv og derfor anbefaler Oslo Ren—
holdsverk at lysstof,! rør og pa’rer le
len’s inn som spesialavJåll til
gjL’n vinnin,g. Renholdsverket sen
der ro rene til Sverige, hvor alumi—
niumnet og kvikksølvet gjennvin—
nes. i or private skal dette være
gratis, mens firmaer må betale tre
kroner stykket.

Vi undersøkte blant de fin’ lys—
r rprodusen tene Osram, i ‘hillips,

I klartekst er dette hva du bor

• Bruk lysror og lysrørpa’rer
for å spare energi.
• Spør Jorhandler om kvikk
sm,lvinnhold og returordning
hver gang du kjøper.
• Lever lys rør og lysrørpa’rer
som spesialavfall

Resirkulert tilstopping

Er det riktig at resirkulerte pa
pirfibre kan forårsake tilstop
ping IV kloakkror?

Per Andersen. Drammen

ifolge en labaratorieundersokelse
utført av Edet bruk, har bare
mengden av våtstyrkem iddel og
tykkelsen pa papiret noe å si på
oppløsningsevnen til papin’t. Vdt
styrkemiddel tilsettes hus hold
ningspapir, papirlommetørkla’r og
papirhåndkla’r slik at det ikke skal
løse seg opp i vann, for eksempel
på kjøkkenbenken. ilvilken type fl
bre som er brukt til a lage toali’tt
papir, har altsa ingen betydning
for hvor lett papiret går gjennom
kloakkrøn’t.

I Norge og Sverige er 85 pro
sent av alt toalettpapir basert pa
n’sirkulerte Jibre, og avløpsnettet
fungerer ennå! i fnsholdningspa—
pir, kj’kkenrullem- og papirhånd—
kla’r bør ikki’ .spyles mn’d, da dette
lett kan gå trygt.

Helene
Svar

rH .$

Ny, revolusjonerende teknologi som gir:
inntil 10% lavere drivstofforbruk. Ved 15.000 km
og 0,8 I/mil sparer du inntil 1000 kroner pr. år iflhifleflId1inntil 21% lavere lydnivå
gir deg et meget stillegående dekk på ru, norsk asfalt Norges mest kjøpte dekk
kortere bremselengde på vått føre

III dED ,,,/KtII Serger

Luma og General Eh’ctrics hvilken
miljøpolitikk di’ hadde. Osram og
General Electrics var de darligste i
klassen. I)e hadde tn negativ inn
stilling til våre mniljosporsmål, og det
virket ikke som om bedriftene ville
satse pa miljøtiltak iframtiden.

Lunza var best sammen med
Phillips. Eurolight a/s og Luma
har erkjent at produktet deres er et
in iljop roblem, og jobber med det—

te. Luma er det eneste i Norge som
tar imot lysror uten omkostninger
for kunden, og leverer disse til
gjenvinning. I lar om din for-
handler har en slik ordning.

Phillips vil redusere mengden
kvikksalv i lysrørene sine til en
fjerdedel av I, va de er i dag. ho—
vedkon toret i Nederland gjen—
nonijører forskning på gjenbruk og
gjenvinning av lysrør.
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SUIIET IHJEL
TIL TURISTENES

FRYD
attraksjonene for Svalbard-turistene.
Turbåtene la kjempens dødskamp inn
som polarcruisets høydepunkt.

N&M: Ola Flyum

En isbjørn som
sultet i hjel, ble i
fjor en av de store

T
urismen og ferdsel pä Svalbard skal

underlegges strengere kontroll. I
den nylig framlagte Stortingsmel
ding nr. 22 «Om miljovern på Sval
bard» fi)rsøker myndighetene å fo

rebygge mulige negative utslag av turismen pä
Svalbard.

Sysselmannen på Svalbard har allerede begynt
en mer offensiv oppsynstjeneste. 11993 ble det
rapportert flere overtrarnp av ferdselsforbudet på
Svalbard. Etter at Sysselmannen satte i gang en
mer oppsokende inspeksjonsordning hadde
man i 1994 ingen alvorlige overiredelser.

Konsekvensene av turiststrøinmen med de
store cruiseskipene er synlig for alle. I fjor kom
omkring 22 000 cruiseturister til Svalbard. I
henhold til tradisjonen
velger crriiseskipenc a
ankre opp i Magdalena
fjorden.

Ulempen med den
ne konsentrasjonen kan
tydlig sees. Gravodden,
hvor det ligger en gam
mel kirkegård for hval
fangere og jegere, er >

Foto Daq Vunqraven

Denne isbjor
nen led en
langsom sult-
død, noe tu
ristene visste
å sette pris
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Store Norske Spitsbergen Kul
kompani presser hardt på regje
ringen for å åpne en ny kullgruve

på Svalbard. Kulkompaniet ønsker
i den forbindelsen å an legge en 64
kilometer lang og 11 meter bred
vei fram til gruven. Naturvernor

ganisasjonene mener at veien vil
ramponere noen av Svalbards
mest vemeverdige naturperler. De
mener at Svalbard har en helt spe
siell status som det største områ

det med urørt arktisk villmark i
Vest-Europa. 60 prosent av Sval
bard er vernet, men organisasjo
nene mener at også de isfrie og re
lativt produktive områdene på det
sentrale Spitsbergen fortjener å få
et varig og sterkt vern.

I denne sammenhengen er en
vei gjennom blant annet Reindalen
et betydelig inngrep. Reindalen er
den største isfrie dalen på Spits
bergen med noen av de viktigste
våtmarksområder og den rikeste

vegetasjonen på hele Svalbard. I
tillegg er det store forekomster av
reinsdyr, gjess og vadefugl i om
rådet.

— Masseturisme
Også deler av turistnæringen er

motstander av den planlagte

et yndet sted for turislenes grillkvelder,
I )et har vært mye soppel tidligere, men en
bedre inspeksjon har fort til at turistskipe
in’ er mer papasselig med å rydde etter seg.

likevel er turistenes respek for kultur-
minner mildt sagt slett. I (lette omradei
finnes det gamle spekkovner, hvor hval—
fangerne — i all hovedsak nederlendere og
englendere har laget olje av hvalspekk.
I )isse spesielle øynene har vært brukt til tu—

rislenes grillaftener og til soppeldunker.
I tillegg har titusener av turistfotter øde

lagt den sarhare vegetasjonen i ontradet.
Dette har fri til s,utdfltmkt som ikke vil
stanse med mindre torisit rafikken regule
res til mer faste traseer lmirst da vil vegeta—

Ip’i—

veien. Det sier styreformann Ulf
Prytz i Svalbard Polar Travels AS.
Han mener at øyriket i dag har
samme status internasjonalt som
Galapagos og Himalaya.

—Vi ønsker en turisme som har
monerer med hensynet til miljøet.
Dette er også kommersielt riktig,
da våre turister søker en slik opp
levelse. De ønsker å slite litt for å
komme seg ut i Svalbard-naturen.

— En vei vil på en helt annen
måte lette adgangen for en annen
type turister enn det vi ønsker.
Dette kan lede til en slags masse-
turisme som vil lønne seg på kort
sikt, men gjøre Svalbard uinteres
sant på lang sikt, sier Prytz.

Rådgiver Reidar Hindrum ved
Direktoratet for Naturforvaltning er
enig med Ulf Prytz og mener at selv
om et ferdselsforbud for bil blir
overholdt, vil veien likevel føre til
økt ferdsel ettersom folk lettere kan

ta seg inn i Reindalen med sykkel.
Dessuten mener Hindrum at

det ikke er tatt skikkelig stiling til
hvordan man vil sikre vedlikehol
det av veien, når en gruvedrift i
Svea en gang tar slutt. Dersom
ikke vedlikeholdet fortsetter, kan
erosjon ødelegge vesentlige deler
av naturen langs veien. D

sjonen få tid (il a feste nytt tak og dei med
li i nd re viterl igere erosj on

Stresser hvalrossen

in av dem sunt er sterkt krit isis til turistnen
på Sval haid er radgiver Reidar Il indru in
ved Direktoratet ft)I Nattim fotvaltmting. I laii
arbeidet som naturvertikonsulermt fr Sys—
selmannett fra I) >1 —)4•

I lindrun er mest hekvon et for effekten
av trafikken til de sma og mellomstore titt—

isehatene, De kan ti seg ham tilde mest sa’ i—

egne og sarl)are oniradene pa Svalbard. I til
legg er de ogsa titsivit med guinmibaiei for
i landsetting av tltristgrupper Disse cruise—
ne stresser dvielivet og utsette! ttve onirader
for forsopling pa en helt annen mate enn de
store entiseskipene i Magdalenat jorden. Selv
on okm ngen i .mnt.il I turister til Svalbard
ikke ham vært eksplosiv, har likevel antall an—
løp omkring pa oygruppa okt heti’aktel ig.

I lindrum er ikke ovet bevist ommi at alle —‘

skipperne p1 (11551’ smacruisene er like nul—
johevisste:

Døende isbjørn som attraksjon

1 )enne mangelen pa respekt for dyrel ivet
pa Svalbard, opplevde Il in dro ni ogsa i ett

litt annet sammenheng. I lan var ute pa tje—
nesteoppdrag i Na rd—i\ust Svalbard Natur—
ieserval, da lt,oi sa en turisrhat som hadde

satt i land tut isler.

— l’uristemie flokket seg ont en ishjørn
s( mi var tlod av sult nede i st randkanten

I )et er for øvrig en anIig dodsarsak b

gamle shjornem Skipperen visste om is—

hjom tien, fordi han og et annet lass med tu

rister hadde sett (felt pa samunie sted ni da
ger tidligere. Turistene hadde I ologm afett
(lett utniattede og doende isbjornen, men
det Ialt verken dem (‘fler skipperen inn a
varsle Svsselinan mmeit, sier Il indruni oppgitt.

— rmn-OInm’rtoI (‘im’ (‘J OmI mpp(mltt om’ mmmi!
Jmmm’ern. ‘Dcr il,, l’n iHa’:’

— Joda, men jeg tror ikke .ille har full
kotitroll over hva h,itene kiretar seg pa (le

enkelte titrene. Dessuten er ook ikke mil—
jobevisstlieten like slet k hos alle turopera—
torene eti ni.

— 1 mlii 1i1l)tStmiil(ICr (ti’ tflt’iÇlttm’ Jul St’ailsmmdm’

— Nei, men vi mm fa styring med turis—
tinn for dcii far negative følger. I oruten de
nevnte turistbaiene, er det en uken-

Magdalenafjorden byr
på vill og storslått
natur og er et popu
lært reisemål for turis
ter som vil oppleve
noe ekstra.

Her ser vi ett av resul
tatene: slitasje etter
cruiseturistene på
Gravodden i Magdale
nafjorden.

I’

Ny vei kan føre
til masseturisme
Naturvernforbundet og Ver
dens Naturfond aksjonerer for
å få satt en stopper for den
planlagte veien mellom Long
yearbyen og Svea.

— %s ‘

-

— i’urmstenes ønsker om å k( mmmc nær
isbjorn og hvalruss, samt å besøke fugleFjell

og kolonier, blir tiok ettet kontinet i for stor
grad. Ln slik frainft’rd stresser selvsagt

dvren . Problemet blir derfor mer av etisk
karakter for forvaftningen titti faren for at
disse d rebestandene blir truet a forstvr
relsene, mener Reidar Il indrum.

-I

Den planlagte

veien mellom
Longyear
byen og Svea
skal gå gjen
nom viktige
beiteområder
for reinen.

NN.

— —

Foto D i V,nrr,’v,

Ro i ,‘ H ,,,fr,o,,
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Kulturminnene på
Svalbard må også
beskyttes. Her besø
ker en gruppe turis
ter Danskøya. Gra
ven forgrunnen er
fra 1600-tallet.

de interesse for a arrangere sakalte pa
norarnafiygninger over Svalbard. Myndig
hetene ønsker ikke a åpne for denne type
turisme, og panoramaflygninger ville i mye
sterkere grad enn turistcnhisene forstyrre
Svalbards villmarkspreg. I )agens miljø
vernhesternmelser for Svalbard gir ikke til
strekkelig reguleringsmuligheter nar det
gjelder flyging. I)et pågar et arbeid for å
bedre miljøvernforskriften på dette omra
det, sier Reidar I lindrurn.

Upopulær inspeksjon

— Våre gjester er ikke spesielt glade for å
møte onkel politi ute i villmarka. Situasjo
nen i dag er imidlertid bedre enn tidlige-

re. Sysselmannens folk er na mer bevisste
sin opptreden overfor turistene, sier dag
lig leder Lars I lagen i SP()T (Svalbard Po
lar liavels AS).

I lan forstar Sysselmannens plikt til a un
dersøke hans og turistenes framferd. Like
vel reagerer han pa Sysselmannens bruk av
helikopter på Svalbard:

— Det er viktig at ikke sysselmarinsetaten
kommer flaksende med et av sine helikop
tre, nar den er ute for å kontrollere turiste
nes framferd. Dette er forstyrrende hade for
turister og dyr. Turistnæringen bruker un
der kn prosent av antall helikoptertimer på
Svalbard. Vi jobber for at det skal bli null.
Storhmkerne av helikopter; forskningen og
Sysselinannen bor kunne redusere sitt for
bnik vesentlig.

— I lar ikke slike inspeksjoner vist seg nød
vendige? l)et har jo komntnm’t rapporter om at
cruLseskipperne er sva’rt nærgående overfor
hvalross og isbjørn? -,

— Dette var et større problem tidligere.
I dag har vi fem bater som tar med seg om
kring 1500 gjester i løpet av sesongen.
Skipperne på disse båtene har klare in
strukser om ikke å gå for nært fuglefjell,
hvalross, isbjørn og andre dyr. Eksempel
vis har (le ikke lov til å mate dyrene eller
følge ishjørn. De skipperne vi har i dag, er
svært nøye med overholde denne instruk
sen, ikke minst fordi det er attraktivt å ar
beide for oss pa Svalbard, sier Lars I-la
gen. fl

0

Ny gruve
blir
milliardsluk
Det statlige pengesluket pa Svalbard — Sto
re Norske Spitsbergen Kulkompani —

kjemper drabelig for å apne ei ny gruve i
Svea. I dag betaler norske skattebetalere
300 000 kroner for hver arbeidsplass i Kul
kompaniet. Ei ny gruve innebærer inves
teringer for omkring en milliard kroner.

For Norge ei det viktig a ha ei bosetting
på Svalbard. Øyriket var fram til 1920 et
slags terra nullius — ingenmannsland. Fle
re nasjoner hadde drevet fangst og fiske i
omradet. Under den store fredskonferansen
i Paris i 1920 fikk Norge suvereniteten over
omradet. I dag har 20 land underskrevet
denne traktaten som formelt trådte i kraft
14. august 1925.

Den norske overhøyheten betyr at norsk
lov er gjeldende på Svalbard. Likevel har
alle signaturmaktene sikret seg likestilling
nar det gjelder utnyttelsen av naturressur
sene pa Svalbard. Russland er det eneste
landet som har utnyttet denne rettigheten
for a utvinne kull. Engelske gruveinteresser
undersøkte, men la planene pa is.

En norsk bosetting er viktig for å sikre
fortsatt norsk suverenitet over Svalbard. Det
pagår nå en kamp mellom ulike interesser
om hvor mange og hvem de framtidige
Svalbard-beboerne skal være:
[i Svalbard-folket selv ønsker at beboerne
skal være kullgmvearbeidere. ‘lolket ut fra
folkemøter på Svalbard, er det et klart fler
tall pa Svalbard for fortsatt gruvedrift. Noe
annet ville da ogsa være overraskende et
tersom flertallet er tilknyttet Kulkompaniet.

De norske kulitradisjonene står fortsatt
sterkt pa Svalbard.
fl Miljointeressene mener imidlertid det
finnes alternativer til kulldrift som en løs
ning pa bosettingsspørsmalet. Alternativer
er allerede under oppbygging gjennom
universitetsstudiene pa Svalbard, samt øket
forskningsvirksornhet pa øygnippa.
fl Sentrale personer i oljebransjen mener at
ei ny kullgruve pa Svalbard harmonerer
darlig med Norges framstøt i Europa for å
selge «ren» gass fra Nordsjøen framfor
«surt» kull fra Øst-Europa.

Kuligruvene på Svalbard subsidi
eres med 300 000 koner per ar
beidsplass. Foto: Soeo Lr:k DohI/Soof: to

300 000 besøkte Svalbard i 1993.
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SKOLEMARKERINGEN 1995
ER DU INTERESSERT I EN UTDANNELSE INNEN MILJØ?

VIL DU BLI EN AV SAMFUNNETS KVALIFISERTE MILJØARBEIDERE?

HER FINNER DU ET BREDT TILBUD PÅ MANGE NIVÅER.

er 15. april.

“Miljøvern er et av de mest
spennende fagområdene i vår tid!”

I det nye NorgcsnettcL fc høgre utdanning er miljøvernstudiene
i Bø og mi1jøteknokgisuidiet i Prsgrunn utpekt som nasjnnale
Imutepunkter og sataningsfeh. .rløgskokn i Telemark g deg
topp utdanning på området, har et stort internasjonal kontakt-
nett, driver en omfattende viticsomhet innen forskning og utvik
ling - og ligger i CL fylke med utallige tilbud innen idrett, kultur
og naturopplevelaer.

Ring eller ,tbv og be om kalalog!

Påmeldingsfrist til opptaksprøvene ved
ARKITEKTHØGSKOLEN I OSLO

Opptakskriterier er foruten beståtte opptaksprøver,
generell studiekompetanse med innsending av vitnemål senest 1. juli.

Opptaksprøvene er delt i to, en hjemmeoppgave og en skoleoppgave.
Hjemmeoppgaven blir bedømt av høgskolens opptakskomité og
ca. 70 kandidater får anledning til å delta ved prøvens andre del som foregår

Påmeldingsskjema og opplysninger fås ved skriftlig henvendelse til:

OPPTAKSPRØVER TIL ARKITEKTSTUDIET

Arkitekthgsko1en i Oslo St. Olavs gI. 4
Posthoks 6765 St. Olavs plass 0130 Oslo

på Arkitekthøgskolen.

Høgskolen i Telemark

OPPTAK TIL STUDIER
<\HØGSKOLEN I MOLDE

Hegukolen i Molde ble etablert I august 7994
ved at dh Molde og Sjukepleier*egskolen bksLdtt

/ sammen. Høyskolen Molde er en av landets min
,41çj4stetwgskoler, men representerer likæwl et tyngde-

punkt innen fagfeltene økonomi, administrasjan. m4r-
,natlkk og sykepleie. Størrelsen på hogskolen fremmer studi.eftli
tet og inhmilet. I Januar 1994 flyttet mesteparten av
inn i nye lokaler i’est for Molde sentrum. For sludkåret 9951%
Isr Hagskolen i Molde følgende tilbud:

GRUNNSTUDIER
• 3-årig grunnutdanning i sykepleie
• 1-årig grunnlag i bedriflsøkonomi
• 1-årig grunnlag i matematikk
• 1-årig grunnlag i samfunnsøkonomi
• 1-årig grunnlag i statsvitenskap/off. adminisfron

• 2-årig studium i akvakultur og økonomi
• 2-årig studium i økonomi og administrasjon
• 2-årig studium i transport-økonomi
• 3-ång studium i informatikk
• Examen Philosophicum

Se*,iad*ist 15. april
Ta kontakt med Høgskolen i Molde,

telefon 71 21 4000 for mer inrniasjofl
og søknadsskjema.

Hegskolen i Molde, Postboks 308, 6401 Molde

Fellmadminisirasjonen
Kjø!nea Ring 56

3914 Porsunn
Telefon 35 57 5000

Studietilbod 1995/96
Avdeling for humanistiske fag
Norsk grunnfag. mellomfag og storfag

Norsk II
*Norsk og samtunnskunnskap fitr utani. sludentar
Engelsk grunnlag og mellomfag
Engelsk I
Tysk grunnlag
Tysk i næringslivet
Historie grunnfag. inellomlag og stort-ag

Avdeling for lærarutdanning
Allmennlærarutdanning
Førskulelirrarutdanning
Fag- og vidareuldanningar i dei fleste skulelaga

Avdeling for mediefag
Joumalistikk
Informasjon
Animasjon

Dokumcntartilrn og fjernsynsreportasje

Avdeling for samfunnsfag
Kommunal planlegging og administrasjon
Vidareutdanning i off, planlegging, organisering og leiing
Kristendomskunnskap grunnfag og mellomfag Soknadsfristar:

Kristendoniskunnskap og menighetsarbeid t - mars: Forehands

Praktisk kyrkjeleg studium opptak Opptak p3

særskilt

grunnlag.
Leting administrasjon og ottentleg lorvaltning Etterutdanning for
Kateketutdanning lærarar.
Kyrkjeverjcutdanning 1. februar. NUS.

Barnevernspedagogutdanning
som er

Sosionomutdanning 15april: Vanleg
Vidareuldanning for trygdefunksjonærar søknadstrlsi

Hogskulen i Volda
Boks 500 6101 Volda
Tif: 70075000 Faks: 7007 5051

BERGEN TEKNISKE FAGSKOLE

MILJØKONTROLL
Miljøkontroll er fagtilhud ved skolen, og vi tilbyr

også kurs innen samme tagområder.
Vi disponerer moderne utstyr ft)r aktiv miljøkontroll,

m.a. Utstyr for måling/kontroll av:

Feitstyrke, Randon, Co2, Ph-verdi etc.
Vi påtar oss også oppdrag innen miljøkontroll.

Postboks 1876 , Nordnes, 5024 Bergen
Tif. 55 90 11 97— Fax. 55 23 13 94

UNIVERSITETET
I OSLO

Studier i miljø og utvikling
Universitetet i Oslo har et bredt undervisningstilbud som gir mange
valgmuligheter for faglig fordypning i miljø og utvikling, f.eks.
innen juridiske fag, humanistiske fag, realfag og samfunnsfag.
Dette gjelder både i cand.mag.-graden og på hovedfag.

Det foreligger en ny brosjyre om studieveier i cand.mag.-graden
med vekt på miljø og utvikling. Denne kan fåes ved lnformasjons
tjenesten, Postboks 1083 Blindern, 0317 Oslo.
Søknadsfrist for studieåret 1995196 er 15. april.

SENTER FOR MILJØ- OG
UTVIKLINGSSTUDIER (SEMUT)

o!’ 9037 Tronssø - TIl. 77 04 55 297/Fax 77 67 66 72
Universitelet lilbyr uld:lnning innen miljçtlag:
* Miljirutrlctitrtnt tid I,rsti,tot lo, lltrr/rroi rgç’ (c’olo,çl.

(T. Maricithorro, tlt. 77 64 5(r 5 l/l,tx 77 (s-1 5(rOO)
* Ri’.vsursr>lonerint o resstirv/oritct/trtilt5 i cl Aorç’i’,r fiskc,!ho vi kø/i

(M.Soiti,tit, 0/. 7764 6)) / I//ti v 7764 (,0 20)
* (hr’,//o, 0:s/irrolsItl,i o,’, Kjorrrit. ktiirrt.okcip os titttk/rrto,’, økott/o.so/r, &,rrLru/ti7

/a,tdh,r,k iii I,t.stoiitt /or .srurr/rrrtrts st iti’ir,ska1r.
(S. Sletleitseti. 116 77 (i-I- 43 01/J:ix 77 6441)05)

* ho/si’ eri litt//ii tid h-o,i,’oirt,,iol,’f ,rtrelrri,t
(Il. I luitslad. ut. 77 (‘4 4$ 26/Iax 77 (r4 49 31

.SLt!Ur kr iii dine, er to 10 ro ei, rekke inn sr/ut\ ik li ns’ro.jekt: “‘O.’
* 5-lrIpir.eriiernreits .ok i ll,iieflti i_’Ci(ntto_ii i

* Sarii,orheiol1ni ren uro ned Kaurierun
* Soist.u teritspi rer.r st med Sor-.\ t rika
* Ki,nt,ikis-r vteIlirrrr—Aurierik.i re Asia S If i14’ (i 1’

AGDER
FOLKEHØGSKOLE
Landets sorligste folkehøgskole

FJELL OG VIDDE, HAV OG SJØ,

ELVER OG VASSDRAG ER SKOLENS

KLASSEROM

BE OM SKOLEPLAN! TLF. 38 1666

Et naturlig valg!
Er du opptatt an økologiske og mil jtumsr%sige problemstillinger?
Kan du tenke (k’g en IIt(Iimnning innen disse oinradcne?
Da har Hiiskoien i N,rol—Tr,indela (HiNT) flere sfudwr som burde passe for
deø. tier er troen:

3—arr nrtt ru itt i titt jo— i ro tesstirsi ao.

• 3—ai g stutittitit i iatrolslirtiksitkiritirnt, og hs gdeutvikliitg.
• 3—att g stud iuttt i husdy rtao.
• 3—:trre sltrdrttttl i skoebtilkslae.
•1\r’’,itrdi utiti i geororal
• ,\rsstttdrutir i okotiotttt og ressurstors ,tlltiritg.

!-ItNT /10:0 lei-,,’ so,/,,ti’ i iV,i,ttsoo, ,St,’r,tf
‘,,

Li-r’it,to,’,’r tro,’ I- rnscrs i S’,ritso
1/I Itar o,rii t/l 5/’,? in iirrhutittrtç’, /,n-,oruiehtn,rjn i,’,

sr/li’,’rli’ii’ruto/i irritori,ç’, Iorlii)it 0: rik oitttnti Ot,’ reiiit/tutit.rjot,’.

Rtttg 74 tI 2030 lurt ti,ertttete nlrrrrtrrsjcrn og srrktiailsskjeitta 7IIIi’4II7

Stiktiadeit sendes Hongskinlett i NotdJtrnttdel:rg, hirks 165)
7701 Sfeittkjer. Sçtknadstrist 15. april. KøGSKIMOfiO.T8øND€C

ENØK-SENTERET I MOSJØEN
Vi tilbyr kurs og opplæring innen:

— Teknisk drift — byggforvaltning
— Energiøkonomisering
— Alternative energikilder. (Varmepumpe, solvarme)

Nærmere opplysninger om sen teret fås ved henvendelse:

c/o AMO-Scntc’ret
Grensen 2, 8650 Mosjøen

Telefon 75 17 16 33 - Telefax 75 17 22

Hogskolekandidat i skogbruksfag
- Interessert i natur, skog og samfunn?

Da er vårt yrkesrettete, grønne og tverrfaglige

3-årig studium
i skogbruk

noe for deg. Be om plan!

SØKNADSFRIST 15. APRIL
HØGSKOLEN I GJØVIK, SEKSJON SKOG BRANDBU

Postboks 144, 2760 Brandbu
Til.: 61 3344 01 - Fax: 61 3344 05

Lyst på utfordringar?
HEJLARSKURS:

Teater, EDB & samfunn,
Friluftsliv, Forming.

HALVÅRSKIJRS:
August - Desember:

Jakt, fiske og Friluftsliv

Januar - mai: Vinterfriluftsliv

Ityfylke Folkehøgskule
4230 SAND TLF: 52 79 72 61

FAX: 52 79 78 57



— I Iva har ergret tieg mest pa niiljoomrad’t i det

SiSti’f’

— .\t det går sa tungt a jobbe med klima

sporsinilene, både globalt og nasjonih. l)er

er vi inne (St slags svarleperspill, hvor na—
sjollefle opererer (il i fra de næringsokono

iniske lilteressene. Sa k mnwr man med ku
mautspill som passer med det. Vi er også

med i den runddansen de.

— Hva med iniljoorganisasjm’ni’ som nylig kne—
de din avçang hvis ikla’ kliniamiilet fast huIiIc’s?

— Jeg syntes det var så dumt at jeg ikke har

refiektert fløy særlig over (fet. Jeg skjønner

ikke den øvelsen som går ui på at hver gang

Norge arrangerer en internasjm mai konferan

Se og som gjør at vi får anerkjennelse fra an

dre land, så er det om å gjøre for norske mil

joorganisasjoner i rakke ned på oss. I Iva er

det for noe tull? Lr det ikke bedre da å støt

te opp under fornuftige prosjekter?

— Itva er det kfr’deligste ved det u drive med mil—
jøvero?

— Ikke noe, jeg synes alt dette her er gov.

— Hva med kompost og glassgjen vinn ing

— Ja, alt det der er gøy. Jeg lærer noe hver dag.

— Hva brenner du mest for?

— Det klassiske naturvernei, og det å sikre mIl—

mennhetens rett til rekreasjon, til fiske, fri

luftsliv og jakt. Det er viktig at delte ikke blir

kommersielt, slik at det blir en øvelse for håk

med ‘enger. I-ler er vi nødt til å være pa vakt.

— Hva er din sterkeste naturopplevelse

— Jeg har fått vært med på mye etter hvert. Jeg

har vært på den kinesiske mur, jeg har vært i

smally over Grand Canyon, og det var en
utrolig opplevelse, jeg har vært i regnskogen

i Brasil, og gitt over Besseggen. Men min aller

største naturopplevelse var antakelig i 1)46

da jeg og resten iv familien lå i telt i fjorten

(lager oppe ved Gjerdingen i Nordmarka. I )et

var en nydelig sommer, og vi lagde tømmer-

hat og la utpå der og fanget ahbor og orrel, og

vi Saflg, det var den opplevelsen snill gjorde at

jeg ble fbrtapt i naturen for alltid.

—I Ivor oppsoker du naturen nå’

BJO

—Langs Akerselva, i Nm )rdmarka, overalt. Jeg

har ogsa en hytte på Røros og en i Vestre Sli—

(Ire, Jeg tor nesten ikke si (let, at jeg er (‘fl sann

hyttebaron. Men du ser Sor-Jotunheirnen I ra

hytta mi der, og det er ett sted som jeg Iror

er noe av det vakreste på jotd som ligger helt

inne ved et vanmi som heter I 1dm. Der ligger

(lei ei lita setergrend, og (ler er (let så vakkert.

I )er tar jeg en tur hver somunier og ligger i teit.

—l mm er din verste riaturopplt’elsc’

—Det var i oniridene rundt Nikkel, hvor det

var totalt ødelagt pa grunn av brurcnsning—

en. Det var et sjokk a se hvor grusomt det kan
bli.

—I-lar (III no ‘Jå vorit idyr?

—[)et må jo være kua det, hehe. Men akku

rat na har vi bi kkje, en julepresang til kona

for et par år siden, en liten hvit puddel, (fet er

sjolveste prinsessa mi

—I—lar du endret (litt personli’e forbruk siden du
ble in iljov ni in iii ister?

—Forbniker litt mer, tenker jeg (hehe).

—Nm’ svkl’t du til jobh ‘n sist?

—Nei, det er pinado lenge siden. Jeg bor helt

ute pa Gjelleråsen, så det går pi bil. Det er

min største miljosynd.

—Li det noe du ‘r veldig glad i og som er uhel—
lig for iimil,ioh’t?

—Bare uheldig for meg. Det er polse ned

1(1 mpe.

—l-lvilla’t forhold ham- du til spani’dusjer?

—Jeg har installert en sjol. Men jeg er ikke en

sann bik pi som ikke tør å serti heinet ned

pi bakken engang. Men vi pm\ftr a være be

visste. Vi skal gå over til sparepærer hjemme

—l Iva er ditt javorittagtmment?

—Jeg prøver å holde fram (le glohale proble

mene, fordi (le mer og mer blir våre proble

mner Vi mm ikke lulle oss inn i det at selv om

vi har kontroll over en (lei ting i Norge, så er

det noe å sla seg til ro med. Jorden er et sluttet system, den blir verken større (‘lier niin—

dre! LJ

— —

Yrke:
Miljøvernminister
Alder.
60 år 13. april
Favorittdyr:
Ku

f

NATUR MILJØ 2.95 19

nærbHdet

1’

N&M: Jon K. Berg (tekst)
og Bård Løken (foto)

I.



FRIHET

Nå er det på tide å dra fram sykke
len fra kjelleren. Bruk anledningen
til å starte et bedre liv for deg selv
og miljøet.
N&M Jon K. Berg

Du sparer miljøet. l)u gjør en stor innsats fir miljøet ved å la

bilen stå til fordel for sykkelen. Utslipp fra privatbiler er av de stør
ste miljoproblemene. Lokalt er bilen kilde til sterkt helseskadelige
utslipp, og globalt er bilen av de viktigste bidragsyterne til driv—
huseffekten. Ved a bruke sykkelen, bidrar du ogsa til å redusere
støyprobleinene. 400 000 mennesker i Norge er plaget av støy fra
veitrafikken.

Du sparer penger. Svklister slipper botupeitger og parke
ringsavgiftei-. Eneste utgift er investering og vedlikehold. En sykkel
til fire tusen kroner kan du ha i 20 ar, hvis du godt pt den.
Vedlikeholdsutgiftene er inimale, i hvert fall sammenlignet med
en bil.

Du sparer fort inn utgiftene til kjøp iv sykkel hvis du dropper

—‘I

Du sparer tid. I mange tilfi.’ller gar det raskere a sykle enn å kjø

re bil eller kollektivtkk. Det gjelder hvis avstanden til jobb ikke

er iltfr stor, og hvis bilene stangei’ i kø.

Arbeidsplassen sparer penger. Mange arbeidsgivere stiller

parkeringsplasser til gratis disposisjon for sine ansatte. En parke

ringsplass kan koste rundt ti tusen kroner i anskaffelse (eksempel

fra I lunsfos fabrikker). kt sykkelstativ koster blåbær i sanimenlig

ning. Arbeidsplassen sparer ogsa penger i form av redusert syke-

fravær. økt sykkelbruk ved I lunsfos fårbrikker førte til at bedriften

sparte to millioner kroner i redusert sykefravær det første året.

Samfunnet sparer penger. l)et er langt billigere for inyn

dighetene å bygge svkkelstier enn bilveier. i Evis flere går over til

sykkel, blir behovet for utvidelse av bilveiene mindre. Færre bi

ler på veiene, betyr også. mindre slitasjepå veidekket.

Du får bedre helse. Det å sykle er en av (le mest allsidige må-

tette du kan trimme på. Hele kroppen tas i bruk, ihverifåll i opp

overhakke. Du Ltr bedre kondisjon, og styrker musklene, skjelet

tet, hjerte og lunger. Et sykkelprosekt iTonsberg viste at etter fi.-ni

måneder med bruk av sykkel til jobb, ble koiidisjonen fdrbedret

med $—20 prosent.

Luftk)rurensningen er imidlertid et problem. Når du poster og

peser oppover en sterkt trafikkert bilvei, far du i deg en del hel

seskadelige stoffer. Men det får du også hvis du sitter i en bil. Luft

inntaket på bilene er nede ved veidekket, der også forurensnin

gen er verst. En som sitter inne i en bil i kø er utsatt for tre ganger

sa stor konsentrasjon av forurensning som en som befinner seg

på fortauet.
Det finnes rnunnfiltere du kan bruke ft)r å redusere inntaket

av forurenset luft. Men det beste er å finne en sykkel trasc med

lite trafikk.
Fn sykkeltur virker ogsa som en antidose mot mentalt sti’ess.

In syklist er i gjennomsnitt mer utsatt for ulykker enn en bi

list. Ulykkene kan reduseres kraftig hvis myndighetene bruker mer

penger på sykkelbaner og sykkelstier. Husk også hjelm, og hold
sykkt’len i god stand!

Helseutgiftene reduseres. Samfunnet tjener på at dii sykler

ved at helseutgiftene reduseres. Riktignok er mange syklister inn

blandet i ulykker, men folk som er fysisk aktive er mye mindre ut

satt for alvorlige helseplager enn andre.

Du plager ikke andre. Fn bilulykke involverer i 25 prosent

av tilfellene personer utenfdr den bilen som er med i ulykken. Fn
uheldig syklist skader som regel bare seg selv.

Sykling er menneskelig. Sykling skaper ikke de samme bar

rierene som bilen. En vei proppf ull av biler er vanskelig åkrysse

både for folk og dyr. Sykkelen gir også større muligheter til sosi

al omgang enn bilen, I )et er ikke noe problem å stoppe hvor som

helst og slå av en pt med kjente.

Sykling gir frihetsfølelse. Med sykkel kommer du fram over

alt, og det er sjelden du må ta hensyn til barrierer som en hilist i

byen må ta hensyn til. Å sykle gir deg en følelse av frihet.

Neste gang: Slik får vi flere til å bruke sykkelen.

)\1LI )/ i? Ti’,i,I It’z,’1 i .Syk1isien.’ 1,II5/)r’njnç, Aiu-uu’1 ,\Ji,’L,en i I )an.,h’ ()iIh1 Ior—

biiiul, .Si’kliiig I’hc nulji (/ låniniIiii,’ fra Miljlvr dcpartcininzet) og Bil’n —

‘liii ha,’ ‘J,.s (Al,’jin t”Ia’i,iiilji og ‘I aliH’).

Nytt
miljøtoalett fra

H usqvarna.

mi

:

uscvama gir nå hytteeiere valget mellom to typer

mil jotoaletter. Begge roalettene har samme høye

l )m[ort, og vifter som sørger for lukifrihet. l)et nye

tiusqvarna Separert har avlop til tank el, for urinen.

som gjør at den senere kan brukes til gjodsling i

hagen. Litrineavfallet blir nedbnmtt og kan anvendes

.SOlfl kompost.

l3egge typer Htmsqvarna ntiljøtoaletter kjennetegnes ved

enkel installasjon. bruk og sem’ice. Toalettene krever

liten plass og hovedvekten er lagt på energisparing, mil

jø og hygiene. Kontakt OSS for brosjvremateriell.

F.

bilen. Kjører du én mil til jobben hver dag, og i tillegg passerer

O CH bomnpengering i Oslo, koster det deg rundt 50 kroner i bensin

- og hompenger. I løpet av fl arbeidsuke, blir det 150 kroner. På ett

ar har du brukt 7000 kroner, eller dobbelt så mye som en vanlig,

god sykkel koster.

1 Husqvarna
liusqvarna Elekro a.s. Spireavelen 14. 0510 Oslo. tif 22 63 54 00.

LITT UTOVER DET VANLIGE

NATUR & MLJO 2 95 2 i



80% av Norges verneområder ligger på Svalbard.
Det er strenge bestemmelser om ferdsel i verne-
områdene. Ethvert naturinngrep er forbudt.

Det er Sysselmannen som er miljovernmyndighet for
Svalbard. Overordnet målsetting er å bevare om-
rådets villmarkskarakter og særegne kulturminner.

Sysselmannens miljøvernoppgaver omfatter
forvaltning innenfor følgende ansvarsområder:

rneområdene
ressursutnytting og naturinngrep
forurensing, herunder oljevern
inn- og utførsel av dyr og dyreprodukter
dyrevern
kulturminnevern, herunder registrering og
ivaretakelse av kulturminner
oppsyn og miljøovervåkning
1mfunnsutbygging og næringsvirksomhet

O

_____

Tromsø Satellite Station
NORWEGIAN SPACE CENTRE

Prestvannveien 38, 9005 Tromsø
Telefon 77 68 48 17 - Telefax 77 65 78 68

ANNONSØRER
SOM FORTELLER OM

SVALBARD

Bli méd MIS Langøysund til noen av de vakreste
og mest interessante områdene på Svalbard!

Tempelfjorden med Tuna-Non Postbrefronten
Barentsburg

Billetjorden med Nordenskiöldbreen og
Iandstigning i Pyramiden

Faste turer og charteroppdrag

MIS .Langoysund
Postboks 171

N-9170 Longyearbyen

ARCTIC Speed AS
Telefon +47 77 84 57 68

Mobil/fax: +47 94 80 83 65

Bergmesteren for Svalbard arbeider for å fremme
Olje- og bergverksnæringen på øygruppen slik at de
geologiske ressursene blir utnyttet på en best mulig

måte til nytte for samfunnet.

SVALBARD
Beom

Bergmesteren for Svalbard
Gjerdrums vei 12, 0486 Oslo
Telefon 22 23 40 77
Telefax 22 23 09 14

turprogram

Universitetsstudiene p Svalbard

I I/titt s’rsiteHstiss/is’,ls’ pst S’s’sil/ssrs/ I I/VIS’) ss et, fs’ss’sst stiftelse sies) sIc
i/se iissrtke stil s,’rs ts’h’se 5s55 sli/ts’rs’. UVI.S’ er lssInlsses’t i

l,ss,jç’s esss’l’i ‘fl sig s’irk,ss’nshetess Is,s’Is’t hss.slen /s)s) ,,ssl il, f,’sts’

,siiirlt’itts’tis’

IJ r.i i s 5/’1,st’,t Jits’iflsil er si .,l tttis/is’tll/St(s/ /15/ unsi’s’rsits’tsflsrsi Og

/ssrvhsiiç’ ssis’sl 55i5s151Ç’s’/tisFiÅi i ,S’rsil/,s,s’sls ç’s’ssçs’sifs.sIs’ slsiss’e,’issg i et

htvnsktisk snsiois/s’. 5,5 Is s/ss’s/s’//s’ fs’ts’in,t lette gir ejs’sinssssi /,r,ih sir fl511555s’fl 5555!

/sil,ss’sitos’iisn! 0’ stS’estsi fsii’ )‘s/’sts/sSsti’S’ og jsissssisstlu, (55/ sinsilt ss’ (SV s/stt,’s’titslis’ns’

.vkssl vss’,’e et .s,sJs/S/s’sns’Sit til slett flls/s’s’S’tsssfltg 5(5(51 gis is’s? Ssfl((’s’rsits’ts’Sis’ i’s, fssstlsstssls’t.

sig (1,15/si et tsss/ssss’s’! .siishs’fiss /stp sonuf0rs’efs’ssu til ekssiss,eis’r og ,ç’rsss/s’r pst usssl,sssig,-,
Just s’s//rsgs- 50/ 5/i gs’s/s/.sstSVsS.

Ii/VIS Jus,’ sist (‘iuss/t 40 .sSft/’nss’s fsrsle/t /55, ,st(si/s,’(’s’t,on/s’ste sultisl J,isilssç’i, ssrltjsh çs’o—

/05/i sig sii’ksh gi’s’/s s,ik, I (Iii 5/Us! 15)9,’! //Vfls’I’ U”IIS ittit teç’s’t SIts/t’S’i’S sningsl’rç’ç’, og

i/st to s s/ss sikte pst opjnuk sir 70 stissls’nter, Stndk’ii/huds’t ,s*ssl s’tts’s’hvs’rt ç’ i st

ists’s’ttsisottsil n’ss/sl, sig ((sls/s’s’i’S’!tijflgs’I!, eller i/ds’,’ 555 45(1155/ nI los’sçi i ps, s’n’gs’lsk.

STUI)IETII BUI) STUI)IEÅRET 1995—96
Arsstudicr i

ARKTISK (;l’oLo(;1 - ARK’I’JSK (;EOFY SIKK - ARKTISK BIoLo(;l

Studietie er spesielt lagt opp tor studenter ed unes ersilet og høgskoler. tor—

uten eenerell studiekompetanse stilles det krav til Iorksitsitskapei’ snnentor de

enkelte studiei’etningene.

Søknadsfrist: 15. april.

(Arsstudiet i arkt isk hit dom har også opptak i ,januai’ I
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Hovedl’ag- og dr.gradsemner:
Det gis undervisning i titvis lgte ein ner i nnenl’or I agoinradetw irktisk biologi
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hensendelse til stu(lieveileClere sed universitetene, eller til

UNIS, posthoks 156, 9170 Longyearbyen.
Tif.: 79 02 25 50. Faks: 79 02 14 01

lIT. 79 0219 71

Postboks 520, 9170 Longyearbyen
Telefon 79 02 12 92
Telefax 70 02 11 66

b oi.)’Fax79 021791

Boks 540, 9170 Longyearbyen

SVALBARDKURSET 1995
Årets hovedtema: Miljøvern i Arktis

Longyearbyen og Ny-Ålesund
21. juli—5. august

Kurset retter seg mot forvaltere og
sakshehandlere, torskere, studenter og andre

som har Svalbard og nordområdene som

interessefelt.

Formålet er å gi deltakerne innblikk i

naturlorhold og forutsetninger for

virksomhet på Svalbard.

,, Søknad rettes til:
Universitetet i Trondheim

z Senter for miljø og utvikling
7055 DRAGVOLL
Telelbn 73 59 89 40 - Iaks 73 59 8943

(Sarnarbeidspartnere:
Universitetet i Trondheim og Norsk Polarinstitutt)
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PÅ SVALBARD

NORSK POLARINSTITUTT
Middclthunsgt. 29
0301 Oslo,
Til’. 22 95 95 (II)

NORSK POLARINSTITUTT

- Med øye for jorden -

SATELITTDATA BRUKT TIL
MILJØKARTLEGGING OG OVERVÅKING

I-

• er Norges sentralinstitutt for kartlegging
og biologiske, geologiske og geofysiske
undersøkelser i norske polarområder

0

er rådgiver for myndighetene i polarsaker,

j

særlig innenfor nasjonalt og internasjonalt
miljovernarbeid

• har utgitt kart og polarvitenska’pelig
litteratur siden 1929

• driver helårsbemannet forskningsstasjon
i Ny-Ålesund på Svalbard

har eieransvaret for forskningsfartøyet LancL’

har kontorer i Oslo, Tromsø, Longyearbyen

• Leveranse av satelitiprodukter
og tjenester i nær sanntid

• Dekningsområde omfatter Arktis
og store deler av Europa

• Dognkontinuerlig drift, hele året
• Satelitthasert obser aslon av

oljesøl, sjøtilstand og ist’orhold

• kart, litteratur, polarhåndboker og plakater
kan kjopes ved henvendelse til instituttet

Justisdepartementets polaravdeling har
som oppgave å samordne norske

polarinteresser og medvirke til en enhetlig
og koordinert polarpolitikk.

Hensynet til natur og miljø er vesentlig ved
forvaltningen av Svalbard.

J ustisdepartementets
polaravdeling

Posboks 8005 Dep 0030 Oslo
Telefon 22 34 56 01 - Telefaks 22 34 95 39



ange i dag vil skrive
under på at Na
turen er noe av
det viktigste i li
vet. Den er på
samme tid selv
følgelig og slå-

ende. Den gir både de største gleder og de
alvorligste bekymringer, sterke opplevelser
av skjønnhet og velvære, sorg og skuffelser
over tap og ødeleggelse. Det sentrale ved
Naturen er jo nettopp at den er natur, en
motsetning til en senmoderne kultur domi
nert av teknologi og byråkrati, kapitalisme
og annen styggedom. Naturen blir liksom
det siste pustehullet i en verden som er i
ferd med å kveles av det menneskeskapte.

Men en slik oppfatning er nok mer
problematisk enn som så. I Iva Naturen
egentlig er, har vært gjenstand for mange
og motstridende meninger, og det moder
ne synet på den som det ekte og opprin
nelige, det dypest sett virkelige, har mange
konkurrenter. I vår naive tidlighet blir z’år
natur den eneste og rette, og vi innser sjel
den at Naturen like mye befinner seg i våre
hoder og hjerter som der ute. Naturen er en
idé, en følelse, en holdning, og som alt in
dre avhengig av tid og sted. Det kan derfor
være nyttig for en gangs skyld å ta et skritt
tilbake fra vår egen selvfølgelighet og se litt
på andre folks og andre epokers naturopp
fatning. Kanskje kan vi lære noe av det.

Natursynet i oldtiden

For grekerne var naturen først og fremst et
kosmos, en regulær og harmonisk verdens-
orden. Under fenomenenes mangfold og
prosessenes skiftninger, fantes faste lov

Q messigheter av nesten estetisk karakter. Tro
en på de tiadisjonelle gudene overlevde
ikke filosofiens framvekst. I stedet ble etter
hvert kosmos selv tillagt guddommelige
egenskaper. Grekerne kunne ikke forestil
le seg at verden var skapt av intet, men de
aksepterte en ordnende guddom som opp
rettet regelmessighet fra et prekosmisk kaos.

I)ette kosmos var ganske sikkert en av
bildning av den greske bystaten, polis. By
staten og filosofien oppstod på samme tid.
Forestillingen om en regulær og lovmessig
natur var derfor i stor grad basert på idealet
om en rettferdig stat. I begynnelsen var alt
så tankens gang fra samfunnet til naturen,
ikke den omvendte. Men når bystatcne i lø
pet av 300-tallet 11Kr mistet sin politiske
selvstendighet, gikk denne koblingen etter
hvert i glernmeboken, og den guddomrne
liggjorte natur stod alene igjen, enda mer
opphøyet, enda mer alle tings målestokk.

Det greske natursynet er tilsynelatende

nær beslektet med vårt eget. For også for
oss står naturen som innbegrepet av det
sunne og friske, det riktige og rettferdige, ja
nettopp det naturlige. Men det er også dype
forskjeller mellom grekerne og oss. Vi må
huske at det vi oppfatter som det typisk
greske, bare gjaldt for en liten politisk og
intellektuell elite. Stemmene til det store
flertall lyder aldri i historiens haller. l)en
greske bonden, handverkeren i byen, fiske-
ren på havet og kanskje spesielt de mange
slavene har neppe delt overklassens intel
lektualiserte naturoppfatning. I or dem har
nok naturen vært en lang mer truende og
bitter realitet. «Naturen er ikke mor, men
stemor,» lå nok nærmere deres erfaring.

Det er også klart at den greske naturfor
herligelsen, kombinert med overklassens
forakt for manuelt og produktivt arbeid,
var den viktigste grunnen til at antikken al
dri tok noe alvorlig skritt i retning av mo
derne vitenskap og teknologi. Når naturen
selv ble målet for det perfekte, hadde men
neskelige inngrep og manipulasjon ingen
misjon. Naturen selv visste best, en tanke
som dominerte også innen oldtidcns me
disin. Forestillingen om en regulær og lov
messig natur kunne faktisk bli så sterk at
den virket handlingssvekkende. Flere av de
filosofiske skolene i oldtiden ga lite rom for
menneskelig frihet. I stedet for et aktivt liv
viet byggende og frisettende virksomhet,
doserte de underkastelse under naturens
uhønnhørlige lover og frelse gjennom inn
sikt og kontemplasjon.

Grekerne og romerne manglet også helt
vår sans for det ville og storslåtte, for det
.sublirne i naturen. Deres naturideal framnhe
vet det tekkclige og siviliserte, det rolige og
harmoniske. De kunne nok la seg impone
re av naturens skjønnhet, men da dreide det
seg paradoksalt om den kultiverw natur, om
det arkadiske og tamme landskap. Ingen
udernark, ingen bratte berg og feiende fos
sefall for sindige grekere og sedate romere!

Det kanskje viktigste nedsiagsområdet
for oldtidens natursyn var romerretten. Fo
restillingen om en universell sainfunnsor
den basert på naturgitte rettigheter har vært
en av de sterkeste i hele var historie. Selv i
dag appellerer naturrettsideen til mange av
oss. Det interessante og ironiske er at da ro
merske jurister og byråkrater formulerte
den, hadde de helt glemt at den vise natur
hvis rett var identisk med dens lov, selv var
et produkt av en tidligere samnfunnsform,

den greske polis!

Naturens straff
I mer enn tusen år var kristendommen

grunnlaget for all tenkning i vår del av ver

den, og det viktigste ved den kristne natur-
oppfatningen var at naturen er Guds ska
perverk.

Ifølge skapelsesheretningen i Første Mo
sebok, representerte mennesket kronen på
verket. Faktisk var hele naturen skapt for
menneskets skyld. Menneskets særstilli ng
og naturens underordning i bibelsk sam
menheng har ført til påstander om at fore
stillinger om dominans og beherskelse og
dessuten modemitetens okologiproblemer
er av kristen opprinnelse. l)ette er i tilfel
le en sannhet med mange modifikasjoner.
Bibelen framhever også husho Ideransvar
og ideen om den gode byrde.

Når naturen var Guds skaperverk, kun
ne den ikke være ond. Tvert om måtte en
tro at den var velordnet og harmonisk, at
alt hadde en hensikt og selv den minste
maur en misjon. Omvendt ville også ska
perverket minne om skaperen. Guds all-
makt og allvishet og ikke minst hans om
sorg lot seg lese ut av Naturens Bok. Slike
tanker var ikke uvanlige i kristendommen,
og enda vanligere i den førkristne oldti
den. De kunne på den andre siden fort
føre til en overdimensjonert naturinteres
se, eller enda verre til at Bibelen ble
overflødig, og ble derfor ofte mottatt med
teologisk mistro.

En får ofte inntrykk av at kristendom
men gjennom hele middelalderen la en
klam hånd over all annen tenkning. Dette
er nok bare delvis riktig. Klostre og kate
draler var i perioder de eneste intellektuel
le sentrene, det fantes ingen alternativer
bortsett fra noen få fyrstehoff. Og når de
nye universitetene vokste fram i høymid
delalderen, hadde disse ofte utspring i kir
kelige skoler. Men Kirken og dens teologer
var naturligvis alltid på vakt mot tanker de
følte kunne true religionens lederrolle, og
kristendommens blikk var alltid rettet mot
det hinsidige. Overdreven interesse for na
turens prosesser og for denne verden ble
derfor normalt mottatt med skepsis.

Den hardeste konfrontasjonen mellom
religion og naturvitenskap kom i tiden
rundt 1600 og i de katolske kjernelande
ne. I utgangspunktet var det liten grunn til
at de nye tankene om naturen skulle kom
me i konflikt med kristendommen, men
Kirken var på grunn av reformasjonen i
forsvarsposisjon mot alt nytt, dessuten var
den gjennom sin lange fortid sterkt bun
det til eldre tanketradisjoner. [‘rotestan
tismen var ikke i seg selv noe mer positiv
til de nye naturvitenskapene, men den
manglet katolisismens tunge hindinger til

MIDT I 1RE
Av Per Strømholm

I

Idéhistorikeren Per Stremholm befinner seg midt i natu
ren i sitt filosofibiliotek.

Hva er natur? Svaret på dette spørsmålet har variert opp gjennom tiden. Det viser at naturen like

mye befinner seg i våre hoder og hjerter som der ute i marka, skriver Per Strømholm i denne

artikkelen. Strømholm er førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo.
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> fortiden og kunne derfor lettere
akseptere nye tanker.

Naturen blir til maskin

Mellom i iOO og 1700 inntraff i Europa
den kanskje største omveitning som var

tenkning har gjennomgått noen gang, og
denne revolusjonen gjaldt først og fremst
naturoppfatnmgen. Overgangen fra et før-
moderne til et moderne tenkesett skjedde i

to faser, behagelig (for oss!) lokalisert til

hvert sitt arlumndre.

Alle former for magi blomstret pa 1500-
tallet. Magi og moderne naturvitenskap
står hverandre mye nærere em vi vanligvis
forestiller oss. Begge hevder at virkelighe.
ten er usynlig, og begge søker å manipule
re den med indirekte midler. Men de er

dypt uenige både om (len skjulte verdens
natur og om metodene for dens beher

skelse. Over tid var det vitenskapen Som

vant konkurransen takket være sine langt

større instruinentelle suksesser.
Grunnlaget for de nye naturvitenskape

nes seier over okkultismen på 1600-tallet
lå i den nye mekanistiske naturfilosofien

som vokste fram etter 1600. l)en foruisat

te at alle namurprosesser lot seg redusere til

mamerie i bevegelse, og mnaterien lot seg en

tvdig heskrivu ved matematiske egenska

per: form, smorrelse, posisjon. hastighet osv.
Malet for naturens utforsking ble dermed å
avdekke evige, matematiske naturlover, og
oppdagelsen ,iv disse apiiet som et neste
steg for instrunwntell beherskelse av den
underliggende virkeligheten og på lang sikt
for den teknologiske lorandnng av naturen
selv., En skulle tro at et slikt tenkesett må ha
virket som en rød klut pa religionen, men
faktisk oppfattet den i utgangspunktet ok
kultismen som langt mer truende enn dcii

mekan istiske naturfi losohen. Evige mate

matiske naturlover lot seg lett forene med
troen på en allmektig og allvitende Gud.

Riktignok framsto han som en fjernere og
nwr fordeki personlighet enn tradisjonens
hvitskjeggede bestefar, men dette var tan

ker som særlig innen protestantismen had
de stort gjennomsiag. l)et ma også under
strekes at det blant naturvitenskapene ikke
har vært astronoini, fysikk og kjemi som
har skapt de alvorligste koniliktene med re
ligionen, men hellei « mykere» vitenskaper
som geologi, zoologi og biologi.

Innen den mnekanistiske hlosofien had

de mennesket en tvetvdig stilling. På den
ene siden kunne en se p.i det som bare nok

en niateriel I størrelse, som en integrert del

av resten av naturen. la den andre kunne
en tillegge det en udødelig sjel og dermed

plassere det uten før selve skaperverket.

Den første posisjonen var naturligvis teo

logisk uakseptabel, mens den andre kunne

redde alliansen mellom naturvitenskapen

og religionen. Først med I )arwin ble pro

blemet virkelig akutt.

Vårt hjerte i naturen
Opplysningstiden var det første moderne
århu ndret. I )en mekanistiske natur
filosotien var nær eneradende, Bacon og
Newton og I ocke de store heltene, og tro

en på industm i og teknologi favnet stadig vi—

dere. Men kanskje viktigst var overforingen
av de nye tankene pa mennesket og pa
samfunnet. Begge ble gjenstand for viten

skapelig utføm skning og nialet var pa lang
sikt deres forandring. Mennesket var i ferd

med å bli Gud, på vei til å kunne gjenska
pe bade seg selv, samfunnet og naturen. Og
Opplysningens Gud var identisk med men
neskets egen fornuft.

1)et matte naturligvis komme en reak
sjon — Romantikken. Romantikken var like
mye som Opplysningen el ekiefodt barn av
det nye europeiske borgerskapet. ‘I ilsyne
latende var (le dype motsetninger: Opplys
ni ngen framhevel intellektet, Romantikken
folelsene. Opplysningen idealiserte fi un—
tiden, Romantikken førtiden. Opplvsn ing
en var kritisk til i-el igion, Romanti kken
grunnleggende rei igios. Opplysningens
helt var forskeren og industi ialisten, Ro
mantikkens kunstneren og I itteraten. Opp
lysningen mistrodde tradisjonen, Roman
tikken tilbad den. Opplysningen så pa
naturen som forhilde og ressurs, for Ro
mamitikken var den forbilde og Venn.

I )et siste er slåeiide: Opplysning og Ro
mnantikk var ikke så totalt toiskjeflige like
vel. Begge hadde naturen som lorbilde,
mnen begge på helt andre mnater r’min gre
kerne. Opplysningemis natur var mennes
kets oppdrager og veileder, var tjener og
ledsager. For Romantikken var naturen
gjenstand for tilbedelse, til og med for
kjærlighet. Følelsesmen nesket, det senti -

nientale mennesket var et romantisk
produkt, og Romantikkens natur en av
bildning av dette nye mennesket. Mcii fo
lulsesmnennesket var også en Intei naliserimig
av en natur, der det enestaende, det ville og
ikkesiviliserte for første gang dominerte, I
tidligere tider var var disse sett pm som kaos’
fdrvarsler — mm ble de til naturens vesen og
essens.

Alt dette var nye og sterke tankem. For
Opplysningen var sivilisasjonens maI na
turens I ullbyrdelse. Roinantikken derimot
så pa sivilisasjonen med skepsis: Natum en
var en inye sikrere rettesnor. Senti rnenta
liseringen av naturen og tilbedelsen av det
naturlige mennesket stod i motsetning til
Opplysningens tro på sivilisasjonen, selv
følgelig sett pa som identisk med Vestens
sivilisasjon. Fra Rornantikkens tid av har
derfor heroiseringen av det naturlige, det
ikkesiviliserte mennesket vært et sterkt mo
tiv i tenkning og litteratur. For hade Rous
seau, Nietzsche og l:reud var naturm(’im
itesket det sunne mennesket. Sivilisasjonen
hadde nesten bare negative virkninger. Lig
nende ideer var opphav til rornanhgurer
som Mowgli ogTarzan, fiksjoner med sterk

aI)l)ell ogsa i dag.

Hva med var natur?

Mange av fortidens tanker lever videre i
dag. Vi star i gjeld til bade grekere og ro-

mere og ikke minst til kristent tankegods.
Men de to stom’e kildene til var tenkemate er
utvilsomt Opplysning og Romantikk. På
den ene siden har vi fremdeles blikket
vendt mot fraintiden, vi tror på a forbedre
vare kår, pa å planlegge og å skape en bed
re verden, pa å utnytte naturens ressurser
og utligne dens urettferdigheter. På den an
dre sidemi har vi sett skadevirkningene av
vart akt iviteisbehov, de ubehagelige kon
sekvensene av var egen gode vilje. Vi har
derfør lært OSS å elske naturen for dens
egen skyld, å forsta alle arters like i-ett til li
vet, ikke bare menneskets.

Vi nu likevel være klar over at forestil
lingen bade om naturmennesket og om
naturen i seg selv nettopp er kulturpro
dtikter — de m, ingen ting uavhengig av våre
tanker om dem. Naturmeminesket bar aldri
eksistert. Buskmamineii er ikke mindre kul
ivert enn jappen, bare annerledes kultivert.

I)et vi tror er naturmueminesket, er bare men
nesket sosialisert pa en bestemt måte. Det

samme med den rene natur. I Iva naturen
ville ha vært uten menneskets eksistens på
jorden, kan vi aldri vite og knapt ha noen
mening om. Den naturen vil tilber, ma vi
i dag i stadig økende grad kunstig opprett

holde. l)et er ikke lenger snakk om bare å
beskytte dcii mot mennesket, men om en
kontinuerlig pioduksjon av et ideal som
dri har eksistert annet enn som nettopp en
mneniieskelig utopi.

I)ette ei muligens ubehagelige tanker.
Enkelte vil kanskje ogsa avvise dem. «Jag
nekar faktum,» som han sa, svensken. Na
kan nok strutselosningen en gang imellom
ha sine fordeler, men neppe i dette tilfellet.
Jeg understreker: Ingen ønsker en ødelagt
natur. Alle kan se teknologiens og kapita

lismnens skadevirkninger pa miljøet. I Iver
og cii nu tenke gjennom konsekvensene
for naturen av våre krav og konsurn. Vi må
kontinuerlig vokte hade på OSS selv og an
dre og varsle eller handle der det er påkre
vet. Alt (lette er selvfølgelig.

Men (Iet virkelige problemet er langt
vanskeligere. l)en naturen vi sa omnsorgs

f’ullt og aktivt konserverer, blir en teater
natur. Det gjør dcii ikke dermed uekte,
men dens valg mna da i det mninste gjøres til
gjermstamid for omtanke og diskusjon. Ing
en ville i dag velge dcii «naturlige» naturen
— brunkullamidskapene i Bohmen er for
ubehagelige til det — men det bor også
være mulig a enes omi at en kan gå for
langt i den andre retningen. Jeg haper i
hvert fall at det er flere enn jeg som føler at
kreftoperasj oner pa katter eller rdkbryting
tor hvaler er hovst unaturlige

handlingei.

F ,t Brd L,,kr’r

cDefl naturen vi så omsorgsfullt og aktivt
konserverer, blir en teaternatur
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Bli med på en påsketur med
N&Ms nasjonalparkguide —

fjelireven Lagopus.
N&M: Jens Petter Toldnæs

Norges fineste parker er de uten benker og statu
er. Det er nasjonalparkene. Vi har i øyeblikket 20
slike områder i Norge, og det planlegges flere.

Lagopus har lagt ut på påsketur
i noen av våre nasjonalparker.
Fjelireven er jo kjent som et tillits

fullt dyr, men som rever flest, er
han også litt av en luring. Han vil
ikke si mer enn et par stikkord om
hvert reisemål. Resten må du klare
selv. Kommer du i mål og sender
oss svaret før 30.april, er du med i
trekningen om tre eksemplarer av
praktverket «Norges Nasjonalpar
ker».

God tur — og husk: Gå aldri alene!

med alle .de fire store.

5Na er vii Norges <jervfylke’. Nasjo
nalparken vi befinner oss i, er ogsa
tilholdssted for alle de tre andre av

de store rovdyra vare. Vegetasjonen preges
av furu og bjorkeskog. Ettersom det er mye
rein her, hender det at det ligger igjen en
godbit til fjelireven ogsa. Parken ble opprettet
i 1971. og er pa 743 kvadratkilometer.
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har lappugler

41 ... finnes det bade bjorn og gjedde.
Omradet domineres av furuskog, vann
og myrer. Dette er en liten nasjonal-

park med mange østlige
plantearter. Desverre er den
utsatt for endel ekkel foru
rensning. Flere hekkefugler
holder til her, blant annet
sidensvans, sangsvane og
lappugle. Parken ble oppret
tet forige gang det var
naturvernar.

er større enn Vestfold

3Her liker Lagopus seg godt. Rikelig
med plass ..., som er større enn
Vestfold fylke, og den største nasjonal

parken vi har. Det høyeste punktet er den karak
teristiske Harteigen, 1609 meter over havet.
Parken har Europas største vilireinstamme og er
kjent for et uttall av gode fiskevann.
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har tamrein

GVi har na forflyttet oss et godt stykke. I
finner vi tamrein, og til visse tider av året er
det ogsa større planteetere til stede. Det er

mange vann og vassdrag her og for a besøke parken
er det greit a ta rutebat fra Elga eller Jonasvollen.

t
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Ta toget til...

7Til slutt tar Lagopus oss med til en park som
ble opprettet for snaut seks ar siden. Den er
Norges nest største nasjonalpark. Oppret

telsen skjedde etter lang tids tautrekking mellom
verneinteresser og vannkraftutbyggere. I Glomdalen
finner vi glattslipt marmor, kjente kalksteinsgrotter
og underjordiske elver. Parkeri kan nas med tog.

Nasjonalparkkupongen
Sett kryss over riktig rute
i Rago rormtjernkampenl
2 Gressamoen Rondane

3 Dovrefjell Hardangervidda

4 øvre Dividalen Anderdalen

5 øvre Anarjakka Gutulia

6 Rondane Stabbursdalen Femundsmarka

7 Gressamoen øvre Pasvik Saltfjellet

Navn:

Adresse:

Send svarene til Natur & Miljø, Postboks 2113 Grünerlokka,
0505 OSLO. Merk konvolutten .Nasjonalpark’..
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Urskog med gran i‘ Dette er Norges minste nasjonal-
park, bare ni kvadratkilometer. Den
urorte fjeligranskogen ble fredet for a

vise hvordan det var før oksa gjorde sine
innhogg i urskogene. Høyeste punkt i parken
ligger 1128 meter over havet, og omradet er
et av Opplands mange naturperler.

Vinn praktb0

—:

0,

I

0

Småspoven gjeng i myra i

2Urskog er det ogsa mye av i ..., som er
en langt større park. I tillegg til skogen,
er det mye snaufjell og myrer. Parken er

kjent for gode fiskevann, med blant annet ørret

og lake. Det finnes ogsa en rekke vadefugler her,
og smaspove er en karakteristisk fugleart. Det
høyeste punktet i denne parken finner vi pa V

Bugvassfjell som er er savidt over 1000 meter
høyt.

Reisa J
Gutulia

Rondane
V

øvre Pasvik

øvre Dividalen
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Slik kan du gjøre hagen din
om til en yndlingspiass for
markblomster, sommerfugler

Skaff
deg

NABOER
l-lcnsikten mcd Naturvcrnforbundets kam
parije «Ville naboer» er i fi dyr og blomster
tilbake til nærmiljoet. Alle som har en golf
bane, en verandakasse eller noe midt i nwl
lom kan være med.

— l)e hùgger ned trær og bygger parkan
legg her ynger den norske gruppa de
l.illos i en av sangene sine. De fleste synes
gjerne at «de» er dumme, likevel gr mange
i beste mening ut i hagen sin og gjor like
dan. Med ugrassmiddel, kantkutter, gress
klipper, hekksaks, lovsuger og alt

Bæreposer og plastlolier
av miljøvennhig polyeten

Norfolier [1
Norfolier as & CO

Datterselskap av Icopal as
Postboks 85
N-i473 SKÅRER, til. 67 97 94 00

MILJOBEVISSTE
BENSINSTASJONER, BIL-
VERKSTEDER OG BIL
REKVISITAFORRETNINGER
BÆRER DElTE MERKET:

MALLIN
MILJØ

MELTZERSGT. 4
0257 OSLO 2

TEL: 22 43 13 50
FAX: 22 43 17 25

I Norge utrangeres
600.000 startbàtterier
årlig. Det tilsvarer i .200
lastebillass med brukte
batterier. Valget er å
behandle dette som en
ressurs — eller la det
være giftig avfall på av-
veier. Det handler altså om å ta ansvar for
miljøet. Batteriforhandlere tilknyttet
AS Batteriretur har tatt et slikt ansvar.

SE ETTER AS BATTERIRETUR MERKET NESTE
GANG DU VELGER BATTERIFORHANDLER.

ØNSKES MER INFORMASJON, KONTAKT:
4’

C) AS BATTERIRETUR
POSTBOKS 97, 1740 BORGENHAUGEN
KAMPENES INDUSTRIOMRADE,
1738 BORGENHAUGEN
TELEFON 69 16 76 90 FAX 69 16 76 88

i(,)
(1

Stø
i verden
plbeiysningl

Sommer
fugler liker
krydder
urter
akkurat
som oss
mennesker.

Piggsvinet
setter pris
på litt
uryddige
hager, og
må være
enhver do
ven hage
eiers drøm.

og piggsvin.
N&M: Jens Petter Toldnæs

MILJØVENNLIG PAKKETAPE
MED EGET TRYKK

TRYKKET I NORGE
as all pakketape m/lr kk som brukes i Norge er produsert i

utlandet, med krav om volumhestillinger, samt usikre og lange

leveringslider. Vi har «flyttet berget til Moses», og trykker i Norge

med samme ks alitet sutstyr som brukes i ull andel

Vi kan trykke pa samtlige tapeksaliteler, mcii lortrinnsvis p
mil jøvennlig PP—tape med:
• Løsningsmiddel-fritt akrvl heftemnite

• Tolouenlri tr3 kkfarge

• Intet tolouenrikt releaselag etter trykk

• Stille og lett avrullbar
• olumer ned til en kartong

• Korte, sikre leieringstider

• Arsavtaler flW(l gunstige del-leveringer

l’iikkeiape gir cii distinkt, lett

ejennk enimulir irniapmol ilenng
lorsendelse. KI4.JF H. 4H.E AS

Trenger du hjelp il utlonni ur

is trykket <‘at w< uk’, kmin i /
n;iiui Ii is hjelpe ter med

Haavard Martinsen i 9 A

(‘iii (<50510 1< (liflieflsjO- ph. 71 Haugenstua
lier OC priser pa saie standard ‘T’lf 2’ 21 4 40
pi(»Irikter. Miljøs ennlighet . —

koster ikke nne mer. Fax: 22 21 14 41

0
General Electric - Tungsram Lightning AS
Industrivn. 24, N- 1483 Skytta
Postboks 104, N- 1483 Skylta
Tif. 6706 04 80 • Telefax 67 06 0220

GE Lighting
A__ ___(,

.
F’.. Pål H.
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det fine nye utstyret fra varkatalogen,
blir hagen pen, gronn — og na’rmest steril.

Kanskje stusser noen av og til litt over
hvor det er blitt av piggsvin fårnil ien som
holdt til i hagen tidligere, alle hunilene,
smal i.tglene og sommerfuglene. — Det var
bedre for, tenker vedkommende og gyver
pa med kanikutteren.

La det gro litt

Naturvernforbundets kampanje «Ville na
boer» gar ut pa a gjore omgivelsene vare
mer naturvennlige. I lang tid har ville vek
ster og dyr blitt trengt bort fra vart ner
miljo, og i natun erilaret 95 er det pa
tide i la deni komme tilbake.

Biologisk rn.rngfold er ikke bare noe for
skerne di iver med, det er noe de fleste kan
bidra til der (le bor.

Viii balkong

Du trenger ikke ha egen hage for a fa na
to ren narmere inn pa livet. hn ballkong—
kasse kan bli en liten oase dersom det (lyr

Vil du vite mer?

TIf: 22 71 5520
Postboks 2113 Grüneriøkka
0505 OSLO
Merk konvolutten V,lle naboer

36 NATUR 5 M1LJ0295

kes kryddenirter i den. Urtene har sterk til
trekningskraft pa mange vakre som merfu
gler. i )u kan ogSa lage en beskyttende li—
teri jungel ved a d rke blomster og planter
som vannes regelmessig i kasser med
moldjord. En uforstyrret plett pa otsiden av
balkongen er et fint sted for fuglekasser.

Viii hage
Den som har hage, trenger ikke la den gro
fullstendig ned, bare gi bort litt av den. Ved
a ofre et hjorne av hagen eller bakgarden,
og la det gro vilt, far fugler og dyr el sted
agjemine seg. De far ogsa mulighet til å
finne mat selv. A mate dyr og fugler ei bare
det nestbeste vi kan gjore mot dem, det
beste er a la dem finne maten selv.

Mange spennende insekter lever i (10(1
ved. Ved a la greiner og stammer av ulike
treslag ligge igjen pa bakken, far de et sted
a bo.

luglekasser ei det mange som driver
med, mer ukjent er det kanskje at flagger—
mims ogsa setter pris pa egne kasser.

Fakta om
ville naboer
D Piggsvinet er et nattdyr fordi de
dyrene de spiser er nattdyr. Det er
med andre ord våkent når maten er
våken.

Q Hos humlene overvintrer bare hun-
ner som har parret seg. De starter et
nytt humlesamfunn neste år.

1J Piggsvinunger har melketenner,
akkurat som barn.

D Brennenesle er mange sommerfu
glers favorittplante.

O Den svart-hviteffuesnapperen holder
seg ofte med to koner av gangen.

0 Flaggermusen parrer seg på høsten.
Eggene utvikler seg under vinterdvalen
og ungene fødes på våren.

Lag en eng

Nar engene blir overgrodd, forsvinner
markblornstene. Ved .i sla en overgrodd
eng med Ija, kommer de tilbake. Froene
finnes fortsatt i jorda. Du kan ogsa skape
en eng pa den magreste delen av gressple
nen eller i en gresskraning. tro som forsik
tig fjernes fi a ikke—fredete rnarkblonister i
nærheten, kan saes inn. Og husk — en eng
skal aldmi gjodsles.

Pigges kosekrok

Piggsvin liker seg i menneskeis nærhet der
Som vi gjor omgivelsene trivelige for dem.
Dyrene liker seg best i litt urvddige hager
der de kan gjemmne seg blant busker og
hoyt gress. Piggsvinet trenger ogsa ei. sted
a overvintre, og foretrekker torre trygge ste
der, gjerne under et hus. Der bygger de et
iede av lov, gress og jord.

Vann er viktig

\‘ann er grunnlaget for alt liv. I narmiljo
et ligger vannet ofte gjemt under jorden. ta
andre knep gir så I ivl ige omgivelser som a
la vannet komme I rein igjen i form av bek—
ker, dainiiier dg sma fuglebad. lier trives
insekter, frosk, fugler og pattedyr. Du kan
lage (lammeti selv ved å grave ut en grop og
kle den i bunnen ici plast. Med bunn—
materiale og vekster, blir den et paradis for
mange arter. I itisk at dammen mna vare
barmiesikker. [

NYHETEN SOM SNUR

Obb MED

Gi bort en del av hagen til blomster og dyr.

PÅ DIN MILJØ-HVERDAG
1

1

TRYGT Å VITE

* Spesielt utvalg av SERVIETTER. lys og
lysmansjetter i niatchende farger.

* SERVIETTER med «Bra Miljovalg» fra
een Svensk fabrikk.

* Seivslukkende lys fra egen Svensk
fabrikk.

* Blomster, potteplanter, huketter, grønne
vekster og kunst ige trær i høy
kvalitelsmessig silke.

* Moderne design og fargeselting.
* Landsdekkende service.
* 2000 m varer og tjenester til Din

disposisjon.

For Fest og Vakker Hverdag

LIAB NORGE A/S,
Posthoks fl3, N-205 I JESSHETM, Norge
Teleft)n: 63 97 46 00 - Telefax: 63 97 46 20

63% mindre emballasje

Naturvemforbundet har gitt ut en egen bok og en brosjyre om .‘Ville naboer.’ Boksen

koster kr. 95,-, mens brosjyren er gratis. Publikasjonene kan bestilles ved å skrive el

ler ringe til Naturvernforbundet.

NORGE LAG



Slike hogstfelt, som
her i Sormarka i
Akershus, kan dis
kvalifisere norsk
tømmer fra euro
peiske oppkjopere.
Miljokravene fra
blant andre tyske
forlag blir stadig
strengere.

Gjermund Ander
sen i Naturvernfor
bundet er blitt en
rød klut for deler av
skognæringene.
Han tar i bruk mar
kedet i Europa for å
presse norsk skog
bruk til miljoansvar.

Halvparten av de truede artene i Norge
befinner seg i skogen, og skogbruket er den
desidert største tmsselen mot disse artene.
[-lugges det i verneverdig naturskog, er det
stor fare for at for eksempel en del lav- og
mosearter forsvinner fra Norge for alltid.

En rekke forlag i England og Tyskland
har nå utarbeidet konkrete mil jøkrav til le
verandører av papirprodukter. Det gjelder

blant annet Axel Springer Verlag, Burda,
Mondddrück, Grüner & Jahr, Kimberley
Klark og Scott Ltd. Gjennomgangsmelodi
en er at skogen skal skjøttes på en måte
som er skånsom for miljøet, og at verne-
verdig naturskog skal få stå i fred.

Storprodusenten Norske Skog er av dem
som har mottatt mil jøkravene. Selskapet er
i kontinuerlig dialog med det tyske forlaget

Axel Springer om oppfyllelse av disse kra
vene. Men selskapet har ennå ikke klart for
seg hvordan det skal reagere på kravet om
å avstå fra verneverdig tømmer.

— I øyeblikket avventer vi den bebude
de utvidelsen av barskogplanen. Det er en
situasjon som krever forsiktighet, blant an
net fra vår side. Skal vi si nei til tømmer fra
naturskog, må det skje som følge av klare
signaler fra myndighetene, sier informa
sjonssjef Petter Haugan i Norske Skog til
Natur & Miljø. I påvente av den nye bar

(.. skogplanen, har selskapet foreløpig avstått
fra kjøp av tømmer fra et naturskogsområ
de i Grong i Nord-irøndelag.

I laugan viser for øvrig til arbeidet i det
såkalte bransjeprosjektet, der skognærin
gen, myndighetene og naturvernere sam
men skal forsøke å komme fram til krite
rier for et mer miljøvennlig skogbruk.

— Vi håper at bransjeprosjektet kommer
fram til dokumenterbare kriterier vi kan
støtte oss til i framtidige innkjøp av tøm
mer, sier Haugan.

Okt press

20 store miljøorganisasjoner i seks land i
Europa har samlet seg i en felles aksjon for
å få skogbruket i Norge, Sverige og Finland
til å verne spesielle naturområder. De vil
støtte seg på mil jøkrav fra de store innkjø
perne av papir i Tyskland og England.

Det er nettverkene ‘l’aiga Rescue Network
(TRN) og Forest Movement Europe (EME)

som regisserer det felles utspillet. I Norge
deltar Natur & tlngdom og Naturvernfor
bundet. Bakgrunnen for aksjonen, er frykten
for at viktige verneverdige naturområder
skal gå tapt som følge av at skognæringene
ikke tar miljøansvar. Organisasjonene har
formulert en rekke krav som de forventer at
skogbruket og skogindustrien oppfyller.

— Dette er det lille som skal til for å få den
helt store forandringen i norsk skogbruk.
Jeg er ganske sikker på at denne aksjonen vil
føre til at det blir umulig å kjøpe tømmer
fra verneverdig naturskog i framtiden. Pa
pirmarkedet er nå så presset, at ingen vil ta
sjansen på å kjøpe slikt tømmer, sier en
seierssikker Gjermund Andersen i Natur
vernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

Svensk frykt

I Sverige meldte frykten for å miste mar
kedsandeler seg tidligere enn i Norge. Stora
Skog, som er Europas største skogselskap,
vedtok i 1993 sin skjøtselstrategi «Mångfald
för framtid». I lovedtanken bak strategien er
at naturskogen skal etterlignes mest mulig.
Dette betyr blant annet at Stora Skog må re
dusere hogstkvantumet på egne eiendom
mer med ti prosent — noe som koster sel
skapet 60 millioner kroner i året.

Til tross for den store kostnaden, var
vedtaket enstemmig i styret.

— Bakgrunnen var erkjennelsen av at det
vil bli langt dyrere for oss ikke å ta miljø-
hensyn. Vi er sjanseløse på markedet >

Selvangivelse
for skogbrukere
— Det bor innføres selvangivelse

for skogeiere, mener lederen i
Naturvernforbundet i Oslo og
Akershus (NOA). Gjermund An
dersen.

Selvangivelse kan brukes til å finne ut om

skogeierne tar de nødvendige naturhen

synene, og den kan bestå av blant annet

følgende poster:
* Hvorvidt eiendommen er registrert av

godkjente biologer. Registreringsrappor

ten skal inneholde eventuelle nokkelbio

toper og forekomst av truede og sårbare

arter
* Hvorvidt tømmeret stammer fra nøk

kelbiotoper, kjente levesteder for truede

eller sårbare arter, foreslåtte verneområ

der
* Hvorvidt det er satt igjen 90 prosent

av skogen langs alle vassdrag
* Hvorvidt det er satt igjen minst 20 pro

sent av det nyttbare virket, og at døde og

døende trær er gjenlatt i skogen

Miljøkrav fra det europeiske markedet kan tvinge norske skogeiere til å leqqe om driften
:-. •
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N&M: Signy Svendsen og Jon K. Berg
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uten en miljostrategi soiyi holder mål.
Det samme gjelder for Norge — ja, hele
Norden er i samme båt. Våre store marke
der er i de mellom-europeiske landene, og
nar våre kunder stiller miljokrav til de pro
duktene de kjoper, kan vi ikke gjøre noe
annet enn å følge opp, sier biolog Børje
Pelterson i Stora Skog til Natur Miljø.

Over til plast?

Han forteller at Stora Skog har fått konkrete
miljøkrav fra store kunder blant annet i
Tyskland og Storbritannia.

Vi frykter bade at kundene skal kjope
sine varer fra leverandorer i andre land, og
at de skal ski0e til andre materialer. Plast
kan i mange tilfeller være en erstatning for
trevi rke, sier Petlerson.

I lan innronuner at ambisjonene er høy
ere enn antall tiltak snitt er gjennomført til
na, og setter en ramme på ti år for malene
er nadd.

— Stikkord som naturvernhensyn, bio
diversitet og okologisk landskapsplanering
vil stå i fokus de kommende årene. Men
det sier seg selv at når 50 prosent av skog-
eierne i Sverige driver smått, og det er 1500
av dem, så tar det lang tid å forandre drifts
inønsteret.

Myndighetene må betale

NORSI<OC er foreningen for (le storste
skogeierne i Norge. Mange av disse er ogsa
1)11)1 rp rodusenter. I sommer ansatte
NOItSKOC sin forste biolog. Kravene om

— Gjør skogen til
naturlig eng!
øyvind Skar i Fyresdal
har drevet skogen
økologisk i 20 år.

N&M Signy Svendsen

(Fyresdal i Telemark:) — Mange skogeiere i

dag gjør skogene om til granåkre’., med in

tensiv bruk av sprøytemidler. Vi bør heller be-

vare skogen som et rom for et variert mang

fold av planter og dyr. For å få dette til, må det

gjennomgripende endringer til i dagens skog

bruk. sier øyvind Skar.

Flatomani
— Moderne skogbruk lider av flatomani og
granomani. Det er vanlig å hogge store flater

som beplantes med gran. Selv har jeg erfartat

kunnskap har det siste året kommet fra or
ganisasjonens medlem mer, og biolog
Anne Sverdrup-l’hygesomt vil få en viktig
oppgave i å bistå både enkeltmedlemmner
og administrasjonen.

Også NORSKOC har kommet til den er
kjennelsen at skogindustrien må rette seg
etter de miljokravene som stilles i marke
det. Mcii tempoet og tiltakene har ennå
ikke samme dimensjon som i Stora Skog.
I arsrapporten for I ‘195 skriver styrefor
mann Cunnar A. (å.uidersen blant annet:
«Styret merker et økende fokus pa skog
prndukteies mil joprofil. Vi ser antydninger
til at krav om at produktenes livslop skal
ivareta det biologiske rnangfoldet, forinu
leres i markedene. I orelopig er kravene noe
upresise og uten dcii tyngde som er nød
vendig for å gi dem en øyeblikkelig effekt.»

I motsetn ing til Stori Skog, er ikke
NORSKOC villig til selv å betale dcii hoye
prisen som kreves for å fa i stand et mer na
turvennlig skogbruk. Organisasjonen vil at
myndighetene tar den okonorniske belast
ningen for vern av større skogområder.

— Men det er vilje blant våre medlemmer
til å ta miljohensyn. Drivkrahen er å ikke
miste kunder og vissheten om at det på
lang sikt vil lønne seg, sier aviroppende
na’ringspolitisk sjef i NORSKOG, Sigurd
()le Ruud til N&M.

Ikke imponert

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
(NOA) ble mektig upoptilært i enkelte

blandingsskog har mange fordeler. Gran og
furu utfyller hverandre, forklarer Skar og vi
ser til at furua med sine dype røtter kan hen

te næring dypt nede i jorda, mens grana kan
utnytte øvre skikt. På samme måte utnytter
den lange, slanke furua sollyset høyt oppe,
mens grana som vokser under, klarer seg med
det lyset som slipper gjennom furukrona.

— økologisk skogbruk består i stor ut
strekning å la være å gjøre inngrep i utide.

Men det innebærer også en aktiv skjøtsel, sier
Skar.

Lonnsomt
øyvind Skar mener selv at det ikke er noe nytt
i økologisk skogbruk — han har bare tatt opp
igjen gammel tradisjon og erfaring samlet
gjennom generasjoner.

Han mener det er mulig å oppnå tilfreds
stillende driftsøkonomi og lønnsevne — forut

satt at skogbrukeren er villig til manuell inn

sats. Går de til innkjøp av store skogsmaskiner

i million-klassen, må de drive rovdrift på sko

gen for at driften skal lønne seg pa kort sikt.

— På lang sikt gjør de seg selv en bjorne

skogbrukskretser da det påførte et stetnpel
med «urskogtommer» på tømmer hentet
fra områder som er aktuelt for vern. NOA
har også skrevet brev til det store tyske for
laget Axel Springer og advart det mot å kjø
1W produkter basert på tømmer fra ursko
gen i Skotjernfjell.

— Jeg er ikke imponert over det skog
l)rukel som drives i Norden i dag. I leller
ikke i Sverige gjøres det nok. I)et hog.ges for
eksempel fortsatt i selve nokkelhiotopene,
det satses stort sett pa flatehogst og skog
planting framfor naturlig fomyngelse, og det
hiologiske mangfoldet har ingen beskyt
telse, sier Gjerinund Andersen i Natur—
vernforbundet.

lil forskjell fra NORSKOG, mener An
dersen at det er skogeiernes oppgave å be
tak den prisen vern og mer hærekraftig
skogbruk måtte koste.

— Det burde være en selvfølge at enhver
gmnneier skal sette av inntil ti prosent av
eiendom men til naturvernformål uten er
statning. Tenk på byrdene industrien har
måttet bære til rensing av utslipp! Min spå
dom er at om tre år vil ikke skogeierne få
solgt tømmer hentet fra områder med tm
ede arter, mener Gjerniund Andersen.

Naturverriforbundet har også lansert den
ideen at hver skogeier setter av for eksempel
to prosent av inntektene til et fond som blir
fordelt til de grunneierne som har spesielt
mye verneverdig skog på eiendommen sin.
Slik ønsker naturvernerne å oppmuntre til
solidaritet i skognæringen. fl

tjeneste. Fordelene i okologisk drift ligger net
topp i reduserte kostnader til driftsteknisk ut
styr, planting, kvisting og sprøyting. Samtidig
bygger jeg opp en framtidsbestand av natur-
skog med høyere kvalitet. Vi vil få større andel
av kvalitetsvirke. mindre råte og insektskader

samtidig som mangfoldet i skogen bevares.

Det er en slik skog markedet i Europa ønsker

seg. sier skogeieren lurt. D

TROLLSYKLING
Sykkelturer i fjellomnradef mellom
Røros — Hjerkinn - Lillehammer —

Hamar. Trollsykkel-pakker -

sykkel ferie på egen hånd med
overnatting på trivelige setrer.
Fjelistuer og hoteller tnder veis.
Turene passer for alle, både liten og
storgamniel og ung! Egne syk
til salgs! Egen
Trollsykkel-brosjyre.
NS B-tograhatt.

TROLLOPPLEVELSER
—opplevelser fra ende til annemi..
Ferdigpakkede
opplevelser som
Trollfiske, vandreturer
ni/guide, seteropphold fl r barn,
ridetimrer, villmarksopphold iiVs. Vi
kan hjelpe deg (i linne en opplevelse /
aktivitet som passer spesielt for deg!

TROLL-FERIF på hondegård
— fermeopphold pa garder i I ledmark
og Oppland (rom, leiligheter,
hytter, stahhtir, eller hus,
sels hushold eller helpensjon) egen
‘‘Gøy pa landet’’
brosjyre med —

bilder og
priser.

P.R 2.95

i.;

Booking I murmere informasjon:

OLYMPIA UTVIKLING - TROLL PARK AS
Ph. 373 - 2601 Lillehammer Iil’.: 61 28 99 70 Fax: 61 26 92 50

- fiske - friluftsliv
Norges Jeger- og Fiskerforbund
har mer enn 90 000
medlemmer, fordelt på 570
lokallag, som
er opptatt av å bevare natur-
grunnlaget for kommende
generasjoner.
Tor du la være?
La naturen gå i arv!
Hvordan bli en av oss?

Ring for nærmere informasjon

NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND
Postboks 94, 1364 Hvalstad. TIf. 66 78 38 60 Fax 66 90 15 87

i drvetï&u
-ID- ±Ltbjr
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—Skogen bor være et rom for mang
fold av dyr og planter sier skogbru
keren øyvind Skar i Fyresdal

LEICA, SwARovskI ELLER ZEIss
—HVA ER BEST?

KlkkertSpesialisten AS — Norges eneste speslalforhandler av kikkerter —

tester alle ledende merker og utglr testrapporter. På grunnlag av egne
og utenlandske tester håndplukker vi markedets beste optikk

i alle priskiasser. VI lagertorer 50



Veibygging utgjør en stadig større
trussel mot naturens mangfold.

bygging utgor en stor del av inngrepene,
papeker Oftedal,

— Men er det ikke mye natur å ta av i
Norges’ Spiller veibyggingen egentlig noen
stor rolle

— I hele etterkrigstiden har det skjedd en
nedbygging av villinarksområdene i Nôrge.
I)e siste ti årene har denne nedbyggingen

store negat[ve folgen veibygging i randso
ner har. Randsoner er omrader der in land

skapstvpe møter en annen. 1-ler er det spe
sielt stoi biologisk mangfold, uten at det
synes å få noen konsekvenser for veihyg
gingen.

De nye handbokene om vei og natur fra
Direktoratet for naturforvaltning kan irnid

.

ung Oftedal i Naturvernforbundet. I [an
forsøker nå å rette opp dette misforholdet,
ved å gi ut et hefte — «Ved veis ende».

lier har han samarbeidet med naturfo
tografen Hård Løken. Hildematerialet har
en sentral plass.

— l)et er vanskelig å beskrive naturinn
grepene fra veibygging med ord. De ma i
grunnen oppleves i naturen, men fotodo
kumentasjon er en god erstatning, sier Of
tedal.

Fomten jernbane, berører heftet alle ty
per veier, fra motorveier til små skogsbil
veier, I [er vises veier som allerede er byg
get, naturperler som skal legges under
asfalt, og områdei’ som ble spart.

Artenes overlevelse

I Norge har artenes leveområder blitt stadig
mer oppsplittet.

— Dette er en av de viktigste truslene mot
naturens mangfold, fordi artene i mange
tilfeller har for sma områder å leve i. Vei-

aksellerert. Utbyggingen har vært så olfl
fattende at vi nesten ikke har store vil1-
marksområder igjen. Nesten ingen steder
er det mer enn fem kilometer til nærmes
te menneskeskapte barriere,

I tillegg fokuserer han pa det estetiske
ved veihygging.

— Norge endrer form, og mange steder er
landskapet fullstendig ødelagt, sier han.

Og drommene om nye veier ser ikke ut
til å ta slutt. Til enhver tid foreligger det pla
ner om veibygging for mer enn hundre
milliarder kroner.

— I lar ikke myndighetene blitt flinkere
til ta hensyn til naturen når de bygger vei-

— l)et er blitt flere tunneler, men sarnti
dig medfører tunnel-bygging store depo
nier som ødelegger naturområder. Det

hjelper heller ikke med landskapsarkitek
ter nar inngrepene er så store at naturen
uansett odelegges. Myndighetene har dess

uten ikke vist tilstrekkelig forståelse for den

lertid få veirnyndighetene til å ta større na
turhensyn enn i dag, håper Oftedal.

Å la være
— Myndighetene må prioritere strengere

mellom veiprosjektene, og la være å bygge
veier som medforer store naturinngrep og
som det ikke er tvingende nødvendig a byg
ge, I [vis et veiprosjekt først er vedtatt, må
hensynet til naturen være det viktigste kri
teriet ved trasvalg. Spesielt må det utvises
stor forsiktighet i randsoner, sier Oftedal.

I [an sier videre at veihygging også mä
bli et verdisporsmål.

—lt veiprosjekt representerer en evig
ødeleggelse av natur. l)et er absurd at sam
funnet bnmker så mange milliarder kroner
på denne virksomheten, enten det er Lo-
fast, Trekantsambandet eller tilskudd til
skogshilveier.

— 1-Ivordan ser landet ut om ti eller fem
ti ar? spor Oftedal. I heftet hans finnes
noen antydninger til svar.

N&M: Jon K. Berg
Foto: Bàrd Løken

— Sa langt har det vært for lite fokus på de
naturinngrepene som veihyggi ng skaper.
For eksempel er bare n side av vei- og vei

trafikkplanen for 1.»)4 til 1907 viet denne
problemstillimgen, sier prosjektleder Svein

I

I
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Rototest utført utslippstester ved stor be
lastning av motoren. Undersøkelsen er
finansiert av Vågverket i Sverige og i’rans
port & Environment, en paraplyorganisa
sjon for trafikk- og miljøorganisasjoner i
Furopa.

Flere detaljer fra undersøkelsen framgår
i rapporten «De miljömässigt bästa bilar
na av 1994/95 års modeller». Den kan be-
stilles gjennom å betale 150 kroner inn på
Gröna l3ilisters postgiro i Sverige —

323483-8.

—Jw

KVALITET I ASFALT

Sur nedbør vil vi ikke ha,
økobank - Kulturbank - MiIjøbank?

Cultura Lånesamvirke!
Bli kunde du også i en alternativ bankvirksomhet som

bistår miljø-, økologi- og samfunnstjenhige, alternative

tiltak. Kontakt oss for nærmere informasjon om f. eks:

Q brukskonto/lønnskonto/driftSkontO

G miljøkonto - formålsstyrt sparing

G sparekonto
Som kunde i Cultura vet du hvor pengene tar veien.

selv om Plastmo takrenner tåler
forurensningens påkjenninger.

PIatrnö

CULTUfI3 Skippergt 38, 0154 Oslo

4.

— den holder
1995, Det Europeiske Naturvernåret

w

Plastmo AIS, Eternittvn. 30, 3470 Slemmestad
Telefon: 66 79 82 65, telefax: 66 79 63 49

.
HER
KOMMER
BILEN TIL
MIUØBILISTEN
Kan bileiere være miljøvennlige? Den svenske
organisasjonen Gröna Bilister mener det. Her
kommer testen som viser hvilket bil du skal
kjøpe om man tenker på miljøet.

Vi gjør mye for å lege sårt:
landskapspleie, arondering, tilsåing av tipper, terskier, utsetting av settefisk m.m.

FHR
Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering
Boks 2481 Solli, 0202 OSLO
TIf. 22 43 50 50

Suzuki Swift er det mest fornuftige bilkjø
pet for dem som tenker på miljøet. Det vi
ser en omfattende undersøkelse firmaet
Rototest A/S i Sverige har utført av ulike
nye bilmodeller.

De minste bilene er best for miljøet, for
di de bruker lite drivstoff. Suzuki Swift er
best blant småbilene, og er dermed det bes
te hilkjøpet for dem som er opptatt av mil
jøet.

Undersøkelsen baserer seg på produ
sentenes egne opplysninger. I tillegg har BLA OM

NATUR S MILJØ 2.95 45



Småbiler Stor mellomkiasse

I Sverige har miljøbevisste
bileiere startet organisa
sjonen Gröna Bilister. Det
te har skapt reaksjoner
både i bilorganisasjonene
og i miljøbevegelsen.

N&M: Ole P. Pedersen

Utslippene fra nye biler varierer mye. I)a er
det viktig at bilkjøperen velger blant den
ferdedelen av merkene som forurenser
minst.— l)e minst forurensende bilene er ikke
dyrere enn andre. Dette er en forbedring av
miljøet vi kan fa helt gratis, sier Per Kage
son, leder i Gröna Bilister, til N&M.

Cröna Bilister er dannet som et alterna
tiv til de store, tradisjonelle hilorganisasjo—
nene i Sverige. Reaksjonene har vært blan
det.

— Miljoorganisasjonene har vært positi
ve til at det kommer en slik bilforening. Vi
kan jo ikke kvitte oss med bilen, men det er
viktig å styre markedet mot mer miljørik
tige valg, sier Kågeson. I lan tror Cröna Bi
lister kan fylle den rollen.

Om miljohevegelsen er positiv, har bil-
organisasjoner og en del motorjournalister
vært negative til den nye pressgruppen. Ka
geson tror de ser Cröna Bilister som en
trussel mot det etablerte hilmiljoet.

Organisasjonen har drøyt 2000 med-

lemmer, og kommer i vår ut med en egen
håndbok tor iniljøvennlige bilister.

Sinte bilprodusenter

Miljotesten, som na offentliggjøres i Nor
ge, vakte sterke reaksjoner blant bilprodu
sentene i Sverige. Vinnerne var selvfølgelig
fornoyde, mens taperne ikke likte den ne
gative omtalen.

— Ford sendte fiktisk ut brev til alle Ford
Mondeo-eiere, for å forklare hvorfor bilen
deres kom så dårlig ut i lesten vår. Det er
vel et signal om at testen blir tatt alvorlig,
sier Kigeson.

Miljotesten er basert pa en tøffere test av
bilene enn de som Vågverket i Sverige ut
fører. Når de to testene blir slatt sammen,
vil (le gi bedre informasjon om hilenes mil
jovennlighet enn det bilprodusentene kan
gi, mener Gröna Bilister.

— Vær forsiktig

— Det å være en miljovennlig hilist, er i ut
gangspunktet en selvmotsigelse. Derfor
skal organisasjoner som (röna Bilister
være litt forsiktige, så de ikke legitimerer
bilbruk, sier R)re Berge, daglig leder av Ak
sjon Nærmiljø og Trafikk, til N&M.

Berge legger til at det kan bli positive ef
fekter av Cröna Bilisters arbeid.

— l)et er bra om orgallisasjoneti påvirker
bilistene til å endre vaner i mer miljø-
vennlig retning. Mange bilister ønsker nok
råd for å kunne være snillere med miljøet
når de først kjører bil. [1

De beste bilene
Basstallet er 100, hvilket tilsva
rer en gjennomsnittsbil blant de
undersøkte modellen. Verdier
under 100 betyr dermed at bilen
er bedre enn gjennomsnittet

Bensinforbruk Utslipp Totalt Bensinforbruk Utslipp Totalt

1. Siguki Swift 1.3 69 74 72 1. Mazda 626 I .8i/2.Oi 11 I 64 88

2. Mazda 121 i .3i-16 86 74 80 2. Volkswagen Vento i .8i 108 73 90

3. Fiat Punto 55S 78 ,.8ê. 83 3. Volkswagen Passat 1.8 113 73 93

4.PeugeotlO6XR 88 83 85 4.Saab900SE2.OTurbo 124 76 101

5. Opel Corsa Swlng 1.4i 86 91 88 5. Audi 80 2.OE 109 95 102

Liten mellomklasse Storbilklassen

Bensinforbruk Utslipp Totalt Bensinforbruk Utslipp Totalt

1.HondaCivic1 80 80 80 1.BMW518i 118 61 90

2. Volkswagen Golf 1.8* 103 70 86 2. Opel Omega 2.Oi 113 78 96

3. Seat Toledo 1.8 105 68 86 3. Saab 9000 2.3 T 126 78 102

4. Peugeot 306 XR 1.4 95 80 87 4. Citroen XM 2.0 116 90 103

5. Opel Astra 1.6 96 94 92 5. Volvo 850 121 91 106

ToyotaCoollal.3 88 96 92

tallene gjelder ogsa for Golf Variant.

Slik blir du

GRØNNE BILISTER en renere

Homeopati
for ditt indre miljø.

HatiBkhandelen
Ole Moes vei Il C, 1165 Oslo TO. 22 74 7035

Interessert i

KLIMASPØRSMÅLET?
Nyhetshrevet CICERONE kommer ut tned
fire numre i iret og bringer nyheter og
hakgrunnsinformasjon om kl imalorskning og
internasjonalt samarbeid på det klimatiske
området.

CICERONE utgis av Senter for internasjonal
klima- og miløft)rskning — CICERO - ved
Universitetet i Oslo. Artiklene har en
populærvitenskapelig lorm, og skrives i
hovedsak av senterets medarbeidere.

Abonnement på nyhetshrevet er gratis og kan
tegnes ved å kontakte Berit Nordiund, CICERO.

Adresse : CICERO, Postboks 1129
Blindern, 0317 Oslo

Telefon : 22 85 87 50
Telefax : 22858751
E-post : admin@cicero.uio.no

L (‘

i

DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT

1. Smått er godt
De færreste familiene trenger bil med plass
til flere enn fire personer. Likevel er det
mange som kjøper store biler. Særlig bedrif
ter synder mye når de kjøper sine firmabiler.
Derfor synker ikke lenger det gjennomsnitt
lige bensinforbruket per bil i Norge. til tross
for bedre teknologi.

2. Unngå firehjulsdrift
Firehjulsdriften øker bensinforbruket med
fem til seks prosent, og forårsaker derfor
økte utslipp og økte kostnader. Velg bare en
slik bil dersom det er tvingende nødvendig.

3. Automatisk forurenser
Automatgir øker bensinforbruket med mel
lom fem og ti prosent.

4. Velg smale dekk
Såkalte sportsdekk har større kontaktflate
med bakken enn vanlige dekk. Dermed
bruker bilen mer bensin. Brede dekk hjelper
heller ikke for sikkerheten.

5. Krev motorvarmer
En vanlig bil forurenser aller mest når moto
ren er kald. Da virker ikke katalysatoren. og
bensinforbruket øker også. Hvis du ber
selgeren om å inkludere motorvarmer i
bilkjopet ditt, kan du redusere utslippene og
bensinbruken i vinterhalvåret.

6. Vent med diesel
Dieselbilene forurenser mer enn vanlige
bensindrevne biler. Særlig er utslippet av de
helsefarlige nitrogenoksidene og partiklene
høyt fra dieselbiler.

7. Behold din gamle bil
Det kanskje beste en bilist kan gjøre for
miljøet, er å beholde sin gamle bil og sørge
for godt vedlikehold, slik at utstippene blir
minst mulig. Nyproduksjon av bil kan totalt
sett medføre mer forurensning enn det å ha
en gammel bil rullende på veien. Også
produksjon forurenser.

Post-it Notatbiokker
100%
resirkulert
papir

Farge:
OFF-WH ITE
OG GUL

127 mm
76mm
5lmm

Str.:
76x
76x
38x
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Det ci pavist at noen av njilji iftene vi ker som dc k innt I ige
kjoiinshoi fl)oflel ostiogen Ved a tilliiie hunn—dyi dette l)oinmilet

undei s\ angei skapet, far fostei et skuler Dyrene blir ‘supei femi—
ni ne», fåi Ei ett og inisdaiinede kjonnsol garwr I los hannei kan si ik
tilloi sel foi e til misdanneisei og ki ett i kjonnsorganer. I tillegg får
hannem P1 obleiTtei med å pi odcise e 01)1 mai »ad, og mer fem i —

nm adfei d. Del siste er et pi oblem ed pari mgslek hannen blii i ett
og slett ikke atti akt iv lengei

ç Det fryktes ogsa at l’( )M kan VaT e ai saken til den redusei te »ad-
kvaliteten hos menn i industi malisei te land

TOM-gi ftene kjennetegnes ved at de kommer nesten utelukken
de fra menneskelig aktivitet. Vi hai altså skykk ii selv, hei som ed
sa mange andi e a» nu] jopi oblemene

Stoftene danne» ved bi uk av klor i industrien, ved bi uk av oi -

ganiske kjernikaher i smelte og] atfinei ingspi osesser, ved bruk av
plantevei nmmdlei og ved divei se utshpp og lekkasjei fra denne type
vii ksonilwt

KJONNS
Los
FRAMTID
Miljøgifter er i ferd
med å sterilisere men
nesker og dyr. Forsk
ningen om dette er på
begynnerstadiet.

N&M: Jens Petter Toldnæs
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Fra Canada er det kommet rapporter om il

landdrevne, døde livithvaler med store

svulster på kroppen.
Britiske forskere melder om tvekjonnet

hsk i 28 forskjellige elver.
Amerikanske alligatorer har misdanne

de kjonnsorganer og avtar i antall. Ingene

av reirene deres inneholder normale egg,
går det fram av flere rapporter fra Ilorida.

lorskere fra flere land melder om svak

helsetilstand hos sel. Langs kysten av Ne
derland fornierer ikke selen seg på samme

måte som for. I tillegg har dyrene nedsatt

immi inforsvar.
Minkeri har nedsatt evne til reproduk

sjoii, og arten er avtatt sterkt både i Euro

pa og i USA.
Felles for disse eksemplene er at dyrene

inneholder store mengder miljogifter. I
Norge er det malt økte konsentrasjoner av
miljogifter i kroppen hos hiant annet is—
bjorn, sel, rype, rein og Ijelirev. Konsentra

sjonene er i flere tilfeller høyere enn det

som skader evnen til reproduksjon hos la
boratoriedyr.

I ur men nesker foreligger det rapporter

om a tagende sædkvalitet, okt kreftrisiko

og økende antall barn mccl skader på ner

vesystem eller immunforsvar. (

Ukjent og farlig

l)esverre er ikke dette utdrag fra en futu

ristisk skrekkroman om planeten Jorden i -

ar 2 tOO. Sanheten i 1995 er at tungt ned

brytbare organiske miljøgifter (TOM) lag-

res i fl’ttvev hos mennesker og dyr, og kan
skade dem. Eorskernc aner nå konturene av

et stort og skremmende miljoproblem,

men vet foreløpig ikke helt hvordan ska
ciene oppstar, bare hva, og hvem, som for

årsaker dem.
En av teoriene er at TOM forstyrrer bor

mnonbalansemi. l)enne halansen er svart

viktig under fosterutviklingen. Gravicle

hunn-dyr bruker en del fett til å bygge opp

et nytt individ. Når fettet brukes, frigis mil

jogiftene og overføres til fosteret gjennom

morkaken. Senere skjer dette gjennom

niorsmelken. I)etie er de to eneste måten

et menneske, eller et dyr, kan bli kvitt gif

ten på. Problemet er at mottageren er in—

divicleis eget avkom, I tillegg befinner av-

kommet seg i sin mest sarbare fase av livet

fordi det er under utvikling.

Vil fylle TOM-rommet

Gjennom prosjektet «østrogeneffekter av niiljogifter» arbeider Na—
ti.irveriiforbundet nå for å samle eksisterende viten og slmffi’ bedre
kunnskaper om de live iniljogiftene. I februar LI ringerte oigamiisa
sjonen et internasjonalt foiskersemi iar hvor en av verdens leden
de forskere pi lmorinoneftekter av miljogifter, piofessor l.ouis I. Gui—
lette, var hovedtoreleser. I tillegg deltok et bredt spekter av forskere
fra blant annet l<reftregisieret, Norsk Polariiisiituti, Statens institutt
flir folkelielse, Rikshospitalets kvinmieklimiikk, Statens forurens—

Q
nmgstilsvn, og kllk fra de ledende iniljoorganisasjonene. Seminaret
fikk stor ipp mc rlu ud el i n wd ia

Sigrun Rmgvold i Natuivernforbundet onsker at prosjektet skal
bidra til viktig koinpetansebygging innen organisasjonen og bringe
NNV i forkani av en utvikling brsIeme bare savidt har begynt å
se omrisset av.

Giften ender i Norge

Postnr./sted:

Tif:

Kupongen sendes:
Vera MiIjo A/S P.boks 2036. Hasle 3239 Sandefjord

______

Prosjektieder

Sigrun Ringvold

ønsker å bringe

Naturvernforbun

det i forkant av

utviklingen når det

gjelder kunnska

pen om miljøgifter

og hormoneffek

ter.
Foto Bård Uk

Foto; Øystein Wiig

FNs økonomiske kommisjon har laget en omfattende rapport om

tungt nedbrytbare organiske miljøgifter hvor de dokumenterer ut

bredelse og skadeomfang. Rapporten inneholder en svært viktig mel

ding til Norge:
På grunn av sin beliggenhet, blir Norge mottager av store meng

derTOM. Stoffene brukes i land sørfoross. Derfordamperde ogføl.

ger luftstrømmene nordover. Når disse luftstrømmene treffer den kal

de lufta i nordområdene, vil kjemikaliene falle ned som snø eller

regn. Denne syklusen gjentar seg hvert år. Adresse:



liv i laga nytt fra J”Iaturvernforbundet Foto. Jøro Bøhrner OJ err Ro I Sorerr.sen NN ‘5

Familietur i More
Naturvemforbundet i I laram i
More og Romsdal inviterer til
lam il iet ur og lo ka Il agsi reI f pa

Sjobuda P llenisoya/Skuloyt 6.

og 7. mai. )ette omradet er kjent

for sin storslatte natur, og rike
fugle— og planteliv. Kontakt Natur—

vei nlorbundet i More og Romsdal.

Landsmøte og natur
arvting i Florø
I St. Hanshelga er Floro asted for

Naturvernforbundets landsmøte. I

tillegg vil det bli arrangert et

Naturarvting.

Naturarvtinget kan bli en stor

opplevelse for alle naturvernere.

Det endelige programmet er enna

ikke klart, men fra torsdag 22. til

søndag 25. juni kan hele familien

samles til interessante ekskursjo

ner, foredrag, turer og kulturar

rangement.

Naturvernforbundet vil invitere

medlemmer fra alle sine lokallag

og representanter fra en lang

rekke organisasjoner og kommu

ner til a delta pa Naturarvtinget.

Landsmøtet arrangeres annet-

hvert ar, og er Naturvernforbun

dets høyeste organ. De 140

landsmotedelegatene fra Natur

vernforbundets fylkeslag, lands

styret og fra Natur og Ungdom, vil

bruke store deler av helga til

vanlige landsmøtesaker som

arbeidsprogram, vedtektsendring

er, regnskap og valg. Men det blir

ogsa politiske diskusjoner, og i

tillegg blir det god tid til a delta pa

Naturarvtinget.

25 år etter Mardola

I anledning et trist jubileum —

25 år etter at Mardalsfossen
forsvant i turbinene — er det
planlagt en markering i Eikes
dalen i Romsdal. Miljobeve
gelsen krever å få Mardals
fossen tilbake i
Naturvernåret. Slagordet er:
«Mardola attende til naturen’..

Samlingen vil bli i måneds
skiftet juli/august, og Liv i
Laga kommer tilbake med
mer informasjon når den tid
nærmer seg.

Slåttekurs i Buskerud
2—4. juni arrangerer Naturvemfor

bundet i ltuskemd (NiB) en
fanuliehelg pa Solsetra i Nedre
I likei kommune. Nilt kan friste
med aktiviteter for store og smi. I
N,tturvertmaret er selvfolgel ig mang
foldet i naturen en rød trad. -

6.—’). juli arrangerer fylkesia.
sl)ttekurs pa den idylliske Ryghse
tra i s.tmne kommune.

Nilt har gjennom flere år jobbet
spesielt med lorvaltnitmg av gamle
kul turtnarker. Fra svenske og tildels
ogsa norske undersokeiser vet man
at gamle slattenger og beitehager
huser et mangfold av flora og
I au ni

Men denne landskapstypen er
sterkt tritet, og gjennotn blant

annet .5 arrangere siSitekurs, ønsker

Naturvernforbundet a bevare det

rike hiologiske nsangfoldet som

finnes i slike landskap.
Onsker du å melde deg pa, eller

få mer informasjon, kan du ringe

Lis -Merete Itjerkeli, tIf 12 2 52.

4’), eller ‘er Øystein Klundurud,
tif t2 75 05 04.

I konkurransen skal kommunene
intsen 15. september gjøre tede
for i hvilken grad de opplyller ni
spesielle naturvernkriterier

— Et av Natrtrverndrets lioved
mai er å ta vare pa de grontie
lungene hvor folk bor og jobber,
sier k.ttnpanjeleder Solveig Viste.

— lier har komnutriene et
stort ansvat for omradene mS
sikres gjennom en bevisst areal-
planlegging og forvaltning. Med
kotskttrratisen haper vi konsmu—
tiene ser hvilke natttrstoltheter
de har.

Ntatm.ttvernforbundets h kal— og
fylkeslag er sentrale i opplolgin—
gen og karingen av Norges Natur-

Arv Kotumutier. Mange lokallag
har utfordret sine respektive
kotnmuner. l)e kommunene
som ikke far konktirransefolde
ren av lokal- og fylkeslagene, vil
fa den tilsendt av sekretariatet i
Oslo. l)en fylkesvise karingen er
medio oktobet, tuens den lands-
dekkende karingen er tnedio no
vember. LI

valg inviterer til apeni vass

dragsi reff ved Fovdal selva
10.—li. jttni. Arets treff vil bli
holdt i de tnidire delene av elva
i Itirketies kotnmune. At [ango
ter er blant antiet Natitrvern
fot bundets fylkeslag i Artst
Agder og Vest Agder.

l’a vassdragstrefTet vil (lei bli
n-mttlighet for .m. være med pa tu
rer med kjentfolk som turlede
re, og delta pa et allmoie om
Tovdalselvas skjebne.

I )et settes opp busser fra

Arendal, Grimstad, Lillesand og
Kristiansand, og de som vii

være med bør forhandspsrnel
de seg til Geir M. Koien, ilE
.37 02 68 69, eller Arne Ilor, tlf.
3701 3695.

Rundt om i landet finn vi
kvardagsslitarane vare
som arbeider jamt og trutt
med store og sma miljøsa
ker, døgnet rundt, veke pa
tamp. Av og til vinn dei. og
av og til tapar dei. Men dei
er der og dei blir lagt
merke til.

Samstundes opplever vi
eit Naturvernforbund
truleg meir tannlaust no
enn pa lang tid. lkkje berre
har vi misst medlemmer
gjennom heile 90-talet,
men den profil og synleg
gjering vi har vist gjennom
media og debattar har
gjort oss til ein miljøorga
nisasjon der tannloysa og
forutsigbarheita er langt
meir framtredande enn
den friske frodige, folkele
ge miljoorganisasjonen vi
bor vere, og som vi har
potensial til, og der bade
Thorbjørn Berntsen og
andre framstar som meir
glødande, folkelege og
pagaande miljøforkjempa
rar enn enkelte av vare
representantar.

Slik blir var pastatte
seriøsitet ogsa var mak
tesløyse. Samarbeid er
viktig og naudsynt for a
finne løysingar, men det er
betre med gode og sterke
fiendar, enn med gra og
smiskande vener som gjer
alt for a ta seg ein miljø
merkelapp. og som Natur
vernforbundet i alt for stor
grad bruker ressursar pa.
Verken vare medlemmer,
eller folk flest ser lenger
att konturane av den
pagaande, folkelege
miljoorganisasjonen som
eingong sette dagsorden
og sloss fram saker som
folk skjona og kunne
identifisere seg med enten
vi vann eller tapte.

Derfor er vi ved eit
vegskile. Norsk miljørorsle
ligg nede med eit gratt
inkjeseiande slør over seg.

Tida har teke oss att, og
teke over sakene og
arbeidsformene vare. Vi
ma vidare. Vi ma lage
neste arhundres miljoor
ganisasjon, med neste
arhundres saker og strate
giar.

Kva verkemidler har
miljororsla? Kva formell og
reell makt har vi a sette
bak vare krav etter 80 ars
arbeid? Ingenting. Ikke eit
einaste lite snev av makt
eller maktposisjon har vi
greid a tilrive oss. lkkje ein
einaste beslutningstakar i
norsk politikk eller næ
ringsliv kjem fra miljorors
la. lkkje ein einaste ein.
Kanskje bør det vere slik.
Kanskje er det dette som
er det folkelege engasje
mentet som eg etterlyser.

Eller er det slik? Skal
Norges største miljøorga
nisasjon sove vidare i si
eiga verd, eller skal vi
reorganisere oss og bli ei
folkeleg slagkraft langs
nye vegar? Trengs ikkje
det eit Naturvernforbund
som kan oppdatere sine
arbeidsformer sa bade folk
flest og styresmaktar
skjønar alvor? Sjølvsagt.
Men da ma vi tenkje nytt.

Da treng vi eit heilt
anna innhald i arbeidet og
vi ma lage heilt nye ar
beidsformer for a na fram.

Da ma vi rekruttere
vare leiarar fra langt breia
re lag av folket enn hittil,
og snakke eit sprak som
folk forstar. Her ma vi fa
fram nye aksjonsformer,
reorganisere oss, skaffe
oss større makt og
innflytelse, skaffe oss
streikerett?

Tida er moden, overmo
den seier mange: Norge
treng ei vital miljorørsle:
Naturvernforbundet ma
skjerpe seg!

NORGES
NATURARV
KOMMUNE

SKAL KÅRES
I forbindelse med det inneværende
Naturvernåret, utfordrer
Naturvernforbundet alle landets
kommuner til å delta i en stor
konkurranse om å bli «Norges
NaturArv Kommuner».

kringsjå
Stein Malkenes
leiar i Naturvernforbundet

Norges Naturvernforbund
Postboks 2113 Grünerlokka.
0505 Oslo. Norge

Medlannskontingent,
Persorrlig ,r,edlerrr -I’ Not.n (‘4 .1 kr O.

Pens1or,:ster i ,kl Nr’ r & 5’ .r) e 150,-
Liosearrg rrredlerrrskap: kr 4000
Med emrrrer iv N ‘ le N:trrv,-rr:rrr,,rr’l er :4, m i’ 6

,r,edlen, ro dr-i iylkr”’o I I kr11 er vedk rrrrr’:e, 7,-

nokner

Naturvernforbundots fylkeslag:
Nalorsernforbondet , Østfold: Leder 0, 1 Å i,’r’v

Utqdrdsklerr 16’.iVestr’r:ry



Her vokser arbeidsplas
ser, byggevarer, papir og
norske eksportinntekter

Naturressursene i Norge gir oss nordmenn muligheter.

Fjell med stryk og fosser, hav med fisk og olje, brede

bygder og store skoger... Skognæringen i Norge gir

valutainntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger i dis

triktene. Skogbruk og skogindustri er en del av det

okonomiske grunnlaget for det moderne Norge.

Norske Skogs oppgave er a foredle naturressurser

til kvalitetsprodukter. Konsernet har ca 4500 ansatte og

produserer papir, masse og byggevarer. Norske Skog

er Europas tredje storste

leverandor av avispapir,

og en av Skandinavias stor

ste leverandorer av trelast

og parkett.

Skogen er en levende

og fornybar ressurs. Men

den ma forvaltes slik at

den kan bli til glede og

nytte ogsa i fremtiden.

7) Landbruksdepartementet
‘?/ Skogavdelingen

økologiske, sosiale

og økonomiske verdier:

Skog er
en ressurs!

I naturvernåret satser
Landbruksdepartementet spesielt p:

• skoghistoriske undersøkelser

• kriterier og indikatorer for bærekraftig skogbruk

økologisk landskapsplanleggmg

• utdanning, informasjon og kompetanseoppbygging

resu.ltatkontroll

ANNONSØRER
SOM FORTELLER OM
SKOGBRUK OG MILJØ

Norsk institutt for

______

skogforskning
Norwegian Forest Research Institute

Norsk institutt for skogforskning (NISK) har
siden 1916 kartiagt forutsetningene for
vern, bruk og utnyttelse av skog.

Dette innebærer studier av forhold som har
betydning for:

• Hvordan skogens ressurser kan utvikles
og nyttes til næringsutovelse.

• Hvordan skogen kan bevares som
ø kosystem.

• Hvordan skogen kan bevares og sikres
som kilde til opplevelse, rekreasjon og
friluftsliv.

Norsk institutt for skogforskning (NISK)
Hogskoleveien 12, 1432Ås
Tif. 64 94 90 00 - Fax. 64 94 29 80

N’T Norsk Treteknisk Institutt
Tlw Noi Wigiifl Instittili cii

cmi I Ti uh ml mm

Norsk Fi-utukni.k Insti lu t ur rulmet— o I ruilustriuns
brmnsjukmrsknineinslitutl mmd iSOmiunisliudritlur.

i ru liii d ni mur i in gi sjurt i a ‘km in’» ci d Ist i mv tru.
—om ur ut litu unurgikruvmndu, utsll1ipslr;tt os sunt t’vggunicturimlu.

Vi inudvirkur i tolgundu iktumilu miljoprosjuktur:

• Tru og \liljm Nord 5].. I i)rknmsj,rm isjukt
— U ti rbm idm I su iv ni I j duki irisjon ti ir trupo mcl u ktur.

• Ti kn lek ni il inn lysu i truhi st md ustriun
• Miljo vud pr duksjon og hruk cv lrykkinmprugnmrt fru.
• Miii I ortri nu tor norskm t ruhu i (uksportruttut ).
• Fusting og vurdering iv tre i mnnmiiijo.
• I ni igi ri 4 nek, tur higg.

0

La ikke
plastavfall
gåiaiv
Ta kontakt med

landbrukskontoret i

din kommune, og de

vil gi opplysninger

om hvordan du lett

kan bli kvitt brukt

landbruksplast. Det

finnes ordninger for

leveranse og frakt til

Folldal Gjenvinning

som mottar og

bearbeider plastavfall

fra hele landet.

As Van Severen &
Co.Ltd

Gjenvmmng
Folldal Gjenvinninq a.s, 2580 Folldal
Telefon 624906 00. Telef,mx 62490603

Norske Skog
Norske Skogindustncr A.S

Hovedkon:oret. 7620 Skogn. Tif.: 74 08 70 00 Fam: 74 08 71 00
Lysmkexkontoret: Voilsv. 9 11, 1324 Lysal<er. Tif.. 67599000 Fax: 678991 97

Bærekraftig & miljovennlig
skogbruk i praksis

Sta tskog og fylkesmannens miljoa vdeliu g i
NJord—Trondelag har avsluttet et pilotprosjekt

for å gi Statskogs tierbrukspolicy konkret
innhold.

Prosjektet har gitt et verktøy for å kunne forene
miljø og økonomi i skogbruket.

Det er tatt betydelig skritt framover for a
tilfredsstille kravene til miljoriktig skogbruk.

Rapporten «Furudalsprosjektet — flersidig
skogbruk på Statens grunn i Nord-Trøndelag»

far du gratis ved å henvende deg til

Statskog - Boks 433 - ?0O Namsos

Statsi;‘g—

0dm
— Redusert kapitalkostnad

— økt Iønnsomhetz

A/S Forest Development
Nydalsveien 30c, 0483 OSLO 4
Tit. 22 18 09 00
Salgsrep.: øyvind Wennersberg
Tif. 69895510
Mob. 94 19 83 38, 94 19 50 86

Norsk produsent
av skoqsmaskiner



Ved å gjødsie skogen kan det
oppnås en betydelig mertilvekst.
Dette viser resultater fra skoggjøds
lingsforsøk i Norge og i våre nabo
land. I Stortingsmelding nr. 18
(1984-85) pekes det også på at
gjødsling er et av de mest lønn
somme kulturtiltak i skogen.
Skogavgift kan nyttes ved investe
ring i kulturtiltak som skoggjøds
ung. Ved en planmessig bruk av
skogavgiftsmidler, som bl.a. gir en
skattefordel, kan gjødslinga derfor
finansieres svært gunstig.

Jon Michelet

Jeg

“Inntrykkene

jestet jeg på

papiret i

Romanen Terra

Roxa. Siden

har mange reis

i regnskog, og vi

hvor trua den er.

Halvparten av

all jordens regn—

sog er Ødelagt i

lØpet av de siste

40 år.

I
Regrskogslondet

driver i dag i alt

10 prosjeter i

bra si 1jan k

Amazonas.

Alle midler

Pegnskogsl ondet

mottar fra private

givere går uavkor—

tet til drilt av

p ros j eL t ene.

i Takket være

vår avtale med

I0PAD iemdobles

ditt bidrag:

200 kroner fra deg

= 1000 til pro—

sjektene i 3rasii!

sa
regnskogen

0

brenne
da jeg reiste gjennom

Invester i mertilvekst!

regnskog og Mato

Gjødselsanbefalinger:

Grosso i

I

1978.

Dette er noe av det

sterkeste jeg har

%k opplevd. Raseringen

‘1

av regnskogen

må. stoppes nå!

* PK 9-16 er en spesialgjødsel for skog på
torvmazk som skaffes kun på bestilling.
Brosjyren «Skogsgjødsling» gir mer detaljerte
gjødslingsråd.

Skoggjødsling er et
lønnsomt kulturtiltak Hydro Agri, Bygdøy aIIé 2, 0240 OSLO

Til. 22432100 Fax 2243 2420

veit mye mer om

Det vi

at det

9
0t

-

Regnskogsiondet M
lii. 22 71 55 20 Fax: 22 71 56 40
Nedregt. 7, Postboks 2113 Gr erlra, 0505 Oslo I

Regeskogslondet er et samarbeideprosjekt mellom Norges
Naturvernlorbund og Utviklingslondet I

I Ja, jeg er enig ogvil stØtte I
Regnskogskondets arbeid lor å bevare dette jantastiske I

I mangioldet og Ønsker å i tilsendt (sett krlss) lerdig utklt

postgiro I eller bankgiro J I
I Jeg Ønsker å gi (sett kr125) I
I kr. 1000 IJ kr. 500 I kr. 200 J kr.100 J kr.50 Li i
I en gang J hver måned Li I
I hvert kvartal J (1/2, 1/5, 1/8, 1/11) I
I hvert halvår I (1/5, 1/11) I
I I
i i
I Adresse:

I Postnr./sted:

også veit er

ikke er or seint

å redde mye av regnskogen

— alt er ikke tapt, men

det må gjØres nå!

I j Vernlsgut OeCd eng opplsnirger oe beorian jeg lae bli :eut I
til Regeskogsooedet. I

I”nare en ting n1tter: I
‘gi så det svir.Vi trenger I

en!”

Hvs du ikke vn kmrpir blodet, korn do to en kopn av siden og sende rnnl



bøker
Lysets fargespill
TOFISTEIN LIENE (uti)

ODDVAR MUNKSGAARD (tekst)
H,yskolso. eget. Kr,s:i n. ni
1094
159 sider

“,itLlIIl)togi.llL.’ti Torsteiii I ein’ er for

(li’ lli’si.’ .1 iil(jl’Iil iii’ il. Stitli’tiiiiiii_i’i

di’Iiutetei i hukloriti ttiisl lutk.t ‘I v—

stis l.irgespill’’, og ri-sult.tti-t er 1)110

i ,iskende bra,
\l,ilei med Lieiies bok ho sult a

51’ «lotogl’.lli(’ts mitlighil til lom’iiiiil—
ling iv l’4’riske sten tinget og elegmske

iflhl)WsioIie’Fs. Et slikt neil tar sikte ji

å hus mie st,mml,u’demm tor sol syn P
[is .i soitt er u til g 9 lot mnidle ts rot—

tr _(jullttotri i,iturltilele’r, I I ii’i)es

bilder Ittiiie-t vi b,mele lyrikk i npie

Sioltd’l’, basert [)t (‘fl h,tII,ist is glid,

iii ‘sk tilltit li.tto—I i’tdisjoti.
l’orsteiit Liene leir e’viit’ til å li nei

le’ md sine bilder, I lan vist-i oss sitte

o ijnl.igeI’’i livot’mlmn liii opile’ve’i’

n,oure-mis det_tiler og nistmkk. Ovnen—

de ‘lellientel 1)11(1(1W ti ni lest l’s,
Ingei og lurn 1-otognile’n sise’i’ ei be

551 li)rliold til littilskipet han ti [iii—

de-i’ i, i mg (Ritt’ gjoi at nmtomste’in:titig—
mm- som boka baserer se-g p1 ikke- 1db

pI.mt 0’ og bittale,
Imineiil’or kipitlene ksst, skog og

liii fårvi se ei stort utvilg bildet. Knt—

skj 101- siort; i Iie’i;mdi’i sk0’itnne’s

brk,i iv for nnitige ge’iiitgi’lst’t’. I )el
Itme 4 km- soni 1)111 lotogi eIe’n liii
et leir lite utvalg ms bilder å velge nei—
11)11). liii kunne med endel hnikt sitt

lotogr,ml ski’ surpreg pi en mere van

(‘rt flimte eller redusert antallet bilder i

[okt foi å skape 5110 le dyntiitikk
itielloimi p’t’rtiene.

lii Idetie le’dsiges «Pe’ korte in ei ski’

iekst mr i torsk og engelsk sE I t’s et av
( )de Is ar Mo i ksgaand

Alt i alt en bok soiii sikkert vil gle
de menige. ‘I’oi’stein [,ienes ttitlmntiimi

levelse og lot telleu’vin’ gir en eli’.ig—

ting mot 11101111,1101’ og opple’ve’lseiie
selti) venter! Bard Løken

Solid felthåndbok
LARS JONSSON
Fij,jler — Eure1,,i, N,sil Af km Ivl,liimst.;n
J W. Cmupe’e’ms Forlag a.s, 1004
559 sider
Kr. 278,-

,\ lage’ i-ti god tltIi,indbok not foglen,
li ikke’ 191 lit over tittel), 1)411 svenske

mrnitologm’tt Jus ollssOn har brukt 1)

in. 1okt tar fttr seg alt titud nebb i

Ipu som er i ibse vert minst km gang—
er, i I u roj )l, Ni mrd A Rika eller Midt øs—
telt. Innle-diti nlgsvis gir loitnsmtn leserett

iii innloti ig i rittitiR oi’iutologi. lIer

blir ,‘.oologisk systentmiikls og teritti

nologi forklart pa en lettiattelig utite.

,\i tetie’ presenteis’s iver 100 farge

umlmisei ,oiil \‘msei (‘itelritmgeit(’ i iitsi’—

eitdet Ljiiiineiie’ iimie1loni oge tiditmig
i’n ‘oiitt letlge is tIde’n, 115 ei’ til in

illt,istri’;i stilli’stieiiele ig i tlukt. I til—

legg en det ut [i redel sesk,int e ig I iesk i—

velsei’ av us er enkelt art, i itkludt’nt lit
beskrivelse, Lti’s li mttssm in har liget ett

be ik Inn _iIltix i’ irntioh Vei eig tor demi
stitti har lyst til «i le’ re,

Miljøkrim

Jens Petter Toldnæs

FREDRIK SKAGI N
Skik
JW G. 44’’ rm’ Fm>rlmg os, 1094
190’e’l,
K. 249,-

Med Skrik’ Itir I tednik Skigen skre
vet sin bittil ttli’st urose’Id,e’itde’ Mi—
titt nilromm, be-tur det i miiitalen iv
boken. 111)1 lesei’e sceiti ljenitt’r foi-fat—

turen fra for, er det nittim lig å glede
seg. I redrik Skogen Itir gp’nitoni

itiing’ år hit i suksess min-il boki’ne
1)111 imitmlii’Ii,’ii \Iiiitett \‘t,tfleits. \‘eI—
sknevi’ele’ thrillene is ti’ di litt eisitmit—
ss itligi’ i itimgemie gjiiie’s ti’ttvm’i’eligm’ s iii

hjelp is itid’g,’t gode ue’nsnitskildning_

er 14 Enlisser, ‘sk,mgens likm’r ei ogsi
blitt godt iitotttit i imtltnekt og ei’
iS m’rsit t til ett rekke sprik Nir i-ii ki i—
mntittltmt letter is et slikt lormit Ismimi
ner ned ett tv rottiin etg .ttipltll be

så origoimli sunn en nm Ijoki’imu, skrus

li mi’s’ent mlii mge’iie i s’e’t’i’t,

I Iiitelli nge’ll i eSknik’ et ligt til i’n li—

tett stasjeiitshy i’l’i ondi’Itg. I los t’d—
pel’simnen, I e’rdit)ind Kiogh, dm Vel’

ittotell og bensiitst;isjott, ni’n [Iii ut—
km 01(11 rre’it av det nye kjetpi’st’i’iti’t’ei.

Smil iilig mtde-le-ggei en mystisk s,thmt—

tør lolks biler. I ,tte-rhsm’rt ler Km’oglt
ite-rttte-st ‘all s’e’i’efe’tis t’rtiljopi uihleinen
ned elver seg og [mii sIde’s mmi i dra—
i nut ski’ I n’give-nbe’te-r

I )e- t I nI i’ [I n de’sss’e’i’i’e’ lite i love-i -

dig. K,ttiskji’ er det loi’eli SIstge’tt iele’i
tte hmile’n bruker ekte kulisse’t kombi—
titt mmii’d mel) «f,mlske’’ mii’ a bygge’

111)1) liIsjmii’te’t’i sju
Is lett titrpln’tte’r seg s’ielm’t’m ette’r

SOttl hmiimllinge-n sl,nieI&’r lratmt, I<niighs

daiter lttr ett viktig ni ille’ ibi mken 11111)

lider is I’fml/mne’yens sykdom sont katt
sk Ille’s leii’ui’e’i’isiti tg. I Ie’Ip -lI’u fak
ta’? Nm:’ dette kitiiibjite’i’i’s tried endel
Faktisk i’ksiste’i’ettde detmljem’, soRt mi—
billig, l)ve’m’miglieelnilme’n, blim det 5.111—

slielig a tmiu pa limimellinge’n i stispemms—
byeii, som ikke’ har mii mc’ navn.

-‘Skrik i-i likevel i lnmveste’ grad en
le’svem’dig ki itniittli’miimmmmt. Sk.igm’tt bar
en evne til å bmilde leseren Fanget, selv

oil) Itin ikke lit-Il kIirm’r å IS OSS til å
leve’ oss inn i eleii Its’e’neltge’mi disse pen—
((mette’ m )p ,lever.

Jens Petter Toldnæs

Nei til gaupejakt!
I yIIKe’simvmimne’n i ‘i e’st—.\gde’r vil ikke
apite for kveite’jekt Pa gmupe i 1)) u

l)ette’ en en klmik besluttii ng, OmImt—

(ende le’Iliegislnem’m nger de siste uke’tie
viser at ‘e’est—.\gele’r kun leir sju hull—
viden mglett av dette slmeiltteitlle dyrei.
En g.uul)e’he’stind is’ eie-noe’ stitrre’lseit
cmii ikke le-ski lte-s herekm’ultig.

Nom’gi- mor femnmIiktet seg til i opp—

ni-itliolele’ be’st,ittdm’l) 15 gtttpi gle’n—
nm)iml i tmflelmiti’gm)e lSt’e’ ittmm’ntiiSI(mni—
le kouis e’itsjoute’i. \ dine’ hmr Stortinget
tttpekt , \gde-r (0111 il kji’nii’m Imrede lot

gItipe, line smmfli tiIsic-n il in iiht s’e’i’e

se-rskilt nesti’iktis’ mcml mgnipe’ mmi iiiot

gtliIlm’st,iIflllleim Og elemls le’s e’imnim’,mdem

Slik sitt IitI’.(e’r l\’Ile-siltiiliteit 1(10) 01)1)
\“i’(Itlit(’, politiske pnioi’ite’i itmge’m

I’.nling Stoklo’Iarmd i \‘m’st— \gm.h’i’ Iton

(le Iug sier seg ne’itig i ele-iiiu’ beslut
mliitgi’it i el di’I)ittilitlli’gg i I-e’di’e—
Ititelsvenmie’n. I )i’tte’ en enig mmmd, nme’il

Irgttmtmelitmsjone’ml kunne’ mdi fordi-I
slit noe mill’n ny,itiset’t.

Fetr 111-i liii ste SS lI’S dit noe over
drevet å pmst.m at et betydelig ‘o ntmIl

i at i og stuen I) li (I rept av gmu pe’.
Stnnlme-te’ir I’n at de’t i I ‘F)’l ktmti i’n
km umtslate’nt to siki’e- tilfe’lle’i i Vest—Agder

is on fne’ele’t revvill Imir drept bitle’, lii—
lellemie’ gjelde’n et luti titt is’ g,eupe i
; lmnd, Flekkitje ud elg et lamti itim ,ms

gttmpe pm Verdil i I ke’ge’bu stad,
‘on del itidre’ gis det i ntttrvl<k mv at

-mIles insliiisi’r inhm’falii’ jekt p1 ett
ds’n i fylket, S,cnnlie’ti-mm er il Nilui’—

S’e’i’ille inhundi’i i \ e’st—.\gdem , sotmt en
ty iflst.inse-iie’ med tttt,ili’rt’ut, gikk tinn

jilt mIl den hel cii es eniue’Il jakt pt tre—
eie-I s’ilt fitrsl katt finne sted elu’nsimnt

niti leir sikre dcii om smuitiuiie’mis

sitmnrelse, I )e’lte’ har Nuirge ieinplikte’t

seg til ilitlgt— Ilenmi kumnve’tmsjemne’mt,

Dette’ ei ogs,m hmkgi’ummni’n lemn ut Ni—
ten’vertmlom Itritidut anhe-Illte en stili ni
leltne’gisune’ring os I> 1km-is g.tupe’be—

statmd, Fnrst not mitm lt,mr noe’ moen
lm,mnill,mst å lm urliolmle sig III e’ltn rykter
og tmlfeldmge embsem’vis)e mmcl’ kom miii
seu’ietSt diskutere gitipe’jtlct.

For eli’t tredje er



EN MEB
Ie’TeflD‘r

KLUBB
Sissel ugge og

vefl sier
— Se iå denne flott

‘nye nedlemmer stiger.

viser hvordan talle p

rangement i maneden for lagene, og at
tingene sjø! kan ha møter inminellom. l)et
vil også bli utarbeidet en perm fbr lokalla
gene, med gode råd om hvordan man kan
(Irive et lokallag for Blekkulfs Miljodetek
hver. l)et ideelle føler vi er å få med en fra
Naturvernforhundel, en av foreldrene og
en av de eldste miljodetektivene i hvert
styre.

—Kan alle ni iljødi’i’kl iv’m’ bli med i it in—
kallag:’

—1)et er malet vart, men vi ina regne
med at det kan ta noen år for vi har lokal-
lag i hele landet.

—Hva slaå’s akt iviit’tcr l’om mer de lokale
klubbene til a drive med’

—Vi kommer til å legge mer vekt pa na
turopplevelser enn det vi har gjort tidlige
re. Vi starter med Miljodetektiveries Ide-
bank, som vil komme atte ganger i aret. De
vil inneholde opplegg med aktiviteter til
retteligt ftr barn i grupper. De vil kunne
brukes av lokallagene og av våre mange
medlemmer i skole og barnehager. I janu
ar kom den første utgaven, som viser hvor
dan man kan lage fuglekasser. Den neste
kommer i mars, og den setter lupen pa re
sirkulering. Idebanken kommer som ilegg
i Flaskeposten, som er medlemsbladet for
Blekkulb Miljodetektiver, og kommer der
med hjem til alle medlemmene våre. D

Blekkulfs Miljodetektiver
Adresse: Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo • Telefon: 22 71 55 20

LYSNING!

l-lun er leder fur B!ekkulb Miljodetektiver,

og har god gmnn til å smile. Itrevbunken til
Blekkulfs l-lovedkvarter vokser fur hver uke,

og alt tyder På at Blekkulb Miljodelektiver

er i vei til å bli en mer levende klubb.— I [vilke planer hr du Jor ni iljadetekt in’—

11 i Natun’ernaret

— Det viktigste blir i øke den lokale ak
tiviteten gjennom å danne lokillag. Malet
ft)r I 995 er å lå rundt 25 lokallag furdelt pa
minst 10 fylker. Vi kommer til reise en del,
og vi vil arrangere kurs for lederne. Vi vil
samarbeide med Naturverniorbundets lo
kallag rundt om i landet. Vi satser ett ar-

0’
Naturvernere, miljode- Kunne du tenke deg å bli

tektivforeldre og miljodetek. med å starte lokallag?

tiver over 12 år etterlyses til å dan- Da kan du kontakte Hovedkvarte

ne lokallag for oss Miljodetektiver. ret ved Ann-Kristin Grødahi.

Blekkulfs Miljodetektiver har i dag Tlf: 22 71 55 20 eller på fax:

nesten 15 000 enkeitmedlenamer. 22 71 56 40

Mange av oss har lyst til å bli med i Hovedkvarteret arrangerer leder
en miljodetektivklubb eller et mil- trenings-seminarer og vil gjøre sitt

jodetektivbyrå der vi bor. beste for å støtte dere i det lokale

Du trenger ikke å være ekspert på arbeidet.

natur- og miljovern. Det viktigste Du kan også skrive til:

er at du har lyst til å lære mer om Blekkulfs Hovedkvarter

naturen sammen med oss miljode- Postboks 2113 Grünerløkka
tektiver.. 0505 Oslo

I- — — — — — — — — — — — — — w

Bli miljodetektiv og få en flott Blekkulf-pin! rsedl
Medlemskap for 1995 koster 125 kroner. Da far du et vel- ufrankeri

komstbrev med toymerke, klistremerker og medlemskort. Norge. Vi

Medlemmene far atte nummer av Flaskeposten i aret, og
du som sender inn denne kupongen, far i tillegg en super
Blekkulf-pin med teksten Vi skal arve jorda!

Svarsending
Avtalenr.

152220/21

Navn 0:

I
Adresse:

Postnr/sted:

I Foresattes

I Evt. annen betaler:

I Adresse:

Postn r./sted:

I
I

I
i

Blekkulfs
Miljodetektiver

Grünerløkka post-
kontor
0505 Oslo

I
I
I
I
I

‘i Send regning til meg hvert ar.



Blå eller grunn uligenser med Naturvernforbundets

logo strikket inn. Behagelig fasong. 100i ull.

Norskprodusert.
Iviurk 171d:
Varenr. 6200 S
Varenr. 6201 M

Varenr. 6202 L
Varenr. 6203 XL

Grønn:
Varenr. 6210 S
Varenr. 6211 M
Varenr. 6212 L
Varenr. 6213 XL

Pris kr 598,- Medlemspris kr 498,-

Grønn lue (ikke avbildet)
Varenr. 6301 kr 119,- Kjop fra

Dagstursekk
I3ergans Birkebeiner, anatomisk, 35 liter.

Meget god passform.
Varenr. 3102 rød

Varenr. 3103 blå
Pris kr 730,- Medlemspris kr 630,-

Stoffmerke

So1ce11 lommeradio
Liten og lett lomrneradio med oretelefoner. li avhengig

av batterier eller strøm. Ledningen til oretelefonene

fungerer som antenne. Klaff på baksiden til å feste på

lomme. I års garanti.
Varenr. 0411 kr 498,-

Påskepris Porto/eksp.gebyr 35,-

lik NORGES
NATURVERNFORBUND

— — — — — — — — — — — — — — — — —

I
Uligenser

- .1.

:

— — — —

—SALG5 B0DEN — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
I

•1

øko1gisk dyrket bomull
Koselig sengesett i to delei; dyne— og pute—
trekk. Produsert av okologisk dyrket og
handplukket homull; uten kunstgjodsel,
avløvningsm idd el og klorbleking. Ingen
a liergifremkallende kjemikalier, vannbasert
trykk. Kremhvit bunn med bladmonster.
Finnes i to størrelser.

Varenr. 6504 Blader 140 x 200 kr 398,-
Varenr. 6505 Blader 140 x 220 kr 438,-

0

Norskprodusert turkopp av bjork.

2 års garanti mot sprekker.
Varenr. 0410 kr 275,-

Påskepris
2 stk. kr 398,-

Medlemspris kr 249,-

Sportskniv

L
Diam. 8 cm.
Varenr. 0108 kr 25,-

Helle Nying sportskniv med skaft i

masurbjork. Blad i rustfritt, laminert stål, 7 cm.

Varenr. 0403 kr 279,- Medlemspris kr 249,-

/ Klistremerke

Naturvernforbundet
og stOff arbeidet

for naturen!

Diam. 10 cm, polyetylen
Varenr. 0105 kr 10,-
Avlangt 10 x 50 cm, (samme motiv)
Varenr. 0106 kr 25,-

BESTILLI NGSKUPONG

I

‘arens navn Pris Sum

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Adressaten

betaler
portoen

kr 398,-

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

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

Gave til NNV

I Totalt
Navn:
Adr.:

NÏerisiir Ti.f Li Send meg salgskatalog

z

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO



r

lesernes galleri

Neste frist for å sende inn bilder til Leser
nes galleri er 18. april. Send inntil fem
lysbilder. Alle bilder må merkes med fo
tografens navn. Samtlige bilder blir retur
nert. Skriv gjerne en tittel på bildet. De
utvalgte fotografene får tilsendt en rød
Bergans ryggsekk 35 liter.

Bildene sendes til:

Natur & Mil jo

Posihoks 21 [i CrUinetlokka

0505 Oslo

Merk konvolutten «Lesernes galleri».

à

0
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•.Vintermorgenn Jørn Areklett Omre

G

Frode Egedius, Gjøvik

62 NATUR» OIUJO 2.95
NATUR &MILJ0 295 63



Eue,sendes ikke ved
varig adresseendring
1i’i iiititlii’’t’
Natur & Miljø
Boks 2113 Grünerlokka 0505 Oslo

Hydros miljarapport 1994
\lnlkt star sentralt i I lydros miljøarheid. Vi ønsker ikke bare i fortelle hva vi har

oppnadcl, men ogsa hvilke utlordringer som ligger foran oss.

i lovedtrekkene i i fydros iniljoarbeid er gjengitt i en særskilt miljørapport som er tatt

med i I lydros arsrapport for 1991. Rapporten forteller om betydelige utslippsreduksjo—

ner pa (le flesie omracler. Derfor mener 1-lydro den største miljøutforclringen fremover

vil vare knyttet til bruken av produktene og den totale iniljøbelastning de forarsaker

gjennom sitt samlede livsløp. Ilydros evne til a møte utfordringene

pa nhilj( oinradet vil pa sikt være avgjorende for var stilling i mar—

kedene. Malet er a kombinere hensynet til naturen og fremtidige

generasjoner med krav til lonnsomhet og solid økonomisk basis.

Ved a lese I tydros arsrapporl kan du selv bedømme hvor godt vi

lykkes.

Vennhigst send meg eksemplar(er) av Hydros årsrapport for 1994

Firma:

_____

Navn:

Adresse:

Send kupongen til:

Norsk Hydro a.s
0240 Oslo

TIf.:


