


buisness» og en rekke av de store

matvareprodusentene i verden

lager slike sauser. l’robleinei med

de store selskapene er at de ofie e’
involvert i undertrykkendc regi

mer, atonikraft, dyreforsøk osv.

Skal du ha en etisk saus, velg en
fra l-lelios, Meridan eller Wln li

Farth. Sa vei vi det.

Til slutt er det slengt slit.

gord: Vern om naturen — dot git li)

fold igjen. Og en BP kom. 1).n,n’

hisset riktignok pa snrj unki,lto

lesere i et senero nilinin,’, Oi s(>Ifl

førte til annonsestopp on mo’ mIn

DET ONDE
MERKET

En artikkel i bladet ‘Skogeieren

kan fortelle om hvordan denne

kvaeduftende næring na må sørge

for at forbrukerne ikke kjøper

produkter av urskogtømmer.

Mangfoldet skal bevares og

miljosertifiseringen kommer.

Skogbruket m i sakens anledning

muligens miljømerke produktene

sine pä linje med vaskepulver. 0
ble ier etc.

Det er rent rørende når en

primærnæring først gir etter i en

slik sak. Da er det ikke grenser

for overgivenhet .- eller som det

heter i overskriften: «Miljømer

king et nødvendig onde». Dette

lover jo godt, og vi er spent pa

hva slags logo skogbrukerne vil

velge når en pakke klesklyper, en

kubbestol, en fagott eller annet,

skal miljømerkes. Blir det en sort

svane? Eller kanskje et 4
dødningehode hvor skogb’t ..

4J NATURVERN
FORBUNDET

leder

0 — Vi må få Norge og utviklingslandene til å forsta at det ikke

trenger å vare noen kobling mellom økonomisk vekst og vekst i
energiforbruket. Ordene tilhører en representant for vare blide na
boer i sør. Danskene har i løpet av de siste 23 arene opplevd en
økonomisk vekst på 50 prosent uten at energiforbruket har gått
opp i det hele tatt. Også vårt eget land har fått en sterk økonomisk
vekst disse årene. Men vår vekst er tuftet på at stadig større forbruk
av strøm og olje. Der danskene har hatt nulivekst, har vi okt ener
giforbruket vårt med mer enn 50 prosent siden 1970.

Arsakene til forskjellen mellom nabolandene er mange. Den
viktigste er utvilsomt at vi fra naturens side er så rikelig utstyrt med
energi at vi aldri har følt behov for a spare på den. Denne folel
sen er selvfølgelig et beclrag. Som den norske regjeringen ganske
riktig har merket seg, er vi en del av et stort energimarked i Nord
ltiropa. Det betyr at vi har like stor plikt som vare naboer til å bru
ke ettergien ft)rsiktig og fornuftig.

Regjeringen har cii annen oppfatning av Norges plikt. Regjer
ingens konklusjon er at siden vi har så mye billig energi, og mu
lighet til å produsere enda mer, må vi gjøre det. Det offisielle ar
gumentet er at eksport av gasskraft sparer miljøet. Men bak
gassvennligheten ligger selvfølgelig ønsket om å hygge enda mer
norsk vekst på okt encrgikrhruk.
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HVEM ER VI? Den typiske
leseren av Natur og Miljø

I dette nummeret av Natur og Miljø viser danskene oss at al
ternative energikilder ikke lenger bare hører framtida til. Vind—
molleindustrien i landet sysselsetter allerede 9000 mennesker.
Bare småtterier selvftlgelig, i forhold til var oljeindustri. Men uen
delig mer frarntidsrettet.

Dansk elektrisitetsproduksjon fra vinden vil om få år vare like
stor som produksjonen i våre planlagte gasskraftvcrk. Men vind
mollene er like utsatt ftr konkurranse fra norske CO2-spyende
gasskrafiverk som ethvert annet kraftverk i Norden.

Det alene burde va’re nok til at norsk kraf teksport begrenses
til å gjelde ren, lornybar energi. I Ivis vi skal eksportere mer kraft,
hør vi bygge vindmollervi ogsi. Savidt vi vet har vi verken mindre
vind eller kortere kyst enn danskene.

skråbHkk Redigert av Jens Petter Toldnæs

FORUT FOR Når alkylfenolene, nonylfenolene
steronjypling klar

j
SIN TID og alle de andre forbindelsene som

mobber hormonene til menn for tiden,

Testosteronjypling er blitt det nye har herjet fra seg, er &hwartzenegger

moteordet. Det finnes i .alle. aviser, og hans likemenn klare for Kveldssol

4 og det er lange diskusjoner om det Aldershjem. I stedet vil østrogenjyp

på
intemett. Vi skal ikke gå inn på lingen bli morgendagens mann.

hvorfor — det har andre gjort før oss — Hva skal tabloidavisene skrive om

bare konstatere at det dreier seg om da? Kanskje er det ikke helt håpløst
en mann som er litt for mye mann. — hormongiftene gjør også hunndyr

Hvorfor, i disse hormontider, har mer feminine, eller som biologene

ikke dette ordet fått sitt motstykke? sier; de blir superfeminine.

Herved vil vi børste støvet av den Verden vil bli full av Marilyn

myke mannen — han fra syttitallet Monroer i sjette potens, fotfulgt av

med lilla Sigrun Berg.skjerf. menn i fotformsko uten potens.
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ber i fremtiden.

Ikke minst hvis verdens vin

elskere boikotter dette kjerneom

radet en stund til.

DERMED PASTA!

Den som noensinne skulle ha lurt
pä hvilken ferdiglaget pastasaus

snm er mest etisk å helle i seg,

behover ikke ha en pastaskme los.
Bladet Etisk Forbruk har nemlig

tenkt p det samme, og de har
svaret ogsa. Pastasaus er iihig

BOMBER OG
BEAUJOLAIS

Enkelte virksomheter lar seg ikke

kombinere med noe særlig hell.

Pa sma flater er det for eksempel

ikke lett a drive glassmagasin og

elefantoppdrett.

Et mer sannferdig eksempel er

atombombesprenging og salg av

vin. Ifølge Dagbladet tapte fran

ske vineksportorer totalt 1,3

milliarder kroner pa testingen av

atomvapen i Stillehavet i 1995.

Fjorarets beaujolais ser ogsa ut

til å kunne bli arets, i og med at

salget gikk ned med 5 millioner

flasker i fjor.

Na fikk vel Frankrike solgt en

flaske hist og her allikevel, men

det spørs om ikke franske vin-

bønder foretrekker smell av

champagnekorker fremfor bom-

norsk fagpresse®

Natrn S Miljø er tilsluttet
Fagpressens Redakterplakat

JERVEN: Møt «Robsok», en av Norges 280 jerver. •48

har lagt to pinner i kort
I

I

ELG I
BILNEDGANG?

()gsi denne gang skal det dreie

seg om elg og trafikk. Svenskene

har funnet på noe nytt. Ifillge

bladet Vegell og Vt sk,il en SVaiefl

de p1 nne med flin inn terte selvly

sende oyne ni få svenskene til å
bli o pplflerkS( 1111 li le pa el g i

velk,inteil.

Med litt fant.isi er det mulig å

se for seg den bil Islen som har

blitt lurt i gli
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Norske huskjøpere er tradisjonsbund
ne. Ferdighushrmaet Itlock Watne har laget
et miljohus. I luset, som ser helt alminne
lig ut, koster 30—50 000 kroner mer enn et
vanlig ferdigluis. ‘lii gjengjeld halveres
strømregningen, og du får et et bedre in
neklima. Dette huset vil ingen ha foreløpig.

‘l’eknisk sjef hos BlockWatne, Bjørn Åge
lunde mener dette viser at det er en høy
terskel for nye løsninger i bransjen.

Miljolån fra Husbanken

Alt er imidlertid ikke like svart, for mens
ltlock Watne sliter med å få solgt sitt første
ni il johus, merker I lushanken en stigende
i iteiesse for grønne boliger blant sine kun
der. Banken gir lanetillegg til folk som øn
sker i satse på sunne og miljøvennlige hus.

I inetillegget pa 25 OOt) kroner skal hi
dra til redusert energiforbnik, et bedre in
nekl i ina og til å minske belastningene pa
flat tren

Mens antallet Husbankfinansierte hus
sank svakt, fra omlag 14 600 i 1994, til om
lag 14 300 i 1995, økte Linetilleggene for
miljovennlige boliger. I 1994 var det 2200
som benyttet seg av miljolaneriene, mens
tallet var steget til 2700 i 1995. I prosent vil
dette si at omlag 20 prosent, eller hver fem
te låntager, satset på en mer miljøvennlig
bolig i fjor.

Så langt er det vestlendingene som er de
Ilinkeste til å hygge iniljovennlig her i lan
det, I lusbanken har ikke noyaktige tall for
dette, og overarkitekt Steinar Anda er også
usikker ia hva denne tendensen skyldes.

— Kanskje har vi markedsført dette til
budet bedre pa Vestlandet, sier han.

Små og store tUtak

En husbygger som ønsker tilleggsl.in i

helse— og miljotiltak har flere mul igin’u’i
‘1 iltakene er inndelt i «sma» og «st i) 0’»

å få lanetillegg krever banken at hoshvgg’

‘en enten har med to store tiltak, eller ett
stort og tre sma. Under kategorien «sma til—

i k» lister banken opp blant annet:
• \i,uI/a,i,i,’. Et vindfang er med å reduse

re skitt og fuktighet som dras inn i huset.
Vinillanget minsker også varmetap.

• .Sa,i’’,ilu’ i’nul,u’r, Solenergi er gratis, og
jo større del av husets totale vindusareal
som er soivendt, jo ner reduseres ener—
gibehuvet

• .SIines’,iuh’r pa sooikraiu’r (J’5 duj. ‘lilta—
ket i’eduserer ‘annforhruket, og dermed
energibehov til oppvarming av vann.

• Gjeo bruk oi’n tU ((‘rio le I-ler må hu shyg—
geren dokumentere hvor mye gjen
hruksmaterialer som brukes.

• Vannsparende t()((lelt. Ved å redusere pres
set pa tilforseisledninger og avløpsneti 0
kan store nyinnvesteringer unngås.

• AvJallssortering i kjokkenbonk. I-ler krever
1—lushanken kildesortering i minst fire
fraksjoner.

• Koinposteriigsbinge lord i 0 tnlag en t re—
djedel av vanlig husholdningsavkil 1 kan
komposteres, gis det tilleggslån til dette.

Under «store tiltak» gis det tilleggslan til tre
forskjellige installasjoner:
• lnnstallasjon av sett tralstili’stlgcI: Dette er et

rent inneklimatiltak som letter rengjo
ringen, og minsker risikoen for stovplager.

• Sentral styi’iflg av inneten iperat u ren. I p i’al—
sis er dette en dings som settes inn i sik
ringshoksen, og som sørger for at tetn
peraturen senkes pa den tiden de ulike
rotnmene ikke er i bruk, I )enne investe
ringen spares inn pi la år, i følge I lus
banken. C• Vindiu’r io’l (o’lag’ ‘iioi,’iglass i alle opp—
miii isroni. i i ti si a uke i ru n ngir dette k ra—
vet med at eneigigliss av denne typen er
optimall i (((111)1(1 til pris og isolerings—
evne. Det ionist ulellomrorrirnet mel
lom glassligi’i ie ski i ha gass som min—
sker vii n u’iOii(o igen. ‘lkmperatw’en i
huset ki i si’n kes t grader uten at de
soiit in ii i l(’( (Oil kor forskjell.
Aodi lnfl(’( di’n økte miljøsatsingen

sk’’ldi’s ,it I tOi),il(is(ns tiltak er enkle og
la inki i’t’ i ti i aii ki’n kost introduserte til—
lnidi’t lot ik’ «.\pen post». Dette var vagt,

g ga i (liii I ‘i ii markedet:
\‘iipi’ii til i ti sjanser er liten blant hus—

i vgg’i ‘ 1 ir iitn lille gruppen som ønsker
piiivi’ ilii’i nitive løsninger har banken en

tllsis0uld5OFdlUg for hushyggere som
s.iuiai iu’iiii’r ned forskningsinstitusjoner.
iii dit i (gi’n ble innført i år, og foreløpig har
i (gi’n hi’nvttet seg av den. fl

N&M • Ole P. Pedersen og Jens P. Toldnæs

Auken har markert seg som en offen
siv tniljovernminister på en rekke omrader

spesielt i arbeidet mot miljogifter.
— Synes du bei’isem er gode nok til å Jorby

0 SIOJJÉr med øst ivge,tliknende effr’kt (som 61. a.
kan jan’ til .sterile dyr og mennesker)

— Det er uhyggelig å være vitne til øk
ningen av visse ki’eftforrner, astma, allergi og
forverret saclkvalitet. Men til nå er det bare
få av markedets tusenvis av kjemiske stoffer
som er blitt nærmere undersøkt for skade
lige virkninger. For en rekke av de under
søkte stolfene har man clokumentert skade
lige effekter på miljø og helse, svarer Auken.

— I Ivis det er mistanke om at kjemiske
stoffer skader miljø og helse, er det mer
enn noen gang velhegrunnet å bruke for-
var-prinsippet ved regttlering av stoffene —

og samtidig regulere bruken nar det er inis
tanke om at swlfene kan ha ostrogenlik
nende el’li.’kt.

Bedre kunnskap

Miljø- og energiuninisteren legger til at det
er ‘iktig med bedre kunnskap, og at Mil
justyrelseit i 19)6 setter i gang tner forsk

ning og utredning om stoffer med hor
monliknende virkning.

— Danski’ nrdt’rsokelser tyder pa il! diokSi—

ner rlanni’s i rensi’anli. Dersom dette er rik

tig, hva vil du gjøre?
— l-lypotesen er basert på noen få un

dersokeler i laboratorium. Spørsmålet er
foreløpig ikke avklart, men t’nengdene ved
eventuell nydannelse har ikke vesentlig be
tydning i forhold til andre kilder til diok
siner i slam, mener Auken.

Hvordan er problemet med in iljøgifter drøJ—

ti’! blant mniljøvornministrene i EU?
— For tiden forhancller rådet om et forslag

om å regulere markedsføringing av biocider
(bl.a. sprøytegif ter). Det blir forhåpentlig
vedtatt til sommeren. Men det er også vilje
til ytterligere innsats, I forbindelse med
Nordsjokonferansen ble det som kjent ved-
titt en deklarasjon med maI om at alle mil
jogifter stoffer skal fåses ut i løpet av 25 år.

Forbud mot ftalater

— i å’ det inn lig for Da n mark a Jorby bruk at’

in i ljogi/tene _ltala ter og a lk’lJ’nob’r (brukes
61. ci. i plastproduksjon)

— I dag vet vi ikke i hvilket omfang bløt
PV( — og dermed ftalatene — kan unnva’res.

Derfor har jeg innledet dialog med plastin
dustrien om å få utarbeidet en oversikt over
mulighetene til å erstatte bløt PVC.

— Kartieggingen vil gi oversikt over pro
duksjon, import og forhnmk av bløt I’VC, og
mulighetene til å bruke andre stoffer. Nar
arbeidet er avsluttet i løpet av våren, skal
det utarheides en handlingsplan for utfa
sing av ftalater.

— Alkylfenolene mistenkes for å være
ostrogenlignende. Derfor inngikk den dan
ske Bransjef’oreningen for såpe, parfyme og
telmisk kjemiske artikler allerede i 1987 en
frivillig avtale med Miljø- og energiminis
teriet om å begrense bruken av nonylfenol
etoxylater (som kan danne alkylfenoler) i
rengjøringsmidler.

— Avtalen har betydd at bruken er opp-
hørt blant bransjeforeningens medlemmer.
Dessverre brukes stoffet fortsatt av andre.
En handlingsplan for avviklingen av den
resterende bruken blir utarbeidet nå.

Mange PVC-problemer

— 1-Iva vil du gjøre med PVC? Ser du på PVC
som et mi jøskadi’lig produkt?

— I:talatene i bløt PVC er bare et av
mange miljoproblemer med PVC. Det til
settes f.eks. bly og organiske tinnforbin

delser som stabilisator til IVC. Blyinnhol
det blir snart regulert, og bruken av
tinnforbindelsene skal kartlegges.

— Ut over tilsetningsstoffene utgjør PVC

et problem ved l’orbrenning. Derfor arbei

dervi for i redusere mengdene. 11991 inn-
gikk Plastindustrien og Miljø- og energi
ministeriet en frivillig avtale om å redusere
PVC-mengdene ved bruk av annen embal
lasje, og gjenhn.ik av byggematerialer.

Auken lover videre å bruke Danmarks

erfaringer til å presse på for en internasjo

nal koordinering av tiltak mo PVC.

— I-Ivordan mener Danmark at man best
kan oppnå internasjonale restiltater?

— Den grenseoverskridende forurens

ningen er et stort problem. Når det gjelder

tungt nedbrythare miljogifter, arbeides dit
i FNs okonotniske kommisjon for
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Vil bygge
ut vernet
vassdrag
Hiarier om en stor utvi
(lelse av kraftverket i
det varig vernede Hat
tebergvassdraget ska
per strid i Hordaland.
Vassdraget ligger midt
i den planlagte nasjo
nalparken Folgefonna
Vest.
N&M • Audun Garberg

I løpet av året skal Kvinnberad energi le
vere korisesjonssoknad om å utvide dagens
verk i l-lattebergvassdraget. I ilIhoyden skal
redob les og energiproduksjonen ukes fra

8,5 til 73 GWh. Reguleringsboyden i Svar
Éavatn skal ukes med ti meter. Vannforing—
en i elva blir redusert eller borte i flere
kilometer.

Miljovernerne mener planene er uak
septable, mens energiselskapet mener kon

N&M • Jens P. Toldnæs

Til tross for at det har
blitt noe flere vandrefal
ker de siste årene, frister
rovfuglen en usikker
skjebne i norsk natur. Fal
kefiendene miljogifter og
reirplyndrere tmer fortsatt
arten, men vandrefalken
har også gode venner. En
av disse er Prosjekt Van
drefalk Sørøst-Norge. For
eningen gir i disse dager
ut sitt tredje hefte om
denne rovfuglen.

produksjonen til det nidobbelte.

sekvensene for naturen blir små.
i lattebergvassdraget ble varig vernet i

1993, men i vernevedtaket åpnes det for
opprusting av kraftverket.

— Små konsekvenser

Kvinnherad energi er nå i ferd med å lage
en konsekvensutredning for utvidelsen.

Er det ikke et problem at utbyggingen
kommer midt inne i den planlagte nasjonal—
parken?

— Forsåvidt, men den bygger på en re
gulering vi bar i dag. Endringen er at vi
uker fallhoyden, men dette er klarert i Sam
let plan for vassdrag, sier administrerende

for Sorost-Norge, men
også for Nord-Norge.

I lekkeresultater, gene
fisk variasjon, reirovervå
king, byttedyr, mil jøgifter
osv, blir grundig omtalt
over 74 sider. lleftet er
gjennomillustrert, tildels i
farger, og er spennende og
forståelig også for vanlige
lesere. Rovfuglinteresserte
kan bestille heftet fra
Prosjekt Vandrefalk Sør-
øst-Norge
Postboks 281
3701 SKIEN

direktor Terje Enes i Kvinnberad energi.
— Men det får konsekvenser for den plan

lagte nasjonalparken
— Det er avhengig av hvor grensen går,

men her må vi ha en dialog med verne-
myndighetene. Konsekvensene blir ikke
særlig store. Vi skal ikke bygge storre dam
anlegg. Det er heller ikke bestemt om vi får
regulere Svartavatn ytterligere, sier Enes.

— Provestein

— Utvidelsen er betydelig. Svartavatn vil
uansett ligge midt i nasjonalparken, sier Si
gurd Vikoren, formann i Informasjons
nemda for llattebergvassdraget.

— I)ette er spesielt ille på tre områder:
Det er en stor utbygging av et vernet vass
drag som det ikke er åpnet for i Samlet plan
for vassdrag. Utbyggingen blir liggende
midt i hjertet av den planlagte nasjonal
parken Folgefonna Vest. Og den blir lig
gende nær Norges eneste baroni. Fjellet og
vassdraget utgjor en sentral del av kultur-
minnet Baroniet i Rosendal, sier Vikoren.

Konsesjonssoknaden er i strid med ved
tak fiittet av Stortinget, mener Informa
sjonsnemda. De ser på saken som en pro
vestein på hvor mye verneplanen,
nasjonalparkplanen og det nasjonale kul
turminnet Ilaroniet er verd.

— Dessuten er det ingen som har bruk
for kraften. 7t) prosent blir fiomkraft om
sommeren, og da er markedet mettet, sier
Vikoren.

Konsesjonen for dagens regulering i
vassdraget går tilbake til staten i år 2004. EJ

I

Hattebergvassdraget er varig vernet, men Kvinnherad energi vil utvide energi-

:‘

__-t

;r’ den vanligste

V lagringsplassen

for CO2 fra

gassproduksjon.

Foto: NTB

Solid hefte om falk og rovere

IVANDR5L

(Nå pumper vi den tilbake dit den kom fra.

I ler beskrives alt som er
verdt å vite om status og
trusler for arten. Ikke bare

NATUR & MILJØ 296

Sleipner Vest inneholder store gass-

reserver, og bar en sentral rolle i Troll-

avtalen om salg av gass til flere europe

iske land.

Ubehandlet gass fra feltene i Nord

sjøen har vanligvis et C02-innhold på

0-4%. På Sleipner er imidlertid nivået

langt høyere — inntil 9,5%. Før gassen

kan leveres til kundene på kontinentet,

må det senkes til 2,5%.

Normalt ville overskuddet av CO2 bli

sluppet direkte ut i atmosfæren, men på

Sleipner har vi utviklet en helt ny løsning:

Nar produksjonen settes i gang

1. oktober 1996, blir den utskilte

CO2 gassen pumpet tilbake — til en stor

sandformasjon 1 .000 meter under

havbunnen.

Vi vil fortsatt generere CO2 i eksosen

fra turbinene. Denne C02-gassen er vi

ikke i stand til å tilbakeføre. Men den nye

teknologien sparer oss for ekstra utslipp

av CO2 fra den produserte gassen. Vi skal

produsere gass pa Sleipner Vest til langt ut

i neste århundre, og hvert eneste år vil vi

spare atmosfæren for 1 million tonn CO2.

Ganske enkelt ved å legge den tilbake

der vi fant den, nede i bakken.

Overskuddet av CO2 fra Sleipner Vest

deponeres i en vann fylt sandformasjon

tusen meter under havbunnen.

t) STATOIL

Nye løsninger for lavere utslipp



USA
ER INGEN
MILJØSINKE

I 1988 ble Al Gore latterliggjort da
han prøvde å bli nominert som deinokra
tenes presidentkandidat, væpnet med to
store saker som han meflte plaget kloden
og menneskene på den; drivhuseffekten og
det stadig tynnere ozonlaget.

President Bush jo, og lovet at han mer
enn gjerne skulle kompensere for drivhus
effekten(the Creenhouse effect) mcd hva
han kalte The White llouse elk’ct. Kom
mentatorene oiutalte Cores valgkampem
ner som «emner uten den fjerneste inter
esse for velgerne». Gore tapte så det suste.

I dag sitter Gore selv i Det Hvite I lus, om
enn foreløpig i den vestlige Iløyen som vi
sepresident, diskret bak og til side fir Itill
Cli nton. Milj øspørsrnå lene fra i OSS ha r
ikke bare fulgt ham inn i Det i Ivite i lus. De
har spredt seg som en ildebruin i den ame
rikanske befolkningen. Det var mer enn en
alminnelig oppreisning for Gore at hans
miljopolitiske vitnesbyrd, boka «Jorda i ba
lanse» i 1902 gikk rett til topps pa de mme
rikanske bestsellerlistene, og ble der.

iliret fra 1985 var borte. Amerikanerne
skjønte at miljosporsmal var sporsnial de
burde bry seg oni.

En irritert Gore

I )erfor blir (ore irritert og skuf fit over di’ eu
ropeiske pastandene om at USA er den vest
lige verdens nuljosinke. I lan gir i klare or
delag uttrykk for at han ikke km Inte
hvordan Europa kan framstille USA som en

sinke.
(øre mener at Glin—

to n—adm in is trasj on en
har gjort mer lr mil jo—
et enn noen an øen ad
ministrasjon så langt.
Samtidig in nromn mer

han at særinteressene

dominerer amerikansk

niiljopolitikk, og spenner hein under yt
terl igere forbedringer.

— Jeg skjonner ikke hva dere europeere
mener nar dere kaller USA en miljosinke,
sier Core.

— Vi er en trekkraft heller enn en sinke. 0
\Ij spilt’, hir eksempel, en viktig rolle for å
beskytte eventuelle oljeressurser i sørom
radene. Det er iniljomessig riktig, selv om
jeg krstar at enkelte i et oljeproduserende
land som Norge kan se annerledes pa det,
sier Gore.

Nobeipris til USA

— Personlig ei jeg svært stolt over at to ame
rikanske forskere hentet hjem en nobeipris
for det arbeidet de har gjort med ozon og
studier av otonhullet. Vi er stolte av det vi
har fatt til av internasjonalt samarbeid om
miljø og miljosporsmål, sier visepresiden
ten.

ore har i nidlertid ingen pn)blemer
ned å vedga at det finnes en rekke nasjo

nale miljoproblemer bak de internasjona
le skrytesakene. Og han vedgår at det i da
gens politiske situasjon er andre enn ham
som har initiativet.

— Vi (Clinton-administrasjonen) har satt
lingeren pa en rekke problemer. Drivbus
efftkten. Utslipp til luft og vann. Dessverre
blir alle forsok pa å ta opp disse proble
mene kraltig angrepet av Kongressen. liade

O Representantenes 1-lus og Senatet har ved
tatt kortsiktige budsjetter som har redusert
verdien av arbeidet med disse sakene med
40 prose1t. Konsekvensen er at USA vil
slippe ut tO millioner tonn karbondioksvd
mer enn vi ville ha gjort dersom presiden
tens budsjettforslag hadde gått gjennom.

Særinteressene rår

I stedet for a ta opp miljosporsmalene har
Kongressen rett og slett gjort miljøet til en
politisk sak, sier Gore.

Særinteressene har i alle ar statt sterkt i
amerikansk politikk. Amerikansk politikk
er i stor grad særinteresser. Gore forteller
sel’ en historie han ikke noler med a kal
le skamirielig.

— Det var en oppsiktsvekkende tildragel
se der lobbyister lra de store lorurenserne til
bade vann og luft ble spurt om å delta i en
horing. De fikk ta (le plassene som var re—
servert for det amerikanske folk. Og nar de

Forbudt å rense

Visepresidenten gir seg ikke der. 1-lan fyrer
salve pa salve mot det republikanske fler
tallet i Kongressen.

— \/ed siste budsjettbehandling i Repre—
sentantenes I lus dukket det opp 17 lobby
istei. Jeg skal lortelle dere om et utslipp de
ikke mener er skadelig overhodet. De fikk
skrevet inn i vedtaksteksten, i et svært tek
nisk sprak, at arbeidet med å rense drikke—
vann skulle forbys, fordi — og dette har flere
av dem sagt (li-ekte til meg — (le tror ikke at
arsenikk i drikkvvanmet er et problem. Kon
sekvensen er at fabrikkene i ar kommer til a
slippe ytterligere S(0 tonn gihige kjeniiki—
lier ut i vare egne elver og sjoer, sier Core.

— De sanne menneskene mener forres
ten at vi heller ikke har et ozonproblemn,
sier han.

Det mest effektive (ores uvenner i Kon

— Dessverre er det ikke slik at problemer
blir borte om du overser dem. Vi har noe vi
kaller No News Is Cood News-dagen her i
USA, 11. septembei-. Tanken er at dersom
du ikke set hører eller leser dagens nyheter,
så får du det bedre om kvelden. Men uhel—
digvis blir ikke nyhetene bedre av det. Om
du lukker øynene blir det ikke borte det du
ikke vil se. Du kan ikke ønske bort hullet
i ozonlaget. 1-ladde det vært mulig hadde vi
nok ønsket det bort for lengst, sier Al Gore,
mannen som i år 2000 har planer om å ta
med seg sitt miljoengasjemnent helt inn på
presidentens kontor. Da er (fet hans tur til
å bli president. D

Visepresident Al Gore har tatt
mål av seg til å bli USAs første
miljopresident Men i samtale med
Frank Brandsås(til venstre) og
Einar Odden. vedgår han at særin
teressene fortsatt styrer ameri
kansk miljopolitikk

WASHINGTON DC: vi
sepresident Al Gore
har et bilde av jordklo
den hengende på veg
gen på kontoret sitt i
Det Hvite Hus. Et stort,
plakatliknende bilde
tatt fra en amerikansk
satelitt. Den kloden er
Gores anliggende på
godt og vondt.

N&M • Frank Brandsàs og Einar Odden

cDe fikk skrevet inn i vedtaks
teksten, .. at arbeidet med å rense
drikkevann skulle forbys, fordi — og
dette har flere av dem sagt direkte til
meg - de tror ikke at arsenikk i drik
kevannet er et problem

først fikk satt seg, fikk lobbyistene faktisk gressen har klart å få til innen miljoområ
skrive inn endringer i horingsdokumente- det er nok likevel den begrcnsnimtgen de
mw som ga deres arbeidsgivcre anledning til har lagt på folks rett til å vite hva som fin-

øke utslippene med enorme mengder. nes i lufti og i vannet. Kongressen har rett
Dette er en skammelig del av den ameri- og slett strøket den loven som ga folk ret
kanske republikkens historie, sier Gore. len til a fa vite det.

— Den miljotekniske industrien er aller
ede en storindustri pa verclensbasis, med
en omsetning pa .300 milliarder dollar. Vi,
USA, har muligheten til a dommere denne
industrien, men kongressen vil heller ikke
høre på det oret.

5 NATUR & MILJØ 2.96
NATUR 5 MILJØ 2.96 9



ekS. ss rer, hiser og

liii i.dllis ilr( kss iii i.

I )eii oil iii’li_i ri’lsjoiii’n

mdli nu k;mlksiein og sjøs uni,

li mi kalkstiinsbruuclmlene

(i’ lii le li.mili’ fint lekk;isje og

i 0111 i’i’iigi)ii)LlV sjllsaiiii.

F.;tlkiein er sanu idig niem4(’l godi egiiei

il ut)’ i ralis(’rinL4 t5 5’i iii’.

Fi ter at NO’sI Io ertok I LI1i.1I i j I ¶103,

er clii h gge( opp et avansert g elfekii

hel nidlings:inlegg for spesiimlisLmll pm øya.

)jipfvlling is kalksteinsbrwldene repru’seuit eIeu en

iiiiljiiuuiessig nnik løsning sed at (iii lieliaiidlede mvi allei

ilepoiieii’s sikkert, samtidig soni la uddeuce i1les 01)1).

Ny løsning for organisk
spesialavfall
Ilade iuidiisii’i, hiiidel og Iitisliiildninger ‘hidrir’ nied

orgaiiisk spesialavidI. Spillolje, o1jeim Liii, Iøseniidleu,

uiialiuig,1ilimiiieseriinnd er og l,mhni oorieas Liii er eksempler

p.i org.iinsk spesialas fall. Ved bil disponering km as l,illei

tor,ii’sike alvorlige skader pa helse og miljø. OÀ1—1 tar ogsa

,iiussau n cleuie nimljøjaoblemei. Ltter et ornLiitende

til rcdnings.nheiil, er Bris ik i Porsgrunn konnuunne algi

si ciii li ckahseringssied.

\( )Àl I skal lier bs gge et fhrbehandlings;inlegg slik it ivhillei

hens iles soiii energi i Noreems sementovn. og (lagi’ns kull—

ochuiik dels is I dir erstaiiet.

I 1005 sil NO.’tI I gjennom anleggene pa Langøya og

i Bres ik tilby mot uk, behandling og sloiklisponering slik

at si godi som alt spesialavkdl blir forsvarlig behandlet.

Sonu en i leI as satsningen frikuserer N( )À1 I ( gs.L pa

gjei sin ni ngslm isn il iger.

Gje i i i 1(1 m lii i ki mj cci anse, avanserie i ig sikre anlegg,

og ksuilneissikrnig i ille ledd, skal NO.U I sikre e1i

pr Iesj ocH beluamlliiig iv spesialas fall.

JOAH®
NORSK AVFALLSHANDTERING AS

Iksøksadressi’: I .anggi. Il) (Kl; egarden) , I 1 dnmesir;no I
Postailrese: l’osihok’, 33. 30H1 I lolnuesn,nnl

‘Fc’leion: 33 05 IS ¶15

Ielef:is.:33 05 22 53

.V nilen ar 2000 skal pi ,mkiisk

— talt alt uunljøko lig as i,iil

Si fn geneu eies i i

helhnidles i ig (leponeres

gjeiiuioni gi idkjeuile norske
—.

‘ anlegg. I)ettm nasjonale niui bar

sin mngammgsjmnkiei lor orsk \sl,mllsb,muolii i ing .\S

(NO\l I) siden ei:ililernigen i 1001.

\O\l I skal iks i sørge for a løse nasjonale nnljiiprohlenier

lor.iis.ikei is spesid.i f,mll.

På lag med naturen
I nier enn ¶10 ,ii’ ble ilet (Ires ei k;mlkstenusbrndd

ii L.nigci.i nienfor I lolnuesir;ind.

Nu imrel i er en sikt ig mi’dspiller

i I ccl iai idling og deponering i;

mii irgauimsk spismilas mIl. souii

Profesjonell behandling og
sikker sluttdisponering
av spesialavfall

Slik kaui [i ngina lcriuiges tilbake til sin

im.mlndige lonnu og ire til glede

si ciii ni l,mrissted tur befolkningen.



:i1

J!I‘I

iri‘&i‘‘ii:i
I[IIITIii’I



SLÅSS FOR VINDMOLLER OG SOLCELLER

utskjelte oljegig&’
Shell tror det.

London: Walt Patterson
arbeider i kulissene for
Økt satsing på solener
gi og «rene» energikil
der. Forskeren er opti
mistisk på jordens
vegne
N&M • Ole P. Pedersen

Royal i nstitulc of international affairs (RI lA)
ligger like ved Piccadillv Circus i London. In
stituttet er like sentralt i hr fisk forskning som

C
geografien skulle tilsi. Til Chatham llouse
kommer statsministre, industrimagnater og
andre mennesker med makt, for å diskute
re uformelt og åpent om verdens problemer
— inkludert energiforbruket.

Blant de nærnwre 100 forskerne er Walt
Patterson en av dem som bruker hele sin
tid på energi- og miljøprograinmet. Insti
tuttet utgir for tiden en serie studier om for
nybare energikilders framtid.

— Myndighetene har en viktig rolle å
spille for forskning og utvikling av tekno
logi. Det er fortsatt langt fram til solener
gien er teknologisk moden, og kostnadene
er fremdeles alt for høye, påpeker Patter
son. l-lan tviler på om industrien er villig til
å betale de høve forskiungskostnadene —

de vil vente og se til teknologien er klar og
prisen akseptahel. I orelopig har vindkraft
og solvarme kommet lengst, mens sol
stromanlegg fortsatt er dyre.

— Vindkraften vokser raskt over hele ‘er
den. India øker bruken mest. I Norge burde
vindmoller være et godt alternativ i gris
grendte strøk. For solenergiens del ser vi at
stadig flere begynner med enkle tiltak som
sørvendte bygninger, med solceller på taket.
Flere nye bygninger monterer nå solvarme
plater på tak og veggei påpeker Patterson.

1-Jan viser til erfaringer fra USA, hvor
kostnadene ved produksjon av solenergi
synker raskt. Å bruke solcellep-anel er en
Ileksibel prosess: det er enkelt å skifte ut
teknologien etterhvert som cellene blir mer
effektive.

Forskeren ser for seg en framtid hvor lo
kale energi- og elektrisitetsverk får en stadig
sterkere posisjon. Små selskaper vil være
mye mer fieksible, og kan rette seg mye en
klere etter kundenes kra I lan ser ikke bort
fra at mange innen olje- og kullindustrien
ser utviklingen som en trussel mot deres
egen, tradisjonelle drift.

— Mange oljefolk vil at fornvhare energi-
kilder skal forsvinne. Men selv ikke de sto
re oljeselskapene kan stanse utviklingen.
Det er tor mange aktorer i markedet, og for
stor utvikling pi omradet til at det kan skje.

I Norge arbeider Gronn skattekommi
sjon med å foresla endringer i skatte- og av
giftssystemet, slik at forurenserne betaler
mer enn i dag, mens mniljovennlig virk
soinhet skal betale mindre. Patterson føl
ger debatten internasjonalt, og regner med
hard kamp.

— Mange kommer til å kjempe mot et
skatteskifte. Selv har jeg sympati for ideen
om å skattlegge ressurshruk og produksjon
av avfall, i stedet for å legge avgifter pa ar
beidskraft. FZ

inne.
Sola vil alltid forbli jordas energikilde

nummer en. Menneskets store utfordring
har vært å temurne solstrålene — slik at ener
gien kan brukes til å drive maskiner, hol
de bygninger varme eller lyse opp i stuene
om kvelden.

Det har lenge vært dyrt å omformne sol
strålene til energi. Men med stadig øken
de energiforbnik i verden, og et bregrenset
lager av de fossile brenslene, ser forskere,
miljøvernere og deler av industrien etter
nye energikilder. Og prisene synker hele ti
den. Hver gang solenergiproduksonen do
bles, synker prisen med over 20 prosent.
Ifølge Shells egne studier, vil solenergi om
50 ar være en av de største energikildene
for menneskene og fornyhar energi vil stå
for over halvparten av jordas energiforbmk.

Fantasi? Ikke hvis du lytter til Roger Bo-

— Om ti år begynner solenergien å bli

Okonomkk lonnsomt

— Verden har store kuliressurser,
men de fleste er for dyre å hente
opp. Olje og gass har vi kanskje i drøyt
hundre år til — så er det slutt. For at verdens
energi forbruk skal fortsette å øke med to
prosent i året, må vi finne andre energifor
mer. Vindkraft er allerede konkurranse-
dyktig på pris, det samme med solvarme
anlegg. Vi tror fornybare energikilder vil
komme sterkt i årene framover, selv om vi
ikke er helt sikre på hvilke energityper som
til sist vil være vinnerne, sier Booth. Shell
satser på solenergien. Selskapet driver lite
med forskning pa ny teknologi, men pR)
‘er heller å drive tesiprosjekter. Og ltooth
gir rad til ledelsen om hvilke valg selskapet
står overfor på lang sikt.

— Prisen på solenergi er fortsatt fryktelig
høy i forhold til olje, gass og kull. Arbeidet
vart i dag er først og fremst for å gi Shell
valgmul igheter i energi markedet i framt i-
den. Vi så pa 80-tallet at produksjonen av

solemiergi økte med
I 15—20 prosent i året, ho

vedsakelig i industri og
på mindre steder, pape
ker Booth. Men han reg

ner ikke med noen stor
interesse i markedet for

energitypen før om noen år.
Problemet for energiprodu

sentene er å lage gode nok solceller,
slik at mest mulig at energien fra sola blir
olngjort til elektrisistet. De beste panelene
kan i dag bruke drøyt 20 prosent av solas
energi — alt for lite til at det er særlig mange
milliarder å tjene i 1996. For det er i slike
tall Shell regner.

De er knapt mil jøvernere de som nå sat
ser penger på solenergien. Booth forsøker
heller ikke å framstille seg selv som spesielt
«grønn». Både han selv og andre innen sel
skapet uttaler seg til myndighetene om
I nglands klimapolitikk, og oppfordrer til
«rasjonell debatt», Som Booth kai ler det.

— Det vil være galt å overreagere nå. Vi
stiller dessuten spørsmål ved noen av
scenariene som presenteres i FNs klimapa
nel. Shell tror kull- og oljeproduksjonen
kommer til a flate ut i framtiden, papeker
Itooth.

Vi gjør mye for å lege sår:
Iandskapspleie, arondering, tilsåing av tipper, terskler, utsetting av settefisk m.m.

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

fra sola bli til varme og
elektrisitet i folks hjëm
i framtiden? Den

N&M • Ola R Pedersen

Varmen fra februarsolas ultrafiolette
stråler treffer Roger Booth i ansiktet. Aller
helst ville han gjort dem om til klingende
mynt her og nå. Booths oppgave er à lede
Shells arbeid med alternative energikilder
— slik at verdens storste oljeselskap er klar
til å tjene store penger pa dem når tiden er

kostnadseffektiv. Prisen
da være dobbelt så høy som
gass, men den samme som
du betaler over strømreg
ningen, sier han.

Ol
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Når en kjonnsmoden hun fisk skal gyte,

begynner hun i produsere proteinet ittel
logenin. Dette er er nødvendig for eggleg
gingen. Det er mulig i f en hanfisk til a
gjøre det samme ved a injisere ostrogen i
blodet dens. En unaturlig situasjon.

Ved Odense Universitet har professor
Poul ltjerregaard latt hanskrubber svomme
i vann tilført orsma mengder nonvifenol,
en miljogift som slippes ut fra renseanlegg,
og som mistenkes for i etterligne ostrogen.
Dette er ikke en unaturlig situasjon, selv
om det foregikk i et laboratorium.

1-lan-skrubbene fikk veldig lyst til i gyte
etter dette, selv om lysten var større enn ev
nen. Bjerregaard fikk veldig lyst til i forske
mer.

I mellomtiden er han skeptisk til slain—
met som kommer ut fra renseanleggene, og
hva slammet skal brukes til.

— Vir viten om hvordan nonylfrnol vir
ker er altfor begrenset til at kloakkslam bor
brukes som gjodsel, sier han.

Samme i Norge

Ogsa hanfisk som far svomine i avlops
vann fra renseanlegg i Norge for besynder
lige Ivster. Dette er konklusjonen av en un
dersøkelse foretatt av Dr Frank Reier
Knudsen og medarbeidere ved Biologisk
Institutt ved Universitetet i Oslo.

I utgangspunktet er Knudsen er skeptisk
til mye av den forskningen som er gjort
rundt usirogene stoffer. Spesielt den delen

som gjelder reduksjonen i menns sædkva
litet.

— l-ladde noen trukket slike konklusjo
ner en hovedfagseksamen i biologi had
de de strøket, sier han.

Ikke desto mindre har Knudsen nettopp
bevist at det finnes ostrogene stoffer i norsk
miljø.

England først ute
Bakgrunnen for undersøkelsen er resultater
fra England som viser at i enkelte elver med
kloakkutslipp er det funnet tvekjonnet fisk,
og hanfisk med alvorlige reproduksjons
problemer.

I testiklene til disse fiskene er det funnet
egggceller blandet med sædcellene i testi
klene.

Vi har hatt ønske om i undersøke mulig
forekomsi av disse iniljogiftene i norsk mil
jø, og de finnes, sier Knudsen.

Det foruroligende ved Knudsens resul
tater er den lave konsentrasjonen renset
vann og den korte eksponeringstiden. Etter
tre uker i vann med innblanding av to og
en halv prosent rensevann fra Bekkelaget
kloakkrenseanlegg i Oslo fikk Knudsen re
spons. Regnhueorreten produserte vitello
genin.

— Nir vi for respons allerede ved en si
lav konsentrasjon er det godt mulig at fritt-
levende fisk i indre Osioljord kan være pa
virket, sier han.

Bekkelaget kloakkrenseanlegg slipper )

K4jønnsforvirret av slam fra renseannlegg:

SE HA EYTER!
Hanfisk som blir utsatt for miljøgifter oppfører seg som hunfisk. Det skjer i Eng
land, i Danmark — og i Norge. Miljøgiftene kommer, av alle ting, fra renseanlegg.

N&M • Jens R Toldnæs

I

I
i—..

g.

Hannene av skrubbe (t.v.) og regnbueorret oppfører seg

som hunner når de blir utsatt for selv små mengder av

slam fra renseanlegg.

--- i.;.
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inntil 4000 liter renset vann Lit i fj i’

den hvert sekund.

Renseanlegg gir østrogenstoffer

i\lkylfenoler er en av de 5101 igrupene som
har østrogeneRekt og som inistenkes å h—
rekom iiie i norske kloakkuisl ipp. lå klo—
akkrenseanlegg kan ikke fjerne disse stof—
ene, I i illegg oppsiar stoffene i

kloakkrenseanlegg nar mer koinpliserii’
kjemiske lorlmdelser hlii brutt ned til il_
kvi hnoIei. Siof fefle stammer blai’i t an Het
fra ‘askeiiiidler i mdustri og til hi1vsk.

Oljeindustrien gir samme effekt

I samme undersokelse er regnbueorret til—
fort vann fra renseanlegget ved Issos olje—
raffineri pa Slageniangen.

I tsl ipp fra reiiseinlegg ved (iljeraftine—
ri er ikke uiidersokt for ostrogenstof ler
tidligere, men det er kjent at al kyl (‘enoler
brukes i en rekke prosesser ogSå i oljein—
dustrien. Resultatene fra (lette anlegget vis
te at viteib gen i nproduksjonen fbrst kom
i gang (‘tier innblanding av tyve prosent
renSet Vann.

I<ntidsen onsker na å jobbe videre med
problemene rundt renseanlegg for kloakk
og oljeindustri. Neste steg vil være i få med

mer sedegne ai’ter i undersøkelsene, mu
ligens laks. Gninnen til at regnbueorret ble
brukt til å begynne med var at metodene
for undersøkelse av denne arten allerede

var etablert i London.
— Vi har hatt et nært samarbeid med dis

se forskerne i lengre tid, og fikk noe rele
vant å sammenligne med, sier han.

Mye ugjort i Norge

— Dette viser at vi har disse problemeiL’ i
Norge også, sier fågkonsulent i Naturvern
forbundet, Sigmn Ringvold.

Ringvold mener det er verdt å merke seg
at resultatene er oppnadd allerede pa det
ftrste stedet som er sjekket. l)et betr at vi

ikke kan regne med at det er renere her enn
i utlandet, sier hun.

I or jul i fjor ble det ari’aiigert et seminar
om hormonvirkn inger av miljogitïer i Nor
ge, i regi av I ‘olkehelsa. Seminaret tok i ho
vedsak opp virkninger pa mennesker, og
problemet ble delvis avdramatisert. Ring—
vold mener (lette er like farlig som å over—
dramatisei’e.

1-lun mener det er viktig a finne nye me
toder for å vurdere om kjemikalier har øst

rogene effekter, både

1,i

mennesker og (fyr.

Deretter må eksistei’ende og nye kjemikali
er undersokes.

— Til syvende og sist mii vi få vite hvilke
produkter som inneholder disse kjemika—
liene, sier Ringvold. D

/ I

Professor PouI Bjerregård er skeptisk

til å bruke slam fra renseannlegg som

gjodsel. — Vi vet for lite om virkninge

ne av stoffene i sIammet sier han. e

Sjstjerner, Asteroidea, klasse av pigghuder
som har flat, stjerneformet eller femkantet
kropp med sugeføtter på undersiden av
armene. Munnen sitter midt på undersiden
og fører inn til en sekkformet mage. De
fleste sjøstjerner er rovdyr som lever av
skjell, krabber og andre bunndyr. Noen av
artene har så stor regenerasjonsevne at de
kan danne en ny stjerne fra en enkelt arm. I
norske farvann finnes ca. 40 av ca. 2000 arter.

Sjøstjemer, sjøpinnsvin og kråkeboller tar
pulsen på havmiljøet ved å fungere som et
slags miljøtermometer. Der de finnes er
det sunne omgivelser.

Vi som har vårt virke i tilknytning til
havet forstår hvor viktig det er å ta vare på
det miljøet som er grobunn for alt liv.

NORGES REDERIFORBUr4D
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo.

Telefon: 2241 60 80. Telefax: 22 41 5021.
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MIUOBEVISSTE
BENSINSTASJONER, BIL-
VERKSTEDER OG BIL
REKVISITAFORRETNINGER
BÆRER DElTE MERKET:

KIKKERTER OG TELESKOP
Kikkert3pesialisten AS — Norges ledende spesialforhandlerav kikkerter — tester alle
nierker og utgir festrapporter. På grunnlag av egne og utenlandske tester
håndplukker og selger vi markedets beste optikk i alle prisklasser. L’i lagerfører
50 kikkedmodelfer og 20 stativer. Kjøp ikke kikkeri før du har fått tilsendt våre fester!

Abonnement:
Telefon 67 11 91 00
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Alltid
forhånden! :1,,3
Opticron MCF 7x24’
250 g. 10 cm lang.
Besteminikikkertpå
markedet priskiasse
under 3000kr.

I Norge utrangeres
600.000 startbattèrier
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:
0

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

Leica — best i fest!
Leica 8x32, 8x42 og 10x42 er i følge
våre tester markedets beste 30—42 mm
kikkerier, Ingen andre har større opp
løsning (skarphet), og ingen har like
god kontrast. Kikkertene produseres
ved Leicas tradisjonsrike fabrikk i
Tyskland. De er fasekorrigert, nitrogen
tylt og vannteit ned til 5 m. Vår ertaring
er at ingen andre tabrikkmerker bar så
tå reklamasjoner som Leica.

klassisk!
Opticron Minerva
9x35: Mellompris
sjiktets beste kikkert
optislQmekanisk.
Tradisjonell porro

prismekonstruksjon.

Teleskop
i lomma!
Opticron 20x50
22cm. 350 g. Så lite
og leitat det blirmed
til topps på Galdhg
piggenl Waterproot.

—-

Kikkertspesialisten AS
Egganvegen 10
7081 Sjetnemarka
Tif 728808 11
Fax7288 1744

Fraktfr, levering hele Norge

Send brosjyrer, pristilbud og KikkertSpesialistens
tester på: 3 kikkerter 3 teleskop ] stativer
Navn’
Adr’
Sted’
Til: N&M2]96
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Adeliepingviner trives i verdens mest ekstreme miljø.

N&M • Tom Schandy (tekst og foto)

Klokka er bare tre pa morge
nen nar jeg kikker ut av kooyct p
Akadeinik Sergej Vavilov det ms
siske skipet som har fraktet meg til
det sjuende og mest ekstreme kon
tifleflt P’ jorda. Morgensola gløder
i hundrevis av sma og store isijell,

og spredt pa isfiakene sitter mor
genfriske adel i epingvirier.

Jeg kaster pa meg kla’rne og
kommer meg pa dekk. Vi er pa vei
gjennom Antarktissundet helt
nord pa den antarktiske halvoy. At
sundet ogsa kalles «isavenyen» er

lett å forsta, for pa alle kanter (In—
ver massive katedraler av isijell
forbi. I)e fleste er rektangula-re is-

fjell som er brukket av fra den sto-

re isbarrieren som velter seg hun
drevis av kilometer ut i Wecldellia—
vet 1sf jellene frmes av havet og
sola til en fbrhloflende mengde av

forinei og fårgenyansene arierer
fra dyphlatt til hlendende hvitt.
De er av alle storrelsei, men det
største har vi allerede sett. Under
overf arten fra Sor-(eorgia malte

radaien et isfjell som var åtte kilo
meter langt.

Lenger opp i Antai ktissundet
dukker flere isfjell opp. Ridarskjer—
men er overs,idd med hvite prikkei.
Bare ti lwosent av isfjellet ei synlig
over vannoverfiaten — resten er skjult
i det blagra isvannet. Vi manovrerer
oss krsiktig fremover. Selv om tek—
nologien har utviklet seg siden Tita
nics forlis i Nordishavet, kan et isfjell
f&tsatt senke det største skip.

Inne pa fåstlandet veltet isbree—
ne seg til sjos — og over det hele ru

‘er rnajestetiske, glasurkledde fjell-
topper. Vi er pa vei inn i
eventvrland — el land hvot men
nesket er en fremmed, I ler rar na
to rkref’tene grunnen. i\ntarkt is er

superlalivenes kontinent. Det er det
høyeste, kaI deste, torreste og mest
vi ndfu I le stedet pa jorda. i leIe 95

prosent av kontinentet er dekket av
is og sno — og mer enn 90 prosent
av jordas ferskvann er bundet opp i
isen her nede.

Bare den årlige kalvingsisen in
neholder mer enn menneskehetens
totale van nforbruk. I isen ligger
fjellkjeder på størrelse med Alpene
begravd i opptil fire kilometer tykk
is. I Ivis all isen smeltet ville ver
denshavene stige med 60 meter.

«Verden vil ikke høste noen for
deler av det store, utilgjengelige is
odet i sør.», rapporterte briti.-n JanR-s
Cook, etter at han seilte hit som
ste menneske i 1773. Cook tok feil.
Snart kom sel fangere og hvalfang
ere og tomte havet ftr sjopattedyr.
Nordmenn var blant dc mest aktive
og deltok i utryddelseskrigen som
nesten utryddet hlahvalen og de an
dm’e store hardehvalene. Alt i alt ble

det drept iner enn 1,4 millioner
hval i Sorishavet, og da var bestan
den av blahval redusert til i.n pro
sent av den opprinnelige.

I ortsatt er de store bardehvalene
svært f’aaltige. Vi ser bare to knol
hvalem; men det øvrige livet i An
tarktis apenbarer seg i fullt monn.
Pa isflakene seiler adeliepingvinene
fredelig omkring. De kikker foru n

dret på det store skipet, og noen
velger a kaste seg hodestups til sjøs.
Av og til ser vi ogsa isflak med krab
beetersel — verdens vanligste pit[e
dyr utenom mennesket. Anslagsvis
30 millioner individer lever iret
mndi i den antarktiske drivisen. Til
tross ftr navnet, star ikke krabher
pa menyen, men krill. Dette inntil
fem eentimeter lange krepsdyret er
hovedfoden for pingvinem; seler og
hvaler i Antarktis.

1. h

Alt ved Antarktis er ekstremt. Det er det kaldeste, torres
te, høyeste og mest isfylte kontinent i verden. I godvær er
det også verdens vakreste sted — i uvær et helvete på
jorden. Takket være krillen er Antarktis også hjemsted for
store mengder pingviner og seier. Bli med Natur & Miljøs ut-
sendte på tokt blant isfjeil og pingviner.

EKSTREME ANTARKTIS
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> Den livgivende krillen

Krilien finnes i enornw mengder og
er kanskje det vanLigste dyret pä
kloden. Man anslår at det totalt fin
nes 600 millioner millioner krill.
Den totale vekten er beregnet til
650 millioner tonn, og det er mer
enn vekten på hele jordas befolk
ning.

Nedslaktingen av hvalene forte
til at det ble mer krill tilgjengelig
for andre skapninger. Jakten p
pelsselen pa Sor-Georgia forte til at
hestariden i 1910 var på bare 100
dyr. I dag teller bestanden over
million individer. I lere p ingvinar
ter har ogSå okt i antall.

Kommersielt fiske etter krill star
tet pa 60-tallet, men fisket har aldri
tatt skikkelig av. Heldigvis — vi kan

bare tenke
OSS hvilke
konsekvenser
det ville fått
for økosyste
met i Antark
tis hvis men
nesket skulle

‘. utnytte den
1w ressursen i
storre skala.

Tåkket være krillen er det mange
steder i Sørishavet et yrende liv. I-ler
lever 33 millioner seier av sju arter
med en samlet vekt på til sammen
7 millioner tonn, 75 millioner
pingviner og sjofugler med en vekt
pa til sammen 400 millioner tonn.
Den mest tallrike pingvinarten er
gulltoppingviiwn med sine 11 mil
lioner par. 5,4 millioner av disse
hekker på Sor-Georgia. Nede på
selve kontinentet finnes også den
mektige keiserpingvinen — j ordas
tøffeste skapning. 1-lunnen legger
sitt ene egg mnidtvinter, og hannen
ruger i to måneder uten å ta til seg
næring. Det skjer mens vinterstor
mer raser forbi i opptil 200 km/t,
og gradestokken kryper ned til
50—60 iskalde grader.

Adeliepingvinens show

Krillen er fordelt fiekkvis i Sorisha
vet. Borte fra myldreplassene er det
nesten tomt for liv. I lvis man
spredte alle pingvinene utover hele
Sorishavet, ville det bare bli t),12
mg pingvin per kvadratkilometer.
Den aritarktiske halvoya er imid
lertid blant de rikeste plassene i An-

tarktis. l-lalvøya og øyene omkring
har et langt mer innhydende ansikt
enn resten av kontinentet. Klimaet
er mildere, og mesteparten av de to
prosentene med isfri mark finnes
ber.

Målet vårt er den lille Paulet-øya
med sine hekkende adeliepingvi
ner, men isen pakker seg tettere. Vi
ser øya i (let fjerne, men har ingen
mulighet for å trenge gjennom is
massene. I stedet setter vi kurs mot
1-Låpets bukt på den antarktiske
halvøya. Vinden øker når vi nær
mer oss bukta, og lenge ser det ut
som om vi ikke kommer oss inn på
land. Men stedet heter ikke I lapets
bukt for ingen ting. Jo lenger inn i
fjorden vi trenger, jo mer i le kom
mer vi. Vinden avtar — håpet øker.
Snart er vi på vei inn mot land i
gummihåtene.

Det er glitrende sol, og isen ligger
helt ned til sjøen. Fri gnippe adelie
pingviner står i kjole og hvitt og tar
oss imot. Idet vi stiger ut av gum
mibåtene kommer de vaggende helt
bort til oss og hilser oss velkom
men. De er omtrent 70 centimeter
høye, er svarte og hvke og har cmi ka
rakteristisk hvit øyermg. Utseende
messig er de kanskje ikke blant de
mest spennende pingvinene, men
på sjarmskalaen scorer de høyt.

Ingen annen pingvinart hekker
lenger sor enn adel iepingvinene.
Rekorden innehas av en gruppe ved
Cape Royd — de hekker bare 1400

kilometer fra Sydpolen. Adelie
pingvinene trives blant snø og is,
men kolonien ligger på ei snofri fla
te oppe i ha. Langs pingvinenes
aveny går det en strøm av iùgler til
sjøen. De passerer oss på to—tre me
ters hold. Kommer de til ci snøfia
te, legger de seg ned på magen, og
skyver seg frain ved hjelp av de sti
ve vingene.

Vel nede pa et isfiak kaster de seg
hodestups til sjos. en gruppe adeli
er ser ut til å ha glemt livets alvor, og
driver reneste showet for meg. Gang
på gang kaster 10—15 pingviner seg
til sjos. I full fårt svømmer de rundt
bukta — hopper opp og ned av van
net i reneste delfinstil. De er kanskje
borte i fire—fcmn minutter, men så
kommer hele gjengen inn mot land
igjen. ln etter 5n skyter de av
sjøen som torpecloer — den ene høy
ere enn den andre — og lander pla
dask på magefettet.

Vi applauderer for både stil og
nedslag, men acleliene lever på
applausen bare noen få minutter.
Så er det sum om en av dem sier:
«Kom igjen gutter. Vi gjør det en
gang til.» Og så bærer det til sjos i
det ene stupet flottere enn det an
dre, rundt hukta i delfinstil og med
det avsluttende torpedospranget
pp på isfiaket. Historien gjentar
seg mange ganger, og jeg er henmykt
over å få være vitne til en slik livs-
glede pa det ekstreme kontinen
tet.

Antarktis-turismen begynte på
1950-tallet, nwn det var fårst på slut
(en av I 980—tallet at den virkelig tok
av. Russland fikk økonomiske pro
blemer, og det russiske vitenskaps
akademiet hadde ikke lenger råd til
å benytte sine ft)rskningsfartøyer.
Isteden ble de leid bort billig til
nordameri kanske turoperatorer som
spesialiseite seg pa Antarktis. Mens
man tidligere nærmest matte være
inillionær får a komme seg til An
tarktis, kunne man na få turer fra
rundt 35 000 kroner. Det er fortsatt
(lvii, nwmm ikke uoverkommnelig om
man er skildcelig entusiast.

I d.mg er det i alt 13 turoperatorer
som tilbyr n.mrer til Antarktis.

Mer enn 9000

turister besøker

Antarktis hvert

år.

Dette er Antarktis
• Kontinentet er 14 millioner km2 — eller like stort som USA og Mexico til

sammen.
• Isen er i gjennomsnitt 2160 meter tykk, men noen steder 4000 meter.
• Hvis all isen i Antarktis smeltet. ville havet stige 60 meter. Samtidig ville

kontinentet stige 500 meter på grunn av at istrykket forsvinner
• Antarktis er det kaldeste kontinentet på jorda. Det er målt -90 grader

celsius. Gjennomsnittlig vintertemperatur er -60 grader. mens vanlig
sommertemperatur på sydpolpunktet er -30 grader.

• James Cook oppdaget Antarktis i 1772. Nordmannen Carsten Borgre
vink var første menneske som satte sin fot på kontinentet i 1895. Roald
Amundsen var førstemann på sydpolpunktet den 14. desember 1911.

• Plantelivet består av mose og lav. Det er bare registrert to blomsterplan
ter.

• Det hekker 27 fuglearter i Antarktis, og det forekommer seks ynglende
selarter. 10 hvalarter er observert.

• Antarktistraktaten ble undertegnet i 1959 av 12 nasjoner. Norge inklu
dert. Avtalen har som mål å beskytte naturen i Antarktis og hindre en
militarisering av området

• Norge gjør krav på tre biland i Antarktis: Dronning Mauds land som er
sju ganger større enn Norge, Peter 1. øy. samt Bouvetøya som er norsk
naturreservat, men som ligger utenfor Antarktistraktatens virkeområde.

Det vesle kreps

dyret krill er

næringsgrunnla

get for dyrene i
Antarktis.

-.

TURISTENE KOMMER
Antarktis er oppdaget av internasjonale turoperatører. Sist

0 vinter besøkte nærmere 9000 turister kontinentet, og antal—
let er ventet å øke de nærmeste årene.

Adeliepingviner i

fullt firsprang

over isen.
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> Girka 95 prosent av turiste
ne reiser med hat. Det er totalt 15
skip, Som gjennomsnittlig frakter
105 turister til den antarkliske halv
øya, V og til kombinert nwd besøk
pa Ialklandsoyene og Sor-( eorgia.
1cm prosent av turistene flys inn til
iSCfl for å klatre eller ga pa ski.

Ogsa Skandinavia har oppdaget
Antarktis. I .ir reiste den første nor
ske gruppe sørover, men svenske
Aventyrsresor i Stockholm har
sendt skandinaver sørover i flere ar
allerede. I)et svenske firmaet er
skandinavisk agent for canadiske
Marine Expeditions som er den
største turoperatøren i Antarktis.
Direktør lbmas Itergenfeldt fortel
ler til Natur og Miljø at han sist se
song sendte i .35 skandinaviske tu
rister til den antarktiske halvøva.

— Det neppe marked for mer
enn 200 turister fra Skandinavia,
sier Bergenfeldt, som er veldig opp
tatt av naturvennlig turisme, sakalt
o koturisme.
— Er Antarktis-reiser økoturisme?
— I følge definisjonene skal økotu
risme gi fordeler til lokalbefolk

ningen i et område, i tillegg til a til
fredsstille en rekke andre miljokri
terier. Siden det ikke er lokalbe
folkning i Antarktis, er dette per
defln isjon ikke okonirisme. !vle n
miljoaspektet ved hat reisene tas
vare pa, sier Bergenfeldt.

— Undersøkelser har vist at vær
forholdene har større betydning for
piligvinenes energibudsjett og re-
produksjon enn turister, sier Darrel
Shoeling, daglig leder for den inter
nasjonale organisasjonen for an
tarktiske turoperatorer, IAAFO. Den
ble stiftet i 1991 for å fremme og
praktisere sikker og mniljovennlig
privat-turisme i Antarktis.

..Vær-varsom-plakat..

Shoeling forteller at turoperatorene
i Antarktis har blitt enige om et sett
med retningslinjer for turismen
Gjennom instruktive foredrag pa
baten skal turistene «læres opp» i
økologi og dyreliv — og hva som er
korrekt atferd pa land. l’tiristene
må alltid holde seg i mkanten av
koloniene — og ikke bevege seg
nærmere ville dyr og fugler enii tre

meter. Det er ogsa forbudt å ga pa
mose og gras, fordi veksten i

disse omrader er sa utrolig lang
som. Sla lens skal man heller ikke
gjøre pa land.

Selskapene har alltid med seg
kunnskapskyndige gcuder som pas
ser pa at ingen gjør overtramp. Be
søkene pa land er dessuten korte —

sjelden mer enn tre timer.
Cassanclra Phillips i den inter

nasjonale naturvernorganisasjonen
WWI Verdens Naturfond vil gjerne

ha turister som kommer hjem som
ambassadorer for vern av Antarktis.

I lun vil gjerne at de skriver til avi
ser og myndighetene om hva de
har opplevd, for det er fortsatt seks
nasjoner som ikke har ratifisert den
nye miljoprotokollen av 1991.

I oreløpig er det bare en turope
rator som har etablert seg mccl telt
leir p land. l)et er det britiske sel
skapet International I xpecl itiofl
Network, som flyr eventyrere som
Ousland og Kagge inn til iskappen.
Antall turister er fo, og prisen følge
lig svært høy. I’n tur til Sydpolen
koster 240 000 kroner. [1

Madrid-protokollen er et viktig
tillegg til Antarktis—traktaten som
ble undertegnet av 12 land allerede
i 1959, Norge inkludert. l’raktatens
hovedinal er å hindre opprettelsen
av militærl,aser, samt sikre den sar—
bare nattiren. Ifølge traktaten er det
forbudt i lagre raclioaktivt avfall og
foreta atomnprøvesprengninger I alt

42 nasjoner har undertegnet avta
len per I 994.

Antarktis er rik pa uran, bly og
kopper — og trolig finnes i alt 900
mineralforekomster på kontinen
tet. I Ivis man skulle starte utvin
n ing av disse ressursene, vil le det
kunne bety store ødeleggelser av
den sarbare Antarktis—naturen. For

å hindre dette ble (len sakalte Ma
cirid-protokollen for vern av An
tarktis undertegnet av 26 nasjoner
i Madrid i 1991. Ifølge denne av
talen er all gruvedrift og oljeboring
forbudt i minst 50 ar fremover.
Selv om avtalen ikke forbyr men
neskelig virksomhet i Antarktis, gir
den kontinentet et sterkt vern.

Norge pådriver

Norge spilte en viktig rolle i utfor
mingen av Madrid-protokollen.

— Det var min forgjenger Rolf
Troll Andersen som i hovedsak sto
bak teksten som til slutt ble ved
tatt, forteller polarradgiver Jan Ar-
vesen i Utenriksdepartementet.

— Dessverre har avtalen enna
ikke tradt i kraft, fortsetter Arvesen.

— Madrid-protokollen trer ikke i
kraft for ille de 16 konsultative
medlemmene (land mccl stemme-
rett) av Antarktis-traktaten har ra
tifisert avtalen. Per i dag er det seks
nasjoner som ikke har ratifisert av
talen — USA, Russland, Japan, In
clia, I inlancl og Belgia.

Arvesen tror ikke at (le

Med en vekt på
opptil fire tonn er

sjoelefanten det
største dyret som

går i land i An

tarktis.

Sorkjempepetrell

— en av 27
hekkende fugle

arter i Antarktis.

j NATUR & MILJØ 2.96

TILEGNET FRED
OG FORSKNING
Seier for pingvinene. 11991 ble den så
kalte Madrid-protokollen undertegnet
som forbyr all gruvedrift og oljeboring i
Antarktis i minst 50 år fremover. Samti
dig ble Antarktis erklært som «naturre
servat tilegnet fred og forskning».

Antarktis er sik
ret mot kommer
siell utnyttelse i
minst 50 år frem
over.
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> manglende rati likasjonene
skyldes innvendinger iru)t konven

sjonen — l)are sendrektigliet og by
rikratiske irrganger. USA var nær

ved a ratifisere avtalen i fjor, men
konfiiktsituasjonen mellom presi
(lent Cl iflt()n og (len amerikanske
kongressen har forsinket prosessen.

I inland og Belgia kommer i rolig i
løpet av ud , men Arvesen vil ikke

antyde nar de øvrige kommer til å
ratifisere.

Det begynner å haste, for inter

nasjonale naturvernorgan isasjoner

Som W’vVl og Greenpeace begyn
ner å spørre om nar protokollen
skal tre i kraft. Jo lenger tid som går,
jo pinligere blir det. Ikke minst for
LISA som opphevarer Antarktis-
traktaten og de øvrige landenes ra
tifikasjoner.

— l.r det noen fare for inngrep i
Antarktis i ventetiden?

— Nei, det tror jeg ikke. De fleste
underskrivende parter opptrer SOlli

om protokollen allerede var tradd
i kraft. I )et gjelder blant annet Nor
ge, som na palegger alle som skal til
Antarktis, å melde fra til Pularinsti—

tuttet Norske myndigheter krever at
man har de nodvendige forsikring

er og at det er lagt fram en plan for
hvordan det skal tas miljøhensyri
under ekspedisjonen. Det er imid
lertid viktig at protokollen snarest
settes i verk, for det i seg selv har po
litisk egenverdi, mener Arvesen.

Krever suverenitet

Det var etter at Roald Amundsen
nadde Sydpolen 14. desember i )l1
at Norge lor alvor ble en tone
angivende nasjon i Antarktis. I dag
krever Norge suverenitet over tre hi
land i Antarktis. I tillegg til Norge
har ogsa England, Australia, New
Zealand, Frankrike, Chile og Ar
gentina territoriale krav i Antarktis.

I følge Antarktis-traktatens artik
kel fire søker man å legge striden
om suverenitetskrav pi is.

— Vil Norge gi slipp på Sine krav
i AniarktisJ

— Nei. Vi har lagt dem på is —

som traktaten anbeftiler — men det
er ikke aktuelt å si fra seg suvereni
teten, I )et er heller ikke realistisk
å tro at land som I .ngland, Argen

tina og Chile, som i dag har over
lappende krav på (len antarktiske
halvo vil gi opp sine krav, mener
ArveSe [1.

Hvalreservat

Siden James (.ook oppdaget Sør-( ;e
orgia i 1774, har seltångerne tatt seg
ned til Sorishavet. I perioden
1 7’)O— 1522 ble det drept 1,25 mil
lioner pelsseler — og arten ble regnet
um «kommersielt utrvddet». Sene

re dro mange — ogsa nordmenn — til
Sorishavet p gmnn av hvalfangsten.

På gninn av den harde hvalfång
sten gjennom et helt arhundre, ble
det under det arlige nmolet til den
internasjonale hvalfangstkomnnu
sjonen (l’vV( ) 94 vedtatt å frede
alle hvalarier sør for 40 grader sør
lig breddegrad. Seks land stilte seg
nøytrale til forslaget, mens Norge
ikke ville delta i avstemningen.

Uansett ble resultatet at all hval i
Sønishavei fra nå av skulle føle seg
trygge for harpuner. Antarktis er

derfor na det best bevarte natur
miljøet pa kloden — i hvert fall for
de neste 50 ar! [Z

Kommende vinter bar Norge
ansvaret for å arrangere en større,
nordisk forskningsekspedisjon til
Antarktis. I )et skal opprettes en
mniljoovervåkingsstasjon på llou—

vetøya, og en bredt sammensatt
forskergruppe skal fortsette leting-
en etter mulige kl i maendringer.

Dramatiske endringer

— En global temperaturokning vil
ikke fore til at iskalotten smelier.
Til det er temperaturen altfor lav.
Men det kan likevel skje dramatis
ke endringer — spesielt i Vest-An

tarktis. En global havnivåøkni ng
vil kunne føre til at havet løfter pa
den store iskappen i Weddelsjøen
og Rosshavet, slik at isen oftere
brekker opp. Dette kart endre like—
vektsforhol det og starte en i rrever
sibel prosr’ss hvor store ismasser
over tid driver ned fra kontinentet
og ut i havet. I verste fall kan all

isen i Vest-antarktis forsvinne til
havs — og det vil kunne føre til at
verdenshavene stiger med fem til
sju meter.

Dette vil derimot ikke skje i øst-
Antarktis hvor det mangler bukter
med store iskapper, En økning av
temperaturen her vil i stedet kunne
gi økt nedbør og dermed også mer
is. At hele antarktis-isen skulle for
svinne — slik at havnivaet stiger
nied (0—70 meter er etter Winthers
mening helt utopisk. I lan under
streker imidlertid at man foreløpig
har alt for lite data og for korte tids—

serier til å kttnne si noe sikkert om
kl imautvikl ingen i Antarktis.

65 forskere

Nærmere 65 norske forskere skal
være med på ekspedisjonen neste
vinter. Det er isbreforskere, biolo
ger, geo loger, kartmalere, meteoro—

loger og oseanografer. luren gar
fårst fra Sør-Afrika til liouvetoya —

verdens mest utilgjengel ige sted.
Der skal ftm biologer landsettes for
a opprette en in iljoovervaki ngssta—
sjon. Forskerne blir overlatt til seg
selv i to måneder, men får selskap
av 10 000 pelssel og 50 000 ping
vi ner.

[tålerm fortsetter videre sørover til
det norske kravområdet Dronning
Mtud land. I-ler skal mange for—
skergrupper i land, blant annet for
i drive forskning ved Trol I-stasjo
nen og i Svarthammeren. Pa sist
nevnte sted studerer forskere en
stor koloni av antirktispetreller
som lever pa randen mv det mulige.
De nta fly 200 kilometer for t hen
te mat til ungene, og en eventuell
klirnaendring vil derfor kunne ha
dramatiske konsekvenser for disse
kol on iene.

I weddelhavet skal biologer sa
tellittmerke adel iepi ngviner og ta
sedi mentprover av havbun nen.

— Sedimentprovene vil kunne gi
oss interessant inforniasjon om
historisk klirnavariasjon i Antarktis,
forteller Winther. Videre skal ose—
anografer studere de viktige hav—

strotnmene sorrm driver nordover og
til fører vendenshavene kaldt, oksy
gennikt vann.

— Størst interesse knytter seg kan
skje til vår ekspedisjon med belte
vogn og snoscooter inn til selve
sydpol-plataet, fortsetter \Vi nther.

— Som et ledd i et felles (uro
peisk forskningsprosjekt skal vi for
søke å finne et egnet sted for dyp
kjenmieboring i isen. I fransk sektor
skal det hores et httll tre kilometer
ned i isen, mens vi nøyer OSS med
1500 meter. Det tar imidlertid fle
re sesonger å finne det riktige ste
det, så selve boringen er forst plan
lagt i år 2002. Da vil man for første
gang i historien få ut en iskjerne
som kan fortelle oss om historiske
klimnavariasjoner pa atlanterhavssi—
den av Antarktis. Wimnher tror ho—
ringen vil bringe oss 150 000 ar til
bake i tiden. D

i
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NORSKE FORSKERE
TIL ANTARKTIS
— Antarktis er et unikt laboratorium for å påvise og studere
endringer i klimaet. Siden det etter hvert er sterke indisier
på at klimaet endrer seg er svært mye av den norske forsk
ningen i Antarktis klimaforskning, sier vitenskapelig leder
for den norske antarktis-ekspedisjonen 1996—97, Jan Gun
nar Winther ved Norsk polarinstitutt.

t
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Krabbeeterselen
er verdens vanlig

ste pattedyr.

Graven til tom
mermester Hans
A. Gulliksen på
Deceptionøya. Et
minne fra hval
fangstepoken.
Rundt 1,4 millio
ner hvaler ble
drept - og blåhva
len nesten utryd
det.
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F TOYBtEIER ER HELSI1ÇTHJOVERN OG GODØKONMI I

Hos Miljø Bahy kan du utstyre deg med det meste av det du trenger til ditt barn og vite at alle produkter er produsert med
ianke pa det beste for harnet og naturen, I 00 rene naturtekstiler uten kjemisk behandling, f.eks. klorhleking. eller
helsetruende gi! tstolfer som hl.a. lormaldehyd.

Tøybleier er helse, mil jØvern og god økonomi!
Huden er vart storsle organ som spiser. puster og setter hele tiden. Blir huden plastlildekket. far den ikke gjort jobben sin —

og vil ofte reagere med utsiett. Med homull mot huden og pustende bleiehukser utenpa forebygges allergi og hleieutslett.
Tøybleier forkorter ogsà bleieperioden — barnet kjenner hva som skjer. og vil naturlig etterhvert starte il trene lukkemuskiene.

Med tøybleier sparer du naturen for over I tonn lorurensende avfall. Samtidig sparer du 4—5.000 kroner avhengig av hvilken
bleie og hukse du velger. Husk at vare bleier og hukser er svært holdbare og brukes til flere barn.

NYHET! — IMSE blØjan, formsycld hleie i l00”Æ hornull som tilfredsstiller kraene til den svenske naturskydds
toreningen. Den har like god sugeevne som Gerher hleien, og tinnes i .5n str. som vokser med barnet.
Introdukjonstilbud: 10% rabatt mars/april. Vi fører ogsa:

Ring oss i dag og vi veileder deg i gode valg til ditt ham pa tif. 22 73 26 45, besøk var butikk pa Røa sentrum i Oslo eller ga
innom en av viire torhandlere i listen nedenfor.

Vi har de fleste av de beste tøybleiene
V i Norge

Er du i tvil om hvorvidt tøybleier er et riktig bleievalg for deg og ditt barn?
Nå kan dere leié bleier i 3 uker for å teste ut hvilken bleie

dere blir fornøyd med.

Send inn nedenforstående svarslipp og motta Bleiebarns utstyrskatalog
med informasjon om mange tøybleier, priser og bruk av disse,

samt informasjon om barneutstyr generelt.

Vi sender over hele landet.
I.. — — — — — — — — — — — — —

Ja takk! Send meg Bleiebarns varekatalog Gratis.

DI
V a Sendes til Bleiebarn A/S, Malmvn. 3, 2345 Ådalsbruk.

eio arA
i

Adresse

TIl.: 625923 00 - Fax: 62592225 I

Z*&E/ESEW/CE

Postnr Poststed

i Oslo og omegn!
Et unikt tilbud til deg som ønsker a bruke tøybleier men ikke har tid
eller anledning til i vaske disse selv. Et ahonnement inkluderer
ukentlig levering/henting hjemme hos deg av det antall Gerber
tøyhleier du trenger pr. uke. Bleiene vaskes i vart spesialvaskeri
med de strengeste krav til hygiene. Samtidig med levering av bleier,
kan du ogsa ta levert alle andre produkter i viirt sortiment. Kontakt
oss for et utorbindtlig pristilhud pi tIf. 22 67 11 70 — Du vil
oppdage at vi er konkurransedyktige i forhold til engangsbleier!

Spesialtilbud for abonnement som tegnes i mars/april
—20% rabatt i 4 uker!

Vækerjivn. 203 - 0751 Oslo
TIf. 22 73 26 45

Bleieservice tlf. 22 67 Il 70

Fordi ved bruke 3—5 minutter ekstra om dagen...
— sparer du opptil 7000 kroner
— sparer du miljøet for over ett tonn søppel
— reduserer du sjansen for bleieutslett og sopp

(1 (ll’i)lllÇ’li. Fli(1lL’1’dVillll1flill)k, til. 1(1111’ kooshie.ç t)lIIA’l’le. .579 i)

Asker: Askei lt,iiiilaee. Iteitoslølett: It M. Be rges tJts.tl, Ilercn: ‘FiiIuIiieleu Niituielle, Bodø: Siii.itrull. Ba’rnm: Stat ikken, Flekkefjord: Fanta N tiiiniiljt, Folldal: Flis

Helsekiisl,. lositilvag: I lelsekisibiitikkeii, Furites: Ku i Slo!! liii & lekstil ( ol: Mor (ie I3arii, I lirdltakke: I le!siiliii 111V lIeitn(Jal: t3irii,is Beste, I leintilal I lelelrtikIer,

Konss inger: Gullutigen, Kollmtii : Bahyland, Kristiansand: Bånsull. IA’Vaflger: Lahan Barnekhur. I .illeltammer: Mesna Fargeliaiidel .Mt’lhtis: Nle!Iiiis I lelseartik ler, Mo i

Rana: Bandisjehulikkett, Molde: rrille Narsik: Sunt (iiili, Oslo: Buh niagaslnet — Hi ‘Til ilruiI. Baiiie oeiihuset, 13ihyiiiag,isittet Ihors iii! & Ruchilt, 1111 L..iio ( )rkanger:

)rkIa Helseartikler, Slutt: I.iIIe \4,ii line, Sortlantl: lei I Ile Extra, Stavaiiger: Bitiens, Steinkjer: Steitikjei s kepleie, Strømmen: Nm BaIi & Ilim, Tromsø: Ido is, ‘IynseI

M iljghua, ‘frojiditeitti: Birtiesik II iiCCii. A,iseii Bariieiit si r, ‘l’t’itslterg Liten, oss: ( lade Barn.

Ammeinnlegg i ull selges ogsa gjennom apotek.

‘,

PrØv Kooshies Ultra tøybleien og opplev at den er...
— minst like lekkasjesikker som engangsbleier
—enkelibruk
— mer behagelig for ditt barns hud
— alt-i-ett (ingen ekstrabukser ‘• -‘

Du og ditt barn kan ikke vite uten å prøve!

Ring oss pci tif: 64 95 60 60
For informasjon, bestilling,
din nærmeste torhandler
eller for å få tilsendt gratis
Ditt Barns Katalog.
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er gjør det ikke.

Mange tror at plast sperrelag ma til for a fa en effektiv bleieløsning. Skal
noe holde pa væten ma det være sa tett at luft ilcke kan slippe gjennom.
Slik er det ikke. En bukse av ubehandlet lanolinholdig ull er det perfekte
sperrelag utenpa bomullsbleier. Den holder pa væten, men lar luft og
damp sirkulere fritt, I tillegg holder den barnet i jevn temperatur — selv
med vat bleie. Ullbukser er hygienisk. Lanolinen (ullfettet) reagerer med
urin og danner sape.Ammoniakken som dannes av barnets urin og for
arsaker sar stump brytes da ned. I artier har folk prøvd a fremstille syn
tetiske materialer med alle ullens fantastislce egenskapei men har iklce
klart det. Naturen vet best.

Art.nr. PRISEKSEMPLER

1190 GARN PAKKE FOR BABY med alt du trenger av
ullbulcser (5—7 stlc.) og trøyer (2—3 stk.) til babyen

2120 Ferdig bleiebulcse av ubehandlet lanolinull, str. 74/80
2810 Brettebleier 80x80 cm — 12 stk.
2820 Brillebukse, str. 50/60.70/80 og 90/100.3 stk.
2840 Engel formsydd bleie 100% bomull. Str. 74/80.
2900 Rispapir innlegg. Komposterbart. 100 ark.

Li Ja takk, vennligst send meg GRATIS KATALOG
Vennligst send meg pr. postoppkrav:

stlc. soveslcinn fra 80 cm lengde à kr.550,—
stlc. soveskinn fra 90 cm lengde à 1cr. 610,—
stk. soveskinn fra 96 cm lengde à 1cr. 670,—

Navn z

Adr.

TovBLitËk ER HËLSEMIÖVRNGOD ØKÖWbIÇII

En luftig bleieløsning i pakt med naturen
Luft blir alltid anbefalt mot sår stump. Barne
stumpen er nemlig ikke laget for å pal&es i plast i 2-
3 år. Huden er vårt største og viktigste sanseorgan.
Den formidler smerte, trykk og temperatur.Vi pus
ter og skiller ut stoffer gjennom huden og huden
skal regulere kroppsvarmen og forhindre inntreng
ing av skadelige stoffer som mil jøgifter og bakterier.
Derfor er det viktig at huden uhindret får fungere
som den skal.Tøybleier og ubehandlet ull bleiebuk
se slipper damp ut og luft inn og støtter dermed
opp om hudens naturlige balanse. Tett plast og
superabsorberende kjemiske stoffer i engangsblei

Vi dynges ned av reklame for engangsbleier. og mange far derfor et lite nyart
bilde av bleiealternativer. Det er synd. Kanskje mange ville valgt anderledes h\S.Je
visst mer om tøybleier. Kanskje de ogsa ville oppleve at de far mer igjen enn de gir
ved å bruke tøybleier med ullbukser utenpa. Det har de fleste av vare kunder gjen
nom 12 ar erfart. Siklcert barna deres ogsa. De har dessuten spart naturen for ett
tonn beleieavfall og spart mange tusen kroner.

Ring 55 I 3 I 7 07 eller skriv etter katalog slik at du
kan gjøre et riktig valg. Barnet kan ikke selv velge.

Baby Soveskinn
Australske merino lammeskinn, spesialpreparert for
spebarnspleie. Din garanti for dette er etWoolmark
stempel med lisenskode på hvert skinn. Spebarn so
ver bedre og legger hurtigere på seg når de ligger på
lammeskinn viser en undersøkelse ved Cambridge
Maternit Hospital i England. Pelsen er klippet i jevn
høyde slik at barnet ligger på et luftlag som isolerer
mot kulde og varme. Skinnet gir da fast og god støtte
til kroppen. Ullen kan suge til seg inntil 40% væte
uten å miste isolasjonsevnen (bomull kun 3—6%!)
Brukes overalt hvor barnet ligger.Alltid rent og kjent
I iggeunderlag. Kan maskinvaskes.

Vi har — brettebleier og formsydde bleier — garn fra ASKELADEN i ull, silke og angora — ferdig undertøy til barn og voksne i ull og ull/silke — pyjamas og
sparkebukse i ull frotté — Soveskinn — strømper/strømpebukser i ull m.m.

1cr. 295,—
kr.130,—
kr. 165,—
kr. 42,—
kr. 80,—
kr.18-

NØSTEBAREN
Postboks 320.5051 Nesttun —Telefon 55131707— Fax 5513 91 67
Lagerutsalg: Sundtsvei 28. Apent man-fre. 12.00-16.00. ons 12.00-19.00

Postsnr./sted:
Vare portoutgifter og postens oppkravsgebyr kommer i tillegg t kiopesummen Full returrett in.
nen 10 dager.

Sendes til: NØSTEBAREN. POSTBOKS 320,5051 NESTTUN
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Atti prosent av JordasV E R D E IiS — biologiske mangfold er
uoppdaget. Sensasjo
nene ligger rett foran

S E Fl SASJ0 N EJ deg — på
lerkenen.

N&M • Jens P. ToldnæspÅ MIDDAES — Peter Funch? Ja, han er litt forsenet.
Alle skal ha tak i Peter. Men l)e må geme ta
I)em en tur i vores museum mens I)e ven
ter.

l)anskene er et hyggelig folkeferd og daTALLERKNEN men i resepsjonen på Zoologisk museum i
København er intet unntak. NM skal in-
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tervjue en dansk biolog som har oppdaget
et nytt dyr. Et dyr som visstnok ikke skal lig
ne pa noe annet her i verden.

I Jan pastar ogsa at menneskeheten bare
har oppdaget tyve prosent av det biologis
ke mangfoldet.

Det er mange som oppdager nye arter,
men nye rekker er bare oppdaget tre gang
er tidligere i vart arhundre og Funch er blitt
vcrdensberømt over natten for (lette. Det er
sma organismer det dreier seg om. Svært
sma. ()gsa i Danmark, hvor man er mest
kjent for Elefant-ordenen.

Unge oppdagere

Det er mange små organismer pa Zoolo
gisk Museum også. Nar tyve dyndresser er
skrelt av gar (le inn i et svært aktivt stadium.
lille Michael finner endelig læreren sin og
drar ham med bort til et glassmontcr.

— Se!, sier han begeistret, og møter blik
ket til en luring som ikke har vært smarte
re enn at den har glassoyne.

læreren, for anledningen innsmurt med
malinodighet, E’tktor ti, setter seg ned pa huk
og ser

— Ja Michael, det der er en rødrev — er
den ikke fin?

Men lille Michael har allerede glemt re
ven. I lan ina videre — det er sa mye her. Mi

ehael minner litt om de flirste zoologene.
I lan er ute på oppdagelsesferd og oppda
ger nye arter hvert minutt, I trad med sine
forgjengere gjør han enkelte systematiske
kil.

— Se, sier han igjen, nærmest henfort, og
peker pa en gjeng harer i nabomonteret.

— Kaniner!
Det er ikke rare frilen Michael — ikke i

forhold til hva en professor har gjort for

Omsider kommer Peter Fuiich. Den
vennlige damen i i resepsjonen hadde ser
vert et lite forvarsel: — tkke se etter en gam
mel professorlype

I lun har rett — den unge fyren med km!

lene kunne godt studert forberedende uten
at noen hadde vippet opp et øyebryn. Litt
professor er han likevel — han virker ikke
distre, men han liker ikke a gjøre ting han
ma. I Itter a ha ønsket velkommen, og be
klaget forsinkelsen, komnwr (1cm ett og an
net skjellsord om angelsaxiske universi
tetsopplegg som krever at forskerne må
forelese.

Funch avfeier høflig et par forespørsler
og lukker døren til sitt kontor. Finner fram
kaffe, setter seg og tenner en pipe. In tung
aromatisk røyk senker seg sammen med
roen. l)a blir den zoologiske wonderbov
litt professor igjen. Og veldig dansk.

Om det hadde vært journalister hos
ham tidligere?

Peter Funch smiler litt lurt og drar fram
en hunke presseklipp, anslagsvis 40 cm
høy. New York ‘l’imes—førstesiden. Daily
‘Lèlegraph-førstesiden, 11w Gtiard an, Poli

Gamle funn

I 1991 ble Peter Funch og Reinhardt Moj

berg Kristensen oppfordret ti! å undersø
ke noen gamle funn gjort av professor Tom
Fenchel. De stammet fra sekstitallet og
hadde ligget og støvet ned på Københavns
Universitet i nesten tredve ar.

Det skulle visstnok (li-eie seg om sakal—
te hjuldyr. Noe I unch akkurat hadde tatt
hovedfag pa.

I likhet med lille Michael ute i museet
hadde professoren tatt skamnwlig feil nwd
hensyn til hva det var snakk om. Michaels
forveksling av harer og kaniner er bare

smatterier i forhold. Den ville vært smat
terier om han så hadde kalt leopard for ma
krell, eller elefant for hakkespett. Aile disse
tilhører samme dyrerekke.

Da I unch begynte å studere de sakalte

( hjuldyrene ble det fort klart at hjuldyr var
det ikke. I .tter hvert ble en rekke ting det
ikke var, ganske klart. Sanheten var at (let
var ingenting kjent med denne skapning
en. Den passet ikke inn blant noen av de
eksisterende dyrerekkene i verden. Men det
var et dyr.

Et nytt dyr som skilte seg sa totalt fra alle
andre at det har fatt sin egen dyrerekke, sitt
nye phylum.

— Jeg ga det navnet ringbærer etter en fl
gur av Folkien, sier Funch gjennom pipe
røyken.

Ringbæreren lever i munnen til sjøkreps.
Den nye rekken har fatt det latinske navnet
Cvdiophora. Ogsa det betyr; Den sum bæ
rer en liten ring.

Ringhærcren sitter klebet fast i munnen
hos sjokrepsen.

— Alle som har suttet pa en sjokreps, har
trolig fått i seg en liten sensasjon, sier
Funch humoristisk.

Ringbærerens ring bestar av lange, tynne
flimmerhar. De brukes til a trekke rester av
krepsens maltid inn i dyrets egen munn.
I ,n levende tannborste. Så langt er ringhæ
rerens liv enkelt. Men en krepsemunn er en
ustabil bolig.

Fordi krepsdyr har skjelettet sitt utenpa
kroppen ma (le skifte skal! med jevne mel
lomrom. Dette er måten (le vokser på. Nar
sjøkrepsen, som for sikkerhets skyld heter
Ncphrops norve’gicus, skifter skall fornv
er den hele sin overflate. Selv øynene hyttes
ut. Det betyr at ringhæreren mister sitt bo-
sted i denne perioden, I Iva gjør den (la?
Svøminer (len fritt? Kommer (len tilbake til
krepsemunnen? Dette var Funchs store ut
fordring, og har nok ogsa vært ringbære
rens, inntil den fant sin mate å leve ia for
flere millioner ar siden. De fleste dyrerek

ker ble nemlig dannet i I )evon-tiden for
nesten 400 millioner ar siden.

Kinesisk eske

Siden krepsen spiser sitt gamle skal! måtte
ringbæreren ha et frittsvommende stadium
for å kunne overleve. Det merkelige dyret
skulle vise seg a ha 24 forskjellige stadier.

— Vi ga Cycliophoras eneste art navnet
Symbion pandora, og det var ikke uten
grunn, forteller Funch.

Pandora henspeiler pa en mytologisk
eske som det som kjent var litt av hvert i.
Ordet betyr ogsa «den som gir alt».

Symbion viser til ringbærerens tette
samliv med krepsen.

I et stadium sitter ringbæreren klebet fast
i krepsens munn. En ringhærer pa dette sta
diet kalles et ernæringsindivid fordi det kan
spise. Samtidig gir det næring til en larve
som takker for ornsorgen ved å spise opp
sin mor innenfra. Naturen er lunefull.

Inne i hvert dyr befinner det seg et ruge
kammer med et nytt dyr, i et nytt stadium.
Dette dyret, som altså stadig er en ringbæ
rer, har flere dverger klebet til kroppen sin.
I)vergenes stadium er såpass redusert at
Funch beskriver dem som «testikler med
hjerne». De er fylt med spermier, og har til
oppgave å belmktc hunnen i rugekammne
ret. Som om ikke (lette var nok fodes dver
gene av et annet emna’ringsindivid enn det
de «bor>’ hos.

Nyfødte bunner har en kleheskive som
de fester seg i krepsemunnen med. Både (le,
og emnæringsindividene, har frittsvøm
mende stadier.

i Iverken hunner eller hmnner spiser. Pa
(lette stadiet mangler dyrene munn og
tarmkanal. De får sin næring gjennom sma
draper av fettstoff som de tærer pa gjen
nom sitt korte og hektiske liv.

Sensasjon på middagstallerkenen

I Ivilken betydning har en slik oppdagelse?
I)ei er Funch usikker pa, men han mener at

forskningen pa biodiversitet bare er pa vug
gestid iet.

Selv med de laveste beregninger er det
trolig rundt atti prosent av jordens arter
som ikke er kjent.

— Av og til ligger de rett foran oss pa mid
dagstallerkenen, slik som ringbæreren, sier
han med pipe i munnen og glimt i øyet.

Zoologisk høydepunkt

I 1758 innførte den svenske vitenskaps
mannen CarI von Linne et klassifiserings
system for alle levende organismner. Først
kommer rikene. Deretter følger rekker, klas
ser, ordener, Familier og arter. Da Funch og
Mobjerg Christensen presenterte sine re
sultater i det vitenskapelige bladet «Natu
re» nylig, var det klart at det var snakk om
det nest øverste trinnet på stigen, en ny rek
ke. De fleste av dagens 36 rekker er oppda
get i tidligere arhundrer. I det tyvende er det
bare oppdaget fire.

«Nature» noler heller ikke med å beskri
ve oppdagelsen som «det zoologiske høy
deptmnktet i vart tiar>’. l’or en forsker er det
ekstra hyggelig å få så stor oppmerksomhet
i Nature, synes Funch.

Funchs interesse for biologi ble først
vekkei pa gymnaset. En engasjert lærer var
det som skulle til. I lan har kontaktet ham
etter oppdagelsen av ringhæreren, og det
var cm hyggelig gjensyn.

Dersom atti prosent amangfoldet på
jorda ikke er oppdaget kan det bli god bruk
for læreren, Dr Funch og lille Michael i
framtida.

Viser hvor lite vi vet

Bestyrer ved Zoologisk museum i Oslo,
professor Thor Backe, er imponert over (le
danske forskerne.

Det å finne en ny dyrerekke som ikke
bare er omdefinert, eller splittet ut fra noe
vi har visst om tidligere, er ekstremt sjel
dent. Det er spennende, men samtidig vi
ser det hvor lite vi vet om livet på jorden.
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skogforskn ing
Norwegian Forest Research Institute

Hvem ble mest sitert i
Stortingets idimadebatt i år?
Dagbladet? Dagsrevyen? Aftenposten? Nei.

Vi gir deg de viktige nyhetene på miljøfronten —

hver 14. dag.

Ring 22 71 55 20 og abonnér nå!

Det drypper ikke!
Plastmolimet sveiser sammen rennene.

Derfor blir en Plastmo renneskjot
like sterk og tett som selve rennen.

PIaÉnio
— den holder

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

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 næringsutøvelse.

• Hvordan skogen kan bevares som
okosystem.

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

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

Besøk oss på Internett
Om du ikke ser adressen
for bare trær, gjentar vi:
http ://www. norskeskog . no Norske Skog
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utbygging.
N&M • Frode Pleym

Ifølge planene skal hovedel
VI Otta og atte sideelver, blant
dem Tora og I røysa, inn i en
takrennetunnel tor a utnylte

tallet i de to kra(tstasjoncne ved
Polivatnet og Donfoss i Skjak.
Utbyggingen tilsvarer to Alta-
kraftverk, og vil koste to milli
arcler kroner

Ggantprosjekt

Motstanderne mener natur og
friluftsliv kommer til a lide. — Vi
snakker om torrlagte elver og

Fylkesmennene i Rogaland,
Vest-Agder og Aust-Agder fo
reslår nå vern av fjellområdet
i Setesdal og Ryfylke. Å sikre
Nord-Europas sørligste vill
reinstamme står blant annet
sentralt. Naturvernforbundet
i Aust-Agder er fornøyde.

fosser, kraftlinjer i apent terreng
og store steinfyllinger og an
leggsveier inntil den planlagte
Reinheimen nasjonalpark og
langs vassdrag som er vernet.
I ler er det kilowattimer og
penger mot nesten urørt, vill og
vakker natur, sier leder Tomas
Kl evmark i N aturvernlbrbun
det i Oppland.

Vannkraft eller gasskraft

Administrerende direktør Odd
leiv Sæle i Kraftlaget Opp-

Fylkesmennene går inn for
at omlag 2500 kvadratkilo
meter vernes etter naturvern-
loven. Sammen med områder
som allerede er vernet i Roga
land, vil det nye forslaget ut
gjøre et sammenhengende
verneområde større enn har

landskraft vil ikke være med pa
at planene har store miljoko
sekvenser. — I tilknytning til ut
arheidelsen av konsesjonssok
naden er det gjennomført
konsekvensutredninger pa en
rekke fagfelt. Disse viser at ut
byggingen har forholdsvis sma
direkie miljøkonsekvenser, Last
slar Sæle. 1-lan innrømmer like

dangervidda nasjonalpark.
- Kraftutbygging og vei-

bygging har ødelagt store de
ler av området. Vern er nød
vendig for å redde de siste
restene, sier Ceir M. Køien i
NNV i Aust-Agder.

vel at upplevelsesverdien i
landskapet kan bli noe forring

et pa grunn av sterkt redusert
vannforing pa de utbygde strek
ningene.

Lt av Opplandskrafts argu
menter for utbyggingen er at
forbruket av elektrisk energi sti
ger, og selv om energiokono
miseringen øker, tyder ingen
ting pa en rask utflating av
forbruket. Det betyr at Norge
mi skafft seg mer kraft. Ifølge
Opplandskraft må det enten
skje ved a importere varme- el
ler kjernekraftprodusert energi,
bygge gasskraftverk eller satse

ia en fornuftig viderutvikl i og
av vannkI1ftsystemet.

Energikonsulent Tore Brænd
i Norges Naturvernforbund
mener Opplandkrafts scenarier
for kraftutviklingen er hypote
fiske. — In rask utfiating i for
bruket er fullt mulig, hvis det
satses på energiøkonomisering
og alternative energikilder. Ja,
allerede med dagens teknologi
er det mulig a frigjøre store
mengder energi. Det betyr at
Opplandskraftssakalte alterna

hver til vannkraftutbygging er
darl ige og mangel fulle, under
streker Brænd.

•.Vern øvre Otta

I mer enn 20 år har det versert
forskjellige planer for kraftut

bygging i Ottaelva, og vernear
beidet for a hindre utbyggin
gene har gatt i bølger. Na er det
dannet en vernegruppe i Skjåk
som har fatt navnet «Vern øvre
Otta». Den skal blant annet
jobbe overfor kommunepoliti
kerne. Cruppa trenger okono
inisk støtte for å komme i gang
med arbeidet, og ønsker all
mulig hjelp utenfra for a kjem
pe mot utbyggingen. Du kan
støtte (lette arbeidet ved å tegne

medlemskap i
«Vern øvre Otta»,
iostboks 71, 2692 BISMO.
50 kroner kan eventuelt beta
les direkte inn pa bankgiro
nummer 2055 0744 91.3. D

— Arbeidet mot de franske
atomprøvesprengningene var
vellykket. De som mener noe
annet etter at Frankrike beslut
tet å stanse sine sprengninger,
tar feil, sier leder Ola Fremo i
Naturvernforbundet i Møre og
Romsdal.

Fremo mener det er lite in
teressant å måle om salget av
fransk vin har gått opp eller
ned. L.angt viktigere er det at
verden kan få en bedre prøve
stansavtale etter det enorme fol
kelige engasjementet som ble
vist mot sprengningene.

Unødvendig
natur-

Naturvernforbundet i Elverum
ruster seg til kamp mot Regi
onfelt Østlandet. Forsvaret vil
skyte med stridsvogner, rakett
panservogner og maskinkano
ner mot bakke og luftmål i
nesten urørt østlandsnatur. l)et
vil ikke NNV i Elverum ha noe
av.

I)et store skyte- og øvingsfel
tet vurderes lagt nord for Crav
berget på Finnskogen, og vil be
røre 6 Iledmarks-kommuner.
Sammen med blant annet Elve
rum Natur og Ungdom og Fol
keaksjonen Stopp Regionfelt
Østlandet kjemper de for å
oppnå bred politisk enighet
mot etablering av et slikt felt.
[)e mener Forsvarets avgjørende
oppgaver ivaretas av de 18 fel
tene som allerede finnes på Øst
landet.

II fra Naturvernforbun.

VASS
DRAGS

KAMP
Selskapet Opplandskraft vil bygge
ut det majestetiske naturområdet
Øvre Otta i Skjåk. Naturvern-
forbundet i Oppland har kastet seg
inn i kampen mot det som kan bli
90-tallets største vassdrags

Vellykket
atom
boikott
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Navn: Bent Notvig

Yrke: Professor i motemovsk

statistikk med spesielt an

svar for risiko og pålitelig

hetsonalyse. Leder av Pug
wosh-bevegelsen i Norge.

Alder: 49
Favorittdyr: Lave

Bent Natvig har spronget maralon i nu—

(en år. Norsk mester er han til og med, i
1970. Likevel er det ikke det han er mest
kjent for. Lederen for Pogwash—bevegelsen
i Norge fikk forandret hverdagen etter fjor
arets fredspris. Alle skulle vite hva Png
wash-bevegelsen var.

Står det dårlig til med hukommelsen
Pogwash-bevegelsen er en internasjonal or
gartisasjon av vitenskapsineim — ihvertfall
nesten bare menn — som arbeider for en
fredelig løsning av niellonilolkelige kon
flikter. Organisasjonen ble startet i Pog—
wash, Canada, i 1957, og fikk Nobels

iredspris i 1995. l’il daglig jobber Nalvig
som professor ved Universitetet i Oslo.
han er professor i matematisk statistikk
med risiko og paliteligltetsanalvse som spe
sialfelt. Stillinger pa (lette omradet ble spe
sielt opprettet av Stortinget etter Alexander
Kiellancl—olvkken i 1980.
fl — l)et er 10 ar suleti Is»’rnobyl—uh’kla’o. I bo
tili’O ot’ski’oi’ lti’rt in e’ av den
— Vi bar helt sikkert lært noe. Jeg er likevel
ikke enig med dem som sier at dyr lærer
gjennom proving og feiling, mens men
nesker lærer ved innsikt. Ingeniorer lærer
det meste gjennom proving og feiling.

Det er også mye som oppfattes som
sannheter som ikke stemmer. Som for ek
sempel at russiske atomkraftverk er håplo
se, mens de svenske er bra.
fl — I )et betyr antakelig ikke at de rtis.çiske er
rvldig bra?
— Nei, for all del, men Itarsehåek-ulykken
i juli i 1992 har også satt spormålstegn ved
svenske atomkrafiverk. På et seminar om
radioaktiv stråling i regi av Statens Stråle
vern i oktober i fjor, tok jeg opp dette.

Da reaktoren startet opp igjen, et halvt år
etter ulykken, ble det gitt inntrykk av at
grundige sannsynlighetshaserte sikkerhets

analyser var gjort. I virkeligheten var det for
det meste ingeniormessige vurderinger. Det
var ingenting som satte de menneskelige
og tekniske komponenter sammen i en
helhet som tar hensyn til at folk for ek
sempel kan ha en dårlig dag.
fl — I)ersom det finnes et snev av sannsynlig

het, om enn aldri så lite, for at en ulykke vil
.skje — betyr ikke det nettopp at den vil skje?
— Jo, matematisk gjør det forsåvidt det,
men det er stor usikkerhet i slike bereg
ninger. Et problem med disse er igjen at de
ofte sidestiller tekniske og menneskelig
komponenter. Det kan aldri bli riktig. Vi

mennesker påvirkes av stress, redsel, slov
het ol. Dette klarer ikke risikoanalyser å
fange opp på en skikkelig mate.
fl — Har du eksempler pa det?
— Under et besøk på det finske atomkraft
verket i Lovisa la jeg merke til et skilt som
sa «No smoking». Like ved stod det en «sa
latbolle» avet askeheger. Det var fylt til ran-
den med sneiper. Da jeg spurte om hvorfor,
visste de ikke, men de skulle straks rydde
opp. Dag ut og dag inn — du blir sløv hvis
du skal overvåke noe og ingenting skjer.

Browns Ferry-ulykken er ei annet ek
sempel. I dette kjernekraftverket i Aiabama,
hegynte det å brenne i reaktoren i 1975. År
saken var en operator som skulle sjekke en
kahel. llan hadde ikke lommelykt for han-
den så han tok et stearinlys
fl — Betyr det at atoiokraften er så farlig at ti
ikke kan godta den uansett sikkerhetsjiiran—

sraltninger?
— Ja, gjennom atomkraften har vi laget et
system som er så komplisert at vi mennes
ker rett og slett ikke behersker det. Det kan
sammenlignes med Babels tårn. Det var jo
noe for høyt. Jeg tror heller ikke vi kan sat
se på supermennesker. Ved store ulykker,
som for eksempel de to togulykkene på
Nordstrand og Tretten, letes det først etter
tekniske feil, etterpa er det et menneske
som får skylden — ofte helt urimelig.
fl — Vil Sverige kvitte seg med kjerneki-aften
— 1:01k varpa gli, men svenskene har alltid
vært pragmatiske. Med den økonomiske
utvikling landet nå er inne i frykter jeg at de
ikke ser noen annen løsning enn å behol
de den.

En av grunnene til at Norge sa nei var net
topp at vi hadde en rekke gode alternativei.
fl — Hva gjor vii Norge når det. er tomt for olje
og gass?

— Vi har jo vannkraften. I tillegg bør vi
pumpe penger inn i enøk og alternativ
energi. Når det gjelder Ilaldenreaktoren er
jeg skuffet over Eorskningsrådet som ikke
kan si at at «spist-er-spist» og «nok-er-nok».
fl — Skrekk visjon nummer en?
— Kjernefysisk krig ved uhell — det er det
ingenting å lære av etterpå — i niotsetning
til cii atomkraftulykke. I forhold til en
atumkrig blir alt annet småtterier.
fl — Hva slags forhold har du til natur?
— Jeg er ihvertfall så glad i naturen at jeg,
gjennom 19 år som maratonloper, trente
minst mulig på asfalt. Er nok en nasjonal-
romantisk nordmann. Ellers liker jeg meg
godt på fjellet. llehst på toppene, men jeg
er ingen klatrer.
fl — Vi kommer ikke gjennom dette uten å
sporre dg om du hat- etjavoi-ittdyr .

- Love!!! flnærbildel
.f) N4ruv & OILJD 2.96 N4’UR & M(rJC) 296 43



«Takk for kikker
ten — dette var ar
tig!» Knut
Sørgaard fra Mol
de var det nær
meste vi kom en
synsk leser av
Natur & Miljø i
1995.
Å spå inn i fremtiden er

ingen enkel oppgave. I Natur og
Miljø nummer i i fjor hadde vi
ti sporsmil om hva som kom til
a skje pa miljofronten i 1995.

Na er aret gitt og vi vet de fles
te svarene.
0 Alh’ spamenn og —kvinner )
tippet riktig pa første spørma1.
Tltorbjoin l$ ‘ro ts’n s il t ‘ï J3rtsatt
n’laiivt sikkert i Miljovern
departemen t( is sjeJsstol.

“il (1111(111 passasjeier med
f\JSB i,k’ i løpet av aret,’ Dette

si ti ina lei viste seg langt
vanslwh,g’n’ (i b(’svar( — o,gsa for
NSB. 1)0 arteller at antall
passasjerer jta de lange
stiekliing’ne liai sunket lii i, men
hva som har skjedd med
lok iltogei to vei de rei i og slett
ikke. Vi go har derJor bh le ja og
nei som riktig svar
@ I r l i rskogplanen ut vidt’t I
,t\j’j, det er den ikke selv om det
rikt i’nok ha i kom mer Jorslag til
utvidelse.
0 i lar N’at ut-vern/orbu m lei hen’
i’n n dagens i (i 000 me liemmer
Nei, J rbti ndet. 1i ir i lag drøyt
28 000 medlemmer

1-lar ‘eneralsekreitt’r I)ag
Hareide solgt sin ga mnle
/orim’nsende Volvo’ Den er solgt.
men salgssu itimen ei heni melig—
stemplet.
» komn mn ‘i Paul Watson pa
hva Lsafan til Nors’ til
som in en’n ? Nei, Wa tson dro et
annet sted.
@ Er Stein Malkenes fortsatt

• Kunst
• Norsk (fr. språk)

ir1g etter skoleplari
tlf.71 6 19 22

le ler av Naturvern forbundet i’

Nei, I teidi Son’iisen ble valgt til
ny ledet— pa landsmøtet i juni.

1 Ivor mnans’e inju fl05( ksma 1

J rent mer Kurt ( ) ldeka lv i ar:’ I )e
Jieste svarte ingen, og det er
jakt isk riktig svar

Vil na’rings- og energimilinisier
Jens Sioltenbemg si ja til bging
av gasskra/i verk (av hensyn til
barna) I Nei, det bare høres slik
ut Har 11(111 snakker
( Vil vi oppleve et atonudiell av
Is jern oltt1 —st irrelse ‘ Nei, vi har
hekligvis ti ti nga ti en stor ti lykke.

Våre produkter med tetthetskrav ifølge
Norsk Standard, Bransjenorm

1030À
og utkast til CEN-standard
leveres med INNSTØPTE

GLIDEPAKNINGER.

ÅRETS PROFET 1995
MALLIN

Knut Sørgaard fra Molde ble årets miljoprofet 1995. Hans eneste gale svar var at han

ikke trodde Dag Hareide skulle selge den gamle, forurensende Volvoen.

Meltzersgt. 4 - N-0257 Oslo

Tel.: +47 22 43 13 50 - Fax: +47 22 43 17 25

Norges ledende produsent av

BETQGVARER TIL
ANLEGG

ig-rør og ig-kummer
- TETr.LHET I GENERASJONER

EEG-HENRIKSEN
ANLEGG AS

VI UTFØRER FØLGENDE KONTRAKTER PÅ OSLO
HOVEDFLYPLASS GARDERMOEN

• Jernbanekulvert

• Anleggsveier og prov. intrastruktur

• Adkomstsonen, grunnarbeider

• Pir A — jernbanestasjon, grunn- og betongarbeider

• Vann- og avlopsledning, østre grense

• Riksvei 174 — massetlytting

• FrG Landside

• FrG Eksterne veier og infiltrasjonsanlegg

0
EEG-HENRIKSEN GRUPPEN

Mariboes gate 13, Postboks 454, Sentrum, 0104 Oslo
TIf. 22 20 81 35 - Fax: 22 11 28 60

Nye venner, aktivt
miljø og spenrince
fg som:

I-.’

MediafFoto

Gardermoen Energi

Gardermoen Fjernvarme

Vi skal bygge og
drive en miljøvennlig

energiforsyning
på Gardermoen.

Planlegger du å etablere deg der?
Ta kontakt - Det kan lønne seg!

TIf. 63 94 67 50 - Faks 63 94 67 70
Adresse: Postboks 233

2051 JESSHEIM

.

•

/7 Vi leverer det

/ ENESTE VA-systemet
i Norge (ig) som tilfreds
stiller alle krav til avlops
systemer som etableres

i forbindelse med
Oslo Nye Hoved

flyplass.
Teater
Musikk
Friluftsliv/idretti

-ig-ror

/ i alle dimensjoner fra:

/ øl5Omm til 0 2000 mm.
NB! NÅ os* 1800 mm.

-ig-kummer i dimensjonene:

\o2O.
I forbindelse med Oslo Nye
Hovedflyplass på Gardermoen
er våre produkter levert til:
NSB Gardermobanen, Oslo Nye Hoved
flyplass, Forsvarets nye anlegg på Gardermoen
og Ullensaker kommune.

I I

NORD ØRE
K(J1Æ

DR! VHUS FOR KOMMUN!K.45.JON

6650 Surnadal • Tif. 71 66 1922

oe_R.rproai.kter a.s
Fabrikk (Hovedkontor) . P. bolcs 44, 3053 STEINBERG
Teleforn 32 8771 60
Fax: 32274049

Avd. Lillestr.m. R boks 264,2001 ULLESTRØM
Telefon: 63801970-63801690
Fax: 63 802009

Blant våre samorbeidspartnere er: Viking Cement AS. Christen Smith AS og PRE-BAS gruppen AS
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PEAB
BYGGER .
PA ENGASJEMENT

Vårt mål er å skape og selge
bygg og anlegg som samtunnet
virkelig har behov for.
Vi onsker å gjort det i et engasje—
rende miljø, med kunnskapsrike
nwnneskt’r som står for det de
gjor og som er til å stole på.
Det er det vi mener med
engasjement. Og vi tror at en
engasjert entreprenør er en god
entreprenor.

Moelven Limtregruppen AS
består av tre produksjonsselskaper og
to salgsselskaper i Norge, Sverige,
Danmark, Tyskland og Storbrittannia.
Gruppen har fått en spesiell posisjon
på grunn av leveransene til OL-hallene
og bærekonstruksjonene til Oslo
lufthavn Gardermoen. Gjennom
forskning og utvikling har Moelven
skapt miljøvennlige
limtrekonstruksjoner med stor
konkurransekraft vis-a-vis stål og
betong.

ØSTRAADT RØR AS
Sandnes • Stokke . Gjøvik

Flyplasstoget -

en naturlig og miljøvennlig del av flyreisen fra 1998!

Gardermobanen

Arkitektur
og spennvidde

MI LJØOVERVÅKI NG
(OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER)

ÅRSRAPPORT 1995

Vi deltar utbyggingen av Nytt
Rikshospital og Skoyen Nær
ingspark. Gardermobanen

og Oslo Hovedtlyplass og bygger boliger pa
Stabekk i Bærum og pa Vardeasen i
Skedsmo PEAB er et av Norges ledende
entreprenørselskaper, med en arsomsetnirig
pa 800 mill, kr og over 500 medarbeidere

Vi lar oss gjerne engasjere
PEAB AS, Per Krohgs vei 4 A,
Postboks 63, Ellingsrudasen, 1006 Oslo.
Til. 223233 10, lav 223033 33

PEAR.
EN SPENNENDE ENTREPRENØR

/00 v .mtreoruj2pen AS
I i ctl kv I 16/, 221/1 Mor’iv

‘l’etel/rn: 1/2 34 70 110
‘rellf.k :12 34 72 10

Årsrapporten presenterer
resultatene fra de
mi ljøundersøkelsene
som er gjort i
Gardermoenområdet i
1995. Undersøkelsene er
gjennomført i henhold til
tiltakshavernes felles
program for oppfølgende
undersøkelser, samt
spesifikke vilkår for
anleggsfasen etter
miljølovgivningen.

Rapporten bestilles hos
Oslo Hovedflyplass AS,
Tif.: 63 94 56 00

FOR.SVARETS BYGNINGSTJENESTE

Forsvarets retvkaliserng Oardennoeo

GwGnnobanen

Statens vegvesen
Akershus

i

AlfaIQrproduktene
MUVA, AA OG PREVA

til Gardermoen

-

fl. BRYNILDSEN & SØNNER A.S
Moss • Skien • Oslo

LUFTFARTSVERKETS DATTERSELSKAP FOR
NYE OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN

Medlemmer av Alfanor gruppen



JERVEN VIDDAS
FLAGRENDE TEPPE
Jeg skrur ned volumknappen på radiomottakeren. Den radiomerka,
svenske hannjerven Robsok er svært nær nå, kanskje under hundre
meter! Jeg blir stående i håp om at det sky dyret skal vise seg mellom
granbuskene. ai:rimen var detïnoe som beveget seg. Og der, sannelig
kommer jervÉftbyksende re4. mot meg. «Dyreskjelven» tar tak i knær
ne mine eg helt nummen. >

N&M • Lars H. Krempig (tekst og foto)

NATUR & MILJØ 2.96 49

Ei jervetispe er på vei tilbake til hiet sitt. I februar/mars blir ungene født i snohula som jervetispa har gravd ut. Den van

ligste tsringe4 er trolig slik som her at hiet er lokalisert til skoggrensa. gjerne i bratt terreng hvor det samler seg

mye sne ovsenroysa.
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Fangst og radiomerking av jerv i Sarek, nær

norskegrensa i Nord-Sverige. Jervetispa

blei fanga pa varsnoen etter at den hadde

forlatt hiet sitt. Nøye màling og veiing blir

foretatt før radiohalsbandet blir satt rundt

halsen. Denne jervetispa veier 10 kilo, og

er i god form.

På omtrent 15 meters hold stopper

jerven opp bak en tett granbusk. I Iva na?

h’a driver jerven nied bak der? Plutselig fir
jeg se et reingevir som blir slengt opp i lu1
ta. Der ligger jerven p1 ryggen og leker, 15
meter fra rneg

Minutter loles Som timer. Bratt kornnll-r
jerven fram bak granbusken. Jeg plystrer

svakt i hap om a la mardyret til a reise seg

OPP Pa to, men i stedet kommer jerven

enda nærmere Er den nysgjerrig? Pa seks
meters hold stopper det kiaftige (lyret, be
trakter nieg i et par sekunder før han kaster
seg rundt og forsvinner inn i granskogen
igjen. l’ilbake star jeg, i ekstase etter nær
kontakten med det sky rovdyret.

Evig matsok over vidda

Jerven er vart storste mardyr. Tispene vei
er i snitt ti kilo, mens hannen gjerne kan bli

I 5 til 20 kilo. Det mest karakteristiske med
dette dyret ei kanskje den store, bustete ha-
len, og uforholdsmessig store labber. Disse

labbene gjør at jerven tar seg lett fram i løs
snø. Jerven trives godt i sitt eget selskap,
den er ogsa et utprega nattdvi og i den ka
rakteristiske «hompestilen» kan jerven van
d re over 80 kilometer pa ei natt. I )et er vel
(lette som har gitt den kallenavnet «viddas
fiagrende teppe». Tida gar med til et evig
matsok og flittig rçvirmerking av territori
et. Denne merkinga foregar i form av klo—
r ng, biting og urinering pa trær og busker.
lukikjertler i baken er også i flittig bnik.

Ser man to eller flere jerver sammen, er
det som oftest mor sammen med unger —

bortsett fra i parringstida. Parringa kan skje
innafur en lang periode fra varen til høsten.
Ungene blir født i febmar/rnars. dette betyr
at jerven har sterkt forsinka fostemtvikling.
Den egentlige drektighetsperioden varer
bare i 30—40 dager.

200 til 280 dyr

Bestanden i dag teller trolig mellom 200 og
280 individer. De fleste jervene finner vi i
froms, Nordland og tildels 1:innm,irk. I
Sør-Norge er det trolig knapt 30 dyr igjen.

I i 982 ble jerven totalfreda i Norge. Det
var (la en reell fare for utryddelse. Det sis
te tiaret har altsa bestanden tatt seg bety
delig opp, men jerven har ikke klart å ta til
bake hele sitt tidligere utbredelsesomrade.
Illegal jakt og oppdeling av leveomradene,
eksempelvis av bilveier, kan være grunner
til dette. titbredelsen er fortsatt knytta til
forekomster av rein. Reinen er (lei viktig
ste byttedyret om vinteren.

lylkesinennenes milj øvernavdel inger
bar i (lag ansvaret for bestandtellinger av
jerv i Norge. Det vil i framtida være viktig a
komme fram til palitelige tellingsmetoder.
Miljoradei i Nordkalottkomiteen har latt et
godt skritt i riktig retning. I 1994 ble rap
porten «forslag til samordna bestands

Mange jervunger dør

(;jennoiusnittlig kullsiorrelse i Skandina
via er beregnet til a være 2,4 unger, men
ungetallet kan variere mellom en og fire.
Jerveforskinga har vist at flere jervetisper
som starter yngling ikke klarer å fa fram
tinger. Radiotnerkingsforsok i Nord-Svuri—
ge viste at i 1 9>)4 døde alle (le fire tingene
i de overvaka jervehia. ln av (le fire ungene
døde av sjukdoin eller sult. I )e tre siste had
de tydelige bitemerker som tyder pa at det
var et rovdyr, trolig en fremmed jer som
hadde (Irept dem. Om det var en hannjerv
eller ei tispe som hadde vært pa ferde vet
man ingenting om.

ervefo rskerne i Snohetta-oinrådet har

rundt og forsvinner i granskogen igjen.

funnet at reproduksjons-suksessen hos jerv
har sammenheng med tilgangen pa sma
gnagere. Et eksempel fra Nord-Sverige il
lustrerer (lette bra: En vinter blei det i et
større omrade overvåka sju jervehi. I det
samme området vandra sju reinsdyr hele
vinteren. Det var god tilgang pa smagna
gere, og alle reinsdyra overlevde. Smagna
gerrie har derfor trolig stor betydning for
utviklinga i jervehestanden.

I framtida blir det viktig å a undersøke
den reelle reproduksjonen hos jerv for å
finne ut hvor mange unger som vokser opp
under varierte næringsfurhold og tettheter
av jerv. Det er ogsa viktig å undersøke ev
nen jerv har til a spre seg til nye omrader.
Dette har betydning bade for etablering i
tidligere jerveoinradei; men ogsa vandring
mellom isolerte hestander med tanke pa
titveksling av arvemateriale.

Må ta byttet selv

Jerven er egentlig en typisk atselspiser. Jer
vens kjever er kraftige nok til å stykke opp
frossent kjøtt og knuse tjtikke larbein fra
elg. Bittet har et enormt trykk. Jerven har
vært avhengig av (le andre store rovdyra, og
følger gjerne spor etter gaupe og tilv i hap
om å finne nedlagie byttedyr. De andre sto-

re rovdyra er i dag fåtallige i jervens utbre
delsesomrade, og jerven er na det eneste
store rovdyret flere steder. Man vet i dag lite
om hvor avhengig jerven er av de andre sto
re i-ovdyra med tanke på mattilgangen.

Konfliktlosing

Totalt blei det i reindriksaret 1994/95 ut
betalt ni millioner kroner i skadeerstatning
til reineierne. Sauebondene fikk totalt 23,5

millioner fur tap pifort av rovvilt. Av det
te blei 5,8 millioner utbetalt for jerveska
(ler.

Gjennom lover og konvensjoner har
Norge forplikta seg til a ivareta levedykti
ge bestander av store rovdyr. Det blir hev
da at konflikten mellom ulike næringsin
teresser og bevaring av store rovdvr er en av
de største utfordringer norsk fliunaforvalt
ning star overfor.

I i 993 og 1994 blei det utført lovende
forsøk med kjemiske lukt- og smakmer
king av sau ved Dovrefjell. lapet av merka
sau blei mer enn halven. Sambeite mellom
satt og storfe kan også gi positive resultater.

Jerveforskinga i Nord-Sverige kan gi svar
pa mange viktige spørsmål om jervens hio
logi. I tillegg planlegges et jerveprosjekt i
Midt-I romns.

Utbredelse
av jerv
i Norden

I Slutten av
1800-tallet

I dag

På seks meters hold stoppet jerven opp. Sekunder seinere kaster den seg

Bil,» A. L.,,,,I,, J Sw,n,non og
BA. Tvn.i,i.’,.s 1995 krven —

stvtvn. okolvgi og
orsk,, ing stiv ho v

overvaking av bjorn, gaupe, jerv og ulv pa
Nordkalotten» lagt fram, I loved malet er å
skaffe data som kan sammnenstilles over fyl
kes— og landegrenser. En stor del av be
standsovervakinga av jerv har fram til i (lag
f’oregått ved linjetaksering. I )et betyr at spe
sielle traseer blir kjørt med snoscooter, og
tettheten av jervespor fra ar til år blir sam
menlikna. Ifølge Miljoradet vil det for
fraintida være mer riktig, og gi bedre resul
tat, om man satte ressursene inn pa å do—
kumentere jervens rep roduksjon.
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HØGSKU LEN

I SOGN OG FJORDANE
IK)KS 133— 5801 soc;NDAI.

HØGSKULEN I
SOGN OG FJORDANE

TILBYR DEG:

Norges beste miljøblader!
Spesialtilbud til skoler og biblioteker:

Få Natur & Miljø og Natur & Miljø Bulletin
for bare 370 kroner for et helt år:
ypperlig redskap i undervisningen!
Natur&Miljø Bulletin er Norges ledende nyhetsavis

om mijøvern og natur. Natur & Miljø er landets ,

største miljøtidsskrift.

z

Navn:
Skole/bi bl.
Adresse:
Postnr./sted:

Sendes tU Natur&Miljo, PB 2113 Grünerløkka. 0505 Oslo

AGDER

__

FOLKEHØGSKOLE
Landets sjtrlitste iolkehteskole

FJELL OG VIDDE, HAV OG SJØ,
ELVER OG VASSDRAG ER SKOLENS

KLAS SEROM

13E OM SKOLEPLAN! TLF. 38 16 66 66

Møre oq Romsdal Fylkeskommune

Gjermundnes landbruksskule
STUDIERE1N1NG LANORPUKS’AO 00 NATURiIRUK

6384 VIKEBUKT

STUDIERETNING NATURBRUK
( jerIuLLndItes landhruksskule I iei sentralt i Mtire i Romsdal

t rikt kulturlandskap med sars ode til hus e hir i ri I ut tsl i

Skulen tilbyr tølgiande kurs:
(jrtiiuiikur., Naiw-hruk
VIKI laiiicllriuk OU lattirtors ilinirm
\‘Kll .\ilsidi liue
‘v Kl! Niluriors iltriine

Søknad
li ko tikt ned skul1rr vn skirids—
skjem o plan. Til. 71 IS 04 3
Spkna(IsIii.t: I IUiis

FYLKESMANNEN I OPPLAND
Miljøvernavdelingen

Statsetatens Hus,

Gudbrandsdalsvn. 170-172

2600 LILLEHAMMER

TIf.61 266051 -Fax:61 266167

Høgskolen i Telemark
Samfunnet trenger flere hoyt utdannede fagfolk for a
mote framtidas miljoutfordringer.
Du kan bli en av dem.

Naturvern krever kunnskap
Hogskolen i Telemark gir deg bäde to- og firearig
tverrfaglig natur- og miljovernutdanning. Dette finner
du i Bo.

Etteriraktet spisskompetanse innen bl.a. renseteknikk
og miljoadministrasjon far du ved a studere til
sivilingeniør i Porsgrunn.

Ring 35 57 53 00 og be om katalog om disse og
vare over 80 andre studier. (Faks: 35 57 53 01)

Internett: http.//www.hit.no

-JIv
lALO

KVALITET I ASFALT

:0) Nå kan avfallet ditt
bli til noe nyttig.
Ikke kast drikkekartongene dine, for de er en ressurs som kan komme til nytte. Du

løser ikke alle verdens miljøproblemer, men istedenfor at kartongene havner på

søppelfyllingen, kan de heller bli til eggekartonger, konvolutter og kontormateriell.

For at ordningen skal bli en suksess, er vi avhengige av at du bretter kartongene

dine og benytter deg av innsamlingen der du bor.

HØGSKULETILBOD I SOGN OG FJORDANE

NATUR- OG MILJOFAG

RETUR
KARTONG

Returordningen for drikkekartonger
vil etter hvert bli bygget ut over
hele landet. Alle husstander vil fS
lilsendt en brosjyre, som fortellor
deg hvordan innsamlingen er der
du bor. Hvis det er noe mer du vil
vite, kan du ringe gratis pa grønt
nummer, lIt: 80031500.

• 1—4 studium på
hogskulenivå

• Forskningsbasert
undervisning utan
studieavgift

• 2000 studentar i
inspirerande og
triveleg læringsmiljo

• Største naturfag
miljø utanom
universiteta

ij\ Gratis
katalog

Rimeligst på det meste
• Fralctfri levering

tmGmm Fokus ‘

ER DU INTERESSERT I NATUR OG MILJØ?
Som det største naturfaglege utdanningsmiljoet utanorn universiteta
kan vi tilby følgjande studium innafor Natur- og Miljofag:

Studiestad Sogndal:

— 3-rig akvakultur

— 3-iirig landskapsforvaltning og planlegging

— 3-’irig ressurs- og miljogeologi

— I -irige studium: Biologi / kjemi, Zoologi / kjemi, Geologi /kjemi

— allmennlærarutdanning med spesialisering innan naturfag

Studiestad Førde:

— 3-årig ing. utd.: Elektro/instrumentering og rniloovervaking

Soknadsfrist: 15. april

VEKSTHUS . HAGE . HJEM . FRITID

Rosselandsvejen 199 -4647 Brennåsen
Tif. 38 18 18 18 - Fax 38 18 18 32

RING 576700 FOR Å FÅ KATALOG OG INFO!

ORLAND MEIERISKOLE
7130 BREKSTAD

TLF: 725251 60- FAX: 72525208

Landets eneste meienskole følger opp meierindustriens
mIseI1nng som bi,a. er

ET MILJOvENNLIG NÆRING MED RENE PRODUKTER.
RENT MIUO OG MILJO VENNLIG TEKNOLOGI.

VART TILBUD FRA HOSTEN 96 ER VK li - MEIERIINDUSTRI, SOM
BYGGER PA GRUNNKURS HOTELL- OG NÆR1NG5MIDtJELFAG,
SAMT VK i - INDUSTRIELL NÆRINGSMIDDELPRODUKSJON

LÆREPLANEN VEI(TLEGGER 3 HOvEDOMRADER
MEIERIPRODUKTENES TEKNOLOGI
KVALITETSIÇONTROLL - SIKRING OG STYRING
ARBEIDSLEDELSE

Tidsmessig intemat. Godt elevmiljo. Gode arbedsmukgheler

S0KNADSFRIST: 20. JUNI 1996

SOLTUN
FOLKEHØGSKOLE
MIDT I NORD-NORGE!!

• Bilde og brukskunst
• Levende verksted (musikk/drama)

• Ridning og hestestell

• Friluftsliv

• Liv og helse (sosial fag)

ETT ÅR FOR FANTASIEN OG HJERTET!
Kontakt oss for brosjyre:
Soltun Folkehøgskole. 9440 EVENSKJER
Telefon: 77 08 53 29 - Telefax: 77 08 56 18



på klingen
I denne spalten kan alle si sin mening om aktuelle natur- og miljøspersmål. Skriv kort og under fullt navn. Redaksjonen forbehol

der seg retten til å forkorte. Innsendte manus blir ikke retumert. Skriv til Natur & Miljø, Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo.

driver naturvernforbundet med miljovern? • N&M og pastinn
pakkning • bjorn og sau • kriminaliser unødvendig snoskuterkjoring

Er naturvern feil?
Nokre spor: 1)riv Naturvernfi )rbundet med

naturvern lenger? Andre ser ut til å fundere

meir pa om Naturvernhrhundet hør drive

med naturvern, i alle fall i tradisjonell for

stand. Både medlemer og andre lurer pa kvar

organisasjonen står i sentrale sporsmal.
Nokre såg det vel slik at slangen alt var ku-

men inn i paradiset di landsstyret vedtok at
dci ikkje ville ga imot fangst av vågekval. Ifjor

vekte det oppsikt når leiaren offentleg opna

for å vurdere forhodet mot lundef angst pa

Røst. Vi har ciii debatt gåande for eller mot
verneområde — først og fremst til havs, men

også på land. På landsmøtet i lloro i fjor hev—

da Natur og Ungdom med styrke at det er lo
kalsamfunna — grunneigarane, kommnunane
og andre med lokal innsikt som hest kjenner

tilhova på staden, og som difor hør avgjere

korleis ftirvahninga av naturen skal vere. Sta

ten hør halde seg borte med hade vern og

overslynng av den lokale viljen.
Det klassiske naturvernet starta med fre

ding av artar og mindre område, ltter kvart

vart det lydeleg at det er urid å berge plantar

og (fyr utan å ta vare på dci leveområda som

dyra og plantene er tilpassa og kan klare seg i.

Neste steg vart difor å fn-de ein del større om

råde, spesielle lokalitetar og særleg verdiful

le landskap. Det herande punktet har vore å

halde nokre område utanfor den økonomis

ke produksjons- og f’orhruksniaskina Mcii

naturvern matte bli meir enn freding. Den

norske naturvernhistoria er soga om ‘ass
dragskanipen, energipol itikken, )ordvern,

veghygging, fiskeri, utslepp, økonomi og

praktisk tala alt som har med forvaltning av

natur og ressursar a gjere.
Dcii okopolitiske tanken går ut på at sam

funnet må innordne seg bereeviia i naturen.
Vi rna endre (lei tunge irendane i samfunnet,

vekk fra ovemt nytt ing og rovdri f’t. Dette er ik—

kje cii alternativ til den klassiske naturverni—

deen, men cii tillegg. Det kan vanskeleg vere

nokoti motsetnad mellom eit okologisk fun—

dert, klassisk naturvern av omrade og hioto

par for pI ii ter og (fyr, og ei i km 41 )gisk fundert
syn pi kva som er dci reelle vilkåra for sam—
‘tinn og sivilisasjon. llistoria om norsk na—
in rvermi er (lå og h istoria om ei utvidnig av

oppgavene — «frå hlomsterf reding til økopo—

I itikk» for å låne eit dekkjande utt iykk — mcii
framleis slik at vern av rikdonmnien av liv i na—

to ren er grunnleggande.
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Litt nleir infhikt blir det narvi (freg inn (len

spesielle stillinga som lokalsamfunna har i

den okopolit iske rorsla. I Itter denne tanke—

gangen er livet i mange lokalsamnfunn eit liv

med basis i den lokale kulturen, og med an

svar for (len. Er det da slik at dagens lokale

bruk er hade okologisk herekraftig og nmeir
folkeleg -nn klassisk vern? Er statleg verii (fet

same som statens kalde hand over ei lokal og

vernande utnytting, medan staten sjolv star

med miljøoydingar til langt opp pa fotene av

sine eigne tiltak?
lå av dci tilsette i Naturvernfi)rhundet sei

er til Fjell og Vidde nr .5/ t )95: «Det ma være

et dilenimna for en folkelig bevegelse at vi hele

tiden ber staten om å gripe inn mot lokalbe—

f’olkningen.» Naturvernforbundet har vore

ein forlenga arm av staten, hevdar Bente Aa

sjord, som mci ner at nasjonalparkvernet har

verka mot det sni var foremålet.
La oss gå til røyndommen. lIer til nokre

påstandar 001 korleis røyndomnmnen er.

I . Klassisk vi’rn har i liten grad hindra ø’adi—
sjonell bruk, men i stor grad hindra moderne inn —

grep.
Nasjonalparkar og andre verneomrade har

hindra ei rekkje inngrep som ville ha oydelagt

eller redusert viktige naturverdiar. For den

som er i tvil, er det herre i sju (-tter kva for pla

nar og tankar mnotstandarane av vern har lagt

fram som innvendingar. Der vi iia har vern,

har dci verkelege alternativa vore store vegar,

turistinaskinar, fri fart med motor i lendet,
kraf’ttttbygging, kraftliner, snaufiater, hvttefHt
og anna som murer fri natur inne i økono
misk fongenskap. Lite eller ingenting av sli

ke pafunn har noko med tradisjonef I hruk a
gjere, men er f’ratnstaande dome pa kva (len

moderne tida kan fa til med destruktiv tek

nikk og økonomisk overfiod.

Det er heller ikkje slik at (fet herre er loka

le tiltak som blir hindra av ‘erri. Dci store

inmgsmåla kjem fra store verksenider eller stat-

lege og fylkeskommunale tiltak.
2 Lokal bruk er sentralt styø.
Lokalt næringsliv er i dag stort sett styrt av

staten og storsamnltmnnel, amiten gjennom
penga’ eller paragraf ar. Landbrukspolmtikkemi,
Fmskeripolitikken, distriktspimlmtikken og Li—

miansdepartementet har sniadra det meste «iv

tradisjonell tmtnytting av lokale ressursar. Dci

bøndene som overlever er — ned nokre oh

sternasige unnatak — styrte og stiniulerte «iv

statens iemigesekk. Dci byggjer vegar i skog og

fjell fordi staten betaler og fordi (let lomier seg

i (-it mekamusert skogbruk, ikkje fordi tradi—

sjonane tilseier det. Dcii tradisjonelle hrukemi

er mitdanka av okomiomiemi. ikkje av nmtlirver

ii (t.
t. Slipper ik/,’jc’ hyjolk til OR’ll 11ml urmvrn, slep—

/s’r aimdrl ‘ bvlolk til nu ‘il ut n)’t ting.
Namurvernet kom seint hlant orcfningar,

inmigrep og restriksjonar som Makta i semitmuni

har «pressa pa» hygdene. For eit ulydig folk

som det norske var begeret i mange tilfelle

fullt frå for. Natmrverm’met hadde (lessutami lite å
hetale med. Slik sett er det ikkje vanskeleg å

forsta motstanden, men kva er alternativet?

I dag -r ikkje kampen stor om produktiv

jord, men han er amkande ørn areala — til ut—
nytting for miærimig eller friluftsliv. Det er norsk

politikk og praksis å urbaniserc landsbygda,

og meir enmi for har byane overtaket i kampen

om (Il-i attrakt ive naturverdiane.
Alt i alt ser vi nå ei massiv mekanisering av

den norske utmarka. Både bønder, entrepre

norar, og kapitalsterke i mange bransjar pres

sir på, under dekkje av lokal berekraft nar dci

møtar innvendingar. Litt sentralt argumemit

for den nye tida og dci nye tiltaka er at ar
beidsplassar er viktigare enn hakkespettar og

tmlv. Ifygdefolk er den mest truga arten! Dci

nymotens innhogga dreier seg om tradisjo—

neI! bruk, herre mcd tidhoveleg tilpassing!
Denne tankegangen har mnykje til felles med

argumentisjonen I ra den USA-amnerik,inske
«svise use»-bolgja. Wise m.mse—ideologien samlar

bønder, industrifolk, skoghrukarar og «indre i

eit politisk konservativt miettv(-rk. Produsentar

«iv terreiigkoyrety og kjemikalmar, eigedoms—

hand larim; gruvesclskap og tommerleverando

rar er tunge grmppcr. Lit ideologisk berandc eIe

ment (r forsvaret av privat eigedomsrem.t og det

frie initiativet. Alle mniljolover som kan komme

i vI-gen for privat fridom er uttrykk for skavan

kar ved det I iherale «establishment<>.
Med 1-in enkel og demnagogisk retorikk, ein

ideologisk propaganda mot klassisk naturvern

og med lokal grasrotorganisering har Wise

tmse-gruppene kunna spele pa populistiske

siremiger som gjev bid- mncdieomtale, pengar

og politisk inmiverkmmad. låktikken er å spele

klassisk nattirvermi ut pi ein slik mnatc at (lei mmi—

disjonelle naturvernoigamusasjomiane for «i for
svare vernl-t ogsa mna f (i rsvare styresmnaktene

for «alt» dci gjer. På denne uriasposten vert det

lett til at naturvernet haustar tap, og herre det.

Opinionen i mneiningsmnalingane gjev støtte til
miljøtiltak, men det er vanskeleg å få tiltaka

gjenmiotli i praktisk politikk.

På inamige mnatar har vi ein liknande situ—
asji in f r nU tirvernet i vart eige land, sjolv oni
vi ikkje har ei velorgaiiisert Wisc use—rorsle.

I )en grtmnisete argumnentasjomien frs Norsk

hygdevernforemiing, den mnildarc, m(-n tikla—
re retorikken frå lKystallianscmi, provokasjo
nane fra Norsk fangstmnanmisforening (ig ei
rekkje andre sigiial er klare nok. I ler er krava
som hos Wise use: I igemiraderctt over natur
utami smyri og utanfrå, arbeidsplassar



BåIoquiuI
Solide barnevennhige treleker for de

minste. Ulakkert.
Varenr. 7827 Båt

Varenr. 7828 And

Pris kr. 98,- Medlemspris kr. 79,-

Norsk turkopp laget av bjørk
med Naturvernforbundets
logo preget inn. Klar for varm eller kald drikke. Behandlet for å forstene treverket

og forhindre bakterievekst. (Beh. setter ikke smak) To års garanti mot sprekker ‘

Varenr. 0410 kr. 275,- Medlemspris kr. 225,-

SVARSENDING
Avtalenr.: 109 000/5 Pb.

NATURVERN
FORBUNDET

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

(1llhiuuIrüq
Ubehandlet ullundertøy fra Helios. Nydelig
kvalitet. Stikker eller klør ikke. Handvaskes
på 35 grader Skyllevannet bør være av
samme temperatur for å unngå krymping.
UIItrøye

Varenr. 6228

Varenr. 6229

Varenr. 6230

Longs dame

V’nr. 6231

Va.nr. 6232

Varenr. 6233

Behagehg
sengeseff med

.. Z_ ‘,,

mønster ‘ h.- • ., - —.
Prndust: .

økologisk dyrket bomull. Ingen allergi
framkallende kjemikalier Finnes i to
lengder: 200 cm / 220 cm.
Varenr. 6504 Sengesett kr. 3 98,-

Varenr. 6505 Sengesett XL kr. 449,-

Varenr. 6506 To stk. kr. 698,-

Varenr. 6507 To stk. XL kr. 798-

‘DiI’eftIa.kak1’ -_____

Tegner: Pal Th. Sundhell.
Varenr. 1303

Dyreplakat m/bjørn

Varenr. 1304

Dyreplakat m/elg

Pris kr. 65,-

Medlemspris kr. 55,-

Varenr. 1305 —

Begge dyreplakatene

Pris kr. 110,-

Medlemspris kr. 90,-

)NNE” BUTI DIN GRØNNE” BUTIKK DIN “GRØNNE” BUTIKK . DIN GRØNNE” BUTIKK . DIN GRØNNE

cS-pûs’I&kjtw
Norskprodusert sportsknv (Helle Nying).

Meget populær modell med skaft i masurbjør

og 7cm langt blad i rustfritt laminert stål. fiL&Naturvernforbundets logo gravert pa bladet.

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

asar

:
TIKK . DIN ‘GRØNNE” BUTIKK D!N “GRØNNE” BUTIKK DIN «GRØNNE BUTIKK • DIN GRØNNE” BUTIKIÇ

- “‘—----.-“

8 fargerlke A 5 kort
(Janneche Lønne
Christensen).
4 ulike motiver
Varenr. 2303
Tilbudspris kr. 35,-!

‘!?1It !mguut,’tzLIk3-
Liten og lett lommcradlo med øre

propper Tar stasjonene godt inn.

Ledningen fungerer som antenne.

Uavhengig av battener eller strøm.

Oppladet virker den ca. 6 timer
Ett års garanti.
Varenr. 0411 kr. 498,-

Medlemspris kr. 398,-

(UllpIeikI
Godt og varmt ullpledd fra
Berger Koselige farger som

Iasser like godt pa hytta som
hjemme i sofaen. Str I 30 x 200 cm.
Kan vaskes pa 30 graders ullprogram.
Varenr. 6508 Kr. 489,-

Antall Varenr. Varens navn

M kr. 315,-

L kr. 3 IS,-

XL kr. 3 63,-

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

BESTILLINGSKUPONG

Str. Pris Sum

str. 40 kr. 274,-

str. 42 kr. 274,-

str. 44 kr. 3 20,-

Eksped. gebyr

Kan sendes
ufrankert.

Adressaten
vil betale
portoen.

4

Gave til NNV

Totalt

Javn: Medlemsnr.:

dresse: ‘“‘

‘ostnr./sted TIf.:

Jeg onsker en ny produktkatalog tilsendt.

35,-

2/96

z

(0



Forstyrrende kjøring og unø
dig støv mm.

1. I eller ved
bebyggelse må
det ikke foregå
unødvendig og
forstyrrende
kjøring med
in o t o r v o g n
Der mi det hel
ler ikke foregå
bruk av motor

pa tomgang eller annen
bruk av motorvogn som volder
unødig utslipp av røyk eller gass.

2. I eller ved bebyggelse skal kjø
. rerute, fart og kjøremåte apases

slik at ingen forstyrres unødig.

Trafikkreglene sier dette om
hvordan vi skal tolke loven:
«Det kan ofte være vanskelig å avgjøre
hvilken to mgangskjoring som er nød
vendig og hvilken som er unodvendig og
følgelig forbudt Oppvarming av bil
kupecn med tomgangskjoring fordi man
synes det er mer behagelig å kunne sette seg
inn i varm bil, er altså forbudt. Dessuten
er det darlig hensinokonomi, det sliter
unødig pa motoren og fører til fonirens
ning. A la bilen stå pa tomgang mens en
passasjer stikker innom kiosken l” veien
hjem er heller ikke lovlig.

Noe annet kan det være med yrkesmes
sig trafikk, f.eks. kjølehiler som trenger mo
toren i gang for å kjøle/fryse lasten. Tilsva

G rende med drosjer og busser der føreren ma
vente pa passasjerer pa drosjeholdeplassen
eller ved hussnttens endeholdeplass. I-ler er
det tillatt a la motoren ga på tomgang hvis
det er nødvendig for å holde varmen pi fø

rerplassen.
lorbudet mot å la motoren gå på tom-

gang blir trolig overtrådt, særlig i den kalde
arstiden. Politiet bør gripe oftere inn mot
unødig og ulovlig tomgangskjoring for at
forbudet skal bli bedre respektert. Under-
sokelser utført av Norsk Institutt for Luft-
forskning viser at tomgangskjoring utgjør
en stor fomrensningskilde i Oslo. Det sam
me gjelder sannsynligvis også i andre byer
og tettsteder. Særlig kan konsentrasjonen av
eksos bli høy i bygater og bak bygninger
hvor spredningen av utslippene er dårlig.
Tilsvarende problemer kan gjøre seg gjel
dende a drosjeholdeplasser og transport
terin i naler som er avskjermet mot vind.» D

Blekkulfs Miljodetektiver
Postboks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo

SI

Loven om tomgangskjoring
finner vi i Trafikkreglene.
paragraf 16:

3-
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/
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tapP
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L
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I Sverige har flere
kommuner satt opp et skilt som

forteller at det ikke er lov a sta pa tomgang i
mer enn ett minutt. I Norge har vi enni ikke en
slik tidsgrense, men loven sier at det ikke skal fo
regå unødig bmk av motor på tomgang. I Ivis du
møter noen som ikke har hørt om at det fimmes en
slik lov, så kan du jo vise dem (lette:

Har du lyst til å bli miljodetektiv?
Medlemskap for 1996 koster 125 kroner. Da far du et velkomstbrev med
tøymerke, klistremerker og medlemskort. Medlemmene far åtte nummer
av Floskeposten i aret. og du som sender inn denne kupongen, far> tillegg
en super Blekkulf.pin med teksten: Vi skal arve jorda

N. vn Født

Adresse

Postnr /sted.

Foresattes >rdr r..ki li

Evt. rnsen betaler

Adress>

Postnr /sted

K.n sendes
ufra,rkert i

Noroe. V
betaler
pOrtoen

SVAR SEN Dl N G
Avtalenr. 152220/21
Blekkulfe
Miljødetektiver

Grunerløkka
Postkontor
0505 Oslo

NATUR & MILJø 2.96 9
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Hvem er den typis

ke leseren av Natur

& Miljø og medlem

av Naturvernfor

bundet?

Leser- og medlems

undersøkelsen

tyder på at gruppen

har endel felles

kjennetegn.

HVEM ER VI?

Tilsammen 776 medlemmer har del
tatt i Naturverrift)rbundets leser-og med-
le rnsu n dersø kelse.

Nar de blir spurt hva de ville stemt ved
et stortingsvalg i dag, svarer 55 prosent SV
eller Venstre. l)e resterende 45 prosent for
deler seg pa de andre partiene, med Arbei
derpartiet (14 prosent) og Senterpartiet (9
prosent), som de to største.

Naturvernforbundet

Bare noen Ei prosent av de spurte er akt i—
\‘e medlemmer i Naturvernforbu ndet, men
hele 72 plosent svarer at de kan tenke seg
del la aktivt i forbundets arbeid. Rikt igm l

tar de fleste et forbehold og sier at (le kan
delta i arbeidet med enkelte saker. 18 pro
sent svarer at (le ikke ønsker a engasjere seg
aktivt.

En tredjedel de som har svart mener at
Naturvern forbundet samarbeider fir lite
med primærnæringene, mens 22 prosent
mener Eirbundet samarbeider for lite med
næringslivet. 2.3 prosent mener forbundet
er for ko mpromissvill ige ovenfoi myndig
heter og industri.

Fornøyd med Natur & miljø

Over 90 prosent svarer at Natur & miljø
ofte eller alltid skriver om saker som enga

sjerer dem. fle ble ogsi bedt om rangere
enkeltsaker i nummer seks 1995, som «in
teressant», «middels» eller «uinteressant».
(enmaten ble den delnitive vinneren av
lesernes oppmerksomhet. Artikkelen «Ni
kommer genmaten » ble ansett som inter
essant av 80 proseni av leserne. Bare tre
prosent mente (lette var uinteressant. Pa
andreplass kommer «Sju netter mccl seks
bjørner» og «Naturft)tograkn». Spalten
«Nærbildet» var minst interessant.

De fleste synes sakene i bladet som oftest
blir presentert pa en saklig og objektiv male.
Og til tross for kraftig debatt; 87 prosent er
fornøyd med bladets annonsepolitikk(!) D

LARVIK PIGMENT
(NORWAY) AS
P0. Box 1281
N3254 Larvik, Norway
Tel: +47 3318 34 64
Fax:+47 33 18 29 33

NON-WASTE
TECHNOLOGY
FOR PROCESS
INDUSTRY

LARVIK
PIGMENT

O riginally established in 1948 as a
production facility for zinc oxide,

Larvik Pigment (Norway) AS began pro
ducing paint grade zinc dust from sec
ondary zinc already in 1959. The com
pany exports over 90% of its production
to more than 30 markets worldwide.

Environmental Consciousness
from the Start

From the beginning of zinc dust produc
tion in Larvik, emphasis has been fo
cused on quality and on recycling of sec
ondary zinc in the electrically-heated Lar
vik furnace. Special emphasis has been
put on the technology for the cleaning of
all flue gases.

Recycling of secondary zinc means that
Larvik Pigment reduces the risk of zinc
becoming an environmental problem.
This places the company in a unique

position because it has developed an
almost non-polluting process. Not sur
prisingly, the Larvik technology is well
known throughout the world and is today
licensed to the U.K., the U.S.A. and
Australia.

Effective Resource Usage

Since all cooling water is recirculated,
good use is made of all resources. In
addition, the company uses hydro-
electric power in production, another
positive factor for the environment.

Pollution Control Compliance

The company’s factory is in full compli
ance with all regulations specified by the
Norwegian State Pollution Control
Authority (SFF) and represents a positive
example in the Scandinavian zinc sector.

«Norge skal være
stolt av sin effektive
og miljøvennlige
energiforsyning))

FnFOs visjon

Vannkraft er verdens
viktigste fornybare
energiressurs.
Produksjonen av
elektrisitet i et
vannkraftverk
forurenser ikke
omgivelsene. Norge
er det eneste landet i
verden som dekker
hele sitt forbruk av
elektrisitet med
vannkraft.
I resten av verden
dekker vannkraften
bare 6 prosent av
forbruket.

0

Det typiske medlem i Naturvernforbundet,
og leser av Natur & Miljø, stemmer SV eller

Venstre og arbeider i offentlig sektor. Han eller hun
bor i en husholdning med bil og husholdningens årsinntekt

ligger i middeiklassesjiktet mellom 200 000 og 500 000 kroner.
N&M • Audun Garberg

Energiforsyningens
Fellesorganisasjon
EnFO

Granfos Næringspark
Volisveien 13 I (Fossbygget)
Postboks 274
1324 LYSAKER

Telefon 67119100
Telefaks 67 11 9110

Vart’ 250 nic’dlc’msbt’driftc’r sorç’r for 99 V0 av all strøm som brukt’s i Nortt’

NATUR 6 MILJU 2.96 61



lesernes galleri

Neste frist for i sende inn bilder til Lesernes galleri er 30. april. Send inntil fem lys—
bilder. Alle bilder må merkes med fotografens navn. Samtlige bilder blir relurnert.
Skriv gjerne en tittel pa bildet. De utvalgte ft)togralene får tilsendt en rød Bergans iyg
sekk 35 liter.

Bildene sendes til:
Natur Miljø
Pnstboks 2113 ( rOnerlokka
0503 Oslo

Merk konvolutten «Lesernes galleri».

Tor Haby, Brandval

Erik Thalerud,
Vikersund.

Foto: Helge Sunde, Bergen
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higiene og komfort tell

t1il(’l O(/ pris er del vikflqsleJr
l)rlik(’rne Do oI(’rfl)r oqsâ for oss.
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