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høst vil Forsvaret begynne byg
gingen av Regionfelt Østlandet. Det
gedigne skytefeltet vil legge beslag
på hele 000 hektar— et areal til
svarende 260 000 fotbalibaner. I til

legg til dette enorme naturinngrepet
kommer støy og ikke minst forurens
ning av grunnen.

Selv internt i Forsva
ret begynner offiserer å
murre mot det de
mener er et dyrt og
unødvendig skytefelt.
Hovedtillitsvalgt for

i Norges Offisersfor
bund i Bardufoss,
Trond Heimdal, stiller
overfor TV2 spørsmål
ved at man skal bygge
et nytt regionfelt til 2

milliarder kroner på
Østlandet, mens Forsvaret får stadig
færre folk og har store skytefelt med

overkapasitet. Han påpeker at situasjo
nen i Forsvaret har endret seg betydelig
siden Stortinget fattet vedtak om Regi
onfelt Østlandet i 1999.

Også de antatte utslippene fra Skyte-
feltet har endret seg betydelig siden -99.
En rapport fra Norsk institutt for vann-

forskning viser at
utslippene av kobber
vil bli fire ganger høy
ere enn hva Stortinget
ble orientert om for tre
år siden. Dessuten vil
utslippene av svært gif
tig hvitt fosfor bli på
hele ii, tonn årlig.
Disse utslippene ble
ansett som ubetydelige
da Stortinget gjorde sitt
vedtak.

Forsvaret fortsetter
imidlertid ufortrødent arbeidet med
Regionfeltet. De har heller ikke til hen-

sikt å vente med byggestart til de får
utslippstillatelse. Den vil neppe bli fer
digbehandlet før utgangen av 2004. Da
kan man allerede ha investert milliarder
i skytefeltet — noe som vil legge et uri
melig press pâ Statens forurensningstil
syn.

Man trenger ikke lete lenge for å finne
eksempler på feilinvesteringer Forsvaret
har gjort. Denne gangen er det i tillegg
snakk om enorme ødeleggelser av norsk
natur. Derfor bør både forsvarsledelsen
og de politiske myndigheter skrinlegge
planene om Regionfelt Østlandet.
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Skrinlegg skytefeltet
SOLIDARITET MED SMÅ

KAFFEDYRKERE I UTVIKLINGSLAND

Prov Coop Café Futuro, som er Coops solidaritetskaffe. Dette betyr at
kaffebondene som dyrker kaffen til Café Futuro får en garantert minste-
pris, pluss en solidaritetsbonus. Dette sikrer produsentene en rimelig
pris og bedre fremtidsutsikter — derav navnet Café Futuro (fremtidskaffe).

Café Futuro er resultatet av et samarbeid mellom Coop Kaffe Norge .S
og produsentiçooperativet Fedecocagua i Guatemala
-:

I vår avtale med Fedecocagua er det også slått fast at arbeiderne ved
sorteringsanlegget er sikret etisk forsvarlige arbeidsvilkår.

Dette innebærer blant annet:
ingen kan tvinges til å arbeide

• Barnearbeid er forbudt (
• Faste pauser og krav på ferie

Full organisasjonsfrihet
‘.‘.$

Café Futuro finner du i butikkene

situasjonen i Forsvaret

har endret seg betydelig

siden Stortinget fattet

vedtak om Regionfelt

Østlandet i 1999.
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Av JENS P. TOLDNÆS

De to flaskene «for mye» kjen
nes tunge i bagasjen når du sti
ger av flyet på Gardermoen etter
14-dagers utenlands-ferie. Kan
skje du velger a ga «på rødt» for
å fortolle dem — du er jo en lov-
lydig person.

Pa vei ut av tollsonen, med
kvittering og god samvittighet,
ser tolleren pa skoene dine og
spør om du har kjøpt dem i
Thailand. Og visst har du det,
sogar med matchende belte i
slangeskinn. Det er nemlig lov å
selge slike produkter i Thailand
kan du fortelle ham.

Det har du helt rett i. Likevel
får du io ooo kroner i bot.

Bøter øker
En rekke norske turister har
allerede stiftet ufrivillig bekjent
skap med CITES-reglene, FN
direktivet som skal forhindre

i handel med truede arter. Bøteni
vaet for slike forbrytelser er bety
delig hevet i Norge de siste årene

Narkotika, våpen, fauna
kriminalitet og mennes
kesmugling. Det er de
«fire store» innen inter
nasjonal kriminalitet.

Av JENS P. TOLDNÆS

Politibetjent Terje Axelsen er
blant Norges fremste eksperter
på internasjonal faunakrimina
litet. Han holder kurs for politi
folk flere steder i verden. Nylig
har han vært i flere land i Balti
kum og i Slovakia.

— Omfanget av denne virk
somheten er enorm og den er
voksende. 11992 beregnet et FN
oppnevnt organ smugling av
truede arter til 30 milliarder pa
verdensbasis. I år 2000 var tallet

etter patrvkk fra Riksadvokaten.
Nå har også flere hundre tollere
og politifolk vært på kurs med
Direktoratet for naturfoi’altning
(DN) for å vite hva som er lov og
ikke lov å ta over grensene.

Krokodilleskinnsko, koraller,
skjell, naturmedisiner, produk
ter av skilpaddeskall, dyreskinn,
ham, bein og tenner kan derfor
bli kostbart å ha i kofferten.

— Vi er straks ferdig med a
kurse om lag 3o offentlige
ansatte. Hovedsakelig tollfunk
sjonærer, men ogsa politi og folk
som er tilknyttet dyrehelsetilsy
net, forteller kursleder og første-
konsulent Øystein Størkesen i
Direktoratet for Naturforvalt
ning (ON).

Selvfortolling
Opplæringen dreier seg ikke
bare om hva turister kan finne
pa i ha i sekken. Det sakalte
TWIMM-svstemet som i korthet
gar ut pa selvfortolling av en
rekke importerte varer, gjør at
tollemne ofte ikke ser varene de

steget til mellom 150 og 200 mil
liarder kroner, sier han.

Lukrativt
Ifølge Axelsen er det flere grun
ner til den store økningen. En av
de mest bekymringsfulle er at
det blir stadig færre av de sjeldne
artene.

— Det er klart at nar man bare
skal selge små deler av et dyr, for
eksempel en tiger, blir dette
dyrt, og følgelig lukrativt for
dem som driver med det. Kan
skje skyldes også de økte ansla
gene at vi blir flinkere til å ta for
bryterne, sier han.

Nye utfordringer
Utfordringene for politifolk nar
det gjelder smugling av dyr er

klarerer. Importoren fyller ut et
skjema på sin egen datamaskin.
Deretter får han en regning i pos
ten. Nar den er betalt kan han
ved fremvisning av kvittering
hente varepartiet fra et tollkon
tor eller spedisjonsfirma. Toll
kontrollene foregår ed hjelp av
stikkprover og da er det viktig at
tollerne vet hva de skal se etter.

— En rekke ulovlige produkter
finnes i såkalte TCM-produkter,
det vil si tradisjonell kinesisk
medisin. Det kan for eksempel
være oppmalte leopardbein,
musk-plaster med kjertelstoff
fra moskushjort og horn fra
zaiga-antilopen, forteller Stor
kersen.

Lov å selge
Mange turister går i fella når de
kommer med et ulovlig produkt
i tollen. Størkersen synes det er
viktig a presisere at dette er gjort
for a beskytte arter som er.i ferd
med a forsvinne, ikke for a lure
intetanende turister.

— Thailand er et godt eksem

mange og ofte helt ukjente.
Da Axelsen nylig holdt kurs i

Slovakia hadde politiet beslaglagt
24 levende sibirske tigere. Politiet
hadde verken kunnskap eller
kapasitet til å ta seg av dyrene noe
som foreløpig har ført til at smu
glerne har beholdt dem.

Ofte kombineres også fauna
kriminalitet med smugling av
narkotika. Heroin inne i pyton
slanger kan sette ut en god nar
kohund. Kokain i en kasse klap
perslanger setter ut en hvilken
som tollfunksjonær.

Informasjon og
håndheving
Axelsen mener en kombinasjon
av strengere handheving og økt
informasjon ma til for a fa bukt

pel. Landet besøkes av ti millio
ner mennesker hvert ar. Alle
disse vil ha med seg noe hjem.
Ettersom landet har snauhogd
sin egen regnskog, er Thailand
alene i ferd med å ribbe Sørøst
Asia for en rekke sjeldne arter,
sier han.

Som turist har du plikt til å
sette deg inn i hva som er lov a
ikke lov. At et produkt er lov å
omsette, betyr ikke at du kan ta
det med deg over en grense.

Levende dyr
Import av levende dyr er også et
økende problem. Papegøyer er
en gjenganger, i tillegg til amfi-
bier og krypdyr. I det siste har
ulovlig import av frosk dukket
opp som et nytt fenomen. I til
legg til at slik import kan true
artenes eksistens er det også et
etisk og dyrhelsemessig spørs
mål.

— Nylig ble det beslaglagt en
liten kasse med 300 skilpadder.
1-lalvparten var døde, forteller
Størkersen.

med faunalcriminaliteten.
— Mange vet ikke at de gjør

noe ulovlig. Et ektepar er kan-
skje pa ferie i Karibien og kjøper
seg et skilpaddeskall som et
minne fra turen, Det hadde de
trolig ikke gjort hvis de visste at
havskilpadden var truet av
utryddelse, sier han.

Informasjon stopper imidler
tid ikke dem som bevisst driver
med illegal handel. Her må det
strengere handheving til, mener
Axelsen.

— England har tatt dette svært
alvorlig. Nylig ble en engelsk-
mann tatt med 23 rovfugler.
Flan fikk seks og et halvt års
ubetinget fengsel. Slike straffe-
rammer vil nok virke avskrek
kende, sier Axelsen.•

Knaliharde bøter
for norske turister
Straffenivået for smugling av sjeldne arter er økt kraftig. Et par sko og et belte kan gi deg

10 000 kroner i bot, hvis plaggene er laget av skinn fra et dyr som omfattes av FNs CITES-regler.
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Av AUDUN GARBERG

— Vi intensiverer kampen, sier
Jarle Lunde i Vernegruppa for
Saudavassdraga. Nå skal saken
løftes opp på nasjonalt nivå.
Departement, regjering og Stor
ting er mål for det videre arbeidet.

Vi er fremdeles optimister
ettersom både Sem-erklæringen
og Jens Stoltdnberg er så klare på
at tiden for de store vassdragsut
byggingene er over, sier Lunde.
Han viser til at Sauda er den nest
største vassdragsutbyggingen
som er aktuell i Norge.

Kompromiss
Norges vassdrags- og energidi
rektorat (NVE) gikk i slutten av
april inn for utbygging av
Sauda-vassdraget. Av de 17 ube
rørte elvene i området vil NVE
akseptere utbygging av i. Dette
vil gi en kraftproduksjon 0,96

TWh, noe som tilsvarer nesten i

AV AUDUN GARBERG

Totalt er om lag 340 vassdrag
foreslått i diskusjonen om sup
plering av verneplanen for vass
drag. Men myndighetene vil
bare diskutere vern av 77 vass
drag.

— Dette er alt for lite. Særlig
fordi dette bare skal være et
grunnlag for den videre disku
sjonen, sier Svein Thore Jensen,
leder av Naturvernforbundets
vassdragsvemråd.

De 77 vassdragene er valgt ut
av Norges vassdrags- og energi
direktorat (NVE) i samråd med
Direktoratet for naturforvalt
ning.

prosent av landets elektrisitets
produksjon.

Vernegruppa for Saudavass
draga er en sammenslutning av
Naturvernforbundet, Turistfore
ningen og en rekke andre orga
nisasjoner. De har foreslått et
kompromiss der bare en elv
bygges ut. Dette vil gi en kraft-
produksjon påo,4 TWh.

— Vårt forslag sparer 16 av de
17 urørte vassdragene. Vi har
bare tatt med et mindre uberørt
vassdrag uten store naturver
dier, sier Lunde. Han minner om
at komprimissforslaget vil gi
nesten like stor kraftproduksjon
som Alta-kraftverket.

Massiv støtte
Og vernegruppa har fått massiv
støtte. Både Fylkesmenn og Fyl
kesting i Rogaland og Hordaland
har støttet forslaget. Dessuten
går to av fire berørte kommuner
mot full utbygging.

Kun to i Rogaland
NVE går inn for en massiv
Sauda-utbygging i Rogaland, og
ønsker bare å diskutere vern av
to vassdrag i fylket: Sokndals
elva og Bjerkreimvassdraget.

— I og med at geografi er et
kriterium i dette arbeidet mener
vi Rogaland må sterkere med,
sier Jensen. I tillegg til Sauda,
mener han blant annet at Jørpe
landsåni må med i verneplanen.

Noen av de andre vassdragene
NVE ikke vil ha med i den
videre diskusjonen om verne-
planen er: Tovdalsvassdraget
helt ned til fjorden i Agder,
Grunnåi i Telemark, Bygeelva i
Møre og Romsdal, Rotla i Sør
Trøndelag, Figga i Nord-Trønde
lag og Vasja i Nordland. For en
rekke av disse vassdragene fin
nes det planer om utbygging.

Stortinget har siste ord i
saken, som sannsynligvis ikke
kommer opp til behandling før
tidligst våren 2003.

Kjolsnesfjorden
reddet?
Norges vassdrags- og ener

gidirektorat (NyE) går mot
den omstridte utbyggingen

av Kjølsnesfjorden delvis

inne i Jostedalsbreen nasjo

nalpark.

Direktoratet slår samtidig

fast at en utbygging av

vassdraget forutsetter at

grensene til nasjonalparken

endres. Kjølsnesfjorden

kraftverk er en del av Jøl

stervassdraget i Sogn og

Fjordane.

Fornøyd
Svein Thore Jensen er imidlertid
fornøyd med at NVE har tatt
med flere vassdrag det har vært
kamp om i mange år. Deriblant
Verdalsvassdraget i Nord-Trøn
delag og Vefsna i Nordland. NVE
har også tatt med de deler av
øvre Otta-vassdraget hvor det
ikke er åpnet for utbygging,
samt de tre vassdragene i Salt-
fjellet som Stoltenberg-regje
ringen reddet i tolvte time: Bei
arn, Bjellåga og Melfj ord.

Forslaget til supplering av
verneplanen sendes ut på
høring i høst.

NVE vil bygge ut 15 av de

17 uberørte vassdragene i

Sauda. Høllandsfossen i

Åbødalselva vil bli kraftig
berørt.

77 vassdrag

ØSTFOLD

Enningdalselva

HEDMARK

Imsa

Sølna

Tunna

OPPLAND

Vismunda

Tora

Glitra

Mosagrovi

Måråi

Åfotgrovi

Jora

Vinda

BUSKERUD

Nedalselva

Dagali (Godfarfoss)

VESTFOLD

Dalelva

TELEMARK

Digeråi

Kåla

Lifjellområdet

Bamle-Solum-Drange

dal

Rorholtf)orden

Området mellom Sel

jordsvatn og Flåvatn

Raua

AUST-AGDER

Tovdalsvassdraget

ovenfor Herefossfjorden

VEST-AGDER

Høyeåna

Kosåna

Litleåna

ROGALAND

Sokndalsvassdraget

unntatt Barstadgreina

Bjerkreimsvassdraget

HORDALAND

Guddalselva

Alsåkerelvi

Rydlandselva

Lorieelvi

øvstedalsvassdraget

Hesjedalsvassdraget

SOGN OG FJORDANE

Nærøydalselvi

Erdalselva

Indre Offerdalselvi

Ytre Offerdalselvi

Guddalsvassdraget

Nausta

Gjengedalsvassdraget

Storelva (Skjerdalen)

MØRE OG ROMSDAL

Velledalselva

Måna

Skorgeelva

Farstadelva

SØR-TRØNDELAG

Svorka

Homla

Garbergelva

Hena

Nordelva

Håvikvassdraget

NORD-TRØNDELAG

Verdalsvassdraget

Jørstadelva

Nesåa

Kvistenelva

Kongsmoelva m/Nord

folda

NORDLAND

Urvollelva

Eidevassdraget

Vefsna

Glomdalselva

Tespa

Bjøllåga

Storvasselva

Indre Stelåga

Ytre Stelåga

Nattmoråga

Beiarelva (unntatt

Arstadåga)

Lakselva (Misvær)

Laksåga (Rago)

Forsåelva

Austervikelva

Sneiselva

Nykvågvassdraget

TROMS

Straumselva

FINNMARK

Sør-Tverrfjord

vassdraget

Skillefjordelva

Kjemper for Sauda
NVE vil tillate utbygging av 15 vassdrag i Sauda. Vernegruppa for
Saudavassdraga lover knallhard kamp mot forslaget, og har fått
massiv støtte for sitt forslag om en redusert utbygging.

Disse vassdragene vil myndighetene ha med
den videre diskusjonen vern. Vassdragene er

valgt ut av Norges vassdrags- og energidirek

torat i samråd med Direktoratet for naturfor

valtning.

Utelater 260 vassdraçj
Myndighetene vil utelate
260 vassdrag fra den
videre diskusjonen om
vern.

c •r — -
- -

_r..— ....,: -

— •;ç

G NATUR & MIU0 2.02
NATUR & MIU0 2.027



Antallet små traktorer
som brukes til kjøring i
barmark, øker kraftig.
Naturvernforbundet
frykter konsekvensene.

Av LARS BARTH-I-IEYERDAI-IL

Tall som Naturvernforbundet i
Finnmark har innhentet, viser at
bestanden av sma traktorer under
oo kilo nesten er fordoblet siden
1998. Ifølge Opplysningsrådet for
Veitrafikken fantes det 2900 fire
hjulinger av denne typen i Norge
i fjoi Det er først og fremst i Finn
mark slike kjøretøy benyttes,
men salget har nærmest eksplo
dcii ngså i andre deler av landet.

— Spesielt i fylkene rundt Har
dangervidda er okningen stor,
sier fylkesleder Dag T. Eigvin i
Naturvernforbundet i Finn
mark. Han advarer nå mot at økt
bruk av slike kjøretøy fører til
stor slitasje på naturen.

— Få tørt føre slites humusla
get vekk. Der det er fuktig, etter-

later kjoretøyene dype gjormes
por som gjør at nestemann må
kjore utenfor sporene. Få denne
måten dannes det «vifter» av
spor som i Finnmark er opptil

oo meter brede, sier Eigvin.

Kommunen bekymret
Reindriftsnæringen var blant de
første som tok i bruk de små
traktorene, som kan minne om
firehjulsdrevne motorsykler
med motorer på opptil 700 ccm.
Doningene brukes i nærings
virksomhet, men miljøvernle
der Jon-I-låvar Haukland i Alta
kommune er vel så bekymret
for at flere bruker traktorene til
rekreasjon.

— Antallet kjøretøyer er etter
hvert blitt veldig stort. Vi regis
trerer at kjøretøyene brukes i
betydelig grad, også i frilufts
sammenheng, sier Haukland.

Store dekk med lavt lufttrykk
sørger for at kjøretøyet yter et
relativt lite press mot bakken.

— Men det betyr ikke at kjø

retøyene ikke gjør skade på
vegetasjonen. Grove gummipig
ger pa dekkene klemmes sam
men mot bakken og river opp
vegetasjonen, påpeker Jon
l-Iåvar I laukland.

Flere farer
I Alta finnes tre ferdselsårer i
utmark hvor det er tillatt å
bruke slike kjøretøy i fritids
sammenheng. Miljøvernlederen
vil ikke mene sà mye om det
foregar ulovlig kjøring, men
konstaterer at de ser kjørespor
utenom og løypene og tilfeller
av grovt uforstandig kjøring.

Det er ikke bare slitasjen på
naturen som hekymrer lederen i
Naturvernforbundet i Finn
mark. Dag T. Elgvin mener at
økt bruk av slike kjøretøy åpner
for miljøkriminalitet, ved at for
eksempel fiskegarn og større
fangster enkelt fraktes over
større avstander. Et annet argu
ment er at flere kjøretøyer på et
omfattende løypenett fører til

stoyforurensning.

Vil ha konsesjonsplikt
I et brev til Miljøverndeparte
mentet foreslar Naturvernfor
bundet konsesjon for bruk av
firehjulinger i utmark. Forbun
det tar dessuten til orde for kart
legging av kjørespor og skader,
at oppsynet bedres og at årsav
giften på kjøretøyene økes.

Avdelingsdirektør Harald
Ruherg i Miljøverndepartemen
tet avviser imidlertid at det blir
aktuelt med konsesjonsplikt for
små traktorer.

— Tanken om konsesjon har
vært framme, men dette er ikke
aktuelt, sier Ruberg. Departe
mentet er klar over problemet
omkring kjøring i barmark, og
har satt i gang et forsøksprosjekt
i åtte kommuner for å begrense
skadene. Flanstyring skal gi
bedre kontroll over hvor
utmarkkjøring bør tillates og
hvor den bør forbys.B

Miljøgiften TPhT finnes i
fjordene våre og i fersk-
vann. Den kan ramme de
av oss som er glade i fisk.
NIVA ber nå Statens
næringsmiddeltilsyn å
vurdere kostholdsrestrik
sjoner. Men ingen vet
hvor giften kommer fra.

Av JENS P. TOLDNÆS

— Den betydelige forekomsten
av TPhT er bemerkelsesverdig i
relasjon til antatt beskjeden
bruk i Norge, heter det i sam
mendraget til en ny rapport fra
Norsk institutt for vannforsk
ning (NIVA).

TPhT (trifenyl tinn) er den nye
miljøgiften som forvirrer for
skerne. Giften inngår i gruppen
tinnorganiske forbindelser som
har vist seg å være svært skade
lige for livet i havet. Den mest
kjente av disse forbindelsene,
TBT (tribetyltinn) kommer i
hovedsak fra begroingsmidler
brukt på båter. TPhT er ikke fullt
så giftig, men finnes til gjengjeld
i betydelig større mengder som
man ikke aner hvor kommer fra.

Må få oppmerksomhet
— Vi er overrasket over de rela
tivt store mengdene med TPhT,
sier forsker Jon Knutzen ved
NIVA.

— Vi vet at også dette stoffet,
likhet med TBT kan brukes i båt-
maling, men har ingen informa
sjon om at produsenter gjør
dette. TPhT regnes heller ikke
som så effektivt, derfor tror vi
ikke helt på at det er årsaken,
sier Knutzen.

Kostholdsrestriksjoner
NIVA ber nå Statens nærings
middeltilsyn vurdere om man
skal sette inn spesielle kost
holdsrestriksjoner på bakgrunn
av funnene.

— Tribetyltinnforbindelser
kan være usunt for de som spi
ser mye fisk. Dette avhenger av
mange faktorer, som hva slags
fisk, hvor den er fanget og hvem
som spiser den, sier Knutzen

Også i ferskvann
Ifølge Knutzen kjenner man til at
TPhT har vært vanlig å bruke i
noen få sammenhenger, eksem
pelvis treimpregnering, da som
soppbeskyttelsesmiddel, samt i
nederlandsk landbruk, hvor stof
fet har vært brukt for å hindre
soppangrep på potet.

— Noe annet som er verdt å
merke seg er at vi finner stoffet i
ferskvann også, sier han.

NIVA har funnet TPhT i lake
fra Mjøsa og Hurdalssjøen.

Kloakk?
Et vanlig fenomen med mange
miljøgifter er at forskerne finner
de høyeste konsentrasjonene
innerst i fjordene. Her er TPhT et
unntak, noe som har fått Knut
zen til å lure på om ikke kloakk
renseanlegg kan spille en rolle i
saken.

— De høyeste verdiene vi har
målt er fra Indre Qslofjord ved
Sentralrenseanlegg Vest. Her er
mengdene høyere enn i indre
havnebasseng, og dette får oss jo
til å lure litt, sier han. I

FAKTA
Tinnorganiske forbindelser er

blant de giftigste stoffene som
finnes. stoffene er skadelige

for fisk og pattedyr og kan

ødelegge immunforsvaret. Fra

før er det kjent at TBT er spesi

elt skadelig for snegler som blir

rammet av kjønnsforstyrrelser

og delvis sterilitet. Giften kan

også føre til såkalt dvergvekst

hos esters, noe som har ført til

milliardtap for fransk estersin

dustri. Kilde: NIVA

Antall små traktorer under 500 kg fra 1997-2001

traktorer

terrenget

Miljøgift uten opphav
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Idylliske Hurdalssjøen er også hjemsøkt av miljøgiften TPhT, men
ingen vet hvor giften kommer fra.
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Bent Stiansen, sjef på
Statholdergaarden,
mener kvaliteten på
økologiske råvarer er alt
for dårlig. Arne Brimi er
uenig. I likhet med sjefen
på Edgar Ludls Gourmet,
som kjøper inn alt han
får tak i.

Av JENS P. TOLDNÆS

Kjøkkensjef Bent Stiansen på
Statholdergaarden, en av Oslos
mest velrenomerte restauranter,
er ikke nådig i sin kritikk.

— økologiske råvarer bruker
vi ikke, sier han.

Ifølge Stiansen, som ellers er
opptatt av at rivarene skal være
fri for sprøytemidler og vekst
hormoner, skyldes dette ene og
alene kvaliteten.

— Jeg mener denne bransjen
står overfor en kjempeutfor
dring hvis den skal fremstå som
et profesjonelt alternativ til van
lige råvarer. Jeg sto senest i går
og vurderte en pose gulrøtter. I
posen var det en liten, en stor og
en råtten gulrot. Det er jo ingen

som vil ha noe sånt. Det ser ut
som det er dyrket av gamle hip
pier, hevder Stiansen.

Han mener økologiske råva
rer kan sammenlignes med en
el-bil. Det er ingen som vil ha et
alternativ som ikke er minst like
bra som det man har. Litt av pro
blemet tror han ligger i de
strenge kravene som stilles til
godkjenningen av okologiske
varer.

— Jeg synes det der blir litt
hysterisk. Hvis vi derimot snak
ker om mer naturlig produsert
mat er jeg mer med. Vi bruker
såkalt Grøstad-gris i restauran
ten. Den holder svært høy kvali
tet fordi det er en lykkelig gris.
Produsenten har tatt tida tilbake
og det merkes på kvaliteten, sier
han.

Smaken!
Hos Ludls Gourmet i Sandefjord
stiller det seg imidlertid anner
ledes. Kjøkkensjef Odd Ivar Sole
vold kan ikke få fulirost økolo
giske varer nok.

— Vi bruker så mye vi kan få
tak i, sier han.

— Hva sier du de til dem som
påstdr at kvaliteten ikke er god nok?

— Det er rett og slett ikke til
felle, men jeg kjøper ikke inn
ukritisk. I motsetning til vanlige
typer frukt og grønnsaker er
økologiske veldig sesongbasert
og det må vi ta hensyn til.

— Hva er det som gjør de økolo
giske varene bedre?

— Først og fremst smaken.
Smaker man på en økologisk
dyrket tomat kjenner man en
opprinnelig tomatsmak, søt og
god, og med perfekt balansert
syre. En vanlig tomat smaker
ikke slik. En annen fordel er at
vi kan hoppe over leverandøren
og kommunisere direkte med
en seriøs produsent.

Naturens mann
Den kokken som kanskje har
profilert seg sterkest på nærhet
til natur i Norge er Arne Brimi i
Lom. Hans tro på giftfri matpro
duksjon er så sterk at 90 prosent
av vinkartet på hans nye restau
rant er økologiske merker.

— Det dreier seg om små pro
dusenter med en nesten fanatisk

holdning til næringen sin. De
som begynte med dette var nok
veldig idealistiske. I dag er det
på et helt annet nivå. En skal
aldri ekskiudere folk som mener
noe annet, men for meg er dette
veien å gå, sier han.

God gulrot
Ifølge Brimi er det mange pro

dusenter av økomat i Norge som
holder svært høy kvalitet, men
tilgangen på råvarer er ikke all
tid like god.

— Flaskehalsen er hvem som
skal definere hvordan norsk
matvareproduksjon skal foregå.
Er det Norge eller er det Brüssel,
spør han.

Brimi mener det er mye natur
og forholdsvis lite kultur i
Norge. Det forsøker han å ta
hensyn til når han lager mat. En
rype skal smake det samme i
dag som den gjorde for tusen år
siden, og det viktigste er ikke
hvor mange grønnsaker han har
til reinsdyrstcika, men at den
gulroten han har er god.

Og da hør den være økolo
gisk.•
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Bogstadveien 27b
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Web: www.teak.no
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NYHETER

Når Bent Stiansen, sjef på Statholdergaarden, er ute og handler så er det ikke økologiske varer. Til det er kvaliteten alt for dårlig mener han.

Kokkekamp om økomat

18% FORRENTNING
GJENNOM ANSVARSFULL INVESTERING

Nettopp nå begynner vi å innse at de Økonomisk fruktbare oppgangstidene
som har preget de senere årene har sine baksider. Det er grunnen til at vi nå
stadig mer legger vekt på de humanitære, sosiale og miljØmessige aspekter,
særlig når det gjelder investeringer og på å tjene penger.

Teakwood Norway gir deg muligheten til å delta i FSC-sertifiserte plantasjer
fra R.G.I.S.A.. FSC-godkjennelsen viser at våre plantasjer er uavhengig
bedømt som godt forvaltede plantasjer, som drives etter strenge Økologiske
og sosiale kriterier. Deltagelse fra og med NOK 26.000,- kan forventes å gi en
avkastn ing på hele NOK 540.000,-.

For å garantere kontinuiteten i prosjektet, og for å Øke sikkerheten til
prosjektets detakere, administrerer Finles N.V. (et finans selskap under
oppsyn av Den Nederlandske Statsbank) en spesiell konto. Formålet med
kontoen er å forvalte, utbetale og anvende de midlene som deltakerne har
investert når det gjelder vedlikehold og drift av sertifiserte plantasjene.

/ økonomisk eiendomsrett

/ FSC-sertifiserte plantasjer

/ Utbytte NOK 540.000,- perTeca-Unit

/ Vedlikehold og drift sikret ved Finles N.V.

/ Prognostisk gjennomsnittlig utbytte 18 % per år

“FSC stottes av ulike natur- og miljovernorganisasjoner, bl.a. Novib,
Verdens Naturfond, Regnskogsfondet og Friends of the Earth”

Ø

: Ja, jeg vil vite mer om å investere i en grønn fremtid

Send meg en gratis og uforpliktende brosjyre

Navn:

Adresse:

Postnr.:

___________________

Sted:

Telefon privat:

Telefon arbeid:

Fyll ut kupongen og send / faks den til:
Teakwood Norway AS
Bogstadveien 27b, 0355 Oslo
Faks: 22598210 — Email: info@teak.no
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- Biljournalister bruker bilbransjen
som hovedkilde og henter sjelden
inn kommentarer fra for eksem
pel miljøbevegelsen. Hoved
fagsstudent Einar Spurkeland rea
gerer på deres ukritiske holdning.

Av TONE MIKALSEN

Einar Spurkeland har gjennomført en pilot
studie til sin hovedfagsoppgave om biljour
nalistikk på Høgskolen i Oslo/Universitetet
i Oslo. I-Jan er en kjent figur i samferdsels
miljøer, er redaktør i fagbladet Transportfo
rum og har også jobbet på Transportøkono
misk institutt. I forbindelse med hovedopp
gaven studerte han biljournalistikken i
Dagens Næringsliv, Dagbladet og Dagsavi
sen og har konkludert med følgende:

— Biljournalister markedsfører bilismeri.
Mye av stoffet dreier seg om lansering av
modeller, testing av bilene og tekniske opp
lysninger. Når det gjelder tekniske opplys
ninger kunne for eksempel SINTEF og
Transportøkonomisk Institutt vært benyttet
som kilde, men biljournalister bruker bil-
bransjen som hovedkilde og setter ikke
bilen inn i en samfunnsmessig sammen
heng, sier Spurkeland.

Menn møter menn

—Hvorforgjørde ikke det?
— Ja, det kan du lure på. Bilbransjen sitter

på bilene og jeg føler at journalistene er bun
det av bransjen. En annen medvirkende
årsak til dette kan være at biljoumalistene er
menn. Menn møter menn — kvinnene serve
rer kaffe, sier Spurkeland.

Han understreker at bilen ikke bare er til
glede og nytte.

—Jeg savner alternative vinklinger. Hva synes
forbrukeren,for eksempel?

Dagens Næringsliv presenterte for en tid
tilbake et atypisk eksempel på bilstoff. De
intervjuet drosjesjåfører om hva de synes
om Mercedes-drosjene de skulle ta i bruk.

— Da fikk både taxisjåfører og direktørene
komme til orde. Flere kilder er en mangel-
vare i biljournalistikk, mener Spurkeland.

hyller miljøbevegelsen batteribilen. Også de
mangler innfallsvinkler, for hva med å være
litt kritisk til all plassen bilen opptar, sier
Spurkeland og tilføyer at biljournalistikken
mangler korrektiv.

— Du har markert seg som talsmannfor ko)
lektive løsninger. Vil det ikke da være vanskelig
å drive verdfriforskning?

— Forskning vil alltid ha et ståsted, men
det bør jo ikke være noen ulempe at en har
bakgrunn om andre transportformer, mener
Spurkeland.

Sjefredaktør i Dagens Næringsliv, Amund

Djuve, sier at de ikke har noen interesse av å
hente inn kommentarer fra miljøbevegelsen
når de driver biljournalistikk.

— Vi skriver om bil og motor og driver
biljournalistikk, sier han.

Sjefredaktøreri avkrefter at de tar stilling
til en bestemt transportform, til tross for at
de ikke driver buss- eller togjournalistikk.

— Vil avisenes biljournalistikkfremme bilis
men?

— Det har jeg ikke reflektert over, sier
Djuve.•
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Biljournalister
markedsfører bilismen

Vi tar produsentan svaret på alvor
I Tilnærmet alle rniljøskadelige batterier kommer til resirkulering. H

AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteri retur. no

Miljøbevegel
sen mangler
Miljøhevegelsen
er en kilde Spur
keland synes
mangler.

— De burde ha
vært mer på
banen. I stedet

Hovedfagsstudent Egnar

Spurkeland savner

alternative vinklinger i

biljournalistikken og

mener miljøbevegelsen

må vcere mer på

banen. - Også de

mangler nye innfalls

vinkler, sier han.
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En rekke større
sorteringsanlegg for
plastavfall settes i drift i
Europa snart. Anleggene
er basert på norsk
teknologi.

Av TONE MIKALSEN

Titech Autosort leverer teknolo
gien som fører til at plastflasker
laget av ulike typer plast nå kan
sorteres uten hjelp av mennes
kehender. Ut av sorteringsanleg
get kommer plast, sortert etter
farge.

— Teknologien har vært der en
stund, men det er først nå den
blir tatt i bruk i stor skala. Dette
er starten på en ny tidsalder, sier
administrerende direktør Peter
Sundt i Plastretur AS.

En av de største flaskehalsene
for gjenvinning av plast er de
mange ulike plasttypene. Skal
plasten gjenvinnes til nye pro
dukter må den sorteres. Dette
har så langt vært meget ressurs
krevende.

— En plastflaske kan bestå av

mange typer plast, og dårlig
merking gjør det ofte vanskelig
å vite hva slags plast det er. Brus
flasker og Ajax-flasker innehol
der plast som har høy verdi. Når
flaskene sorteres ut, kan det gi
høy lønnsomhet ved gjenvin
ning. Flaskene må sorteres etter
farge dersom man skal få skik
kelig betalt, påpeker Sundt.

Norge ligger etter
I september i fjor åpnet to nye
sorteringsanlegg i Schwazataler
nord for Nürnberg i Tyskland,
og et i Montello i Nord-Italia.
Hvert av anleggene har kapasi
tet til å sortere 25 ooo tonn pla
stemballasje i året.

Ifølge Sundt ligger Norge litt
etter resten av Europa når det
gjelder innsamling fra hushold
ningene. I 2001 samlet vi inn
drøye 3000 tonn til fire mindre
sorteringsanlegg. Automatisk
sortering er derfor ennå ikke
aktuelt.

— For å finsortere våre flasker
og kanrier, vil vi som et forsøk
sende ioo tonn til anlegget i

Schwazataler. På den måten kan
vi også være med å høste erfa
ringer fra den teknologiske
utviklingen. I tillegg planlegger
vi å teste mindre elektrooptiske
maskiner på våre norske anlegg,
sier Sundt.

Elektrooptiske maskiner er
optiske sensorer som analyserer
plasten for å finne ut hvilken
type plast det er.

Flere anlegg på gang
Til sammen ble det startet fire
store anlegg, med en total kapa
sitet på ioo ooo tonn i Tyskland

2001, og flere anlegg er på trap
pene. Norske Titech Autosort,
som har 5—80 prosent av mar
kedet i Tyskland, har levert tek
nologien til ett av de fire nye
tyske anleggene, og til det første
anlegget i Italia. Den nye tekno
logien vil bidra til å effekt ivisere
retursystemene for emballasje
generelt og for plast spesielt.
Anleggene vil bli stadig større
og antall sorteringsanlegg i
Tyskland vil ventelig reduseres
fraca300idagtil 220.

Klimaendringer vil spesielit
virke inn på skogens helse-
tilstand.

Skogens helsetilstand er
stabil, men i fremtiden
kan klimaendringer spille
en stor rolle.

Det rapporterer Overvåkings
programmet for skogskader.

— Høsten 2000 var svært våt
og mild. Da opplevde vi en opp- i

blomstring av furuas knopp- og
greintorkesopp og særlig mange
furutrær ble skadet av soppen
og ble brune. Klimasvingninger
vil spesielt virke inn pä skogens
tilstand, sier overingeniør ved
Norsk institutt for jord og skog-
kartlegging, Gro Hylen.

Hun har medvirket i overvå
kingsprogrammet og forteller at
skogens tilstand avhenger blant
annet av jordsmonn, trealder og
klima. Når trær skranter skyldes
dette ofte et samspill mellom
alder, voksebetingelser og syk
dommer. Tilførsel av luftforu
rensning kan komme i tillegg,
eller i samspill med disse forhol
dene.

Dan Aamlid ved Norsk insti
tutt for skogforskning opplyser
at de fleste trærne som er angre
pet av knopp- og greintorkesopp
vil overleve. I

Ved hjelp av film, tegne-
film og dukketeater har
Blekkulf vært delaktig i
gode besøkstall på Kon -

Tiki Museet i vinter.

Mange kulturinstitusjoner har
slitt med labre Besøkstall etter
ii. september. Kon Tiki Museeet
har ikke vært noe unntak. Men
ved hjelp av filmen Lupe på Thor
Heyerdahl, dukketeateret Blekkulf
og den mystiske flaskeposten og
Blekkulf-tegnefilm har museet
fått bedre familieprofil trukket
enda flere mennesker innenfor
dørene.

— I tillegg har Blekkulf selv
vært mye på museet i vinter
med forskjellige småshow, sier
daglig leder for Blekkulf,

Andrew Kroglund.
Kon-Tiki Museet ligger i Oslo

og der kan man se farkostene til
eventyreren Thor Heyerdahl, og
gjenstander fra hans ekspedisjo
ner.

Æresdetektiv
Kroglund forteller at det gode
samarbeidet med Kon-Tiki
Museet startet for fire år siden da
FN utropte 1998 til å være
havets år. Da tilbrakte Blekkulf
en hel uke sammen med Thor
Heyerdahl og eventyreren ble
utnevnt som æresdetektiv på
bakgrunn av hans innsats med å
sette søkelys på miljøproble
mene i havet.

— Heyerdahl fokuserte særlig
på havet som kommunikasjons

vei og næringskjede, og avbrøt
som kjent en av sine turer fordi
han ble forferdet over krig og
krangel nasjoner i mellom. Sam
tidig observerte han mye oljesøl
og tok det opp med FN, og som
kjent har FN-systemet siden
engasjert seg i kampen for et
bedre miljø, sier Kroglund.

Mer samarbeid
Han forteller at Heyerdahl vil
gripe tak i den gode muligheten
til â bevisstgjøre neste genera
sjon på miljøvern.

— Skal dere fortsette å samar
beide med Kan-Tikl Museet?

— Ja, vi har planer om et pro
sjekt hvor vi fokuserer på miljø-
problemene i havet og spesielt i
Oslofjorden. Bygdøy har en

Kon-Tiki Museet oppfor
drer familiene til å
besøke dem spesielt på
søndagene, for da har de
mange aktiviteter for
barn.

beliggenhet som fører til at en
kan lage aktiviteter som
omhandler barn, hav og miljø
vem, understreker Kroglund.

Markedssjef på Kon-Tiki
Museet Halfdan Tangen sier at
de er godt fornøyd med samar
beidet med Blekkulf.

— Vi hjelper hverandre. Blek
kulf får opp medlemstallet fordi
vi gjør han synlig på museet, og
det skulle bare mangle at vi ikke
skulle bruke Thor Heyerdahl-fil
men for alt den er verdt også,
sier Tangen som oppfordrer
familiene til spesielt å ta turen
til Kon-Tiki Museet på sønda
gene. — Da har vi mange aktivvi
teter for barn, sier Tangen. I

Norsk teknologi
revolusjonerer
plastgjenvinning

Blekkulf hjelper
Kon-Tiki Museet
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Regjeringens klimamel
ding blir velvillig mottatt
av Ap og SV. Men parti
ene mener det kan bli
nødvendig å fremskynde
støtten til fornybar
energi.

Av A000N GARBERG

1juni skal Stortinget etter planen
behandle to meldinger om norsk
klimapolitikk. Den første ble
langt frem av Stoltenberg-regje
ringen for ett år siden. Deretter
kom Børge Brende med en til
leggsmelding rett før påske i år.

I Stortinget er Brende og sam
arbeidsregjeringen avhengig av
støtte fra enten Ap eller SV for å
få flertall for sine klimatiltake.

— Frp er lite aktuelle så lenge
de mener dette ikke er noe pro
blem.

— På mange punkter viderefø
rer tilleggsmeldingen vår poli

KL I MATI LTA K

Her er noen av

klimatiltakene regjeringen

ønsker å sette i verk:

• Regjeringen ønsker at

Stortinget så raskt som mulig

skal ratifisere — formelt slutte

seg til - Kyoto-avtalen.

tikk. Derfor stiller vi oss selvføl
gelig bak mange av forslagene,
sier Sylvia Brustad, Arbeiderpar
tiets fraksjonsleder i Stortingets
energi og miljølcomit. Hun
understreker at Ap ennå ilcke
har hatt tid til å behandle forsla
gene i meldingen.

Vil forhandle
— Vi er interessert i å forhandle
med regjeringen om klimamel
dingen, sier saks ordfører Ingvild
Vaggen Malvik i SV. Hennes
krav til regjeringspartiene er
klart: konkrete virkemidler, slik
at man faktisk kan oppfylle ku
mamålene. Også Ap mener mel
dingen er for lite konkret.

— Jeg er overrasket over at den
ikke var mer konkret eller mer
nytt i meldingen, sier Brustad,

Støtte til C02-fri gasskraft
Regjeringen vil gi ny fornybar
energi fritak fra el-avgift fra den

• Fra 2005 innføres et nasjonalt

kvotesystem for klimagassut

slipp fra prosessindustrien og

andre som ikke betaler CO

avgift. Denne industrien får

gratis kvoter tilsvarende 80

prosent av utslippene i 1990.

og SV komme til å fremskynde.

dagen C02-fri gasskraft er byg
get. SV ønsker imidlertid å gi ny
fornybar energi tilbakeføring av
el-avgiften fra 2003. Også Ap er
usikker på om man bør vente på
C02-fri gasskraft, før fornybar
får mer.

— Det lcommer helt an på
hvor fort pilotanlegget kommer.
Hvis det kommer om et halvt år
eller et år, så er det uproblema
tisk, men hvis det er snakk om

4— år så synes jeg ikke det hol
der, sier Brustad.

Delt om kvoter
Et av de mest profilerte tiltakene
i lclimameldirigen er et system

Flere oljeinstallasjoner i Nord

sjøen skal få kraft fra land. Det

skal redusere utslippene fra

svært forurensende gassturbi

ner.

for handel med utslippskvoter.
Regjeringen går inn for et
begrenset kvotemarked fra 2oo5

som skal omfatte prosessindus
trien og andre som i dag ikke
betalerC02-avgift.

SV er fornøyd med forslaget,
og mener det er fornuftig å høste
erfaring med kvotehandel før
man sannsynligvis får et større
marked fra 2008.

Ap mener imidlertid det kan
være mer i. hente på å videreføre
dagens avtaler med industrien,
fremfor et kvotemarked. Men
Brustad presiserer at partiet ikke
har trukket noen konklusjon på
dette spørsmålet ennå.

• Import av HFK og PFK blir ilagt

en avgift på nivå med CO

avgiften for fyringsolje.

Den svenske rec ringen
vurderer nå et f .rbud
mot elektrisk oi war
ming i nye hus. rennak
tuelt for Norge, nener
Naturvernforbu det.

Av JENS P. TOL JNÆS

I Sverige går om lag -8 prosent
av det totale elektris etsforbru
ket med til oppvarm og. Om lag
30 prosent av eneb ligene har
direkte elektrisk o pvarming,
slik som for eksempel panelov
ner.

Dette er uholdbart, mener
den svenske regjeringen som
har gitt Boverket, et direktorat
som steller med samfunns- og
byutvikling, i oppdrag å analy
sere konsekvensene av å forby
elektrisk oppvarming i nye byg
ninger fra år 2005. Boverket skal
også se på mulighetene for å
begrense bruken av elektrisk
oppvarming i nye hytter.

Holdningsendring
Energirådgiver Tore Brænd i
Norges Naturvernforbund synes
det svenske forslaget er svært
interessant.

— Målet er jo oppvarming
uten skadelige utslipp. Det har
vi teknologi til i dag. Det sven
ske forslaget hvor vannbåren

varme blir løsningen, er nettopp
det vi trenger, også her i landet,
sier han.

Utviklingen mot mer miljø-
vennlig oppvarming av norske
boliger går bare sakte i rett ret
ning. Brænd mener det er et
stort behov for etterutdanning
av arkitekter i Norge. I tillegg
trengs det en holdningsendring
hos samtlige aktører for å gjøre
noe med måten vi bruker energi
i boligene våre på.

— Det dreier seg om alt fra
beslutningstagere til arkitekter,
håndverkere og til syvende og sist
de som skal bo i huset, kunden.
Folk bruker en uke på å plukke ut
rett kjokkeninnredning og fem
minutter på å bestemme seg for
panelovn, mener han.

Komfort er viktig
Brænd tror p1. en kombinasjon
av de kjente ingrediensene pisk
og gulrot for å påvirke forbru
kerne.

— Det store publikum har god
peiling på komfort. Det viser sal
get av vannbâren gulvvarme
som en tredjedel velger i nye
hus, på tross av at det er litt
dyrere. For å få med de siste to
tredjedelene må det trolig en
lovregulering til, kombinert
med opplysning om fordelene,
samt gunstigere priser.

Inn og
utav
ordtåka

kke et vondt ord om ord. Ord

skaper vett, etablerer forstå

else og samhørighet,

klargjør, frigjør, viser vei og

føder handling. Men som så

mye annet i og for seg flott, kan

ordene tjene ulike formål. Ord

kan også forføre, forhale, passivi

sere. Man kan løpe sin vei mel

lom ord. Et hvert

handlingspotensiale kan

forsvinne for godt i ordtåka.

5. juni er det 30 år siden Stock

holmskonferansen og dens

Declaration on the Human Envi

ronment, der menneskehetens

forpliktelse overfor natur og miljø

ble fastslått. Siden er det nesten

ikke den konferanseby med

respekt for seg selv, som ikke har

arrangert en miljøkonferanse.

Fremst i hukommelsen ligger Rio,

Aalborg, Lisboa, Fredrikstad, Sta

vanger. Konsensuserklæringer om

overordnede bærekraftmål er

produsert på løpende bånd. Og

alle har hatt med avsnitt i bold

kursiv om betydningen av å
komme fra ord til handling, fra

prat til praksis osv. Og nå er altså

turen kommet til Johannesburg.

Med i bagasjen dit kommer vi

til å bringe med oss en .Nasjonal

strategi for bærekraftig

utvikling. (NSBU). Og maken til

samling av grønne godord skal en

lete lenge etter. Her er svermer

av gjennomterpede refrenger

.Forme fremtiden, sette mål,

gjøre veivalg ... produksjon og

forbruk truer naturgrunnlaget

utfordringen er å få omsatt mål

settingene til handling.. Å
komme til Johannesburg i år

2002 med slikt, er til å le seg i hjel

av, hvis en ikke straks følger opp

med en katalog over handlinger

som skal utføres av den og den,

da og da. Og det gjør ikke

NSBUen. Den berører bare såvidt

problemstillingen når den over et

par linjer nevner at .‘Behovet for

tiltak må forankres gjennom

medvirkningsprosesser.... Men

også dette er forlengst erkjent,

og viktige erfaringer er gjort.
Disse peker i all hovedsak på: vi

og

- å identifisere tiltak som for

holder seg til de

virksomhetsnære områder der

interessekonfliktene oppstår, for

eksempel produksjon, transport

og demokratiutvikling.

Det har vært mange nok sam

menkomster der biologer, klima

forskere og Naturvernforbundet

er skjønt enige om hva som bør

gjøres. Det har vært mange nok

stevnemøter mellom veivesen,

økonomer og næringsliv med til

svarende enighet om hva som

duger i et moderne samfunn. Og

vi vet utmerket godt hva som

kommer ut av det: Noen lenke

gjenger, noen avisoppslag med

masse harmdirrende fy! På den

annen side: Enda mer bilisme,

samt sektorielt og tidsavgrenset

økonomisk gevinst.

En NA21 skal bringe .partene.

til samme bord. Og når taffelet

heves skal myndigheter, nærings

liv, og organisasjoner angi hvilke

tiltak de forplikter seg til å gjen

nomføre for å nå felles mål. Par

tene blir ganske sikkert ikke enige

om tiltakene, det er kanskje hel

ler ikke poenget. Det viktige er at

alle gjør noe, lite eller stort, og at

man formulerer tiltaket i klar

tekst og gjør det målbart. Der

med er vi ute av ordtåka, og folk

kan se hva som skjer, og gjennom

demokratiske prosesser ta stilling

til hva som funker og hva som

ikke gjør det.

ARILD ÅDNEM

I
NYHETER

I NYHETER

Fremskynder
støtte
til fornybar
energi?

Sylvia Brustad (Ap) lngvild Vaggen Malvik (SV)

Panelovner



Idag er det femti år siden flatehogsten ble
vanlig i norsk skogbruk. A hogge ned rub
hel og hit på et område for deretter å
plante på nytt var effektivt. Av et tre går
6o prosent til sagtømmer, de resterende 40

prosentene blir massevirke. Massevir
keindustrien produserer papir, kartong,
sponplater og lignende. Det er internasjo
nalt rikelig tilgang på råstoff og av den

grunn en lav pris for råstoffet. Storstok
kene derimot, gir atskillig mer mynt i
kassa selv om prisen på dette også er kraf
tig redusert de siste årene.

Trenden i sagtommer- og massevir
keindustrien går i retning av færre og
større fabrikker. I 1979 var det 65 tøm
merkjøpere i Glommen-området. I dag er
det to som dominerer.

— Tømmerverdien synker. Og vi har pro
blemer med å konkurrere med andre land
som har svært lave lønnskostnader. Med
tanke på at laftetømmer kommer Estland
for fullt på markedet nå, der ligger time
lønna på io—r5 kroner, sier skogsjef Per
Skaare i Glommen Skogeierforening.

Dermed må Norge konsentrere seg om
å levere kvalitetstømmer.

Glommen Skogeierforening har net
topp avsluttet et prosjekt sammen med
Fylkesmannen og Nord-østerdal skogfor
ening, for å utrede konsekvenser av natur
kulturmetoden.

Når en blinker, det vil si merker treet
for hogst, borres det for â finne maksimal
årringbredde. Arringbredden er en god
pekepinn på vekstpotensialet. Ut >

Natuijw)tur-metoden ble lansert av den sven

ske pràfessoren Mats Hagner og har vekket stor

oppmerksomhet i Norge og spesielt i Hedmark.

MerOn innebærer at man:

— behandler enkelttre eller grupper av trær i

stedet for alle trærne

—i4oçger de trærne som er hogstmodne, eller

de scin hindrer et tre i å utvikle seg

- Setter igjen trær som fortsatt har utvikling

spotensial

- Satser på naturlig foryngelse, men

supplerende planting der det er nødvendig

- Ungskogpleie (det vil si tynning, kvisting eller

ajødsling) tas i bruk der det er aktuelt

- Man kommer tilbake med i 15-25 års

mellomrom og tar ut til enhver tid

hogstmodne trær

- Resultatet blir en sjiktet skog hvor man har

trær i alle utviklingsstadier og hugger bare

trær av god kvalitet

- Her skulle det være snajiorT’
skogøkonom i Glommen
skogeierforening, Severin Myrbakken og
viser oss et av forsøksfeltene. Myrbakken
har stor tro på naturkultur-metoden.

.-‘: .1

Flatehogstens tid kan være
forbi. Glommen Skogeierfor
ening satser på Naturkultur
metoderi i stedet. Den er
mer miljøvennlig og gir mer
penger i kassa, påstår de.

Av TONE MIKALSEN (tekst og foto)

I

- Fremtidens løsning for norsk skogbruk
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Presisjon viktig
Mye tyder på at verdien av naturkultur er
høyere enn flatehogst på de rette skogty
pene. Jo mer variert trærne er i alder, jo
større er lonnsomhetspotensialet ved
naturkultur.

— Suksessfaktoren for naturkultur er i
stor grad presisjon på uttaket. Det som
imidlertid kan velte regnestykket er vind
som ødelegger trærne, gjor Myrbakken

- Fra miljøsiden og etterhvert også
fra deler av skogsiden blir det mer
og mer klart at flatehogsten i ferd
med å utspille sin rolle, sier
Gjemund Andersen i Naturvernfor
bundet Oslo Akershus (NOA).

Andersen mener at så lenge det tar syv år
å dyrke en avling ecualyptus og mer enn
ioo år å dyrke en tilsvarende avling gran
fiber, sier det seg selv at Norge ikke kan
konkurrere på volum og på produksjon av
store kvanta.

— Flateskogbruket bidrar i svært liten
grad til kvalitet, fordi den vokser for fort
og får for mange slags skader, sier Ander
sen.

Andre fordeler med naturkultur er at
skogbunnen gir større luftfuktighet og

Triveligere skogbruk
For dyrene er også naturkultur en stor for
del. De trives i et «urørt» skogbilde. Sko
gen forblir skog, også etter hogst.

— Dessuten er åpne områder som følge
av flatehogst lite tiltalende å se på, mener
kursleder Henry Xordhagen i Glommen

jevnere temperatur. For alle arter som er
svake for uttorking er dette en fordel.

— For eksempel er enkelte trude arter
som sopp, lav, moser og insekter sarbare
for tørke, opplyser han.

For dem som er glad i friluftsliv fører
naturkultur til en annen turopplevelse.

— Når du er blitt glad i et område med
gammelskog blir du fryktelig skuffet når
hele skogen er blitt borte etter hogst. Ved
naturkultur vil det fortsatt være skog
igjen etter hogsten, sier Andersen.

Men par forutsetninger må være til-
stede for at naturkultur skal være miljø-
vennlig.

— Nøkkelhiotoper må avsettes som i
vanlig skogbruk (det vil si mindre områ
der med stor verdi for mangfoldet). Kant-
soner mot vassdrag må beskyttes spesielt
med tanke på bevaring av mangfold og

Skogeierforening.
— Det er også artigere å være skogtekni

ker når en kan ta i bruk naturkultur-meto
den. Yrket får en ny renessanse, tilføyer
Myrbakken.

Men det er ikke bare fordeler med
naturkultur.

— Driftskostnadene øker med cirka 25

prosent. En får også økte administrasjons
kostnader. Vi tror det er litt mer lønnsomt
å drive naturkultur, men vi kan ikke kon
kludere noe ennå, sier de.

«evighetstrær> — det vil si trær som skal
vokse, do og råtne i skogen til glede for
myriader av insekter, sopp og mose — må
merkes ut før hogst, sier han.

Ved bruk av naturkultur er det viktig å
sikre disse, slik at skogen blir mer variert i
alder.

— Gamle trær som får eldes, do og råtne
i skogen, og helst i skyggefull, fuktig skog,
er kanskje det viktigste enkelttiltaket for
mer mangfold i all drevet skog, sier Gjer
mund Andersen.

NOA har jobbet med å motivere for
naturkultur siden 1992, med eget seminar
om alternative metoder, studiereise i Sve
rige og temahefter og artikler i medlems
bladet Grevlingen.

— Vi har også arbeidet sterkt mot Oslo
kommune, for å få dem til å adoptere
idden, sier han. I

Kontakt oss gjerne for alle typer
spørsmål om det kommunale
veinettet i Oslo.

Servicetelefon: 81000 190
Internett:
www.samferdselselaten.oslo.kommune.no

SINT

fra et dataprogram kan en heregne om
tømmerstokken er hogstmoden. Et tre pa
i8 centimeter i diameter har en verdi på
120 kroner. Plusser du på seks centimeter
til stiger verdien til 250 kroner.

— Store trær og trær med feil tas ut.
Mens halvstore trær på i god vekst beva
res, sier skogøkonom i Glommen Skogei
erforening, Severin Myrbakken.

SINTEF Energiforskning AS
utvikler gode løsninger knyttet til

kraftproduksjon og omforming,

overføring/distribusjon og sluttbruk av

elektrisitet og andre typer energibærere.

Instituttet arbeider også med alt fra

innemiljø og energi i bygninger — til

gassteknologi, forbrenning, bioenergi,

kuldeteknikk og næringsmiddelteknologi.

Selskapet har 180 ansatte og en budsjettert

omsetning på ca 170 mill, kroner i 2002.
-

oppmerksom på. - Suksessfaktoren for naturkultur er i ‘

Men en kan forebygge mot vindskader stor grad presisjon på uttaket. Det som
ved å være bevisst på hvor i terrenget en imidlertid kan velte regnestykket er vind
hogger, og man kan lage hogstkanter som som ødelegger trærne, gjør Seeverin

fungerer som buffere mot vindfall. Myrbakken oppmerksom på.
— Hva er forskjellen på plukkhogst og

natur/ru Itur-metoden?
— Ved bruk av naturkultur-metoden er

presisjonen på uttaket større. I naturkul
tur behandler vi alle trærne — både små og
store, når vi tar hensyn til avkastningen,
sier Myrbakken.

Vi har alle et anSVar

for å gjØre det beste

for miljØet!

N atti rqiss er det

reneste brensel som

er tilgjengelicj i cLicj!

Vil dLI vite mer,

besØk virt nettsted:

www.cjasnor,no

GASN/R
Tukfoii 5285 6210 • Faks 5285 ? il

7465 Trondheim
telefon: 7359 72 00 faks: 7359 7250

wwwenergysintefno

- En annen naturopplevelse

4aida e 1ede eies
360000 biler kjører gjennom
Oslo hver dag. Landskap
blir omgjort til byskap av
slike tall.
I Samferdselsetaten vil vi
gjøre noe med det. Vi
prioriterer et miljøvennlig
transportsystem i Oslo.

Samferdselsetaten ønsker at Oslo skal
bli en renere, tryggere og trivligere by.
Byggingen av T-baneringen er ett
tiltak. Med ringen vil kollektivtilbudet
bli styrket. Slik blir byskap kanskje litt
mer landskap

Samferdselsetaten
Oslo kommune
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DUELLEN

Buss eller bane?

Regjeringen vil åpne for flere ekspressbussruter.
Det vil føre til økt konkurranse for NSB.

Av TONE MKAL5EN

Dette er et spørsmål som er underlagt politisk vurdering og
behandling. Vi vil ikke blande oss opp i dette.

Vil liberalisering føre til at Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen dør’

---

I så fall er det riktig utvikling. Toget får mange millioner kro- Dette er også et spørsmål vi ikke kan svare på. Men dersom bil-
ner årlig av Staten og kvaliteten på bussene er bra. Folk må få lettinntektene går ned, blir lønnsomheten mindre. Da er det
velge hva de vil reise med. A skifte sviller på Rørosbanen kos- opp til politikerne om de fortsatt vil bruke penger på et togtil
ter 350 millioner kroner, skal en virkelig foreta så store inves- bud.
teringer i en bane som nesten ingen tar?

Hvem frakter passasjerene best?

På lengre strekninger foretrekker passasjerene tog. Bevegelses
friheten og romfølelsen er større i tog enn buss. Men buss og
jernbane kan supplere hverandre i den forstand at bussen kan
«mate» toget med passasjerer til og fra stasjonen.

Tog forurenser mer enn buss, men da snakker vi om de 40 pro- Det varierer. På elektrifiserte strekninger er tog overlegent mest
sent av skinnenettet hvor det går dieseldrevne lokomotiv. miljøvennlig, pà de dieseldrevne strekningene kan det være

hipp som happ. Dette avhenger også av type tog og gjennom
snittsbelegget i toget.

Det koster 615 kroner å kjøre strekningen Oslo-Trondheim med nattbuss. Nattoqet samme strekning kos
ter 667 kroner. Vil den økte konkurransen presse prisene ned?

Det er det for tidlig å si noe om, men det uomtvistelig rimeli
gere å drive buss enn tog. Derimot tror vi at folk er villig til i
betale litt mer for å reise med tog i stedet for buss på lange
sterkninger og at en liten prisforskjell ikke vil bli utslagsgi
vende for valg av reisemåte.

Ådne Svendsen
Direktør i Nor-way Bussexpress AS

Er det rettferdig at det i dag er kjøreforbud på flere strekninger for norske ekpressbusselskaper?

Arvid Sårdstu

Informasjonssjef i NSB

Nei, hvorfor skal det være det? Jernbanen får til og med til
skudd for å kjøre, mens vi kjører gratis. I tillegg må vi betale
dieselavgift, mens NSB kjører på avgiftsfri diesel.

Buss og jernbane kan utfylle hverandre. Men bussen har flere
stoppesteder og kan frakte passasjerene nærmere dit de skal.

Hva er mest miljøvennhig?

Vi bryr oss ikke om hvor mye det koster å kjøre jembane, vi må
ta den prisen som gjør at vi går i balanse. Men hvis flere tar
bussen, vil prisen gå ned.

Statoil skal som det første selskap på norsk

sokkel, bruke naturgass som drivstoff til to nye

forsyningsskip. Skipene er utviklet som et samar
beid mellom Statoil og rederiene Eidesvik

og Møkster Shipping. Hele 85 prosent mindre NO slippes ut ved bruk av naturgass i stedet
for diesel. Miljøet vil ikke bare tjene på betydelig reduserte NOK-utslipp, men også på at
C02-utslippene blir redusert med 20 prosent. Skipene begynner å trafikkere norsk sokkel i 2003.
Med gass som drivstoff blir luften renere og sur nedbør reduseres.

Statoil tenker miljø!
NO er et fellesnavn på nitrogenoksider og bidrar til sur nedbør. ØSTATOIL
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FAKTA
j Naturvernforbundets

I prosjekter i Nordvest-
Russland

Hvor: Kola, Karelen,

Arkhangelsk og St.

Petersburg

HOVEDPROSJEKTER:

• Organisasjonsoppbygglflg

Miljoorganisasjoner på Kola, i

Karelen og St. Petersburg har

fått støtte til drift og aktivi

tet. Resultatet er et nettverk

av aktive organisasjoner i

hele Nordvest-Russland.

• Lokal Agenda 21

Gir støtte til om lag 30 min

dre miljøprosjekter årlig.

Målet er å finne lokale

løsninger på lokale

problemer.

• Skoleprosjektet SPARE

Alle de 62.000 russiske

neskolene skal få tilbud ôin å
delta i skoleprosjektet SPARE

om energi og ressursbruk.

SPARE gjennomføres også i

Ukraina, Kaukasus og

Sentral-Asia.

• Alternativer til Atomkraft

Utreder mulighetene for å
erstatte atomkraften i områ

det med ulike alternativer. I

Murmansk ble en prøvevind

mølle satt opp høsten 2001.

• Nytt i år: lnformasjonspro

sjekt om klimautfordnngene

Med støtte fra Minor Foun

dation skal Naturvernforbun

det lage informasjonsfllm om

klimaproblemene, samt et

klimahefte for russiske skole-

barn.

— Miljøspørsmal er ikke så populære i
Russland. Andre ting er mer populært, for
eksempel å lære språk, slik at folk får mulig
heten til å reise og eventuelt få seg jobb i
utlandet, sier Elena Kruglikova i Gaia.

— Vi hadde et foredrag om norsk histo
rie og tenkte: Hvorfor ikke dra dit? Natur
vernforbundet i Finnmark inviterte oss og
vi benyttet samtidig anledningen til a dis
kutere forskjellige miljøprosjekter. Da vi
kom tilbake til Russland var alle inspirert
og ville arbeide videre med lokale miljø-
prosjekter, forteller Kruglikova. 1-lun avvi
ser at språkkurs ikke henger sammen
med miljøvern.

— Alt kan knyttes sammen med miljo
saker. A studere språk er blitt en del av
miljøarheidet, det gjelder ogsa engelsk
som er nødvendig for internasjonalt sam
arbeid.

Penger fra Norge
Aktiviteten til de russiske miljøorganisa
sjonene blir delvis finansiert av Norges
Naturvernforbund. [‘engene stammer
blant annet fra Utenriksdepartementet,
Miljøverndepartementet og Barenssekre
tariatet. I tillegg er midler TV-aksjonen i
r996 blitt brukt til å fremme miljovennlig
energi i Nordvest-Russland.

— Vårt mal er ikke å synes som organi
sasjon i Russland, men å hygge opp kom
petansen til russiske miljøorganisasjoner
slik at de kan pavirke myndighetene, for
klarer Yngvild Lorentv.en.

De russiske miljøorganisasjonene er da
ogsa helt avhengig av penger fra Vesten.
De far ingen statsstøtte og har små mulig
heter til å tjene penger pa annonsesalg
eller medlemskontingent.

— Naturvernforhundets andel av stotten
de mottar har gått ned de siste arene. Gaia
fikk nesten full finansiering fra oss for
noen år siden, men etter hvert som de er
blitt flinkere til å arbeide med prosjekter
har de også klart å få inn støtte fra andre
kilder, for eksempel EU. Dermed har de
fått flere ben å stå på.•

.;:,,.

Miljoverndepartementet er stengt, og avisene setter likhetstegn mel
lom miljøvernere og terrorister. Likevel gror miljobevegelsen i
Nordvest-Russland, fra Finskebukta i sør til Kola-halvoya i nord.

M iljøbevegelsen
reiser seg i Russland

Mens miljøvern er en
ikke-sak for landets poli

tiske og økonomiske elite,
vokser miljobevegelsen seg

sterk på Kola og i andre deler av
Nordvest-Russland. Fra atombyen Sos

novy Bor, via St Petersburg og Karelen
nord til Kola-halvøya har miljøgrupper i
varierende størrelse fatt et mer solid fot
feste de siste arene.

Også på slutten av 8o-tallet sto miljøor
ganisasjonene sterkt, med høy tillit blant
folk. Men Sovjetunionens sammenbrudd,
sosiale og økonomiske problemer flyttet
fokus fra miljøsakene. Da Naturvernfor
bundet begynte samarbeidet med russiske
miljøorganisasjoner pa begynnelsen av
90-tallet, var aktiviteten laber. Fra 1996

utvidet forbundet sitt arbeid til å omfatte
hele Nordvest-Russland, og har sakte, men
sikkert sett at aktiviteten øker og miljøor
ganisasjonene blir mer profesjonelle i sitt
arbeid.

Folk strømmer til
øndag formiddag klokka elleve: Sam
unnshuset i den lille byen Apatity fylles
opp med et 6o-talls interesserte som er
kommet for å høre om norsk miljøbeve
gelse og fortelle om egne erfaringer. Uten
for skinner sola fra skyfri himmel og
snøen ligger hvit og innbydende. I det lille
rommet lytter fremmøtte i timevis mens
Yngvild Lorentzen og Dag T. Elgvin fortel
ler om Naturvernforhundet. Deretter rei
ser den ene etter den andre seg og legger
ut om lokale miljøprosjekter for å rydde
opp i vassdrag, verne truede arter, spare
energi og sikre innbyggerne sunt drikke-
vann — for å nevne noe. Felles for de fleste
er sterkt engasjement og tro på egne evner
— her finnes ikke snev av den apatien man
forventer â finne i et land med et nedlagt
miljoverndepartement og sentralistiske
tradisjoner — et land hvor frivillig arbeid
vært mer eller mindre frivillig tvang.

Tror på seg selv
Elena Kljuchnikova begynte å arbeide fri-

villig i miljøorganisasjonen Gaia midt pa
90-tallet.

— Da var det få som trodde de kunne
påvirke noe, men nå har dette snudd seg.
Organisasjoner i Norge og Sverige hjalp
oss. De lærte oss å tro på oss selv — at vi
kan gjøre ting, sier Kljuchnikova.

Akademisk miljø
Mange av de lokale miljøprosjektene på
Kola-halvoya er i og rundt Apatity, en by
med om lag 6o ooo innbyggere.

— Jeg tror folk her er mer aktive her enn
andre steder. Det skyldes nok mye Kola
vitenskapssenter, sier Kljuchnikova og
henviser til en av byens store arbeidsplas
ser, hvor man blant annet forsker på
energi og miljø.

I Russland har eksperter høy autoritet
og miljøvernere må ha grundig kjennskap
til sakene de arheider med. I Apatity har
miljoorganisasjonene kjøpt kunnskap og
utredninger fra Kola Vitenskapssenter, en
kjærkornmen inntekt for forskere som sli
ter med å fa finansiert sine prosjekter.
Flere av de ansatte ved senteret har da
ogsa blitt med i miljoorganisasjonene.

Betinget begeistring
Yngvild Lorentzen, leder for Naturvern-
forbundets prosjekter i Russland, papeker
dessuten at Apatity er en liten by, med
kort avstand til myndighetene, noe som
gjør arbeidet enklere her enn i storbyene
Murmansk og St l’etershurg.

Selv den industridominerte byadminis
trasjonen med hyradsieder Ivan Mikhail
jukov i spissen viser betinget begeistring
over miljøorganisasjonenes vekst:

— Miljøorganisasjonene har begynt å
samarbeide slik at vi kan forholde oss til
en gruppe. Jeg tror vi finner en måte a
arbeide sammen pa, sier den nyvalgte
hyrådslederen.

Kurs i norsk
Kurs i norsk sprak er en av de mer origi
nale rekrutterings-metodene rniljøorgani
sasjorien Gaia bruker.

r-i
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RUSSLAND

Jakter på ny energi
Med kulikraft som eneste varme
kilde, lekkasjer og sentralstyrt
oppvarming sliter småbyen
Apatity seg gjennom vinterkulda.
Nå leter miljøbevegelsen etter nye
løsninger.

I mars er Apatity snødekt og iskald. Kilo
meter på kilometer med rørledninger
fører varme i form av varmt vann til alle
byens husstander. De dårlig isolerte rør-
gatene ligger snøfrie på bakkenivå, med
unntak av et og annet krumspring over
jernbanelinjer og veier. Deler av isola
sjonsmaterialet er stjålet og solgt, mens
folk som bruker de snøfrie rørene til spa
serstier bidrar til ytterligere slitasje. Flere
steder strømmer damp ut gjennom sprek
ker og hull.

— Vi ønsker å forbedre distribusjonsnet
tet, svært mye energi forsvinner på veien

til forbrukerne. Situasjonen stammer fra
Sovjet-tiden. Da bygde man store kraft
verk og lange nett for distribusjon, forkla
rer Svetlana Touinova i miljøorganisasjo
nen Gaia. Hun arbeider nå med å finne
alternative energikilder, samt redusere
energiforbruket og -tapet i byen. Prosjek
tet er et av flere som drives med økono
misk støtte fra Naturvernforbundet,
penger som stammer fra TV-aksjonen i
1996.

Enslig kraftkilde
Kullkraftverket utenfor sentrum av Apa
tity er i dag byens eneste varmekilde. Det
skaper bekymring både sosialt og for mil
jøet.

— Det er en farlig situasjon for byen som
ligger så langt nord å bare ha en varme-
kilde, sier Touinova.

Dyrt kull og lekkasjer gjør kullkraftver

ket i byen til dårlig forretning.
— Kraftselskapet vil at utgiftene skal

dekkes over byens budsjett. Dermed blir
energiforsyningen også et sosialt pro
blem, fordi folk ikke har penger til å
betale mer enn de gjør i dag.

Vind og gass
I sitt arbeid har Gaia blant annet arrangert
en konferanse hvor miljøvemere, forskere
og representanter fra by-administrasjonen
sammen har vurdert og diskutert fremti
dige løsninger på byens energiforsyning.
A sette opp en vindmølle er blant de
mulighetene Gaia nå diskuterer. Ifjor bl’
en vindmølle reist utenfor Murmansk, et.:
prosjekt miljøorganisasjonen aktivt del
tok i. Dessuten kan gass bli en erstatning
for kullet i fremtiden, forklarer Toui
nova.•

I Apatity har enkelte inribyggerne
for første gang fått anledning til å

(i agulere varmeforbruket, men
gamle vaner er vonde å vende.

I de fleste russiske hjem har innbyggerne
ikke hatt mulighet til å regulere varmen i
sitt eget hjem. Alt styres sentralt, og blir
temperaturen ubekvemt høy, er det bare å
sende noen grader ut til kråkene.

Prisen på oppvarming blir kalkulert
etter leilighetens størrelse. Samme system
gjelder for varmtvannet: fast pris, uav
hengig av forbruket.

- Naboene er flinke
Ordningen har nærmest vært en oppfor
dring til sløsing og gir i tillegg dårlig inne-
klima. Men nå her dette i ferd med å endre
seg. Fra januar i år begynte innbyggerne i
en blokk i Apatity å betale etter forbruk.
Målere er installert på vann og varme.
Beboerne har dessuten fått mulighet til å
regulere radiatorene og dermed varmefor
bruket.

— Naboene er flinke til å spare. De er

pensjonister, forklarer Galina Nikiforova,
med henvisning til den bedrøvelige øko
nomiske situasjonen mange pensjonister
i Russland lever under. Men for Nikifor
ova selv har ikke måleinstrumentene
automatisk gitt endrede vaner. Oppvas
ken tas under rennende varmt vann og
regulering av radiatoren føler hun seg
slett ikke trygg på.

— Jeg er vant til å vaske opp under ren
nende vann og tenker ikke mye over det.
Foreløpig har jeg ikke endret vaner, jeg må
finne ut mer om hvordan dette systemet
virker.

Vanskelig å forstå
Hun arbeider ved Kola vitenskapssenter
og har ordnet økonomi, dermed betyr
ikke penger all verdens. Dessuten sliter
hun med å forstå hvordan energiselskapet
beregner hva hun skal betale.

Daglig bruker gjennomsnitts-innbyg
geren i Apatity 165 liter varmtvann med
en temperatur på 82 grader. Et forbruk
betydelig over hva som renner ut gjen
nom springen i norske husstander.

Men selv om Nikiforova mener hun
ikke har endret nevneverdig på forbruket,
er i hvert fall temperaturen på kjøkkenet
senket fra 26 til i8 grader etter at hun selv
fikk mulighet til å bestemme.

Samtidig med installasjon av målere
ble også de gamle metallrørene til vannet
skiftet ut med plastrør.

— Tidligere var vannet gult og rørene
grodde igjen slik at de måtte skiftes hvert
tredje år. Disse rørene skal vare i 50 år, sier
Nikiforova.

Bare så vidt begynt
— Vi arbeider med å sette inn målere for
varmtvann. Folk forstår at de må begrense
forbruket dersom de må betale mer, men
foreløpig har vi bare så vidt begynt med
dette, sier byrådsleder Ivan Mikhailjukov.

Han forteller at enkelte har halvert sitt
forbruk etter at målere ble installert.
Andre har funnet et smutthull: Ved å
varme vann på komfyren unngår de eks
trautgifter, fordi man fortsatt betaler en
fast sum for gass — uavhengig av forbru
ket. •

Flere steder har folk stjålet isolasjonen fra rørene som frakter varmt vann til innbyggerne i Apatity. Svetlana Touinova leder miljøor

ganisasjonen Gaia sitt arbeid for å redusere energitapene og finne alternative energikilder.

Galina Nikiforova (t.v.) og Galina Kruglikova fra miljøorganisasjonen Gaia forsøker å forstå regningen fra energiselskapet, som for

første gang er basert på faktisk forbruk av varme.

men vanene er vonde å vende
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Ved Kvitesjøen i den russiske republikken
Karelen, drøyt 20 mil fra grerisa til Fin
land, ligger småbyen Kem med 14 000

innbyggere. På linje med andre byer i
republikken sliter Kem med elendig vann
kvalitet, Når du skrur opp krana siver mis
farget og illeluktende vann ut.

Ledningene ur gamle og rørsystemet
delvis ødelagt. Byen er grunnlagt på. myr
og ledningene ligger delvis i vann, noe
som i tillegg til slitasje også bidrar til å
gjøre reparasjoner ekstra vanskelige og
kostbare.

På det lokale vannverket sprøytes klor
fra to heholdure inn i vannet. Rørene i
rommet ruster raskt og må skiftes mange
ganger årlig. I mellomtiden blir lekkasjer
delvis stoppet med toyfiller og plast.

Overlege Tatjana Zadkova ved Regions
sykehuset i Kem advarer innbyggerne
mot å drikke vann fra springe n.

— Vannet må alltid kokes før bruk, men
først hør det stå i ro slik at forurensningen
synker til bunnen, sier Zadkova.

Klar over situasjonen
De lokale myndighetene i Kem er klar
over den hedrøvelige vannsituasjonen i

byen, men har ingen konkrete planer om
forbedringer.

— Det finnes ikke noe helhetlig prosjekt
for ombygging av vannsystemet. Vi har
ikke en gang penger til å lage en plan, sier
Sergej Kasperovich, sjef for byens vann-
verk.

Ordfører Aleksej Kokkov rister oppgitt
1a hodet.

—Vi ma ha en hel renovering av rørsy
stemet. Det nytter ikke å bare bytte ut
biter, sier ordfører Kokkov, og legger til at
det ikke finnes noen penger til en slik
renovasjon.

Desinformasjon
I miljøorganisasjonen Ecopro leder
Nadezhda Lazareva et prosjelct som skal
spi informasjon og forsøke a forbedre
vannkvaliteten i Kem og andre byer i
Karelen. Prosjektet er et av flere i Karelen
og på Kola-halvoya som får økonomisk
støtte fra Norges Natu’ernforbund.

Lazareva — som til daglig arbeider som
kirurg ved sykehuset i Petrosavodsk — for
teller at Kern og flere av de andre byene
har hatt epidemier av dysenteri og diare
som følge av elendig drikkevann. Sa.rlig
er det skoler som har blitt rammet.

— Vi arbeider med å samle informasjon
og spre den gjennom artikler i avisene.
Folk vet at vannet er skittent, men ikke
mer enn det.

Ikke n av prøvene tatt av drikkevannet

i Kem de siste årene tilfredsstiller myn
dighetenes minstekrav, forteller Lazareva.
Ecopro skal derfor også gå gjennom lov
givningen og se om de med loven i hånd
kan kreve bedre vannkvalitet for innbyg
gerne i Kem og andre karelske byer. Dess
uten arbeider de med å lage en «motmel
ding» til den offisielle rapporten om mil
jøsituasjonen i Karelen.

— Den offisielle rapporten inneholder
mye feilinformasjon om vannsituasjone
i Karelen. Vi skal lage en alternativ rap-
port og sende den til parlamentet og
publisere resultatene i avisene.

Sikre vannkilder
For å få rent vann drar innhyggerne i Kare
len ofte til lokale brønner eller oppkom
mer for a hente drikkevann. Organisasjo
nen Ecopro vil også sørge for at vannkva
liteten i disse kildene blir sikret. I dag
finnes det for eksempel ikke sanitære
soner rundt drikkevannskildene.

— På den ene siden skal vi forsøke å få
oppmerksomhet fra lovgivere og opinio
nen. På den andre siden skal vi vise hvor
dan man kan løse problemene lokalt, sier
Lazareva.

Ecopro planlegger derfor å prøve ut
lokal rensing av vannet, for eksempel ved
en av byens skoler. Slike sma renseanlegg
koster under 20 000 norske kroner, men
finansieringen kan likevel bli det største
hinderet, tror Lazareva. •

Gangavstand til
Skandinavias hovedsteder!

Linx er et nytt reisetilbud på skinner. Med grenseløshet som ideal knytter vi sammen de skandinaviske

hovedstedene. Omtanken for passasjerene våre kjenner heller ingen grenser — begrepet personlig service får en

ny dimensjon hos oss.
Det eneste du mä gjøre, er å ga om bord, så tar Linx seg av resten. Deretter ligger
Skandinavias hovedsteder for dine føtter. Fra sentrum til sentrum! Rett rundt svingen
venter dessuten framtidens hurtigtog med et nytt reisetilbud som gjør at du alltid
kommer til a velge Linx som første reisealternativ. Velkommen om bord!

www.linx.no
£JI7AX

Drikkevannet stinker og sykdoms
epidemier er langt fra uvanlig. Nå
vil miljøbevegelsen sikre de få rene
vannkildene i Karelen mot
forurensning.

Lnx AR, som er heleid av SJ og NSB, h.ir .,nsv.rr,-t for hnjt’nr’ København—
(.rrtvlrrrrrl—OslO og Oslo—K.r’lst.rd—Stockholm. Avq,,r,lr’rrr. fra Oslo
tr,,fkke’es, dag med Interdity tog Sommeren 2002 settes hurtigtoget
X 2000 on, avgangene Oslo -Stockholm, I løpet an det kommende »er
oil X 2000 suksessivt skiftes ut med nye. komfort.sble Lino-tog. NSB og Si i grenseløst samarbeid

Lurer du på hvor det ble av de tomme melke- og juicekartongene? Her har du svaret, vi har produsert nytt papir

av dem — og fine produkter. Papiret heter HippoReturkartong.Vil du vite mer om dette papiret og produktene?

Kontakt oss, så sender vi deg en brosjyre og prøvebok. Besøk også www.hippo.no.

Hippopotamus’ Telefon 22 03 80 85 E-post: hippo@hippo.no HippoReturkartong
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I en liten landsby
utenfor Marrakech
sørger solceller for lys
etter mørkets
frembrudd. I Marokko
dekker sola behovet
for elektrisitet til
40 000 husstander i
avsidesliggende tett-
steder. Og flere skal
det bli.

Av AUDUN GARBERG

Få minutter etter at vi har
forlatt Marrakech forsvin
ner bebyggelsen og land
skapet får mer og mer preg
av ørken. Riktignok gir
jorda her en avling i året —

dersom regnet kommer.
Men de siste årene har regn
skyllene latt vente på seg.

Etter en knapp times kjø
ring tar asfalten slutt. Utro
lig nok kommer likevel
bussen seg frem langs den
slitne landeveien med halv-
meter-dype hjulspor.

Vi stopper i en støvsky i
Ouled Ali Ben Ahmed, en

( andsby med 311 innbyg
gere, en skole, to butikker,
en mølle og en moske. Det
lille tettstedet omkranses
av flatt, ørkenlignende
landskap som forsterker
inntrykket av ensom øde-
mark. For bare to år siden
fikk Ouled Ali Ben Ahmed
elektrisitet. Solceller og et lokalt elektrisi
tetsnett forsyner 30 husholdninger, skolen
og moskeen.

Populært besøk
Vi stikker hodet inn i skolebygget, der ele
vene i andre klasse begeistret tar imot besø
ket. Et velkomment avbrudd med TV
kamera, fotoapparater og nysgjerrige utlen
dinger. Til ære for kamera blir lyset slått av
og på, selv om det er midt på dagen og til
strekkelig med dagslys strømmer inn gjen
nom de mange vinduene.

I tillegg til lys i bygningene, brukes bebo
erne i landsbyen elektrisitet blant annet til

telekommunikasjon og
vannpumper. Dessuten sør
ger åtte gatelamper for å lyse
opp utendørs på kvelds tid.

270 000 husstander
Marokko sliter med sin
energiforsyning. Hele 90

prosent av landets energi-
produksjon er fossil. De res
terende io prosentene er i
hovedsak vannkraft, men
de siste årenes langvarige
tørkeperioder har redusert
produksjonen og økt beho
vet for å importere energi.

Solenergi løser behovet
for å produsere mer energi
miljøvennlig, samtidig som
man ikke trenger å strekke
strømledninger mellom av
sidesliggende landsbyer.
Sola dekker i dag behovet
for elektrisitet i 40 000 hus
stander.

— 270 ooo husstander
skal få elelctrisitet fra sol
celler innen 2007. I hoved
sak gjelder dette avsideslig
gende landsbyer, forteller
Mohammed Bakri fra det
offentlige Senter for utvik
ling og fornybar energi
(CDER).

Vil samarbeide
Bakdelen med solenergien
er at panelene må importe
res mot hard valuta. Men
ved å produsere ledninger

og batterier innenlands er imidlertid prisen
pâ anleggene halvert. Dessuten går minst én
person fra hver landsby på kurs og lærer
drift og vedlikehold av anlegget.

Myndighetene subsidierer sol-cellene ved
å betale halvparten av installasjonskostna
dene. Resten må brukerne betale ned i løpet
av år. For en gjennomsnittlig husstand blir
dermed prisen et par dollar i måneden.

— Nå leter vi etter venner for samarbeid,
sier Bakri. Marokko håper å få utbyggingen
av solceller akseptert som klimatiltak. I så
fall kan industriland som Norge bidra til
utbyggingen, og få godskrevet dette i sitt kli
maregnskap.•

DET KONGELIGE
LANDBRUKSDEPARTEMENT

Sol-celler lyser opp
landsbygda i Marokko

Landbruksdepartementet arbeider aktivt

for en bedre miljøprofil i norsk skogbruk

Miljøregistreringer i skog (MiS)

Miljøregistreringer i skog — biologisk mangfold (MiS) er et registreringsopplegg

som er utviklet med støtte fra Landbruksdepartementet. Utviklingsarbeidet har

vært ledet av Skogforsk, og màlet har vært a knytte sammen fagkunnskap og

praktiske rutiner for à registrere viktige arealer for biologisk mangfold i skog.

MiS-registreringer er nä gjennomført over store omrader (om lag 5 mill. daa i

2001), og satsingen videreføres i 2002. Stadig flere skogeiere vil pä denne

mäten fà registrert biologiske verdier pa sine eiendommer etter denne

metodikken.

Hoved rapporten fra MiS-prosjektet kan bestilles fra Skogforsk
www.skogforsk.no

Tilskudd til miljøtiltak i skog

I samsvar med Stortingets forutsetninger er det fastsatt en slik forskrift.

Formalet med ordningen er a stimulere miljøtiltak i skog som bidrar til a ivareta

og videreutvikle miljøverdier, særlig knyttet til biologisk mangfold.

Miljøkvalitetene er mâ være registrert etter den metodikk som er utviklet

gjennom prosjektet Miljøregistreringer i skog (MiS), eller tilsvarende vitenskape

lig dokumenterte metoder.

Det kan gis tilskudd til:

• a ta vare pa miljøkvaliteter som krever skjøtsel eller spesielle tilpasninger ved hogst

• sette til side omrader for 10 ar.

For a kvalifisere til tilskudd ma skogeieren kunne vise til en konkret egeninnsats

knyttet til ivaretakelse av biologisk mangfold.

Forskriften finner du pa Internett:
http://odin.dep.no /ld /

Endelig har klasserommet fått elektrisk lys. og strømmen kommer fra
solcellepanel som det nedenfor.
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I KAMERAØYET • ved Varangerfjorden

FOTO: Bård Løken

Når du skal ha en skikkelig følelse av
hva livet dreier seg om skal du gå
ned i fjæra og stikke hodet under
vann. Det er det siste mysterium vi
har i denne verden.

Knut Erik Jensen, regissør
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Av TONE MIKALSEN

Slår seg fram
iår også

• I forrige Natur & miljø skrev

vi om slåttekurset som

Naturvernforbundet i Buske

rud pleier å arrangere. Per

øysten Klunderud i

Naturvernforbundet i Buske

rud har fått flere henvendel

ser på om det blir arrangert

slåttekurs i år også, noe han

kan bekrefte.

Kurset vil gå av stabelen

11.-i 4. juli. Klunderud vil

weme ha påmeldinger på e

post: pedroklu@online.no

nye boliger hvor i6 berører strandsonen.
Den andre holigutbyggingen finner sted
på et uherørt naturområde. Utbyggingen
totalt sett tilsvarer o—5o prosent av øyas
gjenværende naturområder.

— Ingen av planene tar hensyn til at
øya er levested for 14 rodlistearter,
hvorav fire sommerfugler befinner seg i
kategoriene truet, direkte truet og sarbar,
sier rådgiver for biologisk mangfold, Tor
bjørn Roberg.

Sommerfuglene han snakker om er
lakrismjeltblivinge, heroringvinge, liten
Iakrismjeltsekkmøll og almestjertvinge.

Ikke registrert
På Nesøya finnes det, ifølge Roberg, langt

flere truede arter enn det
er påvist. Arsaken er at
området ikke er underlagt
omfattende registrering.

— Det forventes at øya
har lik artssammenset
ning som naboøyene; Ost
øya, Brønnoya og Borøya.
Disse øyene huser i tillegg
24 arter som befinner seg
i de to strengeste utryd
delseskategoriene, sier
Røberg.

Utbyggingen vil med
føre at Norge bryter Bern
og Riokonvensjonen på
flere punkter. Naturvern-
forbundet har påklaget
utbyggingen til Bernkon
vensjonens sekretæriat.

• Naturvernforbundet i Telemark jobber iherdig med å få

stoppet presset på Jomfruland. Utbyggerne ønsker en utvi

delse av småbåthavn, campingplass, samt et areal for kom

binert jordbruk og golf. Ifølge et bystyrevedtak ser det nå ut

til at utvidelse av småbåthavnen blir stoppet. Det samme vil

trolig også skje med et areal som var beregnet til bruk for

jordbruk og golf.

- Dette er selvfølgelig gledelig, sier fylkessekretær Kirsti

Arvesen. Hun forteller at Jomfruland er et område med

store naturkvaliteter.

- Jomfruland er en moreneøy med veldig spesiell vegeta

sjon. Den norske Turistforeningen ser allerede faren og har

droppet sin årlige hvitveistur som følge av press på områ

det, sier Arvesen.

Hun håper at Kragerø kommune ser alvoret i situasjonen

og bremser ferdselen på øya.

biotoper, sier han.
Nore mener store deler av omradet

som skal bygges ut er nokså artsfattig
plantet granskog, men også partier med
edelløvskog og kalkfuruskog vil bli
berørt.

Flere arter er allerede utryddet fra Nes
øya og 1978 var siste gang orkideene
knottblom og fettblad ble sett på øya.
Nå er artene utryddet i Norge. Rådgiver
for biologisk mangfold, Torbjørn
Røberg, prøver å stoppe artsutryddel
sen.

Vil
hindre
seilings
led
• Naturvernforbundet Hordaland jobber
med å hindre seilingsled til Bergen på
bekostning av Herdla naturreservat.

Da høyden pa Askøyhrua ble senket
til et lavere mål enn opprinnelig plan
lagt, var forutsetningen at Bergen skulle
få en ny seilingsled uten begrensninger.
Alternativet som nå er aktuelt er Det
Naue og Ski elangersundet, og det vil føre
til at ooo kubikkmeter masse må
sprenges og flyttes. Naturvernforbundet
er ikke fornøyd med tingenes tilstand.

— Seilingsledet ligger tett opp til Herd
lefiaket som er en del av et fuglefred
ningsomrade. Vi ønsker konsekvensut
redninger, sier styremedlem i Natur
vernforbund Hordaland, Sigrun
Haarklau.

I lun stiller spørsmålstegn ved at alle
skip må inn til Bergen.

— Utskytingen og utgravingen har så
store dimensjoner at det vil gå på bekost
ning av unike naturkvaliteter på l-lerdla.
Vi må satse på økotunisme i fremtiden,
ikke gigantiske cruiseskip. Vi kommer
til å snakke med miljøvernministeren,
samferdselsministeren og fiskeriminis
teren om saken, roper llaarlclau som
hadde helst sett at Agotnes/øygarden ble
brukt som havn for de store skipene.

Fakkeltog
mot
Sellafield
• 300 møtte opp da Naturvernforbundet i

Hordaland arrangerte fakkeltog mot Sellafi

eld. Toget gikk fra Torgallmenningen til SAS-

hotellet der blant annet Børge Brende og

den britiske miljøvernministeren Michael

Meacher deltok på Nordsjokonferansen.

Både Brende og Meacher møtte

demonstrantene utenfor hotellet.

Parallelt med Nordsjøkonferansen arran

gerte Naturvernforbundet i Hordaland en

konferanse om de radioaktive utslippene fra

Sellafield.

Norges rikeste
område er truet
Nesøya i Oslo oversvømmes av
rikdom - både når det gjelder
penger og biologisk mangfold.
Men kan 14 rødlistearter stoppe
80 nye boliger?

Indre Oslofjord, nærmere bestemt Asker,
Bærum og Oslo har størst antall utryd
ningstruede arter i landet. Mange av
sommerfuglene er levninger fra varme-
tiden 5ooo—8ooo år tilbake og har siden
den gang levd isolert fra øvrige bestan
der. For tiden pågår arbeid med to stor-
stilte reguleringsplaner i Asker på Nes
øya. Den ene reguleringen innbærer 8o

Heroringvinge (Coenonympha hero) er på rødlisten i

kategori sårbare arter.

i.

I I
I IPessimistisk

Rådgiver i miljøvernsaker i Asker kom
mune, Njål Nore, er ikke optimist på
naturvernernes vegne.

— Vi er kommet veldig langt i plan
prossesen og har mottatt Norges Natur
vernforbunds innvendinger mot utbyg
gingen. Det er klart at når en skal bygge
ut en tredjedel av Nesøyas gjenværende
skogområdet vil det fa konsekvenser for
naturen, men vi håper a berge spesifikke

Hardt press på Jomfruland

— Utbyggingen vil ogsa oke presset pa
gjenværende skogområder i og utenfor
naturreservatet, tilføyer han. opplysningsprosjekt om utrydningstru

Rødlisteartenes skjebne blir avgjort i ede arter kan du lese om på: www.natur
løpet av året. org’s Naturvernforhunds vern.no!meny/true
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Av TONE MIKALSEN

Framtiden i Våre Hender teller i dag
17 400 medlemmer. Norges Naturvern
forbund har 17 119 medlemmer. I NNV
har 1533 medlemmer meldt seg ut eller
ikke betalt kontingent siden 2000.

— Avgangen er ikke alarmerende høy,
og er mindre enn den normalt skal være.
Vi har et grunnfjell av stabile medlem
mer, påpeker Erik Solheim.

Men han er ikke fornøyd med at

Naturvernforbundet bare har fått 671

nye medlemmer.
— Vi har ikke hatt tid til å prioritere

verving så langt, men det gjør vi noe med
nå. Vi har fått to nye personer i organisa
sjonsavdelingen vår og de setter inn et
trykk på vervesiden. Vi skal ta igjen
FIVH, sier Solheim.

Han understreker at mange vil få til
bud om medlemskap i Naturvernfor
bundet framover, og har stor tro på at
dette vil påvirke medlemsmassen i posi
tiv retning.

Organisasjonssjef i NNV, Jan M.
Vevatne, tilføyer at Naturvernforbundet
også skal fange nye medlemmer ved å
markere seg i gode saker.

Million-
overskudd i

Skippergata
Norges Naturvernforbund fikk et drifts

overskudd på 1 million kroner i fjor. I til

legg har gode venner sørget for ytterli

gere millionbeløp på kontoen. De vanske

lige økonomiske årene kan være forbi for

Naturvernforbundet. Enkelte husker vel

1997 da saldoen viste nesten 7 millioner

kroner minus, men det var riktignok et

underskudd som hadde hopet seg opp

over mange år.

Organisasjonens totale budsjett lå i fjor

på cirka 12 millioner kroner. Den offent

lige støtten utgjør cirka 40 prosent av

den totale inntekten. Naturvernforbun

dets andre inntekter kommer fra annon

ser, spilleautomater og medlems

kontigent.

— I tillegg får vi prosjektmid ler på cirka

3,5 millioner kroner. sier økonomisjef i

Naturvernforbundet, Bjorn Lindvig (bil

det). Størrelsen på prosjektmidlene kan

variere fra år til år.

p
rimærnæringan har dårlege

tider. For to av dei, jordbruk
og skogbruk, er årsaka
mangel på marknader. For
dci to andre, fiske og rein-

drift, er produksjonsgrunnlaget overut
nytta.

Salsverdien av dci fleste produkta frå
landbruket går ned, og talet på årsverk
minkar. For dci som ser på statistikken
med sosialøkonomiske auge, er det
snart herre des imalane igjen. I jord- og
skogbruk er talet på årsverk halvert på
20 år. Jordbruket står for nesten 3 pro
sent av sysselsettinga i landet, skogbru
ket 0,25 prosent. Den økonomiske ver
dien, målt som del av brutto nasjonal-
produktet, er for jordbruket 0,7 prosent
og for skogbruket 0,17 prosent.

Fiske og oppdrett utgi er ein like stor
del av BNP som
jordbruket, men
eksporterer for
noko meir enn
skogbruket. Rein
drifta tel knapt i
statistikken, med
under iooo
årsverk og ein før
stehandsverdi i
1999 73 millio
nar kroner. Alle
tala er frå Statistisk
Sentralbyrå.

Tala fortel herre
litt om verdiane av
landbruk og fiske for samfunnet. Billeg
mat er dyrt for miljøet. Norges Natur
vernforbund har lenge åtvara mot dci
problema. Men nå blir bakar retta for
smed, og naturvern framstilt som øyde
leggande for landbruk, fiske og
reindrift. Feil diagnose lækjer ingen.. Ned
gangen i talet på gardsbruk og sysselset
ting i landbruket har gått nesten rett
linja sidan 195o-talet, lenge før natur
vern kom inn i biletet. Det store
opptrappingsvedtaket ‘975 auka inn
tektene for bøndene ei tid framover,
men endra elles ingenting. Produksjo
nen heldt fram med å auke. Marknaden
er stadig pressa, og driftsøkonomien
har rasa nedover. Difor er sysselsettinga
i jordbruket halvert på 20 år.

Dci landbruksøkonomiske
realitetane er harde. Jordbrukspolitik
ken har ikkje hindra den dramatiske
nedgangen i talet på bønder og bruk.
Landbrukspolitikken er basert på

bondekannibalisme. Når
mange skyt på natur-
vernet for at det går
dårleg med bygdene,
er det skivebom.
Mangel på jord eller
anna
produksjonsgrunnlag
er ikkje eit problem
for norsk landbruk.
Problernetfor bygdene
er overproduksjonen, nå
som for 40 år sidan,
før vi fekk ein einaste
nasjonalpark og før
ulven.

Situasjonen er den
same for skogbruket. Internasjonalt
overbod av tømmer i ein knallhard kon
kurranse har sendt tømmerverdiane

ned til ein brøkdel
av det dci var for 50

år sidan, før skogver
net. Dci som vil
gjere det til eit pro
blem for busettinga
i bygde-Noreg at
nokre få prosent av
skogarealet blir
naturreservat, pei
kar utanfor realite
tane. Det er ikkje
mangel på skog som
hemmar hogsten.

For fiskeri og rein-
drift har naturvern

ikkje redusert tilgangen på fisk og beite
land. Men det har næringane sjølv og
næringspolitikken gjort, gjennom over-
fiske og overbeiting. Nordsjøen er
utfiska, og i Barentshavet har vi den tre
dje torskekrisa på I 5 år. I Finnmark er
over 90 prosent av lavbeita heilt eller
sterkt nedslitne, og naturen har nesten
halvert talet på rein i fylket. Den
moderne økonomien har gjort allmen
ningens suksess til allmenningens tra
gedie. Det er ikkje naturvern eller rov
dyr som står bak denne utviklinga.

Skyt ikkje
på naturvernet

NORGES
NATURVERNFORBUND

Boks 342 Safltr,.rn,
0101 Oslo, Norge
tesaksad,,: Skippergata 33. Oslo
8ank9éro 787405 36028
Tlf 22402400
tak.: 224024 10
0-post: nae,4’natrnvern.no
u,teo,ett http:Ilwssw.r.atrnvenn.no
MedlernskOnt,,,ge,,t.
HOord,vedlem: (Inkl. Nats,r & n.iljel kr 320.-
PenOfl0tdr 09 Sti4tnte, kr 160,-
HasSta9,,edIemmt, kr, 60,—
Loksorig medlenrskop (nk(. Natsr I mil).): kr 5800.-
Medlemmer mo Norge. Natoroemforbund er astomatisk n,edlen,

av det lokal’ og fylkeslag vedkommende sokne, til.

Naturvernforbundets fylkeslag:

- -

Norges Naturvernforbund har satt inn et trykk på ven’esiden, og foreløpig mål er å
verve 250 nye medlemmer. - Vervingen går bra. Vi verver kanskje 1-2 medlemmer i
timen, sier Jørund Kraft Grønning.

- Vi skal ta igjen
forspranget

I:.

Framtiden i Våre Hender (FIVH)
har flere medlemmer enn Norges
Naturvernforbund (NNV). Leder i
NNV, Erik Solheim er ikke bekym
ret. - Vi skal ta igjen FIVH.

Men nå blir bakar
retta for smed, og
naturvern framstilt
som øydeleggande
for landbruk, fiske
og reindrift.

()
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E-postadresse:

DJeg er medlem

DJeg vil bli medlem!

o Hovedmedlem
o Student
o Pensjonist
o Familiemedlem

SETiT FOKUS
Å PCB

En MMI-undersøkelse viser at kunnskapen om PCB er lik
null i befolkningen.Vi oppfordrer Naturvernforbundet til
å hjelpe oss med å få økt denne kunnskapen.

Sett særlig fokus på
følgende fraksjoner:

- lsolerglossvinduer
produsert mellom 1965
og 1975 skal leveres til
kommunalt mottok.

- Lysarmaturer
skal leveres til forhandlere
eller til et kommunalt
mottok. Eldre armoturer
inneholder ofte kondensa
torer med PCB.

•Medlemsbutikken

- og husk, pengene går til videre naturvern... La naturen gå i arv!

Naturkalenderen 2002
“Gløtt fra naturarven”.
Viser det mange hevder:
“Uten Norges Naturvern
forbund hadde landet
vårt sett annerledes ut”.
Nå kun 50 kr! *

Termos
med Norges Natutvernfor
bunds logo. Rommer en
halv liter. Grei å ha med
på jobben, på lesesalen
eller på tur.
Kr. 160 for medlemmer
(Kr 200 for ikke medh)*

Fuglesang-cd
Vår absolutt største salgssuksess.
Dobbeltcd med lyder fra 197 nordiske fuglearter.
Kr 220 for medlemmer (kr. 295 for ikke med!. ) *

Fred.Olsen & Co.
FRED. OLSENSGATE 2
P O.BOX 1159-SENTRUM
0107 OSLO

Kikkert i turvennhig format
med bæreveske for belte. Stilig
design og enkel i bruk.
Kr; 350 for medlemmer
(Kr 398 for ikke medl.)*

(

Vil du bli medlem?
- Ikke noe problem!
Bare kryss av på svar
slippen.

Medlemspriser:
Hovedmedlem
Student/pensjonist
Fa m I iemed lem

w w w. fl rfo. fl o

--—--- Grønt og gr#

Vi kvalitetssikrer og bedrer opplæringen i bedrift!
Vi formidler også voksne lærlinger til anleggsgartnerfaget.

Bli nleggsgrtner -

et miljoskapende og miljobevarende yrke!

320,-
160,-
60,-

Som medlem av Norges Naturvernforbund får du kundekort hos NSB
for 300 kr. (normalpris er 390 kr) Kartet gir deg 40% rabatt på grønne
avganger og 10% på hvite avganger, samt 15% rabatt på ordinære
overnattinger i Norge på et Choice-hotell.

Norsk
Renholdsverks-Forening

r
Hvem sitterpå fuglebrettet mitt?
Kjøp vinterfugheplakaten!
Vi har to fugleplakater og en ugleplakat til
salgs... dessuten har vi også noen flotte
dyreplakater. Sjekk ut våre internettsider
på www.naturvern.no eller ring!

* Porto kommer i tiIle

Jeg vil gjerne bestille følgende varer:
(Vennhigst bruk blokkbokstaver.)

Navn: Ant. Artikkel

O

SOA - Senter for opplæring anleggsgartnerfaget
Solhoimv&en 16- 3070 Sande
Til.: 33 7775 37 - Fax: 33 77 7539- Mobli 950 20226
E-post. soel @sensewavo.com - www.soa-oppIarlngBnter.no

SO•A

______________________

gjør det flott!

Kan sendes
ufrankert.

Adressaten
vil betale
portoen.

Bilens Eksosanlegg
Vi gjørjobben mens du venter.

Spørsmål?
Ikke neI med å ta kontakt med oss!
Telefon. 22 40 24 00
Faks: 224024 10

E-post: rlaturvern@natUrvern.no
Interne!!: ww-wnaturvernno

Besøksadresse: Skippergata 33, Oslo

Mat, miljøspørsmål og landbruk
SVARSENDING
Avtalenr.:140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Les mer på vår temaside
om økologisk landbruk

NORGES BONDELAG

www.bondelaget.no

NATUR & MIU0 2.0241



Fra
fant noe nytt og
verdifullt i havet.
Kanskje vi klarer å
tømme det og.

Av JENS P. TOLDNÆS

Aret var 1966. Hvalfangsten trakk sitt nest
siste sukk, og det var et tungt sådant. Den
norske lommeboka var i fare. Aret etter
gikk den siste ekspedisjonen fra Vestfold
til Sørishavet. De store hvalene var for
svunnet takket være en intens fangst uten
tanke på konsekvensene. En æra var over,

som man sier i slike sammenhenger. Sam
tidig var en ny epoke, om ikke på trap
pene, så i hvert fall på havna.

Der là nemlig et underlig utseende
fartøy dette året. Rederiet Thor Dahls tid
ligere stolthet, hvalkokeriet Thorshøvdi,
var blitt utstyrt med tårn og stabilisatorer
og en rekke tekniske finesser som hadde
veldig lite med hvalfangst å gjøre.

Skipet, som nå het Drillship, var bygget
om til borerigg, og mange, både gamle
hvalfangere og nye oljeeksperter, var
skeptiske til den underlige fremtoningen
som skulle ut og prøvebore etter olje. Det
var det for så vidt all grunn til. Et ombygd
hvalkokeri viste seg å være ganske så
ubrukelig til oljeboring i den røffe og
værharde Nordsjøen. Men eventyret —

som man i hvert fall kan kalle det ut fra et
økonomisk synspunkt — var i gang.

Rivalisering
Sekstitallet var preget av stor rivalisering
mellom oljeselskapene som var delt inn i
«de store» og «de uavhengige». De store,
som også ble kalt «de sju søstre» var med
unntak av Shell og BP, amerikanske. De
hindret, på en effektiv måte alle andre sel
skaper i å komme inn i de oljerike landene
omkring den persiske gulf, det vil si Irak,
Kuwait, Saudi-Arabia og Iran. På bak
grunn av dette, og det faktum at man
hadde funnet et stort drivverdig gassfelt
ved Groningen i Nederland, kastet Phil
lips sine øyne på Nordsjøen og Norge. I
1969 fant Phillips Ekofisk-feltet. Det ble
det definitive vendepunktet i norsk olje-
historie.

En rekke hendelser langt utenfor Nor
ges grenser har opp igjennom oljehisto
rien vist seg svært så gunstig for den nor

ske statskassen. Paradoksalt nok er det
som regel ringvirkningene av krig og kri
ser som kommer oss til gode gjennom
økte oljepriser. Seksdagerskrigen mellom
Israel og Egypt hadde langt mer vidtrek
kende konsekvenser enn navnet skulle
tilsi. Den førte til at Suez-kanalen var
stengt fra 1967 til 1975, noe som riktignok
ga oss oljekrise, men også en betydelig
økning av interessen for oljeboring i en
politisk stabil del av verden, slik som i
Nordsjøen. Norge var kommet godt i gang.

Hva er en oljeinvestering?
Det ble snart klart at optimistene slo skep
tikerne i presisjon med hensyn til hvor
mye penger det var i oljen. Allerede i 1977

gikk oljeinvestringene forbi industrien,
og i 1998 var differansen på om lag 50 mil
liarder kroner. I 1998, SOffi er et foreløpig

toppâr, investerte selskapene for i, milli
arder i uken.

Som oljeinnvesteringer regnes også land
baserte anlegg for stabilisering, separering
og fraksjonering av olje, kondensat og våt
gass på land, slik som på Tjeldbergodden,
Mongstad, Sture, Kollsnes og Kårstø. Det er
verdt å merke seg at en rekke oljerelaterte
investeringer på land ikke regnes som olje-
investeringer, men som investeringer i
industrien, slik som den petrokjemiske
industrien på Rafnes ved Porsgrunn.

Det gjør de faktiske tallene for oljen
enda større. Det er interessant, for først
ved å dvele ved den enorme økonomien
oljen representerer er det mulig å forstå
hvorfor det ikke har vært stilt og stilles
større spørsmålstegn ved utvinningstakt
og konsekvenser av såvel utvinningen
som forbruket av det vi, i hvert fall vi som

har det, ofte omtaler som det sorte gull.
For, på samme måte som oljen har gitt

oss enorme inntekter gjennom de siste
årene, har den gitt oss tilsvarende proble
mer på miljøområdet. Og den bringer oss
opp i miljømessige så vel som etiske
dilemmaer fordi den uhemmede bruken
av fossilt brennstoff truer, i verste fall hele
jordens eksistens slik vi kjenner den. Vi
bruker også opp oljen i et tempo som lig
ner på den farten vi hadde da vi utryddet
hvalene. Forskjellen er at hvalartene, i
hvert fall teoretisk, kan komme tilbake.
Det gjør ikke oljen. Hvilke miljoproble
mer fører så denne virksomheten med seg
utover den altoverskyggende klimatrus
selen?

Olje- og gassvirksomhet fører til areal-
beslag og forurensende utslipp fra de før
ste seismiske undersøkelser begyn

Dc det første oljefatet ble pumpet opp i Nordsjøen ble det starten på et økonomisk
eventyr med investeringer på opp til 1,5 milliarder kroner i uken.

Siste hva var knapt
harpunert da Phillips

utrydding. til
og nå rettes søkelyset mot nye olje- og gassfelt i det sårbare Barentshavet.
Det har stormet rundt norsk oljevirksomhet på mer enn én måte. Virksomheten har store miljøkonsekvenser,

uttømming
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ner til virksomheten avvikles og
installasjonene fjernes.

De største utslippene til sjøen kommer
fra borevirksomheten. Boring av brønner
medfører store utslipp av forurenset stein
masse og borekjemikalier. Når produksjo
nen kommer i gang, får vi økende utslipp
av såkalt produsert vann forurenset med
olje og produksjonskjemikalier.

I produksjonsfasen er det behov for store
mengder energi som produseres ved hjelp

Barentshavet er et slikt område og da
Stortinget nylig godkjente Snøhvit-utbyg
gingen hadde man denne kunnskapen.

Omfanget av den russiske
oljetransporten langs
norskekysten blir større enn
antatt. Fire supertankere skal gå i
skytteltrafikk langs Norge og gjen
nom Europas spiskammer hver
eneste uke - innen år 2015.

Av TONE MIKALSEN

Enorme petroleumsreserver skjuler seg
under havbunnen i store deler av Barents
havet, Petsjorahavet og Karahavet. Både
russiske og norske myndigheter, samt flere
store oljeselskaper ønsker å bygge olje- og
gassfelt på norsk og russisk sokkel i
Barentshavet. Mens det på norsk side fore

løpig dreier seg om gassutvinning finnes
det på russisk side også store oljereserver.

Naturen i disse områdene er svært sår-
bar og regnes som Europas siste villmark.
Et uhell under utvinning eller transport
av olje og gass i disse områdene vil gi
enorme økologiske konsekvenser, sier for
sker Ingrid Agathe Bay. Hun har skrevet
en rapport om miljøkonsekvensene av
petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Allerede neste år vil Russland bruke
is gående tankere til utskipning av olje fra
Vest-Sibir.

— Ukentlig vil hundre tusen tonn olje
bli fraktet gjennom Barentshavet — og
langs norskekysten. Oljesøl i sjøkanten vil
få dramatiske konsekvenser, sier Bay.

I dag leverer Norge sjømat for ii milli
arder kroner i året.

Det russiske rørledningsnettet
sprengt, og utvinningstempoet i Nordvest-
Russland går raskt. Det finnes bare en
eksportvei ut til markedene i Europa, og det
er rundt Nordkapp og sørover. I dag er det
små tankere 20 ooo tonn som bringer
olje fra Nord-Russland til Europa. I løpet av
få år vil transporten være mangedoblet,
ifølge en rapport fra Statens Forurensnings
tilsyn (SF1’). Rapporten hevder at 2005 vil
én supertanker i uka fralcte olje fra Nord-
Russland til Europa. I 2010 vil det være to
supertankere i uka og i 201 fire i uka.•

Å

‘—ass

STOPP

t er funnet store oljeforekomster
ved Goliat-feltet i Barentshavet.
Oljeselskapet Norsk Agip jobber
med planene om mulig utbygging

Av TONE MIKALSEN

Det italienskeide selskapet Agip planleg
ger nå Barentshavets første oljeutbygging.
Et prøveboringsprogram er gjennomført.

— Resultatet av avgrensningsbrønnen,
som ble boret i fjorhøst er i overkant av
forventet. Foreløpige beregninger viser at
det er mulig å ta opp 40—8 0 000 fat olje per
dag. For tiden venter vi pa resultatene av
seismologiske undersøkelser og andre stu
dier vi kjører parallelt, opplyser presse
talskvinne Ida Andersen i Norsk Agip AS.

Usikkerhet
Oljefeltet Goliat ligger 8 kilometer nord
vest for Hammerfest og skal inneholde
mellom 12 og 17 millioner kubikkmeter
olje.

Usikkerheten rundt utbygging er imid
lertid skapt av den samarbeidsregjeringen
som ønsker å stoppe all fremtidig oljeut
vinning inntil det er laget konsekvensut
redninger.

— Vi forholder oss til våre planer og fort
setter saksbehandlingen internt med
tanke på å søke om utbygging dersom vi
finner funnene økonomisk drivverdig. Vi
kjenner til arbeidet med konsekvensut
redningene og avventer selvfølgelig utfal
let av disse, sier Andersen.

Miljøvennlig borevæske
I forbindelse med leteboringen høsten
2000 slapp Agip ut for mye boreslam og
fikk refs av Statens forurensningstilsyn
(SF1’). Oljeselskapet fikk utslippstillatelse
for 58 tonn boreslam, men slapp ut 125

tonn.
— Vi benyttet den mest miljøvennlige

borevæsken i markedet. Det inntraff et
uhellsutslipp som vi mener ikke hadde
noen negativ effekt på miljøet. Forholdet

er gjort rede for overfor SFT, sier Andersen.

NU kritisk
Natur og Ungdom er uansett svært kritisk
til Agip og oljeutvinning i Barentshavet.

— Utslipp utover det som er tillatt, og
andre brudd på lover og utslippstillatelser
er et symptom på at oljeselskapene ikke
synes miljø er viktig når alt kommer til
alt, mener Ane Hansdatter Kismul, nestle
der i Natur og Ungdom.

Hun tilføyer at en åpning av oljevirk
somhet i Barentshavet er totalt uaksepta
belt. Før det kan skje oppstart av oljeut
vinning i nordområdene, må politikerne
ha en konsekvensanalyse på bordet. Aller
først må det utarbeides et utredningspro
gram som skal på høring. Kismul minner
om Sem-erklæringen som ønsker å stoppe
all fremtidig oljeutvinning før konse
kvensanalysen er ferdig, og er ikke særlig
optimistisk på Agips vegne.

— De kan bare pakke sammen, fastslår
hun.I

av gass- eller dieselaggregater. Dette gir
utslipp av klimagasser og gasser som kan
føre til dannelse av bakkenært ozon eller ha
forsurende effekter over land. Lekkasjer av
gass og lette komponenter som VOC og etan
i oljen ved lossing og lasting bidrar ogsä
betydelig til luftforurensningen. Omlasting
og foredling i landanlegg bidrar ytterligere
til forurensningene av luft og vann.

Transportvirksomheten med skyttel
tankere og forsyningsskip gir forurens

ning av sjø og luft. I tillegg kan den ha
negativ effekt pâ fugle- og dyreliv.

Utbygging av offshore-industrien, med
et stort antall oljeinstallasjoner og utslipp
av store mengder av såkalt borekaks, har
endret dyrelivet pi sjøbunnen over store
områder. Det vil ta lang tid før de «gamle»
utslippene blir brutt ned. i mellomtiden
kommer nye utslipp som påvirker bunn
sedimentene, selv om de borevæsker som
tillates sluppet ut i dag er mindre skade-

lige for dyrelivet enn de var tidligere.
Utslipp av olje, kjemikalier og gasser har
okt miljøpåvirkningen i områder som tid
ligere var tilnærmet upåvirket, eller
bidratt sammen med andre kilder til foru
rensningssituasjonen.

Etter hvert som oljevirksomheten beve
ger seg ut på dypt vann og lenger mot
nord, flytter den seg også inn i mer ube
rørte og sårbare områder. Kunnskapen om
økosystemene på dypt vann og langt mot

nord er utilstrekkelig. Organismene i
disse områdene er ofte svært sårbare over
for endringer i miljøet, og det skal lite til
før de utsettes for uopprettelig skade. I til
legg vil den naturlige nedbrytingen av for
urensningene gå svært sakte på grunn av
lave temperaturer og mangel på sollys
store deler av året.

Supertankere gjennom
Europas spiskammer

Selv de mest ihugede Snøhvit-tilhengere
er enige om at faren for uhell og forurens
ning er tilstede. Likevel er de enorme rik
dommene for fristende. På. samme måte
som det var i hvalfangstens glansdager på
femti- og sekstitallet.

Ordet «ressurs» har ofte en skummel
slagside for den som er ressursen. Spesielt
hvis det er snakk om en verdifull ressurs.
Da kan man være nesten helt sikker pâ at
den blir borte.

Li

Allerede neste år vil russiske tan
kere frakte o’je fra Vest-Sibir
langs norskekysten.

SNOHVfl
@ ‘.ru,oc UNGDOM

•-

Natur og Ungdom aksjonerer mot Snøhvit-utbyggingen ved regjeringskvartalet. Åpning av oljefeltet Goliat kan bli minst like omstridt.

Goliat neste
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an er sønn av en
kraftutbygger,
bor i oljebyen og
har handels
gymnas. Da han

talte faren midt imot fikk
han til svar: «Du blir vel vok
sen du også en gang». Erik
Thoring ble aldri voksen.
Heldigvis.

Av TONE MIKALSEN

Vi er i oljebyen Stavanger 33 år etter star
ten på det norske oljeeventyret. 1mars ble
flere hundre sjøfugl drept av oljesøl uten
for jærkysten sør for Stavanger.

— Beredskapsplanen ble aldri iverksatt,
‘det ble satt inn lite ressurser for å ta
Sand om de oljeskadde fuglene, sier Erik

Thoring, daglig leder for Naturvernfor
bundet i Rogaland.

— Oljevernberedskapen har alvorlige
mangler, blant annet var politiet for seint
ute med å sikre bevis. Raskere reaksjon
ville økt sjansene for a finne skipet som
dumper spillolje. Nå har vi politianmeldt
saken og krever full gransking av bered
skapen, forteller han.

Mistet medlemmer
— Unnskyld meg, jeg må bare ringe NRK.

Erik Thoring, stresser rundt med fav
nen full av kaffeposer. Vi er i Naturvern-
forbundets lokaler i Løkkeveien. Ifjor vår
sa Thoring opp jobben som journalist i
Nationen for å bruke tiden sin på miljø
vern. Prisen han betaler er 250 ooo færre
grunker, og masse overtid uten å engang
(e om det står lønn på kontoen hans
ieste måned. Men han får også litt eks
trainntekter som forfatter og frilanser.
Datteren hans på 13 ønsker seg snowbo
ard — det må hun foreløpig bare glemme.

—

... Salamanderen er en sjelden skap
ning i Stavanger, og vi har et stort ansvar
for å ta vare på de få som finnes, sier han i
telefonen til NRK.

—

... hvis tørrleggingen i dammen på
Ullandhaug blir av permanent karakter
må kommunen involvere seg, fortsetter
han.

Noen påstår dette er Interkommunalt
vann, avløp og renovasjonsverks (IVAR)
feil.

— De jobber med den nye hovedvann
ledningen, men IVAR påstår de har sitt på
det tørre, fortsetter Thoring like entusias
tisk.

Han har færre å dele entusiasmen med.
Naturvernforbundet i Rogaland har mis
tet 800—900 medlemmer i løpet av de
fem—seks siste årene.

— Interessen for miljøvernarbeid går i
bølger. Og akkurat nå er folk opptatt av
penger og karriere, sier Thoring.

Interesse for fugler
Selv har han alltid surfet fjellstøtt på top
pen av miljøvernbølgen. Selv ikke en frisk
høyrebølge klarte å slå Thoring ned i vann
massene og skylle han på land. Faren hans,
kraftsosialisten Christian August Thoring,
var brennsikker på at en gang ble sønnen
tørr bak ørene. I mellomtiden haglet kraft
utrykkene — bokstavelig talt — rundt mid
dagsbordet. Rogalands Avis samlet far og
sønn til en prat en gang. «Eplet som rullet
langt fra stammen» var naturligvis tittelen.

— Jeg liker å snakke tabloid og sier ikke
nei til en heftig debatt. «Gir du ungen din
mobiltelefon, er ectasy neste». «Får du
snowboard vil du bruke hasj», smiler Tho
ring.

Naturverninteressen kom da han var i 2

år.
— Jeg hadde en voldsom interesse for

fugler. Sammen med noen kamerater stif
tet jeg naturklubb og var ofte borte på jær
strendene for å kikke på fugler, sier han.

Gassrør til Nord-Jæren
1-lan kunne selv ha vært på den «andre
siden». Thoring havnet ufrivillig på han
delsgymnas etter folkeskolen.

— Jeg følte meg skikkelig feilplassert,
innrømmer han.

For gutten fra Ullandhaug ville gå på
skogskole for å bli skogstekniker, men det
ville ikke faren høre noe av. Det var jo
ikke skog på Jæren.

— Eksamen gikk skikkelig dårlig. Fat
tern var ikke blid.

Etter hvert havnet han som frilanser for
Rogalands Avis. Gutten tok gode bilder og
kunne skrive. I tillegg var han politisk
engasjert. Slike folk havner ofte i journa
listikken.

— A ha bakgrunn som journalist er en
stor fordel som daglig leder av Naturvern-
forbundet. Jeg vet hva media vil ha og kan
spissformulere sakene.

Men en sak har han problemer med å få
spiss nok til å trenge i gjennom nyhetsfil
teret. Lyse gass har startet byggingen av et
gassrør til Nord-Jæren. Prislappen er oo
millioner kroner og ledningen, som er
døpt Rogass, kan levere gass fra oktober
2004. En del av ledningen skal legges i
sjøen og det er prosjektlederen rimelig
sikker på vil gå i orden.

— Næringen har gitt inntrykk av at mot
stand mot gassrøret er «waste of time». Jeg
savner en energidebatt både i media og
blant politikerne.

— Naturveniforbundets energirådgiver
uttalte nylig at «folk bruker lengre tid på å
eelge kjøkkeninnredning enn energform».

— Ja. Snart får vi gass inn i stuene, Hurra!
Jeg synes det er ille at fossil energi skal
være Stavangers profil.

— Politisk fossile hjerner
— Nylig sa politikerne ja til Snøhvit.

— Norge er kollektivt grådige og penge
fikserte. Oljeindustrien får det alltid som
de vil. De bryter stadig grenser og jeg hus
ker godt den tiden jeg var med i aksjonen
«Nei til oljeboring 62 grader nord». Natur
vernforbundet burde hatt et eget nordsjø
kontor som bare jobbet mot oljenæringen
og de politisk fossile hjernene. Kontoret
må opprettes nå! Vi har allerede tapt 20 år.
Shell har begynt å satse på alternative
energikilder som solceller, men politi
kerne våre — ja, de har fortsatt oljehjerner.
Brundtlandskommisjonens melding har
de puttet dypt ned i en skuff.

Olje, gass, fugler, samferdsel, salaman
dere... Det er nesten ikke en ting Thoring
ikke engasjerer seg i. Mange registrerer
med vemod at gammel kulturmark og
kystlynghei forsvinner i en jungel av
einer og lauvskog. Da Thoring rodde sin
nordlandsbåt ut til Store Marøy, som er en
liten holme i Gandsfjorden, fant han
«gull», nærmere bestemt et nedlagt
gårdsbruk.

— Jorda ble drevet av en gardbrukerfa
milie fram til 1958. Før Naturvernforbun
det begynte med restaureringsprosjektet i
1999 var landskapet preget av forfall og
gjengroing. Sammenraste steingjerder,
hus- og nausttufter, forteller han.

Naturvernforbundet har lagt ned flere
hundre dugnadstimer, og nå begynner
landskapet åse ut slik det gjorde på o-tal
let. Prosjektet foregår i nært samarbeid
med Stavanger kommune, Ryfylke Fri
luftsråd og Rygja Kystlag.

Spiller på lag med oljeindustrien
Våren har for lengst kommet til Stavanger.
Det samme har vipa. Byens rockekeisere,
Kaizers Orchestra, er på landsomfattende
turne. De kan likevel høres i byen. Deres
særegne musikk hvor bandet blant annet
benytter pumpeorgel og oljefat strømmer
ut av høyttalerne i motebutikkene.

— Jeg oppdaget dem lenge førde ble kjent.
Jeg liker musikk som er støyete, som for
eksempel Stavangerensemblet. Men Mor
ten Abel har jeg ikke sansen for, sier han.

Vår betyr også fotballstart. Thoring er
for lengst begynt å glede seg til å se de
mørkeblå løpe ut på Stavanger Stadion.
Han spiller fotball selv. På et lag som
består av folk fra oljeindustrien — para
doksalt nok.

— Lagkameratene bor i gata mi, sier han
til sitt forsvar.

Thoring på lag med oljeindustrien? Så
lenge det dreier seg om fotball — ja.

Gutten som ikke
vil være «en

.z. j4

av gutta»
Erik Thorinq på Solastranda

som til tider er truet av
oljesøl. - Naturvernforbun

det burde hatt et eget
nordsjøkontor som bare

jobbet mot oljenæringen
og de politisk fossile hjer

nene, mener han.
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Barentshavsregionen har landets
største sjøfugibestander. Lomvi er
allerede i alvorlig tilbakegang i
norske farvann. Oljesøl kan
forverre situasjonen ytterligere for
denne arten.

Av TONE MIKALSEN

Oljens skadevirkning på sjøfugi er svært
godt dokumentert. Bare en liten oljefiekk
i fjærdrakten kan være fatalt. I mars 1979

omkom 10—20 000 alkefugler, hovedsake
lig polarlomvier, etter et lite oljesøl i
Varangerfjorden.

A frakte olje med skip langs norskekys
ten skaper spesiell bekymring, ifølge
Tycho Anker-Nilssen, seniorforsker ved
Norsk institutt for naturforskning
(NINA).

Anker-Nilssen gjennomførte i ig88 en
konsekvensanalyse om olje og sjøfugl.
Analysen var knyttet til en eventuell
åpning av petroleumsvirksomhet i
Barentshavet Syd. I området hekker 4,5
millioner sjøfugler, hvorav cirka 90 pro
sent er fordelt på artene krykkje, polar

lomvi, alkekonge og lunde. Til alle årsti
der er det flere millioner sjøfugler innefor
dette risikoområdet.

— Historisk sett har oljesøl fra skip
skapt de største problemene for sjøfu
glene. Slike utslipp er ofte forholdsvis
små, men forekommer mange ganger
hyppigere enn store utslipp fra offshore
virksomheten, sier Nilssen. Han skrev
konsekvensanalysen sammen med Birger
Strann fra Tromsø Museum og Vidar Bak
ken fra Norsk Polarinstitutt.

Størst bekymring har forskerne for
lomvi, en sjøfuglart som etter 40 år med
tilbakegang er sterkt truet som hekkefugl
i norske områder. Ikke bare kroniske
utslipp kan slå ut lomvia, men også natur
lige fenomener.

— Bestandutviklingen blir påvirket av
en rekke faktorer, som for eksempel peri
oder med dårlige næringsforhold vinters
tid, sier Anker-Nilssen.

Ukontrollerte utblåsninger
Det er ingen klar sammenheng mellom
utslippets størrelse og hvor mange sjøfugler
som rammes. Selv et lite oljesøl kan forår

,L.!:

sake at titusener av sjøfugl omkommer.
Den største enkeitstående sjøfugikatastrofe
i europeisk målestokk skjedde i Skagerak
ved årsskiftet 1980/8 I, da et lite utslipr
oljeblandet ballastvann fra det greske tanK-

skipet Stylis førte til at 50 000 sjøfugler ble
funnet døde. Det faktiske antall som
omkom var trolig mange ganger høyere.

Oljeutvinning til havs innebærer også
risiko for utslipp av enorme oljemengder
ved ukontrollerte utblåsninger. Det er
verdt å merke seg at Barentshavet har
tøffe klimatiske forhold, hvor både tåke,
is, lave temperaturer og dårlige lysforhold
kan skape større problemer for oljevirk
somheten enn lengre sør.

— Da er det også større sjanse for uhell,
selv om risikoen for skipsforlis er mange
ganger større, påpeker Anker-Nilssen.

Han understreker at kunnskapsgrunn
laget ennå er for mangelfullt til å foreta
pålitelige beregninger av oljeaktivitetenes
skadevirkninger på sjøfugl. Han etterlyser
mer forskning pi hvilke faktorer som sty
rer de ulike artenes bestandsutvikling, og
hvordan disse kan endres ved ulike typer
av påvirkninger.I

Å investere milliarder i gassrør i
Norge er sløsing med ressurser og
dårlig for miljøet, mener energi-
ekspert Arne Festervoll.

Av AUDIJN GARBERG

Arne Festervoll har arbeidet med energi-
spørsmål i en rekke år og deltatt i flere
offentlige energiutvalg. I dag er han part
ner i selskapet Adapt Gonsulting. Fester
voll mener de mange planene om rørled
finger for ilandføring av gass er menings
løse, på grunn av de høye kostnadene.

Festervoll viser til at det er snakk om
‘ illiardinvesteringer i infrastruktur,

mens vi allerede har bygd ut infrastruktur
for elektrisitet.

- Spar energi
— Dette vil ta ressurser og oppmerksom
het bort fra enøk. Det krever ikke urime
lige ressurser å redusere energiforbruket i
boliger fra ca. 200 kWh pr kvadratmeter
til rundt ioo. Og jo mindre du klarer deg
med, desto mindre mening har det å
bygge parallelle strukturer som koster det
samme uansett hvor mye du bruker.

Vil la industrien betale
— Men industrien iurer etter tilgang på gass?

— Ja, på den ene siden har vi dem som
ønsker gass til varmeformål. De trenger

tørrgass. Spør du om de vil ha ny forsy
ning, sier de ja. Alle vil jo ha konkurranse,
men de har sjelden eller aldri oversikt
over kostnadene ved energiforsyning.

— Vi snakker ikke om kraftpriser på
60—70 øre pr kWh, med det dobbelte eller
tre ganger så mye i de fleste tilfeller. Hvor
for skulle de være villig til å betale 2 kro
ner, hvis fremtiden for eksempel er å
rense gasskraft for 10—20 øre, eller å sette
inn tilsvarende for å importere kraft?

I Bambie i Telemark ønsker industrien
en ledning for våtgass i tillegg til en led
ning for tørrgass. I Bamble finnes kun
dene for våtgass allerede.— Her er det en
enkel løsning: La dem som skal bruke gas
sen stille opp og vise at de kan betale reg
ningen, eller at det er samfunnsmessig
lønnsomt og i tråd med internasjonale
konkurranseregler.

- Si fra til politikerne
Energieksperten vil bruke norsk vann-
kraft til å møte variasjonene i etterspørse
len etter kraft i Europa. Da kan europeiske
varmekraftverk kjøres jevnere og dermed
mer effektivt. I tillegg kan de utnytte ener
gien bedre enn vi gjør i Norge, fordi det
allerede finnes infrastruktur for fjern-
varme og behov for varme i industrien.

— Ved å eksportere og importere mer,
kan vi komme bedre ut økonomisk og for
miljøet, sier Festervoll,

Suksess for
gassferge
Gassfergen .Glutra’. er en miljøsuksess,
men foreløpig alene i sitt slag.

I Møre og Romsdal går gassfergen Glutra mel

lom Sølsnes og Åfarnes. Dette er verdens før

ste ferge drevet av flytende naturgass. NOx

utslippene fra .‘Gtutra* ligger 80 prosent

under utslippene fra tradisjonelle bilferger.

Dessuten er partikkelutslippene nærmest

fjernet og utslippene av klimagassen CO2

redusert med 20-30 prosent.

lnnfrir forventningene

- Dette er fullt på høyde med forventningene,

sier informasjonssjef Knut Ove Hagseth i Møre

og Romsdal Fylkesbåtar. Han forteller de nær

mest ikke har hatt problemer i løpet av fer

gens to driftsår,

Men det koster å være pioner, prislappen på

fergen ble 30 prosent høyere enn prisen på en

ordinær ferge. En del av ekstrakostnadene

skyldes at fergen er den første i sitt slag, og

clriftskostnadene er om lag de samme som for

ordinære ferger. Derfor synes Hagseth det er

merkelig at Vegdirektoratet ikke har satset på

flere slike ferger.

Gass forurenser mer

Moderne dieselbussar gir lavere utslipp
enn de gassdrevne busser.

Gassrør sløsing
med ressurser

Størst bekymring har forskerne for lomvi, en sjøfuglart som etter 40 år med tilbakegang er sterkt truet som hekkefugl i norske

områder, ikke bare kroniske utslipp kan slå ut lomvia, men også naturlige fenomener.

Lomvien er truet
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Rørledriinger for gass planlegges en rekke steder i Sør-Norge. Energiekspert
ne Festervoll mener milliardinvesteringer i gassrør er siøsing

ressurser og dår

Gass er tatt i bruk i busser, men en rapport fra

konsuientselskapet Civitas viser at miljøgevin

sten er minimal. Moderne dieselbu5ser har

5 o,\,
ser drevet med gass, viser rapporten som er

faktisk lavere utslipp av klimagasser enn bus

laget på oppdrag fra Bergen kommune og

Hordaland fylkeskommune.

- Vi har beregnet utslippene av klimagasser

til å bli 4-5 prosent høyere fra naturgassbus

ser, forteller Eivind Selvig i Civitas.

- Forbrenningsmotoren i naturgassmoto

rene har dårligere effektivitet. Selv om de

normalt har 20 prosent lavere utslipp, har de

så dårlig effektivitet at forbruket øker med

nesten 20 prosent. i tillegg sllppes det ut litt

metan, som er en sterkere drivhusgass enn

Co2. vår konklusjon er at man får mer miljø

for pengene ved å satse på nyere diesel-tek

nologi eller ettermontering av renseutstyr på

dieselbusser, sier Seivig.

,
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24. mars 1989 gikk tankskipet
Exxon Valdez på grunn fire mil
utenfor oljehavnen i Valdez i
Alaska. Selve oljeutslippet var ikke
det største, men på grunn av
områdets sårbarhet utviklet ulyk
ken seg likevel til den største olje-
forurensning i USAs historie.

Sterk vind og høy sjø gjorde at oljen raskt
spredte seg over store områder. En rekke
sjøfugler og havotere døde av oljeskader,
og leveområder for store mengder sjøfugi,

Norsk olje og gass bidrar til å øke
de globale utslippene av klimagas
sen CO2 med flere hundre
millioner tonn.

Av AUDUN GARBERG

I år 2000 var netto eksport av norsk olje
om lag 145 millioner tonn, viser tall fra
Statistisk sentralbyrå. For å finne ut hvor
store utslipp denne oljen skaper må antall
tonn olje ganges med tre, ifølge Statens
forurensningstilsyn. Dermed bidrar norsk
oljeeksport med om lag 435 millioner
tonnC02-utslipp.

Gasseksport
I tillegg til dette kommer netto eksport av
om lag 50 millioner standardkubikkmeter
gass. Det gir utslipp av rundt ii millio

fisk og spekkhuggere var truet. Anslagsvis
33 ooo tonn råolje lekket ut i Prince Wil
ham sund. Det ble registret 33 ooo døde
sjøfugl og iooo døde otere.

Exxon tok på seg ansvaret for ulykken
og selskapet nedla store summer i opp
renskingsarbeidet som kostet over en mil
liard dollar i løpet av første halvàr. Olje
katastrofen ble fulgt av flere rettsaker, og
våren 1991 ble det inngått forlik der
Exxon betalte i,, milliard dollar i erstat
ning. Det er den hittil største erstatnings
utbetaling etter en miljøkatastrofe.

ner tonn CO2.Tallene er omtrentlige og
basert på at CO2 fra forbrenning av olje og
gass ikke skilles ut og deponeres. Det er et
alternativ som kan bli mer aktuelt i årene
som kommer.

550 millioner tonn
Totalt bidrar altså norsk olje- og gassek
sport til utslipp av mer enn 550 millioner
tonn CO2 årlig. Til sammenligning var de
samlede norske utslippene av CO2 41

millioner tonn i år 2000.

Utvinning av olje- og gass er også en
betydelig utslippskilde. Denne virksom
heten står for en fjerdedel av de norske
C02-utslippene, viser tall fra Statistisk
sentralbyrå. Det er i overkant av hva
norsk veitrafikk slipper ut årlig. I tillegg
kommer store utslipp fra blant annet olje
raffinering. I

Etter Exxon Valdez-ulykken var repro
duksjonen hos fuglene nedsatt og hek
kingen forsinket i enkelte lomvi-kolonier
i minst tre år. Det er observert at måker har
benyttet oljeholdig materiale til å bygge
reir flere år etter en ulykke. Dét kan føre til
at både voksne fugler og fugleunger vil
komme i kontakt med olje i lang tid etter
ulykken. Forsøk som har vært gjort med
stormfugler viste at bare små mengder olje
påført fuglene s bryst en måned før hekke
perioden, førte til redusert antall avkom i
de to neste hekkeperiodene.

glommen ø]
Postbolcs 1329, 2405 Eivenim

Teion 62435300- Faks 62435301

C02-utslipp i Norge og fra
norsk petroleumseksport

OLJE OG GASS

Storeksportør
av klimagasser

Nordisk Råds Natur-

og Miljøpris 2001
Skogen -

vår gave til
fremtiden!

Det hele begynte i 1674.
Vi har lange tradisjon
i å arbeide langsiktig
og tenke både på
avvirkning og
tilvekst.

Vår skog drives
aktivt etter Iangsiktige\
hærekraftige drifts
planer og er ini1jøsertifisert.

Trelast som produseres og selges med vårt
merke er rene naturprodukter basert på
fornybar naturbruk.

À

Nordisk Råds Natur- og Miljøpris utdeles i år for åttende gang.

Prisen, som er på 350.000 DKK, gis til en privat eller offentlig virk
somhet, gruppe eller person, som har utvist et særlig initiativ innenfor
natur- og miljobeskyttelse.

Temaet for 2002

Nordisk Råds Natur-og Miljopris vil i år bli tildelt en person i
Norden, som i særlig grad har utviklet og spredt tanker som ved
begynnelsen av det 21. århundre kritisk refiekterer det moderne
menneskets vilkår og samfunnets forhold til naturen.

Alle kan innstille kandidater til Natur- og Miljoprisen. Innstillingene må
inneholde en beskrivelse av initiativet samt opplysninger om hvem som
utfører eller har utført innsatsen.
Initiativet må ha faglig kvalitet og betydning for større områder i ett
eller flere nordiske land. Forslaget skal formuleres på maksimalt to A
4 ark.

Prismottakeren utpekes av en bedommelseskomite, som består av repre
sentanter for de fem nordiske land og de selvstyrte områdene
Færøyene, Grønland og Aland.

Innstillingene skal skrives på et eget skjema som må være sekretaria
tet i hende pr.post senest onsdag 29. mai 2002. Skjemaet
fås på Nordisk Råds hjemmeside www.noi4eiv.,rg eller ved henven
delse til sekretariatet på adressen:

Christiansborg,
DK-1240 København

Nordisk Rad Tif: ÷ 45 33 37 59 58
Den danske delegasjonen Faks: ÷ 45 33 37 59 64

i

Utslipp fra for
brenninga av

eksportert olje

og gass

Norges samlede

Vår tradisjonsrike historie er din garanti.

$ ktieeeteka&et
oijene

utslipp

1930 Aurskojj • Telefon: 63 86 5900 • Telef.ix: 63 8658 78
0—post: 6rin:ipostlst:iiipeskoveiie.no • www.stanpeskovene.no

0Ijeksport

• 50 millioner tonn

Oljeimport

50 millIoner tonn

. Hovedtransport av olje
P,lens tykkelse er proposjonal med mengden av
tranvportert olje.

Exxon Valdez - tidenes største oljeforurensning

FGIRIIIDI
Arendei usir

Vår VISjOn

Med kjæighet til naturen
og mennesket i sentrum
skal vi sammen
skape større verdier.

- GLOMMEN tar ansvaret
bruke naturen

50 NATUR & MIU0 2,02 NATUR & M1U0 2.0251



Av JENS P. TOLDNÆS

Fire unge menn fra Liverpool formet en hel
generasjon av Vestens ungdom. Derfor er
det ikke det minste rart å foreta årelange og
grundige studier av naturtemaene i sang
ene deres. Det mener Klaus Hoiland, til
daglig professor i biologi ved Universitetet
i Oslo, og på kveidstid — litt over gjennom
snittet glad i The Beatles. For mange av tek
stene og platecoverne — og ikke minst nav
net The Beatles syder faktisk av biologi og
natur, ifølge mannen som mener det er
påfallende lite biologi i rocketekster gene
relt — hvis man selvsagt ser bort fra det bio
logiske fenomenet gutt møter jente.

Begynte med Prøysen
Men Høiland kastet seg ikke rett på Beatles
når det gjaldt kombinasjonen biologi og
musikk. Han varmet opp på hjemmehane,
og begynte med Prøysen og alle blomstene
i visene hans. Og da dette temaet var grun
dig studert og nedtegnet ble det Beatles og
hele naturen. Det skulle vise seg å være et
større fagområde enn han i utgangspunktet
trodde.

Om gutta fra Liverpool kan virke aldri så
urbane når man betrakter dem i ettertid
viser dragningen mot, og kjærligheten til,
natur i tekster og lydbilder at de var barn av
sekstitallet i langt sterkere grad enn mange
av deres samtidige.

Høiland mener at de siste tekstene viser
at Beatles hadde en gryende forståelse for
natur og miljøvem og at låter som Blackbird,
Mother Nature’s San og alhum som The
White Album og Abbey Road inneholder
gode eksempler på dette.

Blekkspruthagen
— Med tanke på hvor mye som er studert og

tolket omkring The Beat les er det for så vidt
merlcelig at ingen, såvidt meg bekjent, har
gjort noe på dette området tidligere, sier
Høiland.

slcriver et konkretbiologisk fenomen: Det
‘c den store åttearmede blekkspruten som
lever i Middelhavet, sleper sammen steiner
og bygger et slags krater hvor den kryper i
skjul og venter tålmodig på et intetanende
bytte. Sangen oppstod i 1968 mens Beatles
spilte inn Back In The USSR og sovjetiske
tanks rullet inn i Tsjekkoslovakia.

— Da reiste Ringo vekk fordi han ikke
lenger holdt ut all kranglingen mellom
gruppemedlemmene. Han ferierte noen
dager på Sardinia der han traff en fisker
som fortalte ham om hvordan blekkspru
tene holder til i hulene sine og vandrer
rundt på havbunnen på jakt etter skin
nende steiner, hermetikkbokser og flasker
som de setter foran hulen som en slags
hage. Ringo fikk da idéen til å lage Octopus’s
Garden et trygt undersjøisk gjemmested fra
platestudioet i Abbey Road og alle ubeha
gelighetene der.

Den spede begynnelsen
I begynnelsen fra Love Me do til Help! er det

imidlertid lite, for ikke å si ingenting å
hente når det gjelder biologiske fenomener
i tekstene til Beatles. Men så, midt på sek
stitallet begynte det å skje noe ifølge Høi
land.

Låten In my lfr fra albumet RubberSouli
1965 inneholder riktignok ikke et eneste
«biologisk» poeng, men Høiland regner
likevel denne låten som Beatles’ aller første
«miljøvernsang». Den tar opp ting som
penser inn på bevaririgstanken:

There are places 1,11 remember all my hfe
Though some have changed
Someforever notfor better
Some have gone and same remain
All these places had their moments

Til inntekt for WWF
Låten Across The Universe finnes på Let It Be
albumet fra 1970. Dette avslutter Beatles
karriere, ironisk nok i det internasjonale
naturvemåret. lta ble blant annet brukt på
samle-LPen No Ones Gonna Change our
World til inntekt for WWF Verdens Natur-
fond. På dette kuttet ble det blant annet lagt
til fuglekvitter og vingeslag — Det at sangen
ble brukt til inntekt for WWF, skulle jo tyde
på at teksten handler om naturvern. Umid
delbart gjør den ikke det, hvis vi da ser bort
fra refrenglinja «Nothing’s gonna change
my world».

l-Iøiland konkluderer med at naturtema
ene opptrer hyppigere i beatlestekster enn i
tekstene til samtidige popgrupper som Rol
ling Stones, The Who og Beach Boys. I noen
av sangene som inneholder naturtemaer,
kan lytteren ane en viss orientering mot
naturbevissthet, eller i det minste en holis
tisk verdensanskulelse som ikke nødven
digvis behøver å være identisk med miljø
vern. Og nettopp her framstår Beatles Som

noen av de aller første rocke-artister som
berører temaet. Ifølge Høiland har selv pro
testvisenes «konge», Bob Dylan, ikke til
nærmelsesvis så mange i samme periode
hvis man velger å se bort fra krig og atom
bombetrussel som miljøproblem.

Fire klasser
Ettersom temaet Beatles og biologi har
vist seg å være relativt omfattende har
Klaus Høiland klassifisert natur- og miljø
momentene i Beatles sanger i fire katego
rier:

1) Naturtemaer som mer eller mindre
tilfeldig element: Her er alt fra enkeltord
som «bird», «butterflies», «flower»,
«tree», «dog», «bullfrog», «lizard», «pop
pies», «seashell» til sammenstillinger
som <doing the garden digging the
weeds» eller «bent backed tulips>. Det er
snakk om ord og vendinger som er tatt
med for ordspillet eller rimets skyld uten
at det ligger noen «dypere» mening i det.
Det er i denne kategorien vi finner de
fleste sangene.

2) Natur- og miljøtemaer som helt eller
delvis inngår som et hovedelement i tekst
eller tittel. Her finner vi Blackbird, Straw
berry Fields Forever, Dear Prudence, Mother
Nature’s Son — kort sagt, flere av de «store»
låtene fra tidsrommet 1967—1969. Noen
av disse — om enn ganske vagt — tar opp
temaer som skulle prege deler av miljø
engasjementet utover i 970-Og -8o-tallet.

3) En tredje type kan kalles <ordlek»
sangene, som ofte har et utpreget satirisk
eller parodisk innhold, og hvor biologiske
temaer inngår som hoved-, eller bi-ele
ment. I Arn The Walrus, Piggies, Savoy
Tniffle, Lucy In The Sky With Diamonds, Gry
Baby Gry og Octopus’s Garden hører med
blant disse.

4) Endelig kommer en gruppe sanger
der dyrelåter inngår i arrangementet. Det
er faktisk ikke så rent få, for eksempel Good
Morning, Good Morning (Sgt. Peppers Lonely
Hearts CIub Band) hvor lytteren vekkes av
et lystig hanegal før messingblåserne for
kynner at morgenstund har «gull i
munn». Sangen avsluttes med hane , Icyl
linger, katt, hund, hest, sau, løve, elefant,
revejakt (med galopperende hester, hun
dekobbel og jakthorn), høne, de muntre
trillene til en bokfink, og til slutt et nytt
hanegal genialt smeltet sammen med en
gitarakkord idet det går over i reprisen av
Sgi. Pepper’s Lonely Hearts Glub Band.

Så hvis myrsniper, sjøløver krykkjer og
snøleoparder ikke er det du har assosiert
med The Beatles til nå, er det bare å finne
frem gammel vinyl eller nyinnkjopte
CDer å lytte på nytt. De fire fra Liverpool
laget udødelig musikk og selv om Klaus
Høiland har funnet ut mye om Beatles og
biologien er det jo ikke sikkert han har
kommet helt innerst i den hemmelige
hlekkspruthagen. 1-lør selv. •

og bioIogen
Klaus Høilands hobby begynte med Prøysen og planter. Etterhvert ble det

Beatles og hele biologien. - Et forsømt område, mener biologiprofessoren

som trekker frem Ringo Starr som “biolog” nummer en.

Mannen, som for øvrig aldri har hørt
noen av Beatles-gutta live, trekker litt over
raskende fram Ringo Starr, som kanskje den
største biologen av de fire. Ringo var den
eneste som ikke vokste opp i Liverpools
utkant, men midt inne i den støvete byen.
- Tan skrev blant annet Octopus’s Garden som
nnes på Abbey Road fra 1969. Ifølge HØi
land er dette den eneste Beatles-låten som

Ringo Starr var kanskje den største naturelskeren i tIie Beatles. Bandet var preqet av

sekstitallets drciqning mot naturen. Noe som kom tydlig fram i blandt annet albumet

Sgt Pepper’s Lonely Hearts Ciub Band.
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Mil jøanalyser
Jordforsk Lab tilbyr miljørelaterte analyser for både

privat og offentlig sektor. Laboratoriet er akkredi

tert for analyse av en rekke miljøparametre som;

kjemiske analyser av forurenset grunn, avløps

og drikkevann, slam, kompost mm. Jordforsk

Lab kan tilby en rekke analyseparametre og

komplette analysepakker knyttet til gjeldende

forskrifter og direktiver. Ta kontakt med oss

hvis du har et analysebehov.

I

Alle som selger
drikkevarebokser og
engangs plastflasker
med pantemerke
skal også gi pant
Bokser og flasker som
inneholder inntil 0,5 liter
gir kr 1,- i pant. Større
flasker gir 2,50.

Har du spørsmål om
panteordningen, kontakt
Norsk Resirk på 22 12 15 20

sirk

— — — — —

Hurtigsvarpremie

Nå er det på tide å abonnere på din egen
Natur & miljø Bulletin

Natur & miljø Bulletin er Norges ledende miljøavis. Vi gir deg nyheter og
kunnskaper om nasjonale og internasjonale miljøspørsmål. Kortfattet poengert
og uten utenomsnakk. Vi presenterer faktiske forhold og veldokumentert bak
grunnsinformasjon, slik at du selv kan danne deg en mening om aktuelle
miljøsaker.

Dette er Natur & miljø Bulletin:

• Nyheter og bakgrunnsartikler Kritisk og kjapp • Kommer ut hver 14. dag, pluss fire fyldige tema-
nummer i året. De to neste skal handle om mat, samt økonomi
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Natur & miljø Bulletin er Norges ledende miljøavis.
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LAB

Frederik A. Dahis vei 12, 1432 Ås Tif.: 6494 81 00

E-post: jordforsklab@jordforsk.no

Ja takk, jeg vil holde meg oppdatert og tegner et
årsabonnement pà N&M Bulletin.

Natur &
miljø Bulletin

betaler

D portoen
Pris kr. 280,- (privatperson)

[1 Pris kr. 600,- (Institusjon)

[] Pris kr 180,- (studenter)

[] Dette vil jeg vite mer om. Send meg et gratis prøvenummer

NORSK POLARINSTITUTT
Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø
Tel. 77 75 05 00, Fax 77 75 05 01

Norsk Polarinstitutt
utgir vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter,

. bøker og kart fra polarområdene.
Be om salgsbrosjyre.
sales@npolar.no, www.npolar.no

SE4TRANS

Svarsend ing
Avtalenummer: 171210/146 pb

Navn

Adresse

Postnummer/Ste&

Natur & miljø Bulletin
Sentrum
0109 Oslo

Meteorologisk
4 institutt

met.no

Mer enn
bare været!

.••‘ r.
- Miljø, teknikk og marked

Skaff deg Nordens første oppslagsbok om
bioenergi. “Bioenergi - Miljo, teknikk og
marked” er fagboka for deg med interesse
for energi og energibruk.

392 sider • Rikt ifiustrert • Pris 420,-
Omfattende stikkordsliste

ENERGIGÅRDEN

Soka besbiles pà tif: 61 3360 90 eller www.energigerderr.no
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Sporty
statsråder tok
utford ringene
Kristin Clemet hostet opp et bilde av blåkjeft, mens Laila
Dåvøy måtte søke zoologisk assistanse. Statsrådenes NM i
biologisk mangfold førte til dyp selvransakelse i
departementene.

Av JENS P. TOLDNÆS

— Blåstål er en fisk. Denne uangripelige
påstand står å lese i et brev fra nærings
minister Ansgar Gabrielsen til generalse
kretær Tore Killingland i Norges Natur
vernforbund. Gabrielsen legger til at det
er snakk om en piggfinnefisk som i likhet
med de andre leppefiskene er dagaktiv.

Gabrielsen, som trolig ikke er verken
særlig dag- eller nattaktiv når det gjelder
leppefisk til vanlig, er en av i alt i stats
råder som i brevs form ble belemret med

en drøss vriene spørsmål om biologisk
mangfold nylig.

Hver statsråd fikk en art å svare

Imponert
Og samtlige departement la seg i selen for
å besvare spørsmålene. Om enn ikke alltid
med like stor biologisk presisjon.

— Men jeg er imponert over humøret,
researchen og innsatsen de har lagt for
dagen, sier Killingland.

Samferdselsminister Torild Skogsholm
bet ikke på vår bløff om at grønt rotfly var
en litt tilfeldig flyforbindelse til Karlsøy.
Hun var imidlertid ikke tvil om at det var
en sommerfugl, selv om samferdselminis
teren ikke kunne finne noe om arten i til
gjengelig insektslitteratur. På spørsmålet
om hvilket ansvar samferdselsdeparte
mentet tok i denne saken kunne Skogs
holm forsikre om at når det gjaldt dyret
hun ikke visste helt hva var, ville trans
portsektoren legge seg i selen.

Dørum og Esaias
Vår justisminister, Odd Einar Dørum, inn
rømmer svart på hvitt at forholdet til basi
lisker er noe perifert. Dørum hadde nem
lig fått hendvendelse vedrørende art’ -

Grønbasilisk. Innledningsvis i brevet re—
rerer han til Esaias 14.29

Basilisk-egg klekker de ut, og spindel
vev vever de; den som eter av deres egg,
må dø, og trykkes et i stykker, bryter det
frem en huggorm.

Dørum legger til at så langt han erfarer
finnes ikke basiliskene på CITES-listene,
men at hans departement tar oppgaven
med å straffeforfølge handel med truede
dyrearter svært alvorlig.

Foss prøvde seg
Finansminister Per-Kristian Foss forsøkte
seg først med å videresende Naturvernfor
bundets hendvendelse om kystblåfilt til
Børge Brende. Da dette ikke gikk tok han
pennen fatt. I et svært åpenhjertig brev
innrømmer Foss at lavarter som særlig
vokser i skogsområder på Vestlandet ikke
er hans spesialfelt, og at han ikke fø’ ‘

særlig nært fellesskap med arter som
utrydningstruet heller. Det eneste slekt-
skapet Foss føler med kystblåfilten, ifølge
ham selv, er at den er truet av landbruket.

— For jeg må jo erkjenne at jeg av og til
synes landbruksministeren forsyner seg
noe kraftig, også på mitt fagområde, skri
ver Foss.

En ekstra pluss (i margen selvsagt) til
Kristin Clemet som ikke bare svarte utfør
lig vedrørende «sin» art, blåkjeft. Hun la
også ved bilde. R

Art

Gulibasse — en metallic bille som kruser fra måltid til måltid.
Se omtale i forrige N&M

Blånakke-musfugi ‘ever i avgrensede områder i Norges viktigste samarbeidsiand i øst-Afrika. I tilsynelatende like naturtyper i Sør-Afrika
der UD forbereder FNs 3de konferanse for utvikling og miljø i september (10 k etter Rio), er det en helt annen type musfugl. UD er en
sterk part i internaonale miljøfortiandlinger, men diplomatene får så godt som ingen opplæring i ekologi og andre miljø forhold.

Gulnebb-oksehakker er sebraens beste venn. Den ser ut som en brun stær med knall gult og litt rødt nebb. Den sitter konstant på ryggen
til storvilt og husdyr i Afrika og fjerner parasitter. Den tydeliggjer viktige biologiske mekanismer og rammer som bistanden må lære mer
om og bruke i sitt arbeide.

Blåbukk er en metaliskimrende bille knyttet til barskog. Victor Normann burde bli med billen og se hvordan landbruksubsidier brukes til å
rasere vemeverdig skog, helt i strid med hans politiske oppgaver og målsettinger for en .ny stats.

I et trivelig svar har Dåvøy konstatert at gulløye er et nyttig insekt siden det spiser store mengder bladlus i jordbruk og hager og bor ver
nes om. Dette flotte knall grønne, slanke dyret med glassklare vinger og gule Øyne, kommer ofte inn i hus og er en symbolart for en venn
som barna bør lære seg å slippe ut igjen.

Forsvarsministeren hadde ikke problemer med å finne ut at blåhjort er en bille. FD var først ute av departementene med å lage en miljø
handlingsplan og har nå flere prosjekter knyttet til det biologiske mangfoldet. Vår baktanke med arten er at den er knyttet til mange
områder som forsvaret nå skal selge og at de viktigste av disse må bli vernet, Dessverre fant vi ikke noen .blå art i det mulige skytefel
tet på Østlandet der hun vil bombe bjerner og trene på gårsdagens krig.

Blågunnar er et velkjent navn på kolmule som er den eneste fiskearten med store høstbare bestander som enda ikke har fått en interna
sjonal avtale.

Kystblåfllt er en lav som er i barskoger i kystnære områder og som ikke har fått noe nevneverdig vern. Sølv om statsråden gir et muntert
svar, avslører han en holdning som vi var redd for, at det nok vil være en fordel om miljøvemministeren fortsatt tar seg av miljespers
mål’.. Det er ikke tvil om at Foss er proppen for mer barskogvern, samtidig med at han tillater subsidiering av ulønnsom skogedrift i ver
neverdige områder.

Gullris er en velkjent plante over store deler av landet og har vært brukt til farging og med Uvisst resultat som medisinplante. Men
dagens forskning kan kanskje finne Ut om det er noe i den? Guliris er dessuten en art som trives i det «ufriserte kulturlandskapet’..
Dagens bilkøer blir morgendagens helsekøer pga av manglende mosjon. Helsedep må langt sterkere å støtte MD i å ivareta nærmiljø og
prioritere penger til gang- og sykkelveier m.m.

Øglen grønn basilisk har justisministeren helt korrekt sporet opp i Ser- og Mellom-Amerika. I et svært fornøyelig svar viser Dørum god
kompetanse og svarer derfor indirekte på vår utfordring om handel med truede dyrearter Mange av de svært truede artene er meget
like vanligere arter. Denne basilisken er lik sin svært sjeldne ‘.fetter’. grønniguan som står på en internasjonal «rødliste».

Både øyenstikkeren bred blålibelle og dens funksjon i naturen, er presist beskrevet av Solberg. Hun er ikke kjent med at arten er på tilba
kegang fordi kulturlandskap og boligområder ‘.friserer’. bort dammer og andre viktige naturtyper. Naturvernforbundet er bekymret for
regjeringens ønsker om å delegere mer biologisk ansvar til kommunene når disse ikke har kompetanse for å ivareta oppgavene.

Kulturministeren har svart på oppgaven på en inspirerende og kreativ måte, Gjennom soppen gulmosehatt, som angår henne ved at den
vokser i mange prestegårdsskoger, trekker hun en parallell til kunst og kultur som også av mange ikke har noen opplagt nytteverdi. Der
ved bekrefter hun indirekte Naturvemforburidets klare syn om at miljevern ikke bare er passivt .vern’., men skaper nye muligheter for å
utvikle samfunnet.

Bittergrønn er en plante i vintergrønnfamilien og Sponheim viser til at den ble fredet av regjeringen rett før jul i fjor sammen med 42
andre arter. Den trues av skogbruket og det er enda ikke regler for hvordan en i praksis skal følge opp vernet. 2/3 av de truede artene i
landet er i skogen.

Blårugg står ikke oppført i vanlige håndbeker. Litt vanskelig måtte det bli for miljøvernministeren. Men han klarte det - den blir også kalt
blårygg og blueback på engelsk, den opptil ett år gamle ungen til selen klappmyss som er blåaktig på ryggen. Naturvernforbundet kunne
selvfølgelig fokusert på en rekke områder for hans ansvar, men valgt et tema som ikke sorterer under MD, men under Fiskeri
departementet noe vi mener er historisk og ikke funksjoneft begrunnet.

Blåstål (mannen til rødnebb) er en nebbfisk som er brukt til biologisk bekjemping av lus på oppdrettslaks slik oksehakkeren gjør i Afrika.
Statsråden har høyst relevant vist til sitt arbeide i FN5 sjøfartsorganisasjon (IMO) for bl,a, å stoppe spredning av fremmede arter med
ballastvann, Vi ønsket imidlertid å bruke arten som et eksempel på at Næringsdepartementet burde bruke mer ressurser på forskning og
utvikling for å løse problemer havbruksnænngen skaper for miljøet og samtidig etablere nye produkter og arbeidsplasser.

Gullmus er en nydelig leddmark som ser ut som en børste på opp til 10cm. Sideberstene skinner i grønt og gull. Den lever på grunt vannog er svært utsatt for oljesøl.

Grønt rotfiy er en svært sjelden sommerfugi i Norge og lite omtalt i publikasjoner. Vi må tilstå at navnet var så godt i forhold til statsrå
dens arbeidsfelt at det gjorde utslaget for valget
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Premie: Boken Anne og vannet av Sissel Mørck og ichard Lunde eller Frisbee
Frist for innsendelse er 20. juli 2002 I’—

Navn:

Adr.: -

Postnr./sted:

_________________________________________

Alder:

_____________

Jeg ønsker bli medlem av Blekkulfs Miljødetektiver

Underskrift av voksen over 18 r:________________

BlekkuIfs
Miljødetektiver

Nedre gate 8
0551 OSLO

N&M 2 /2002
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Burot er en pest og
en plage for
allergikere. Arten har
ekspiodert i Norge de
senere årene.
Årsaken er ødelagte
naturarealer.

Det finnes om lag
800—900 000 pollenaller
gikere i Nore, og antallet
er stigende. Arsakene til
denne relativt nye folke
sykdommen er mange.
Eksempelvis kan terreng
inngrep spille en betyde

lig rolle. Det gir nemlig
huroten gode
vekstforhold, og det er en
plante som virkelig slår
knock-out på
allergikerne.

— Burot hlomstrer sent
og kommer pa toppen av
alt annet allergikere har
slitt med i en lang pollen
sesong. Når
immunforsvaret er svek
ket går det derfor ofte
hardt ut over dem som
rammes, forteller pollen
forsker Halivard
Ramfj ord ved NTNU.

Denne planten, som
tidligere nærmest var en
parentes i norsk flora, har
fatt en stor økning i sin
utbredelse i de siste tia
rene. Arsaken er en rekke
former for menneskelig
aktivitet som gavner
arten, spesielt markbear
heiding med bulldosere
og gravmaskiner.

— Burot trives pa alle
slags areal som er forstyr
ret av inngrep slik som
hyggeplasser, veikanter,
anleggsområder og annen
type skn)tmark. Konver
tering fra naturareal til
berørt areal øker fra ar til
ar og følgelig har vi ogsa
fatt en voldsom økning
av burot, sier leder i
Norsk Botanisk Forening,
Jan Wesenherg.
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Kan du plassere Norges høy

este fjell fylkesvis? Nedenfor

finner du den høyeste toppen

i hvert av våre fylker, inklu

dert Oslo. Plasser inn rett

fylke. Over ti rette er

.‘godkjent’. Over 15 er svært

bra - for ikke å si helt topp.

Svar nederst på siden.

1. Oksskolten - 1916 moh

2. Vassdalseggi - 1658 moh

3. Storskrymten 1985 moh

4. Rondeslottet 2178 moh

5. Follaskardnuten 1933 moh

6. Skibergfjellet 631 moh

7. Galdhøpiggen 2469 moh

8. Fjelisjøkampen 812 moh

9. Pyttegga 1999 moh

10. Jetnamsklumpen 1521 moh

11. Jiekkevarn 1333 moh

12 Hardangerjøkulen 1839 moh

13 Sloråshogda 336 moh

14 Kirkeberget 630 moh

15 Urdalsnuten 1434

16 Gaustatoppen 1883

l7svartflellet 1218 moh

18 Brandsnuten 1530 moh

19 Store Skagastolstind 2405 moh
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BuNdoser gir burot

Ren og lydløs scooter

Bestill NATUR til
glede og undring

Lesere som har fulgt oss en stund
har sikkert lagt merke til at serien
NATUR til glede og undring har opp-
hørt i bladet. Serien med bilder og
tekster av henholdsvis Jørn
Bohmer Olsen og Sigmund I lågvar
har versert i flere år, og har blitt
godt mottatt av leserne, Nå er den
trykket opp som hefte.

Fleftet, som er på 32 sider koster
20,- for medlemmer og 30,- for ikke-
medlemmer, og kan bestilles fra
Naturvernforbundet En fin liten
gave-idé til deg selv eller en natur-
glad venn. Også ypperlig lesetoff å
liggende på hytta. Til deklamasjon
i godt lag eller til stille og
ettertenksomme stunder ved pei
sen.

Lepton Scooter heter dette kjøretøyet som garantert ikke slip
per noe svineri ut i luften. Ikke bråker den heller. Det dreier seg
nemlig om Norges første godkjente elektriske moped. Scoote
ren som produseres av italienske Oxygen importeres av bedrif
ten CityZapper i Bergen.

Med en motor på. i,8 kilowatt får doningen om lag 2,5 heste
krefter og toppfart på 45 kilometer i timen. Driftskostnadene er
lave, om lag 20 Øre per mil og scooteren må. lades opp hver hv
5o.kilometer. I likhet med eI-biler er scooteren fritatt for mer-’
verdiavgift og homavgifter.

Storskrymten

I

rlvertering fra naturarealer til berørte arealer gjør at
uuroten har eksplodert i Norge. Til fortvilelse for allergi
kerne.
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SVARTSPETTEN HAR AKKURAT H0GD ut ti kilo flis og er klar til å
flytte inn i ny toppleilighet. For ett nebb, du! Jeg har spist en liten
pose peanøtter og kunne tenke meg å dra til Laos. Lonely Planet
er helt klart blant favorittene mine. Sammen med Ut i naturen.
Det er reality-tv på sitt beste (selv om jeg tar meg i å savne Alsvik
når en sjøku eller noe annet rart glir over skjermen). Men jeg
nøyer meg ikke med reiser og natur. Jeg ser sport, film, nyheter
og humor i kvantiteter som forbauser meg.

For, ty var jo noe utskjelte greier, noe jeg så på med den største
skepsis, mener jeg å huske. Og det er ikke så lenge siden heller.
Men her må det ha skjedd noe på veien. Når jeg tenker meg om
tror jeg sikkert ikke det har skjedd så mye med meg — i stedet er
det fjernsynsmediet som har vokst fra pleietrengende til vitalt.
Det betyr ikke at det ikke er mye «bråta» som vi sier — i hvert fall
vi som er fra Vestfold — på ty. For det er det etter mitt skjønn, men
det er jo så mye bra og. Det var det ikke før.

FOR — 5ELV OM VI OFTE ynder å fremholde at alt var bedre før —

for eksempel under, og rett etter, krigen — mener vi det ikke
innerst inne. Likevel har slike klisjeer ofte en kjerne av sannhet
i seg. Men, at alt var bedre før, gjelder definitivt ikke for ty. Natur-
programmer var for eksempel svært mye dårligere før. Sverre M.
Fjellstads elger trollbandt oss selvsagt på sekstitallet, men Natur
magasinet, om det så hadde vært i farger, ville i dag grenset mot
humor. Og elg skal helst ikke være morsomt

Ikke krim heller forresten. Kom i skade for å se en episode av
io-talls helten Cannon for en tid tilbake. Det var, til de grader, en
tabbe. Gubben i den trange dressjakken virket jo mildt sagt
begrenset, nærmest halvdimensjonal. Forutsigbar historie, elen

dig plot, dårlige skuespiller og ditto replikker. Jeg trøster meg
med at jeg var ung da denne karen trolibandt meg med sin kort
nesede revolver og flak av en bil. Svært ung.

Tony Soprano derimot — mafiasjef i et sosialrealistisk New Jer
sey. Som driver med resirkulering og går til psykolog — det er noe
ganske annet. Spekulativt vil mange hevde — han lever jo ikke av
resirkulering alene. Mulig det — men det er jo så bra. Vi kan le av
Frank Cannon, men vi vil aldri le av Mr Soprano.

JEG HAR ALLTID regnet meg som en kritisk tv-seer. Før gikk dette
ut på at jeg sjekket programmet for å se om det var noe jeg ville
se. Nå kjennetgnes den kritiske sansen mer ved at jeg velger noe
fremfor noe annet. Jeg har med andre ord økt dosen. Det er jeg
ikke alene om — kanalmangfoldet og ty hele døgnet gjør at vi sit
ter klistret i mange timer hvert dag. Dette bekymrer forskere har
jeg lest. Vi blir passive mentalt og fysisk. Det er det sikkert noe i.
Ikke minst for barn og unge. For oss voksne er jeg likevel ikke
sikker på hvor negativt det er hvis vi ellers holder oss litt i form
fysisk og sosialt, og ikke på annen måte forsømmer de daglige
plikter. Ved å sitte limt i godstolen gjør vi jo ikke noe annet galt.
Jeg hadde for eksempel drømt om en tur til Laos. Etter lan
Wright i Lonely Planet hadde presentert landet for meg i en drøy
halvtime er jeg ikke like sikker lenger.

Dersom jeg ikke drar har jeg spart kloden en betydelig miljø-
belastning. Mulig jeg også dropper sjøku-safari i Florida samt å
klatre opp og forstyrre svartspettene i nabolaget. Hvis jeg i til
legg leverer min 28 tommers Finlux til godkjent avfallsmottak
når den ånder ut, og samtidig dropper enhver form for mafia
virksomhet — hvem er det da som ikke kan kalle ty bærekraftig?

Nærkontroll
Det varer i minst ti år og holder deg klistret i stolen. Den utskjelte tv’n må
være noe av det bærekraftigste mennesket har funnet opp.

En elg, er en elg, er en elg?

It jreget. En sterk
rundt om i verden.”

•kk og

Til nytte både for oss og samfunnet
Shells prestasjoner; framtidsmuligheter og evne til å bidra til samfunnet er i stor
grad avhengig av teknologi. Hyppige framskritt er nødvendige for å møte bransjens
u[[ordringer og for å tilfredsstille samfunnets forventninger.
Teknologisk suksess avhenger av de ansattes dyktighet, forståelse og kreativitet.

Vi arbeider med suksess på områder som geofysikk, integrert modellering av
reservoar og produksjonsanlegg, intelligente brønner, dypvannsteknologi, gass
kondensering og gass-til-væske. Shell-ansatte i hele verden jobber sammen om
dette, og vi arbeider også sammen med andre vitenskapelige miljøer. Resultatene er
at olje- og gassutvinningen blir raskere, tryggere og mer kostnadseffektiv, i tillegg
til at vi [år mer ut av hvert felt.
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B—BLAD Ettersenaes iKKe vea varig anresseenaring

Retu rad resse:
Natur & miljø,
Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway
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