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Vr kjære monark er
oqi kuiiqe ler de
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Sett Märtlia Lotiise pa saken.
Vi leser i A rbeiderblaclet at
Kong i larald må ta vare pa
amfihiene sine. Saken er den,
at som grunneier har Kongen
ansvaret for diverse darnmer
gi sine eiendommer. Noen av
d Rse inneholder stor

Li inander og spissnutet
i sk, to arter som er i fare for
å bli ut r ddet i h( vedst aden.

l)et kan ikke være lett a
være konge å skulle ha
ansvaret for slalshesøk,
fortjenistemedaljer. ri ksepler
og attpatil spissflUtet frok. Vi
fureslar at Hans Majesiel.
delegerer dette til prinsesse
Martha Loise. 1)et er jo utrolig
hva som kan skje med frosker
hvis de får rett behandling, og
ikke minst s/iii snnti’t burde jo
være svært velegnet.

Dyrisk innvnnilriiiqsinIitikk
(il nu ilit il

,iiiniioI.ei vil I
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vilsvinet, om ikke helt dit
pepperen gror, så ihvertfall ut
av norsk fauna. I likhet med
kjente galliske tegneseriehel
ter skal nordmenn fa jakte
villsvin hele aret også når
dyra har unger. Selv om
vilisvin har vært i landet
tidligere, betraktes arten nå
som ny, og som et mulig
skadedyr. Svinet kan bringe
smitte og rote i jorda til folk.

En tanke melder seg: I Iva
om Direktoratet for naturfor
valtning var bla ni de første

som fulgte etter iskanien og
etablerte seg for ni en tLisen ar

siden? I lv( r na nge arter ville

vi hatt iii

Den norske præriesnipa
Mer stis er det derimot nar det

iiolni nye fuglearter til
li in h i. I ‘lystresnipe er et

I. Likeledes iristanal
i i r præriesnipe og

I itesanger.
sa amfibier kan sla godt

iii. Skulle det dukke opp en
i vs k il paclde. slik som den

i ol i imerkede «Oddrun» for
noen ar tilbake, gar mediene
iiærnwst amok.

*

Minker ikke
i\’linken, derimot, har hatt en
blandet mottagelse. Forst
ankom den fullstendig
ufris i Il ig. Deretter gjorde den
det alle d r i bur forsøker pa,
nemlig a mmmc. Etter å ha
vært jaktet pa i yngletiden i en
arrekke, har minken nå
oppnadd yngletidsfredning
likevel. Dette til tross for at
den gjør store innhogg i
norske fuglehestander.

Dette er jo ikke så greit å bli
klok pa, men vi anbefaler dyr
som har tenkt seg til Norge
prirnart a finne på noe annet.
Sekundært ikke a være
pittedyr. Vær gjerne fugl, da er
det mange som ser pa deg i
kikkert og som skriver om deg
i fugleblader. Er du pattedyr
og likes el vil vandre inn, (eller
ut — av et bur), sa er det likevel
hap. Minken iser at den som
bare gjør noe galt lenge nok,
til slutt blir godtatt.

*

Runde briller
— Den nye si re ni i ljøi rIIssi

len er f( rsl.i’ri’ n le I ro
brillerl in lijei in’ ‘Ile soiii

hele idi L’tei rundt deies
lille uil,nicn’.jiu’.elçt,sier
Kui i ()Ill.,iI i i intervju
ned Ni i inn.

Li i i i i I leis diktatur Pol
li 1101,1 briller som
kritei inn tor i definere folk
li.iii ikke likte, I lan startetpå

ar o. Na vil vi ikke samenligne
Kurt med Fot, men en ting
lurer vi pa: I Iva med
kontakilinser — hvordan
avsløres forskere med linser?
De er jo også runde. Fot hadde 3
sikkert fatt et kjempeproblem
dersom dette hadde vært
vanlig i Kampuehea. Kurt er
en praktisk mann, han løser
vel dette og?

Let il snow — lei il snow —

lei il snow!
Vi har vente lenie. Ni er det
iiver. Den in il jovi ml
kunstsnoeii ho
Forsker’ ved I’i,ouiliiei
Institni liii I Inn. li
‘li’llnl ti’ i if nii.ii har
Inn Li tid g ressurser ig de
in linhiiikldeni:udi.

Iii i lei i’ iv l iiii’.i’.iio og

dciii er lii sikkert innige av —

iii li lliri’ri’ ille inlirere
knnssnø ni lolly\ud.
i 1eooe mii te in nærmest være
ivpIisiiliiniWl1oliltdd

i’,.iii’,ki’ riktig snii hvite lik
ilyt y len fi il le si ni ikke

virliiologisk iiedbrylbire.
I en nye knnstsniien er

ligel av ie g niiisslivelse
I v il gjøre ifl etieroppset
iii og Inigt nier miljøvennlig.

I lei snor, det snør,
tidelilom, kan Ole llrumm
h rky n ne mens han og et
grepet, miljobevisst publikum
observerer ‘lussi og Nasse Nøff
i en sky av nedbrytbart mel.
I-lvem teller vel de tapte slag?

,22 (EL
Jens Petter Toldnæs

Leder

Hverdagsheltene
Du ser dem sjelden, men hver dag gjør de en
skikkelig, imponerende og ærlig innsats for
miljøets beste. Over hele Norge jobber tusenvis
av mennesker for at vi skal fa et bedre miljø
rundt oss.

I dette Natur & Miljø deler vi ut heder til det
«usynhige» miljovernet; alt arbeidet som
utføres i kriker og kroker, i bygd og by, som vi
aldri ellers far høre om. Mediene er stort sett
bare til stede ved store aksjoner, demonstrasjo
ner og konferanser — sjelden far vi vite at det
kan ligge tiårs arbeid bak et nytt lovforslag i
Stortinget, eller måneders press overfor en
bedrift som legger om produksjonen.

De «usynlige» sitter både på kontor og
hjemme i stua; er frivillige og lønnet i sitt
arbeid. Noen gjør sin gjerning som statsansatte
i miljavernavdelingene i fylket (og presses av
andre sektorer), andre lever pa studielån og
bruker tida pa Natur og Ungdom-arbeid
framfor pensumpugging.

For i antall penger og mennesker er
miljovernerne beklagelig fa i forhold til store,
pengesterke selskaper som skal kjempe
igjennom sitt gasskraftverk eller annen
industriutbygging. PR hyraet Geelmuyden
Kiese har alene langt flere ansatte enn du
finner i de sentrale rniljøorganisasjonene
tilsammen. Nar deres reklamemaskin setter
igang med propaganda om miljøkraftverkene
pa Vestlandet, skal det sterk rygg til a kjempe
imot.

Men miljøbevegelsen har troverdigheten pa
sin side naturvernere fortsette a kjempe i
visshet om at motivene ikke er større materiell
rikdom, men hensynet til naturens egenverdi
og vare etterkommere — som også har rett til å
nyte og oppleve et sa rent miljø som mulig,
uten global oppvarming eller atomavfall sum
ma lagres i tusener av år. LI

Ole P. Pedersen

Spissesnuter, ville svin og tiddelibom
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Mange har fordommer mot miljoriktig hagebruk. Vi gir rad om hvordan grønne
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— Til helvete med miljøvernet 26
Landskapet langs Glommas flatbygder fra Elverum og sørover gjennom har
endret seg kraftig. Men det er liten vilje til å spare de siste rester av myrer og
vassdragsnatur.

Det sorte triangel 28
I arhundrer var det jord- og skogbruk som formet Fodrusnohori i Tsjekkia —

vestspissen av det beryktede «sorte triangel». Jakten på brunkull har endret
landskapet totalt.
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Kvikksolv, dioksin, cadmium og syrer blandes på en øy i Oslofjorden. Natur

G vernforbundet frykter utslipp i framtiden.
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Sprit på tanken
Sprit, planteolje og gass fra
ratnende søppel skal blir
rarn tidens drivstoff i Sverige.

l’t offentlig utvalg som har
v i rdert svensk samferdsel,
nieiwr i prosent av all bensin

g il iesel ma erstattes med
lrivsiofi basert pa hiomasse
innen ar 2010.

Kvikksølv i fryseren
Ikide gamle frysebokser,
fryseskap og hildeler kan
iniiehiilili’ kvi k ksølv.
reliljøvi’rmlej.irtenonitt ‘i

i l’ v i
I Tveit ii [.\‘iIh’i vi oss iiii’il

.Oi (II))) LiII,in1’lie li’,i’liuk’.ii
Bi ull i . v ilis.e i iitlu I
ler kviLk’.uulvlI\ ‘ ‘mi

liii’)) il)(l i.I lylliiit.i, iItilt’,e
‘‘lu’iiI Iljii.

k\ jkIç’.til lL’’lIL” 0111 (t
iel ydel i iii 1l° il dciii.

ku ny I Lntt vil sørge for
li ursv ri g h.i odteri ng av denne
lyl)i.’ll avlall, mener Jon Opern i
Mi ljøverndeparlementet:
korskriften trer i kraft fra i.juli.

Nei takk til genmat
96 millioner europeere sier
nei ti] genmodifiserte
matvarer, ifølge en undersø
kelse fra Greenpeace.

59 prosent av befolkningen
i Danmark, Frankrike,
I lolland, Italia, Storhritannia
og Sverige er mot at man
utvikler og innfører genmodi
fiserte matvarer i cu. Motstan
den er størst i Sverige (i6
prosent) og minst i ltalia-(44
psent), skriver Information.

Fikk nei til vindkraft
Beboerne i SihccajLivre i
Einnmark får ikke lov til å
dekke sitt strømhehov ved
hjelp av et vindkraftverk.

Dc fem inuihyggerne har
bestilt ei vindmølle til
energiforsyning, men
kommunens utmarksstyre
sier nei, melder avisa Sigat.

Vindkraftverket skulle være
et miljøvennlig alternativ til
dagens dieselaggregat. Men
utmarksstyret er redd det ikke
vil være vind nok pa Finn
marksvidda, og mener at
bygget vil virke skjemmende.

Av l’[ iii ru

__________________________

i iii nied Vcrdcnsbanken
inngikk Norge i februar en
.ivtale om a redusere co
u tsl i ppet i det vestafrikanske
landet Burkina Faso. Dette er
et prøveprosjekt som kan
ende med at Norge kan trekke
Burkina Fasos reduserte co,
utslipp fra sin egen utslipps
ko nt o.

Målet er i, millioner tonn
lavere utslipp i løpet av seks
år. Prosjektet inkluderer
utbygging av solcellepaneler
og bedre cvner og tiltak for
mindre avskoging.

Dette bekrefter miljøam
bassadør Ole Kristian Holthe i
Utenriksdepartementet (vn)
til N&M.

— 1-ler er det muligheter for
et stort marked med investe
ringer i globale prosjekter hvis
Co: kvotene kan omsettes. Det
kan bli snakk om 20—25

milliarder dollar, sier Holthe.
I lan mener Norge kan få store
fordeler om avtalene fungerer
positivt og dette blir et
akseptert samarbeid. Tidligere
har Norge engasjert seg på
liknende vis i Mexico og Costa
Rica, og satser nå stort på Kina.

Vet ikke hva utslippet er
Burkina Faso har ikke oversikt
over størrelsen på landets co
utslipp. Antakelig er det helt
minimalt i et av verdens
fattigste land, der 8o prosent
livnærer seg på landbruk.
Industri utgjør 15 prosent av

brutto nasjonalprodukt (BNP).

Elektrisitetsforhruket per
innbygger er drøyt 1300

ganger større i Norge, ifølge
amerikanske myndigheter.

-Vi valgte ikke dette ut fra
utslippsmengden, men landet
var kommet lengst i å
forberede prosjektet. Vi
ønsker ikke å straffe de minst
utviklede landene ved ikke å
ga inn i slike avtaler, sier
llolthe.

— Men er ikke dette enformfor
civlat ndr co-problemet er størst
her til lands?

— Den type kritikk må du
reise overfor politisk ledelse,
men det er klart dette er
spørsmål om hva som er mest
kostnadseffektivt. Det

FAKTA

Burkina Faso
Areal: 274 200 km2
Befolkning: 10,4 millioner
BNP: 660 USO/innbygger
El-forbruk: 17 kWh/innbygger
C02-utslipp: ukjent
Levealder: 46,6 år

Norge
Areal: 324 220 km2
Befolkning: 4,3 millioner
BNP:22 170 USD/innbygçjer
El-forbruk: 23 735 kWh/iniibyg

C02-utslipp: 38 mill. tonn/nr
Levealder: 77.6 àr

Kilde: Woild Factbook

(1995), dA.

viktigste er 0 inni riduserer
ntsl i iv k li niigisser
glohill. I Li er det uinteresant
1)10 ltoikni,i liso har svært
lavt n IsI P11 per innbygger —

dit er ner interessant a
vii rik’ re det til kostçre, sier

— Norge vil lure seg unna
Vi må for all del ikke

komme i den situasjon at
utslippene i Burkina Faso og
Norge skal sammenliknes, sier
s[ortingsrepresentant Paul
Chaffey fra Sv.

— Resonnernentet synes å
være at dette er et globalt
problem og kan derfor ikke
løses i Norge. Slik skyves
oppmerksomheten bort fra
problemets kjerne. For oss
gjelder det å starte i Norge,
sier Chaffey.

Han understreker at med et

stortingsfiertall som vil
pumpe opp mest mulig olje og
gass på kortest mulig tid, så er
det utmerket å skape et slikt
slør over de reelle proble
mene.

— Miljødebatten er

Norge sier nei til å redusere
egne utslipp av klimagassen
ro2. Miljøvernminister
Thorbjorn Berntsen sier det
ikke er realistisk a redusere
utslippene fra 1990 og fram til
den nye klimaavtalen skal
gjennomføres.

En viktig årsak til at Norge
na sier nei til å redusere sine
utslipp i forhold til hasisåret
1990, er den kraftige veksten i
oljeproduksjonen pa 90-tallet.

frustrerende fordi argumen
tene for vekst i så sterk grad
følges opp av konstruerte
miljøargumenter for å selge
den miljøfiendtlige politik
ken. D

Nye anslag over oljereservene
øker dessuten utslippene med
nye fem prosent, eller to
millioner tonn co,.

Den eneste maten vi kan
fa til store reduksjoner på,
hvis det er snakk om
stabilisering, er en drastisk
reduksjon av olje- og
gassproduksjonen. Det vi har
på andre sektorer blir ofte
marginalt, sier Berntsen i
samtale med N8M.

økonomi oq økologi.
Verktøyfor en bærekraftig
politikk.
Av Kjell Arne Brekke,
øyvind Lone og Tor Rødseth
adNotam Gyldendal
292 sider
298,- kroner
Boka helyser sentrale
problemstillinger innenfor
miljø og økonomi, som grønt
nasjonalprodukt og verdset
ting av miljøgoder, og
presenterer noen sentrale
verktøy for miljøøkonorniske
analyser som brukes i Norge i
dag.

Lanqs markfiskerens stier
Av Trond Andersson og
Per Erik Borge
Aschehoug
i88 sider
348,- kroner
Boka er skrevet ut fra
kjærlighet til markfisket og til
norsk natur. Først og fremst
dreier det seg om å lære å lese
vann og clv, fisketeknikker, og
bruk av utstyr. Men vi får også
litt livsfilosofi ved elvebred -

den.

Kompost.
Hagekompost — mo rkkompost —

va rmkompost
Av Ingrid Olausson
Gyldendal
96 sider
i68, kroner

Jordens tilstand 1997

Av Lester Brown
Aschehoug
245 sider
225,- kroner
Den 14. rekken av årlige
miljorapporter fra World
watch Institute i Washington.
Arets utgave retter kritisk
sokelys mot den omfattende
listen av miljøtiltak etter
konferansen i Rio i 1992 fra
klima til biologisk mangfold.

Tyri røyk
Av Kåre Vidar Pedersen
Grøndahl Dreyer
146 sider
298,- kroner
Forfatteren har kjent både
tyrirøyken, kruttrøyken,
dunsten av elgfall og høstskau
i nesa. Inntrykkene er samlet
og satt mellom to permer.

lier lærer vi hvordan vi kan
kompostire hageavfall, løv og
gress, og hovrdan vi varm
kompost erer husholdningsav
fall aret rundt. Boka er
oversatt fra svensk.

B u rki na Faso overtar kl i maansvaret
Norge skal finansiere tiltak for å få ned CO2-

.

•,

utslippene i det fattige landet Burkina Faso, --

. ‘‘‘

og håper at resultatet skal godskrives Nor
ges C02-kvote. Ingen kan fortelle hvor store
C02-utslippene i landet egentlig er.

Nye bøker

listen over bøker er satt opp etter i’n rinqerunde tilforlaiene. Vi kan
ikke garantere at oversikten er komplett, men den presenterer dt’fieste
nye bøker innen natur, miljø ogjHluftsliv. Omtalene erfraforlagu’ne,
de er ikke redaksjont’ns an meldelser.

Miljoproblemer

Burkineserne skal få hjelp

i y
myndigheter til å holde klimagassutslippene nede. Fote Tryg otadS.rnrfoto

0

11111111 i.

Natur og friluftsliv

ger

Norge sier nei tilC02-reduksjoner

Miljøvern i hagen
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Sta( kg flere våkner opp g spør etter
iniljiis’ennligt’ klær. Alii’rnatis et hiier
lot gisk dyrket h( mull og (let er ikke mc

iterkelig mccl (1(1. Det handler om d rke slik
våte ufeclre har gjort det il alle kler. På en
flat urlig måte, Uten kunstgjødsel og kjemiske

la iii evern—måller,
slik at markene
ikke ødelegge. Så
kan også barn
bruke ikrene,
Fiterp.t gjelder det

behandle
bomulk’n på en

id måte glenn m

hele pmduksji Hen

li’cm til ferdig
plagg.

REN BOMULL
NÆRMEST
KROPPEN
M k, elastisk,
deilig. Ingen ting
som gnager- som
en annen hud på
kroppen. Dci er itken bak vårt unclertiiv som
fremst ilk’s av økologisk bom ull.
Plaggene er ribbestrikket til et ganske løst stoff,
Det gjør dciii myke og elastiske. Den tykke
sirukturen inneholder uvanlig mse luft, bi ilket
betyr at plaienc’ blir sarmere enn vanlig
bom u llsuttdert 0 I )et nsan biter ria’rmest
kroppen, skal være naturlig. Vi tilsetter ingen
syntetiske kjemikalier. Vi verken bleker eller
Lirger slett naturhviie homullen. Vi strikker og
vasker, ki irt og gi ilt.

Du har II) digers full returrett på s.irene,
Du rei urnerer varene, og vi Sen kr I ungene

tilbake uten spørsmål.

man i (lag kan produsert klær i forskjellige farger
uten å benytte seg as kjemikaliekrevende
pr>sr Camel Ibrun) og Lime (gronn). er
mikk farger som ikke blir bleket av sol eller vask,
men derimot øker i intensitet jo flere ganger man
i asker plaggene. Den lårgen ilssende homullen
har blitt kjent gjennom Sally Fox i USA, men den
har sitt utspring i Latin Amerika.
Fyll ut kupongen. kryss av og sencl den til oss,
porto er allerede betalt. Du kan også sende
telefaks på lixnr. 3 94 40 ‘i3. Dersom du bar
ytterligere spørsmid kan du også ringe oss på tlf
393543.
Vi lei trer omgåenile.

1erjetrafikken star for i6
prosent av norske iu, ‘utslipp.
i Sverige har forsøk med
katalysator gitt svært gode
resultater,
med reduserte
N05 -utslipp
på 5 prosent.

0 Industrigi
gan ten
Siemens har
siden utviklet
en katalysator
som også skal
være tilpasset
mindre
norske ferjer.

Det er
inngatt en avtale mellom
Siemens og Fosen Trafikkiag.
Vegdirektoratet, Sjøfartsdirek
toratet og SFT betaler
halvparteii av utgiftene og
overvaker resultatene av
forsøket. Den andre halvpar

ten betales av Hydro, som også
leverer kjemikalene.

Men selv om potensialet for
å redusere utslipp er stort, så
er det et vanskelig og usikkert

_______

farvann a navigere i.
Norske ferjer har
svært forskjellig
størrelse og alder og
x arierende ferjestrek
ni nger.

— Dette kan bli ett
5 av flere nødvendige

verktøy for en mer

miljøvennlig
fergetrafikk, sier
overingeniør Knut
Guttormsen i
Vegdirektoratet.

Det er rundt i6o ferjer i
Norge. Størrelsen varierer fra
20 til i biler. Gjenomsnitts
alder er 22—23 är. Seilingsdis
tansen er mellom 6oo meter
og 120 kilometer. E

Vemeverdige
flauser

S om nummer ti pa lista
over Norges met besøkte
attraksjoner finner vi

Gamlebyen i l”redrikstad..
Superlativene kommer gjerne
hemningsløst tett nar
besøkende beskriver stedet.
Lillebjørn Ni]sen brukte vel
omtrent 72 vers pa å få med
seg det grøvste i sin hyldest til
«denne gamle by», og selvsagt
er det stjerneformede og
befestede kulturminnet
vernet etter alle riksantikva
rens regler og noen til.

Hvilket ikke skulle være til
a fatte for en naturverner.

For sett nå at vi setter oss i
en tidsmaskin; du, jeg og
aksjonist Fred Grønten. Vi gjør
et sveip tre—fire hundre ar
tilbake i tiden, til gården
llruberg ved Glommas utløp.
Jordene damper av fruktbar
het. Men midt pa dette
naturens arvestykke til
ostfoldingene star en
utilgivelig durn øvrighetsper
son, med pekefingeren rettet
mot matjorda, og fork nner:
l’ler skal byen ligge!— Kommer ikke pa talt’,
roper vi. Og mot kortsiktig
perspektiv og uforsvarlig
saksbehandltng, hevder vi
jordvernpririsipper, sjølforsy
ning og fredsbyggende tiltak
(dialog med svenskene) før vi
legger oss i lenker. Vi blir ikke
hørt, men lempet vekk,
ydmyket og forvist fra
tidsepoken. Fra tidsmaskinen
ser vi hvordan et uhyre av en
militær konstruksjon, reiser
seg pa matjorda -- for å

forsvare OSS mot søta bror!
Siden har da ogsa historieskri
verne kommet til at byens
plassering ‘avgjort var et
misgrep både fra et militært
sig merkantilt synspunkt.” I
klartekst: Gamlebyen var en
gjennomført flause.

Men prøv å røre ved
Gamlebyen i dag! Prøv å felle
et tre eller fristr gresstuslene
på de trehundre ar gamle
festningsvollene! Som skutt ut
av kanonene kommer natur-
og kultur ernerne farende
med plakater og faner: —

Fingrene fra fatet!

H\ ordan kan dette ha seg?
Skulle ikke naturvernerne
være fra seg av l kke om man

friserte bort hele Gamlebyen,
slik at samfunnet fikk pløysla
tilbake, og mer kålrot? Nei,
slik er det ikke. Nå elsker vi
den gamle flausa og vil
forsvare den til siste hiods
dråpe. Et slikt omslag må ha
sine grunner.

Kan dot ha med kvalitet a
gjøre? Flausa Gamlehyen var i
hvert fall skikkelig, den ble
gjennomført med stil. Er det
slik at vi, i bunn og grunn, har
en sans for kvalitet som gjør
selv naturøcleleggelser
elskverdige og verneverdige
med tiden? 1-Ivis det skulle
forholde seg slik, er det i et
kulturminneår all grunn til å
se nærmere pa var tids flauser.
Vil de om fem hundre år bli
elsket, vist frem og oppsøkt av
kvalitetssultne turister?
Opseth-tunneller, trafikkmas
kiner, oljerigger, clemninger
og rør, Gardermoen. varehus
og idrettshaller, — \ ar tids
naturinngrep skal også bli en
slags kulturminner.

Ilauser eller ikke — poenget
blir: Gjør vi slike investeringer
i vare omgivelser at vi har noe
kvalitativt høyverclig å tilføre
vår identitet og historie? lIva
vil de menneskene si som om
fem hundre år skal se fem
hundre år tilbake? Kanskje vil
de fa problemer med å feste
blikket ved var tid. Kanskje il
de se forbi oss og ta seg en tur
til (ramlehyen. I all fremtid.

.4R11.D Àozr.urti

Undertøy av økologisk
dyrket bomull

FARGEVOKSENDE BOMULL
Du får vare bimullsklær til og mcd i forskjellige
farger. Vi bruker helt enkelt )iirgevoksende
botnitll, Bomullens farge sitter i genene, den har
alliså sin f.irge allerede når tnan plukker den fra
husken. Den faritevoksende homullen, gjør at

NYHETER
SPORTSSOKKER:
med ifinsi rjl,ket li gaV f.irgevoksende BAR’S’ 222 .39,—
boniiill. liililir’i rål,et vr.inghrd niecl BARN 25-35 .39,—
innslag iv l,veri. Fosiestrikket imi’ide. DAME vis 19,—
Tvkkelse .tSOt ii hERRE -0-is 49,-

TRØYE MED lANGE ERMER:

Ribbestrikkei. Ingen sitmiet di
ermnerog hol. Stiiiili eoicivslionng BARN 259,—
ned innslag av Lycra. Pr dci iget DAME 329,-
rvggst kke. Tykkelse: 25)) /iti-t FIERRE 329.-

TRØYE MED KORTE ERMER:
Ribbestrikket, Ingen sømmer på
ermerog hol. Smidig ermassluiiiiiig BARN 219,-
med innslag av Lycra. Forlenget DAME 269,.
nggsivkke. ‘fvkkelse 25,g/mt HERRE 269,-

LANG UNDERBUKSE:
Ribbestrikket og elastisk for god
hevegelighet. Bred vt’angk til i livet
sirikket toed l.vcra. Romslig sirikkede
heitt uten ‘-ommer. Sømlitse ring
lii i’iler med innslag n’ Lvcra. BARN 159,-
I )iihbel front med gvlf for herrer. I)AME 269,-
Tvkkelse: 250 g/rn2 HERRE 269,-

KORT UNDERBIJKSE:
Ribbestrikket og elastisk for god
bevegeligbet. Bred srangbord i livet
strikket mccl Lycra. Sømløse vrang
horder med innslag av Lyvra. BARN 159,-
Dobbel front med gylf for herrer. DAME 2 19,-
Tykkelse: 250 gim2 I litliltE 219,-

Vi leverer varene mot postoppkrav.

Fosenferjer fjerner utslipp



NYHETER

Miljnvernkonsulenter
trues av utrydding
fl— Stillingene hør fredes
inntil miljotenkning har fått
skikkelig fotfeste innenfor de
forskjellige kommune
sektorene, sier generalsekre
tær Terje Kronen i Naturvern-
forbundet. — inntil det skjer
er miljøvernkonsulentene
helt avgjørende for miljø
vernarbe idet lokalt, så det er
meget uheldig at de nå trues
av utrydding.

En foreløpig oversikt
Naturvernforhundet har
utført viser at mellom 25 og
30 prosent av de 420

rniljøvernstillingene i
kommunene kan bli borte i
‘997. Arsaken er at de statlige
overforingene til miljøvern
stillingene ikke lenger går
som øremerkede midler.

— Miljøvernkonsulentene
har vært spesielt viktige i
forhold til arealplanlegging,
avfall, jord- og skogbruk,
mener Kronen.

35 000 barn steker
poteter i vinduskarmen
fl Skoleelever i syv land
deltar i Naturvernforbundets
energiprosjekt «Spare»
(Skoleprosjekt om anven
delse av ressurser og energi).
Grilling av poteter ved hjelp
av sol og folie er ett av 23

oppgaver elevene kan prøve
seg på.

Hensikten med prosjektet
er å gjøre skoleharna
bevissete på mulighetene og
begrensningene jordkloden
har når det gjelder å levere
menneskene energi.

—SFTmå
begrense tluorutslipp
fl Fluorutslippene fra
hjornesteinshedriften
Vigeland Metal Refinery i
Vennesla er så store at de gjør
merkbar skade på trær og

planter opptil tre kilometer
unna, mener Naturvernfor
bundet. Organisasjonen
påpeker at fluor er en av de
farligste miljogiftene
somfinnes, og her sFr sette
nye utslippskrav til bedriften.

Slakter utredning om skytefelt
fl Naturvernforhundet
slakter Forsvarets utredning
om nytt skytefelt, Region felt
Østlandet. Forsvaret vil
etablere det på ett av tre
områder i l-{edmark. Alle
stedene er i dag vill mark,
med stor betydning for
dyreliv og rekreasjon.

I sin høringsuttalelse om
Regionfelt Østlandet er
Naturvernforhundet svært
kritisk. Organisasjonen
mener det verste er det at
utredningen over hodet ikke
vurderer om et skytefelt er
nødvendig. Horingsinstan
sene bes krysse av hvilket av
tre alternativer som
foretrekkes. <Nullalternati
vet» er ikke nevnt.

Skogloven må endres
El Truede arter og naturtyper
må bli styrende for hvordan
skogbruket drives. Derfor må
skogloven endres, krever
Naturvernforhundet, Den
norske Turistforening, Natur
og Ungdom, Fremtiden i Våre
Hender og Verdens Naturfond.

Skogloven gir ingen
mulighet til å stoppe hogst i
leveområdene til truede arter.
Skoghrukerne hehøver ikke å
fortelle myndighetene om
sine planer, og fordi
hiologiske registreringer
mangler, vet skoghrukerne
ofte ikke hva de hogger,
mener organisasjonene. I
tillegg peker de på at det gis
tilskudd til både veihygging
og til drift i vanskelig terreng
i verneverdige og biologisk
verdifulle områder.

Av ANDRAS TJERNSHAUGEN

I Arbeiderpartiets program for
1997—2001 heter det at «i
årene som kommer vil vii
større grad vn samferdselsin
vesteringene fra vei til bane».
Samferdselsminister Sissel
Rønbeck får første sjanse til å
demonstrere hva en slik
vridning betyr når Norsk vei
og veitrafikkplan (Nvvr) og

Norsk Jernhaneplan (NJI’)

legges fram over påske.
Samferdselsmin is Le re ns

politiske rådgiver, Sve rre
Myrli, bekrefter at part Ijin

grammets mål om i v ri
investeringene ligger til
grunn for arbeidet ned
transportpla nene. i\ be ider-
partiets jernhaiepolitiske
talsmann, Johati Nyland, har
krevd to ni Il ia rder årlig til
investeringer i selve banenet
tet, mot dagens 1,2 milliarder.
NSB mener så høye investe
ringer er nøftlvenclig.

I Stortingets sa mferdselsko
mitd blir signalene om mer
P’ ger til jernbanen Positivt
mot tatt fra alle partier unntatt
I løyre:

Nå fiirventer vi et krafttak
tur jernbanen. sv går inn for et
i nvesteringsnivå opp mot tre
milliarder i året for å utnytte
jernbanens store miljøforde
ler, sier komiteens nestleder,
I nge Myrvoll.

Krfs May-l-Ielen Molvær
Grimstad vil ikke diskutere
tall før hun har sett regjering
ens forslag. Både sv og KrF
understreker at tanken om å
vn investeringene bare er
aktuell i strøk hvor jernbanen
er et alternativ.

si’s Terje Sandkjær er mer
Opptatt av økning enn
vridning i samferdselsinveste
ringene:

— Senterpartiet vil arbeide
for høy ramme både for
jernbane- og veiinvestering
ene, sier Sandkjær. fl

Nytt fra
NATURVERNFORBUNDET

Kan NSB få mer penger av politikerne?

Mer til bane,
mindre til vei?
Regjeringen legger nå fram planer for sam
ferdselspolitikken de neste ti årene.

• . . en del av miljøet. Miljøproblemene kjenner har Stora Papyrus utviklet Cyclus Qffset og

ingen grenser og har utviklet seg til en fare for Cycius Print. 100% resirkulert — med miljøet i
verdenssamfunnet på veg mot år 2000. Kravet tankene igjennom alle produksjonsstadier fra

til en renere verden reiser seg overalt. Derfor begynnelse til slutt.

LAGERFØRENDE GROSSISTER:

Cari Emil AS, 0510 . Tif.: 22 90 45 90

Cari Emil Stavanger AS . Tif.: 51 41 22 00

Cari Emil Bergen AS . Tif.: 55 52 50 00

Julius Maske AS. Tr.heim . Tif.: 73 89 29 00

L)

STORÅ
Stora Papyrus Norge AS

Tif.: 22 89 30 00

Fax: 22 154833

G BA F IS K
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miljøvernerne
Over hele Norge jobber tusenvis av mennesker med miljøvern hver dag. Lite av det dukker opp
i avisene. Vi fulgte fire miljøvernere på en typisk hverdag i februar. Det ble verken kjetting,
pipeklatring, «Debatt 21)) eller demonstrasjonstog. Men faktisk ganske mye miljøarbeid.

Av SIRI LEHNE NILSEN. ANDREAS TJF:RNSHAuGEI\j OG JENS P. TOLDNÆS. Foto. BARD LØKEN

Birgit Rusten
Miljøvernrådgiver
i Lier kommune

8.30 Miljørapportering for 1996.

Kommunen er med på å utvikle et
opplegg for miljørapportering
mellom stat og kommune.

9.00 Telefon fra teknisk etat. Innkalt til
mote for a drøfte reguleringsplan
for gang- og sykkelveier.

fl 9.15 Telefon fra NRK Buskerud. Ble
intervjuet om en utredning fra
kommunen. Den serpa mulighe
ten for å gjøre strandområdene
gronnere og mer tilgengelig for
ferdsel. I dag er det industrivirk
somhet i omradet.

10.00 Informasjonsmote om innsamling
og gjenvinning av landbruksplast.
Lederen i Lier bondelag og jeg har
vært padrivere for å få til et system.
Møtet ble arrangert for å få fram
synspunkter fra bønder som har
vært med på en prøveordning.

3.oo Tilbake til kontoret. Spise lunsj.
i 3.30 Telefon fra teknisk etat om

kildesortering, som skal innføres i
september i år. Jeg er koordinator
for arbeidet, og vi drøftet avfallsge
byrer og informasjon til skoler,
harnehager og vaktmestre.

14.00 Videre arbeid med miljorapporte
ring for 1996.

16.30 Møte i politisk ad hoc--utvalg for
Agenda 2 i. Et politisk utvalg som
skal jobbe med lokal oppfolging av
Rio-konvensjonen. Jeg er sekretær.

Martin Standley
Direktør i GRIP Senter, stittelsen for
bærekraftig produksjon og forbruk

06.30 Leser Aftenposten pa jakt etter
økonomi- og miljonyheter.

07.45 Er pa kontoret. Leser Dagens
Næringsliv. Oppslag om forurens
ning fra shipping gis videre til han
som jobber med innkjøpstips for
transporttjenester hos GRO’.

o8.oo Kjøper bursdagskake til en kollega.
Arbeider deretter med referat fra
siste styrernote i GRIP. LO,. NHO,

Naturvernforhundet, Kommune

nes Sentralforbund, SI-T og
Miljøverndepartementet sitter i
styret.

09.00 Samling for bursdagsbarnet. Her
blir det mye johbsnakk: Skal GRIP

legge større vekt pa etiske
argumenter framfor rent okono
miske i møtet med næringslivet?

10.00 Møte med NsB BA, som planlegger å
lære opp alle sine oo ansatte i
miljø kunnskap og gronnere
arheidsliv etter Naturligvis-
programmet til GRIP.

11.43 Innom Naturvernforbundets
kontor.

ia.oo Møter Natur 8v Miljø for intervju.
13.00 Tilbake pa kontoret. Telefon fra

rådmannen i Sørum kommune.
1-lan vil ha tilbakemelding pa et
forslag til revisjon av kommunens
milj øresul tater.

13.30 Møte hos NHO om prisen for beste
miljorapportering i næringslivet.

i.oo Tilbake på kontoret. Drøfter
soknad om prosjekt for gjenvin
ning av rivningsavfall fra bygg.
Møte om et planlagt seminar om
innkjopskriterier for grønn strøm.
Arbeider videre med referat fra
styremøte.

15.50 Et lass med den engelske utgaven
av GRO’s innkjøpsbrosjyre kommer
til kontoret, og alle ma bære.

16.15. Arbeider videre med referatet.

r7.r. Ferdig for dagen, drar hjem.

Tone Ryg
Skoleelev og kasserer
i Oslo Natur og Ungdom

08.10 Kommer til skolen (Oslo Katedral
ski )le).

08.20 Sosialantropoh)gi.
10.03 Engelsk.
io.o Matematikk.
11.45 Midttime. Møte i Katta Natur og
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Ungdom om aktiviteten
framover.
* Diskusjon om å starte en
studiesirkel om frihandel og
miljøvern.
* Diskusjon om arbeidet i
Miljoutvalget på skolen, hvor
Katta NU og elevrådet samarbei
der om å få til kildesortering og
andre miljøtiltak.
Norsk.
Historie.
Bruker friminuttet til å
mobilisere andre miljøinteres
serte på skolen til møte om
kampen mot gasskraftverk.
Samfunnsfag.
Skoledagen slutt.
Kommer til Oslo NU-kontoret.
Intervju med Natur & Miljø.

15.50 Jobber med regnskapet til Oslo
NU.

16.30 Innkalt til halvtimes krisedug
nad: Brev til medlemmene i
Vestre Aker NU må klistres
igjen og frankeres før posten
stenger.

17.10 Jobber videre med regnskapet.
i7.o Drar til øvelse med teater

gruppa.
2 1.00 Hjemme, leser til prøve i

biologi.

Sigrun Ringvold
Fagkonsulent
i Naturvernforbundet

o8.oo Pa jobb, leser Dagbladet.
o8.i (r gjennom posten. Ti brev

med svar på siste undersøkelse
om hvilke produkter som

inneholder hormonforstyr
rende miljøgifter.

09.00 Telefonsamtale med Prosessin
dustriens Landsforening for å
avtale møte om hormonforstyr
rende stoffer i produkter.

09.10 Går gjennom papirer fra
Naturvernforbundet i Vestfold
om spesialavfallslageret på
Langoya.

10.15 Går gjennom forslag til
Naturvernforbundets
arbeidsprogram 1997—I 999.

10.30 Seksjonsmote pà telefon.
12.30 Møte med Iver Mysterud fra

Universitetet i Oslo og Kåre
Olerud fra vår informasjonsav
deling for å diskutere en
informasjonskampanje.

13.30 Klarere infokampanjen med
seksjonsleder.

13.40 Gir informasjon om kvikksølv
til N&M Bulletin.

13.30 Telefon om sjokahelanlegg
mellom Norge og kontinentet.

14.00 Ringer stortingsrepresentant
Børre Rønningen. Vi skal møtes
i morgen og snakke om
oppfølgingen av et stortings
vedtak om hormonhermere i
produkter.

14.20 Direktoratet for naturforvalt
ning (DN) ringer, og forteller om
en liten seier. På oppfordring
fra NNV har ON bestemt at det
skal lages en oversikt over
effekter av miljogifter i norske
dyr. Oppdraget er sendt ut på
anbud.

14.3 o Forteller Naturvernforbundet i
Rogaland at konferanse om
okologisk landbruk på Cuba er
avlyst. Vi diskuterer vårens
sprøytemiddelarbeid.

14.45 Jeg jobber videre med Langoya
saken.

15.00 Avisa Nordlys fra Tromsø
ønsker kommentar om
hormonhermere i kosmetikk.

15.15 Jeg må skrive ferdig dette før
jeg går. Tidlig avslutning for å
feire hursdagen min. Tar med
noen papirer hjem for å gjøre
litt hjemme i kveld. t

— Jeg tror mange setter likhetstegn
mellom det mediene skriver om og det
miljovernarbeidet som blir gjort. Men vi
gjør en hel del ting som aldri får
oppmerksomhet, sier Sigrun Ringvold i
Naturvernforhundet.

— Det trengs både pådrivere som
skaper oppmerksomhet om sakene og
langsiktig arbeid med de endringene som
må følge etterpå. Selve gjennomføringen
av miljøtiltak, slik som vårt arbeid for et
grønnere arbeidsliv, er ofte lite konflikt-
fylt og derfor mindre spennende for
media, sier Martin Standley i GRIP —

stiftelsen for hærekraftig produksjon og
forbruk.

Han forteller at det er lett å få
pressedekning når GRO’ offentliggjor
barometre som sammenligner utvik
lingen i ulike bransjer.

— I-ler får journalistene mulighet til å
lage litt dramatikk: <Dagligvarehransjen
er mer miljovennlig enn turistnæringen»
og så videre. Vi har nok fortsatt en del å
lære om hvordan vi kan vinkle arbeidet
vårt slik at det når ut i media.

Kommer langt i det stille
Miljøvernrådgiver Birgit Rusten i Lier
kommune tror også at mangel på
konflikt i miljøarbeidet gir mindre
mediainteresse. I tillegg har hun tro på at
man kan komme langt ved å jobbe i det
stille:

— 1-Ivis jeg sto fram i lokalavisa med
beina godt plantet i soppelfyllinga og
anklaget teknisk etat for ikke å rydde
opp, er det ikke sikkert jeg ville nå så
langt. Men jeg ville utvilsomt få
problemer med å samarbeide med etaten
etterpå, sier Rusten. Hun er leder i Forum
for lokalt miljøvern, og mener svært mye
miljøvernarheid foregår uten presseopp
merksomhet i landets kommuner.

— Men presseutspill er selvfølgelig også
viktig for å utvikle opinionen.

Liten interesse for vanskelige saker
Sigrun Ringvold i Naturvernforbundet
prøver å bruke media bevisst for a få fram
saker hun mener er viktige.

— Hvordan erforholdet mellom innsats og
respons pd de miljøsakene du jobber med?

Gjerne uberegnelig. Vanskelige saker
krever selvsagt mye arbeid. Ofte er dette
saker som ikke slår an i media, både fordi
de er vanskelige å forstå, for såvel
journalister som publikum, og fordi det
er vrient å få gjort noe med dem.

— Noe av det viktigste er å snakke med
folk, poengterer Tone Ryg i Oslo Natur og
Ungdom. Som da vi sto på stand og
samla inn underskrifter mot gasskraft i
høst. Det var ikke bare underskriftene
som var viktige, men å få spredd
argumentene våre. Vi kommer ingen vei
uten å påvirke folks holdninger, mener
hun. El

helst kjenne litt til både hiologi, kjemi,
fysikk, politikk og jus, og de kan være
vanskelige å formidle pa en enkel mate. I
tillegg er det mange av miljoproblemene
som ikke har synlige effekter i dag.
Dermed kan det være vanskelig å få
forståelse for at sakene er gode hos
lederne, mener Sved. 1-lun tror det kan
bidra til at journalister resignerer og
slutter å skrive miljostoff.

FRA SIDE i

12.30

13.20

14.05

14.15

15.00

13.20

Ikke spennende nok for mediene
V Bortenfor blitzlampene og TV-kameraene skjer det en hel

masse miljøvernarbeid.

å

Her finnes NNV
Lurer du av og til om Aksjon Nærmiljo og Grønt arbeidsliv i PROSUS
Naturvernforbundet Trafikk praksis Regnskogsfondet
gjør noe annet enn å Bioenergigården IUCN Reguleringsrådet
lage dette bladet og Bioteknologinemda Kontaktutvalget for Rådet for utvikling og
kanskje svare på et og Blekkulf nordområdene miljø
annet spørsmål i Bærekraftutvalget Levende skog Rågivende og
pressen? Her er en DEBIO LOS miljoforum konfliktlosencle
oversikt over noen av Det Norske Skogselskap Miljøheimevernet barskogutvalg
de råd, institusjoner og Environment North Sea Miljovernlovutvalget for Seas at Risk
instanser organisasjo- ENs matvareorganisa- Svalbard Samarbeiclsrådet for
nen deltar aktivt i, ved sjon Nasjonalutvalget for naturvernsaker
siden av det daglige Finsefondet internasjonale Statens naturforvalt
arbeidet i sekretariatet Forbrukerrådet miljøspørsmål ningsråd
på Grünerlakka: Forum for utvikling og Norsk Fjellmuseum Statens næringsmiddel

miljø Norsk Skogbruksmu- tilsyn, tenkegruppa
Friends of the Earth seum Taiga Resque Network

Vanskelig å være
miljøjournalist
— Jeg tror det skorter på
forståelse for hvor viktige
miljøsaker er hos avisledere,
sier Ragnhild Sved i organisa
sjonen Norske Miljø-
journalister.

—- Miljosaker er ofte kompliserte.
Journalistene som skal dekke dem bor
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Høgskolen i Telemark
Naturvern krever kunnskap
Å bevare naturgrunnlaget og miljøet
- lokalt og globalt - er en av de største
utfordringene vi står overfor. Det kreves
omfattende kunnskaper, innsikt og
forståelse. Vi vil trenge flere høyt
utdannede fagfolk innen natur og miljø.
Du kan bli en av dem.

Hogskolen i Telemark gir deg topp
utdanningen i tverrfaglig natur- og miljo
vernutdanning gjennom et fire-årig
hovedstudium. Dette finner du i Bo.

Ettertraktet spisskompetanse innen bl.a.
renseteknikk og miljoadministrasjon får du
ved å studere til sivilingeniør i Porsgrunn.

Disse to studiestedene i Hogskolen i
Telemark har fått det nasjonale ansvaret
for å utvikle den fremste kunnskapen innen
miljø- og naturvern.
Det kommer deg til gode som student.

Men Høgskolen i Telemark byr også på
mange, mange flere studier og muligheter
for deg.

Ring 35 57 53 00 og be om katalog.
(Faks: 35575301)

Lyst til å bli...
...miljøvernleiar, arealpianleggar, kulturvernrettleiar

HSF kan tilby 4-årig hovudstudium
i Natur- og Miljøfag
STUDIERETNING MILJØGEOLOGI

• Nat urfaglegl gru rinom n(.
• Sxialisering innantor gvologiske emn(.
• Kunnskap om niturossursir, prosessir, risikofiktorar, plankgging

og miljopolitikk.
• Bruk IV mod(rn(’ (dl )—v(rkll ly, kart, go (data g G iS.
• Kvllifisor tor arh(idsoppgver og rdgjeving knytt til plankgging

og forvaltning av naturrossursir og naturmiljo.

STUDIERETNING LANDSKAPSFORVALTNING
• Naturfagkg grunn(mn(.
• Spesialioring m(d sarlig vekt p kulturlandskap ()

— ku It u rm i Iji
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M
iljøbevegelsen har vært hos
psykolog. Diagnosen fore
ligger i form av en 300 sider
lang rapport, skrevet av
forskerne Per Selle og Kristin

Strømsnes ved Norsk senter for forsk
ning, ledelse, organisasjon og styring
(Los-senteret) i Bergen. En av hovedkon

( klusjonene i boka ((Mil jøvernpolitikk og
miljøvernorganisering mot år 2000» er at
miljøorganisasjonene er på vei bort fra
demokratiet.

De «nye» miljøvernorganisasjonene
som Bellona, Greenpeace og Miljovern
forbundet har valgt en ikke-demokratisk
organisasjonsform for å være mer
fleksible og effektive. Også de eldre
organisasjonene, f.eks. Fremtiden i våre
hender og Naturvernforbundet som utgir
seg for å være demokratiske, har et
elitistisk styre i praksis, mener forskerne
fra Bergen.

«Dette henger sammen med at disse
organisasjonene er blitt sentraliserte. De
har bygd opp spesialiserte avdelinger
som er autonome i forbold til organisa
sjonsprosessene. Medlemmene er ofte
helt passive, og knapt nok koblet til
beslutningsstrukturen i organisasjonene.
Formelle muligheter er dessuten ikke det
samme som reelle mulighter, og det er
heller sjelden at medlemmene benytter

seg av de mulighetene som faktisk
finnes», skriver forskerne Per Selle og
Kristin Strømsnes.

Medlemmer — problem eller ressurs?
De mener at organisasjonene ikke
trenger medlemmer på samme måte som
før. Medlemmer brukes mer som passive
støttespillere overfor staten for å
finansiere organisasjonens drift. Men om

«Vi har sluppet interne
maktkamper fordi vi har
hatt et diktatur med
Frederic Hauge og venner
i spissen»

stat eller næringsliv betaler, blir
organisasjonene mer uavhengige av den
enkelte som støttespiller, hevder
forskerne.

Konklusjonene til Selle og Strømsnes
bekreftes langt på vei av Rune Haaland i
Bellona, som sier at han har savnet
medlemmer mange ganger, men da for å
få offentlig støtte til blant annet
informasjonstiltak. Uten den har

organisasjonen ikke ressurser til å følge
opp de mange henvendelsene de får blant
annet fra skoleelever om Russland. Da
blir prioriteringen hard: resultatoppnå
else framfor service til enkeltpersoner.

— A ha medlemmer har både fordeler
og ulemper. Jeg er glad for at vi slipper å
bruke tid og ressurser på medlemspleie.
Vi har også sluppet interne maktkamper

fordi vi har hatt et diktatur
med Frederic Hauge og
venner i spissen. Men nå
har vi utviklet et godt
interndemokrati i forhold
til de ansatte, sier han.

Med lave medlemstall
og dårlig utbygde lokaliag

forblir miljøorganisasjoners visjoner om
en folkebevegelse en illusjon. Selv
Naturvernforbundet som kaller seg
«Norges største og eneste landsdekkende
organisasjon» (Arbeidsprogram for
1994—1995) er langt fra å være nettopp
d&, mener forskerne. Medlemstallet er
bare en tiendedel av f.eks. Røde Kors, og
organisasjonen finnes bare i en tredjedel
av norske kommuner. Den «lokale»
representasjonen er i stor grad regionsba
sert, med vekt på byer og tettsteder,
påpeker Seile og Strømsnes.

— Det er nok ærlig ment når noen sier
at de ønsker seg en folkebevegelse, men
jeg tror ikke de vet hvordan de skal få
folk med seg, sier professor Per Selle til
Natur & Miljø.

Statens venner
Et styre som gir seg ut for demokrati men
som i virkeligheten er et fåmannsvelde er
et «demokratur», ifølge Norsk Illustrert
Ordbok. Dette henger også sammen med
finansieringen. Miijøorganisasjonene,
også de som ikke mottar grunnstøtte, har
gjort seg mer avhengig av det offentlige
fordi de har et økende behov for
prosjektstøtte.

— Mange organisasjoner anser
grunnstøtten, eller driftsstøtten, som den
offentlige støtten. De ser ikke at
prosjekts.tøtte er langt mer forpliktende
og politisk bindende. Den styrer
aktiviteten i organisasjonene i større
grad, sier professor Selle.

Når det er prosjektene som sikrer
organisasjonens størrelse og permanens,
kan staten fastsette rammene på en helt
annen måte enn tidligere. Flere forskere
har karakterisert de frivillige organisasjo
ner i Norden som nokså «statsvennlige».
De hevder at organisasjonene har
utviklet seg fra å påvirke og sette
rammevilkår til å tilpasse seg.

Men det er ikke bare organisasjonens
forhold til staten som har forandret seg —

det er også blitt stuerent å samarbeide
med næringslivet. Et eksempel er
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miljøbevegelsen
Miljøorganisasjonene er på vei bort fra demokratiet, skriver
forskerne Per Seile og Kristin Strømsnes i en ny rapport.
Nye miljøvernorganisasjoner som Bellona og Miljøvernfor
bundet legger vekt på fleksibifitet og effektivitet, mens
Naturvernforbundet og Fremtiden i våre hender har utviklet
elitistiske styreformer heter det.

Av RUTH SCHUKALLA

1



Bellona, som er over seksti prosent
markedsfinansiert. Men Rune Haaland
avviser bestemt at dette kan binde
organisasjonens aktiviteter, selv om det
finnes tette samarheidsprosjekter, for
eksempel med Statoil om programmet
for renere energi.

En kjøper ikke Bellonas hjerte for
hundre tusen — ikke for mer heller, for
den saks skyld. Vi sier ja takk til det vi
kan få, men det er vi som bestemmer
hvordan pengene brukes, sier han.

Ikke plass til amatører
For å få nye prosjekter har organisasjo
nene lært seg å jobbe profesjunelt og
effektivt. Dette mener forskerne er med
på å true amatørlinjen i organisasjonene.

«Ikke i noen av organisasjonene ser vi
diskusjon av, eller vektlegging på, det
genuint frivillige i betydning «ikke
skolert>’. Vi møter nærmest ikke tanken
på at dét er en arheidsform som har verdi
i seg selv. Synet pä frivillighet er nemlig
mer enn et spørsmål om betalt vs. ikke--
betalt arbeid», skriver Seile og Strømsnes.

De mener at synet på frivillighet og
medlemskap er to sider ved samme sak:
Nar frivillighet mister sin status, er det
lettere å nedprioritere medlemskap også
rent organisatorisk.

Rune Haaland i Bellona har savnet

medlemmer. De er greie å ha for å få

bevilget penger fra staten.

Representerer miljø, ikke folk
Hvis det er slik at den demokratiske
organiseringen holder på å koke bort, er
det nærliggende å spørre hvem organisa
sjonene representerer eller handler pä
vegne av. Er det folket, økonomiske
støt tespillere (medlemmer, staten,

næringslivet) eller seg selv, det vil si
organisasjonseliten? Eller spiller det ingen
rolle så lenge de har noe fornuftig å si?

Rune Haaland i Bellona er i hvert fall
ikke særlig opptatt av problemet.

Vi taler pa vegne av miljøet, og
virkerniddelbruken er delegert til
saksbehandlerniva.

— Det er ikke viktig med representativi
tet .... Vi hehøver jo ikke å stemme på
miljøvern, det er galskap å stemme over
virkemidler, sier han.

Nærsynte pragmatikere
Nå har miljøorganisasjonene også. fått et
papir på at de ikke er noen teoretiske
tungvektere. Det at organisasjonene er
svake pa teori og heihetlig tenkning, kan
ifølge forskerne ha store konsekvenser.

Organisasjonene er mer kortsiktige
og aksjonsorienterte i sitt arbeid . (...) Det
er i liten grad utviklet begreper og
kategorier som griper menneskets
forhold til naturen (...) og overraskende
lite konsentrasjon om det vi kan kalle
teoretiske spørsmål, skriver de.

Derfor mener forskerne at pragmatiske
organisasjoner blir nærmere knyttet til
markedet: Blir man aksjonsrettet, må
man forholde seg til næringslivet, og
mangler man en dypere svstemkritikk,
blir det mer naturlig å påvirke der mye av

forurensningen i praksis går for seg.
Resultatet blir en «vekst med vern
tenkning», mener de.

«Svak ideologisk orientering og
saksbasert mobilisering gjør organisasjo
nene sårhare. Uten teoretisk dybde blir
det umulig a utvikle et varig syn på hvem

som er venn og hvem som er fiende.
Mohilisering fra sak til sak gjør bevegei
sen sårhar for svingninger i folks
oppmerksomhet om miljøvern», skriver
Seile og Strømsnes.

Et annet svakhetspunkt som har gått
opp for mange av miljøvernorganisasjo

nene etter fjorårets rv-aksjon, er at
miljøhevegelsen er lite samlet. Også
forskerne har sett at miljøorganisasjo
nene ser seg selv som konkurrenter til de
andre og er flinkest i å framheve sin egen
organisasjon i mediene. Ingen av
organisasjonene har en sentral stilling
som den for eksempel Arbeiderpartiet
har hatt innenfor arbeiderbevegelsen.

«I den grad miljøhevegelsen har en
kjerne, et senter, vil vii dag trolig heller
finne den i Miljøverndepartementet enn i
miljøvernorganisasjonene», hevder de.-— Jeg tror at etter TV -aksjonen må alle
organisasjoner gå i seg selv og spørre: hva
har vi gjort feil. Det gjelder også Bellona,
mener Rune Haaland.

Han mener at til tross for at miljøorga
nisasjoner har sterke markeringshehov,
har det vist seg at de kan samarbeide når
det kommer til stykket, og nevner
metanol fabrikken som et eksempel. Men
han innrømmer også. at offentlig
krangling i mediene ikke gir de beste
miljøresultatene. Samtidig mener han at
mediene har blitt mindre viktige som
arena:-- Miljøkampen foregår ikke i avisen,
men i styrer i bedrifter og i byråkratiet. D

Naturvemforbundet:

Av JON BJARTNES

Det er på tide med mindre
sentralt byråkrati og mer
lokalt engasjement i Natur
vernforbundet. Dét mener
både tillitsvalgte og ansatte
Natur og Miljø har snakket
med.
Kritikken om at miljøhevegelsen er pa
vei bort fra demokratiet, kommer ikke
bare fra utenforstående akademikere,
men også fra Naturvernforhundets egne
rekker.

Ekspertise og lobbyvirksomhet
litt kort kan kritikken oppsummeres på
(kone maten: Naturvernforbundet har
fått et stort sekretariat med fagfolk, som
ci river lobbyvirksomhet, skriver rapporter
og høringsuttalelser— men som har liten
konlakt med det som rører seg i fylkes- og

særlig lokallagene. Dermed blir medlem
menes vei til innflytelse begrenset: Stort
sett går den gjennom en kronglete,
formell kanal, som består av ikke mindre
enn tre organisasjonsiedd: Lokallag,
fylkeslag og sentralledd. Det betyr at det
er tre nivåer av valgte
styrer mellom Jørgen
I latternaker og Heidi
S orense n.- De siste arene har
det vært lettere å få
innflytelse i Naturvern-
forbundet gjennom å
nekte militæret, enn
gjennom å være aktiv i
et lokallag. En sivilarhei
der i sekretariatet har
hatt mye større sjanse
for å delta i utformingen
av politikken, enn for
eksempel et mangearig styremedlem i et
lokallag, sier Kjetil Bjørklund fra Nordre
Land til Natur og Miljø. I lan har mange
år bak seg som aktiv i hade lokal og

fylkeslag i Naturvernforbundet i Oppland
— og har for øvrig altså vært sivilarheider i
sekretariatet i Oslo.

Roller og arbeidsformer
Bjørklund får langt på vei støtte av Erik

Solheim, leder i
Naturvernfo rbun
det i Sogn og
Fjordane. 1-lan har
tidligere vært leder
i forbundet
sentralt, og har
dessuten hatt
drøssevis av verv i
forskjellige styrer
og komiteer.
Solheim mener
Naturvernforbun
det de siste åra har
gått inn i roller og

arhe idsformer som har svekket medlem
menes innflytelse. Han peker ut tre
elementer som han mener har virket
uheldig: Stor grad av prosjektfinansiering

av sekretariatet, høy prioritering av

O lobbyvirksomhet, og en tro på at
- ekspertise er avgjørende.- Når sekretariatet vokser, og veksten

langt på vei finansieres av pengestøtte til
avgrensede prosjekter, kan det fort oppstå
en styringskultur der det blir et mal i seg
selv a holde det gående. Ni ser det ut til at
prosjektmarkedet krymper, og det tror
jeg er et gode, sier Solheim.

— Må mobilisere medlemmer
Solheim mener Naturvernforbunclet ma
bli flinkere til å mobilisere medlemmene.

De siste årene har Naturvernforbun
det prioritert å gjøre seg gjeldende som

lobbyist i makthavernes innerste rom. Jeg
sier ikke at dette ikke har ført til
resultater, men for forbundet som
organisasjon er dette ikke en arheidsform
vi kan hygge framtiden pa. Arbeidet blir
usynlig, og er lite egnet til å mobilisere
medlemmer og tili itsvalgte. Dessuten
dyrker det fram en ekspertkul tur; skal en
være en effektiv lohbyist, må en ha alle

- Lokallagene er ikke til for sekretaria.

tets skyld — sekretariatet er til for

lokallagene, sier Naturvernforbundets

generalsekretær Terje Kronen.

detaljene på plass i argumentasjonen. Jeg
tror kanskje lobbyvirksomhet passer
bedre for organisasjoner som Bellona og
Greenpeace, som ikke er så medlemsha
serte. De må mobilisere givere gjennom i.
vise til at arbeidet fører til resultater.
Naturvernforbundet mi mobilisere
nlcdlL’rnrn’r gjennom i spre engasjement.
Dette er en viktig forskjell. Naturvernfor
bundet ma selvsagt være faglig på
høyden. Men en medlemsorganisasjon
som skal vinne styrke gjennom engasje
ment hos mange, mi. ha enkle og viktige
krav å sta på. Og litt flåsete sagt: De gode
standpunktene i naturvernspø rsmål er
ikke slike som vi utreder oss fram til. De
er mer slike som vi kjenner oss fram til,
sier Solheim.

— Gjentatt kritikk
Istedenfor lobbyeksperter vil han at
forbundets ansatte skal være de aktive
medlemmenes gode hjelpere.
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Demokrati — uegnet til å løse miljøproblemer?
Trenger miljøbevegel
sen demokratiet når så
mange åpenbart mener
at miljoproblemene kan
løses mer profesjonelt
.og effektivt på andre
måter?

Professor Thomas
Christian Wyller er en av
dem som mener at
demokratiet er problema
tisk i forhold til å løse
miljøproblemer. Men han
vil ikke avskaffe det, men
forbedre det. I hvilken
grad demokrati er egnet
til å løse miljøproblemer
avhenger av hvor dypt
forankret de er i
samfunnsstrukturen.

— Vi kan
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Det er maktpåliggende at sekretariat
og sentral ledelse tar den gjentatte
kritikken på alvor, om at lokal- og
fylkeslag får for liten støtte i saker der de
for eksempel trenger kanaler inn til
sentrale myndigheter. Sentralleddet må
ha kapasitet til å støtte den ytre organisa
sjonen i slike saker, sier Solheim.

Han understreker at det er arbeidsfor
mer og styringskultur han vil gjøre noe
med — og at han slett ikke mener
sekretariat og sentral ledelse i Naturvern-
forbundet består av folk med udemokra
tisk sinnelag.

— Mister engasjement
Kjetil Bjørklund er heller ikke ute etter
noen å kappe hodet av.

— Det er ikke enkeltpersoner kritikken
retter seg mot. Men det er ingen tvil om
at mange aktive naturvernere rundt
omkring i landet mister engasjementet,
fordi de opplever at lokale initiativ blir
møtt med alt annet enn jubel fra travle
folk i sekretariatet. Det er avgjørende
viktig for Naturvernforbundet at folk
som sitter i sentrale posisjoner ser på
aktive medlemmer og tillitsvalgte som en
ressurs. Mange har for eksempel
praktiske erfaringer fra natur- og

«Men det er ingen tvil om
at mange aktive natur
vernere rundt omkring i
landet mister engasjemen
tet, fordi de opplever at
lokale initiativ blir møtt
med alt annet enn jubel fra
travle folk i sekretariatet.»

miljøarbeid som kan utfylle den mer
teoretiske tilnærmingen som sekretaria
tet har. Nå må forbundet bli flinkere til å
utnytte denne ressursen. Det må bety
mer direkte kontakt mellom Naturvern-
forbundet sentralt og de aktive medlem
mene, sier Bjørklund.

— Har fanget opp kritikken
Naturvernforbundets forholdsvis ferske
generalsekretær, Terje Kronen, blir ikice
provosert av kritikken fra forskere og
organisasjon. Istedenfor ä gå i forsvarsposi
sjon, sier han at kritikken har mye for seg.

—Vi mener vi har fanget opp mye av
kritikken allerede. Fra og med i fjor
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reduserte vi den økonomiske aktiviteten i
sekretariatet, på den måten at vi reduserte
tallet på prosjekter med finansiering
utenfra. Dette fortsetter vi med i år. Og
dette året har organisasjonshygging forste
prioritet for Naturvernforhundet. Vi
satser mer på skolering av folk i organisa
sjonen, vi skal ha en stor rådslagningspro
sess om Naturvernforbundets plattform
fram mot landsmøtet til sommeren, og
sekretariatets folk skal reise mer rundt til
fylkes- og lokallagene. Dessuten skal vi
styrke sekretariatets funksjon som
nettverkshygger og service-yter:
Lokallagene er ikke til for sekretariatets
skyld — sekretariatet er til for lokallagene.
Vi begynner å se resultater av denne
omleggingen allerede, sier Terje Kronen.

Kjetil Bjørklund mener at det kan være
grunn til å se nærmere på flere ting enn
arbeidsformene i sekretariatet. Han
mener det også kan være fornuftig å
vurdere fylkeslagenes posisjon i den
formelle strukturen.

— Kanskje bør fylkeslagenes rolle i
beslutningsprosessene svekkes til fordel
for lokallagene — kanskje kan fylkesla
gene like godt legges ned. Dermed ville
det bli ett ledd mindre mellom medlem
mer og ledelse. Natur og Ungdom klarer
seg for eksempel utmerket uten fylkeslag,
sier Bjørklund. [1

Renovasjonsselskapet for
Krlstiansandsregionen

RKR er et interkommunalt selskap
for kommunene Kristiansand,
Songdalen, Sogne og Vennesla -

en region med nærmere 100.000
innbyggere.

r

Med enkle midler og
gode naboer

kan du sikre deg
mot innbrudd

RKR har ansvar for behandling av
avfall og driver i alt
5 gjenvinningsstasjoner og
to avfallsanlegg.

RKR driver Norges største
komposteringsanlegg for
behandling av bioavfall og slam.

RKR er også et kompetansesenter
for avfall og gjenvinning for
eierkommunene og for næringslivet
i regionen.

Mer informasjon?
Tif. 38 02 86 00

uu MALLIN
Meltzersgt. 4 - N-0257 Oslo

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

FRETEX-ELEVATOR

GJENBRUK -

RESSURSGJENVINNING -

VERDISKAPNING
FOR MENNESKETS OG
MILJOETS SKYLD

Vil du vite mer
om natur og miljø?

IIIIIIi1 •

•,

I 93

TIf. 22 64 70 70
Fax 22647112

Ring oss om pris!

___POLITI

ET

Vår publikasjonsoversikt
for 1997 er klar til utsending

Se hva vi kan tilby av brosjyre-
materiell og faglitteratur’

Fyll ut svarslippen og
send den til oss, så sørger
vi for at du får publika
sjonsoversikten umiddel
bart.

!
AIlBIIDS’IILø

Aktietrykkeriet
ditt

mil jøvennhge
alternativ når

det gjelder
trykksaker

Aktietrykkeriet a.s
Postboks 40, økern, 0508 Oslo

Spireavn. 16, 0580 Oslo

The ‘Company

ENGANGSTALLERKENER
Et naturvennhig alternativ fra:
The Chinet Company AS
Viul - 3500 Hønefoss
TIf. 32 12 34 22 - Fax: 32 12 24 56

Ja, send meg DNs publikasjonsoversikt

Navn-

Adresse:

Postnr Sted

Sendes til Direktoratet for naturforvaltning, 7005 Trondheim
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Av SIRI LEHNE NILSEN

E
kstra arbeid, nei? Men det gir

ekstra glede: Giftfri mat, en
trivelig hobby og et lite bidrag
til å løse miljøproblemene, sier
Marianne Leisner, og snuser

inn duften av fuktig jord. I skrivende
stund ligger sommeren fortsatt godt
gjemt under snø og is. Men vi har fått et
snev av vårfolelse i drivhuset til
Botanisk hage.

—Det er ikke så lenge igjen! Allerede i
mars kan man begynne å så frø inne, sier
Leisner, før hun vender tilbake til
fordommene:

— Joda, det hender gulrottene blir litt
skjevere og eplene litt mer flekkete. Men
hva gjør egentlig det?

Og lulcingen?
— Ved å dekke jorden mellom vekstene

med planteavfall sparer du deg selv for
mye arbeid. Samtidig gjødsier du
kjokkenhagen, sier Leisner. I lun har
skrevet boka «Villrosene — okologi i
hagen», og jobber til daglig i Gaia

1-Ivis du vil dyrke opp plenen din (eller
et annet tilvokst felt) på en enkel måte,
kan du bruke følgende oppskrift:

Fukt aviser i vann, og legg dem i
rader utover plenen. La det stå igjen
smale striper med gress mellom
radene. Her putter du ned settepoteter i

gruppen -- først og fremst med permakul
tur og planlegging av okologiske hager.
Hun pastår at den miljovennlige hagen
ikke krever mye ekstra luking.

-- 1-Iva monner det om hobby-hagebruke
ren driuer miljøveni i sin lille hage?

Tusenvis av bittesmå handlinger har
gitt oss en kritisk miljøsituasjon. Med
tusenvis at små handlinger kan vi
komme oss ut av den igjen!

Blomst skremte lus
De første skrittene mot et mer miljovenn
lig hagebruk tar du på følgende mate:
Levtr sproytemidlene du har igjen fra i
fjor til et spesialavfallsmottak. Istedet
planter du forskjellige planter om
hverandre: En rad purre ved siden av
gulrottene jager bort gulrotfluene.
Tagetes skremmer vekk lus.

Samplanting er den viktigste formen
for plantevern. Jo flere like planter som er
samlet, jo dårligere blir den okologiske
halansen. Da er det lettere for skadedyr og
sykdommer å spre seg, poengterer
Le isner.

små hull. Dekk avisene og området
rundt potethullene med halm.

Om høsten får du hjemmedyrkede
poteter på middagsbordet, og våren
etter har du et fint bed som du kan så
andre vekster i.

Ilvis skadedyrene
allikevel blir
plagsomme, finnes
det mange gode råd.
Et nedgravd beger
med øl trekker
sneglene bort fra
gronsaksbedet.
Pappkrage rundt
kålholdet forhindrer
kålfluen i a legge
egg pa stengelen.
Aske jager flOCfl

skadedyr, urtevann
tar knekken ph
andre.

Avfall som gjødsel
Snør godt igjen sekken med kunstgjødsel
— den trengs ikke.

-. Kunstgjodsel løser seg så raskt opp i
jorda at den blir som en intravenos
næring for plantene. Mange av mikronæ
rmgsstoffene blir ikke tilgjengelige for
røttene, og plantene blir mer sårhare
overfor sykdommer. I tillegg er det svært
ressurskrevende å produsere kunstgjød
sel. Bruk istedet matavfallet ditt som
gjødsel: Kompostér det i en tett kompost
binge, oi bruk resultatet til gjodsel og
ordforbe d r i ngs middel.

Kløver, lupiner og andre planter i
erteblomstfamilien tilforer jorda
næringsstoffet nitrogen, og er derfor gode
hjelpere i hagen. Plant slike vekster i en
ny del av hagen hvert år. Aret etter kan
du dyrke næringskrevende planter
samme sted.

-• De næringssamlende plantene kan
også brukes som gronngjodsel; slå dem og
bruk dem som jorddekke rundt de andre
plantene, sier Leisner. I lun legger til at
husdyrmokk ogsa er bra, men ofte
vanskelig tilgjengelig for hageeiere.

— I Ivis du bruker det må du unnga
gjodsel med mye sagflis i. Den vil stjele
næring fra jorda.

Urtevann, laget ved å legge brennesle
eller valurt i vann tre uker, gir både
næring og rnotstandskraft til plantene.
Tang er ogsa velegnet som gjodsel, vel og
merke etter at den er skylt godt i
ferskvami.

-. økologiske safrø er dessverre ikke så
lett å få tak i. Ulempen med frø man får
kjøpt i vanlige hutikker er at de ofte er
lite klimatilpasset, og dessuten såkalte
«Fi hybrider». De er avlet fram slik at det

Tupper på tunet
— Skaff deg noen høner! De storkoser seg
med middagsrester, forskyner deg med
egg og gjodsier hagen.

Leisner er opptatt av å skape et
kretslop mellom hus og hage.

- l.enge har menneskene villet gjøre
seg totalt uavhengig av naturen. Men
enten vi vil det eller ikke, er vi en del av
kretslopet. Når vi bruker hagen til å

FORTSETTER PA NESTE SIDE

Åtte tips
til deg som vil drive
miljøvern ihagen:

i Dropp sprøytemidler.
Giftstoffene er laget for å drepe, og
tar ofte livet av nytteorganismer
også. I stedet kan du forvirre
skadedyrene ved å plante forskjel
lige vekster sammen. Eller styrke
plantene med brenneslevann.

2 Dropp kunstgjødsel.
Det kan gjøre plantene mindre
motstandsdyktige mot sykdom og
skadedyr. I tillegg krever det mye
energi å lage kunstgjødsel.

Istedet kan du gjodsle med
kompost, husdyrmokk, tang eller
urtevann. Du kan også plante
kløver eller andre nitrogensam
lende vekster i deler av hagen.

3 Dekk til jorda.
Legg gress, halm, løv, grønsaksbla
der e.l. rundt plantene. Jorddekket
holder på varme og fuktighet, gir
næring til de små gode hjelperne i
jorden, verner mot slagregn og vind
og kveler ugress.

4 Lag kompost.
Det gir godt gjødsel, fint jordforbe
dringsmiddel og reduserer
søppelmengden du sender på
fyllinga.

5 Driv vekstskifte.
La plantene skifte vokseplass. Det
gir mindre problemer med ugress
og skadedyr. Tilfør jorda næring
ved hvert år å dyrke et felt med
planter som fikserer nitrogen, for
eksempel kløver.

6 Dyrk mat på plenen.
Det krever langt mindre ressurser å
dyrke mat i hagen enn i det
tradisjonelle landbruket.

7. Bruk ugresset.
Mye av ugresset kan brukes til noe
nyttig. Løvetann som saft og vin.
Meldestokk i salaten. Brennesle i
suppe, i komposten, som gjodsel
vann og plantevernmiddel.
Skvallerkål som stuing.

8. Skaff deg en bok
om miljøvennhig hagebruk.

Rddeneruto,h,d,i ,nd hjdpfro og Morion Leisne,.

røn
r
het

Puslete gulrøtter, skrukkete epler og timevis med luking.
Fordommene er mange mot miljøvennlig hagebruk. Er
det bare for idealister med enorme mengder fritid?

Fra plen til potet — uten å løfte en spade

--

- Dyrk opp plenen! Nytteve kster er minst like vakre som prydvekster, mener Marianne Leisner.

fungerer dårlig å ta frø av plantene og
bruke året etter, sier Leisner. Selv har hun
kommet over et svensk frofirma som
selger en del gamle, nordiske sorter.

--Jeg syns det er et viktig å bidrag til
det biologiske mangfoldet a ta vare på det
gamle sortsrnaterialet, sier hun.

22. NATUR & MILJØ 2.97 NATUR & MILJØ 2.97 • 23



FRA SIDE 23

dyrke mat miljøvennlig, kan vi spare
naturen for mye. Matproduksjon i egen
hage krever langt mindre ressurser enn
i ndustrielt jordbruk. «Roma-klubben»
har regnet ut at det trengs 2000—4000

kvadratmeter industrielt drevet
jordhruksareal for å ernære ett menneske.
Praktiske prosjekter viser at 325

kvadratmeter hagejord er nok. Tallene er
nok teoretiske, men de sier allikevel noe
om den store forskjellen.

— Derfor er det et stort potensial i å
bruke hagen til å dyrke mat. Etter andre
verdenskrig har det blitt et tegn på
velstand å. slippe å dyrke maten selv.
Kjokkenhagen er erstattet av gressplener
og prydvekster. Jeg er overbevist om at
selvdyrket mat snart vil gjenvinne sin
status — etter hvert som folk blir mer
opptatt av kvaliteten til maten de spiser.
1-Ivis vi dyrker mat i vår egen hage, kan vi
sikre oss sunn og god mat, samt god
fysisk og psykisk helse. Dessuten er
nyttevekster ofte vel så vakre som
prydvekster. D

Mer informasjon
Norsk Økologisk landhrukslag, tlf. 55 32

04 8o, har mange lokallag. Flere av dem
driver med okoklogisk hagebruk. I tillegg
finnes økologiske demonstrasj onshager
over hele landet. Der kan man få se
miljøvennlige løsninger i praksis.

Litteraturtips:
Bare sprøyt? Veileder om gfifritt hagebrulc er
laget av Miljøheimevernet, tlf. 22 71 55
62, samarbeid med Naturvernforbundet
og Ilageselskapet. Den er gratis.
Ølcologislc hagebruk av Synnevåg m.fl.,
Landhruksforlaget, 1996.

Den grønne hageboken av Marie-Luise
Kreuter, NKS-forlaget, 1991.

Villrosene, økologi i hagen av Marianne
Leisner, Landhruksforlaget, 1996.

Den første er en kort veileder om
alternativer til sproyting, den andre og
den tredje er håndbøker i økologisk
hagebruk, mens den fjerde legger mer
vekt på planlegging av hagen.
Videoen Hus og hage — på lag mcd naturen,
Landhruksforlaget, gir også mange
praktiske tips om økologisk hagehold.

økologiske frø:
Frejas Frö, Sverige: 00-46-3 03 77 71 40?

På samme telefonnummer treffes
Runåhergs Fröer som selger mange gamle,
nordiske sorter, og som unngår Fi
hybrider.

I Norge er det lite å få tak i av økolo
iske frø, men i løpet av noen år vil
tilbudet trolig bli større. Et prosjekt med
utprøving drives av Kjerstin Pålsson,
Burholveien, 1940 Bjorkelangen.

Det «miljøvennlige» ugressmid
delet Roundup er funnet i
grunnvann, viser tyske undersø
kelser. Ingen sjekker om det
havner i norsk grunnvann, til
tross for at Roundup er svært
mye brukt her i landet.
«Miljøvennlig ugressmiddel !» sier det
multinasjonale selskapet Monsanto, og
selger Roundup til både bønder og
hagebrukere.

Landhrukstilsynet vil ikke være med
på å kalle noe sprøytemiddel «miljøvenn
lig», men har godkjent Roundup fordi det
regnes som lite miljøskadelig sammenlig
net med andre sprøytemidler. Både fordi
det brytes raskt ned og fordi det binder

Av JENS P TOLDNÆS OG SIRI L. NILSEN

Ingen vet hvor mye sprøytemid
ler som brukes i norske hager.

Førstekonsulent Kai Uwe Bracklo ved
seksjonen for plantevernmidler hos
Landbrukstilsynet forklarer det med at
hagebrukere kan kjøpe hobby- og
yrkespreparater om
hverandre Mengden
solgte hobbyprepara
ter sier derfor ikke så
mye om den totale
giftbruken i norske
hager.

— Fra og med første
juli i år blir det
imidlertid slutt på
dette. Da kommer det
en ny forskrift som
gjør det umulig for
hobbybrukere å
kjøpe såkalte
yrkespreparater, sier
han.

Selv om Bracklo er
med og godkjenner
en rekke sprøytemid
ler til bruk i norske hager, vil han ikke
bruke dem selv.

— Jeg synes ikke det er nødvendig å
bruke plantevernmidler på spiselige ting
man har i hagen. På roser kunne jeg nok
gjort det, sier han.

seg så hardt til jorda at det vanskelig skal
kunne sive ned i grunnvannet. Det
samme har myndighetene i mange andre
europeiske land ment.

Men nå er Roundup funnet i grunn-
vann i Tyskland, skriver den danske avisa
Information. Landbrukstilsynet er
overrasket, og vil sjekke saken med tyske
kolleger.

Glyfosat heter det aktive stoffet i
Roundup. På tross av at det er det mest
brukte ugressmiddelet i Norge, er det
ingen som sjekker om det havner i
grunnvannet. Analysene er kostbare, og
mâ sendes utenlands. Etter funnene i tysk
grunnvann vil imidlertid Landbrukstilsy
net vurdere å ta med glyfosat i et
overvåkningsprogram for ugressmidler. LI

Også Inger M. Frette, gartner ved
Oasen Landøya Hagesenter i Asker er
skeptisk til sprøytemiddelbruk i hagen.

— Strengt tatt skjønner jeg ikke at det er
nødvendig å bruke sprøytemidler i en
vanlig hage. Det lille ugresset som
kommer opp burde det være mulig å luke
vekk, sier hun. Frette tviler litt på at for

eksempel Roundup
er så miljøvennlig
som produsenten
sier.

— Ikke sånn å
forstå at jeg ville
være redd for å
bruke det i hagen.
Men jeg syns det er
et poeng å redusere
bruken av slike
midler, sier Frette.
Hun legger til at hvis
man skal bruke
sprøytemidler er det
svært viktig å følge
bruksanvisningen
nøye.

— Huilke råd gir du
til en hageeier som her

om alternativer til sprøpting?
— Enten luking eller tildekking med

plast. Hvis man dekker et område med
plast noen år, vil vekstene under dø, og
man kan dyrke nyttevekster der. LI

Den fredede
flueblomsten er en
av flere sjeldne
planter som
vokser på Langøya.
Flueblomsten er
en orkidé.

Sprøytemiddel i grunnvannet Hvordan kan det

å dumpe 200.000 tonn

svovelsyre midt i

et naturreservat

være miljøvennlig?

(C

Ukjente mengder sprøyte
midler i norske hager

Den 3 km lange Langøya utenfor Holmestrand var tidligere
kalksteinsbrudd. Derfor finnes det to store kratere på øya.

Tegning: Svein Nyhus MlIuhnrnevernet

Det er trygt å besøke Langøya, og omradene pa syd- og nordenden er apne for publikum. Størstedelen av friområdet pa Langøya er fredet som naturreservat.

I Fredrikstad finnes det en veldrevet og miljøbevisst bedrift som heter

KronosTitan. Før slapp denne bedriften ut mer enn 100.000 tonn

jernholdig svovelsyre årlig. Det fantes ingen alternativer. Syren ble

sluppet ut i Glomma og havnet i sjøen ved sommerparadiset Hvaler.

Idag sender KronosTitan isteden svovelsyren over qorden til Langøya

utenfor Holmestrand. Dette er selvfølgelig bra for Fredrikstad og

Hvaler, men er det bra for Holmestrand og Langøya?

ja. På Langøya blir svovelsyren nøytralisert ved at man tilsetter

kalkstein. Det dannes gips, og denne fylles deretter i ett av de to store

kratrene som finnes på øya. Ingenting av det som fylles i kratrene

ender i sjøen.

Langøya består bare av kalk, og den er derfor potte-tett. (Det

finnes ikke engang grunnvann på øya.) Om en tid vil kratrene etter

det gamle kalksteinsbruddet på Langøya være fylt igjen. Da skal øya

beplantes. og dermed gjenoppstår sommerparadiset Langøya.

Imens er strendene rundt Langøya tilgjengelig for båt- og badegjester.

Myndighetene har bestemt at vi innen år 2000 skal ta hånd om og

behandle så godt som alt spesialavfall som produseres i Norge.

Derfor ble NOAH stiftet i 1991. Eierne er Miljøverndeparte

mentet og flere av de største industribedriftene i Norge.

NOAHs anlegg på Langøya er idag Norges største mottaker av

uorganisk spesialavfall. 11999 vil NOAH også ha et anlegg i Brevik. Her

vil det bli tatt imot og behandlet organisk spesialavfall fra hele landet.

Spesialavfall er ressurser på avveier.

NORSK ASFALLSHANDTERING OS
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D e siste o arene har landskapet langs
(dommas flatbygder fra Elverum og
sørover gjennom Hedmark og

Akershus endret seg kraftig. Avskoging,
oppdyrking av myrer og omfattende
flomsikringsanlegg har utradert
grunnlaget for biologisk mangfold i store
om rade r.

Stikk i strid med kommune- og
vannbruksplaner viser en rekke
eksempler at hovedaktø
rene; lokale Iandbruks
myndigheter og enkelte
grumwiere, ikke har
vilje til å spare de siste
rester av myrer og
va ssd ragsnatur.

Unike Losmyra
Det er mange inngrep som far landbru
kets miljøprofil til å tklme. Losmyra er ett
eksempel. Sommeren og høsten 1990 ble
det avslort dramatisk grøfting og
nydyrking.

Det dreier seg om et område som er
klassifisert som det nest viktigste
eksentriske nwromradet pa ostlandets
flatbygder.

Etter pågående press fra Naturvernfor
bundet med lokalkontakt Herihert Kink i

spissen, bidro Àsnes kommune til å sikre
myra mot videre ødeleggelser. Men det
var ingen lett oppgave og avslører hvdke
holdninger man må kjempe mot.

I oktober kommer landbruksetaten i
Asnes med sitt svar på reguleringsforsla
get:

«For landbruket må det primært være
naturlig å gå mot fredning og anmode
kommunen om å kutte en kostbar
regulering. Det er vanskelig a forstå at det
skal være hensiktsmessig å bruke store

ressurser på regulering i en trang
okonomisk tid. Penger og personell burde
heller benyttes til andre oppgaver. Det er
klart det her vil bli betydelige erstat
n ingsbeløp.»

Landhruksinteressene ga også uttrykk
for sine synspunkter på andre måter,
ifølge et brev fra Heribert Kink til
Naturvernforhundet i I ledmark r.
oktober i 990.

«Etter samtale med Arne Fagerhaug,
en av de andre ildsjelene i saken, reiste vi

for å se på det som foregikk. Etter
vandring mot gravemaskinen ble vi møtt
av en sint bonde. I lan her oss reise til
helvete, og jeg tyskerjævel, kunne dra dit
jeg kom fra. Vi ble truet med svingslag i
lufta og politianmeldelse fordi vi
oppholdt oss på privat grunn.

Sneversynt nærinqssyn
1juli -g r innkalte Naturvernforhundet til
befaring og pressekonferanse for a vise
offentligheten den dramatiske grøf

tingen. Thor
Midteng fra
Naturvernforhun
det sentralt
deltok og
karakteriserte
landbrukets
reaksjoner slik:

«Det er skremmende i daga fa
dokumentert et slik stupid og sneversynt
næringssyn.»

Representanter fra landbruksnemmda
deltok ikke på hefaringen, men kom med
følgende kraftsalve i et større presseopp
slag noen dager før—- 28. juni.

«Reguleringen er en trussel mot
jordbruket i Asnes, det eneste riktige er
derfor at landbruket far sitt ettersom det
vil være myr nok igjen å frede.»

Like for slutthehandling av saken i

kommunestyret i desember r991

kommer det nye utspill. Nå reises det
spørsmal om kommunen har råd til a
regulere i dagens økonomiske situasjon
samtidig som vegnettet i grendene faller
sammen.

i6. desember vedtar kommunen
fredning av Losmyra med 26 mot i

r’ stemme, et knusende nederlag for
‘t landbruket. Erstatningskravene har vist

seg å være tomme trusler, og Asnes er
sannsynligvis eneste kommune i
Hedmark som har utfordret jordhruksin
teressene gjennom bruk av plan og
hygningsloven til rent fredningsformål.

Strandsjoen
Strandsjøen er et annet eksempel på hvor
vanskelig det er å drive arealforvaltning
som tar hensyn til miljøet, i hvertfall sa
lenge de juridiske virkemidlene som
begrenser grunneiers rettigheter er
mangelfulle. At bygningsluvens
bestemmelser om samarbeid og høringer
for inngrep ikke er juridisk bindende for
jord og skroghruk er et stort problem i de
fleste utkantkommuner.

Strandsjøen i Asnes er en av I ledmarks
viktigste fuglesjøer. På starten av g8o-
tallet fikk sjoen flomsikringsanlegg som
gjorde at vannet fra (domma ble stengt ut
i Perioder. I 1989 satte kommunen i gang

arbeid for å sikre mot ytterligere inngrep,
og i 1993 ble endelig plan vedtatt.

I august 1993 blir det bråk etter at
hgningssjefen anmelder en grunneier
for ulovlig bakkeplanering.

Landbrukssjefen skriver at han mener
formannskapet bør vurdere hvor
hensiktsmessig slike anmeldelser en «Det
kan få svært store økonomiske konse
kvenser for enkelte gårdbrukere, og også
for lokalsamfunnet, i og med at dersom
bonden får mindre penger blir det færre
kroner som sirkulerer i lokalsamfunnet.»

Fylkesmannen vurderte opplysning
ene, og i brev av 20. august skrev han at
det var nødvendig med full konsesjonshe
handling. Naturvernforhundet ser så
alvorlig på saken at vi ber landhrukssje
fen ta sin hatt å gå.

Fl isaelva
Like etter at arealdelen til kommunepla
nen i Asnes kommune er vedtatt i april
1993 stiller lukalk ontakt Kink spørsmal
ved nydyrking av Syverstuneset i
Flisaelva. Skogen er fjerna helt ned til
vannkanten og erstattet med en flomvoll.
Etter mye fram og tilbake forsvarer
iandbruksetaten inngrepet pa formelt
grunnlag og nok en gang går grunneier fri.

I mai i 996 mottar Naturvernforhundet
nye alarmerende signaler om nydyrking

langs Flisaelva. Forbundet fremmer
forslag om reguleringsplan, men
ingenting skjen Lokallaget gar til aksjor
med pressen på slep. Ytterligere o mai
skog er fjernet. Skoghrukssjefen har
godkjent det uten å stille et eneste krav.
begynnelsen av november er hele
området fullstendig harhert. Nye
presseopplag følger, og til og med
Fremskrittpartiets mann og leder av
komiteen for teknikk og miljø støtter
lokallaget. Jord og skoghrukssjefen er
tause.

7. november avholdes det pressekonf
ranse ute pa det siste nydyrkingsfeltet.
Grunneier og representanter fra
kommunene er invitert. Ingen møter, o
grunneier fortsetter demonstrativt
gravearheidene mens presskonferansen

går.
I brev datert 3o.[2 kommer Fylkesma

nens landhruksavdeling med sitt svar de
lokallaget langt på vei får støtte for sitt
syn. I brevet heter det blant annet at «de
Asnes er langt mindre interesse for
støtteordninger til tiltak som skal bevar
biologisk mangfold enn i noen annen
kommune i I tedmark.»

Når det gjelder de konkrete sakene sk
landhruksavdelinga foreta befa ringer i

1997. Naturvernforhundet har bedt om
bli invitert. LI

ç.. bOt iaiidfllut £rtværel
mot fredning og anmu ‘nunen om å k
<osth°’ rpnhileripp

Landbruksetaten i Äsnes
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nt kontor er håndlioka for deg som vil bidra til et
unere kontor.

Lurvernforbundets og Miljøheimevernets nye
te er fullt av tips og ideer om hvordan du kan

om kontordriften i grønnere retning.
Etet tar for seg alt fra fysiske forhold på
eidspiassen til bruk av utstyr og

visita. Du får også nyttige miljøtips
kantinedrjft, avfall, rengjøring og
sport til møter og kurs.

I hjelp av sjekklister for hvert
tittel kan du krysse av for hvilke
jøtiltak du har gjennomført, og
Ike som gjenstår. I midten av
et finner du en stor, fargerik
kat som kan henges opp på
torveggen. Plakaten inneholder alle
.klistene fra heftet.

to organisasjonene har også gitt ut
:et Grønn skole, som er rettet mot
I everket.

424.I NATURVERN
FORBUNDET

Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo
Telefon: 22 71 55 20 Faks: 22 71 56 40

e-post: naturvern @sn.no

Jeg bestiller heftet Grønt kontor. Pris: kr. 50.-

Jeg bestHler heftet for medlemspris, kr. 40.-

Mitt medlemsnummer er:

Jeg bestiller heftet Grønn skole. Pris: kr. 50.-

Jeg bestiller heftet for medlemspris, kr. 40..

Mitt medlernsnummer er:

umsrabatt ved best. av mer enn 50 eks. Porto/eksp. kommer i tillegg.

Miljøheimevernet

Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo
Telefon: 22 71 55 62 Faks: 22 71 77 85

e-post: miljoehe@online.no

I samarbeid med ENS arrangeres i tillegg:
IWRA internasjonal vannkonferanse
El-bil seminar og utstilling
Barnas ENS

_______________

Miljøbyen

ENS 95 konferansen hadde
mer enn 1.500 deltakere og
utstillingen ca. 11.000
besøkende. Det var 260
utstillere fra 20 land og 154
journalister rapporterte fra
ENS 95. Alt tyder på at
interessen vil bli betydelig
større i 1997.

Grønt kontor

c

I

ENS 97 INTERNASJONAL
KONFERANSE OG UTSTILLING

1tiden 26.-29. august 1997 i Stavanger, finner du årets
største miljøbegivenhet for representanter fra nærings
liv, myndigheter, forskning og miljøorganisasjoner som

har det felles mål å vise til løsninger på dagens
og framtidas miljøutfordringer. ENS har
utviklet seg til å bli en viktig europeisk mar
kedspiass og arena for alle typer miljøvirksom
het. Her vil du møte viktige beslutningstakere
innenfor alle aktuelle sektorer. Det er derfor

nødvendig å være til stede for alle som tilbyr løsninger
på miljøområdet for offentlig og privat virksomhet.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— _

fl

F

AKTUELLE TEMA FOR ENS 97
• Avfallshåndtering — muligheter og begrensninger for

industri og lokalsamfunn
• Klimaendringer, krav og virkemidler — industriens

utfordringer
• Transport — miljøutfordringer i et europeisk

perspektiv
• Vann som ressurs — krav til industrien
• Robust og miljøvnnlig energiforsyning
• Miljøutfordringer i kommunene
• Utrangerte oljeinstallasjoner — hva må gjøres

Kan sendes
ufrankert i Norge

Naturvern.
forbundet betaler

portoen. E N 5

ENVIRONMtNT
NORTI-IERN SEAS

ENS 97
Postboks 2553 Ullandhaug
4004 Stavanger,
Tif.: 51 870050
Fax: 51550525
E-mail: secretariat@ens-foundation. no

ENS hjemmeside:
http://www.ens-foundation. no

SVARSENDING
Avtalenr. 152 220/5

NATURVERNFORBUNDET

Grünerlokka postkontor
0505 Oslo

ENS97

oNSENS ONS Stiftelsen og ENS Stiftelsen, begge med sete i Stavanger, har inngått et strategisk og organisatorisk samarbeid.

Samarbeidet vil komme utstillere, konferansedeltakere og hesekende til gode gjennom et forbedret og kostnadseffektivt servicetiibud.

4. INTERNASJONALE KONFERANSE OG UTSTILLING I STAVANGER 26.-29. AUGUST 1997

r./sted:



Kvikksølv, dioksin, kadmium og syrer blandet på en øy i Oslo
fjorden. — Miljømyndighetene deponerer farlig avfall på Langøya
uten å vite om stoffene kan slippe ut i naturen i framtiden, sier
Ragnh ild Trosby i Naturvernforbundet i Vestfold.

i Oslofjordeh

D
et uroer meg at miljtmyndighe

tene ir tillatelse til å blande
sammen noen av vårt
samfunns farligste gifter i ei
gryte i Oslofjorden, uten å ha
utredet konsekvensene på

forhånd, sier hun, og viser til Norges
eneste deponi og behandlingsanlegg for
uorganisk spesialavfall. Det ligger på
Langoya utenfor Ilolmestrand i Vestfold.
Dit sendes spesialavfall fra hele Norge, i

(% tillegg til at noe avfall importeres fra
utlandet.

Miljøgiftene hindes i en blanding av
syre og kalk som stivner og blir til gips.
Norsk Avfal Ishandteri og AS (Noah) tar
seg av arbeidet, og administrerende
direktør lan Miller garanterer at avfallet
er i trygge hender.

- En rekke uavhengige eksperter har
vurdert forholdene på Langova, oi
konkluderer med at det er trygt å lagre
spesialavfallet der, sier han.

Men miljøvernere i området er ikke
overbevist Folk fra Naturvernforhu ndets
lokallag og fylkeslag har sammen med
fagavdelingen i sekretariatet dannet
Langoya gruppa. De har jobbet med
saken i flere àr, og gjentatte ganger
kritisert Noah og myndigheter for ikke å
ha undersøkt forholdene godt nok.

Ikke alt er ille
Vi føler OSS nokså sikre pä at det

uorganiske spesialavfallet hindes i

gipsen, og dermed ikke utgjør noen
miljøfare. Problemet er det orqaniskc
avfallet som følger med på kjøpet. Man
vet for lite om hvorvidt de kan gjøre
gipsen ustabil. Anlegget er i full drift for
utredningene om stabilitet og sikkerhet
er ferdige, sier Troshy.

Norsk institutt for vannforskning
(Niva) har gjort undersøkelser som
konkluderer med at små mengder

organisk avfall i gipsen —- inntil 0,5

prosent - går greit. Troshy fester lit til
undersøkelsene, men poengterer at Niva
anbefaler lave grenser for organiske
stoffer nettopp på grunn av fare for
ustabilitet. Og hun er bekymret for at
stadig flere forskjellige organiske stoffer
blandes i gipsen.

— SFT hevder at hvis forurensning skal
frigjores fra gipsrnassene er det avhengig
av fire faktorer: Kjemisk tilgengelighet,
at det finnes sprekker eller hulrorn i
gipsen, at det finnes grunnvann og at
dette kan sirkulere. Vi mener alle disse
faktorene kan være til stede, og det øker
skepsisen mot å øke innholdet av
organ iske stoffer.

- Noe annet som bekymrer oss er at i
nordre del av deponiet økes stadig
mengden organiske komponenter. I
denne delen lagres såkalte nøytrale

FORTSETTER PA SIDE 36
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AvSIRI LEHNE NILSEN

- Myndighetene vet ikke om avtallet kan forurense naturen i framtiden, sier

Ragnhild Trosby i Naturvernforbundet i Vestfold.

På Langeya utenfor Holmestrand deponeres store mengder uorganisk spesialavfall.

er redd for forurensning av Oslofjorden.

Foto BOrd I

Oslo

robak
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masser, blant annet forurenset jord og
hygningsmaterialer — uten forbehand
ing. Grensene for organisk innhold i

denne delen blir stadig hevet. Deponiene
har felles deponivann, og framtidig
grunnvann vil være felles for deponiene,
sier Trosby, som frykter fare for forurens
ning i framtiden.

Gift i Oslofjorden
Trosby er også redd for at dersom
giftstoffer frigjøres, kan de havne i
Oslofj orden.— Noah argumenterer med at trykket
fra sjøen utenfor er større enn trykket fra
innsiden. Derfor er en lekkasje fra
deponiet umulig. Men slik vil det ikke
være når deponiet er fullt og tonnevis av
stein og grus ligger over. Vi vet at trykket
fra innsiden da vil bli størst, og at
eventuell forurensning kan presses ut

i6. september i fjor søkte Noah om
tillatelse til å lagre 50 prosent mer
TOC (totalt organisk karbon) enn de
hadde fått tillatelse til for 1996. Den
opprinnelige utslippsgrensen var i
ferd med å bli overskredet, og saken
ble behandlet med ekspressfart. i i
dager senere var tillatelsen klar —

uten at saken var sendt på høring.— Brudd på forvaltningsloven, hevdet
Naturvernforbundet(NNv), og klaget på
vedtaket.— Nei, ingen feil er begått, mener
Statens forurensningstilsyn (sFT) og får
støtte av Miljøvern
departementet
(MD).

NNV mener saken
skulle ha vært sendt
på høring, og
poengterer at det at
en bedrift står i fare
for å overskride
grenseverdier gitt
av SFT ikke må være
bestemmende for en ny tillatelse.

I tillegg reagerer NNV på at ekstra
tillatelsen ble gitt før deres tidligere klage
var blitt behandlet. Der tok de blant
annet opp faren for at store mengder TOC

kan gjøre gipsmassen ustabil.

Langt under grensen
SFT forsikrer at NNVS tidligere klage ble
vurdert før tillatelsen ble gitt, og

gjennom eller renne over deponiveggen.
Dette har ikke Noah undersøkt skikkelig.

Utredninger som blant annet ser på
faren for lekkasjer og stabiliteten i
deponiet skulle vært ferdig i november i
fjor, men kommer først denne våren. Det
var Statens forurensningstilsyn (sFT) som
krevde slike undersøkelser da Noah fikk
ny rammetillatelse i i.

Det at SFT nå ber om disse undersø
kelsene er i seg selv et tegn på at de ikke
har nok kunnskap om det, mener Troshy.
Hun sier det er et vesentlig poeng at man
ikke kan tillate seg å gjøre noen feil i
forbindelse med deponeringen i dag fordi
det vil være praktisk og økonomisk
umulig å rydde opp i en eventuell
katastrofe i framtiden.

— Millioner av kubikkmeter gips under
et dekke av stein, grus og jord kan ikke
spas opp i en fei.

—Dessuten er plasseringen uheldig:

poengterer at selv om den totale Toc
mengden i gipsmassene øker, vil fortsatt
konsentrasjonen av TOC ligge langt under
den grensen som SFT mener er forsvarlig— og som er tillatt ifølge utslippstillatel
sen.

Dessuten la SFT vekt på at en inntaks
stopp vil føre til at avfall hoper seg opp,
med påfølgende fare for forurensning.

SFT poengterer imidlertid at Noah
burde ha søkt tidligere, og ikke ventet til
grensen var i ferd med å bli overskredet.

Noah forklarer situasjonen med at de
fikk spørsmål fra to bedrifter om å ta
imot en del ekstraavfall. Hvis de sa ja
ville ToG-grensen overskrides. Allerede i

februar hadde Noah
forøvrig gitt beskjed
til 5FT om at TOG-

grensen var lav, og
ikke sto i forhold til
de mengdene avfall
bedriften hadde lov
til å motta.

— Burde ikke SFT

ha gjort noe med
saken da?— Vi ventet på en samlesøknad fra

Noah i forbindelse med at bedriften har
behov for å lagre mer og flere typer avfall.
Tidligere har Noah levert mange små
enkeltsøknader om endringer. Det syns
SFT er lite ønskelig fordi store prosedyrer
og høringsrunder skal settes i gang for
hver av søknadene. Dessuten er det
hensiktsmessig å se utviklingen i
sammenheng.

Samfunnets giftigste stoffer deponeres i
Norges tettest befolkede område.
Oslofjorden er allerede hardt belastet av
mange forurensere, samtidig som den
ifølge rikspolitiske retningslinjer har høy
verdi som natur- og friluftsområde.

— Lag mindre søppel!
Ragnhild Troshy understreker at
hovedproblemet i saken er at det
produseres altfor mye miljogifter i Norge.
1-lun mener industrien må tvinges til å
finne alternativer.

— Langøya-deponiet er blitt en
sovepute for politikere og myndigheter.
Det er lettere og billigere å lagre
spesialavfall der enn å redusere meng
dene. Vi trenger Langøya som deponi for
uorganisk spesialavfall, og må ikke
ødelegge den muligheten ved å tilføre for
mye organisk avfall. El

Vil ha nøytral ankeinstans— Måten denne saken er behandlet på er
et resultat av at miljømyndighetene sitter
på mange sider av bordet, mener Trosby.

--Vi ønsker oss en nøytral kontroll- og
ankeinstans. I dag er det i praksis sånn at
miljømyndighetene gir seg selv
utslippstillatelse, kontrollerer sin egen
virksomhet og behandler sin egen anke,
sier Trosby. Hun viser til at Miljøvernde
partementet (MD) har aksjemajoritet og
styreformann i Noah. Statens forurens
ningstilsyn (sFT), som er underlagt MD,

gir konsesjon til drift og utslipp. Klager
på drift og utslipp behandles av SFT, og

avgjøres i MD.

— Miljømyndighetene gjør utvilsomt
sitt beste. Men vi føler oss allikevel ikke
helt sikre på at behandlingen blir nøytral
når eie forholdene er som de er.

Vanlig i Norge
Ellen Hambro i ioo syns ikke det er
problematisk at miljømyndighetene
sitter på flere sider av bordet.— Vi har tilsvarende situasjon på
mange områder i Norge. Staten både eier
og regulerer virksomheten til for
eksempel Statoil og Telenor. Da Noah ble
opprettet ble problemstillingen forelagt
lovavdelingen i Justisdepartementet,
men de hadde ingen innvendinger, sier
l-Iamhro, som ikke ser for seg noen
uavhengig kontroll- og ankeinstans.— Det finnes lite av denslags i norsk
forvaltningsrett. fl

Ingen fare
— Deponering av miljøgifter på Langoya er
forsvarlig, sier Marie Nordbye i Statens
forurensningstilyn (SFT).

Hun mener naturen har laget geniale
forhold for deponering av spesialavfall der.— Burde ikke lekkasjespørsmålet vært
klart før Noah fikk tillatelse til å deponere
miljøgifter på Langøya?— Vi har hele tiden visst at det ikke er
noen mulighet for at forurensning lekker
gjennom fjellveggen — ut fra tidligere
vurderinger og undersøkelser av fysiske og

kjemiske forhold. Kalksteinen er
«selvtettende». Dersom fjellveggen ikke
var tett, ville dessuten sjøvann lekke inn,
siden trykket er større utenfor enn
innenfor. Det vil det være hele tiden, siden
det bare er gitt tillatelse til å fylle opp
deponiet til fem meter under havnivå. Når

(C vi allikevel ber Noah se på lekkasjeforhol
dene, er det for å få en helhetlig oversikt,
sier Nordby. Hun poengterer at dette bare
er en liten del av en større undersøkelse.— 5FT krever ytterligere undersøkelser
for å få full oversikt over utviklingen av
deponiet etter hvert som det fylles opp.
Gjentatte spørsmål utenfra gjør det også
nødvendig å fremskaffe fakta. Dermed kan
vi gi tilfredsstillende informasjon om
faren for forurensning. fl

bedriften og SFT at dette ikke er
aktuelt. Men om i år vil
verden være en annen enn i
dag. Da har man kanskje behov
for større deponeringskapasi
tet, og det vil være økonomisk
å fylle mer i deponiet.

Bergfald frykter heller ikke
for at organisk spesialavfall
skal gjøre gipsmassen ustabil —
forutsatt at mengden ikke
overstiger o, prosent.

— Dette har Norsk institutt
for vannforskning undersøkt
nøye, mener han.

Selv om Bergfald er
foreløpig beroliget, lover han å
følge utviklingen nøye i tiden
som kommer.

— Noah kommer til å ta imot
nye avfallstyper. Blant annet
stadig større mengder jord som
er forurenset med organiske
miljøgifter som PCB og PAH. Da
må bedriften ha bedre kontroll
på avløpsvannet enn i dag. fl

Fakta Bellona er fornøyd
Miljøstiftelsen Bellona har tidligere vært svært kritisk
til driften på Langøya. Men i dag er Bård Bergfald godt
fornøyd med forholdene.

Spesialavfaii er avfall
som kan medføre
alvorlige forurens
finger eller skade på
mennesker og dyr.
Uerganisk
spesialavtali er f.eks.
kvikksølv, kadmium,
cyanid, sterke syrer
og sterke baser.
Organisk
speslalavfall
inneholder karbon.
F.eks. dioksiner, PCB
og forskjellige olle
og tjæreforbindelser.
TOC er-den totale
mengden organisk
karbon.

Klager på S FTs vedtak

Mer informasjon:

Bergfald er ikke enig med
Naturvernforbundet i at
Statens forurensningstilsyn

(SF1) har gitt tillatelser uten å
undersøke forholdene godt
nok.

— Vi stilte en rekke krav til
Noah da de tok over driften for
noen år siden. Blant annet ha vi
om at det måtte investeres o
millioner kroner i teknisk
oppgradering. Det har
bedriften gjort, sier Bergfald.
han føler seg nokså sikker på
at spesialavfallet i dag
behandles forsrarlig, men
følger fortsatt med i hva som
skjer på Langøya.

— En lekkasje fra Langøya i
dag er umulig. Men det vi må
passe nøye på er at Noah ikke
får tillatelse til å fylle masser

høyere enn havnivået. Da kan

Oslofjorden bli forurenset,
understreker Bergfald.

— I dag sier selvfølgelig både

• Sigrun Ringvold.
fagkonsulent i
Norges
Naturvernforbund:
22 71 5640

• Ragnhild Trosby i
Naturvernforbundet
i Vestfold:
33078514

• Bellona:
22382410

• Norsk avfallshand
tering AS (Noah):
33051895

«Måten denne saken er
behandlet på er et



Arild Lyssand etter.

forsker miljokriminalitet. Denne

lappugla stammer fra en av de alvorlig

ste faunaforbrytelsene i Norge.

M i Ijøkriminal itet
er en bransje i
vekst. Men
fremdeles er det
færre grønne
menn hos øko
krim enn det er
ulv her i landet.

Av LENA BJØRK

Avfallsdumping.

Ulovlige utslipp.
lilegal handel med truede arter.
Miljøkriminaliteten brer seg
over store omrader. Ofrene er
p]anter, dyr og mennesker.

Resultatet er ødelagte naturverdier.
Miljøkriminalitet blir ikke alltid gjort

med overlegg. \v og til er det likevel godt
planlagte forbrytelser som utføres. Det er
i forbindelse med de planlagte og vel
kalkulerte lovhruddene vi finner de
riktige miljoverstingene.

Etterforskning av miljoforbrytelser er
ofte teknisk og komplisert. Kjemiske
prøver, økologiske risikoanalyser og
ukjente gifter. Miljølovgivningen er ofte
innviklet og vanskelig a holde seg
oppdatert pä.

land som us. og Tyskland har lenge
hatt et eget miljøpoliti. I Skandinavia har
Norge og Danmark også valgt denne
løsningen. I Sverige finnes ikke noe eget
Iii iljøpoliti.

Utstoppet offer
Sist høst innledet det norske miljopolitieten egen satsning for â bekjempe
forurensni ngsk rimina litet.

I Arild Lyssands trange
arbeidsrom har de tykke permene nadd
takhøyde. Den overlessede reolen
strekker seg fra dør til vindu. Skrivehor
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det finnes et sted under hauger av
dokumenter, men i vinduskarmen er det
litt plass for virkeligheten bak alt
papirarbeidet.

Der sitter en en utstoppet lappugle. Et
offer for en av Norges verste faunaforbry
tere. Et uant antall sjeldne fugler og andre
dyr har satt livet til for å bli handeisvare
på et internasjonalt og illegalt marked.— Sju måneders fengsel fikk gjernings
mannen den gangen, sier Arild Lyssand.

Arild Lyssand arheider ved økokrims
spesialstyrke for miljøundersøkelser.
Økokrim er en egen politi- og påtalemyn
dighet som ble dannet i 1989 for å
aktivisere kampen mot økonomisk
kriminalitet. I de siste tre årene har også
miljøkriminalitet vært økokrims
ansvarsområde.

Krim i tre deler
Miljøenheten består av to politimenn, en
jurist, en revisor og en offentlig anklager
som styrer avdelingen. I løpet av kort tid
vil det også bli ansatt en polititjeneste
mann til, samt en sivilingeniør.

I Norge deles miljøkriminalitet i tre
ulike deler. Fauna- (og flora-), kultur-
minne- og forurensningskriminalitet.

Første året, 1994, jobbet økokrim
bare med faunakriminalitet. Aret etterpå
satset gruppen på å bekjempe ulovlige
odeleggelser av kulturminner og sist høst
ble området utvidet til også å ivareta
forbrytelser mot forurensningsloven.
Avdelingen har skrevet bok om faunakri
minalitet og det er ventet at det vil bli
laget tilsvarende trykksaker om de andre
emnene. Bøkene retter seg først og fremst
til politifolk i distriktene.

Første statsadvokat Jorn Holme er sjef
for miii øgruppen ved Økokrim. Han tror
at håndteringen av spesialavfall fra
industrien havner i fokus i fremtiden.

— Her finnes store mç,rketall, sier han.

Lovlige utslipp er verst
Økokrim har en tendens til å komme i
skuddlinjen i mange av sakene de jobber
med. Eksempelvis er rovdyrkonflikten et
minefelt med mange sure miner.
Naturvernere og rovdyrmotstandere er i
tottene på hverandre og begge kjefter på
Økokrim.

I forurensningssaker er det et paradoks
at de lovlige utslippene ofte forurenser
mer enn de ulovlige, ifølge Jorn Holme.
Han ønsker en kraftig skjerping av reglene
for utslipp, men understreker at det er
politikerne som må gjennomføre en slik
endring. Holmes rolle er å dele ut straffen.

— Min oppgave er å straffe så mange
miljøforbrytere som mulig så hardt som
mulig, sier han.

Hardere straffer, der bøter erstattes
med fengsel er, ifølge Jørn Holme et
effektivt middel mot miljøkriminalitet.
Miljoskurkene er ofte «vanlige borgere».
For dem er fengselsstraff betydelig mer
avskrekkende enn for personer som til
dagelig livnærer seg på forbrytelser,
mener han.

Beskytt naturen som ditt hlem
Og han har hatt suksess. I egenskap av
anklager har Holme lykkes å få domsto
lene til å dele ut strengere straffer for
faunakriminaliteten. Men strafferam
mene for kulturminne- og forurensnings
forbrytelser har så langt vært urimelig
lave. I øyeblikket jobber Holme med en
forurensningssak som han håper skal
bringe synderen i fengsel.

Et annet av Jørn Flolmes mål er å få
landets politimestere til å se framover og
rette blikket mot de utfordringer som
venter politivesenet i framtida. I takt med
samfunnsendringene må også politiet
være parat til å møte nye krav.

— Det må bli like naturlig å beskytte
natur og miljø som å beskytte privateien
dom, sier Jørn Holme.

Hvert år holder Økokrim et tre uker
langt miljøkurs for politimenn og
påtalemyndighet. I tillegg fungerer
Økokrims miljøavdeling som rådgivere
for politi og påtalemyndighet over hele
landet.

I øyeblikket bygges det dessuten opp en
miljodatabase innen det norske politivese
net. Hensikten er at alle politidistrikt skal
ha tilgang slik at informasjon om
miljøkriminalitet kan legges inn og hentes
ut over hele landet. D

Danmark
Dansk politi etterforsker
stadig flere anmeldelser av
ulovlig avfallshåndtering.
Ofte dreier det seg om forbry
telser med milliongevinst.

Kurt Pedersen lener seg tilbake i stolen
ved sitt tilfeldige skrivebord, for
anledningen i politihuset i Dragør.
Sammen med kriminalassistenten Preben
Wandall undersøker han et avfallsselskap
som mistenkes for å ha solgt miljofarlig
kahelavfall.

Stort sett alle etterforskninger den
danske miljøgruppen foretar fører til
fellende dom. Suksessen forklarer Kurt
Pedersen slik:

—Vi har mer tid til etterforskning,
bedre utdanning i miljølovgivning og
større erfaring fra miljøsaker enn politiet
ute i distriktene, sier han.

Hjelper kollegaer
Den danske Miljøstyrken ble oprettet i
1990.

Gruppen består av fem polititjeneste
menn og ledes av Kurt Pedersen.
Spesialstyrken driver med egen informa
sjonsvirksomhet og egen etterforskning. I

Også i Sverige er politimen
nene som jobber med miljøsa
ker grønne — av misunnelse
riktignok — de har ingen
spesialavdeling.

I Malmø sitter kriminalinspektor Bengt
Martinsson og lengter etter forandring.
En egen miljoavdeling med spesialisert
politi hadde vært et steg i riktig retning,
mener han.
• Ti kuer dør plutselig av akutt blyfor
giftning i en havnehage i Skåne. Ingen vet
hvorfor.
• En kjemisk bedrift i Malmö slipper ut
9, tonn metylenklorid, en klorholdig
gass som er sterkt kreftfremkallende.
Etterforskning pågår.

tillegg assisterer den kollegaer i
Danmarks 54 politidistrikt.

I perioden 199 —9 ble tre personer
idømt fengselstraff for miljøkriminalitet i

• Et trykkeri i samme by opphevarer
nærmeere tyve tonn miljofarlig avfall på
eiendommen sin til tross for at den
tillatte mengden ligger på to tonn.
Etterforskning pågår.

I elleve år har Bengt Martinsson og
kollegaen Manfred Rahn ønsket en
omorganisering for bedre å kunne ta tak i
de mange anmeldelsene om miljokrimi-
nalitet. Ønskedrømmen er en arheids
gruppe som bare jobber med miljøsaker.
Gruppen burde ledes av en anklager med
tre—fire etterforskere til disposisjon,
mener de.

— En miljøavdeling kort og godt,
konstaterer Bengt Martinsson.

Tettere samarbeid
Dessuten mener Bengt Martinsson og
Manfred Rahn at de berørte myndighe

Danmark. En av sakene dreide seg om
ulovlig deponering av tysk avfall, og en
person ble dømt [il fengsel i førti dager.
Også de andre to sakene hadde med

tene må samarbeide tettere. Det er
miljølederne i Sveriges kommuner og lån
som overvåker miljøskadelig aktivitet, og
dermed er det ofte disse personene som
oppdager mistenkelige miljøsaker.

For snart to år siden siden startet begge
krim inalinspektørene et samarbeid med
politikammeranklager Cay Kallin.
Resultatet ble en sarnarbeidsgruppe der
representanter fra politi, patalernyndig
het lånsstyrclser, og kommuner inngår.
I lensikten er å dyrke personlig kontakt
over myndighelsgrensene.

— Det er utrolig viktig at vi kjenner
hverandres arbeidsoppgaver, sier (ay
Kallin.

1-lan påpeker at lovgivningen som
gjelder miljosaker er spesiell. Det er
vanskelig for påtalernyndighet og og
dommere og holde seg à jour. Vanligvis

ulovlig avfall å gjøre, og synderne fikk
henholdsvis tredve og førti dagers
fengsel.

En av sakene kostet den danske stat
seks millioner kroner i saneringsarheid
fordi den ansvarlige bedriften var slått
konkurs og kunne følgelig ikke gjøre opp
for seg.

Bøter vanligst
Men også i IDanamark er bøter den mest
vanlige straffereaksjonen. Gjennom
snittsnivået, omtrent 8ooo kroner, har
vært konstant på 1990-tallet.

På den annen side har enkeltbøter for
grove brudd på miljolovgivningen økt. I
1994 ble det ilagt en bot på 1,5 millioner
kroner.

I den danske miljøgruppen inngår
ingen representant for påtalemyndighe -

tene hvilket det gjør i den norske. Det
danske miljøpolitiets utredninger føres i
stedet videre av påtalemyndighetene i
den delen av landet hvor forbrytelsene er
begått.

Kurt Pedersen synes dette fungerer bra,
men kunne ønsket seg en representant
for påtalemyndighetene som kunne ta
seg av de mest spesielle tilfellene. E

håndterer de bare et par miljøsaker hvert
år.

— Den beste måten å ikke få gjort noe på
er å spre sakene på mange perso1er,
konstaterer Kallin.

i Sverige finnes det ingen nasjonal
samordning for hvordan miljøkrirninali
tet skal hekjempes. I stedet handler det
om lokale initiativ fra engasjerte folk
blant politi og påtalemyndighet.

Rikskriminalpolitiets informasjonstje
neste har riktignok ansatt en politimann
som skal samle inn fakta rundt om den
ulovlige handelen med truede arter. Som
hjelp har denne iersonen et nettverk,
bestående av en politirnann i hvert
politidist rikt. El

sliter med avfallsimport

- Min oppgave er å straffe så mange

miljoforbrytere som mulig så hardt som

mulig, sier første statsadvokat Jørn

Holme.

((

Ulovlig import av avfall er et problem i Danmark.

Sverige ‘avner eget miljøpbliti
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E” BUTIKK DIN “GRØNNE” BUTIKK • DIN “GRØNNE” BUTIKK •101N “GRØNNE” BUTIKK • DIN “GR

‘atuika1enderen 1997
rets kalender finner vi bilder som på
rskiellige vis gjør at tankene går til vår :‘.
rske eventyrskatt. Her byr vi på noen

,akebiter; u&ulte trær, nedsnødd troll
rdypet i alvorlig samtale, skarver fra
trøst og regnbuen som symboliserer -

ømmen om det som finnes over de
v blåner. Varenr. 0005. KUN KR.
4ormal pris 130,-) 4750!

Naturvennlige T-skjorter
Behagelige T-skorter av meget god kvalitet.
100% økblogisk dyrket bomull, dvs, dyrket
uten kunstgjødsel og produsert på en mest
mulig miljøvennlig måte. Vannbasert trykk.
3 ulike motiver av truede arter illustrert
av Kristin Stephansen-Smith.
Varenr. 6139 Gäupe SIM
Vareir. 6140 Gaupe L »

Varenr. 6141 GaupeXL
Varenr. 6142 binde SIM
Varenr. 6143 Lun4e L -.

Varenr.6l44LundeXL
Varenr. 6145 Marisko SIM
Varenr. 6146 Marisko L

-. ‘
‘ i Varenr. 6147 Marisko XL

Pris kr 269,- Medlemspris kr 225,-

I — — — — — — — — — — — — — — — — — — . — —

— _I_

lestillingskupong

Totalt

Kan sendes
ufrenkert.

Adresseten

vil betule
portoen.

.*Z2.fJ NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

-

Natur og miljøleksikon
Omfattende oppslagsverk med omlag 3000 artikler

om natur og miljø. Egnet for alle som interesserer seg’
for dette emnet, og spesielt nyttig for skoleelever. Du

finner bl.a. artikler om naturtyper. miljøkatastrofer,
miljøaksjoner. naturvernsaker, l9vverk og miljøgifter.

her finner du også artikler om Amazonas og Alta. Rikt
illustrert med tabeller, fotografier og tegninger.

Varenr. 5018. Pris kr. 409,-
Medlemspris kr. 369,-

vÅa EVD4TYUÆ NA1R
OIIE 1190W *11ML..

Miljoovervåking

4.

5
I

0

3

3.

I!
I.,

BASa
--

Arsrapport 1996

Årsrapporten pesenterer
resultatene fra
miljøovervåkingen som er
utført i Gardermoområdet
1996.

Undersøkelsene er
gjennomført i henhold til
tiltakshavernes felles
program for miljøovervåking.

Rapporten bestilles hos:

Oslo Lufthavn AS
tif: 63 94 56 00

I,’

v
f

Ç

Stetaris veqvsen
Akesijs

OSLO

I

rs.s 0ATTIR5RSK4 F04 45L OSLO LUFSHAVN GARDSSMOEN

I

Antall Varenr. varens navn

. — — I——
Str. Pris Sum

Eksped. gebyr 35,-

Gave til NNV

SVARSENDING
Avtalenr.: 152 220/5 Pb.

Medlemsnr.:

dresse:

ostnr.Isted TIf.:

Forsvarets bygningstjeneste
rydder i gamle miljosynder
Forsvarets hygningstjeneste starter nå opprydd ingen av forurensningen ved
Haakonsvern orlogstasjon ved Bergen. Sedimentene ved havnebassenget er
sterkt forurenset av miljøgifter som PCB og tungmetaller.

Tiltaksplanen
innebærer at de
forurensede
sjøsed imentene
fjernes ved
mudring og
transporteres til et
sjødeponi som
forsegles.

Prosjektet er
godkjent av SFT og
vil koste totalt 80
millioner kroner.

Jeg ønsker en ny produktkatalog tilsendt. 2/97



på klingen

I denne spalten kan alle si sin mening
om aktuelle natur- og miljosporsmål.
Skriv kort og under fullt navn. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å forkorte.
Innsendte manus blir ikke returnert.
Skriv til Natur & Miljø, Postboks 2113
Grünerlokka, 0505 Oslo.

Om: TOSKER OG SAUER • FIGGFRIE DEKK OG VEGSALT• HUSDYR, ROVDYR OG MILJØ OG SELVFØLGELIG: NATUR & MILJØ

Om å stå utenfor

Natur & Miljø har i nummer 3/96 en
glimrende leder. Der harsellerer man
over dem som ikke er hundre prosent
enig Tv-aksjonen. Dette er et generelt
fenomen ikke bare innen naturveroet,
men sikkert mange andre steder ogsa.
Som om det skulle være mulig å være
enig i alt! l-[er bør man skjelne mellem
snørr og barter, mellem skitt og kanel,
mellem hovedsak og bisak. Ingen hør
vende Naturvernforhundet ryggen fordi
«jeg ikke er enig i alt».

Men nå vil jeg be dere gjøre noget
gøyalt: Les lederen på nytt, erstatt iv med
su, og se dere derefter i speilet. Da vil dere
få se et artig syn!

Om tosker og sauer

N. BoRc:IIoREvJNK

Jeg leser i siste Natur & Miljø at jeg er en
like stor tosk som Steinar Bastesen.
Påstanden er tidligere NU-leder t,ars
l-lalthrekkens, og begrunnelsen er at jeg
skal ha kalt alle sauebønder en trussel
mot naturen på linje med N}lo.

Nå er det kan hende en smule uverdig
å bruke skjellsord om folk fra andre
miljøorganisasjoner, og neppe egnet til å
bedre samarbeidsklimaet. Særlig uheldig
blir det når begrunnelsen er usaklig. Jeg
har ikke sagt annet enn det som sant er:
At sauenæringen er hovedårsaken til at
hjørn og ulv nærmest er utryddet i Norge,
og hovedhinderet for å gjenopphygge
I evedykt i ge hestanden (Overheiting fører
også til andre økologiske skader.) Det
som er alvorlig er ikke min påstand, men
saksforholdet. Anklagen rammer selvsagt
ikke alle sauehønder. Mange ønsker å
bevare de store rovdyrene. For store
grupper på Vestlandet er konflikten
ubetydelig, og de truer derfor ingen. En
del sauehønder støtter mitt krav: At

sauedriften i Norge må legges om av
hensyn til rovdyrbestandene. Dette
kravet støttes av 62 prosent av Norges
befolkning, og av 48 mot 42 prosent i
spredthygde strøk. Dette synet hevdes av
mange i Naturvernforhundet -- blant
annet Arve Fossen fra Tynset i siste Natur
& Miljø. Men altså neppe av
Halthrekken

Det er mye godt å si om Bonde- og
Smabrukarlaget, men når l-laltbrekke n
vil nominere dem til nobelprisen i miljø,
tyder det på at hans lojalitet mer vender
seg mot bygdepolitikk og ikke-hærekraf
tige utkantnæringer enn mot «natur» og
«vern».

STEINAR LrM

Piggfrie dekk og vegsalt

Piggfrie dekk i hyane må nødvendigvis
innebære at gater og vegar er så noko
lunde fri for vanleg vinterføre. Men er det
eit godt alternativ, som >osv kan støtte
opp om, at tonnevis med vegsalt blir pøst
ut i naturen? Eller har det rett og slett
ingen miljømessig konsekvens? For her
er det ikkje snakk om eit kilo eller to,
men i løpet av nokre vintrar fleire tusen
tonn, som trengjer seg godt ned i
grunnen. Og blir piggdekkforhodet
vedtatt må saltmengda ytterlegare
aukast.

I Seattle, USA, har dci begrensa saltinga
til eit minimum på grunn av hensynet til
vegetasjonen. Her i Norge ser det ikkje ut
til a vere motforestillingar, snarare tvert
om, pøs på ukritisk. Det blir Sagt at
ulykkesstatistikken går ned ved salting,
men skjer det eigentleg fleire ulykker
vinters tid enn om sommaren? Og er det
bevist at ulykkene går ned der det er salta
i motsetning til der det er godt skrapa og
strødd? Burde det ikkje vere het re å
utvikle slik aktivitet?

Har høyrt at i våre nordligste fylke,

Troms og Finnmark, blir det ikkje salta.
Kva kan grunnen vere til det? Pa dci
kantar av landet har dci vel ikkje akkurat
middelhavsklima med sommarføre heile
året, men dci saltar altså ikkje.

KARETIIF: FREOLY SÆTREMYR, Alesund

(Ionlegget erforkortel)

Til redaksjonen

For å ha en meningsfull gave til julen
som nettopp var, hadde jeg tenkt å gi bort
et ars medlemskap — med det som følger
av trykksaker og i særdeleshet Natur &
Miljø. En gave jeg hadde håpet ville glede
mottakeren og være en støtte til
organisasjonen.

Na ble det ikke noe av denne gaven, og
grunnen til det var noe dere sikkert har
blitt kritisert for allerede, men som jeg
synes dere fortjener å bli minnet om enda
en gang. For som dere sikkert husker, var
det hele to sider i fjorårets siste utgave av
N&M viet Vestfold. Bidraget var en
annonse; en annonse vi kjente fra før,
siden den tidligere pa høsten hadde statt
på trykk i Tønsbergs Illad. Som dere
skjønner, er det NOAII5 annonse jeg sikter
til - et rent partsinnlegg fra bedriften og
dens løpegutter. Det var toft nok å få den
servert i Tønsbergs Blad. A få den servert
på den måten i vart eget medleinsblad,
føles min et rent bakholdsangrep. Det var
sikkert ikke ment sånn, og dere kommer
sikkert til å argumentere dere blå--
bokstavelig talt — med redaksjonelle
friheter. Men jeg Synes allikevel at dere
skal vite at det gar grenser for hva man
legger under juletreet til mennesker man
er glad i, og med Frederie Hauge på
wo3agan.latolt for det næringslivet som
har kjopt ham, var dere langt over dem.
Og jeg vil ogsa legge til: Slikt gjør det
tungt å argumentere for at folk skal
melde seg inn i og støtte forbundet.

Så i stedet for en velkomstpakke fra
NNV var det et 6o år gammelt julehefte
som ble lagt under juletreet -- gjenhruk
vet dere; dessuten er tidligere tiders

-- trykksaker påtrengende ofte mer
lesverdige enn dagens. Dessuten fikk dere
jo mye mer inntekter fra xoji enn dere
ville fått fra meg....

Og da gjenstår vel bare å ønske godt
nyttar -- og god bedring

Natur & miljø

BERNT BAiKKEvric

På side inn ‘996 er det et nydelig
bilde med et fint dikt under, hvor det står
blant annet: «Ekornet dier sine blinde
unger». Sa vidt jeg vet betyr ci di’ a suge
melk, men ci amrne betyr a gi bryst: Det er
vel ungene som dier og ekornet 5om
ammer?

En annen ting er at dere reklamerer for
J «Coca Cola». I Ivordan kan dere gjøre

det? Er ikke mennesket ogsa et stykke
natur som hør vernes mot usunne ting og
gifter? Det virker helt malplassert på
meg. Har dere holdepunkter for at «Cola»
er sunt?

Med hilsen KARL IIFRNT5EN

Redoksjoneo pivsiserer ot hverken Notor 6-
Miljo eller ivotoreerpforbondet gdr godfor ot
produktene og eirksomhetene det o000useres
for i magosinet ersoone eller rniljøoenolige.

Husdyr, rovdyr og miljø

I samband med at det hlir lagt fram ny
rovviltmelding, er debatten i gang om
forholdet melhon beitedyr og rovdyr. Eg
har sett på Naturvernforhundet som ein

relativt balansert deltakar i debatten med
utgangspunkt i forhundets syn frå mars -

g6. Der legg ein seg på ei line som hyggjer
kompromiss og dkje sokjer konfronta
sjonar med husdyrnæringa. Det siste ville
etter mi meining vera uønskt og uheldig
for begge partar.

Det er uheldig når ein representant for
Naturvernforbundet i Tynset kjem med
utspel som det er vanskeleg å sjå kan ha
andre effektar enn å auke graden av
konflikt mellom vern og næring. Som
lokallagsrepresentant i eit område med
betydelege rovdyrskadar. har eg heller
sett det som eit mai å redusere dei
konfliktar som finst. Når ein ogsa
framstiller det som tøy at vi her har ein
konflikt mellom by og land, så kan eg
ikkje vera einig. Eg er her på line med
saueeigarar som klart føler at ein her har
denne klassiske typen konflikt.

Det er leitt nar sauehonden på
Koppang med eit relativt balansert syn på
rovdyrprohiematikken, foler at miljø
rørsla motarheider fortsatt sauehald i
distriktet. Det ma også vera rom for å
akseptera at næringa har syn pa hestand
av rovdyr og kor hærekraftig den måtte
vera pa samme male som vi for rovdyra
sin skuld hør engasjere oss for erstat
ningsreglar som næringa kan leva med.

Ein



Liv i laga

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

I Grenland er bybane
Naturvernforbundets
viktigste kampsak. Et av
hindrene er gammeldagse
trafikkberegninger.— Gren land egner seg utmerket
for hyhane. Behyggelsen i
rigionen har form som en
langsirakt «bandby» med
jernhane tvers gjennom. Vi har
dessuten stor trafikkhelastning
sier Øystein Dalland, landsstyre-
representant for Naturvernfor
bundet i Telemark.

Ianken er at lette vogner, som
bade kan gå pa jernbanesporet og
på trikkeskinner gjennom
sentrunisgatene, skal ta over en
god del av trafikantene som i dag
kjører bil. Siden Naturvernfor
bundet begynte å engasjere seg i
saken har fylkespolitikerne blant
annet vært i Tyskland og sett på
slike banelosninger, og utredning
av bybane er tatt inn i fylkespla
nen.— Problemet er at beregningene
av trafikkgrunnlaget for en
byhane er gjort med gamle og
uaktuelle modeller, som viser at
svært få vil bruke byhanen.

Øystein Dalland forteller at
Naturvernforbundet i Grenland
og fylkeslaget nå engasjerer seg
kraftig i å fa gjort utredninger
med nye og mer avanserte
beegningsmodel1er. Bygging av
byhane blir diskutert flere steder i
Norge, og et gjennombrudd for
naturvern erne i Grenland kan få
stor betydning for andre
bykommuner som vurderer det
samme. G

Av ANDREAS
TJERNSHAUGEN— Det har vært litt av et
spetakkel, forteller han.

Fremo har vært i Sunn
morsposten og Romsdals
Budstikke, på diverse
nærradioer og i Tv-debatt på
NRK5 distriktssendinger for å
forsvare forslaget om
iggdekkforbud i Molde og
Alesund. Etter at mediene i
fylket fikk pressemeldingen
fra Naturvernforbundet
sentralt ringte det i ett kjør.

Kraftige reaksjoner
Reaksjonene på forslaget var
til dels kraftige. Det har haglet

med leserinnlegg og kommen
tarer, både Vegvesenet i
distriktet, NAF, folk i
kommunen og privatpersoner
protesterte hoylytt. Men det er
greit at folk er uenige:— Jeg ble på en måte
hoggestabbe for alle som var
mot forbud. A være hogge
stabbe blir man vant til — jeg
trives etter hvert ganske bra
med det!

Ola Fremo tror det er et
tidssporsmål før piggfrie dekk
er allment akseptert, ikke
minst på grunn av den
rivende utviklingen av
dekkene. Mange forteller
dessuten at de har kjørt

piggfritt i distriktet i årevis,
uten problemer.

— Jeg tviler ikke på at folk
med bakhjulsdrevne
stasjonsvogner kan få trøbbel
der det er glatt og bratt. Men
det største problemet ligger i å
få folk til å venne seg til en
annen måte å kjøre på, mener
Fremo.

Press mot Rønnbeck
Fylkeslederen kan forstå dem
som synes det ville være
naturlig å starte kampen mot
piggdekk i større byer enn
Molde. Han tror likevel det var
fornuftig av Naturvernforbun
det å komme med en liste over

hvor piggdekkforbudet bør
gjelde:

Her i fylket ville vi nok valgt
noe annet som markeringssak
om vi kunne velge. Men vi er
gjerne med pâ å presse ministe
ren til å ta støvproblemene i
tettbygde strøk alvorlig. El

Av ANDREAS
TJERNSHAUGEN

I Kvam kjemper naturver
nerne mot kraftutbyg
ging som vil ødelegge
fine naturområder. I
Jondal vil et selskap lage
pukk av fjeilknausene
langs fjorden. Lokalla
gene i Hardanger har nok
ä stri med.

Statkraft har lagt fram planer
for opprusting av Bjølvo
kraftverk, og Naturvernforhun
dets lokallag i omradet
protesterer krat Ug. Av de fire
alternativene som ligger på
bordet, innebærer to drama
tiske naturlnngrep. Mange
hekker og vann vil ødelegges,
og deler av fjeilheimen som
hittil harvært spart vil preges
av anleggsarheid og depone
ring av løsmasser. Utbygginga
av fjeliheimen kan maksi malt
gi 40 gwh kraft. Naturvernfor
bundet i Kvam skriver i sin
høringsuttalelse at «mc aleine i
Kvam kan klare å spare 15 gwh
cirleq. Dersom mc og rekner mcd
indostrien, hadde heile uttbyg
qinqa vore «spart vekk>»>.

Pukk
Klaus Rasmussen, leder for
Naturvernforhundet i Kvam,
forteller at i tillegg til
kraftutbygging er laget
engasjert i planene om
pukkverk i Jondal på den
andre siden av I lardangerfjor
den. Hans kollega i Jondal,
Ståle llrattehø, forteller at det

er et gigant-pukkverk det er
snakk om:

Planen er å ta ut fem
millioner kubikkmeter stein i
året. Det tilsvarer hele Norges
eksport i dag!

Fjeliknausene som skal bli
til pukk er helt spesielle,
forteller Bratteho. Glattskurt
fjell strekker seg fra havet og
400 meter opp. I de spredte
kløftene og terassene er det
lyng, myr og krokete furu.
Naturen her er urort og
vakker, og de lune vikene
mellom svabergene er
suverene fiskeplasser, mye
brukt av båtfolk og andre.— Problemet er at Jondal er et
lite sted, hvor få tør å si imot et
prosjekt som skal gi 6
arbeidsplasser. Nå prøver vi å
fa til en samarheidsgruppe
mellom Jondal og Kvam. Vi har
håp om å få med oss reiselivs
næringen i Kvam, som vil
merke at utsikten blir ødelagt.

Biologisk sensasjon
Søknaden fra utbyggerne er
ganske spesiell lesning, sier
Ståle lirattebø. De hevder at de
ikke vil belaste ressursene i
havet, men venter samtidig å
få en utslippstillatelse. Rundt
to prosent av steinen som tas
ut fra et pukkverk blir støv, og
de skarpe kantene på dette
stitvet vil skape problemer for
fisken i vid omkrets. I
søknaden står det dessuten at
det ikke finnes fasthoende
dyrearter i hele området, noe
som fortjener å kalles en
biologisk sensasjon .... Li

Vil ha bybane
iGrenland Trives som

hogge

stabbe
Piggdekk har vært vinterens store tema.
Naturvernforbundet krevde forbud i 32 byer,
og fikk kraftige reaksjoner. I Møre og
Romsdal var det fylkesleder Ola Fremo
som måtte ta støyten.

Pukkverk og
kraftverk i Hardanger

• er et tidssporsmål for de piggfrie dekkene er allment
akseptert, mener Ola Fremo.

i
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LYS OG LUFT
SKAPER TRIVSEL

Med VELUX takvinduer kan du skape trivelige rom på loftet.
Takvinduene som slippei dagslyset inn i rommet, gir etosjen en
ny dimensjon. Innemiljøet bedres også gjennom takvinduenes
unike lufteklaff, eller ved å åpne vinduene valgfri luftestillin,q.

VELUX takvinduer kan monterE s alle typer tak, enkeltvis
eller i valgfiie kombinasjonsløsninger tilpasset dine behov. Alle
vinduer leveres ferdigbehandlet innvendig og med 2-lags her-
det energiglass. Våre vedlikeholdsfre beslag utvendg de inn
vendige foringene og vårt brede spekter av skreddersydde
gardiner, sikrer deg et profesjonelt og helhetlig resultat utven
dig som innvendig.

VEWX SYSTEMET
• takvinduer
• tak/fasadeløsninger
• utvendige inndekninger
• innvendige foringer
• gardiner og solavskjerming
• manuell og elektrisk fjernbetjening

.4d,e.oc:

Postnr.: Sted:

••

Miljø og anlegg
Statskog Miljo og anlegg AS er et miljo

entrepenorselskap med blant annet ren

sing av forurenset grunn og masser som

forretningsområde.

Vi tilbyr totalkonsepter for behandling av

forurenset grunn og masser. Avhengig av

problem type og omfang vil forskjellige

tilpassede teknologier bli benyttet. Disse

omfatter:

• In-situ/ Ex-situ bioremediering
• Kompostering
• Jordvasking
• Stabilisering/solidifisering
• Sikring av deponier etc.

SENIOR PROSJEKTINGENIØR

PROSJEKTINGENIØR

Arbeidsoppgaver:
• A delta i salg, prosjektering og kvaliteb—

sikring av prosjekter innen rensing av

forurenset grunn.

Bakgrunn og kvalifikasjoner:

• Utdannelse innen fag som rnikro—bio—
logi /hioteknologi, opprednings—teknikl,
hyd rogeologi og/eller kjerne Annen
bakgrunn med relevant erfaring il bli
vurdert. Erfaring fra forsknings—miljo,

konsuletfirma eller relevant offentlig for
valtning vil bli foretrukket.

• Kreat ive e ner og selvstendighet innen
rammen av et team ektlegges.

Vi tilbyr:

To strøk på 2 timer?

E.
fl

• Konkurra nsed vkt ig lann
• Ordnede arheidsforho]d
• Gode forsikri ng ordninger
• Intressante arbeidsoppga er

Na’rnu’rc opp!ysninrJos ved hi’iiz’i’ndelsi’ til: Adni.dir. Per Sveuin, tif 22 20 99 32.

Skriftlig søknad aud kopi av ol/i-ter og vflni’nml sendes
Statskog Miljø og anlegg AS, P.b. 6737 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

SikIrndftrist: 15.03.97.

-

0

Med Jotuns nye vann
,.

baserte serie for vegg,
tak, dør/listverk, skifter
du farge og miljø raskt.

Gjør som du viL Mai Strax

0

Vi går nye veier
Oslo Vei er en kommunal bedrift
som tilbyr effektive og
konkurransedyktige tjenester
innen planlegging,
prosjektering, bygging, drift
og vedlikehold av veier.

Ta kontakt for et uforbindtlig tilbud
eller spør etter vår markedsavdeling.

fo

Apen for et grønt bank-konsept?
Om du vil gi samfunnsnytten en sjanse, og ikke bare er

opptatt av egennytten, da er du en mulig samarbeids

partner for Cultura. Ditt innskudd på vår miljøkonto (med

lav rente) vil kunne bidra til at vi kan gi rimelige lån til
miljø- og økologiorienterte prosjekter.

Cultura er en selveiende, samfunnsengasjert finans
institusjon med god kapitaldekning og en trygg gjennom
føringsprofil.Ta kontakt for å høre mer om våre spesielle
finansieringsløsninger og regulære banktjenester!

CULTUPL Lånsamvirke
Boks 6800- St Olavs p1, 0130 Oslo, tif 2236 1790, fax 2236 1795,,

i
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VFLUX-NORCE AS
Lilleakerveien 2, E8
Postboks 33 Skøyen
0212 Oslo

____________

TIf.: 22 73 21 21
Fax: 22732019

OSLOEI

VELUX®
MER ENN ET VINDU

Herslebs gt. 19
0561 Oslo
Tif: 22 66 20 20
Faks: 22 66 22 20

JA JA KK, i’rn,ili ç’,t s,’nd In,’ç’ VI,’J.UX id, og
ivc1t’ thro,ijyr’ g w’il,’tI,’,icl,’ iirislislt’: 47
Vi,i,ii. - -

_____—

- .______________



Blekkults Miljodetektiver NDREGATE 8, ooç OSLO

MARIE MILJØDETEKTIV OG KLUBBEN KUBUS:

Barnehage
byggé rnes
skrekk
Vil du vite hvordan du kanskje kan få stoppet husbygg ing på et
naturområde du er glad i? Da må du lese videre med en gang!

Tekst og foto: MARGRETE K. NES

M
ane (snart ro år), Tonje (ogsa

snart io), Sara(ojsann—enda
en som snart fyller io) og
Rebekka (8 år om ikke så
lenge) bor pa Itekkelaget i

Oslo. Der koser de seg fælt, og har mange
fine steder å leke. Det er bare Marie som
er miljødetektiv (foreløpig), men alle fire
ei veldig glade i naturen. I sommer startet
de miljoklubben Kubus, og nå skal du få
høre om deres første oppdrag. En dag i
høst kom nemlig barnehagebyggerne til
Bekkelaget.

Mystiske pinner ved urskogen
Det hele begynte en gang jentene tok en
tur bort på en av favorittlekeplassene. En
stor plass med blomster og gress og til og
med en liten urskog. Kanskje er det ikke
en ordentlig urskog, men den likner
veldig med de store trekronene og alle
hladene som nesten ser ut som et tak.

Denne dagen ‘ar ikke blomstene og
gresset alene på sletta. Det hadde dukket
opp noen pinner med tall på. Jentene
skjønte fort hva det var. Noen hadde
planer om å hygge noe på den fine plassen.

Vekk med pinnene!
Selv om barnehager er veldig bra å ha,
kan de ikke bygges hvor som helst. Og i
hvert fall ikke der urskogen ligger. Det
finnes jo til og med mose som ser ut
akkurat som stjerner der. Marie, Sara.
Tonje og Rehekka var opprort. Noe måtte
gjøres.

Og noe ble gjort. Finnene med tall på
fikk ikke stå lenge i jorda, i stedet satte
jentene små blomsterbuketter i hullene.
Alle matte jo forsta at det er blomstene
som horer til der. Og for å være helt sikre
på at de voksne skulle skjønne alvoret,
satte jentene opp plakater med beskjed
om at plassen matte få være i fred.

Vi gir oss ikke!
Nå gjaldt det å passe godt på. Jentene var
stadig på stedet for å følge med på hva
som skjedde. Og en dag møtte de
barnehagehyggerne. Ingen må tro at dette
er slemme mennesker, de har bare ikke
helt forstått hvor det er lurest a bygge
hus. Men det fikk de vite av Marie
miljodetektiv og klubben Kubus. Jentene
sa klart ifra at det ikke var noen vits i å
sette opp flere målepinner. De ville bli
byttet ut med blomster fortere enn svint.

Barnehagebyggerne skjønte ikke helt
hva som foregikk—- skulle fire jenter
hindre dem i a hygge hvor de ville? Ja, det
skulle de faktisk. Planene om ny
barnehage på Bekkelaget matte foran
dres, urskogen fikk være i fred. Klubben
Kubus hadde vunnet sin første store seier.
Det blir helt sikkert flere.

Dyreelskere
Vi er på besøk hjemme hos Marie en
kveld i januar. Blekkulfs Hovedkvarter
hadde fatt brev med historien om
barnehagen, og vi ble veldig nysgjerrige
pa hva slags jenter det var som fikk til
sånt. Nå sitter Tonje, Sara, Rehekka og
Marie foran oss, og vi spor i vilden sky.

— Vi skjønner dere er glade i naturen.
Hva slags dyr ville dere være om dere fikk
velge?

Marie er først ute. I Jun har to fugler
som heter Kanto og 1-lelge hoende
hjemme hos seg, og de har ser ut til a ha
et morsomt liv. Kanskje det hadde vært
noe?

Rebekka synes kattelivet er mer
fristende. Katter leker jo hele tiden.

— Pinnsvin! sier Tonje plutselig. Der (le
bodde for, var det et pinnsvin som flyttet

inn under trappa. Etter hvert kom det
pinnsvinbarn, og en stund matet Tonje ti
stykker på en gang. Piggene på pinnsvin
ryggen er kjekke å ha, de bruker
pinnsvinet til å beskytte seg.

— Men det hender de tror de kan
beskytte seg mot biler med piggene også,
sier Marie bekymret. — Da blir de
overkjørt.

Jentene har massevis av dyrehistorier
på lager. Rotter som biter hull i dyne
trekk, fugler som napper ut neseringer,
andre fugler som spiser slanger — noe har
de opplevd selv, andre ting harde hørt om
eller kanskje sett på v. Det er ganske
soleklart hva deres miljøtips er: Bli glad i
dyr og kjent med naturen. Da får du det
mye moro!

Ni minus g skyet!
Kanskje vi burde ha skrevet bok om
klubben Kuhus i stedet. De fortalte så
mye morsomt der vi satt rundt kjøkken
bordet, det er synd to sider i bladet er så
lite. Filmer, framtidspianer, hva de ville
ha med seg på en øde øy — praten går om
det meste. Sara har forresten vært mye i
avisa før. Da hun var mindre var det så
ofte bilde av henne at hun ble kalt Blitza.

0

Plutselig spretter Marie opp, tar seg en vinteren er morsom på sin måte, klør det
rask tur ut i stua og kommer tilbake skikkelig i jentene nå. Til våren skal
med krisestemning i ansiktet. de nemlig ut og sykle og leke og

— Ni minus og skyet !!! Jeg plukke blomster og jobbe i
gleder meg sånn til våren! hagen og .... Tar vi ikke mye

Det var værmeldingen hun feil, blir det en del turer i
bare måtte ha med seg. Selv om urskogen også. Li

r Har du lyst til å bli miljødetektiv?
Medlemskap for 1997 koster 125 kroner. Medlemmene får åtte
spennende medlemsblader året. Dessuten får du en super Blekkulf-pin
med teksten «Vi skal arve jordafl hvis du sender inn denne kupongen.

Navn Født

Adresse:

Postnr./sted

Foresattes underskrift-

Kan sendes
ulrankert i

Norge. Vi
betaler
porloen

Evt. annen betale

Adresse-

Postnr./sted

SVARSENDING
Avtalenr.1 52220/2 1
Blekkulfs
Mil jodetekliver

Grünerløkka
Postkontor
0505 Oslo -L
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Nytt liv til dine
gamle bilder!
Nye spennende muligheter med digital
bildebehandling

Moderne teknikker har gitt oss bedre muligheter
til å hjelpe deg med odelagte familiebilder. Se hva vi

‘. nå kan tilby:

Knekte hjørner, bretter, flekker eller andre skader
kan utbedres fullstendig, og et bleknet sort/hvitt bilde
vil kunne gjengis med sin opprinnelige kontrast.

Falmede farvebilder får nye, friske originalfarver.

En eller flere personer kan tas ut fra gamle familie-
bilder og gjenskapes på et nytt bilde.

Finn fram dine gamle bilder
og stikk innom din
Preus Farvebildebutikk’

‘VEHIT
&V]NN

• ‘•* Gjennom å verve medlemmer
• til Naturvernforbuncjet er

du med på å styrke arbeidet

for å bevare livsmangfoldét

rundt oss. Medlemmer gir

oss mer engasjement, flere

stemmer for naturvern,

bedre økonomi og mer inn-

• flytelse. Naturvernforbundet

stiller opp overalt hvor natur

er truet, enten det gjelder

‘e vassdragsutbygginger

eller genmanipulert mat

På denne siden ser du noen

av de vervepremiene du kan

få. Har du andre ønstcer, så

gi oss beskjed. Fyll ut hvilken

prmie du ønsker. Verve

premien vil bli sendt til deg

straks de du har vervet har

betalt. Hvis du sparer

vervingene, blir de stående

tilg9de til du velger deg en

vervepremie.

Natur og
miljøleksikon
Omfattende oppslagsverk

med omlag 3000 artikler

Qm naturpg miljø. Rikt

illustrert med tabeller,

fotografier og tegninger.

Pris kr. 409,-

Medlemspris kr. 3 69,-

Verv 2 og oppslags

verket er ditt!

Knusfri stå1termo
High mountain ståltermos,

knusfri, veil. pris 260,-

Verv i og termosen

er din!

Solid dagstursekk
Anatomisk dagstursekk med

meget god passform.

Type: Bergans Birkebeiner, 35iiter

Pris kr 749,- Medlemspris kr 679,-

Verv 4 og sekken er din!
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KVALITETSBILDER FRA PREUS FOTOLABORATORIUM

Verv flere medlemmer
til Naturvernfobundét!

Direktoratet for sivilt beredskap
samarbeid for sikkerhet

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

Hvorfor vokser det bedre med BYCO BACT?
BYCO BACT er et organisk gjØdsel ogjordforbedringsmiddel.

BYCO BACT girjorden nytt liv.

En levende jord er en forutsetning for friske planter og en god avling.

BYCO BACT stimulerer og frigjør bundne næringsstoffer i jorden.

I tillegg til humusemner som forbedrerjordkvaliteten tilfører BYCO BACT

rikelig med mikroorganismer som sørger for at rotsystemet utvikles og

næringen blir lettere tilgjengelig for planten.

JEG HAR VERVET:

I
Hovedmedlem LI Pensjonist

2
LI Hovedinedlum LI Pensjonist

3
LI Hovedmedlem LI Pensjnist

4
[] I I oved inedlciii LI Pensjonist

Kan sende
ut ran ke ut.

Adressater
v betale
portoen.

1966

5
LI Hovedmedlern LI Pensjonist

Vervet av:
Medl.nr.
Navn:
Adresse

Jeg ønsker vervepremie:
LI Ståltermos LZ Natur og
LI l)agsttirsekk miljoleksikon
LI jeg sparer vel-vingene

SVARSENDING
Avtalenr.: 152 220/5 Pb.

42+ NORGES
NATURVERNFORB(

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO



Tema i denne
runden av lesernes
galleri var fjell.
Mange sendte oss
bilder, og kvalite
ten var gjennom
gående bra. Bilder
fra vinterfjellet
dominerte, og vi
endte også opp
med tre flotte
vinterstemninger
på lysbordet.

Tema neste gang er mer
ahstrakt, men høyst
aktuelt: «Klimadebatten».

Maks fem dias må
sendes redaksjonen innen
21. april.

Adressen er:
Natur & miljø,
Postboks 2113 Grüner
løkka, 0505 Oslo

Kjell Glomset,

Straumgjerde: I

dette bildet

oppleves ikke bare

tjellets storhet men

det formidler ogsa

fjellets tormasjoner.

lys og farger Dette

er effektivt utnyttet

Ved å utelate

himmelen blir bildet

mere dramatsk,

flellet vokser’ ut av

bil led rammen

Lars Bo,

Vestnes:

Fotografen lar OSS

med til et

drarnolisk fjell—

omrade, og i

motselPing lil

manqe av de

andre bildene vi

fikk se har

fo:ografen klart og

formdle dette

videre. Over

skumk snotonner

og sete fjellvegger

troner selve Soria

Moria. Kanakir som

i et veii:’/’

kanaklo

dagens liii isil

sernes galleri .tema fjell

Bjørn Einan,

Bekkestua:

Fotografen som har

foreviget denne

situasjonen har vært en

tur pa Svalbard og møtt

0

0

noen representanter for

øyrket i nord. Det som

vi føler som den største

kvaliteten ved bildet er

atmosfæren og

lengselen det skaper.

Kanskje det er selve

teknikken, de brilliante

fargene og de

knivskarpe konturene

som gir oss følelsen av

tilstedeværelse° Vi er i

et flott landskap, som

blir formidlet som en

helhet, helt fra

reinsdyrene i

forgrunnen til fjelltoppen .

i bakgrunnen.
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bqiene og komfort tell

:de( og pris er det i’iktiqse/r
bhikerne o(/ derfor oqså for oss.

Våre produk((’r har ho!JeSt mulig
innblanding (fl’ reSsursb(’sf)arefl de

i1’1P—c(’lluloS(’ ((len cii i’i (/erme(l går
p0 (tkkor(/ me(l ki’alih”en.

o!nprnnering 01’ produkter
ar gitt redus(’rt forbruk cu’

r ‘ ernballasye og betydelig kn(’(’r(’
transporti’olum.
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Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
1?etura(Ii€’sse:
Natur & Miljø
Boks 2113 Grünerlokka 0505 Oslo
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Skogen — (‘år riktiqsie rcu’ar(’ — er eh
fornybar r(’SSUrS. 14 planter tre nqe tra’r

for hr(’rt tre (‘i/el/et:

.1 EC/(’t “..dItUr tOUl(’t(J)U/)jr (‘r 100%
, av ra(’ur(’n r(’sirkulert papir.
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