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Veien til vannet

• U I denne utgaven av Natur & miljø
har vi valgt å rette søkelyset mot en av de
største utfordringene verden står overfor.
Om lag 1,2 milliarder
mennesker har ikke til
gang på rent drikke-
vann. Antallet vokser
med befolkningsvekst
og uttørrede og for
urensede vannkilder. Bare 4 prosent av
Vannmangel rammer
ogsa okosystemene, og
dermed blant annet
muligheten til å drive
jordbruk i store områ- forhold
der.

Selv om utfor
dringen er formidabel,
finger som verken innebærer enorme
damanlegg med påfølgende naturode
leggelser, eller importert maskinvaru
lokalbefolkningen vanskelig kan vedli
kcholde. Rajendra Singh og organisasjo

Frykten for ulven 4

Det er helt riktig å være redd for ulv.

Klimakluss i kommunene 6

De største kommunene ligger langt unna sine egne
klimamål — med enkelte unntak.

Skaffer vannet selv 13
Med lokale ressurser og arbeidskraft har tusen lands-

byer i India sikret seg drikkevann,

Giftig gaupe

Mengden av miljogiften PBDE i gaupelever er fem

doblet i løpet av de siste ti .srene.

Slutt for Ørretfiske?

Fisket etter ørret I Mjøsa kan snart være lsutt på

grunn av det høye PCB-innholder i fisken,

Nye utford ringer for EI)

Nye medlemmer i unionen betyr også nye

miljøproblemer.__________________________________

Presidentkandidat og miljovenn 23

John Kerry, Demokratenes presidentkandidat i USA,

får strålende karakter for stemmegivning i miljøsaker.

EI) tetter for gen—modifiserte varer 24

På papiret kan det se ut til at Unionen åpner for

OMO, men virkeligheten er en annen,

20

21

2Z

nen Tarun Bharat Sangh har hjulpet
landshyer i India til selv å fange opp og ta
vare på regnvann. I dag flyter innbyggere

i tusen landsbyer godt
av dette arbeidet.

Små demninger som
holder pa vannet fra
regntiden, har også
bidratt til å heve grunn
vannstanden og dette
har medført at trærne
har kommet tilbake.
Anleggene er tilpasset
lokale naturforhold og
ressurser. Innbyggerne
har både eierskap og
kunnskap til å drive

vedlikehold.
A sikre vannforsyningen er hele ver

denssamfunnets ansvar. FN har både ved
inngangen til vart nye årtusen og i
Johannesburg i 2002 slått fast at andelen
mennesker uten tilgang til rent vann

skal halveres innen 2015 — med andre
ord om elleve år.

Norge burde på mange måter være
godt kvalifisert til å delta i dette arbeidet.
Da er det beklagelig at en forsvinnende
liten del av norsk bistand går til å sikre
vannforsyning i de landene som trenger
det mest. En oversikt fra sju internasjo
nale organisasjoner, deriblant Care,
Oxfam og WWF, viser at bare fire pro
sent av norsk bistand gar til vann og for
bedrede sanitære forhold. Og av dette går
under en femtedel til landene i Afrika
sør for Sahara. Bistandsminister Hilde
Frafjord Johnson må øke disse bevilg
ningene, og samtidig se på hvor og hvor
dan de gis.

AUDUN

Troen på miljøet 48

Er Den norske Kirken blitt miljoaktivister med kappe

og krage?____________

_______________

Vern mot skipstrafikk 53
Barentshavet bør få internasjonal status som særlig

sårbart, foreslår Veritas i en rapport.

Faste sider: I kameraøyet 32 • Nytt fra Naturvern-

forbundet 36 • Leserbrev 54 • Blekkulf 58 • Div... 60
• Orønsj 62 Forsidefoto: Audun Garberg
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Selges i sportsbutikker over hele landet. Medlem av initiativ for etlil hondrl www stormberg.no

Ved vulkanen Vesuv 26
ligger Italias minste og tettest befolkede nasjonal-

park. -

Tips for sykkelferien 30

Vi gir deg fem flotte sykkeruter_i_Norge_____________

Tema: Samferdsel 40

Se hvor mye vei og bane vi får de kommende årene.

Les om de ikke helt grønne regnestykkene for biltra

fikken. Og hvordan noen finner mer miljovennlige

måter å kjøre privatbil på.

Flora og fauna forsvinner 47
EUs landbrukspolitikk fr skylda for utarming av flora

og fauna.
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Frykt er en sunn følelse, og det er helt riktig å være redd for ulv.
Akkurat på samme måte som du forhåpentligvis er redd for hogg
orm. Men dette betyr ikke at ulven behøver å være en reell trussel.

«De menneskene som får et ulverevir i sitt
nærmiljø, vil føle en slik utrygghet i det
daglige livet at det vil gå på helsa løs. Selve
livskvaliteten forvitres og blir borte. Den
redsel og frykt som disse menneskene vil
føle på kroppen, er genetisk nedarvet og
kan ikke hortforklares eller fjernes ved
opplæring.»

Mannen som snakker heter Arild Strand.
han er leder for Norsk Samarheidsforum
for ny rovviltforvaltning. I-han er en av
mange som bruker frykt som argument
mot ulven—og fagfolk i psykiatrien vil gi
Strand delvis rett i at frykt i denne sam

‘nhengen bade er naturlig og riktig, selv
uifl frykten ikke nødvendigvis er genetisk.

—Vi kan ikke benekte at folk er redde, og
at frykt over lang tid er varig og kronisk
stress, sier psykiater Harald 0. Reppesgaard.
— Men å hevde at frykt for ulv er genetisk
nedarvet, vil jeg kalle biologisk sprøyt.

Reell frykt
Radarparet Fornuft og Følelser har gått
mange runder i debatten omkring hvor
vidt Norge skal ha en levedyktig ulvebe
stand. Og de som sier det er redde for å gå
utenfor døra fordi det er observert ulv der
de bor, møter forståelse hos psykiatrisk
fagkyndige.

— Frykt er som regel rettet mot noe vel
dig konkret, og det er berettiget å være
redd for ulv, sier overlege Sverre Hougsnes
ved Kompetansesenteret for angstlidelser
ved Aker sykehus. — Akkurat som man

0 .1 være redd for hoggorm, er det riktig å
være redd for ulv. Det er noe reelt i fryk
ten, for det er ikke noen grunn til å gå bort
til en ulv og klappe den.

Fornuft
Psykiater Harald 0. Reppesgaard under
streker at frykt best kan møtes med fakta.
Og informasjonen må komme fra noen vi
stoler på.

— Det viktigste når vi skal behandle
eller forandre frykt, er å ha kunnskaper.
Både fakta og personlige kunnskaper. Pro
blemet i ulvedebatten er at den kommu
nikasjonen som kunne ha vært fruktbar,
er blokkert fordi partene tviler på hveran
dres kunnskaper. Ingen har legitimitet og
partene slår hverandre i hodet med fakta.
Ohjektive fakta må dessuten oppfattes
som riktig hos mottakeren for at informa
sjonen skal oppleves som sannhet.

Følelser
Noen vil gå så langt som til å kalle frykt-
debatten omkring ulven for et massehys

Av JORUNN GRAN

«Folk i disse traktene er
redde. Dersom dette
ikke nå blir tatt alvorlig,
kan det hende at flere
blir redde, også de i
Oslo-området. »

Steinar Bastesen
(stortingsrepresentant, Kystpartiet)

«Folks Iivskvalitet skal
ikke gå på bekostning av
ulv. Ulvene må vekk.»

Per Roar Bredvold (Frp, Halden
Arbeiderblad)

«Ulven dreper og skaper
frykt i bygdene»
Åslaug Haga (Sp, Halden Arbeiderblad)

«Kvinner er mer redd
ulv enn menn. Frykt og
uro øker med økende
alder - de eldste er
mest redd.»

Fra en undersøkelse av NINA/NIKU

«Mennesket er intet
naturlig byttedyr for ulv.
Ingen mennesker har
omkommet i Norge som
følge av angrep fra ulv
de siste 200 årene.»

Norges Naturvernforbunds
temahefte om store rovdyr

teri. Og et viktig element som kan fram-
bringe en slik tilstand, er følelsesappeller

— Kan vi snakke om massehysteri i den nor
ske ulvedebatten?

— I [elt klart, sier Reppesgaard.
— Men vil du si at det å fortelle om opplevd

sen av å se et ihjelrevet lam, bare er å appellere
tilfrlelser?

— lier er det to ting; Den som ser et ihjel
revet lam kan reagere følelsesmessig. På
den andre siden kan vi se det slik; Nar det
finnes rovdyr, og man driver i sauenæ
ringen, så må man tåle dette. Det går ikke
an å fjerne alle belastninger i jobben som
kan være tøffe, sier Reppesgaard.

Kuren
Siden det er riktig å være redd for å ha
nærkontakt med ulv, skal vi heller ikke på
død og liv kurere denne frykten. Men kon
kret kunnskap om den faktiske faren er en
anbefalt kur.

— Vi kan ikke fjerne alt uhehag, men vi
kan gjøre noe, sier Reppesgaard. — Ogsa
ulven er et vanedyr, og vi kan for eksem
pel skaffe oss kunnskap om hvor ulven er
og hvordan den oppfører seg.

Overlege Sverre Hougsnes papeker at
dersom en person har virkelig alvorlig
frykt for ulv, trenger han et program for å
komme ut av dette.

— I verst tenkelige tilfelle, risikerer vi at
en som frykter ulv, ikke tør å ga ut av
huset sitt. Da må man legge opp et pro
gram, for eksempel ved å sette som mål at
personen skal gå ut døra og bort til ved
skjulet. Det endelige målet i programmet
skal ikke være at man skal kunne klappe
en ulv, men gradvis kan radius utvides.

Vær beredt
Selv om ulven har sine faste tilholdssteder
og som regel ikke er interessert i kontakt
med mennesker, så mener Harald 0. Rep
pesgaard at det å leve med ulv også inne
bærer å være forberedt på muligheten for
å møte ulven.

— A leve med ulv innebærer å holde seg
unna og la ulven være i fred. Dessuten er
det viktig å bevisstgjøre seg på eventuali
teter. Skal jeg stå stille? Skal jeg gjemme
meg? Mange har fortalt om erfaringer
med dette for eksempel i lærebøker.

Livskvalitet med ulv
La oss si du kjøper drommehuset og flyt
ter på landet. Lufta er ren og klar, humla
suser og roen senker seg — til idyllen blir
brutt av at villdyret i nabolaget våkner.

— Da må vi spørre oss hva slags livskva
litet vi vil ha. Hvis du velger å ho i byen, er
det andre ting som begrenser livskvalite
ten din. Og hvis du bor et sted med store
rovdyr, får du innrette deg etter dette. Men
det er klart at den som hele tiden kjenner
på frykten, etterhvert vil få stressproble
mer.

NATUR & MILJØ 2.045



Lokale
klimamål
glipper
Trondheim og Bergen tok seg vann over hodet, da
de utformet målene for reduksjon av klimagasser.
Ingen av de to store kommunene kommer i nær
heten av å nå de målene de har satt seg.

Bærum stenqte Fornebu flyplass og Iikk samtidig en

stor reduksjon av CO2-utslippene.

En gjennomgang Natur og Miljø Bulletin
har gjort av klimahandlingspianene for
landets ti største kommuner, viser at
målene for klimagassutslipp så vel som
den reelle utviklingen er sprikende. Ed

lesnevneren er at de som et minimum tar
utgangspunkt i Kyoto-protokollens mål
om maksimalt i prosent økning av ku
magassutslippene fra 1990 til perioden
2008 til 2012. Oslo, Akershus og Buskerud
har sammen lagt frem et forslag til klima-
plan som nå er ute til høring.

Kommune

Forslag til felles plan for Oslo,

Akershus og Buskerud

(Ikke endelig vedtatt)

[øergen
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Skivebom i Trondheim
Trondheim stikker seg ut som den kom
munen som har størst økning i sine
utslipp: hele 12,8 prosent i perioden 1991

til 2001. Kommunens mål om 20 prosents
reduksjon av (X)2-utslipp innen 2000 ble
ikke nådd.

Seksjonsleder Svein Gismervik i miljø-
og landhrulcsenheten i Trondheim kom
mune forklarer at dette malet var del iv

en klimahandlingspian som gja Id I frem
til 2003. Det foreligger derfor iii i dag
ingen ny plan, men et arbeid 4.11 iverk
settes for i revurdere kommunens kl i ml
og energipolitikk.

— Staten har ikke støttet kommunene
godt nok i dette arbeidet. I-ler må det ster
kere virkemidler til, og med dagens situa
sjon har v i ikke de nødvendige virkemid
lene til å møte Kyo lo—protokollens mål,
sier ( ;ismervi k.

Overambisiøst i Bergen
Be rgt n km ni ni u ne LI imerket seg med sitt
immhisiose maI om totalt 30 prosents
reduksjon i fl nen 2005. Virkeligheten viser
seg I være en ganske annen.

I\kllene fremstår i dag som helt urea
lisI sko, sier miljøsjef l-låvard Bjordal i Ber
en kommune, og levner ingen mulig1

KOMMUNALE UTSLIPP OG KLIMAMÅL

for at målene skal kunne nåes.
— Det er en rekke store utfordringer for

bundet med dette arbeidet, bade politisk
og i forhold til næringsinteresser. Den
største utfordringen ligger i utslipp fra
mobile kilder. Dette er et felt hvor politikk
og generelle holdninger har svært mye å
si. Det ligger et enormt potensial i å få flest
mulig reisende over på kollektivtrafikk,
sier Bjordal.

I tet mot miljømålet
Blant landets ti største kommuner er det
Bærum, Drammen og Sandnes som opp

,r pallplassering når det gjelder reduk
.1on av klimagassutslipp i perioden 1991-

2001. Bærum hadde en reduksjon på 13,9

prosent, Drammen en reduksjon på i,6
prosent, mens Sandnes gikk i null. Det
viser seg imidlertid at det er helt andre
årsaker til resultatene enn aktive tiltak
mot forurensning fra biltrafikk og andre
mobile kilder.

Gardermoen å takke
Miljøvernsjef i Bærum kommune 1-lans
Anton Støen, føler ikke at de kan ta på seg
æren for reduksjonen.

— Siden tallene innebefatter forurens
ning fra flytrafikk, vil dette åpenbart gi
store utslag, siden nedleggelsen av For
nebu skjedde i denne perioden, sier han.

I samme periode hadde Ullensaker,
hvor Gardermoen ligger, en økning på
enorme 123 prosent.

— Av de samlede utslippene utgjør jo
hiltrafikk en svært stor del, men innspa
ringene som følge av en mer moderne bil-
park kan neppe kompensere for økningen

i trafikk. Generelt sett er det dårlig øko
nomi og forhold som ligger utenfor vår
kontroll som gjør det kommunale klima-
arbeidet vanskelig og som begrenser våre
virkemidler, sier Støen.

Reduserte metangassutslipp
Også i Drammen er det en enkelt faktor
som sterkt har bidratt til den positive sta
tistikken.

— Dette har sin arsak i reduksjon i
metangassutslipp på Lindum gjenvin
ningsanlegg, sier overingeniør på Byplan
avdelingen Frode Graff.

Skepsis hos
Vestlandsforskning

• Vestlandsforskning evaluerer i disse

dager en spørreundersokelse om klima

handlingsplaner blant 30 av landets

kommuner. Forsker Carlo Aall forteller at

resultatene antagelig vil være ferdigbe

handlet i juni. - Vi frykter at den vil vise

at oppfølgingen av de kommunale kli

mahandlingspianene er svak. Siste regje

ringsskifte har bidratt til å flytte fokus

bort fra generell lokal klimapolitikk, og

har bidratt til at interessen for dette har

smuldret opp, sier Aall. Han påpeker

videre at det nå skal lages en nasjonal

plan for hvordan man skal tilpasse seg

klimaendringer. - Klimatilpasning har

den senere tiden blitt stuerent. Dette

kan ikke gjøres uten å koples opp mot

klimapolitikk, og den lokale klimapolitik

ken må dermed bringes inn igjen.

— Der har de nå installert oppsamlings
brenner for metangassutslipp. Samtidig
har Drammen fjernvarme installert en 8
megawatts biokjel, som erstatter en del av
oljefyringen. Vi forventer ellers en videre
utvidelse av fjernvarmeanlegget.

Graff innrømmer at heller ikke Dram
men har noe å skryte av når det gjelder
utslipp fra biltrafikk.

— Veitrafikken øker jevnt her som de
fleste andre steder. Men vi arbeider for
tiden aktivt for a redusere behovet for bil-
bruk, først og fremst gjennom byfortett
ning, sier han.

Endringer i industrien
Miljovernrådgiver i Sandnes kommune,
Hans Ivar Sømne, er også positiv i forhold
til å nå Kyoto-protokollens og kommu
nens egne mål.

— Det er flere årsaker til at vi ikke har
hatt noen vekst i klimagassutslipp. Mye
av grunnen ligger nok i strukturelle
endringer innen industrien. Generelt har
det vært en overgang fra tung prosessin
dustri til lettere industri og næringsvirk
somhet. Enøk-tiltak i bygninger har nok
også vært bidragsytende. Samtidig har
ikke Sandnes store eksterne utslippskil
der som vi ikke har kontroll over, sier
han.

— Når det gjelder konkrete tiltak mot
veksten i hiltrafikk, arbeider vi aktivt for
å utvikle sentrum, både for boliger og let
tere næringsvirksomhet. I den sammen
heng er det et klart mål å legge opp til
en miljovennlig og bærekraftig energi-
politikk, konkluderer milj overnrad
giveren.

Av ØYSTEIN BERNTZEN

Lindum gjenvinningsanlegg ga

miljøgevinst i Drammen.

I Kristiansand har buss-metro-systemet vært en stor

suksess, men flere av landets største byer sliter med

økende utslipp fra trafikken.
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Endring utslipp
klimagasser
1991-2001 Mål

+ 12,6% Kyotoprotokollens mål, maks 1% over 1990-ii,v.i innen 2008-12.

(i Oslo) I forhold til 1997 skal utslipp fra energibruk til oppvarming reduseres med minst 35%

og fra avfallsdeponier reduseres med minst 302. Utslipp fra mobile kilder skal ikke øke.

+ 4,7% 30% reduksjon i utslipp av klimagasser fra i ¶J’J I til 2005 (20% for C02).

+ 12,8% 20% reduksjon av CO2-utslippene fra 1990 til 2012.

+ 0,4% Fra 1990 til 2010 skal utslippene stasjonær eI1trrji ned 58% og prosessutslippene 8,5%.

Veksten i utslipp fra mobile kilder skal være maksmm,ilt 31%.

- 13,9 % Felles plan med Oslo

* 10,5% Redusere klimagassutslipp med 10% fra 1990 til 2000.

Redusere CO2-utslipp med 20% fra 1987 til 2005.

* 6,3% Maks 1% over 1990-nivå innen 2008-12.

+ 1,4% Ingen konkrete mål. Skal redusere bruken av lossilt brensel.

Fornybar og alternativ energi skal dekke storre del av energibehovet.

- 1,6% Felles plan med Oslo.

Uforandret Maks 1% over 1990-nivå innen 2008-12.
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seg
Ole Henrik Magga vil ha
samene sterkere på banen i
vassdragskampen.

Av TONE MIKALSEN

Om I lenrik Magga er professor, tidligere
sametingspresident, representant i FNs
urfolksforum oo ikke minst var han en
sentral person i kampen mot Altautbyg
gingen. Nä ber han samene komme pa
banen i innspurten for suppleringen av
verneplanen for vassdrag.— Det er viktig . være der nr avgjorel

sene tas. Det gr ikke an a komme etterpi
og etterlyse vern, sier Magga.

I lan mener at samene pa enkelte omra
der er flinke til a kjempe for sine interes
ser, andre ganger regjerer en trotthet.— Man kan ikke protestere hver gang.
Da blir en fort møtt med holdningen: Er
dere her n igjen.

Grunnloven
Magga minner om paragraf i ioa i Grunn
loven: «Det paaligger Statens Myndighe
ter at lægge forholdene til Rette for at den
samiske Folkegruppe kan sikre og utvikle

sitt Sprak, sin Kultur og sit Samfundsliv.»
— Jeg registrer blant annet at det finnes

en rekke samiske interesser i Vefsna, sier
han.

- Reinen vil slite
Leif Elsvatn er tidligere sametingsrepre
sentant og na aktiv i aksjonen Vern Vefsna.

— Det finnes samisk jordbruk bide pa
norsk og svensk side av Vefsna. Dersom
deler av Fiplingelva blir torrlagt p grunn
av kraftutbygging, \il ikke reinen ha en
naturlig grense â forholde seg til, sier Els
vatn.I

Det norske energLforbruket

øker tortsaff. Oppvarmng av

boHger og næringsbygg står

for en stor de av veksten.

Trenger det å være sk?

I teknologi og bedre planlegging kan
li Ho ppvlrm ngshehovet for nye bygg
lr.siialisk, Opptil 70%i forhod til dagens

• I i i ef Det handler om å:

• I. i li syn til sofnnstrålingen,

il vil vi’ae og unnga kjolebenov
• liii iylt( ) ( iogslys
• i 1)11 ik k l; le ieqirss.rer

‘I ti ior, or solvane
• I ri k i’ I iiio ‘i —100cr fo solering

v vog in og vinduer ‘nei god
i I i •

i -;ovr

• Gjennvinne varme fra vontila jon -

og \ armtvannsforbruk
• Utnytte byggekonstruk:jonen som

varme ager

Skal man lykkes mo energi- og m Ija
perspektivet ntegrr-s en t\errlaq g plan
legging av nye byqgnprosjekter al erede
fra st anon av Sak ft integrert planktg

q:nqsproscss er et verktøy tor a ta bringe

energ- etjmijøetfektveløsningerinn nye
bygg. Internasjonale erfaringer med bruk av
en s ik prosess v er at ess:ra koetnacie i

en tidig ol-inHogingiase :as igien gJen’ I

oedre to:il:aan nger og eduserte drifis

utg.aer.

KanEnergi A5 absde med vioere livs: ‘i(J

av denne :ir3se-n olant annet i sam
arbeid -aeo NTNJ/SINTEF og Arki:oki
kontoret GASA A5.

Flere av vassdragene som
ikke er foreslått i sup
pleringen av verneplanen har
sterke samiske interesser.

I-ler er noen av vassdragene med
samiske interesser som ikke er ver
net:

Nord-Trøndelag:
Kvistenelva: I-ler finner man viktige
samiske interesser knyttet til rein-
drift og kulturminner. Området er i
dag meget viktig for reindriftsnæ
ringen. Kulturminnene er viktige
historiske dokumenter nar det gjel
der tidligere bruk av området bade

C sursmessig og i religios praksis.
Jorstadelva: I-ler finnes flere vik

tige interesser knyttet til reindrift,
kulturmiljø og kulturminner.

Nordland:
Storvasselva med nahovassdragene
Nattmoraga, Ytre Stelaga, Indre Ste
li.ga: Innenfor nedbørsfeltet til
vassdragene er det viktige samiske
interesser knyttet til kulturminner
og landskap. Det finnes kultur-
minner fra ulike samiske grupper
og tidsepoker.

Vefsna: Viktige samiske interes
ser knyttet til reindrift, jordbruk,
utmarksnæringer, kulturmiljo og
kulturminner.

Jordbruksinteressene i vassdra
get har røtter tilbake til den første
samiske hureisinga. Enkelte av
disse første gardshrukene i den
øverste delen av vassdraget drives
fortsatt av samer.

Kilde: Sametinget

Her er sommerens vassdragstreff

• SOGN OG FJORDANE:

i i.—13. juli blir det

vassdragstreff om Nausta. På

programmet står elvevandring,

vandring i landskapsvernområ

det Naustdal/Gjengedal og

foredrag. Kontakt: asmund.ber

thelsen@enivest.net

• NORDLAND: 12-15. august

arrangeres vern vefsna-sam

ung i Mosjøen. Foredrag, kul

turinnsiag og tur til Unkervat

net og Susendalen står blant

annet på programmet. Det blir

satt opp buss for deltakerne på

elvevandringen langs Vefsna,

og det er også muligheter for

fiske for eksempel etter laks og

sjøørret.

www.vernvefsna.com

- Samer må engasjere
i vassdragsvern

(ruede vassdrag med samiske interesser

c)
Del litlgi seskapetEnova arbodorfor

sipffikt\ k t hygn n(J:aooren,

rur fokus på at nurgibruk mâ bI en

del av hovedspesifiksjonen i den tidlige
fasen avhygge-prosjektet. Enovavi kunne
gi rU ss misk støtte til merkostntdnr ved

i i j og gjennomføring re prosj tkt
(ss 1(1 i(J( fase for å oppna et godt og

I rikli s uttrosultst.

Vi otteMyser mUjøinteresserte
Yy(Jqherrer som er villig til å

çjjonnomtøre den nye typen
plDnleggingsprosess med

fokus på energi og miljø,. -

Kwnergi

I somnier arrangeres elvevandring langs Vefsna.

I\aILiur(I A, I kllnvnu’i IH, 0275 Oslo. tlt: 220657 50, e-post: fs@kanenergi.no
swkrirroi er Ji,I i OIo - kr a — Stockholm

• AUST-AGDER: 12. juni

arrangerer Vemegruppa for

Tovdalsvassdraget vassdrag

streff. Kontakt: lnger Slågedal.

E-post: urtefele@online.no

• ROGALAND: 20. juni. Åpent

arragement om laksefiske og

utbygging i Berkreimvassdra

get. Nærmere opplysninger på

hjemmesida til vernegruppa:

www.vernbjerkreim.no

NATUR & MIUO 2.049
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I Avtale [c1T71 Av IAI.t MI 11DM KUt)t DC IlA’JK

1. Kort t,eskriselse av AvlaleCiro
\s tale( iro er en tjeneste bror kunden (betab’r) gir sin bank (betalers bank) I oppdrag å betale reg—

ngers-ed å belaste kundens kiinto sir i,, ertiring til en betalrngsnrsittakers konti’ (et fast hetalings—

ippd rant, ttare betaliisg’krav (regni irgr’r) fra betaliirgsnss’ttakere som betaler (tar bekreftet til banken

li—i betalingsippdrag) omtattes av tisiresti’n. Det vises til punkt 2 nedenfor. De bei,,Iinil,isr’rs’

som betaler har opprettet faste (‘etal i gssippd rag (Ar tale(aroer) for, vil sende (‘da I insiskras et til

(skriv lii I vises til punkt 3. Senest syv dager sir regningen skal heta]cs vil det bli se, dl s.srsel til

betaler med informasjon om hvilke regnrnger som skal bs’tals’sssg hr regningen ‘alelits’r Det VI%L’s

til punkt 4. Betaler kan inntil dagen sir betaling skal sk,e, stand l’vtali,sgcn I )et vise, til punkt 5.

s.,s’riiss’re om hr sirdars betalers rs’gniriger blir betalt og til ss rtet I sdspuiikl, frenigar av punkt (i.

2 I ast,’ l’etat(isg’urppdrag (AvtaleG rire rI
tur (fler I’s’t.rI:r;gsn;iitl.iks’i sin ‘ni i.;lIs’s ar ,\vtals’( art’, skal het,sls’r opprette cii Avtalet,,rro (et l,ist

iii inn ‘ppi] r.n;( med banker,, For s,vi;rne hetalingsnsssttaker kart det srpprettes flere Avta Is( i

dersom lit.; Is’, ønsker det og bil,;]: ig;ss g’pdragene er ar torsk eit g art. tanken skal gi betaler infor—

ola—jun om hvilke hetalingsnsottakere som er tilsluttet tjeneslers. I cii AvtaleCir’s, (et fast betalings—

oppdrag) skal det hl.a. være mulig å angi bet,,] iirgsirssnttaks’rs navn ,asl rette sig ksiiits,ssss mmer, samt

helsipsg rente pr. trekkmaned. /rs tals’Ci flier km ur]’ prs’lte-. samt ti Ib.ik’k.slis’s, sperres sig endre ar’

betals’r ved person] ig fremnsøle i banken eller pr a,iiis’n måle etter nærmere ans isniisg. lit tmtbaks’kal I.

en sps’rring ells’r s’rs endring skal vart’ gleisisunnsfuirt fra sig med p.iliniicnsuts’ vsrkedag etter at hesk1ed

fra (rs’]al,’r ru nsssttatt i banken. tank,’,, kan ikke eisdre i’n ,‘\vl,niu’( i ris;, ts’ns,niilvkku’ fri betats’r, med

rsnnlrk av hetaliiigs;iis’tt.iku’rs kssiitiiiss,ii,ms’r, til s’r ssppn’tts’isu’ii iv sir ivt.ils’( inn vil betaler motta

tuirhandss mrsr’l som vn’vnst i punkt 4 for kiinnloeis ski] bei,isls’s. ltanku’i, skal persurd’ssk sende betaler

usliirissasjiin om sgm(mis’lti’uls’ Ar til— 5, ;riii’r ‘g u’se,stssells’ Iilli.skek.illsngs’r, spernitiger eller endringer.

1.1 nnles’e ring av hetal i ngsk rav
Betaler s,i;iit’, k:sei i at s’,’;’l Isenigi’n tilsi .5,5 ta!i{,irsi kan ‘gis :1 I’s t.ili;sgsirtiittaks’v (tpplv—s;nsgi’ne ss]

g re slet iii, 4 sir t’s-tab:igsnisstt.iki’rs’ å is’n, iss’ttv iv;.i.iiigski.is nn’t lru’t.sls’i gjs’nmmoiu :\s tase(.iius

Iu’ss’sts’is,

4.1 csrliarutss arsel til betaler
l),’t s’il bli sendt varsel miii l,mrt’st,iu’iiuti’ lms’t.ilingm’rs senest si v ul.igs’; nr In, i.istnr;sg ss’ kurnitsi skal tsmsne

sted (ss’ punkt ni). \,ir-.u’u’t skal Stri’ skr;ttli’g sig ;niisst iiinclsssldm’uim]rivsssn,:s’r sin bet.ilinigsis,sittaker,

bu’lu.ps’ts stumrrs’(ss’, hva regningens’ g]dluti’r ‘g tiuts1’siisktes sir bci.isi;tsng av h,’talr’rs k,iistsn ltsetalissgs’

utag). l]etatu’r skal pr irrsiisislug ss’ tilseiritt varsel kunrtrimllr’rs’ il opplr ssiings’iii’i’’.’ ksurrs’kte, Betaler ma

ta kimmitakt med b,i;ikeis så sisart ss,ns smiili’g for å ritt,’ uip(m ,‘s’entut’llm’ Us,, ,‘ss’ns-.ts’n,i,ielss’r, I tillegg

til et slikt ti,rl,a,sstss’arsu< iii l’s’taler for nI ssiiii.isjnn viss trs.t.iltngskr.is si’il lns’imvs-nulu’tse til l,anken

Itetalers mulighet til å ‘(gi’ ‘iii t skriftlig s’,irss’l — ls’t,sls’r kor avtale vist tur husk at skri tt(sg varsel

ikke skal sendes, Infini ii.is]ssin,,,it lietalers valg. si] vsdereseiids’s betalsngsinsnttaker ssnnu ei, del avuipp—

lvsiiings’r om ‘‘egise ku;suf,’rs t,,..tu’ bi’talingsoppdrag”.

5.Stuiisumig av eirkeltstaende betalinger
I ler’n,,, ‘‘trh’ ikke m,issls,er st li.iiiku’ii skal g(s’nnsninfsiri’ i’n m’imku’ltst,nensls’ betaling siiisi Iremgår ar’

tilsi’iiitt s ,,rset, kan het,,lr’r til og med sf.igs’is fr,r angitt bi’l.ili;sgsul.i sloppe hns’t,ilrimgr’is. N,s’rn;i’ni’

in] ;rni.ssj;ili smims lnm’l,ils’is iri’i,ig.is’rgsin.iti’ s ‘st nt.missing sk,sl gis av bank5’,,,

6. 5s’ rmere om gjes,noiutfi,rungen av betalingen
lii,su’iiti’r r,mi,immnein is’ utn’rs l,istr’1\st,ili’t , i;iii’in til h,iiiki’i’i gjs’isisu nntsrrm’ i’n ]‘r’t.iliisg sist g lms’l.isls’ betusi—

s’rs ksmntii gi .nrigitt lsi’t.i];rigsil.nt. ki’ls sin,, itetri’nu ,‘5.s t,nls’,iroer ,iimgitt trs’t,sli,igskr.is st’, art,, il bausken

ikk5’ kinirtr,,lli’re (is_i lm,’i,,I ii;1,’,, ;ti’li(m, lim’t.il;;vs;niiit.iki’is kriots, si] trh gsmstsk ru’ss’t pd belalingsdag

eller første si; ki’il.i;; s’lli’i, li i,;] vis’n si) ikki’ (‘i i g(s’iv,inilitiiit uls’rson,i l’s’t.m]iiigskr.ms’s’t ligger utenfor

tastsatte rarnnuer i ,5,s litt .:ns;r. ht,i “. inn,’ ti’ldi’r rIs’n,,,, t,m’t,,ls’r ii,u s]opp,’] lru’t,ilings’n, hi’talers

kunn’,tmitsirhs,lst i iraii’ss’:m er ,,(mL’iiuirt s;ii’rrs’t m’lIs’r l’,m,stii’n is’ mine,, sutklug grunn ikks’ kai, iinsiii,tuifl’

betalingen, Banken si] niirna]t k,rntrohlere om det er dekning n.i bu’Iumtr’n s ks,ntss fsnv ds’) tsi’lus(s sum,, ski]

helastes, Derss,ns dit ikke er uts’kni, rig (sa kontoen på (su’t.mtrrsgsit,ig ku,, b,mnknmi i hint il ilrs’ p.tiuntgerri(c

irkedager utføre du’knmnn,gskurn] ru’l I. ‘sdsI hetuihsnigskras’ mr’u( sammnnns’ ‘mIn] i iu;sctng, (i,,, banken intet

,rm,ss ,sr ts,r i hs’mtken rekkc’turlgr’ bs’t,ihitigen,i’ blir belastet kinml,s’ni, i’s’u’nIul’lI hi slki’ Ins’I,it ‘nigu’r si’,,, nkk,’

blir g(enmismmfsrt. ttel,i’.cr ur .nnss .nrlng sir es’e,,tsie]leu,s’s’rtrekk ‘‘ knnirtor’n, \,‘d sin i’n I; k.. (,,,r (m,innki’i

rett til g belaste het,m]er med os’ertrekksni’nts’, I ts’is bet,mhng ikke gtn.’nnmtorrrt ‘ris ,,s is s,mker sum, m,evnt

sns’e,,fs,r_ vil betaler bli i,,ns’rldr’lt iti’ttr’ nr’ (‘,,,iku’,i og få tilbud i’n, ,itts’riiatns’ bu’l.ilmnis’g.m.ts’. tnfunrmasjsin

ons altern,mtis’ he]alingsnn.nte gis av l’,m,,keni. Banken si I ubgs,r nntsmrmers’ I’et,mlcr der,s,ni hetalsngs—

mottaker ,,s,nsm Ilcrcr bet.nlnsmgskr,ms’et.

7,Knnsekvenser for betaler nar betalingen ikke blir gjennnmforl

I )e; sum ci ]setahing st,umses s’tIu’r andre iirttinhit som nr’s ut runder punkt 5 meitforer at ksrmutineii ikke

belastet ga angntt betalnngsdag s il bu’tabssgsnisittaker k sinne krrs’e forsinkelsesrente, gebvrtrr el, ar’

het,rler, t],uske,i er ikke ,rnss ,rnlng hr I si’ i’ests’nnntc tmmrsnikelsu’srr’,rti’, som skyldes forhold på bs’t,nen

side,

S,Ban kens ansvar ved forsinket hetal i ngsoverfuring ni.v.

Banken er anss’arhig )s,r dnrs’kts’ tap (krav on, finrssnks’Isi’si iii],’, iink.ns’iingehvver ol.) si’n, het,,]er er
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> innbyggerne i Pelbur opp grunnvann
ved hjelp av pumper. Vann fra dammene
siver sakte ned og gir pafyll til det hardt
utnyttede vannet under bakken. Etter at
anleggene for høst ing av regnvann sto fer
dig, har grunnvannstanden økt med opp
til fem meter i omradet.

Minimal infrastruktur
Infrastrukturen i de smk landshyene i
Rajasthan er minimal. Asfalt dekker noen
steder en smal stripe av veien. Andre ste
der sliter selv jeepen med å komme seg
frem. Strømforsyningen skal slås på hver
kveld, men kan være borte flere dager
strekk. Da legen Rajendra Singh og et par
venner flyttet ut til landshyene Bheekam
pura og Kishori for an år siden, var planen

å gi innhyggerne tilbud om utdanning.
— Folk var ikke interessert, I tvem vil gå

pa skole, hvis de ikke har mat og drikke?
spør Devayani, en av de rundt 40 inedar
heiderne i hovedkvarteret til organisasjo
nen Tarun Bharat Sangh (TBS).

Mangomina — sjefen i landsbyen — for
talte Rajendra Singh om muligheten for å
bygge oppsamnlingsdammer for regnvann.
Singh og tre—fire kamerater tilbrakte det
neste halvåret med å grave jord, flytte
stein og støpe mun I dag kan beboerne
høste to avlinger fra jordene rundt lands
byen, mot i5n før dammen sto klar.

Snart meldte også andre landsbyer
interesse for å bygge anlegg for regnvann
samling.

—Visuell effekt, konkluderer Singh.

—Den gjorde enormt mye, understreker
han.

Med en stor andel analfaheter, blir
praktisle og synlige eksempler desto vik
tigere.

Høster fra himmelen
Ideen om å hoste regnvann er nesten like
enkel som den er genial. De fattige lands-
byene bidrar med det de har: arbeidskraft,
lokalkunnskap om regn og drenering,
samt naturressurser. Demninger bygges i
ulike størrelser, tilpasset lokale forhold og
behov. Systemene fanger opp vann i regn-
tiden — monsunen — men skal også sørge
for at overflødig vann renner unna.

Organisasjonen RIS på sin side bidrar
med teknisk hjelp og noe økonomisk

støtte. Deretter overtar landsbyen selv sty
ringen, og setter hver måned av noen rupi
til fremtidig vedlikehold.

— Mange steder gjorde kvinnene arbei
det først, fordi mennene hadde dratt til
byen for a finne arbeid. Vannet ga dem
mulighet til å komme tilbake og starte
jordbruk. Slik har vi også bidratt til å
stoppe utarmingen av landshyene, sier
Devayani.

I dag blir over tusen landshyer forsynt
med vann fra de 6oo anleggene for regn
vannshøsting som ‘l’BS har bidratt til å
hygge. I løpet av inneværende år skal 20 til
25 nye dammer stå ferdig. Anleggene har
fatt en så sentral stilling i landshyene at

mange nygifte legger en runde rundt van
net inn i hryllupsseremonien.

Skyer på himmelen
Rajendrea Singh ser likevel uværsskyer i
horisonten.

— Fremtidens vannforsyning trues av
privatisering og sentraliserte vanningssy
stemer. Vi forsøker å overbevise regje
ringen om viktigheten av å ha et lokaldre
vet og -styrt system, sier Singh. Med
levende øyne og kullsvart skjegg, sitter
Singh på gulvet inne i organisasjonens
sjefskonton Drapert rundt beina har han
et silkebanner med Indias 30 største elver
inntegnet. Mellom dem går streker på

kryss og tvers i et forsøk på å visualisere
myndighetenes planer om å knytte elvene
sammen — en idé TBS og Singh sloss med
nebb og klør mot. Nettopp slike massive
utbygginger av dammer og vanningssy
stemer, er ifølge Singh en viktig årsak til
vannmangel i deler av landet.

— Da vi fikk uavhengighet, var bare 232

landsbyer uten vann. Nå er 000 uten
tilgang på vann — det vil si at de ligger
minst sju kilometer fra drikkevannskilden.

Gandhi og landsbyorganisering
Tarun llharat Sangh (TBS) har i dag sitt
hovedkvarter ved landsbyen Bheekam
pura. l-lerfra foregår organisasjonens
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Utgravingen av
dammene foregår

for hånd.

I dette området
kan innbyggerne
nå høste to av-
Unger årlig, mot
en tidligere, for
teller Oevayani i
Torun Bharat
Sangh.
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I full sving med å bygge et nytt anlegg for å samle opp regnvann.
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arheid etter gandhiske prinsipper.
skal i utgangspunktet kunne bidra i alle
deler av prosessen. TBS driver informa
sjonsarheid, bidrar med økonomisk støtte
til bygging av damanlegg — typisk rundt
en fjerdedel av kostnadene — og gir tek
niske råd og hjelp.

Interessen for å hygge slike anlegg sprer
seg stadig på landshygda. TBS sprer infor
masjon om arbeidet, i tillegg virker munn
til munn-metoden-effektivt.

Første skritt er å danne et landshyråd
der alle husstander deltar, fler heslutter
man ikke bare hva som skal bygges, men
også hvordan den enkelte skal bidra.
Mange deltar aktivt i selve byggearbeidet,
mens andre kan gi sand eller vann eller
penger. Arheidsdelingen er imidlertid
ikke uten problemer.

— Enkelte kan ikke bidra nå, fordi de
jobber med innhøstingen av egne
avlinger. Dermed går arbeidet saktere, for
teller Mahadev Sharma, lokal arbeidsleder
i en av de små landshyene i Rhajastan.
Han arheider som veterinær, men bruker
store deler av arbeidsdagen på å styre
arbeidet med en demning som skal stå
klar innen monsunen kommer i sommer.

Endret landskap
Når demningen står ferdig, bestemmer
landshyrådet i fellesskap hvilke avlinger
man skal dyrke i omradet, for a unngå de
mest vann-intensive typene. Rajendra
Singh avviser at den demokratiske orga
niseringen vil skape problemer i større
samfunn. Han mener lignende prosjekter
kan gjennomføres så vel i store landsbyer
som i små byer.

— Den fattigste del av landet kan bare
overleve på denne maten. De trenger bare
å bruke egne ressurser. Slik kan samfun

nei overleve og utvikle eg, sier Singh.
De store ordene underhygges av dratna

tiske endringer, ikke minst i okosyste
mene rundt Bheekampura.

40 prosent av området har i dag trær
eller skoe mot bare 3 prosent for 20 ar
siden. T ‘e sorger på sin mate for fuk
tighet i ji. annet ved å holde på vann
rundt rpittr

--Nå har vi de fungerende lokalsam
funn og trær her, sier Singh.

De siste årene har arbeidet til Tl35 også
vekket internasjonal interesse. Pakistan,
Nepal, Afghanistan og Thailand har gjen
nomført lignende utbygginger. Tl35 har
imidlertid ikke bare blitt møtt med jubel
fra myndighetene i India. Singh mener
populære, praktiske tiltak og etablering
av landsbyrad truer politikernes makt og
popularitet.

— Våre politi
kere mener at hvis
jeg selger en flaske
vann til deg og du
en til meg, så er
det bra. Men det er
ikke hærekraftig.

I tigerparken
Tidlig morgen på
taket av TBS sitt
hovedkvarter.
Stjernehimrnelen
må gi tapt for mor
gengry, og trakto
rene vakner til liv
pa jordene i nær
heten. Et par timer
senere ankommer
vi Sariska Nasjo
nalpark. En tegnet
tiger pryder inn-

gaogsportalen og levner liten tvil om hva
som er Trekkplasteret. Vi humper av
garde inn til en av dammene 155 har
bidratt til å hygge. Bilen blir parkert og vi
vandrer til fots over en av de mange fjell
knausene.

Få andre siden ligger to landshyer med
om lag en times gangmarsj mellom. Totalt
har parken oppimot 250 husstander, uten
tilknytning til vei. Kvinnene vi treffer for
teller om hvordan de tidligere måtte
tilhakelegge daglige turer på to til tre
timer i kupert terreng for å hente drikke
vann. Dessuten måtte husdyra tas med på
en like lang marsj for å få vann.

Da TBS og landshyhehoerne lanserte
planene om a bygge sma demninger for
regnvann inne i nasjonalparken, var myn
dighetene lite begeistret. Derfor fullførte

beboerne arbeidet med den første dem
ningen i ly av nattemorket. I dag er situa
slonen imidlertid snudd på hodet og skog-
myndighetene med ansvar for parken
stotter helhjertet opp om prosjektene.

— Nå har vi masser av vann tilgjengelig,
mens vi for matte slite kraftig, forteller
beboerne. De forteller også at det for
O—4O år siden var masser av vann i områ
det, men at skogen ble hugget og vannkil
dene ødelagt. Nå er det til sammen bygd
oo anlegg for oppsamling av regnvann
inne i parken. Om natten er dammene
populære drikkesteder for parkens mange
tigre. En gang i blant tar tigrene også hus-
dyr, men som oftest merker lansbybebo

erne nærværet gjennom brol fra vann-
kanten etter morkets fremhrudd.

Tyvhogst
TBS og samarbeidspartnerne arheider også
med andre prosjekter, blant annet med å få
i gang skoler pa landshygda og å sikre
naturressursene. Nå har landshyrådet i
Sariska Nasjonalpark akkurat bestemt seg
for å intensivere jakten på de som driver
ulovlig hogst i Nasjonalparken.

— Korrupsjon er et av de største proble
mene vi har, sier Rajendra Singh. Korrupte
skogvoktere vender ryggen til ulovlig
hogst, men lokalbefolkningen tar saken i
egne hender. Tas noen pa fersk gjerning,

blir de fremstilt for landsbyrådet og dømt
til å betale bot, utføre samfunnstjeneste
eller bidra med noe annet samfunnet
trenger.

— Saken blir lagt frem på et åpent møte
i landsbyen og beslutning tas etter at alle
parter er hørt, forklarer Singh.

Skulle en av de illegale tommerhug
gerne i neste omgang unnlate å gjøre opp
for seg, må han regne med å få hele lands
byrådet på besøk. Og da blir de gjerne
værende til den skyldige endrer holdning.

Vaktordningen legger dessuten ansvar
på beboerne i området. Ser de ulovlig
hogst uten å melde fra, må de regne med
strengen straff enn lovbryteren selv.

lsbreene i Himalaya og
på det tibetanske pla
tået smelter. Det kan
ramme vannfor
syningen til hundrevis
av millioner i Sør-Asia.

lsbreene dekker i dag om lag

17 prosent av Himalaya og

inneholder tusenvis av kubik

kilometer vann, sammen med

l,r((’rie pi det tibetanske pla—

t.i»i representerer dejordas

‘tur’n’ ismasse utenfor

polerie, ifølge New Scientist.

Breene lagrer forskvann fra

monsunen regntiden. smel

tevannet utgjør opptil to tre

djedeler av store elver som

Ganges - vassdrag flere hun

dre millioner mennesker er

avhengige av.

Nå truer global oppvarming

breene. Gangorti-breen ved

starten på Ganges trekker seg

tilbake 30 meter i året. I dag

bidrar ekstra smeltevann til

flommer nedstrems. Men

etter hvert som breene min

sker vil elvevannet bli mindre

pålitelig og til slutt forsvinne

helt. Det vil medføre omfat

tende knapphet på vann, for

teller syed Hasnain ved Jawa

harlal Nehru University i Delhi

til New scientist. Elvevann fra

breene i tørketiden kan være

en saga blott i løpet av 30 år.

Roop Nazayoursjony tar en slurk regnvann fra anlegget han selv har vært med på å bygge ved landsbyen Pelbur. Nå har landsbyen
vann året rundt.
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Smelting truer
vannforsyningen
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Vann ti

NEW YORK: 1,6 milliarder mennes
ker må skaffes tilgang på rent
drikkevann de nærmeste 11 årene.
Skal målet oppfylles må
arbeidstempoet fordobles.

Av A000N GARBERG

Stemningen var nesten optimistisk da
FNs kommisjon for hærekraftig utvikling
(CSI)) møttes i New York i slutten av april.
CSD har av mange blitt betraktet som noe
i nærheten av et supperad. Under Borge
Brendes ledelse høynet kommisjonen sin
status da FN-generalsekretær for første
gang deltok. Antallet ministre som tok
turen til metropolen hadde ogsa økt fra
førti i 2OO, til over hundre i år.

Malet med møtet var å evaluere innsat
sen pa omradene vann, sanitære forhold
og boseltmg.

Forsiktig optimisme til tross, verdens-
samfunnet ligger flere hav unna sitt eget
mål om å halvere andelen mennesker
uten tilgang på rent drikkevann innen
201 . Med dagens tempo vil vii 2015 bare
være halvveis. Likevel understreket CSD
leder Børge Brende gang på gang at målet
kan nås.

— Det er ikke noe alternativ til å tro at vi
klarer å nå målet. Spesielt når vi vet at det er
mulig, sa ltrende i sitt avsluttende innlegg.

Fremskritt i Sør-Asia
I 1990 manglet 28 prosent av befolk
ningen i de sørlige delene av Sentral-Asia
- inkludert India — tilgang pa drikkevann.
Ti år senere var andelen redusert til r
prosent.

— India og Kina går frem med sjumils
støvler, sier Brende. Likevel er vann-
mangel fortsatt et formidabelt problem
bade i verden som helhet, såvel som i Sør
Øst-Asia.

— Dette er ekstra synd fordi det også vir
ker negativt inn på andre mal. I India går
40 millioner årsverk tapt hvert år pa
grunn av darlig drikkevannskvalitet, sier
Brende. Dessuten lærer man mange steder
hardt på ressursene. Sto rhyen Jaipur i den
indiske delstaten Rajasthan vil med
dagens forbruk bare ha grunnvann for de
neste sju—åtte arene.

For verden sett under ett er det de to
regionene Afrika sør for Sahara og Stille
havsstatene som ligger dårligst an. 1-ler
har bare henholdsvis 58 og 48 prosent av
befolkningen tilgang på vann.

vet for mer rettferdig verdenshandel, med
okt markedsadgang for deres varer, og
kutt i i-landenes eksportsuhsidier til blant
annet bomull.

I-landene var pa sin side ikke interes
sert i a snakke om handelspolitikk. Flere
av dem la derimot vekt pa riktig og god
politikk internt i utviklingslandene, ikke
minst arbeidet med vannressurspianer.

Det var likevel ikke noe oi’rdi’nshau mel
lom partene. Både Børge llrende — i egen
skap av å være CSD-leder — og FU papekte
behovet for å øke bistanden fra rike til fat
tige land.

Pris: 30 milliarder årlig 3
30 milliarder dollar årlig må. til for å opp
fylle de nært beslektede malene om a hal
vere antall mennesker uten tilgang til rent
vann og grunnleggende sanitære forhold
innen 2or5. Det er en dobling fra dagens
nivå på 15 milliarder dollar, men disse
investeringene vil gi svært god avkastning.

— Kostriadene ved å. ikke handle er
større enn kostnadene ved å handle, påpe
ker Børge Brende. Da gjenstår spørsmalet
om hvor pengene skal komme fra.

Norge får dårlig karakter
Selv om Norge gir relativt mye, kommer
norsk vannhistand svært dårlig ut av en
internasjonal sammenligning utført av

sju internasjonale organisasjoner, der
iblant Care, Oxfam og WWR Bare 4 pro
sent av norsk bistand går til vann og for( edrede sanitære forhold. Og av dette går
ander en femtedel til de landene som
trenger det mest — Afrika sør for Sahara.

jeg registrerte at utviklingsministeren
i FN lovte å øke norsk bistand til vannfor
mål. Det er helt nødvendig. Jeg vil også
understreke at Norge må prioritere vann-
bistand til de fattigste landene, sier gene
ralsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens
Nødhjelp.

— Problemet med vannbistanden er at
mye går til store vanningsprosjekter knyt
tet til konsulentselskaper i Norge. Da blir
den lett ledet utenom de fattigste landene,
sier Sommerfeldt. At Norge kommer dar
lig ut på vannbistand til de fattigste, skyl
des også at en relativt stor andel av denne
støtten gar til de palestinske områdene,
noe Sommerfeldt understreker er en rik
tig prioritering.

Bistandsminister I lilde Frafjord John
son avviser overfor Natur Se miljø at CSD
møtet vil få konsekvenser for maten
norsk vannhistand gis på. For øvrig viser
hun til stortingsmeldingen Felli’s kamp mot

fattigdom. Meldingen som ble lansert
samme dag som CSD avsluttet sitt møte i
New York, inneholder ingen nye løfter om
satsing på vann.

U-landenes ansvar
Børge Brende påpeker at en viktig del av
ansvaret også ligger på utviklingslandene
selv. De ma også drive en form for inn
tektsfordeling internt i landene, ved å ta
seg betalt fra de som allerede er tilknyttet
vannfoi-syninqen. Han trekker frem Sør-
Afrika som eksempel på hvordan dette
kan gjøres. I-ler betaler husholdningene
for forbruk over 600 liter i måneden. Slik
skattlegges luksusforbruk til for eksempel
sv om mebasseng.

— U-landene kan ikke forvente at
bistand skal dekke de fattige, mens peng
ene over statsbudsjettet gar til middel-
klassen og de som har det bedre, sier
Brende til Natur Se miljø.

Vann planer
Innen neste ar skal alle land ha utarbeidet
vannressursplaner. Disse skisserer hvor
tian landene skal øke tilgangen på rent
drikkevann. Men bare halvparten av ver

dens land er i rute med dette arbeidet.
— Hvis vi ikke når målet til 2005, hvordan

kan vi da tro at vi skal nå målet for 2015,

sier Klaus Tøpfer, sjef for FNs miljoprogram
(UNEP). UNEI’ presser nå på. for å få landene
til å satse på dette området. Tilgang på rent
vann er ifølge miljøprogrammet avgjø
rende for å oppfylle en rekke av INs tuse
nårsmål, deriblant redusert fattigdom, bar
nedødelighet og sult. Til og med målet om
å sikre alle barn grunnskoleutdanning kan
lettere oppfylles ved redusert sykefravær og
færre byrder med å skaffe vann.

En plass i sola
Om FNs kommisjon for bærekraftig
utvikling klarer å holde trykket oppe i
dette arbeidet, gjenstår å se. Med årets
møte klarte i hvert fall CSD å karre til seg
en plass i sola etter mange og lange, skyg
gefulle ar. Men blir CSI) en vakthund slik
Kofi Annan vil, eller vil kommisjonen
falle tilbake i rollen som en trivelig og
tannløs golden ret riever? Svaret far vi kan
skje neste år. Da skal kommisjonen
bestemme hva som skal gjøres av hvem og
innen hvilken tidsfrist.

11,6 milliarder?
- Slett ikke umulig
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Handelspolitikk
Forslagene til løsning spriker. Utviklings
landene la på møtet i New York vekt på
behovet for ressurser (les: penger) til å
gjennomføre tiltak. I tillegg påpekte blant
andre u-landsgruppen G77 og Kina beho

Australia.og0CeaniafJ• v
7 Kilde; I9QrA. SOlMomanoV State HydreiOgoal Institute SOl st. Petersburgi arrd United Salen, Edusatioriatsvientific and

Cuita,al Orgar,satorr (0910(0 laos) 1999; WnefdResourees2000-200l Peopleand taorysretnv rhe Ft4yng Web ofL,Pe,
55 cr10 ve,o,r,ev InstitNe [Nei). WaShin9tOe 0(2000; Pali lIar050n Med Fred Pearve, 4445 Atla, uf Pvpvlaton 2002 Anrereart

— Assosiatso lor be Adarr,ment cl Sclence, University 01 California Press, Berkelef, Ideal Water Uraph,cs an overv,ew Ofthe

,1arC I the ‘5 fl, ,t n,rr,rte saref UNEP)Na,robf md UNtP/trflD-Areedal (Norgel 2000

UNBP/GRttAR(N0*L, MARS 2004

18 NATUR & MIUØ 2.04 NATUR & MIUØ 2.04 19



Mengden av
miljøgiften PBDE
i gaupelever er
femdoblet i løpet
av de siste ti
årene.

Av AUDUN GARBERD

Norsk institutt for luft
lorskninø (NILU) har
analysert innholdet av
den bromerti flamme
hemmeren l’BDE i lever
fra gauper skutt i 2002.

Gaupene hadde over fem
ganger så høye konsen
trasjoner av l’Bl)E i leve-
ren som gauper skutt ti

år tidligere.
— Vi har hatt en kraftig

nivastigning i gaupele
ver de siste ti arene. Selv
om verdiene ikke er vel
dig høye, er dette et bevis
på at de bromerte flam
mehemmerne spres
overalt og tas °PP rela
tivt lett i organismene,
sier post doc.-stipendiat
Espen Mariussen ved
NILU.

Gaupelever har like
høye nivaer som torske
lever i ytre Oslofjord og
ørret i Femunden og
Randsfjorden. Aller verst
er imidlertid Ørret fra
Mjøsa, og også i den har
konsentrasjonene økt de
siste årene.

— Vi har hatt en stor
stigning fra starten av
jo-tallet frem til i dag.
Det tyder på at man på
go-tallet begynte å bruke
store volum av PBDE,
sier Mariussen.

Storørret fra Mjøsa inneholder så
mye PCB at den kan bli felt av nytt
regelverk. Men inntil videre
begrunnes salgsforbud med
kvikksølvinnhold.

Så snart EU får pa plass et regelverk som
setter grenser for hvor mye PCB det kan
vare i fisk, kan fiskere ved Mjøsa få enda
en grunn til å finne seg noe annet å gjøre.

I dag er det omsetningsforbud for fisk
som inneholder mer enn 0,5 milligram
kvikksølv per kilo. Dermed er det i praksis
forbudt å selge storørret fra Mjosa aller
ede, sier førstekonsulent J\re Sletta i Mat

Isynet.

Nye tall
Etter funn av høye konsentrasjoner av
miljøgifter i fisk fra Mjøsa 2003, har fis
kehandlere omkring Norges største innsjo
hatt problemer med å selge blant annet
ørret og gjedde fra Mjøsa. Nå er undersø
kelsene fra i fjor fulgt opp. Pa vegne av Sta
tens forurensningstilsyn (SFT) har Norsk
institutt for vannforskning (NIVA), Norsk
institutt for luftforskning (NILU) og Jord
forsk analysert forekomst av miljøgifter i

flere norske vassdrag. Stoffene man har
målt, er bro merte flammehemmere, bisfe
nol A. triciosan og klorerte parafiner.
Noen fiskeprover ble ogsa analysert med
tanke pa dioksiner, furaner og PCB.

Triste funn
For Mjøsa og for Drammensfjorden er ana
lyseresultatene nedslående lesning. «Det
finnes unormalt mye av miljogiften bro
merte flammehemmere i Mjøsa» er én av
konklusjonene etter analysene, og SFT
viser til at det er målt spesielt mye av
flammehemmeren penta-ItDF i Ørret,
gjedde, abbor oi lake. Penta-BDE er et stoff
innenfor stoffgruppen polybromerte dife
nyletere (PBDE). Prover av bunnsiam i
Drammensvassdraget viser svart høye
verdier av miljogiften deka-I3DE som er en
annen type PBDE,

Regler ved årsskiftet
Funnene i Mjøsa er fulgt opp med skjer
pede kostholdsrad i mjøsdistriktet. Mat
tilsynet fraråder nå barn og kvinner i
fruktbar alder å spise storørret fra Mjøsa
ogVorma jevnlig på grunn av høye nivaer
av miljøgiften PCI3. Gravide bør holde seg
helt unna ørret over n kilo. Alle andre

hør nøye seg med å spise storørret maksi
mum n gang i måneden. Men omset
ningsforbud begrunnet med PCB er fort
satt ikke aktuelt.

— Det finnes ikke regelverk som setter
grenseverdier for PCB-innhold i fisk, sier
Are Sletta. — Radene om kostholdsrestrik
sjoner er basert pa vurderinger om helse-
risiko. Men felles europeisk regelverk skal
komme innen utgangen av 2004, og da
kan også PCB bli begrunnelse for salgsfor
bud.

Flammehemmere
kan foreløpig spises
Innholdet av flammehemmere av typen
FBD1i i mjosørret har vakt internasjonal
oppsikt. Svart få steder er det mål høyere
konsentrasjoner av PI3DE i fisk. Likevel får
norske forbrukere ingen kostholdsråd
basert på slike miljøgifter.

— Flammehemmere virker mye svakere
enn PCB og har andre virkninger, sier dr.
med. Jan Alexander i Statens institutt for
folkehelse. — Vurderinger omkring risiko
forbundet med bromerte flammehem
mere, er gjort på basis av dyreforsøk. Der
har vi blant annet sett hormonpåvirk
ning. I

Fra rådyr
i’Bl)li i gaupe stammer
etter all sannsynlighet

livretten — rådyr. Mil
joi fk’n spres via luft til
km 1 per ( g plantemate—
riale suimi radyrene spiser.

liii )i er ogsa malt i elg på midten av 90-

i.dhi. Mirinssen regner imidlertid med at
iii meli ider mindre mengder av mil—

j0 li i ei i gi ti pa, siden elgen befinner
mel’ må lavere io vi i næringskjeden.

Vil kmis’iilosjmiroe i gimupe øke ifri’mti
(1(1??

Når vi si u tte r i li ru ke l’BIW, vil kon
sentrasjonene rela lvi raskt flate ut og vi

vil sannsynligvis se en nedgang i løpet av
en tiarsperiode, sier Mariussen.

Både kU og Norge forbyr flammehem
merne okta-BDE og penta-BDE fra og med
i. juli i år, og kU har signaliset at alle halo
generte flammehemmere skal bort innen
2006.

Forblir i fisken
I fisk vil det sannsynligvis ta lang tid for

konsentrasjonene av miljøgiften avtar.
Arsaken er at PI3DE binder seg til sedi
ment ene og skilles ut langsomt.

Mariussen er imidlertid usikker på om
nivåene i mjøsørreten vil øke.

— ørreten har allerede et ekstremt høyt
nivå av l’BDE, påpeker han. Innholdet av
PBDE i ørret fra Mjøsa er flere ganger høy
ere enn i orret fra innsjøer som Eikern og
Femund. •

-J

Ny regel truer ørretfiske

,. V Innholdet av f1ammehemWft av typen PBDE i mjøs
ørret er så høyt at det har vakt internasjonal c”

Fot,, Tor,, Srhody/NN/Sorofoto
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Miljølover og miljøtiltak
har vært en viktig del av
forhandlingene mellom
EU og de ti nye
medlemslandene. Unio
nen har bevilget et visst
slingringsmonn.

Av JORUNN GRAN

Polen, Estland, Latvia,
Litauen, Tsjekkia, Slovakia,
Ungarn, Slovenia, Kypros og
Malta er kU-medlemmer fra i.

mai.

Fire typer utford ringer
Etter at EUs toppmote i
Kobenhavn i desember 2002

sa ja til a slippe ti nye land inn
i unionen, satte EU-kommi
sjonen navn på fire nøkkelut
fordringer i forhandlingsfa
sen:
• Tilpassing av lovverk
• innføring og handheving
av nytt lovverk
• Spesiell vekt pa luftkvalitet,
avfallshandtering, vannkva
litet og industriforurensning
• l’enger til miljøtiltak

Bratt læringskurve
Prosessen med å tilpasse de
nasjonale lovverkene har tatt
mye tid, og læringskurven er
til tider beskrevet som meget
bratt. Innføringen av EUs lov
verk ser ut til a bli en spesielt
stor utfordring pa lokalt niva,
i og med at medlemslandenes
miljodepartementer og til
synsinstanser i stor grad vil
være nyopprettede. Også teri..
kemåten i forhold til
eksempel åpenhet i indus
trien, er annerledes i mange
nye land enn i land der miljø-
forpliktelser er mer etablert.

3-4 års slingringsmonn
Flere av de nye landene har
imidlertid forhandlet seg
fram til sakalte overgangsord
finger for EUs direktiver trer
i kraft, Dette innebærer ifølge

konsulenthyraet Environmental Resour
ces Manage ment (ERM) at noen land for
eksempel har 3—4 år pa seg for de behover
å gjennomføre hUs krav til forurens
ningstilsyn i industrien. Også krav til
vannkvalitet er det blitt lempet på i en
overgangsperiode.

Uavhengige grupper har papekt at kU-
utvidelsen kan komme til å sinke FU i
miljopolitikken og innsatçen for en bære-
kraftig utvikling. Andre igjen har papekt
at det allerede før i. mai fantes miljøsin

John Kerry, Demokratenes
presidentkandidat i USA, får
strålende karakter for sin
stemmegivning i miljøsaker.

Av AUDUN GARBERG

The League of Conservation Voters
(LCV) har siden 1970-tallet gitt med
lemmene i USAs kongress karakterer

( , for stemmegivningen i miljøsaker.
Karakterene er gitt på basis av konsen
sus mellom representanter fra 22 miljø-
og naturvernorganisasjoner. Full pott —

ioo prosent — betyr at representanten
har stemt for alle miljøforslag.

Naturvernforbundet i Telemark
vedtok på årsmøtet at de kan
godta at det bygges gasskraftverk
i Grenland på visse vilkår.

Av JORUNN GRAN

I en uttalelse fra Naturvernforhundets fyl
keslag i Telemark, blir følgende beting
elser gitt for en eventuell etablering av
gasskraf[verk:

Uasskraftverk må ikke redusere sat

To p p la s serin g
Senator lohn Kerry scorer svært høyt på
rangeringen. For kongressperioden
2001—02 får han 92 prosent. For perio
den 1999—2000 får han prosent, mens
han håver inn full pott for stemmegiv
ningen 1997—98 med roo prosent.

Kerry har den siste perioden stemt for
at 20 prosent av elektrisiteten skal
komme fra fornybare eller alternative
energikilder innen 2020, mot oljeboring
i et vernet villmarksområde i Alaska og
for strengere krav til bilers drivstoffor
bruk.

LVC kritiserer imidlertid Kerry for å
ha stemt i favør av en lov om handels
avtaler. Loven gir presidenten vide full

singen pa nye fornybare energikilder, og
regjeringen ma folge opp løftene i Sem
erklæringen om å gi nye fornyhare energi-
kilder samme økonomiske stotteordninger
som et C02-fritt gasskraftverk. Videre ma
spillvarme fra eksisterende industri utnyt
tes innen hyggestart for CO,-fritt gass-
kraftverk, og eksisterende (X)2-utslipp fra
industri i omradet ma handteres sammen
med utslipp fra gasskraftverket.

Leder Erik Solheim i Norges Natur
vernforhund har ikke problemer med ä

makter til å fremforhandle slike avtaler.
mens Kongressens muligheter til ä stille
blant annet miljøkrav reduseres. I for
mildende retning påpeker LVC at Kerry
under behandlingen av loven foreslo en
endring som ville gitt miljohensyn en
sterkere rolle. Forslaget ble imidlertid
nedstemt.

Tilbake i klima-avtalen
Skulle John Kerry bli USAs neste presi
dent lover han at USA på nytt vil enga
sjere seg i arbeidet med en internasjonal
klimaavtale. På den internasjonale sce
nen vil han også kjempe for å beskytte
marine ressurser og sikre tilgang til
ferskvann. I

akseptere at fylkeslaget iTe lemark her
ytrer seg delvis i strid med forbundets offi
sielle standpunkter.

— En slik ytring betrakter jeg som
innenfor det Naturvernforbundet hør ha
rom for, selv om jeg for min del ikke ser
noen grunn til a endre forbundets syn i
denne saken. — For oss er det viktig a
understreke at selv om et utslippsfritt
gasskraftverk ikke forverrer klimaet,
bidrar det til en fortsatt uttkonomisk ener
gihruk.I

4; :;

Det nye EU:

Med luft,
vann og
søppel som
hodebry

rrhj L:.z

Luftforurensning er sammen med farlig avfall de to største miljøutfordringene det

ferske EU-medlemmet Tsjekkia står overfor.

INGER TIL EÙ

Polen: Kullkraftverk og luftforurensniriger

Estland: Oljeskiferindustri og svovelutslipp

Latvia: Forurenset overfiatevann og lek

kdsjU fri cjiftdeponier

Litauen: Stenging av Ignalina — og opp

rydding i Ostersjoen

Tsjekkia: Luftforurensning og farlig avfall

Slovakia: Atomkraft og gasstrasé

Ungarn: Problemer med vannkvalitet

og avfall

Slovenia: Kunstgjødsel og

jordforurensning

Kypros: Reduserte utslipp, men foruren

ser fortsatt

Malte: Dårlig miljoforvaltning og for lav

skipssikkerhet

Godtar gasskraftverk

ker innenfor EUs medlemsrnasse. I
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LANDSBY SYKE AV
GENMODIFISERT MAIS?
• Professor Terje Traavik ved

Genøk har presentert funn som

kobler sykdomsutbrudd i en filip

pinsk landsby til genmodifisert

mais. Men funnene er foreløpige og

usikkerheten er stor.

Traavik har høstet mye kritikk for

å gå for tidlig ut med forskningsre

sultatene, skriver nettavisen forsk

ning.no.

Det var beboerne i den fihippinske

landsbyen som selv trodde det

kunne være en sammenheng

mellom maisen og sykdomsutbrud

det, som rammet rundt 50 men

nesker. En av årsakene var at de

som ble syke var de som bodde

nærmest maisåkeren, og at de ble

syke i en periode da maisen spredte

pollenet sitt. Et annet funn som

pekte i samme retning var en syk

familie som flyttet til nabolands

byen og ble friske. Da de flyttet til

bake, ble de syke igjen.

MER VINDKRAFT
I EUROPA
• Vindkraftkapasiteten i Europa har

økt med 23 prosent til 28 764

megawatt i løpet av fjoråret. Nær

mere 98 prosent av vindkraftpro

duksjonen finnes i EU-landene,

ifølge den europeiske bransjeorga

nisasjonen Ewea.

I et normalår beregnes det at de

europeiske vindkraftverkene kan

produsere om lag 60 terawattimer,

og det tilsvarer om lag halvparten

av el-forbruket i Norge. Tyskland og

Spania er de landene som har hatt

størst økning i vindkraftproduksjo

nen i fjor.

VINDMØLLER DØDSFELLE
FOR FLAGGERMUS
• I USA har de funnet hundrevis av

døde flaggermus ved vindmøllepar

ker. Sannsynligvis er det insekter de

jager på dødsferden.

Vindmøllenes store rotorblad har

en enorm hastighet og en flagger

mus som treffer bladet vil dø

momentant. I West Virgiriia fant de

i fjor høst cirka 400 døde flagger

rnus, som trolig hadde kollidert

med rotorbladene. Hendelsen vakte

sterke reaksjoner hos befolkningen

i området og nå trues utbyggingen

av flere vindmoller.

I tillegg vil amerikanske biologer

ha forskning på flaggermusdød. En

teori hevder at insektene søker

høye plasser i terrenget, og tiltrek

kes av varmen som vindmollene

sender ut nattestid, skriver Ny Tek

nik.

EU

Av JORUNN GRAN

8. april trådte EUs nye regelverk for gen
modifisert mat og dyrefår i kraft. De nye
reglene er strengere enn tidligere regel-
verk for å unngå spredning av genmodifi
serte organismer (GMO) til miljøet. Regel-
verket vil få betydning for godkjenn ing,
merking og sporharhet av (iMO. Og i
praksis betyr regelverket en obligatorisk
bomstasjon for UMO på vei inn i EIJ.

I praksis forbudt
EU har i praksis hatt et forbud mot import
av genmodifiserte organismer de siste fem
årene. Frankrike, Danmark, Italia, Hellas
og Luxemburg har stått i spissen for et
massivt nei takk til import av (M0. Til
sammen har disse medlemslandene
utgjort et såkalt blokkerende mindretall i
de instanser som tar stilling til godkjen
ning av nye genmodifiserte produkter.

Målet har hele tiden vært at forbudet
skulle oppheves idet regelverket ble godt
nok. Nå er regelverket på plass, men like
vel er fortsatt forhrukere og enkelte regje
ringer skeptiske til genmodifiserte pro
dukter. Ifølge en undersokelse gjennom-

EU har klart å markere seg som en
sterk blokk i GMO-saken.

— Når EU har hatt en avvisende holdning til
genmodifiserte organismer, har det vært
lurt i den forstand at de har klart å markere
seg som et alternativ, sier forsker 1”rode Veg
geland ved Norsk institutt for landbruks
økonomisk forskning. Veggeland dispu
terte nylig med doktorgradsavhandlingen
<Internasjonalisering og styring av matpo
litikk. Institusjoners betydning for staters
atferd og politikk.» 1 lan har som statsviter
jobbet mye med problemstillinger
omkring matsikkerhet, internasjonal han
del og handeishindringer.

— Vi har hatt en utvikling i EU over tid i

ført av FU-kommisjonen, sier 70,9 prosent

av de europeiske forbrukerne nei takk til
GM-mat.

Rustet overfor WTO
Klare EU-regler for GMO er forventet
skape orden i forhold til EUs avvisende
holdning til genmodifiserte organismer.
Avgjørelser om å avvise GMO har gjort at
land som USA, Canada og Argentina har
gått til WTO for å få hjelp mot det de
mener er handelshindrende tiltak. Presi
denten og kommisjonærene for blant
annet miljø, helse, landbruk, handel og
forskning har informert EU-kornmisj 0-

nen grundig om bakgrunnen for de nye
EU-reglene for (lMO.

— Vi er oppmerksomme på at det finnes
tiltak pa nasjonalt, regionalt eller lokalt
nivå som kan stå i motsetning til lovver
ket. Medlemsstater tester også ut hvor
langt de kan gå i retning av å etablere GM
frie soner. Basert på lovgivning og viten
skapelige vurderinger, er det ikke aksep
tabelt å skape slike soner, heter det i ei.
notat som ble presentert for kommisj )
nen i forkant av det nye regelverket.

I notatet kommer det fram at presiden

retning av mer restriktive regelverk og en
føre var-holdning. EUs matlovgivning var
tidligere veldig sammensatt, og dette er
unionen blitt kritisert for. Nå er det viktig
for EU å kunne vise til et godt utarbeidet
lovverk som er vitenskapelig begrunnet.

Kan EUs avvisende holdning til OMO ha
vært en stmteqiJor å markere seg iforhold til
andre sterke blokker?

— Det er ikke tvil om at EU har markert
seg i handeispolitikken — blant annet med
holdningene til GMO. EU har et marke
ringshehov i forhold til mattrygghet, og
de onsker å bygge et omrade der de har
kompetanse. Men det er vanskelig å skille
mellom holdninger og det faktiske hensy
net til for eksempel miljø. •

ten og de aktuelle kommisjonærene har
forståelse for at det rent politisk er van
skelig å avvise GMO-frie soner, siden disse
blant annet er begrunnet med bekymring
hos lokalbefolkning. Men det blir under
streket at det er viktig overfor WTO at EU
viser at lovverket i unionen lages og
implementeres pa en «apen, vitenskapelig
og fornuftig» mate.

!ulltoleranse
både genmodifisert mat og får og produk
ter som inneholder GMO ligger innenfor
det nye FU--regelverket. Det norske Mat
tilsynet har forholdt seg avventende til de
nye reglene — blant annet fordi det norske

regelverket på dette området allerede er
veldig strengt.

Ifølge EUs web-portal medfører det nye
direktivet (200! /r8/EC) blant annet regler
for vurdering av miljøfare og måling av
langtidseffekter --også når det gjelder sam
virkning mellom ulike GMOer. En streng
merkeordning ligger også i direktivet. Ord
ningen innebærer i prinsippet null-tole
ranse, og krever at mat eller får som inne
holder eller består av GMO, har merking
som forteller dette. Unntatt fra dette kra
vet er allerede IlU-godkjente produkter
som inneholder under 0,9 prosent genmo

difisert materiale. Det samme gjelder en
del produkter som inneholder under 0,5

prosent genmodifiserte organismer — der
som disse produktene allerede er risiko-
vurdert av en vitenskapelig komite og det
er gjort rede for en metode for pavisning.

Tidsbegrenset
Godkjenning av GMO innenfor EU vil nå
være tidshegrenset i maksimum tiår, og EU
parlamentet skal delta i godkjenningspro
sessen. I tillegg kan hUs min isterrad velge å
avvise en GMO-godkjenning fra kommisjo
nen. Produkter som allerede er på markedet
i EU, må meldes inn til EU-kommisjonen
innen r8. oktober 2004. Meldingen under-
legges samme type krav til informasjon som
søknad for nye produkter.

tetter G MO skottene
I mange år har flere av EUs medlemsland sagt nei takk
til genmodifiserte arter. Det skal de få fortsette med
- men ikke lenger som prinsippsak.

Selv om EU i praksis kan godkjenne genmodifiserte produkter og sette dem i butikkhyllene, er motstanden blant forbrukere og orga

nisasjoner massiv. Friends of the Earth var blant demonstrantene ved denne aksjonen utenfor parlamentsbygningen i London.

i.., ,.,

Med trygg mat som fanesak
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Siden Vesuv ble nasjonalpark har flere plante- og dyrearter returnert

På naturens

Italias minste nasjonalpark er vernet av UNESCO,
men ingen kan verne den mot naturen selv.

Av SILJE PILEBERG, Napoli

År 79 e. Kr: «Skyen hevet seg, vi visste ikke
sikkertfra hvilketJjcll, ettersom vi sci det fra
lang avstand. Først senerefikk vi kjennskap til
at det var Vesuv. Densform var lik en pinje,
owr enn et annet tre. Som en enorm kropp
svilujie skyen seg mot den høye himmel, og den
utvidet seg oqfikknesten armcr.»

Slik skildrer Plinius den yngre vulka
nen Vesuvs største utbrudd, Som fulisten
dig hegravde byene Pompeii og Herculea
num med aske og lava for nesten 2000 år
siden.

I dag sover vulkanen. Den tok til a

lukke seg i 1944, etter a ha vært apen og
hatt flere mindre utbrudd i over 300 år. Na
skiller et 8 kilometer tykt steinlag mag
maen fra overflaten. Men når presset fra

Fakta:
• Parco Nazionale del Vesuvio ble stiftet i
1995. Nasjonalparken, som er vernet av
UNESCO, er Italias minste, og den tettest
befolkede.
• Vulkanen Vesuv blir ansett som en av
verdens farligste vulkaner. Den har hatt en
rekke utbrudd, og det foreløpig siste var i
1944. Da ble landsbyen San Sebastiano

ødelagt. Det mest kjente utbruddet var i år
79, da byene Pompeii og Herculaneum (i
dag Ercolano) ble gravlagt av aske og lava.

— Utbruddet kommer ikke i morgen.
Men det vil komme, en eller annen gang i
løpet av de neste 200 arene. Og jo lengre
vulkanen venter, jo mer alvorlig blir
utbruddet, sier Giovanni Macedonio,
direktør ved Osservatorio Vesuviana,
observatoriet som overvåker vulkanen.
Ifølge Macedonio kan uthruddet i verste
fall bli like stort som i 1631, da 4000 men
nesker omkom.

Milepæl

Da Parco Nazionale del
Vesuvio ble født i ‘99S’
var det en milepæl for
miljøvernerne.

— Vi jobbet hardt for at
området skulle bli vernet.
Vesuv er den eneste
levende vulkanen på det
europeiske fastlandet, og
det er viktig å beskytte området, sier Faola
Silvi i miljoorganisasjonen Legamhiente.

Siden Vesuv og omradet rundt ble
erklært nasjonalpark, har flere plante- og
dyrearter returnert. Flere sjeldne arter er a
finne mellom buskene ved foten av

600 000 mennesker vil bli evakuert strak Vesuv begynner røre på seg.
magmaen blir stort nok, vil steinlaget
eksplodere. Når det blir, vet ingen. Men
Vesuv er en levende vulkan. Under jorden
bobler en enorm mengde magma, der bare
toppen har en overflate på 400 kvadratki
lometer.

MIUØVERNER:
Paola Silvi
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BLIR BOENDE: Anna Zeno (70) flytter
ikke, men har flere ganger oppfordret
datteren sin til å flytte.

vulkanen. Vegetasjonen i området er
typisk middelhavsk, og jorden er enormt
grøderik. Her dyrkes det fantastiske toma
ter, flere typer aprikoser og kirsebær. Dess
uten skal vinen fra omraclet være unik.
Vannet kommer fra kilder dypt nede i
bakken. Nasjonalparken rundt Vesuv er
en fredelig plett, bare kilometer unna
Napolis tutende hilkøer.

— Men tilværet av parken er viktig også
fordi det minner folk på at Vesuv er en
levende vulkan, påpeker Silvi.

Tett befolket
Parken, som i dag er på UNFSCOs liste
over verneverdig naturarv, er Italias min
ste nasjonalpark. Men det er ogsa den tet
test hefolkede. Det er nemlig ikke bare
natur parken har å by på. Få 8 482 hektar
finnes det 13 kommuner og 400 000 inn
byggere. Disse menneskene, i tillegg til
ytterligere 200 ooo, bor i en såkalt «rød
sone» som ma evakueres øyeblikkelig der
som det er fare for et utbrudd. Tre millio
ner bor i en «gul sone», som ikke vil bli
nadd av lava, men der det vil kunne regne
aske som kan føre til at hustak bryter sam
men. Det var dette som skjedde i Fompeii
og l-lerculeanum for 2000 år siden, i for-
kant av lavaen som kom styrtende nedo
ver fjcl siden.

I dag er det full byggestopp i den røde
sonen. De som er leietakere i området og
ønsket flytte frivillig, kan søke om å fa
30 000 curi) i støtte fra regionmyndighe
ene.

— Vi burde selvfølgelig gjort dette for 20

år siden. Men vi tuør det nå, sier Marco Di
Lello, regionpolitiker og hjernen bak bk
kemidlene.

Det utarheides ogsa planer for evakue
ring. Alle kommunene innenfor den røde
sonen, har blitt tildelt en «tvill ing-region»
i andre deler av landet. Dit skal innhyg
gerne sendes når et utbrudd nærmer seg.

Turister
I stedet for flere fasthoende, ønsker myn
dighetene og organisasjoner na å satse pa
okt turisme i omradet. Turister slar seg
ikke til ro, og man trenger derfor ikke
inkludere disse i evakueringsplaner Fra
flyttede hus planlegges å bli gjort om til
pensjonater, og man ønsker å utvide til
budet til turister i omradet.

— i million mennesker besøker krateret
hvert år. Disse tar bussen nesten helt til
toppen, så blir de der halvannen time, og
så drar de igjen. De tilfører ikke parken
noen verdi. Vi vil at folk skal bli her
lenger, sier Faola Silvi i Legamhiente.

— Vi vil ha en hærekraftig turisme, der
man går på føttene sine, eller bruker
offentlige transportmidler. Man ser mer
enn bare krateret. Man ser håndverkere
som lager tradisjonelle produkter, eller
man går turer på vakre stier, sier hun.

— Turisme er det eneste som kan tilføre
parken arbeid og penger, påpeker Amil
care Troiano, president i parken.

Nasjonalparken er en av sytten parker i
Sør-Italia som utgjør de nystartede «Par-
chi Letterari», hvor man vil arrangere
turer der turistene gar i fotsporene til
berømte forfattere, diktere og dramati
kere. Formålet er å bedre økonomien i
området og skape arbeidsplasser — på
naturens premisser.

Blir værende
Mens planer legges, tanker tenkes og mil
lioner settes av, fortsetter magmaen å
boble, 8 kilometer under overflaten. Men
neskene, dyrene og plantene lever pa
naturens nade. Alle vet hva som vil skje,
men ingen vet når. Ikke alle har tillit til at
evakueringsarbeidet vil gå knirkefritt nar
den tid kommer.

— De forteller oss at de skal ta oss vekk
før det skjer. Men vi er for mange. Det er
bare snakk, det er ikke sant, sier Anna
Zeno (70), som bor i Ercolano, tidligere
l-lerculaneum, sammen med ektemannen
sin. Datteren og hennes familie bor i kjel
lerleiligheten.

— Jeg har flere ganger oppfordret datte
ren min til å flytte, for hun har barn. Men
hun hører ikke på meg. Hun vil bli her,
hun er ikke redd, sier Zeno.

Mange tenker som datteren: Bare litt
over 3000 husstander har søkt region
myndighetene om støtte til å flytte.

— Jeg vet at vulkanen er farlig, men jeg
vil ikke reise vekk, ikke før de her meg om
det. Jeg jobber her og har det bra nå, sier
Roherto Cozzolino (23).

Nylig ble det arrangert en prøveeva
kuering. En gruppe mennesker skulle flyt
tes fra en av kommunene i området til en

region lenger nord. Bulletiner ble produ
sert, militæret og politiet ble involvert,
faksen pa vulkanobservatoriet gikk pa
høygir, ansatte jobbet dag og natt. Til slutt
ble menneskene fraktet bort fra risikoso
nen med tog. Denne gangen var det ikke
snakk om 6on 000 mennesker. Det var
snakk om 1500.

Må ikke glemme
(dovanni lvlacedonio ved vulkanobserva
toriet forteller at han alltid er forsiktig når
han uttaler seg om faren for et utbrudd.
1-lan vil ikke skape frykt. Men han er opp
tatt av at menneskene i området ikke
glemmer de enorme kreftene som ligger
under det vakre fjellet. Derfor foregår det
et omfattende informasjonsarbeid. Tusen
vis av brosjyrer trykkes opp og sendes
rundt til innbyggerne. Skoleelever besø
ker og lærer om vulkanen. Og regionen
har inngått en avtale med en tv-kanal om
at skjulte hudskaper
blir puttet inn i en av
de mest sette såpeope
raene i området.
«1-lusk at Vesuv er
aktiv», kan en av skue
spillerne plutselig
finne på å si.

— Dessverre er ingen
i stand til å spå når det
vil komme et utbrudd.
Men vi regner med at
vi skal kunne se teg
nene noen måneder
før det skjer, sier Mace
don il).

VULKAN-

FORSKER:

- Dessverre er
ingen i stand til
å spå når det vil
komme et
utbrudd, sier
Giovanni Mace
donio ved vulka
nobservatoriet.

1Jan kan ikke være
sikker. Ved Vesuvs tid
ligere utbrudd, var
ikke maleutstyret like
avansert som i dag.
Men hvis vulkanen oppfører seg på
samme måte som vulkaner den sammen
lignes med har gjort, vil fjellet, noen’
maneder i forveien, heve seg og endre
form. En større mengde gasser vil sive ut,
og man venter også mindre jordskjelv. Ved
vulkanutbrudd av lignende type har man
de senere årene lykkes i å evakuere befolk
ningen — vel og merke når vulkanene har
vært overvakeL Vulkanen Nyiragongo i
Kongo var ikke det. I 1977 utslettet den
2000 mennesker.

Farer overalt
— Vi lever pa en bombe, sier Anna Zeno —

før hun legger til:
—Men det finnes farer overalt i verden.

Mennesker dør i kriger, bilulykker og ter
rorangrep. Livet under Vesuv er ikke farli
gere enn andre steder.

I skogen kvitrer rundt 140 fuglearter.
Tulipaner hlomstrer, appelsiner faller ned
og solen skinner tålmodig på et stille kra
ter.

For øyeblikket kan en vanskelig tenke
seg et mer idyllisk sted.

Statoil har flere produksjonsanlegg nede på selve havbunnen enn vi har bemannede
plattformer. De har gitt oss verdifulle tilleggsmengder av olje og gass som vi ellers ikke
ville fått fatt i. Men, de er mer kompliserte å vedlikeholde enn et anlegg på overflaten.
Vi må bruke store flyterigger som koster millionbeløp å leie inn.

Sammen med dyktige norske teknologibedrifter har vi i Statoil utviklet ny og banebrytende
teknologi. Med denne teknologien kan vi med mye større effektivitet lede fjernstyrt verktøy
inn i havbunnsanleggene og i brønnene som oljen og gassen strømmer gjennom. Vi får
lavere vedlikeholdskostnader og produksjonen av olje og gass øker. Vi snakker om ekstra
inntekter på mange milliarder kroner.

Den nye teknologien vil være med å bidra til at vi også i årene som kommer kan gi
våre aksjonærer og samfunnet en god avkastning.
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Tråkk til
i naturen

Mestringsfølelse, fartsglede, naturopplevelser, miljø
vennlighet og kos. Fem ønsker på en gang? Det går
ikke. Jo da, hvis du tråkker til i naturen.

Av TONE MIKALSEN

Da øyvind Wold kjøpte sin første terrengssykkel i ble han
hekta på sykkel. Få kjenner sykkelstiene i Norges land bedre enn
nettopp han, noe som har resultert i to bøker — Beintråkki 1999 og
På sykkel i Oslo — i byen og i marka i 2003

— Jeg oppdaget at nordmenn var dårlig
kjent i sitt eget land. Vi drømmer om
eksotiske steder, men man trenger ikke
reise så langt for å finne vakker natur.
Beintråkk, som handler om sykkelturer i
Norge, var også delvis enn protest mot rei
seindustrien som er lite miljøvennlig, sier
Wold.

Han råder deg sterkt til å droppe uten
landsturen til sommeren og heller slenge
deg på sykkelsetet. Naturopplevelsene vil
stå i kø. I hvertfall hvis du velger en av
disse sykkelrutene som øyvind anbefaler:

Porten til Rondane
Mysuseter— Ronduassbu — Mysuseter— Otta

I)enne turen tar ikke mer enn to timer
og er en kjempefin mulighet til å prøve
lett fjellsykling. Turen går rett inn i Ron
dane, og har et av de fineste fjellpanora
mene i landet.

Høydepunkt: Utsik
ten fra Spranget og

nordover.
Tips:Dersom du liker
stisykling, er det en
heftig turmulighet fra
Mysuseter inn til Peer
Gynt-hytta. Det er ca
sju km på sti, hvorav
de tre første er bratte
og vanskelige. Päfol
gende grusvei med
laaaaang nedover
bakke fra Peer Gynt
hytta til Selsverket og
Otta.

Cand.sykkel.
øyvind Wold har
skrevet to sykkel-
bøker.

De tre sykkelsyndene:

Fjellovergang med trøkk i
Sunndalsøra — Litjdalen — Aursjøen — Eikcsdalen — EresJjord

Dette er en av landets flotteste sykkelturer og byr på en kraft
dose Romsdals-natur, her er fjell og fosser i overflod. Inn gjennom
den trange nedre Litjdalen sykler man tett inntil stuphratte
15—I 6oo meter høye fjellvegger, det kan gi hvem som helst kink i
nakken. Utforkjøringen ned i Eikesdalen på kanten av flere hun
dre meter høye fjellsider er også noe man ikke glemmer med det

Uoppdagede Trøndelag
Reitan — Riasten— Sto gudal — Nedalshytta — Rien — Aursundsjøen —

Glåmos — Røros
Indre Trøndelag ligger fremdeles ganske uoppdaget for tursy

klisterie. I-ler er enda en tur for deg som liker å sykle alene i stor
natur. Slakke hakker, fjellvann, små setergrender og fjellpanora

Reise til verdens ende
Vardø —Hamninqeberg t/r

Turen pà denne hlindvei i hjørnet av nord-øst Finnmark kan
trygt sies å være utenom allfarvei. Man ferdes gjennom et øde
steinlandskap og har følelsen av å være på vei til absolutt ingen
steds. Men det er bare nesten sant. Etter fire mil ender veien i
1 lamningeberg, et vindskeivt, frafiyttet fiskevær. Om du sjekker
glohusen ser du at du sykler på lengdegrad omtrent med Istanbul
og Kairo.

l[amningeherg er et av kun to småsteder i Finnmark tyskerne
ikke rakk å brenne ned under krigen. Siste fastboende forlot Ham
ningeberg på (jo-tallet.

Passer for: Deg som vil vekk fra
turiststrømmen.

Startsted: Vardø, Finnmark, kjør
nordover derfra til veien stopper.

Distanse: 80km tur/retur.
Stigning: Lite.
Andel grusvei: 80%

Hvis du er heldig får du se rein.

maer følger deg underveis.

Rondane byr på lett fjellsykling

Vanskelighetsgrad: Medium
krevende. Noe biltrafikk siste
milen mot Røros.
Passer for: Deg som vil bruke
to-tre dager på å oppleve et fre
delig og <ukjent» stykke innlands
Norge.
Startsted: Reitan stasjon, Sør-
Trøndelag, 545 moh.

Distanse:180 km.
Stigning: 750 høydemeter.
Andel grusvei: 50%.
Tips: Mange muligheter for fottu
rer til topper i Sylane fra Nedals
hytta. Røros er også et godt
utgangspunkt for flere fine turer
på fjellvei sørover i Hedmark.

5

0

Nærmere 30 000
mennesker sykler

Rallarvegen.

Dersom du velger å sykle på Sunndalsøra får du en kraftdose
Romsdals-natur, her er fjell og fosser i overfiod.

• Altfor lite luft i hjulene. Da må du må bruke ekstra krefter.

• Du stiller setet for lavt. Slikt går utover knærne.

• Du har med deg for mye baggasje. Det blir tungt i lengden.

Klassikeren
Vanskelighetsgrad:
Lite krevende, men
den første kilomete
ren er litt seig.
Passer for: Deg som
vil ta snarveien inn i
Rondane.
Startsted: Mysuse
ter, (buss fra Otta) 13
km fra Otta i
Oppland.
Distanse: 33 km
totalt.
Stigning: ca 250
hoydemeter totalt.
Andel grusvei: 65 %.

Rallarveien langs Bergensbanen
Rallarveien sykles av nærmere 30 000 mennesker i året, og det er ingen tilfeldighet.

Denne gamle anleggsveien tilbyr nemlig det meste; lett tilgjengelig og ekte høyfjells
sykling pä en stort sett helt bilfri vei. Utsikt til Hardangerjokulen, mange fjelltopper og
nærkontakt med kulturminner langs Bergensbanen, fosser stryk og naken fjellnatur er
elementer som horger for turens popularitet.

Hva med en sykkeltur til fraflyttede fiskevær?

Vanskelighetsgrad: Lite kre
vende.
Passer for: De fleste, inklu
dert barn fra 11—12års alde
ren.
Startsted: Ustaoset stasjon,
Bergensbanen.
Distanse: 63 km.

Stigning: ca 400 høydemeter.
Andel grusvei: 100%.
Høydepunkt: Flere partier
sykler man på en delvis opp-
bygget og vakker anleggsvei.

Tips: Ønsker du å unngå rush
trafikk på Rallarveien bør du
prøve å legge turen til en

hverdag.
En mulig forlengelse av turen
er den mye mindre benyttede
veien vestover fra Uppsete
stasjon (kun en kort togtur fra
Myrdal) og nedover Raundalen
til Voss.

første.

Vanskelighetsgrad: Krevende.
Passer for: Deg som vil se en av
landets fineste fjelloverganger.
Startsted: Sunndalsøra, Møre og
Romsdal, 70 km vest for Oppdal.
Distanse: 75 km.
Stigning: 900 høydemeter.
Andel grusvei: 65%.

Tips: Du må ha med lykt til bruk i
en 400 m lang svingete tunnel

omtrent midtveis.
Ved sør-enden av Eikesdalsvannet

anbefales sterkt en avstikker (45
min, å gå) til Mardølafossen. Den
er Norges største med 650 meters
fall.

Høydepunkt: Stillheten, her er
det stort sett kun vind og bølger å
høre.
Tips: Legg igjen solkremen
hjemme, klimaet her oppe er gan
ske røft. Ta med klær som tåler en
trøkk.
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I KAM ERAØYET • helt stein

Alle foto:
Bård Løken

Der ligger steinene Som fullførte sine revolusjoner lenge før tanker begynte å rulle i menneskets hjerne 1fcnr David Thorcau (I$r7—62)

Vindpustet og stenen

Et vindpust hadde
en sten som venn
Den så henne ikke;
men hun så den.

De hvisket så meget
til felles glede:
den lette der oppe,
den tunge der nede.

De hvisket om vennskap
som ikke kan ruste
«Du er så usynlig!»
sa stenen til pustet

«Men hvisket ditt er som
en sang av sirenen...>
<Akk du er synlig!»
sa pustet til stenen

«Og aldri kan stener
og vindpust forenes:
Sten kan ikke luftes
og luft kan ikke stenes>

«Men likevel har du
en gave å gi meg»
sa stenen til pustet
«Fly alltid forbi meg!»

«Og du har en gave,»
sang IJustet av sommer
tilbake til stenen.
<Ligg fast når jeg kommer!»

Et par b!e de aldri;
men verden forsotes
av vennskap når stenen
og vindpustet møtes...

Andre Bjerké
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• BUSKERUD: Forellevte året
på rad inviterer Naturvernfor
bundet i Buskerud til kunnskaps
rike dager i slåtteenga ved Hagat
jern i Nedre Eiker kommune. Det
populære Slåttekurset på Ryghse
tra foregår i år i tidsrommet tors
dag 8. juli til søndag ii. juli.

• HEDMARK: Naturvernfor
bundet i I ledmark har en rekke
tanker om transportsystemet. For
å gjøre det mer attraktivt å bruke
Røroshanen for gjennomgående
godstog mellom Østlandet og
Trøndelag, hør det vurderes å
bygge ei sporsløyfe som gjør det

unødvendig for godstog å bytte
kjøreretning päl lamar, mener de.
Derfor har NNV i et brev bedt om
at det settes av midler til forbe
dringer av Røroshanen tilsva
rende cirka io millioner kroner
i en firearsperiode i forbmdelse
med Nasjonal Transportplan.

• VEST-AGI)FR: Naturvernfor
bundet i Vest-Agder har vært i
harnehager i Mandal og Farsund
og snekret og hengt opp fugle
kasser sammen med barna.
l’ågangen er stor på dette pro
sjektet, så Naturvernforbundet
vil gjerne vil ha med flere hjel

pere. — Da vil enda flere barn få
oppleve gleden ved å gjøre noe
for våre hevingede venner Både
hohhysnekre og øvede snekre,
menn og kvinner er velkommen
til å bidra, sier Torhjørn Fredrik
sen i Naturvemforbundet i Vest
Agder.

• SOR-TRØNDELAG: Natur
vernforbundet i Sør-Trøndelag
er ikke fornøyd med Nasjonal
Transportplan (NTP).

— Det viktigste virkemiddelet
for a få til
en mer mil
jovennlig
transport-
politikk, er
å vn fokus
fra veg til
bane. Stor
tinget må
satse på å
bedre kon
kurranseev
nen til jern
banen i
godstrans

porten, og til det trengs mer
penger enn det NTP legger opp
til. Ikke minst er det stort behov
for å oppgradere banenettet,
blant annet gjennom økt byg
ging av dohbeltspor og krys
singsspor, sier Mads Løkeland.

• NORD-TRØNDELAG: På års
møtet i Naturvernforhundet i
Nord-Trøndelag pa Steinkjer 25.

Miljøverndepartementet må
straks begynne arbeidet med en
panteordning for mohiltelefo
ner slik det er gjort blant annet
på gamle hilvrak, sier leder i
NV1 I, Tom Sverre lbmren.

Telenor mohil og Plan Norge
har lansert et prosjekt som vil gi
o kroner til veldedighet per
innleverte mohiltelefon.

— Dette er et svært positivt til
tak, men det er tvilsomt om det
vil bidra til å øke innsamlingen
av mobiltelefoner. Jeg tror dess
verre at mange nordmenn må
motiveres av personlig vinning
for å gjøre riktige miljøvalg. Vi
foreslar o kroner i pant som
betales ved kjøp av mobiltelefo
nen og tilbakebetales ved innle
vering hos forhandler, avslutter
Tomren.

mars ble l’er Flatberg gjenvalgt
som leder.

Fn reguleringsplan for indus
triomardet Ørin ble nylig ved
tatt og dette medfører utvidelse
Drm nordover. Vedtaket vil fa
store negative virkninger pa de
nasjonale og internasjonale ver
neverdiene som er dokumentert
i utløpet av Verdalselva. De siste
50 åra er en rekke viktige våt
marksområder langs den fugle
rike Trondheimsfjorden blitt
ødelagt, områder som er viktige
for det biologiske mangfoldet.
En ny analyse viser at opp mot
40 prosent av den midt-skandi
nav iske bestanden av hekkende
svartender bruker Drm som ras
teplass i vartrekket. En rekke
miljoorganisasjoner, deriblant
NNV, har anket vedtaket.

• NORDLAND: Durmålsvat
net i I lemnes kan bli utbygd, og
Statkrafts planer berører områ
der som ligger tett opptil opp
stigningsruta mot Steinhua og
Okstindbreen. Dette liker Natur
vernforhudnet i Nordland dar
lig, men NNV varsler foreløpig
ikke noen stor og omfattende
motstandskamp.

• FINN MARK: Naturvernfor
bundet i Finnmark har anmeldt
en journalist i ukebladei Vi
Menn og selskapet Sarni Adven
ture for ulovlig harmarkskjøring
i forbindelse med en jaktreporta
sje på Finnmarksvidda. Turen ga
200 ryper samt altså anmeldelse
for brudd på motorferdselsloven.
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Krever
pantpå
mobil
telefoner

¶PFF

HORDALAND:
Naturvernforbundet Horda
land (NVH) krever at det
innføres en panteordning
for mobiltelefoner.

i,6 millioner nye mohiltelefoner
ble solgt i Norge i fjor. Mohiltele
foner er farlig avfall, men likevel
vil bare rundt fem prosent av de
telefonene som kastes bli levert
til forsvarlig behandling.

— Gamle mohiltelefoner ut
gjør en tikkende miljobornbe.

Vil redde
Bergens
vass
dragene

• ROGALAND: Naturvernfor
bundet i Rogaland har krevd at
Norges vassdrags-og energidi
rektorat (NVE) ma lage en sam
ordnet vurdering av de tre vind
parkene i Sør-Rogaland. NVE har
na avvist dette kravet. Dersom
alle de planene blir gjennomført
kan det bety minst 150 vindmol
ler og investeringer på halvan
nen til to milliarder kroner.

Bergensvassdragene er viktige
rekreasjonsomrader med store
natur- og miljøverdier. Likevel
er disse områdene under kon
stant press for utbygging og fra
forsøpling. Nå er det startet et
prosjekt nettopp for å vise
hvilke verdier som er knyttet til
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— Politikerne er enig i at det
er nødvendig å legge mye
bedre til rette for syklende og
gående, men nå må gode ord

Naturvernforbund en rekke aktiviteter i for- bundets kampanjeledere Elin Tyse og Stine følges opp med gode planer

bindelse med sykkeluka. Thomassen. og sikre penger til gang- og

— Sykling er miljøvennlig og sunt. Nå må De lot ikke anledningen gå fra seg til å sykkelveier, understreket de

det også bli enkelt og trygt, sa Naturvernfor- stille politiske krav, to.

Mer sykkel-(akrobatikk), takk
OSLO: Denne gigantsykkelen prydet Stor-
torget i Oslo i april. I samarbeid med blant
andre Sosial- og helsedirektoratet, Statens
vegvesen og Dagsavisen arrangerte Norges

vassdragene og ulike inngrep de
blir utsatt for. lier finnes både
sjeldne og utrydningstruede
arter som perlemuslingen i Hau
kåsvassdraget i Bergen til fine
turområder med hade- og fiske-
muligheter. Bergen Turlag,
Naturvernforbundet I lordaland
og Norges Jeger- og Fiskefor
hund Hordaland deltar i pro
sjektet.
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• ØSTFOLD: Post- og

beseksedr.: taseregata 47.

1632 Gamle Fredrikstad. Tlf:

6932 2400. 0-post:
eio@naturvem-ustfold.eo, Web:
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og heseksadr.: Maridalsvn. 120,
0461 Oslo. 13f: 22 38 3520, [eks.
2271 6348, 0-post:
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leder Glermund Aedersee, 0-
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• HEDMARK: Postadr.:
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kttp:!/www.eaturvere
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http:/.twww.naturvem.eo!kuske
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uestfold@nalurrern.nu.
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• TELEMARK: Post- og
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Arnesen
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• ROGALAND: Postadr:
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Besoksodr.: Lekkev. 45,
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Tomme, 7ff: 56 170087.
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leldengp@start.nu
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Trondheim. 7ff: 7351 5224.
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Hellesnes. Leder: Mads
Lekeland, 7ff: 7240)490
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Elgv:e. TIf.: 78 43 20 fl
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Euntaktperser: Alt R:ng

Pettersen. TIf: 7577 84 10, [eks:
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Tlf: 23 32 74 00, [eks:
233274 tO. Leder Ane

Hansdatter Kismuf
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Rikdomens slagg
• • Avfall er rikdomens slagg. Og kjeldesortering og gjcnbruk ofte
slagghaugane ‘cks i takt med var vel- ikkje er økonomisk lønsamt. Spors
standssuksess. Midt i tidskiemma og malet er om kost-nytte okonomane
den evige kampen for å få opp farten har noko fornuftig å seie pa dette
pa pengehjula kan vi lure pa kvar ho punktet. Den framtida
blir av: den tida som ikkje strekk til. dci opererer mcd er kort,

Ga til søppelfyllinga og bli vis! Der og sjølv pa kort hald er
ser du di tapte tid bli valsa ned av ein dci ikkje imponerande
gul kompaktor. Søppelproduksjonen treffsikre. Dci veit vel
held na nesten tritt med den økono- ikkje meir enn vi andre
miske veksten. Dci som fører rekne om ei framtid som

skap med avfallsleveransane har vans- endrar seg av mange mil-
kar med å tru at fcdkct manglar varer. lionar hendingar. Det er
Meir for pcnganc, er eit slagord i var rirneleg nok fa av desse
rasjonelle tid. Det ser i alle fall ut til at hendingane dci kan
vi er sikra meir soppel for pengane. stille opp i sine kalkylar.

Miljøproblema mcd avfallct vart vi Dci ser kort: og dci ser
for alvor klar over for 30 jr sidan. Og smalt. Det er ikk1e meir

vit å hente i
økonomiske

Søppelproduksjonen held mistak enn i
- andre rn(stak.

nå nesten tritt med den Det økonomiske mista
ket har fort avfallspolitik

økonomiske veksten. ken eit steg tilbake. Mala
blir uklare, og dci hillege
loysingane er som vanlcg

vi handterer saka langt het re
enn da. Ombruk av brukande
ting og resirkulering av mate
rien kom på moten. Vi resir Det er ikkje meir vit
kulerer langt meir enn før. Vi
tek 055 av meir farleg avfall. a hente i økonomiske mis—

endtleue, er det langt igje til tak enn i andre mistak.
vi er miljovenlege. Vi tappar
Jorda for stadig meir råvarer.
Det er langt fra at vi innrettar oss slik ikkje dci mest framtidsrctta, I staden
at vi kan onskje at andre menneske for kjeldesortcrmg og matcrialgjcn
på jorda gjer det same. Avfallsprohle vinning seglar brenning av samfengt
met stiller alvorlege spørsmål ved avfall opp i stor fart. Det blir presen
vare materielle sivilisasjon. Kor stor tert som energiutnytting, men er nok
gjeld ma framtida overta? det motsette. Mange studiar fortel at

Tidleg påi gqo-talet stagnerte nes å bruke om att papir, plastikk og tek
ten veksten i avfallsmengde ein kort stilar sparer 3--6 gonger sa mykje
periode. Da var punkt ein i politik- energi som vi far av å setje fyr på
ken å hindre at avfall oppstar, dinest stoffa, Det kostar så mykje meir
å kjeldesortere og bruke opp att så energi a vinne ut nye ravarer.
mykje som mogeleg av stoffa. Politik Avfallskrematoria i Oslo sender
ken tok til a verke. Men pa 4 ar fra kvart år minst 6 kilo alvorlege miljø-
1996 steig soppelmengda med meir gifter ut i lufta. Dci blir verande i
eoo io prosent. Skulle dette halde naturen, i aukande mengder og til
fram, har vi dobbelt så mykje avfall dodeleg skade. Vi kan ikkje skulde pa
om ein generasjon. at vi ikkje veit dette. Det kan ikktc

)g politikken er endra. Na er det sere fornuftig å forgifte, same kva
greit nok dersom afallsmengdene økonomane seier.
u kar ni in cl re enn den 0k) (nomiske
veksten. t )t maten vi tek oss av 501> —

pelet pa, skal \‘ere samfunnsøkono %,Ø (4ij,ya

misk fornuftig. Kost-nytte-tanke-
gangen har invadert avfalGpolitik
ken. ()konomar kan forteljc OSS at

Ta kuntelit med urganlsasjonsavdel:ngen hvis listen inneholder feIl.
7ff: 224024 20!12. E- post:jnth#natumveee.so.

Timberjack Norway AS
Telefon 628 31100, fax 628 31102
www. timberjackno

Timberjack
A John Deere
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Tema: SAMFERDSEL Tema: SAMFERDSEL

samferdselsrådgiver i Norges Naturvern
forbund.

— Resultatet kan bli enda mer ko, kork
og kaos i Oslo hvis alle bilene skal presse
seg inn i hovedstaden. Ogsa i Østfold, Vest
fold og på strekningen Oslo—Hamar burde
man i stedet satset pà jernbanen.

Sa m men I ig n ba rt?
— Ett tog kan ta store mengder gods eller pos
sasjerei: Er antall kilometer ny jernbane og nei
sammen liqnbart?

— Det er ikke snakk om å bygge store
nye jernbancstrekninger der man virkelig

r opp farten pa togene. De planlagte for
oedringene er ikke gode nok til å mot
virke effekten av motorveiutbyggingen,
sier Schlaupitz. Han gir imidlertid regje
ringen ros for at den ikke har satt av
penger til utbygging av Ei8 fra Oslo til
Asker.

— lier har man valgt å bygge ut jernba
nen først. Slik burde man tenkt andre ste
der ogsa, ikke minst på de mest trafikkerte
strekningene på 0stlandet.

ØSTLANDET:

E6: Fire felt Oslo-Svinesund, fire

felt Gardermoen-Kolomoen.

ElG: Fire felt Sandvika-Woyen

(vurderes nærmere),

Woyen-Bjarum, Fønhus-Bagn.

E18: Bjørvjka i Oslo. Fire felt
utenfor Askim og mot Momar
ken. Mosseveien tunnel vurde—
res. Sammenhengende flerfelts
veg fra Oslo gjennom hele Vest
fold.
Rv 2: Kløfta-Nybakk.
Rv 4: Fossumdiagonalen (hvis
bompenger), Roa-Jaren, omkjø
ringsveg Raufoss.
Rv 7: Ramsrud—Kjeldsbergsving
ene, Sokna-ørgenvika.
Rv 35: Jevnaker-Olimb.
Rv 150 Lilvensplitten—Sinsen.
Drammensbanen: Nytt dobbelt
spor Lysaker-Asker ferdig.
Kongsvingerbanen: To kryssings
spor.
Vestfoldbanen: Nytt dobbeltspor
Barkåker-Tønsberg, ny bane Lar
vik—Porsgrunn.
østfoldbanen: Nytt dobbeltspor

Kolbotn-Ski, dobbeltspor
Haug-Onsoy.
Sjø: Farledsprosjekt Drøbaksun
det, utdyping Brevikstrømmen.

SORLANDET:
E18: Fire felt Grimstad—Kristian
sand.
E39: Handeland-Feda,
Vigeland-Osestad.
Rv 9: Utbedringer Setesdal.

VESTLANDET:
E16: Tunnel Voss, Borlaug-Vol
dum.
E39: Eiganestunnelen (hvis bom
penger), Smiene-Harestad, ny
veg over Stord,
Svegatjørn-Rådal,
Vågsbotn-Hylkje, Romarheims
dalen, utbedringer i Sogn og
Fjordane, Kvivsvegen, tunnel
Gjemnesaksla, utbedringer Vinje
fjorden.
El 34 Rullestadjuvet.
E136 Horgheimseidet-Sogge bru,
Flatmark-Monge-Marstein, Brei
vika-Lerstad (hvis bompenger).

g I transportp

Rv 13: øvre Granvin—Voss.
Bergensbanen: Dobbeltspor Ber-
gen-Arna.
Jærbanen: Dobbeltspor
Stavanger-sandnes, ny godster
minal Ganddal.
Sjo: Ny innseiling Bergen (skal
vurderes videre), Stad skipstun
neI (skal vurderes videre).

TRØNDELAG:
E6: Soknedal, Melhus-Tonstad,
Nordre avlastningsveg
Trondheim, Nidelv bru-Grilstad,
Værnes-Kvithamar (hvis bom
penger), Jevika-Selli.
Rv 3 lnnset-Ulsberg.
Nordlandsbanen: Gevingasen
tunnel.

NORD-NORGE:

E6 lilvsvågskaret, utbedringer
vest for Alta.
ElO Lofast (ferdigstillelse).
E12 Umskaret.
Nordlandsbanen: To nye
kryssingsspor.
Sjø: Trafikksentral Vardø.

Regjeringen foreslår et
lite kutt i bevilgningene
til utbygging avjernbane,
i forhold til dagens situa
sjon. Ikke bra, mener
Natur og Ungdom og SV.

Av KRISTIAN 5. AAS

— Regjeringen tør ikke a rydde
opp i skjevhetene i bevilgninger
til jernhane kontra veg. Na ma
Stortinget ta et krafttak, og
sorge for at de norske jernhane
bevilgningene kommer opp pa
samme niva som de svenske.
Det betyr 50 milliarder mer til
tog, sier leder Ane Hansdatter
Kismul i Natur og Ungdom.

- For mye vei
Kismul far full støtte av SVs
samferdselspolitiker Heidi

Sørensen, om synes transport-
planen inneholder for mye
firefelts motorveg, og for lite
dobbeltsporet jernbane.

— Det ligger jo ikke engang
inn midler ti) a gjore ferdig
nytt dohbeltspor mellom Oslo
og Ski, som er veldig viktig for
å øke kapasiteten på Østfold
banen, sier Sørensen. Hun
ønsker ogsa en sterkere satsing
pa knllektivtrafikkcn i byene.

— Jeg hadde ventet et mer
skikkelig grep i forhold til
bytrafikken. 250 millioner kro
ner rekker ikke langt, sier
Sttrensen.

4,7 milliarder
I forslaget til transportplan får
Jernhaneverket 4,7 milliarder
kroner per år, men av disse er
det bare 1,64 milliarder som

kan benyttes til investeringer.
Resten går til drift og vedlike
hold. Til sammenligning får
vegsektoren r2,25 milliarder
kroner i årlig gjennomsnitt de
neste ti årene, hvis planen blir
fulgt opp av Stortinget. De
store, teknisk utfordrende veg
prosjektent’ i distriktene, som
preget 9o-ta]lets vegplaner, er
så godt som borte. Na konsen
treres energien om a hygge ut
firefelts motorveier rundt Oslo
og på det sentrale Østlandet.

— Jeg synes det blir alt for
mye motorveg i de omradene
der kollektivtrafikken faktisk
kan konku rrt’re, og utbygging-
ene skjer i feil rekkefølge. Na er
det veiene som skal komme
først, mens jernbanen blir sit
tende igjen med gamle spor,
sier Heidi Sørerisen. •

160

140

Åpning av ny veg og bane eller veg og bane med økt kapasitet,

målt i kilometer i ulike transportkorriodorer for perioden 2004-2015

120

100

Ny vei
Her kan du se hvor mye ny
vei som skal bygges på

enkelte sornorske
strekninger frem til 2015,

sammenlignet med
utbygging av jernbanen.

AV AuDUN GARBERG

Tabellen viser nye vei- og jernhanestrek
ninger som apnes frem til og med 2015.

Den er basert på igangsatte prosjekter og
planene regjeringen har lansert i Nasjonal
transportplan. For vei viser tabellen nye
traseer og strekninger med utvidelse fra to
til fire felt, mens den for jernbane viser
nye traseer og utvidelser fra for eksempel
ett til to spor.

— Veinettet vil bli enda bedre, med plass
til flere, noe som vil gjøre det mer attrak
tivt å kjøre bil, sier Holger Schlaupitz,

80
E
0

og litt bane
kter tt2006-2015
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Oslo-Halden/Sviriesund Oslo-Hamar-Lillehammer Oslo-Vestfold-Greriland Oslo-Kristiansand-Stavanger

Korrldor

Raser over
jernbanekutt
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Foreløpig lite miljøutslag
Miljofaktorer — slik samfunnsøkonomene
regner med dem — slår lite ut i økono
miske lønnsomhetsberegninger. Men bil
det av biltrafikkens lønnsomhet kan
komme til å forandre seg nâr vi blir enige
om hva miljøkostnader egentlig er. Fore
løpig er det imidlertid ingen som vet
hvilke kostnader man skal beregne for
utslipp av CO2.Til nå har det derfor vist
seg at de miljøfaktorene som regnes inn
ofte slår lite ut i samfunnsokonomiske
regnestykker om bilbruk.

— Selv om det er vanlig å regne inn mil
jøkostnadene, pleier ikke disse å slå ut noe
særlig, sier forskningsleder HarJlMi
ken ved Transportøkonomisk
(Tøl).

Skepsis på Tøl
På oppdrag fra Opplysningsrådet for vei-
trafikken (OFV), har SINTEF gransket
lonnsomheten ved veibygging. Konklu
sjonen er at veitrafikk er en effektiv måte
å transportere folk og gods på — en slut
ning oppdragsgiveren neppe er misforn
øyd med. Harald Minken på Tøl påpeker
imidlertid at et par andre faktorer i regne-
stykket kunne gitt andre svar.

— Det som ikke er tatt i betraktning i
denne rapporten, er skadevirkningen på
økonomien hvis veier skal finansieres
over inntektsskatten, sier Minken.

Hvis SINTEF-beregningene hadde tatt
ed denne faktoren, ville man sett at det

ikke like ofte vil være optimalt å bygge

veier. Jeg mener også at SINTEF har brukt
litt billige løpemeter i beregningen av vei
kostnadene her.

Bil på landet
SINTEF påpeker selv at deres beregninger
om lønnsomhet har tatt utgangspunkt i
bilbruk utenfor tettbygde strøk.

— Bil i tettbygde strøk må imidlertid
betraktes særskilt, og det har ikke vi gjort
i vår rapport, sier forsker Dag Bertelsen.

SINTEF-forskerne har inntatt en passiv
pragmatisk holdning tilC02-utslippene.
De foreslår en generell avgift på all ener
gibruk som direkte eller indirekte inne
bærer utslipp av klimagasser, samtidig
som transportbehovet løses på en effektiv
måte.

«Når det gjelder utslipp av klimagasser,
virker det mest realistisk å satse på
nye teknologiske løsninger» heter
det i rapporten.

Godstog eller trailer?
I Bil kan kjøre gods fra dør til dør. Derfor vil

trailer og lastebil ofte være mer samfunns

økonomisk lønnsomt enn godstog. Men

dette gjelder nok en gang bare hvis vi ser

bort fra de virkelige miljøkostnadene.

- Jernbanen har lavere miljøkostnader

godstrafikk på vei. Dette gjelder selv om

man ser for seg bruk av strøm som er laget

av fossile brensler, sier prosjektleder Dag

Bertelsen i 5INTEF5 undersøkelse om lønn

somhet ved veitrafikk.

Hvis vi blåser i miljøet, har imidlertid

godstransport på tog akkurat samme kost

nader som transport med bil i de tilfellene

der toget transporterer fra dør til der. Når

godset må fraktes videre fra tog med bil,

øker kostnadene ved å bruke godstog veldig

raskt.

Forsker Claus I Iedegaard Sørensen ved
Transportokonom i sk institutt har studert
hvordan det danske Trafikkm inisteriet

takler strengere krav til miljøpolitikken.
Kravene om å få miljohensyn inn i depar
tementet, har møtt en rekke harrierer.

Målet om økt fremkommelighet ma til
en viss grad nedprioriteres for å ivareta
miljohensyn, noe som har vist seg a ta
lang tid. Et annet problem har vært sekto
risering. hvor enheter som DSB (tilsva
rende NSB i Norge) og Vejdirektoratet
opptrer meget sLlvslend ig, skriver Sren
sen i bladet Samferdsel. Samarbeidet mel
lom Trafikkministeriet og andre departe

menter er dessuten preget av forskjellige
mai og oppgaver og negative bilder av
hverandre.

Norske forhold?
SørensL’n er usikker på hvorvidt resulta
tene kan overføres til norske forhold. Det
norske Samferdselsdepartementet har en
politisk utnevnt trio i ledelsen, mens dan
ske departementer, i hovedsak bare har en
politisk leder; statsråden.

— Selv den mest intelligente statsråd vil

ha vansker med å følge med i alle departL’
mentets aktiviteter. Derfor blir kulturen,
den måten man tenker pa i departementet,
svært betydningsfull. Men dette kan være
annerledes i Norge, siden man har flere per
soner i den politiske ledelsen, sier Sorensen.

— Hva karz politisk ledelse gjøre?
— En mulighet er a lage rotasjonsord

finger for ansatte pa tvers av departe
mentene. Det kan skape større forstaelse
for maten man tenker på i de forskjellige
departementene.

Har endret seg
Tross problemene konkluderer Claus
I-ledegaard Sørensen med at miljohensyn
har fått økt betydning i Trafikministeriet
de siste 15 årene.

— Store ord om a integrere miljø og tra
flkkpolitikk fikk ingen betydning i første
omgang. Men ansatte i departementet og
veidirektoratet som ønsket forandring,
brukte formuleringene som et vapen. Der
med fikk de en mulighet til a endre ting.

- Effektivt departement
Generalsekretær ‘Ibre Killingland i Norges
Naturvernforbund har bakgrunn fra Mil
joverndepartementet og som statssekre
tær i Samferdselsdepartementet i Bonde
viks første regjering.

— Samferdselsdepartementet kan pro

sessene for å rulle ut asfalt, men da det
kom noen inn som ville satse kollektivt
var det ingen som kunne dette. Vi har jo
heller ikke noe kollektivdirektorat, så alt
fagarheid er lagt til Veidirektoratet. Direk
toratet er veldig effektivt når det kommer
til å utføre tradisjonelle oppgaver, men
har liten kapasitet til nye, sier Kiliingiand.

Killingiand nevner at lovverk og øko
nomiske modeller diskriminerer kollek
tivtrafikken.

— Det er lett å bli populær ved å. hygge
bruer, men å ga inn i de økonomiske
modellene for a skape et grunnlag for kol
lektivtrafikken er vanskelig.

Ifølge Killingland har det imidlertid
skjedd store endringer i positiv retning de
siste arene ogsa i det norske Samferdsels
departementet.•

Tema: SAMFERDSEL

Lønnsomhet
med mange
forbehold

—CO2-utslippene er det eneste argumen
tet mot å satse på veitrafikken, sier forsker
Dag Bertelsen ved SINTEF. Og illustrerer
med dette ett av dilemmaene ved å blande
samfunnsøkonomi og naturvitenskap.

‘4Q 2Tema:SAMFERDSEL

— Den faktoren som teller mest ved
slike beregninger, er brukernes tidskost
nader. Kjørekostnader ved bilbruk og kol
lektivtrafikk regnes også inn, i tillegg til
anleggskostnader og kostnader knyttet til
ulykker og miljø.

Miljøkostnader er et samfunnsøkonomisk
stebarn. Derfor blir regnestykker om
biltrafikken pene. Men det er utenpå.

Av JORUNN GRAN
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Vanskelig å grønnmale departement
Et departement med ansvar for
transport kan ha store vansker
med å oppfylle miljømål. Det
viser en undersøkelse av det
danske Trafikkministeriet.

Av AUDUN GARBERG
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Tema: SAMFERDSEL

o0 7Ooo Tema: SAMFERDSEL

Kollektiv
bilkjøring
øker
Stadig flere blir medlem i bilkollektiv -

og Bilkollektivet i Oslo får flest nye med
I em m er.

Av TONE MIKALSEN og JORUNN GRAN

Bilkollektivet i Oslo har na 400 medlemmer. Bare
i løpet av fjoraret valgte ioo personer denne fel
leskapsiøsningen pa fire hjul. Ved å være medlem,
har du tilgang på bil nar du matte ønske det. Og
det er billigere enn a eie egen bil.

Miljøbevisste og urbane
— Vi kan godt bli enda flere, sier Arne Lindelien
som er daglig leder av Bilkollektivet i Oslo.

Han mener at det typiske medlemmet bor sen
tralt i hovedstaden og er mer miljøhevisst enn de
fleste.

— Alle aldre og sosiale klasser er representert
hos oss, sier Lindelien.

Nar du melder deg inn i hilkollektivet, kjøper
du en andel for ooo kroner. Den kan du selge nar
du melder deg ut. I tillegg må du betale et deposi
tum pa [000 kroner. Deretter betaler du en årlig
avgift pa 590 kroner i aret og en kilometerheta
ung etter hvor mye du kjører. De andre bilkollek
tivene kjører omtrent samme prispolitikk, men i
Trondheim slipper du å betale depositum.

Ikke bare i Oslo
Også hilkollektiv i llergen og Trondheim opple
ver økende pagang — begge har hatt om lag 30

prosent økning i antall medlemmer.
—Vi har na 200 medlemmer i vart bilkollektiv

— både bedrifter og privatpersoner leier bil hos
oss, sier Torstein Aarvik i Bilringen i Bergen.

Bilkollektivet i Trondheim har nettopp inngatt
en a tale med lleimdal uthyggingsselskap. Avta
len innebærer at dersom du kjøper leilighet hos
uthyggingsselskapet og gir avkall på parkerings
plass, far du gratis medlemskap i hilkollektivet.

Lærer billøsheten
Arne Lindelien Oslo understreker at god kollek
tivtrafikk er en forutsetning for at hilkollektiv
skal fungere. I tillegg hør medlemmene ha det
han kaller «en viss evne til å planlegge».

— Det a ‘.ære i et bilkollektiv i stedet for å. eie
egen bil, er en Iæringssak. Medlemmene ma
bruke et par måneder på a venne seg til at de ikke
har bil, dette blir en annen mate å bevege seg på,
sier Lindelien.•

Anders Tangen mener at det
å være med i et bilkollektiv
er som å reise kollektivt i
egen bil.

— Jeg liker ikke biler, men noen
ganger er de både nyttige og prak
tiske, sier Anders Tangen, andels
eier i Bilkollektivet i Oslo. — Selv
om bilen kan være nyttig, orker jeg
ikke å ha bil selv. Ofte blir det jo slik
at man har månedskort på bussen,
en bil stående hjemme og i tillegg

tar man taxi etter en tur på byen.
Da dekker man i praksis transport-
behovet sitt tre ganger.

Kvalm av bilkøer
Tangen pendler kollektivt Oslo—
Fredrikstad, men trenger noen
ganger bil.

— Jeg blir kvalm av å se lange bil-
køer. Men i kollektivet kan jeg låne
bil noen få timer hvis jeg trenger
det, og jeg slipper å vedlikeholde
bilen selv, sier Tangen. •

Salget av nye el-biler gikk kraftig i
revers i fjor, noe stopp i produksjo
nen av Think får skylda for. Men
for bruktimporten derimot, ble
det full gass.

Av TONE MIKALSEN

For to ar siden ble det solgt 204 nye el-
biler, bare 4 ble bruktimportert. Ifjor ble
tallene snudd pa hodet. Bare 32 personer
anskaffet seg splitter ny el-bil, mens i8

tok til takke med en brukt el-bil.
Av de 32 nye el-bilene var halvparten

Think, men tallet kunne nok trolig vært
ye større.
I august 2002 valgte Ford Motor å foku

sere pa brenselseeller og hybrid, og trakk
seg ut av Think Nordic. Produksjonen av
hilmodellen Think city ble stoppet. Da
Kamkorp Microelectronics overtok sel
skapet i. februar i fjor bestemte de seg for
a teste ut et nytt drivsystem.

— Dette medfører at den nye Think city

vil se dagens lys sent inneværende år, sier
markedssjef i Think, Katinka von der
Lippe.

- Stor prisfølsomhet
Av de a nye el-bilene som rullet inn pa
veiene i fjor var atte av merket Kewet.
ElIlil Norge produserer hyhilen Kewet og
forhandler brukte, elektriske kjøretøy av
ulike merker.

— Kewet er en rimelig liii som passer
spesielt bra til hykjoring. Men folk som
skal kjøre mye pa motorvei foretrekker
stort sett Think, sier daglig leder l-lans
1 lavard Kvisle i Llltil Norge AS.

Han tilfoyer at det er stor prisfolsomhet
p elbiler. En ny Kewet koster fra uS 000

kroner, og en brukt Think ligger pa cirka
130 000. Ifølge Kvisle bør elhiler helst ikke
koste mer enn 150 ooo kr, for det er ikke
til å stikke under et hilsete at det ikke nød
vendigvis er ønsket om a være miljøvenn
lig som gjør at man suser rundt i elhil.

— Elbilen er ofte bil nummer 2, og kjø

perne har regnet nøye ut hvor mye bru
ken av den vil koste. Man slipper å betale
hompenger, kan parkere gratis, slipper
arsavgift, en kan kjøre i kollektivfelt og sa
videre, sier Kvisle.

Flere ladestasjoner
Kvisle mener fortsatt det er mye man kan
gjøre for å få flere med elhiler pa veiene,
deriblant flere ladestasjoner og flere pro
dusenter av elbil.

— Produksjonen av Kewet vil bli okt til
ioo stykker i år. Vi håper at andre følger
etter slik at alle elbilinteresserte kan fa
dekket sitt behov, sier Kvisle. •

Svakt salg av el-biler

Denne el-bilen velger vi:

32 valgte å kjøpe ny elbil i fjor av dette
var 18 Think, 8 Kewet, 3 Peugoet og 3
Citroen.
183 valgte bruktimporterte biler og av
dette var: 80 Peugoet, 55 Citroen, 29
Think, 8 Kewet, 7 VW og 4 Renault

Anders Tanqen er med i et bilkollektiv og mener det er omtrent som å
reise kollektivt i egen bil.

- Jeg elsker
kollektivtrafikk!
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AV TONE MIKALSEN

Et forskerteam innhentet viten
skapelige data over fugler, som
merfugler og vekster i Storbri
tannia de siste 20—40 årene.
Materialet var svært omfat
tende, og samtlige arter innen de
tre gruppene var representert i
studiet — 20! fuglearter, 58 som
merfugler og I 254 vekster.
økologen Jeremy Thomas ved
Natural Environment Research
Council i England ledet dette
forskningsarheidet og ni andre
forskere har vært i sving.

Resultatet var mildt sagt uro
vekkende. Utbredelsesomradet
for 4 prosent av fuglene og hele
i prosent av sommerfuglene
har krympet de siste 20 arene,
mens 25 prosent av vekstene har
blitt redusert de siste 40 arene.
Og det er en kjensgjerning at
krympende utbredelsesområde
fører til færre arter. fl) sommer
fugler og seks vekstarter har
dodd ut de siste 40 årene. Og
verre kan det bli dersom denne
trenden fortsetter.

- Skjer i Norge også
-‘ Rune Aanderaa i SABIMA

mener det er for lettvint i gi EU
skylda for rasering av Llet biolo
giske niangfoldet. — Det samme
skjer i Norge og vi er ikke med
lem av hit. Det drives intens ivt
jordbruk enkelte steder, mens

Kritisk i skogen
-- l’er dato er det flest truede
arter i skogen, men landbruket
er en god nummer to. Orkideer
er et eksempel pa en truet art i
landbruket, sier Aanderaa.

Eksempler pa arter som er
kateg( )risert som «direkte truet»
på rodlista i Norge er: Dvergtis
tel, hvitmure, honningblom,
hvitsmyle, skalroyksopp, sump
jordtunge, sprikekrusmose,
ormehodemoll, ostlig hloddra
pesvermer, karminspinnir, åker
rikse, hortulan.

De britiske forskerne anser
resultatet som in varselklokke
for verden i sin helhet. Denne
massive utraderingen av dyr og
planter kan gjenspeile tilstan
den også i andre okosystem. •

Honningblom er en av cirtene
som trues av landbruket.

Orkideen er fredet i Norge.

VL.VPKFZÆFr
PIArnES PEr

O& VÆflM.’K/ZÆFT Varseiklokkene ringer
for flora og fauna
Omfattende studier har avslørt at utarmingen av
fiora og fauna er verre enn forventet. ELJ5 landbruks
politikk får skylda. Men ikke alle er enig i det.

andre steder gr( r landskapet
igjen. For var det bare hiologer
som registrerte slike ting, men
ni kan I lvermanscn se at kul
turlandskapet er i stor endring,
sier Aanderaa til Natur & miljø
hullet in.

Han minner om at mange av
vekstene har havnet på rodlista

truede arter.

Et lokalt energiselskap

I tillegg til energiproduksjon har NTE lang erfaring

med installasjon og oppbygging av elektriske anlegg.

NTE har butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan

tilby det meste av elektriske produkter til
konkurransedyktige priser.

Kommunkasjon
NIE kan også tilby komplette løsninger innen
tele/data og automasjon. Våre fagfolk
prosjekterer slik at du får riktig utstyr og
programvare tilpasset ditt behov.

NTE - på parti med naturen!

/

NORSK POLARINSTITUTT
Polirmiljosenteret, >)200 Tromso
Tel. 77 75 05 00, Lix 77 75 tO 01
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Nord -Tren :trisitetsverk

-

-.. .,-

._
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Norsk Polarinstitutt
utgir vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter,

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

1

Fred.Olsen & Co.
FRED O.SENSGATE
P. 0. B0x 1 159 - SENTRUM
0107 OSLO
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Biskoper vil gjøre Kirken til
verdens største miljøbev
egelse. Kirkegårder drives
økologisk, og kirkekaffen er
rettferdig. De har vært en
viktig pressgruppe for å
stanse utslippene fra
Sellafield-anlegget. Hva
skjer i Den norske Kirke?

Av KRISTIAN S. AAS

Foto: SJALG EKELAND

-. Kampen om et rent hav er viktig. Vi hør
derfor jobbe mot Regjeringens vedtak om
ny letehoring etter olje og gass i l3arents-
havet. Bosetting og livsgrunnlag langs
norskekysten er også noe jeg vil jobbe for.

Ordene kunne ha kommet fra Natur
vern forbundet. Men miljøaktivisten som
uttaler dette er biskop Finn Wagle i Nida
ros. 1-lan er preses i Den norske Kirke og
dermed Kirkens høyeste leder. Til Adres
seavisen beskriver han hvordan han vil
gjøre Kirken til verdens største miljøbe
vegelse. I-Jan ser også for seg at Kirken skal
bidra til a redusere verdens utslipp fra
transport.

- Kirken bør politisk forsøke å endre
transportrnonsteret. Det skal ikke være
slik som i dag; at rastoff fraktes verden
rundt før det kommer tilbake hit igjen fer
dig foredlet. Dagens glohale transport-
mønster ødelegger skaperverket, sier
Wagle.

økofilosofi
Dette er musikk i ørene til Tom Sverre
Tomren. l-lan er leder i Naturvernforhun
det Hordaland, og i tillegg prest. Tomren
mener miljøspørsmål er i ferd med å bli en
naturlig del av Kirkens verdigrunnlag.
Han er pådriver for at miljøfilosofien skal
komme sterkere inn i Kirkens aktiviteter.

— Det er større bevissthet om miljø
spørsmal i Kirken i dag enn tidligere.
Generasjonen som leder Kirken i dag har
fulgt med i miljødebatten og lært økofilo
sofi av Arne Næss og Sigmund Kvaløy
Sætereng, blant andre. Flere kirkelige rad
uttaler seg om miljøspørsmål, miljovern
har kommet inn som en del av prekener
og Kirken har fått sitt eget miljønettverk,
«Kristent nettverk for miljø og rettferd»,
sier Tom ren.

Personlig mener han sammenhengen
mellom kristen tro og naturvern er selv
sagt.

—Når jeg leser om skaperverket, ser jeg
menneskene som en del av det. Dermed
blir oppfordringen om å «ta vare på din

neste» også en oppfordring om å ta vare
på skaperverket, forteller Tomren.

Ikke særnorsk
iDet er ikke lenger uvanlig at miljøspørs
mål tas opp i gudstjenester, og vanligere
skal det bli. Kirkemøtet har vedtatt at en
egen periode i kirkeåret skal settes av til
miljøspørsmål, som vil bli hovedsak i
gudstjenestene i denne perioden. En
grønn kirkebok med miljøliturgi som
prestene kan benytte i jobben er utarbei

det. Tomren har selv vært redaktør for
boken «Grønn postill — økoteori og kirke-
hverdag», som presenterer visjoner og
refleksjoner rundt økologi, og viser hvor
dan dette kan innarbeides i Kirkens virk
somhet.

— Dette er ikke noe særnorsk fenomen.
EGEN, European Christian Environmen
tal Network, er et alleuropeisk miljønett
verk innen Kirken som fungerer på
samme måte som det norske nettverket.
Jeg har vært med på møter i I lellas og dis

kutert problemet med inntrenging av salt-
vann i grunnvannet på de greske øyene,
smiler Tomren.

1-lan får stort sett positive tilhakemel
dinger fra sine kirkelige kolleger på sitt
engasjement, men mener Kirken fortsatt
har et stykke å gå.

— Det er mange som skjonner at miljø
vern er viktig, men som ikke synes det hør
bli et hovedanliggende for Kirken. I tillegg
har du en del personer som mener at Kir
ken ikke skal hefatte seg med verdslige

problemstillinger, men holde seg til det
åndelige, forteller Tomren.

- Samfunnskritisk oppgave
En av hiskopene som har engasjert seg
mest i miljødehatten i Kirken, er Møre-bis
kop Odd Bondevik. Han er medlem i
arheidsutvalget til Kristent nettverk for
miljø og rettferd, og støtter Tomrens enga
sjement. Da Tomren truet med å være
med på ulovlige aksjoner mot bygging av
gasskraftverk, støttet Bondevik ham.

— Kirken har ikke noe forbud mot å
være kontroversiell. Vi har en samfunns
kritisk oppgave overfor de som sitter med
makta. Samtidig går det en grense mellom
det etiske og politiske. Vårt engasjement
ligger på det etiske plan, å formidle hold
ninger, sier Bondevik.

Han nevner at Kirken startet sin egen
aksjon for å stoppe utslippene fra Sellafi
eld-anlegget, og er ikke fremmed for å
bruke Kirkens nettverk til lignende aksjo
ner senere.
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— Ved forkynnelse kan vi skape en
opinion som kan gi våre politikere ryg
grad til å fatte de riktige vedtakerie for
miljøet, sier Bondevik.

I hver krok av landet
-— Kirkens styrke er de i 300 menighetene
som er spredt utover hele landet. Vi har en
lokal forankring som er unik, og et nett-
verk som når ut til hver krok av landet,
sier prosjeklleder Lars ()ve Kvalbein. I [an
arbeider hver dag med å bringe in iljøhud
skapet ut til Kirkens menige medlemmer,

— Skal det være en kopp økologisk kaffe?
Kirkeverge Meinert Helland på Radøy i

Nordhordland har tatt Kirkens miljøeng
asjement på alvor. Prestegjeldet har ved
tatt økologisk drift på alle sine kirkegår
der, og renovasjon av gårdene foregår etter
gammel, lokal byggeskikk.

— Koppene er ekte gjenbrukskopper. De
er kjøpt på Fretex i Bergen for ti kroner
stykket, humrer Helland.

På veggen henger miljøprisen fra reno
vasjonsselskapet, som Radøy kir
kelige fellesråd fikk 2002. Deres
sa tsi n g på økodrift, avfallsmini
mering og kildesortering har
blitt lagt merke til.

— Vedtaket om økologisk drift
pà kirkegårdene er seks år garn
mcli. Vi er nok ikke helt i mål
enda, men vi er jo forhåpentlig
vis på rett vei, sier Helland med
beskjedenhet i stemmen.

Lokal byggeskikk
Radøy kommune ligger en liten
times kjøring nord for Bergen, og
har 4600 innbyggere og tre kir

blant annet gjennom prosjektet «Grønne
menigheter».

— Prosjektet skal gjøre menighetene
mer miljøhevisste, både gjennom å inspi
rere til resirkulering og minimering av
forbruk, men også gjennom å oppfordre
til bruk av miljøliturgi og forkynnelse om
miljø, forteller Kvalbein.

I [an vil at Kirken skal være en miljø-
vennlig motkuliur til forbruksjag og
reklam epress.

—Vi har blant annet hatt tester på hutik
ker for å sjekke om de tilbyr tikologiske

kesogn. Arbeidet med oppussing av kirke-
områdene etter lokal byggeskikk har
kommet lengst på Hordabø kirke i Bøvå
gen, en mil utenfor kommunesenteret
Manger.

— Her har vi bygd opp steingjerder med
lokal stein, etter gammel, lokal bygges
kikk. I gjerdet er det bygd inn et lite hus,
som skal fungere som miljøstasjon med
avfallssortering og miljøinformasjon. Jeg
tror vi har spart mer enn en million kro

ner på å bruke lokal stein
og å gjøre arbeidet selv,
fremfor å sette det ut til en
entreprenør. Og resultatet
blir bedre, smiler Helland,
som også mener at folk har
blitt flinkere til å ta vare på
gravene sine.

Ingen isopor
I tillegg har Kirkerådet i
Radøy kommune vedtatt
forbud mot isoporkranser
på gravene, og har startet et
program for å resirkulere
kranser med kjerne av

varer. Dette kan alle gjøre, men det blir en
større nyhet når det er Kirken som gjør
det, forteller Kvalhein.

Tomren fremholder «Grønne menighe
ter» som en av de konkrete, positive mil
jotiltakene Kirken har bidratt med.

-—Vi har fortsatt et stykke å gå, men når
nye prester som har vokst opp med miljø
spørsmalene avløser gamle, får vi sakte
men sikkert et sterkere miljopreg. Miljø-
bevisstheten er en sterk strømning innen
Kirken i dag, konstaterer lbmren. •

halm. Kirken kjøper rydding av kirkegår
dene av den vernede bedriften PL Arbeid
og Opplæring, som så pusser opp kran
sene, monterer nye blomster og ny pynt
og selger dem på nytt.

— Dette er en vinn-vinn-situasjon, sier
prosjektansvarlig ved PL, Kan Smith. Sam
men med Jannicke Kvamme, som er
ansatt ved bedriften, viser hun oss rundt i
de gamle industrilokalene, der kransene
henger til tørk.

— Jeg ser ikke bort fra at andre kopierer
denne ideen, men det er ikke noe galt i
det. Vi får arbeid til de ansatte ved denne
vernede bedriften, samtidig som kirkeg )dene blir ryddet og vi tjener penger. [)et e
gjenbruk av ressurser, og minsker søppel
mengden, smiler Smith.

Gjenbruk av kirke
Men det er ikke bare kranser som blir gjen
brukt på Radøy. Gjenbruk av hele kirker er
kommunen sannsynligvis alene om.

— Vi har tre vanlige kirker, og så har vi
Emigrantkyrkja. Den sto egentlig i Nord
Dakota i USA, men når det lille samfunnet
der ble nesten avfolket og kirken ble
stengt, var det noen som fikk ideen om å
transportere den hit. Nå er den kommu
nens største turistattraksjon, forteller Hel-
land engasjert.

Mil jøtanken gjennomsyrer hele kirke-
driften i kommunen. Meinert Helland
håper flere tar opp stafettpinnen.

— Det er godt for miljøet, og godt for oss.
Vi får et bredere kontaktnett, og har blant
annet hatt temagudstjenester om miljø,
der Naturvernforbundet har hatt stand
inne i kirken, forteller Helland.•

i---r

iannicke Kvamme
lager nnljøvennliqe
kranser til bruk på kir
kegården.

Kirkeverge Meinert Helland foran miljø-
stasjonen som er murt inn i kirkemuren.

Øya med miljokirke
Radøy har økologiske kirkegårder, resirkulert gravpynt og forbud mot
tungt nedbrytbare blomsterkranser. Og en gjenbrukt kirke. Vi vil skape ny vekst

Hordabø kirke
i Bøvågen.

.4

I,

“Vi er ferdige med Norges største rivelobb. 99 prosent av alt
utstyr, materiell og bygninger på den tidligere raffineritomta i

Risavika er gjenbrukt eller resirkulert. i 00.000 tonn stål,
betong og asfalt gjør nytte for seg på nye måter.
Akkurat nå renser vi jorda.Og vi stiller strengere krav til oss
selv enn hva myndighetene krever ved denne type
opprydding. Snart er området klar til å ta imot nye prosjekter.”
Norske Shell vil skape ny vekst.

50 NATUR & MIUø 2.04
A/S NORSKE SHELL, RISAVIKA HAVNERING 300, P.B.40, N-4098 TANANGER TLF. 51 69 30 00, www.shell.no



3a r

Barentshavet bør få internasjonal
status som særlig sårbart, foreslår
Veritas i en rapport. Norge vurde
rer å fremme kravet i FNs sjøfarts
organisasjon (IMO).

Av AUDUN GARBERD

Like for paske besluttet IMO å gi Øster
sjøen status som lurt tro/ar sensttiet’ sco
an’n (PSSA). Skipstrafikken i Østersjøen
kan dermed bli underlagt strengere regler
enn i andre omrader. Dette kan for eksem
pel være omrader skip skal unnga, sei
lingsleder eller losplikt.

Oppfyller kravene
Det norske Veritas har pa oppdrag fra Sjø

tsdirektoratet vurdert mulighetene for å
gi deler av l3arentshavet og Norskehavet
samme status. Rapporten forslar at havom
rade nord i Norskehavet og sør i den norske
delen av Itarentshavet, bor gis PSSA-status.
Området strekker seg fra I lelgelandskysten
om lag pa nivå med Mo i Rana i sør til Jan
Mayen i nord. hele Lofoten er dermed
innenfor det foreslatte omradet.

Veritas mener dette omradet oppfyller
kravene lMO setter om blant annet spesi
elle okologiske forhold og økonomisk
betydning. Økosystemene i Barentshavet
er blant de mest produktive i verden, sam
tidig som mange arter i omradet er særlig
sarhare, fastslår rapporten.

økt trafikk
Økt oljetransport er årsaken til at man nå
arbeider for a beskytte sjoomradene. I
2003 passerte i overkant av 200 russiske
oljetankere gjennom omradet, og antallet
vil tredobles frem til 2015. Samtidig vil
gjennomsnittsstørrelseo oke fra under
50000 dodvekttonn til over oooo. Veri

tas-rapporten papeker at deooe rossiske

Kun konsekvenser for skip
Miljorådgiver Sveinung Oftedal i Sjofaris
direktoratet avviser at en eventuell PSSA
status vil få konsekvenser for fiskeri ene og
oljevirksomhet i det foreslatte omradet.

— Dette retter seg utelukkende mot
skipsfart og berører ikke andre aktiviteter

i omradet.
— Hvorfor er ikke et større onirade fore

slått?
— Vi har forsøkt a vare malrettet og

holde oss til de mest sarbare omradene

Vurderer flere alternativer
—Vi har bedt direktoratene under ledelse
av Sjofartsdirektoratet om å gjennomga
alternativene vi har innenfor 1W). Det er
ogsa andre alternativer man kan vurdere,
for eksempel tvungne seilingsleder uten
for territorialfarvannet, forteller avde
lingsdirektor Per XV. Sehive i Miljovernde
partementet.

—Det er nyttig å kartlegge hele spekte
rot, ogsa for å få gjennomslag i IMO. Russ
land motsatte seg PSSA i Østersjøen og vil
være en viktig aktor i forhold til vårt
omrade også. Derfor ma vi gjøre hjemme -

leksa godt, sier Suhive. Han papeker at
dette arbeidet ma ses i sammenheng med
arbeidet for en helhetlig forx-altningsplan
for Barentshavet.

Et forslag om strengere beskyttelse av
de nordlige havomradene kan tidligst bli
fremmet ovenfor IMD neste var eller som
mer.

Gasnor ASA - vi gjør
naturgassen tilgjengelig

4 Gasnor tilbyr naturgass der din bedrift holder til

I

LNO leveres til

lokale “energØyer”.

Her fvrdampvs gassen

og leveres i lokalt

rdrnett fram til

bro kerne.

Gasnor — naturgasaleverandgrvn

4 GASNOR HAR LEVERT NATURGASS gjennom rørnett til industrien på Karmøy i 10 år. Vi har
også bygget Norges fØrste frittståvnde produksionsanlegg for flytende naturgass (LNG). Som LNG
kan naturgassen fraktes over store avstander på en trygg og effektiv måte.

LEVERANSENE Av LNG FRA 6ASNOR startet i april 2003, og allerede nå forsynes en rekke
ulike virksomheter med naturgass fraktet som LNG fra vårt produksjonsanlegg. Mye taler for at
LNG vil være den mest aktuelle distribusjoisforrven for naturgass også for resten av landet.

GASNOR ER EN PIONÉR clistr.buvjon og bruk av naturgass i Norge, og bidrar som aktiv eier i
en rekke nati.rgasselskap. Vi mener at naturgass er det reneste brensel som er tilgjengelig i dag,
og vil bidra til at denne ressurser blir tilgjengelig for alle som Ønsker å spare både penger og miljØ.

“lyplavvvtirn Po,thoks 63 • N-4299 AVALD5N ES • Triefon 5285 6210 • E.post: gasnnr(1”gasnorno

GASNdØR
www. çjasnor. p0

Vil béskytte Barentshavet
3

Vi er en miljoplattform

)

En av de viktigste oppgavenefr OLF Oljeindu s Catsdsferemwg . —

_______

er å samordne olje og gassindustriens miljeinnsats Pa vegne air varer-—-.. -

medlemmer har vi tatt på oss rollen som miljepådriver *,- —,

*a
—

• OLF dokumenterer miljekonsekvenser av industriens virksomhet
44

• OLF bidrar til Utvikle et bedre miljeregelverk for sokkelen
-:

• OLF bidrar til å styrke medlemselskapenes kunnskap om miljø www.olf.no
• OLF arbeider for at leting og utvinning skjer i god sameksistens med fiskeriene

• OLF arbeider for gode løsninger som sikrer målene om nullutslipp

transporten gar nært kystlinjen og
gjennom omrader med hoy tetthet av fis
kefartoy. Olje og gasstransporten fra
norsk side i Barentshavet vil i 2or5 være
pa mellom 400 og 700 skip.

Argumentasjonen for a opprette andre
l’SSA-omrader har gjerne bygd pa ulykker
som allerede har skjedd. Nord i Norske
havet og i Barentshavet må imidlertid
argumentasjonen hygge pa risikoen for
fremtidige ulykker.

NATUR & MIUØ 2.0453
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Skriv <innlegg>» i emne-linjen.

Ødeleggelsen av
norske lakseelver

H
VA ER DET SOM FEILER NORDMENNENE? Norge er en av ver
dens rikeste nasjoner med store energiressurser. 1-Ivorfor
bruker ikke Norge midler til alternative energiløsninger,

når de har så rike muligheter til det?
Ivorfor vil de nå ogsa ødelegge den store og flotte lakseelva

Vefsna i Nordland?
Nord-Europa, som Norge er en del av, har ikke sa mange urorte

lakseelver igjen. Norge har inngatt avtaler med mange land om
å beskytte oppvekstomraderie til den nordatlantiske villaksen.
Den er en truet art.

ETTERSOM FREMTIDI:N til denne vakre elva snart skal avgjøres, vil
vi gjerne bringe vare synspunkter inn i debatten.

Det er mange overveielser man må gjøre seg når man skal treffe
et sâ viktig valg som å legge om et elveløp og derved frata naturen
selv å velge hvor elva skal ga.

Deler av Vefsna går i Børgefjell nasjonalpark, så hvorfor ikke
gjøre den vakre Vefsna til et nasjonalt laksevassdrag, som det har

vært planer om i mange år? Dette er
man dessverre ikke kommet videre
med, så kanskje var det beleilig for
kraftprodusentene da elva ble rammet
av gyro og laksefisket gikk tilbake. Da
ble det lettere å overbevise kritikerne
om at skaden ikke blir så stor ved den
planlagte utbygginga. Men nettopp de
berørte omradur ligger der hvor laksen
har noen av sine viktigste gyte- og opp
vekstområder, mange mil fra havet. Få.
elver har så lang lakseførende del som

Vefsna, og den var før sin nedtur blant Norges ti beste lakseelver
med en årlig fangst på opp mot 20 tonn!

Og hva får man ut av en utbygging? At Vefsna her får nådestø
tet som lakseførende vassdrag. Ved å føre så betydelige mengder
vann vekk fra Vefsna, vil villaksen nærmest med tiden dø ut, Det
har vi så mange eksempler på, selv om man prøver å overbevise
kritikerne om at man gjennom pliktutsetting og kultivering kan
opprettholde laksehestanden. Altaelva er kun en skygge av seg
sel’. Driva er som Vefsna blitt til en sjøørretelv. Skihotnelva, hvor
vi fisket en gang, fikk først gyro, deretter ble ogsa denne flotte
elva ødelagt av kraftverk. Dette var kun eksempler, det kan nev
nes mange andre med samme skjebne. La ikke Vefsna bli en del av
disse. Det er mange lakseelver på 1 lelgeland som er hardt rammet;
Røssåga, som før var en meget stor
og fin lakseelv er i dag nesten fri for
laks. Flyene med utløp i indre
Vefsnfjorden, inkludert Vefsna, er
rammet av gyro. Så for ikke å gjøre
skadene større — unnga utbygging
av Vefsna og gjør den til et nasjonalt
laksevassd rag, det fortjener denne
flotte elva!

BRUK MILLIONENI 0; ENERGIE.’Ç på
å få lakseelvene pa fote igjen. link
på hva alle disse lakseelvene kan
produsere av lakseyngel, som mange ar?

senere vil vende tilbake som store flotte laks, med en kilopris på
over iooo kr alt inkludert—-dette er verdien andre steder pa ett
kilo laks fanget av sportsfiskere. Så hade økonomisk og for ikke
at skade naturen, unngd utbygging!

Dette var en del av vår mening om utbygging. Vi blander oss
kanskje horti noe vi ikke har noe med, vil mange kanskje synes.
Men når vii perioder nesten er bosatt i området så ønsker vi å
hevare Vefsna som vi kjenner som en flott lakseelv, med fosser,
stryk og kulper fra utspring til utløp, og gleder oss hvert år til
igjen å besøke denne smukke lakseelv, som vi har gjort det i over

Til slutt vil vi gjerne oppfordre alle om a slutte opp om styret
i Vern Vefsna, gi dem en hjelpende hånd, de fortjener det!

Av Elsbeth og Flemming Maack, Danmark.

Erik Solheim og ulven 3

J
siste utgåva av Natur & Miljø har Erik Solheim ein artikkel
om Noregs ansvar for å ta vare på ulven. Allereie i tittelen er
det grunn til å stusse. DNA-testinga har vist at det ikkje finst

norsk ulv i Noreg, ikkje eingong skandinavisk. Dci ulvane vi har
her no høyrer til den enorme russislce ulvestamma, og er på ingen
mate ein truga dyreart. llernkonvensjonen pålegg oss a ta vare på
dci dyreslaga vi har i landet, ikkje a innføre nye artar eller stam
mer til erstatning for noko som har vorti borte.

Artsvernet generelt vil ikkje lide av at ett framandelement i
faunaen var blir fjerna, jamfør problemet som har oppstatt med
villsvin i Solør-traktene. Faunakriminalitet har to sider: Utryd
ding av sårbare artar, som eg er heilt imot, og innføring av fra
mande artar eller stammer, som eg dg er heilt imot.

Naturvernforbundet, med si noverande haldning, er ein av dci
som er årsak til at Noreg urettmessig kan bli halden for å vera ein
fauna-versting internasjonalt, ikkje dci som vil fjerne dci fra
mande ulvane. Ved å fjerne den framande ulven vil Noreg vera på
rett side av Bernkonvensjonen, ikkje ein «adel utanfor lova», som
Solheim uttrykkar det. I ler har Solheim og Naturvernforburi j
grunn til å gå i seg sjøl.

jerve-, bjørne- og gaupestammene høyrer til. Dci skal vi ha her.

Akseptabel pels?

MedI. nr. 50060304

Magne I. Teppen

Skarnes.

S
OM NATURvERNER OG DYREvENN er jeg mot pelsdyravl og pels
jakt. Man hør ikke drepe dyr uten et akseptahelt motiv. Og
jeg tar avstand fra Kurt Oddekalvs syn: At vi hør ha pelsdyr

avl forde det ellers vil bli import. Et resonnement som ville ha
resultert i røde streker i en skolestil.

Allikevel finnes det et smutthull for dem som gjerne vil ha
pels. I)et dreier seg om dyr som vi spiser, og når vi spiser dem er
det underordnet hvorvidt hovedmotivet er mat eller pels. Og det
dreier seg om dyr som vi hør skyte av hensyn til den økologiske
balanse. Vi bør redusere hestanden av rødrev av hensyn til fjell
reven. A bruke slik pels er faktisk ressursutnyttelse.

N. Borchgrevink

Mat, miljøspørsmål og landbruk

30 år.

Les mer på vår temaside
om økologisk landbruk

Hvorfor bruker
ikke Norge
midler til alter
native energi-
løsninger, når
de har så rike
muligheter til
det?

NORGES BONDELAG

SB SKOG
SB Skog er totalleverandør av tjenester innen
forvaltning av skogressurser.
SB Skog forvalter ca 3,7 mill. daa prod. skog.

Vi i SB Skog sikrer gjennom vårt miljøstyringssystem
miljoverdiene i skogsdrift for våre eiere og andre
tilknyttede skogeiere, totalt ca 690.000 m3 tømmer.

Bevaring av biologisk mangfold er en grunnleggende
verdi som setter rammer for vår virksomhet.

Statskog-Borregaard S kogsd rift AS
Fredenvoldvegen 2, Postboks I I, 2401 Elverum

Telefon 62 41 96 66, telefaks 62 41 01 28
www.bondelaget.no firmapost@sbskog.no www.sbskog.no

-o

Deler av Vefsna
går i Børgefjell
nasjonalpark, så
hvorfor ikke gjøre
den vakre Vefsna
til et nasjonalt
laksevassdrag,
som det har vært
planer om i

Miljooppgaver i fokus:
opprenskning av sjobunn støy avfall
utslipp til sjø utslipp til luft

Oslo havneveseri
TIf.: 23 49 2600 Faks: 23 49 2601
http://www.ohv.oslo.no

Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no
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T-skjorter
T—skjnrtc ni, iikolnç’isk

dirlcct boniull iiu’d

lilotiv (IV / ti iidcfiil. I os
i L størrelse.

Ordinær pris: 190,-
Medlimspris: 160,-

Vervepris: i medlem
Svart T—skjorte iiii’d

i’Jatu it’i’iii/’ ,rlu ndi Is
/05’O ifiii.i’Jingir. 165 i

XXL/XL/L størrelse.
Ordinær pris: 130,-
Medkrnspris: 100,-

Vervepris: i medlem

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

Dyreplakater
«1 ‘ni ti li,r i ko’ og mark», » I iirrelsi’

68 x 98 ciii. Lit’ ‘I i liavt I», s ti ‘rr, lse
b8 x 98 cm.

Ord nær pris: 70,—
Medlernspris: 55,-

Vervepris: i medlem for
begge plakater.

Nytt informasjonshefte!
004: Med rett til ti i/npc

Ordinær pris: 40,-
Medlemspris: 30,-

Klassesett (20 stk): 200,-

Skulderveske
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Fugleplakater
Fire tlotIetu,s’1i7’lnkah’r

med vare z,nidi5’stefu’li’r.
I 9akiti’m ti’ nmnler 45x65 ein.

Ordinær pris: 60,-
Medlernspris: 45,-

Sitt nu ‘d alle fire plakater:
Ordinær pris: 1-)0,-
Medlemspris: 140,-

Vervepris: i medlem

Fuglesang-CD
Dobbel CD med 197 imordiskifu—
çlcarter. Inn lu li bifartei,’nels,’ sinn

ir iii’! enkelt il fin ni’ fi’ammt.
Ordinær pris: 295,-
Medlemspris: 220,-

Vervepris: i medlem

Postkort
«Truede arti’r» (pakki in/6 stk, inkl. k,,11_
z’oli / tter) o’ «Natu rbildcr» (‘ak/’ fl//lo
stk, inkl. konvi du tti ‘r)
Ordinær pris: 30,-
Med]emspris: 20,-

Kan Sendes
Ufrankert
i Norge

NNV betale
POrtoen

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Verv en venn... ...eller kjøp noe til deg selv!

Skibag
1’?.i)nm»Ii\’ og solid ski7’,sn’.
Beskt,tf er skiene ti nder
trimnporI g lagring. Rant—
mer to par ski og stater.
Ordinær pris: 450,-
\‘k’dlernspris: 5D,-
Vervepris: 2 medlemmer

Ryggsekk
Sekk (ca 30 liter) til bilde
ln’crdagslim’uk om,’ ilags turi’i
Sekken har it i’nki’lt, lit—
tl’ct fint ba’n’sis fint mi’d
sku lderri’imcr og In fti’lit’lte.
Ordinær pris: 550,-
Medlernspris: 450,-
Vervepris: 3 medlemmer

Kniv
\Ji,’in’ — kniv at’ Ititti’ kvalitet

mcii 7 cm lot ki ntb/ad.
Denne knivemt lii fli vare

mcd deç ut i naturen!
Ordinær pris: 350,-
Medlemspris: 300,-

Vervepris: 2 medlemmer

Ved salg kommer porto i tillegg. Alle varer kan ogsa bestilles pa www.riaturverli)/1

Rumpetaske
I’m’akf isk ru ntpi’fask’
nmed lioldi’rJ ir drikke—
flaske og plass tilf.eks.
nmatpakkt’, skis itti ,m’in’
og hun mebok.
Ordinær pris: 190,-
Medlemspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Termos
Stalterinis sunt ronuner

0,3 1, nii’d ‘sjatu rz’erm i—

forbtnuli’ts lo’a.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: ibO,—

Vervepris: i medlem

Bøker
Bøker 0112 imiiemm av Nort,’s ita tmm ip, ‘ner og om kampi ‘ut fiur 6 to
inne ;a i/ein: «Josti’dalsbri’m’n: Vaiulrinçar i nasjonalparken»
i ç «Mii’knoP: Spar Sa/If/i/lit for in/i’ natmii’inhim,’miim
Ordinær pris: 150,-
Medlemspris: 100,-
Vervepris: i medlem
Kiimpi’tt om Gatila’
Ordinær pris: 220,-
Medlemspris: 150,-
Vervepris: i medlem

L*r

—

/
I

Fuglemater
I’tm!li’nmater i metall soni enkelt nmouti’n pd
en stor plastflaske. Motm’ni’n [til/iN nied fru

Ji’it flasken etti’r hz’i ‘ni’ som fuglei ti Spisi ‘i.

Ordinær pris: 100,-
Medlemspris: 85,-
Vervepris: i medlem

» , 5,,,, /

t3it )4 -

LI
I, -‘

Informasj onshefter
1 [i’Jtu’m’fra Natuim’vi’m’ndri’t 199b, stadi’ aktuell og inspir—
erendi’ lcsmm ing: «A var,’ dli’,’ ikke vare — om inangfold,
mniljii og ni im’akli ‘i’», « T n’u’skogi’n », «i lit gode liv i i/vi’—
landet>’, «P6 ham’s In i,!, li’ s tier», «Dit niangfoldigi’ fji’lli’t’,
«Stomnu’n i st,’iin’iuiia — iulli nattmi’imr:’i’ns bu’hj,limin’,’ for
mmarsk kultur og i’gciun’t>’, «Naf mmm’ i mmui’mmmui’sketsfotifmr»
og «Mellommm liniul og hat’»
Ordinær pris: 30,—
Med Iemspris: 20,-
Klassesett (20 stk): 200,-

i

-i

O’,t

Be,tilhingskupongVervekupong
FORNAVN: ETrERNAVN: VLRVEPREMIEONSKF EI Svart 1-skjor/i’ FOR’N.’. EITLRNAV’i

LI Sk,b,,0 LI Ii,k: I,»’/’d,I”I’r-,’n . .

ADRESSE, LI /‘iyggs>,’kk LI (lik: \lo/kra// ADRESSE: . ‘,;

G /1» i,p,’t,’.k,’ LI (bk: Kamp’n »ni ( ,,, <i I,, —

I’OSTNUMMER: ‘ .,,., PQS’TSTED: LI Skuldr’rvr”.k,’ LI /-LIgk’sng-CD [‘OSTNUMMER: i’is,i’,II i) ..
.,

:. G Kniv LI / ukrn,i hr . - . ‘,‘:

VT MEOLEMSNUMM$ G i,’rnm.s LI S»I/ mvd 4 /uI’pI,kai»r EVT.MEDLEMSNUMMER: -,r .‘, ‘‘ ‘‘$-

‘,
G ‘/ —kjur/i’: l,t,nd,’/ii0I LI 2 i/yri’plk.iwr “ . .

01<5 \Vi’, ETEERNAVN: LI ( a’, ,‘v,’r ing (giri’ ,‘nd,’s til <, »i ANTALL: ARTIKKEL: ‘Çf1L ‘ -.

/0 LI I /,vi’i/ni’iIl,’rn$,,i» (350 kr/ar) ANTALL: ARTIKKEL: - .
. .2

LI S//tOrill (N’fl” ni»/in,’dI,’ni (/75 kr.’ ar) . ‘

/1’. I »LEI/II I I’OSTSTED: LI / .imIiir’niur/h-r[llk.ip (42/) kr1 ar) ANTALL: ARTIKKEL.

LI SIudu:i/ ,‘ pr-iioni’-/ I,,niili,’ (200 kr/ .lr) /
•

,I I-»-» FØDSELSDATO ANTALL: ARTIKKEL:

115.5/5 ERNAVN: G (,,s’si’,s IIig (gir,svndi’s il v’i’’,-)
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ANTALL ARTIKKEL

.,»,, .,.,, G Hov,’d rnr’r//r’ii»kap (351.1 kr! ar)
,-

ANTALL: ARTIKKEL,

.
G Sftsk’n/ /pr’n1oii’./mr’d Ivn ( I ri kr / ar)

TI I’> ‘. SUM/I I i I’OSTSTED. - LI / ,,niilii’,i,vdI,’,iiskap (420 kr! r)
G S/udun/ p,’n’.j’iii’,mtan,i)ii’ (20(1 kr!Sr)

ANTALL: ARTIKKEL:

TELEFON: F0DSELSDATO,

Z ANTALL: ARTIKKEL:
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SjefsdetektivAndrew og Norges Miljøvernminister Børge

Brende i aksjon FN-bygget. Begge er trøndere, og begge jobber

for bedre vann og toalettforhold i hele verden, gjennom FNs

Tusenårsmål ni 7. Børge jobber med regjeringssjefer og

Andrew med barna. En god arbeidsdeling!

Blekkulf legger atte armer rundt FN-sjef Koffi Annans

bord. FN har bestemt seg for åtte Tusenårsmål, for å

få bort fattigdom i verden. Blekkulf har hvor mange
armer? Nettopp - åtte armer. Tilfeldig? Neppe - det

må være fordi Blekkulf og miljødetektivene nettopp

har blitt FNs nye hjelpere!

vene i FN
3iefçlçuIf, 1ofçIçerolf og jefs
detefçtiv .4ndrew var nettopp

på besøR i New“1’orlç. Der ligger

fNs HoVedfçvarter, og alle

verdens land var på møte der

for å finne ut hvordan vi fan gi

rent drilçfçevann til alle.

0

Denne jenta
syntes det var spennende å
møte en levende blekksprut!‘)re MiOOdeeRV[

Jeg er stolt av at vi har så mange og flinke
miljødetektiver i Norge, og jeg synes dere
gjør en veldig fin jobb. Det er viktig at dere
som er barn og unge er opptatt av miljø
vern, for det er dere som skal overta etter
oss voksne. I den tiden jeg har vært miljø
vernminister, har jeg hatt stor glede av å ha
dere som allierte, både hjemme og uten
lands. Både dere og jeg vet at “det nytter
hvis vi dytter”. Gratulerer med I 5 års
dagen.

Med hilsen l3Ørge l3rende

•1

r
Blekkulf og Rokkerolf opptrer for barna i FNs egen barnehage, i
sjuende etasje i en skyskraper!

Rokkerolf rocker for skolebarn i bydelen Bronx i New York
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Sammenlignet

med 2002 er salget av
okologisk vin tredohiet, ifølge Vin
monopolets statistikk. Mens vi i

2002 drakk 15 ooo liter økologisk vin, for
svant 48 ooo liter ned i våre ganer i fjor.

— En årsak er at det er kommet litt flere
okologiske viner på markedet. For to år
siden solgte vi 12 ulike viner, i fjor hadde
vi et sorti eni på 20, sier rådgiver Jens
Nordahi i Vinmonopolet.

Han tilføyer at Vinmonopolets sorti
ment inneholder flere økologiske viner
enn de 26 som er godkjent av Dehio.
I)ebio kontrollerer at produktene er pro
dusert etter visse regler, som for eksempel
at vinen er laget med begrenset bruk av
kjemisk framstilte hjelpemidler.

Etisk middag?
Etisk handel brer om seg. Nå skal

Max Haveiaar lansere etisk ris,

som omsettes på en slik måte at

levekårene sikres for de som har

dyrket den.

- Ved å kjøpe ris med Max

Havelaar sitt garantimerke på

styrkes seivstendigheten til små-

ti mest soiq økologiske vinene

1. Casa de la Ermita 2002

2. Castillo de Alicante Ecologica 2001/2002

3. Lurton Terra Sana 2001

4. Cumera Organic Sangiovese 2002

5. Torrevento Proemio Castel del Monte

2001

6. Crémant de Die, Brut 1999

7. Casa de la Ermita Monastrell Crianza

2001

8. Cumera Organic lnzolia 2002

9. Bonterra Organically Grown Cabernet

Sauvignon 1996

10. Bonterra Organically Grown Zinfandel

1996

— Noen vinimportører søker ikke om å
bli debiogodkjent fordi okologisk har en
dårlig klang i manges ører, sier Nordahl.

Oppmerksomheten i avisene avgjør til
en viss grad hva folk kjøper. Viner som
høye terningkast blir raskt veldig popu
lære, men det kastes sjelden terning på
okologisk vin.

I tillegg spiller prisen inn. økologisk
vin er noen kroner dyrere enn ikke-økolo
gislc.

Rødvin er mest populært blant miljø-
bevisste «polfarere». Hele 46 000 av de
48 000 literne som ble fortært besto av
røde dråper. 1400 liter var musserende
vin, 500 liter var hvitvin og ioo liter var
økologisk cognac.

garantert minstepris som dekker

produksjons- og levekostnader,

samt en merpris som skal brukes

til utviklingsformål i lokalsamfun

net, opplæring i å bli mindre

avhengig av kunstgjødsel og sko

lestipender til barn og ungdom.

Max Havelaar selger fra før kaffe,

te, økologiske bananer, appelsin

i. I Ivilket land i verden har mest fersk-
vann per innbygger?
2.... og hvilket land har minst?
3. Og hvor mye ferskvann har Norge per
person?

4. Hva sier FNs tusenårsmål om fersk-
vann?
.

1-Iva er den kjemiske formelen for vann?
6. l-Ivilken innsjø i Norge inneholder mest
ferskvann?

og hvilken innsjo er den mest fersk
vannsrike i verden?
8. hvor mye vann drikker en gjennom
snittlig nordmann i løpet av et helt liv?
q. I Ivis du har en hustomt på ett mål, og
det regner en millimeter, hvor mye vann
har du da fått strødd utover tomta di?
io. I Ivor mange mennesker har ikke til
gang til rent drikkevann i verden, ifølge
FN?
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Er du en eksosforgiftet byboer?
Det finnes mange som deg, og de
har organisert seg! World Carfree
Network er en sammenslutning
av organisasjoner og enkeltperso
ner som arbeider for å gjøre ver
den, og spesielt verdens byer,
mindre avhengige av biler. På
nettsiden www.worldcarfree.net

Ç
har de samlet

_________

informasjon

4 . og ressurser
som står til

disposisjon for alle som kjemper
mot bilenes forurensning og
dominans. De har adresser til
andre organisasjoner i hele ver
den som arbeider med å redusere
bilbruken, og mange av disse har
gode erfaringer som også kan

benyttes i Norge.
Nettverket utgir

• også magasinet Car
Busters, som har

• sin egen nettside
på www.carbusters.org.

TI. Hva er Norges eneste helårige, regu
lære bilferjerute på et ferskvann?
12. Hvor regner det mest i Norge i løpet av
ett år?

13. ...og hvor regner det minst?
14. 1-Ivor stor del av vannet i verden er
ferskvann?
i. I Iva heter Norges fem største innsjoer?

Som et par observante lesere på Smøla påpe

ker, har det dessverre sneket seg inn en feil i

blant spørsmålene på side 61 i forrige utgave.

Vi hevdet lagopus lagopus var fjellrype, men

riktig svar er - naturligvis — lirype. På Smøla

har de attpåtil sin egen variant av lirypa, lago

pus lagopus variegatus. Så vet du det.

Hvordan bruker du bysykkel?
Sommeren er her, og i flere norske byer har bysyklene kommet frem fra
vinterlageret. Alle kan bruke syklene, men ordningene er noe forskjellige i
de fire byene som har bysykler. Slik kommer du i gang med bysykkelturen!

__—
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OSLO: Du trenger et

abonnement som du kan

tegne hos turistinforma

sjonen på Oslo 5 eller ved

Rådhuset. 50 kroner kos

ter det for ett år, og da

får du et kort som gjør at

du får syklene løs fra sta

tivene. Turister kan

deponere på kort. Du kan

maksimalt låne sykkel for

tre timer av gangen, før

, må settes tilbake i et

..ativ. Det er ni stativer

rundt i byen.

BERGEN: Du får

kjøpt kort i

resepsjonen på

Rådhuset eller

hos turistinfor—

masjonen. Pri

sen er 100 kro

ner, og dette er

en engangssum.

Det er ti stativer

i byen, og du

kan maksimalt

ha sykkelen i tre

timer.

TRONDHEIM: Det

enkleste systemet av

alle. Legg en tjuekro

ning i låsen på sykke

len, og den løsner fra

stativet. Mynten får du

tilbake når du setter

sykkelen tilbake i et

stativ. Du kan kun

bruke sykkelen i Trond

heim sentrum, og hvis

du setter den fra deg

utenfor et stativ, kan

hvem som helst ta syk

kelen (med mynten i!).

DRAMMEN: Her

må du kjøpe et

bysykkelkort til

100 kroner per år

på Rådhuset,

Høyskolesenteret,

Statens Vegvø

sen, Sykkølhjør

net eller Idrettens

Hus. Da får du

tilgang til 250

sykler i 28 stati

ver, som kan bru

kes i tre timer av

gangen.

NETTSTEDET

Rekordsalg av økovin -vittig quiz
Vann er noe vi har nok av i Norge. Vi tar det som en selvfølge

at vannet flommer ut når vi skrur på springen. Men i store deler
av verden er vann mangelvare, og flere forskere og historikere
mener vannmangel kan bli en av de største konfliktfaktorene i

verden fremover. Hvor mye vet egentlig du om vann?0

bønder og deres familier. Man

bidrar til å opprettholde de lokalt

tilpassede rissortene og bøndenes

kunnskaper om produksjonen, sier

Ragnhild Hammer, informasjons

ansvarlig i Max Havelaar i en pres

semelding.

Merkeordningen Max Havelaar

garanterer at produsentene av

deres varer får en pris som sikrer

dem gode sosiale vilkår, og at

overskuddet fra produksjonen

brukes til å utvikle lokalsamfun

net. For risen får produsentene en juice og sjokolade.
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H
urra! Vi skal få gasskraftverk
medC02-håndtering! Vi kan
lage masse strøm! Uten CO2!

Med norsk gass! Miljøvennlig gass fra
jomfruelige havområder lengre og
lengre mot nord! Renere blir det ikke!

Når til og med miljøvernere roser
beslutningen om å satse alt på å fjerne
CO2 fra naturgass, er det nesten for godt
til å være sant. Et eller annet skurrer. Og
langt bak i underhevisstheten dukker
underskriftkampanjer mot
gasskraftverk opp. Vi erindrer kåringer
av Dagens Fossil på de internasjonale
klimaforhandlingene. Og blir klar over
at et eller annet må ha skjedd
underveis. Noen må ba tatt et elegant
grep. Et sånt grep som kalles for mani
pulering når det blir tatt av virkelig
onde individer.

Vi husker at vii utgangspunktet satt
med Objekt A Uønsket. Objekt A Uøn
sket hadde navnet «Fortsatt satsing på
fossile energikilder». Og alle var imot
det. Det var heint fram umoderne. Det
var nemlig alles ønske at Ohjekt A Uøn
sket skulle vike plassen for noe alle
ønsket: Ny fornyhar energi. Faktisk var
det bare pengene som satte en stopper
for dette nye som vi alle ønsket.

Til alt overmål fremskaffet
regjeringen fem milliarder kroner til
det gode formålet. Alle vindmølleven
ner gledet seg. Bioenergiens tilhengere
visste nesten ikke hvor de skulle gjøre
av alle pelletsene de kunne kjøpe for
fem milliarden Og hydrogen-entusias
tene danset omkring tegninger av bren
seleeller. For en ny tid var begynt. Ende
lig skulle vi lage strøm av luft og kjær
lighet. Ikke en eneste hårføner skulle i
framtiden fyres opp med dårlig samvit
tighet i dette landet.

Omtrent der var vi da noen ymtet
frampå om at bruk av gass var da en
fremragende måte å lage ren strøm på.
Det var da ingen grunn til å begrense
seg til å dele ut milliarder til nytenkte
tanker. Når gamle tanker kunne resir
kuleres med et lite C02-filter på toppen.
På en elegant måte korn begrepet «mil
jøveoolig bruk av naturgass» inn i ord
forådet til de som passer på pengesek
ken vi trodde var merket «fornyhar
energi». Og plutselig var det stuerent å
bruke grønne ord om verdeos største
forurensningsproblem — de fossile ener
gikildene.

Vi har rett og slett kjøpt tanken på at
det eneste som er bedre enn det aller
verste alternativet er det nest verste
alternativet. Problemet er ikke lenger
forurensning. Problemet er bare hvor vi
skal gjøre av forurensningen. Dermed
har deler av miljøhevegelsen vært med
på å bombe oss tilbake til eirka 969—
da den første norske oljen ble funnet på
Ekofisk. I lvem bryr seg vel nå om at

resten av verden leter etter nye energi-
kilder fordi de begynner å innse at fossil
energi ikke varer evig? Energinasjonen
Norge har rett og slett dukket inn i
evangeliene og hentet nytt valgspråk:

Vær ikke bekymret for morgendagen;
morgendagen skal bekymre seg for seg
selv.

Jorunn Gran

GRØNSJ

Gass med filter
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Vi tar produsentan svaret på alvor
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteri retur. no
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B-BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returoclresse:
Natur & miljø

Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway
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Alltid tørr med Libero.

www.Iibero.no


