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ene? Til fjells etter diger ørret? 111cr late
dager nede i bygda, med sju markjordbær
fra nærmeste blomstereng, servert fra en
barneneve pa trappa før frokost? 1-Iva er
egentlig mest natur, ørreten eller blomste
renga? 1)umt spørsmal?

Norske landskap
gjennomgar ni den stør
ste forandringen siden
svartedauen: Landet
gror igjen. Det gar for
test nordpa, men mer

‘s ogsa i mange bygder
‘rafor. Der det tidligere
var slitteenger med et
mylder av markblom
ster sommerstid, tar na
lovskogen over. Store
deler av distrikts-Norge ligner mer og mer
pa tilsvarende strøk i Sverige, der glesbyg
dene ble avfolket for flere tiar siden.

ilevaring av kulturlandskap, har det
egentlig noe med naturvern i gjøre?

Tja. Det har vært vanlig i tenke pi kul

tur og natur som adskilte ting; pi den ene
siden menneskene og det vi har skapt, pi
den andre siden naturen. Da handler
naturvern om i beskytte naturen mot
menneskelige inngrep. Omtrent slik har
vi tenkt, nir vi ni har vernet over 12 pro

sent av landarealene i Norge.
Men denne tenkematen hol

der ikke lenger. Naturen ligger
ikke pi fjellet. Det nye natursy
net bygger pi at vi lever inne i
naturen: Under skyer og oi.on
lag, over matjord og fossiler,
med levende landskap rundt
oss i alle retninger. Da er det
ikke lett a sla fast hvor kultu
ren slutter og naturen begyn
ner. Vi pivirker uansett det
aller meste. Hvis vi vil ta vare

pi mangfoldet i naturen, er det ikke nok a
frede omrider med minimale spor etter
mennesker. Vi ma ogsi se etter verdiene i
veikanten og bak huset. Det er ikke 0K at
en sommerfugl dør ut bare fordi den trives
der det bor folk. Rundt 30 prosent av artene

Oslo er servert
Vi tester øko-kafeer
i hovedstaden 35

skapet. Det gjør vi ogsa.
I dette nummeret av Natur & miljø er

det mye stoff om forholdet mellom men
neske og natur: Du kan lese om endring
ene i det gamle kulturlandskapet, og om
forslaget til ny lov om naturmangfold,
som prøver i ta konsekvensen av det nye
natursynet. Du kan lese om store planer
for i forandre deler av kysten til en ny
type kulturlandskap, med vindmøller pa
rekke og rad. I lelt til slutt en aldri sa liten
overraskelse fra Himalaya: Kanskje
ishreer ogsa er et slags kulturlandskap,
nir det kommer til stykket?

Vi anbefaler ogsa vart avskjedsintervju
med Erik Solheim, som gir av etter ni ir
som leder i Naturvernforbundet. Takk for
innsatsen! Og god sommer — til Solheim
og alle andre.

Husbanklån til
miljøbevisste
Nå skal det lønne
seg å spare strøm 42

Kunsten å plante
en isbre
Rare ting skjer
i Himalaya 55

Faste1E”

•NyttfraNNV 32
• Bøker
• Debatt
• Blekkulf
•Div... .2
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Jeg har
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Norge gror igjen
I Snart sommer, I Ivordan er ferieplan ia den norske rdlista lever i kulturland

iform

Rundt 30
prosent av
artene på den
norske rødlista
lever i kultur-
landskapet. Det
gjør vi også.
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Innhold

Gul kule
i bytrafikken
Natur & miljø tes
ter ny norsk el-bil 4

(denne serien finnes Sportsdrikk ,ie’d bm.,mo&, Re overy med sjoko lade- og
jordbærsmok og Protein med sjokc tel,’ r Io,db. , v iL / tillegg finnes drikke flaske.

Natur&miljo
Utgiver: Norges Naturvernforbund
Saks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norge.
Besøksadresse: Grensen 9b, Oslo.
Tif: 23 1096 10.
Epost: redaksjonen@naturvern.no
‘‘Iefaks: 23 10 96 11.

ikgiro: 7874.05.56028

Fungerende redaktør: Jon Bjartnes
Journalister: Elisabeth K. Andersen,
Kristian 5. Aas

Annonser: HS Media, tlf. 62941030
Design/lay-out:
dEDBs,gn, Ketill Berger
Sats og trykk: GR0SETT’

Abonnement
Institusjoner: kr. 340,-
Enkeltpersoner: kr. 225,-
Bestilles hos
Naturvernforbundets
med lemsservice,
Postboks 342 Sentrum,
0101 Oslo, Norge.
TIf- 231096 10.
TeIc’faks 23109611.

• Naturvernforbundet innestar ikke
for rniljovennligheten til de bedrifter,
tjenester eller produkter som det
annonseres for i Natur & miljø.

Soppelmafiaen Tema energi 38-44
Tjener milliarder

Verdens størsteå forgifte
vlndmolleparkomgivelsene 1J Under planlegging
på kysten av Møre
og Romsdal 40

Vakker
mangelvare
Blomsterengene
forsvinner. Hvor
skal sommer-
fuglene leve da?

Serien med Åsport-produkter er bi’ieq l W nLIlv mi iii “ker fra idrettsutøvere til de
som trener på helsestudio.Ved koncli -.onkt.v.n I. i-’ sig pci sykkel, ski eller til fots kan
Asport-produkter gi nødvendig tilF’ ml av k ebohyl’ ti, elektrolytter og proteiner.

Apotekproduksjon

Takk for
innsatsen
Erik Solheim går av
etter ni år som
leder i Naturvern

5 forbundet 22

Erik Solheim . side 22

Asport -serien produseres i Nog- ,-II1I ‘io.ik nu.’ i-. -ili’geniiddellovgivning. Spør n.’iim i oeiti’l ‘i yii-ligere informasjon. www.asport.com
,,

Sjelden kost
Har du smakt det
siste i sitt slag? 24

Den nye
Naturloven
Du skal ikke bare
verne. Du skal gjøre
det som trengs. 12

Bestemors
truser i reprise
Moteklær er ikke
hvadevar

RI.d,,,,*n F

Eksospå
nært hold
Forurensning som
du aldri har sett det
før 23

fagpressene
-

Natur & miljø er tilsluttet 22

Fagpressens Redaktørplakat
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Buddyen er en typisk
bybil: lnnkjørt skal
batteriene klare fem
til åtte mil mellom
hver lading.

Den nye Kewet
Buddy er snerten
nok til at du kan

parkere med Snu

ten inn. Hen dig.

— 1-Ijeip, den sier jo ikke brum!
For en som aldri har vært inne i en el-bil

før, er det a vn om tenningsnøkkelen på
en Kewet Buddy en sær opplevelse. I Ivor
er hostingen og starimotor-filingen? I tvor
er brølet? Buddy brøler ikke. I lan gir ikke
fra seg en lyd. l)u tviler på om den i det
hele tatt begynner å trille når du tråkker
ned gassen.

Men det gjør den.

Trives i førti

Den nye, norskproduserte el bilen er en
byhil. Med en ny, ikke ferd kinnkjørt bat
teripakke gar den ikke lenger enn
fire-—fem mil, noe som øker til mellom
fem og atte mil når batterieni er
innkjorte. Altså er den ikke noe å dra pa
campingferie med, men clii er heller ikke
intensjonen.

Med en motor som har sin i rivselsfart
mellom 30 og 50 ki h ineier i mo, er det
bygatene som er liciddvs hoiwnc. I )et skal
være mulig å få Ittiddy opp i kilometer i
timen, men clii prøvli vi oss ikke pa. I

bygatene fungerte den meget bra, men
opp lange bakker gikk det tregt.

Med snuten mot fortauet

Irteriøret i Buddy cr noe videreutviklet
fra den gamle Kewet-moclellen, og har et
oversiktlig clixplay med speedometer og
1,atteristand svært godt markert. Setene er
gode, men kan ikke justeres frem og

Norges eneste bilfabrikk, Elbil
Norge, lanserer sin nye modell
Kewet Buddy og øker produksjonen
markant.

Etter at Think la ned produksjonen, er den
vesle fabrikken i Nydalen i Oslo Norges
eneste bilprodusent. Daglig leder Hans
Håvard Kvisle i Elbil Norge håper at den
nye modellen Kewet Buddy kan føre til at
enda flere velger elektrisk bil.

500 biler i året?

— Vi startet produksjonen av Buddy i april,
og vil bygge 6o biler i år. Etter hvert ønsker

i å øke til mellom 250 og 500 biler i året.
vi må ta ting skrittvis, sier Kvisle.

Buclclv ble nylig vist på messen EVS2I i
Monaco, og fikk stor oppmerksomhet der.
EVS2 i er verdens største messe for biler
med alternativt drivstoff, og er åpen for
biler som drives med brenselsceller og

tilbake. Bilen er registrert for tre personer,
men ifølge Elhil Norge hør den ene perso
ren være et barn. Med to Voksne pluss
handleposer ma nok bilen regnes som

full. Men det at bilen er liten, er også ett av
de største fortrinnenc: Farkcring og sma
manøvrering går langt lettere enn med en
stor bil. I omrader med lukeparkering er
Buddy, som den gamle Kewet modellen,
liten nok til a kunne settes pa tvers, med
snuten mot fortauet. Det vil si at alle

batterier, samt hybridbiler.
— Det var tydelig at bransjefolkene ble

positivt overrasket over den nye model
len. Jeg håper den blir like godt mottatt i
markedet som den ble på messen, sier
Kvisle.

Siden 2000 har Elbil Norge produsert
biler i Nydalen. Mye har skjedd.

— Nå har Norge kanskje det beste settet
med lovmessige virkemidler for el-biler i
verden. Myndighetenes innsats for å øke
bruken av el-bil er fantastisk, og vekker
oppsikt internasjonalt, forteller Kvisle.

Likevel ønsker han flere ladestasjo
ner, og reagerer på deler av avgifts
systemet rundt el-bilene.

— I dag er det momsfri tak for
kjøp av el-bil, mens leasing er
momsbelagt. Jeg ser ikke helt
logikken i det, sier Kvisle.

• Kristian S. Aas

luker som ikke er store nok for en
konvensjonell bil, holder for Buddy.

Reaksjonen på pedalene er noe annerle
des enn man er vant til, hvis man kjører
en vanlig bensin- eller dieselbil med gir.
Noe kan tilskrives autornatgir, men moto
ren oppfører seg ogsa annerledes.
Innimellom oppfattes pedalene hypcrsen
sitive, mens de andre ganger, særlig nar
batteriene begynner å tømmes, er trege i
reaksjonen. Men det gikk fort å venne seg
til forskjellene, og etter hvert ga Buddy
faktisk en relativt god kjøreopplevelse i
trange bygater.

Buddy er søt. Den lille dingsen med den
spisse snuten gjør at både du selv og andre
trafikanter smiler. Men størrelsen fører til
enkelte sikkerhetsmessige utfordringer,
og Elhil Norge innrømmer at Buddy-sjafø
rer nok kan være mer utsatt i enkelte
ulykkessammenhenger. Men designen av
rammen er gjort slik a kupeen deforme
res minst mulig ved krasj, og bilen har et
sa lavt tyngdepunkt at den er tilnærmet
veltesikker. Er du villig til a bruke fra
i [i) 000 kroner og oppover for en ren
bybil som er fri for lokal forurensning, er
Buddy et godt kjøp. • Kristian S. Aas

Tenker
på ny produksjon

• Think Nordic planlegger å starte
produksjon av en ny bilmodell, Think Public, til

høsten. Lanseringen av bilen vil skje rundt årsskif
tet. Think Public er en bil som er spesialtilpasset ord

ninger med bildeling, der konseptet er at bilen skal
være tilgjengelig på tilsvarende måte som dagens bysy

kler.
— Det er en liten bil med relativt lav hastighet, så vi har

prøvd å forestille oss hvor det kan være en fordel med
slike biler. Bysentrum og flyplasser er to av stedene vi

ser for oss at Think Public kan passe utmerket, sier
Michael Eimstad, PR- og markedsføringskoordinator i

Think Nordic.
Etter at produksjonen av Think City sluttet i 2002,

har selskapets produksjonsanlegg i Aurskog stått
uvirksomt. Men hvis Think Public blir en suksess,

ligger det an til liv og røre i lokalene igjen.
Bilen skal ikke lanseres mot privatmar

kedet.

Daglig leder Hans
Håvard Kvisle i Elbil
Norge drømmer om å
produsere 500 biler i
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Sofieprisen til
Watt-Ciout ler
Sheila Watt-Cloutier er i år tildelt
Sofieprisen for sitt utrettelig miljøar
beid gjennom en årekke. Leserne av
Natur & miljø husker kanskje inter
vjuet med henne i forrige utgave av
bladet, der hun forteller om hvor
dan klimaendringene er i ferd med
å smelte isen under beina på
inuittene i Arktis.

Watt-Cloutier er leder for inuit
tenes samarbeidsorganisasjon,
lnuit Circumpolar Conference, og
kommer selv fra Canada.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide vil overrekke
prisen under en seremoni i Oslo 15. juni.

Les mer: http://www.sophieprize.org/

Dalal Lama slår ned på dyrehandel

Tibetanere i Tibet såvel som
i eksil er strekt involvert i
ulovlig handel med dyr
mellom Nepal, Tibet, Kina og
India. Det viser en undersø
kelse fra Environmental
Investigation Agency, ifølge
BBC. Dette har fått selveste
Dalai Lama til å stål bresjen
for en holdningskampanje
mot ulovlig handel med dyr,
sammen med Care for the
Wildlife og Wildlife Trust of
India. Dalai Lama appellerer
spesielt til eksiltibetanerne
ved å minne dem på at en
god buddhist er en ikkevol
rlelig person. Ulovlig handel

ed dyr er et stort problem

Folgefonna ny
nasjon a Ip a rk
Folgefonna i Hordaland er
Norges 25. nasjonalpark. Den
nye nasjonalparken er den før
ste i landet som går fra fjor
den og helt opp til selve
is b ree n.

Før regjeringens verneved
tak i slutten av april var det
mye diskusjon om elvene
rundt selve Folgefonna. Flere
av elvene var aktuelle for
kraftutbygging. Men na kan
naturvernere og friluftsfolk
notere seg for en seier, etter at
både Tokheimselva og
Eitrheimselva ble vernet i for
bindelse med opprettelsen av
den nye nasjonalparken.

ørkenspredning under lupen -

Fr4i fr og fem år fram i tid skal fcskerne utvikle og teste et
system for å overvåke og modellere ørknspredning og jord

. odélèggeLser.DeSurvey ertrolig det’torste enkeltstående .,

forskningprosjektet på erkenpredn1,g noen sinne. Det vet
densomspflnende prosjektet inkluderei 40 forskningsinsti- —

tusjoner fra6 europeiske land, deriblait Sv,erige Til trosS ‘.

for at ørkenpredfling er en kjént global Irussel finne9 det
..

per i dag jngen>nerjeØt mtodç for å tille diagnose som
. kan være und7erlag foi prjteging og bekjempelse vfeno

: .:‘ menet. EI) er.*en tungé’e1opeike aktørn, mens andre
land Marokko, Senegal og .ii
Chile. Det er disse landene ogpiddelhvsonrådet! EL) son
skal under lupen. .t. 1’ . . .

...s. .. I. .‘ -
‘

S
...t1.. ,,4) ‘
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Glassbjørner
til festival
og trykkeri
Fem bedrifter ble tildelt miljø-
prisen Glassbjørnen for 2005.
Prisen ble delt ut i forbindelse
med «GRIP Forum 2005», og
det er tredje gang den deles
ut. Natur & miljøs eget trykkeri
Grøset fikk prisen i åpen
klasse, mens hedersprisen gikk
til bedriften 050 Hotwater på
Hokksund. N&m hadde et
intervju med gründer og
bedriftseier Reidar Braathen i
fjor. øyafestivalen fikk prisen i
kategorien kildesortering,

•-__ — T J’ mens Norgesvinduet B;ørlo i
I Nordfjordeid fikk produkt

øyafestivalen — best på kilde- prisen og Oslo kommune fikk

sortering innkjøpsprisen.

ViA’PxFZAFr
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I korthet

Et lokalt energiselskap

I tillegg til energiproduksjon har NTE lang erfaring
med installasjon og oppbygging av elektriske anlegç
NTE har butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan
tilby det meste av elektriske produkter til
konkurransedyktige priser.

Kommunikosjon

NTE 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!

mellom India, Tibet, Kina og
Nepal. I en enkel grensekrys
sing i fjor fant tibetanske
myndigheter skinn fra 32
tigrer, 579 leoparder og 665
otre.

Kampanjen har ennå ikke
helt tatt av, men videoer og
brosjyrer samt holdningsbe
skjeder pä TV og radio er
under planlegging. Det ser ut
il a haste med a fa ut infor
masjon. Nar den nye jernba
nestrekningen mellom
Lhasa, hovedstaden i Tibet
og Beijing i Kina star klar om
litt, frykter de frivillige orga
nisasjonene en opptrapping
av den ulovlige handelen.

NTE
Nord -Trønd2Elektrisitetsvork

Telefon: 74 15 02 00
faksj 74 150400

Prisvinnerne Arnt 0. Andersen (t. v.) og Atle Mandrup fra øya-
festivalen, med isbjørn og Thorbjørn prisutdeler Berntsen.
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RE
engplanter og markblomster gjorde land
skapet til et matfat for spesialiserte insek
ter av mange slag, og sommerfuglene ila
gret omkring.

løpet av de siste ti ara. Bøndene er ikke
bare færre enn for, (le gjør ogsa helt andre
ting. Engene er planen med bulldoser og
gjødsles med kunstgjodsel. Stadig færre
dyr beiter i utmarka, og de som gjør det
gar gjerne høyere til fjells. Setrene er lagt
ned. Folk som driver med utsiatt og lau
ving er så sjeldne at de havner pa Norge
Rundt.

I takt med endringene i landbruket gror
store omrader i distrikts Norge til med
lovkratt. Det gar fortest nordpa, pä vest
landet og i skogsbygdene på østlandet.
Fagfolk sammenligner tempoet i
gjengroingen med tiden etter
svartedauen.

Men det er ikke bare fraflytting og ned
legging som endrer det gamle kulturland

( ‘:apet. I den andre enden ax flyttestrøm
-oen, rundt byer og tettsteder, blir aker,
eng og beitemark erstattet med boligtom
ter og kjopesentre, veiei-, parkeringsplas
ser, golfbaner og plen. Samme hvor du
snur deg rna du lete lenger og lenger etter
bade hlaklokkevikua og steinrøysa neri
bakke IL

Artsmangfoldet blir mindre

Ifølge Direktoratet for Naturforvaltning
har vi 46 akutt eller sterkt truede vegeta
sjonstyper i Norge. I-tak parten er kultur
landskapstyper, skapt av tradisjonelt jord
bruk gjennom flere tusen ar. Nar disse
Iandskapene forandres betyr det nye lix s
vilkar for plmter, insekter, fugler og
pattedyr.

Det er mangfoldet det gar ut over.

Mange

arter har spesialisert seg pa a leve i
.it gamle, lysapne, varierte

jordbrukslandskapet. For eksempel vil du
gjerne finne 40— 50 ulike gras- og urtety
per pa en kvadratmeter ugjødslet slatte
eng. Begynner bonden a spre kunstgjødsel
pä enga, synker tallet fort til mellom fem
og i. Sma og beskjedne blomster som
bakkemynte, veronilca og fioler blir borte,
mens næringssultne arter som lovetann
og hundekjeks overtar. Dermed
forsx inner ogsa spesialiserte insekter: En
del sommerfuglarter, for eksempel, kan
bare leve pa en eller to planter. Nar disse
plantene blir borte, forsvinner <spesialis
tene» samtidig. I stedet overtar «generalis
ter», som kan leve pa alle type blomster.

Rundt en tredel av artene pa myndighe
tenes rødliste hører hjemme i kulturland
skapet. Det dreier seg om enkelte fuglear
ter, som akerrikse og hortulan, en rekke
flaggerniusarter og en del sopparter som
bare lever pa beiternark. Men aller mest

• Strandeng
• Slåtte- og beitemyr
• Flommark
• Kystlynghei

handler det om blomster og insekter. 40

prosent av de rødlistede karplantene lever
i kulturlandskapet. For sommerfuglene
ligger tallet rundt 6o prosent, det vil si
hele 312 arter.

— Trenger en ny bevissthet

— I )et er ingen tvil om at vi trenger en mye
slorre bevissthet om hva vi står i fare for å
miste, sier seniorradgiver Akse østebrøt i
Direktoratet for Naturforvaltning. Flun
har vært norsk representant i et større
nordisk-baltisk samarbeid om kartlegging
av endringer i kulturlandskapet. Selv om
tilstanden varierer i de ulike landene, har
de ogsa mye felles.

— l1)r Norges del har vi kanskje mest a
lære av a se pa utviklingen i Sverige. Der
har endringene i kulturlandskapet kom
met mye lenger enn her. Men vi kommer
etter, og na gar det fort. Den gjengroingen
vi ser na i store deler av landet, begynte
med omlegginger i landbruket pa igo- og
So tallet. Vanligvis tar det mellom .zo og

40 år før beitemark og enger blir overtatt
av lauvskog. Nar landbruksjord tas ut av
bruk i dag, vil virkningene melde seg for
fullt først om et par tiår, sier Østebrøt.

Den nordisk-baltiske ekspertgruppen
anbefaler mer forskning, både for å kart
legge forandringer og for a finne fram til

Truede typer kulturmark
• Loveng
• Hagemark
• Beiteskog
• Hostingsskog
• Slattemark

Arter på rodlista

Mil
Fato A,g,’ ti c 1t. -, i

Planter
94 karplanter pa rodlista lever i
kutturlandskapet. Blant dem for eksempel
orkideene kvitkurle, svartkurle,
myrflangre, purpurmarihand, narrmari
hand og sostermarihand. Andre arter:
Dvergmarinokkel, huldrenokkel, smaorme
tunge, smatsote.

Sommerfugler
312 arter på rodlista lever i kulturlandska
pet

Fugler
Ni arter pa rodlista lever i kulturlandska
pet, blant dem akerrikse, svarthalespove,
hortulan, sørlig gulerle, engelsk gulerle

sopp
189 av soppartene pa rodlista lever i kul
torlandskap

Kilde: Direktorotet for Notorforvoltoiog

1GEL1
Tenk deg nøye om: Når så du sist en åpen eng i alle regnbuens farger, full av blomster

og som merfugler? I fjor? På åttitallet? Aldri? Kulturlandskap med blomsterenger er i
ferd med å bli historie. Mange sommerfugler forsvinner med dem.

lØr andre verdenskrig hadde Norge over
200 000 gardsbruk. Landet var i bruk: Bei
tedyr gikk i skogen og pa fjellet. Bøndene
slo gras og urter pa enger og myr i
utmarka. Lauvtrær ble lauvet. Langs kys
ten vedlikeholdt folk Iyngheiene ved
hjelp av heiting, slått og bråtebrenning.
Mange gåndsbruk hadde ugjødslede,
kupente havnehager, der husdyr heitet

mellom steinrøysen og digre trær. I fjellet
var setrene i drift; ku, sau og geit åt lauv
kratt og holdt liene apne. Vaniasjonen av
driftsformer var stor, og for landskapet
var resultatet tilsvarende variert: Bygdene
så ut som Jappetepper, med enger, åkre,
heiteniarker, havnehager og sa hortetter.
Denne mosaikken begynte ved hygrensa
og varte nesten helt til fjells. Ft mylder av

Slutt på blåklokkevikua

Men dette var altsa før. Per i dag har Norge
færre enn 6o 000 gardsbruk, og tallet syn
ker som en stein. Førti prosent er borte i

-. -
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Lakrismjeltblåvinge.

fl - i

1vJ0205 9



Sommerfugler som er i ferd med å forsvinne

Lakrismjeltblåvinge
Denne vakre blå sommerfu
glen er «direkte truet» på
rødlista. Arten finnes bare
innerst i Oslofjorden på
enkelte av øyene i kommu
nene Asker og Bærum: Ost
øya, Borøya, Nesoya og
Brønnøya. Pà 1980-tallet og
før var den vanlig pa
Ostøya, men nå har den blitt
sjelden også her. Alle disse
øyene er såkalte kalkøyer, og
sommerfuglen er å finne på
kalkgrunn der det vokser
Iakrismjelt. Lakrismjeltblå
vingen trues blant annet av
videre utbygging av golfba
nen på Ostøya. Generelt
utgjør «parkmessig oppar
beidelse og tilrettelegging
for friluftsliv» en trussel da
naturen på øyene blir erstat
tet med plener og turveier.

Heroringvinge
Sommerfuglen er «särbar»
på rød lista, og omfattes
ogsa av Bern-konvensjonen.
Den trives best pa enger
skoglandskap der det finnes
masse storkenebb og
soleier. Disse engene er i
ferd med å gro igjen etter
som husmannsplassene og
slåtteengene er blitt histo
rie. Før var heroringvinge
vanlig på den sydøstlige
delen av Østlandet, men nå
finnes den bare pa noen fa
øyer innerst i Oslofjorden og
ellers i Akershus nær gren
sen mot Sverige, og såvidt
inn i Østfold og Hedmark.

Stor bloddråpesvermer
Denne blod røde og sorte
sommerfuglen er kategori-

Purpurgulivinge
Sommerfuglen med det
poetiske navnet purpurgull
vinge er ikke utrydnings
truet, men den er ikke så
mye å se i lavlandet i Sør-
Norge lenger, hvor den har
gått sterkt tilbake de siste
ära. Arsaken er at typiske
engplanter som syre og sli
rekne er blitt mye sjeldnere,
og larven til purpurgulivinge
er avhengig av disse for å
spise og vokse seg til en vak
ker sommerfugi.

Prikkrutevinge
Gul og svart med prikker
inne i noen av rutene sine,
derav navnet
prikkrutevinge. Sommerfu
glen er kategorisert som
«sårbar» på rødlista. Tidli
gere har den vært utbredt
rundt hele Oslofjorden og
langs sørlandskysten til
Arendal, men den har gått
sterkt tilbake de siste arene,
og kan nå bare treffes på
ytterst få lokaliteter som
Tjøme utenfor Tønsberg og
Rauøy utenfor Fredrikstad.
Den lever på smalkjempe og
veronika, og er som UIf Lun
dell avhengig av åpne land
skap for å trives. Disse har
forsvunnet mange steder
rundt Oslofjorden på grunn
av bit-for-bit utbygging og
forbusking som har tatt käl
på det meste av de apne
engene i kystområdene som
prikkrutevingen foretrekker.

Prikkrutevinge.
F,to Le’*a.k

gartnere. De poser på med matjord eller
gjødsel når de skal lage grontarealer. Da
vokser det bare opp gras som er sterilt og
striglet som i Slottsparken. I ladde de bare
droppet matjorda og gjødselen hadde all
verdens engplanter vokst opp, og med
dem hadde sommerfuglene kommet, sier
Aarvik.

1-lan får støtte fra den svenske forskeren
Nils Ryrholm. Til avisen Dagens Nyheter
sier han at skal du redde sommerfuglene,
så må du la graset gro i hagen din, og slå
det en gang på høsten. Han møtte motbør
fra sine naboer i starten da han innforte
dette i sin egen hage, men na henger de
over gjerdet i beundring over de vakre
blomstene og sommerfuglene som flagrer
rundt.

Militæret en reddende engel

Militærforlegninger har så langt vært en
nodens havn for sommerfugler som har
blitt offer for bit-for-bit-nedbygging. På for
eksempel øya Rauøy utenfor Fredrikstad
har militæret fram til i dag forbudt sivile å
komme ut. Noe sommerfuglene har triv
des godt med.

— øya har vært et paradis for sommer
fugler, en naturperle. Her har det vært en

sert som en «hensynskrev
ende art» på rødlista. Det vil
si at det fortsatt finnes
enkelte forekomster av
arten, men at den påvirkes
negativt av en rekke fakto
rer, for eksempel fragmente
ring av Ieveområdene dens.
Sommerfuglen foretrekker
enger med masse erteplan
ter, særlig tiriltunge. I dag
finnes ikke stor bloddrapes
vermer på østlandet i det
hele tatt, men den er å se
på vestlandet i bratte lier
der snøras om vinteren hol
der skogen unna.

Karminspinner
«Direkte truet» er denne
vakre røde og svarte som
merfuglen. Den trives best
der det er tørt og solrikt,
hvor det vokser landøyda
eller smalsvineblom. Arten
finnes i hopetall på militær-
øya Rauøy eller Rauer uten
for Fredrikstad, og også et
område inne i Fredrikstad
by. Utenom dette er den en
sjelden gjest

Solbiommøll
Denne møllen lever bare på
en engplante som heter sol
blom. I Sverige kalles plan
ten for slåttegubbe fra gam
melt av, fordi blomstringen
ble brukt som tegn på at
enga var moden til a slås, I
dag er solbiomen et sjeldent
syn ettersom slått blir mer
og mer uvanlig, og den kon
kurreres ut av andre hurtig-
voksende planter når enga
gjødsies. Dermed forsvinner
møllen som lever på solblo
men ogsä.

1992: Gammel innmark med rydnings

røyser og spor etter åkerbruk. Fra Valle
2002: Grana har fått overtaket. Før ti nye

Setesdal.
år er gått vil utsikten til kirken være
borte.

skjøtselsmetoder som kan fungere. De vil
at framtidens bønder og landbrukshyrå
krater skal lære mer om pleie av kultur-
landskapet, og mener det trengs flere og
mer må,lrettede ordninger i landbruket.
Men de mener ogsa at andre enn bønder
kan bidra til å holde kulturlandskapet ved
like. I en fersk rapport skriver ekspertene
at det finnes mange eldre, arbeidsløse og
sommergjester på landsbygda, som kunne
bidra til pleie av gammelt
kulturlandskap, dersom forholdene ble
lagt til rette for det.

— Ansvaret for kulturlandskapet kan
ikke overlates til landbruket alene. Vi
kommer til å bli nødt til a støtte oss på
andre grupper i tillegg, sier Akse Østebrøt.

Utfordrer anleggsgartnere

Leif Aarvilc er sommerfuglen
tusiast, avdelingsingenior på

Naturhistorisk
museum på Tøyen
og en av drivkref
lene bak internettsi
den Norges Sommer
fuglcr.ltan har
ingen problemer
med å plassere
utfordringer hos
andre yrkesgrupper
enn bøndene.

— En av arsakene
I il at
sommerfuglene for
svinner, er
manglende kunn
skap blant for
eksempel anleggs
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Kilde: Leif Aarvik, internett
siden Norges Sommerfugler:
www.nhm.uio.no/norlep/

Purpurgullvinge.

viss aktivitet og dette stimulerer engplan
ter. Det må være skjøtsel av et område for
å skape åpne landskap med blomster.
Ingen skjøtsel fører bare til gjengroing av
buslci’r og trær, sier Leif Aarvik.

I Lan minner om at et mangfold av eng-
planter og sommerfugler ikke bare repre
senterer et biologisk mangfold, men også
har stor estetisk verdi:

— I [va er vakrest: En striglet gressplen
med husker eller en blomstereng i alle
regnhuens farger med et yrende insektliv?
spør Aarvik.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

og Jon Bjartnes
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Norge skal bevares for all evig tid. Alle
vare 26 naturtyper, hver eneste pipp, Lille,
blomst og pigghud. Alt tap av biologisk
mangfold skal stanses innen fem år er
gatt. Det har Stortinget bestemt, men sam
tidig skal vi bygge og bo og bruke natu
ren — hærekraftig.

Akkurat sa arnbisittst er malet for den
nye loven om naturmaogfold. Debatten
om hva loven skal inneholde er i full

gang.

f\Ttjtorlov Det ha idler om den sterkeste,
og hvordan li indre den sterkeste 1(1 øde—
legge de sv ikeste; dejarsvarslose. Vi
mennesker er de sterkeste. J)eforsvars
løseer dyr; planter,fisk,fugl,jjell, land
skap, sjø og insekter: Natur.
Hvordan skal viforsvare dem og

bevare dem mot oss selv?Med lov.
I [va skal stå i loven? I fva skal

være lov?
Vi må høste ogsa, ta i

B iologi boken

Lov om naturvern, naturvernloven, ble ved
talt juni igo. Na er den veid og funnet for
lett. En ny lov skal vedtas. I 2001 ble bio
mangfoldlovutvalget utnevnt, og for et
halvt år siden kom de utvalgte til Miljø
verndepartementet med den lengste og
tyngste offentlige utredning noensinne —

NOU nr. 28, 2004. Verket teller sider,
og har fatt rykte pa seg for å være særdeles

velskrevet og lekker til utredning a være.
Ja, sa pedagogisk er (len visstnok at noen

har omtalt den som en lærehok i hiologi.
Utredningen er nå p horing over det --

ganske land. For i s. august skal alle
berorte parter ha sagt hva de mener om
forslagene til den nye Lov om bevaring av
natur; landskap og biologisk mangfold, natur
mangfoldloven. Det er Miljøverndeparte
mentet sin oppgave a lese alle horingsut
talelsene, og ta med forslag til endringer i

loven for den blir sendt over til Stortinget.

Konfliktstoff er det nok av i det meget

omfattende lovforslaget, så det kommer

neppe helskinnet gjennom denne behand

lingen.

<(Landbrukets hovedankepunkt mot gjel
dende naturvernlov har vært at den stig
matiserer grunneierne og næringsinteres
sene. Slik loven har værtforvaltet, har
hovedintensjonen vært å beskytte naturen
mot grunneiere og landbruk. Dette har
bidratt til a skape langvarige konflikter
og har selv_fålgelig ogsaført til at det har

Fagsjef Bjørnulf Kristiansen i Norges Bon
delag, pa seminar om forslaget til ny lov
om naturmangfold.

Bevaring av mangfold og arter

Titlene på den gamle og den nye loven
presenterer i et notteskall hva som er
fokus i dag i forhold til pa 7o-tallet: Den
gang handlet det mest om å verne natur-
områder: Fosser og fjell. Na er det artene,
enkeltdelene som utgjør naturen som skal
bevares, I Ide det hiologiske mangfoldet
av dyr, planter, fugler og fisk og sopp - og
ikke bare det: Landskapene skal ogsa
bevares. Spranget er tatt fra klassisk
naturvern til okosystemtankegang og

Den nye loven om natur
mangfold skal også gjelde under
vann, som i denne enga med 1w-
tare utenfor Egersund.

hærekraftig bruk. Bærekraftig bruk av
naturen skal være et grunnleggende prin
sipp. Vi skal ikke verne ved å trekke oss
inn i byene og ut av naturen, men vi skal
verne og samtidig bruke naturen pa en

måte som den ikke tar skade av.

«6oo til rooo arter er iferd med å do ut
dersom utviklingen ikke reverseres.
Mener vi politisk alvor med å verne vårt
biologiske mangfold, er det vitenskapens
rad at man gjør mer enn dagensforvalt
ning legger opp til. Vi trenger ikke mer
forskning med hensyn på denne over-
ordnede konklusjonen.

Biologiprofessor Nils Christian Stenseth,
pa seminar om forslaget til ny lov om
naturmangfold.

Artsfattigdom
Stortinget har bestemt at alt tap av hiolo
gisk mangfold skal opphøre innen fem år.
Det blir ikke lett. Na er ikke Norge det
mest artsrike landet i verden, langt i fra.
Av verdens o til 6o millioner arter bor
bare 6o 000 i lille Norge, men det Norge
har er mange og varierte naturtyper. 26
tallet. Ut fra samme tellemate har
Danmark to og Finland ti, sa på tross av
artsfattigdom har vi naturkombinasjoner
som gjør Norge spesielt.

«lar inten’sserte er den vel 8oo sider
tjukke boka ei enorm kjelde til kunnskap
om naturen og naturvern i vidforstand.
(...) Ei meir allsidig og innhaldsrik bok
om naturvenifinst ikkje på norsk.»

Leder i Norges Naturvernforbund
Erik Solheim.

Nye grunnleggende prinsipper

Det er mange nye forslag til hvordan å ta
vare pa naturen i Norge i NOU 2004:28.

Den går mye lengre enn den gamle natur
vernloven, og den skal ikke bare erstatte
denne, men også deler av viltloven og lak
seloven. Det største nye grepet er at loven
ikke bare gjelder innenfor vernede omra
der, men omfatter all norsk natur. Ikke
bare på land, men ogsa havet innenfor
den økonomiske sonen som omkranser
Norge såvel som rundt Svalbard-- og den
norske kontinentalsokkelen. For deg og
meg, næringsaktorer, stat og kommuner
gjelder et enkelt prinsipp; aktsomhets
prinsippet. Vi er forpliktet til a sette oss
inn i og vurdere konsekvensene av vare

handlinger for naturen. Et annet nytt
prinsipp er hevaringsprinsippet. Alle arter
i Norge, det være seg fugl, fisk, planter, dyr
eller sopp skal bevares - og det som leve-
dyktige hestander der ogsa det genetiske
mangfoldet til arten blir hevart.

Ulven i Norge er en av artene som i
Norge er under sine bevaringsmål der
som naturmangfoldloven hadde trådt i
kraft i dag. Forskerne mener ulven på
lengre sikt kommer til å gå under på
grunn av innavL Ulven i Skandinavia
farfærre valper enn ulv andre steder.

Prioriterte arter

Den gode gamle fredningen av arter er
halvveis på vei ut av det nye lovforslaget.
Arter som sliter skal prioriteres, og ser det
virkelig mørkt ut, som i «utryclnings
truet», skal arten totalfredes. Forskjellen
på de nye prioriterte og de gamle fredete er
for det første at dersom det går skikkelig
nedoverbakke med en art og totalfredning
ikke hjelper for å få arten pa fote igjen må
artens okologiske funksjonsomrader ogsa
fredes. For alle arter i Norge skal det ogsa
lages sakalte hevaringsmal. Dette er helt
konkrete mai for bestanden av en art for at
den skal være ievedyktig. Dersom staten
eller naturvernorganisasjoner finner at
nei, denne arten gjør det darligere enn
hevaringsmalene for arten, da kan arten
prioriteres. Samt leveområdene til arten.

Den siste villrein i Europa bor i norske
Jjell. Villreinen ha i-fått ufrivillig besok av
folk oppe i det golde landskapet, og men
neskesky som den ei-fat- den litt hetta.
flyttet; strømledninger, veier gjennom
beiteomrader, skiløyper og seooterspor
midt på øde vidda, — alt dettefår hjertet
til å hoppe over et slag og villn’inen til å
vende ryggen tiL Istedetfor ett sammen
hengendeJjellparti mellom øst- og vest-
Norge, lever ivinen nå i .24 små områder
nesten uten kontakt. Bestanden er sterkt
nedadgående.

Bryter du noen av bestemmelsene i
naturmangfoldloven skal du svi, i mye
større grad enn i dag. Ett av de nye forsla
gene er tvangsmulkt som løper fra den
dagen et miljoovertramp er oppdaget, til
overtrampet er rettet pa. Et annet er miljø-
erstatning som skal betales inn til et
Naturfond. I tillegg gjelder de gode gamle
straffene, som bøter og fengsel.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Naturioven
rvernloven kQrn er over tolv prosent av Norge vernet. Likevel er
rtyper truet. Pélitikerne har bestemt at hele mangfoldet skal
ieer tiden’estykkeste offentlige utredning og en splitter ny lov.

sa
-
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bruk og gå på tur. Tjene penger på titt-is-

ter som vil sefjord,fjell og hvaL Skal sta
ten ta grunnfra familier_tor å bevare?
I lva gjør vi med ulv som spiser sau og

planter som kommerfra Sverige? Vil vi
beholde status guo i etfaranderlig
system? Eller skal naturenfa ga sin

gang?llva na det matte bety.
Det er ikke lett a være den sterkeste og

matte sette grenserfor seg selv.

tatt lengre tidfot- myndighetene å nå sine
nål. Store utinarksarealer med et betyde

lig verdiskapingspotensiale bådefor
grunneiere og lokalsamfunn ble liggende i
nasjonalparker og andre verneomrader. »
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tvers gjennom skogen

I diskusjonen om den planlagte kraftlinja
står hytteeiere mot hytteeiere, og miljø
vernere mot energiselskap. Avgjørelsen
ligger na hos olje og energiminister Thor
hud Widvev.

Diskusjon i 30 år

Konflikten om Ilevoya gar langt tilbake.
Allerede i 1973 foreslo Naturvemforhun
det at øya skulle vernes. I likhet med den

‘er kjente nahooya Jeloy har Bevøya en
‘pesiell geologi, og huser et stort biologisk

mangfold. Bare i kategorien karplanter er
det pavist mer enn 310 arter. Skogen
omfatter bade granskog og edellovskog.
Mye av den kan klassifiseres som natur-
skog, lite berørt av menneskelig aktivitet,
en sjeldenhet i dagens Ostfold. Mye
stående og liggende død ved gir gode leve-
kar for fugler som er avhengige av
gammelskog. I-ler kan en for eksempel
enna se «gjertrudsfuglen» — svartspetten —

og andre spettearter.

Aktuelt for barskogvern

I 1999 foreslo Direktoratet for Naturfor
valtning å verne nesten to tredeler av
Bevoya, i forbindelse med verneplanen for
barskog. Men tre år senere forsvant
Bevøya fra verneplanen, sammen med en

kke andre skogomrader rundt om i lan
det, pa grunn av stramme rammer for
samlet areal av vernet skog. I 2003

opphørte sa meldeplikten for inngrep i
disse omradene. Daværende miljøvernmi
nister Borge Brende forsikret imidlertid at
ingen verneverdig skog ville ga tapt, og at
han om nodvendig ville ga inn med mid
lertidig vern for a forhindre dette i å skje.

Samtidig var det allerede pa slutten
1990-tallet blitt klart at flere av grunn
eierne pa Bevøya ønsket strøm til sine
hytteeiendommer. Andre grunneiere gikk
imot. Siden en del av det foreslatte
luftstrekket ville berøre grunn som
tilhørte motstanderne, kunne
grunneierne der blokkere hele planen. Da
verneplanene ble lagt til side, fremmet
derfor kraftselskapet 1-ortum begjæring
om ekspropriasjon av den aktuelle grun
nen. Ifjor ble denne søknaden innvilget
av Fylkesmannen i Østfold, mcii en av

Blant motstanderne er Natur og Ungdom,
som flere ganger har bedt miljømyndig
hetene gripe inn og verne skogen på
l3e øya. Sentralstyremedlern Solveig
Lunde er ikke i tvil om hva hun mener:

—Dette er en veldig viktig sak for Natur
og Ungdom. Forskerne har slatt fast at
minimum 4,6 prosent av den produktive
skogen i Norge ma vernes dersom det hio
logiske mangfoldet skal kunne bevares.
Men i dag er bare litt over i1n prosent ver
net, og bare 2,s prosent er klassifisert som
verneverdig. Skal vi ha noen som helst
mulighet til å komme i nærheten av 4,6
prosent, ma alle de gjenværende områdene
vernes, inkludert Bevoya. Det finnes ingen
god grunn til ikke å ta Bevøya inn i verne-
planen igjen, sier Lunde.

En annen motstander av planene er
Lars Føyn. I lan har engasjert seg i saken
pa vegne av de hytteeierne som ikke vil ha
strøm til Bevøya.

—Denne saken handler om mer enn
skog. Det handler ogsa om a ta vare pa noe

1. Sørspissen av Bevøya ,.

sett fra Nordre Jeløy. r
- -:-;

av det som var i en verden som blir mer og
mer urbanisert. l-littil har vi klart oss godt
med solcellepaneler, gass og vann fra
bronnene. Dette er egentlig en konflikt
mellom de som mener det gar an a leve
litt enkelt nar en er pa ferie, og de som vil
ha alt som hjemme i stua, sier løyn.

Vern ville stoppet planene

Slik stromplanene ser ut i dag, skal det
bygges en trafostasjon ved Bevøysundet,
med kraftlinjer ut til de enkelte eiendom-
mene. Forbindelsen til fastlandet vil skje
via en sjøkabel fra Jeløy.

— Lt slikt inngrep ville aldri blitt aksep
tert dersom omradet hadde blitt vernet,
sier Geir I lardeng ved miljoavdelingen
hos Fylkesmannen i Østfold.

Men na er det altsa opp til olje- og ener
giminister Thorhild Widvey å ta stilling
til saken. I lennes avgjørelse ventes a falle
i lopet av sommeren.• Edmund SchIvoId

Kraftlinje eller
skogvern på Bevøya?
Bevøya utenfor Moss er en av få strømløse øyer i Oslofjorden. Nær strendene ligger noen få
hytter, mens det indre av øya har artsrik skog. Nå planlegges kraftlinje til flere av hyttene;

I alt finnes det 13 hytter på Bevøya. Samtlige ligger ut mot sjøen,
indre delene av øya er derfor minimalt berørt av utbygging.
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3rd I land heter systua og kleshutik
ken til de unge des ignerne Anne Brit
Opdahl (28) og Laura Armonaite
(26). Over deres dørstokk, inn i Alad
dins hule med klær, smykker vesker,
hyster og hordtennishord renner det
inn kjendiser, rockere, småbarnsrnø
dre, moleslaver og journalister.
Siden jentene realiserte sin
forretningside for nøyaktig ett år
siden har de vært i de fleste store avi
sene i Norge, hatt stand på Oslo Fas
hion Week og blitt nominert til Nal
øyet— norske designeres høyeste
utmerkelse. Alt dette for å lage klær
av hruktklær, såkalt 3rd Hand klær.

Gamle damer gir

Anne Brit syr om en bestemortruse
til sommertopp da Natur & miljç
besøker 3rd liand en mandag mor
gen.

— Det er så fint stoff i de gamle tru
sene, sier hun og viser fram to ferdi
glagde topper skodd over samme
lest. Ikke til å tro at dette har vært
trusene til gamle tante Ruth oppi
gata. I lar ikke jeg sett de toppene pä
fancy damer på byen?

- Særlig gamle damer kommer
innom med klær til oss. De fineste
klærne sender vi til Fretex, for det er
de hullete, flekkete og slitte klærne vi
vil sy om til noe nytt, sier Anne Brit.

Innom kommer også ande desig
nere, gamle damer eller unge jenter
som har laget vesker, klær eller
smykker i samme konsept. I lelt
ubedt, men veldig velkomne.

Vi har ikke brukt en krone pa
PR. lier er det jungeltelegrafen som
sprer ryktet, sier Anne Brit fornøyd.

Miljovennlig mening

Ideen om å lage klær fra bruktklær
ble til via en kaospilotstudent som
kontaktet Anne Brits makker Laura

da hun gikk pa Kunst og Handverks
høyskolen og lurte pa om hun
kunne være interessert i å gjøre noe
pa dette. Laura tente pa ideen, kon
taktet Anne Brit pa moteskolen
Esmod —og eventyret er en realitet
De unge jentene har nådd utrolig
langt på skarve ett ar og har fatt stor
anerkjennelse innad i designmiljoet.
En rekke norske artister bruker
klærne deres på konserter og i
musikkvideoer, men den gjengse
kleskjoper har også fatt øyne opp for
de omsydde bruktklærne. For dette
er klær for folk flest — som liker litt
tivoli, mener Anne Brit.

— For meg er det ekstremt viktig å
få gjøre noe som dette som er miljø
vennlig og som kan få folk til a
endre deres holdninger til bruk og
kast og overflodskulturen, sier Anne
Brit.

I iun syntes det var morsomt med
klær på Esmod, men alt falt på plass
med ideen om a skape noe som
ellers bare skulle ha gatt i søpla.

Eneste i verden
Kanskje er butikken pa
Grùnerløkka den eneste i verden
som driver med 3rd Iland klær, for
Anne Brit har trala
motemetropolene New York og Lon
don ute å finne noe tilsvarende.

—I Norge vet jeg at vi er de eneste,
men jeg har hørt rykter om at et par
andre des ignere skal åpne butikk og
gjøre det samme. Det er kjempebra.
Dess flere som driver med dette, dess
slorre motvekt mot moteindustriens
bruk og kast mentalitet, sier Anne
Brit. Elisabeth Kirkeng Andersen

3rd Hand
Adresse: Markveien 58, inngangen er i
Leirfallsgata.
TLF: 22357443

Anne Brit
viser fram

paraplyskjørt
og trusetopp.

Paraplyen
fant Laura på
gata, og tru

sen har tilhørt
en gammel

dame.

Fargerike pumps med
blomster på.

Gamle, brukte klær blir

OG
Å lage nye klær fra «søppel» som slitte fjellreven-anorakker, store beste
mortruser og paraplyer fra gata — det høres ut som en dårlig spok. Men på

Grünerløkka finnes kanskje verdens eneste systue og klesbutikk som gjør net

topp dette. Og det med stor suksess.
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Systuen og butikken er en Aladdins hule med skatter i

alle farger og fasonger

På et bordtennisbord syr Anne Brit og Laura sine kre

asjoner.
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at mer enn ioo ooo tonn
uautortsert avfall entret India i i 998 og
[999. Kina er for sin del et av de storste
målene for ulovlig importert elektronisk
risikoavfall. I lalvparten av dette avfallet
kommer fra USA.

- Vii kommisjonen har sett kinesiske
barn vandre rundt mellom fjell av høytek
nologisk risikoavfall, mens de lette etter
elektrokabler for å skrape frem kobberet,
sier Paolo Russo.

Da LUs miljolovinstans IMPEL foretok
inspeksjoner i seks nordeuropeiske land
mellom september2003 og mars 2004,

avdekket de 103 tilfeller av ulovlig avfall
seksport. De konkluderte med at tallet på
inspeksjoner mä høynes.

Omertà. Hysj.
I Italia er regionen Campania, som innhe
fatter storbyen Napoli, en av de regionene
der avfallsproblemene er størst. Endesta
sjonene har blitt stadig flere, metodene
‘nerledes. Mens prangende «søppelsand

.vicher», fjell i naturen som er bygd av
søppel med jord og grus over, vitner om
9o-tallets fremgangsmåter, brennes det i
dag gummihjul med giftig avfall.

Innbyggerne får føle konsekvensene på
kroppen. Noen blir syke, og mange må
selge gårdene sine fordi avlingene blir for
små i et stadig dårligere jordsmonn. Men
det finnes få som snakker høyt om proble
mene. Området er kontrollert av organi
serte bander, og det hersker «omertà»;
taushet. Også mennesker som i årevis har
kjempet mot problemet, tør ikke lenger
stå fram med navn. En vi intervjuer, har
flere ganger opplevd å bli truet på livet. Å
dra til omradene karakteriserer han som
svært farlig. Men han klikker frem bilder
pa datamaskinen, og forteller om områder
der det ikke lenger vokser noen ting, om
.august 2003, da det ble dumpet farlig

søppel like i nærheten av en sigøynerleir -

et barn døde, man sa det var bronkitt, men
selv mener han at barnet ikke fikk puste,.
om søppel som blir gravd ned i terrenget
og ulovlige hus som bygges på toppen.

— I disse omradene finnes ikke Gud slik

Vi i kommisjonen har
sett kinesiske barn vandre
rundt mellom fjell av høy-
teknologisk risikoavfall

som alle kjenner ham. Den guden som fin
nes her, er guden for mammon, som prak
tisk talt utfører mirakler. I lan bygger hus
pa soppeldyngene.

Milde straffer.
Pasquale Raia er veterinær, og bruker
store deler av fritiden sin som frivillig i

miljøorganisasjo
nen Legambiente.
Den kvelden vi er
på kjøretur i «flam
menes triangel», er
det på grunn av reg
net ingen bål å se.
Men lukta er ikke

‘til å ta feil av. I den
dunkle kvelden
brummer en laste
bil forbi og tar av i
en utkjørsel.

— Den der kan for
eksempel være full
av avfall. Sjåføren
kan kjøre og
tømme det. 1-Ivem
kan kontrollere

det? Det er vanslcelig, sier Raia.
Straffene for miljølovbrudd er i

Italia, som i de fleste andre europeiske
land, foreløpig relativt milde. Dette er
av grunnene til miljøkriminalitetens
blomstring. De siste ti årene har den itali
enske økomafiaen innkassert 132 milliar
der euro, vel i billion kroner, på avfalls
håndtering og andre aktiviteter, ifølge
Legambiente. En ny lov så likevel dagens
lys for få ar siden. Den åpnet for fengsels

straffer på opp til seks år for de som driver
den ulovlige avfallstrafikken. Tallet på
kontroller har steget, og antallet arresta
sjoner har gatt oppover. I 2004 arresterte
det italienske miljovernpolitiet 6g perso
ner for organisert avfallskrirninalitet.

Vi stopper ved en vakker vannka
nal, Regi Lagni. Kanalen er omgitt av fred
full, dyrket mark, noen hus, og en lang
rad ærhodige trær som speiler seg i
vannet. Dersom øynene fikk bestemme,
ville alt være utelukkende vakkert. Men
vannkanalen ligger i nærheten av motor
veiens avkjorsel og er et enkelt offer. Nat
testid ma den svelge giftig væske.

--Vi en mafiaens kongerike, sier
I Pasquale Raia. Silje Pileberg, Napoli

Mat, miljøspørsmål og landbruk

Les mer på vår temaside
om økologisk landbruk

NORGES BONDELAG

www.bondelaget.no

...helt uten bjjksos

Vi tar imot over 13 000 m> varer til Oslo og omegn hver dag

5jliikt er cii eriereieffektis transport th ni som gir mindre utslipp

enn (le leste aiidre traiisportlbmrer. l’a en anlig dag handteres rundt

400 eohii,iiiiere i Oslo havn. Dette tilsvarer ner enn 200 trailere pa

veien. Oslo havn er ikke bare Norges stoi ste og sikt igste importhavn

for lorbruksi trer. Vi representerer orrs,i en renere vei til hos edstaden.

Oslo Havn. En renere vei til hovedstaden.
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økomafiaen er
svært vanskelig å
kontrollere, sier Pas
quale Raia fra miljø
organisasjonen
Legambiente.

Varmere
Alltid nok varmt vann når berederen drives på naturgciss.

Norske Shell leverer naturgass til boliger, industri og landbruk, samt
som drivstoff til biler, busser og ferger. Gassen brenner rent, er trygg
i bruk og er konkurransedyktig på pris. Shell er hovedleverandør av
norsk naturgass i Norge.

Dette vo,mtvonn.i komme,
iro en govidrevet beeedee

Ulovlige søppelfyllinger er lønnsom
butikk. Italiensk organisert miljøkrimina
litet har innbragtl32 milliarder euro på ti
år, ifølge Legambiente.



Smilende og ettertenksom har han lusket
rundt i gangene i årevis. Alltid med en
gjennomtenkt kommentar, ikke
brautende og påtrengende, men heller
ikke likegyldig. Erik Solheim er mannen
som tenkte seg til leder i Norges
Naturvernforbund. Og tenkte seg ut av
posisjonen igjen.

— Jeg synes vel at jeg har vært leder
lenge nok. Standpunktet mitt foran lands

møtet for to år siden var at dette blir min
siste periode, og på noen skiturer i vinter
bestemte jeg meg endelig. Etter det har det
på mange måter vært en lettelse. Jeg er

uheskjeden nok til å mene at de fleste
piler i Naturvernforbundet nå går
oppover, og at jeg har fått satt i verk det
meste av det jeg forestilte meg i 1998, sier
Solheim.

I hele sin ledertid har Solheim bodd
langt unna styrehord, stortingspolitikere

og «gutteklubben Grei». I Flugedalen

Erik Solheim

utenfor Førde har han restaurert det
gamle gårdstunet på slektsgården, og han
synes det har fungert bra å være så langt
unna sekretariatet i Oslo.

— Med dagens teknologi med e-post og
internettilgang tar det ikke lengre tid å
kommunisere mellom Oslo og Førde enn
mellom to kontorer i samme bygg. For
min egen del har det betydd mindre støy
og at jeg har blitt skjermet fra de daglige
enkeltsakene på kontoret. Jeg har vært
bedre i stand til å konsentrere meg om det
som er min jobb. Dessuten holder jeg det
som en klar fordel å ikke trakke oppi

generalsekretæren hele tida. All organisa
sjonslitteratur viser at hvis styreleder og
generalsekretær arheider fot tett, blir det
enten konflikter eller samrøre. Det har
vært lettere å unnga nå. Men jeg har jo
vært ofte i Oslo. Jeg har nok brukt opp
CO2-kvoten min, smiler Solheim.

Språkopptatt naturforvalter

Solheim er utdannet naturforvalter, og
har arbeidet både som journalist og lærer
for han ble leder i Naturvernforbundet pa
heltid.

— Jeg ble utdannet pa As, men etter
utdannelsen og tre ars arbeid ved det som
i dag heter Norsk institutt for jord- og
skogkartlegging så jeg at det var for lite
fjell det Jeg fikk jobb på Langvin

‘rdbruksskule i lnnvik i Stryn, og etter
..oen ar som hjemmeværende begynte jeg
a arbeide pa Mo jordhruksskule utenfor
Førde, og deretter på 1 løgskolen i Sogn og
Fjordane. Der underviste jeg førstearsstu
denter i bærekraftig jordbruk, forteller
Solheim.

Etter det har han vært «heltids leder
med halvtids lønn», som han formulerer
det. Solheim er en mann som tar seg god
tid til å knekke ut gode formuleringer, og
han er meget bevisst pa hvordan han bru
ker språket.

— Jeg arbeidet for Sunnmørsposten i
noen ar, og det var veldig lærerikt. Jeg har
dratt stor nytte av det jeg lærte der, bade
gjennom studiene, som lærer og som
NNV-leder. Evnen til a formolere seg raskt
og presist er viktig. Vi som bruker språket
i vårt arbeid ma sørge for å bruke et skik

i .‘lig sprak, og holde oss unna floskler og
uklare vanesetninger. Der har vi et ansvar,
sier Solheim.

Mer feiring, takk!

Selv om Solheim til tider kan virke
fimælt, beskrives han som i høyeste grad
sosial. De som har møtt ham pa NNV
arrangementer som har trekt ut i tid, har
nok hørt hans utpregede sangstemme.
1-lan er opptatt av a være korrekt og presis,
men er langt fra den første som går nar det
er snakk om moro.

— Vi er for lite flinke til å feire vare seire.
Vi må bli flinkere til å se på hva vi faktisk
får gjennom, og glede oss over det. Sum
men av små seire over hele Norge trekker
i var retning. Vare motstandere kan ikke
lenger basere seg på folkekrav, jeg mener
vi langt på vei har vunnet opinionen.
Samtidig blir vi tatt mye mer alvorlig na
enn føt Det har vært veldig kjekt å opp-

Jeg er ubeskjeden
nok til å mene at de fleste
piler i Naturvernfor
bundet nå går oppover

leve hvor mye mer alvorlig vi blir tatt nå
enn for i 0-15 år siden, sier Solheim.

Glad for elvevern og paddetunnel

Ni år som leder av en organisasjon setter
sitt preg både pa organisasjonen og perso
nen. Solheim har en drøss minner fra sin
ledertid, og er selv flink til å huske seirene
fremfor nederlagene.

Ett av de aller beste minnene er da det
ble klart at vi ikke gikk konkurs etter den
okonomiske krisa vi hadde pa slutten av
nittitallet. I tillegg husker jeg godt den
siste suppleringen av verneplanen for
vassdrag. Der fikk vi med alt det viktigste,
bortsett fra Vefsna som kommer med i
neste omgang, det er jeg sikker på!

Ellers er Solheim glad for at det etter ti
års pause endelig kommer flere nasjonal
parker. Naturmangfoldloven inneholder
mye bra, mener han, og i tillegg er han glad
for alle de sma triumfene rundt om i landet,
som lokale aktivister har arbeidet frem.

— At vegvesenet i Møre og Romsdal gikk
med på å bygge tunnel er for padder under
riksvegen i Austefjorden, er en av de sma
seirene som til sammen kan redde norsk
natur. Det samme er skrinleggingen av
planene om vindmoller på Stadlandet,
sier Solheim.

Avlyser kraftkrisen

Nar det gjelder forurensningssituasjonen,
som er en av de andre hovedsakene til
NNV, er ikke Solheim så positiv.

--Viljen til å bruke milliarder av kroner
for å fa til ulønnsom forbrenning av gass i
Norge er direkte nedslående. Siden Kyoto
avtalen kom har Norge bare okt og økt
utslippene, og det eneste forslaget til hvor
dan vi skal etterkomme avtalen, er å bruke
penger pa avlatshandel av kvoter. Men vi
løser ikke problemet ved å kjøpe oss vekk
fra det, sier Solheim, som mener at vi ikke
kan bygge oss ut av energiproblemene.

—130 år har jeg holdt pa de samme
argumentene i energipolitikken, og
gjennom hele denne tiden har jeg blitt
mott med redselsforestillinger om kraft
krise. Nar vi na etter 30 ar med forsøk på å
hygge oss ut av denne kraftkrisen enda
ikke har klart det, er det primitivt å tro at
vi skal lykkes med det fremover. Vi ma

akseptere at det er grenser for hvor mye vi
kan ta for oss av energi, sier Solheim, som
vil satse pa energisparing og effektivise
ring fremfor ny utbygging, og bioenergi
fremfor gasskraft og olje.

— Det finnes ingen sektor i dag som er sa
fjernt fra å innrette seg etter naturens

grenser som energisektoren. Det er usivili
sert å gjøre slik Norge gjør i energispørs
mål, sier Solheim indignert.

Konfliktorientert

NNV har 17 500 medlemmer. Svenska
Naturskyddsföreningen har ‘66 ooo. Sol
heim er enig i at noe ma gjøres for å øke
medlemstallet i Norge, og har vært med på
å sette i gang en kampanje for verving.

— Jeg avviser ikke at vi kanskje skulle ha
gjort det tidligere, men det koster å verve, og
vi kan ikke vente resultater med en gang.
Men hvis vi sammenligner med de politiske
partiene er vi jo store, sier Solheim.

I tillegg mener han at Naturvernforbun
det er en mer politisk organisasjon enn
sine svenske kolleger.

— Vi går mer inn i konfliktsaker som
rovdyrspørsmal, snøscooterkjøring, vann
kraftutbygging og strandsonesaker. Det
vekker rnotreaksjoner i Norge. I tillegg er
konflikten mellom sentrum og periferi
mindre i Sverige, de har jo i stor grad
avviklet landsbygda. I Norge har vi fort
satt mer levende bygder, noe som gjør at
både utfordringene og løsningene blir
annerledes. Bygdene kan ikke basere sin
eksistens på a ødelegge natur, sier
Solhein,.

Forsvinner ikke

Fremover haper han at NNV vil arbeide
mer med vern av kulturlandskapet, og
holde på sin klare motstand mot alle gass-
kraftverk.

— Jeg haper inderlig at landsmøtet ikke gir
seg inn på å gå for gasskraftverk med CO2-
handtering. Om det blir bygd gasskraftverk
skal vi selvsagt kreve minst mulig utslipp,
men det er noe annet enn at vi skal kjempe
for bygging av dem. Det er var jobb a sette
grenser som forsvarer naturen og klimaet.
Kompromisser er de flinkere til å utforme

pa Stortinget, smiler Solheim.
Solheim forsvinner imidlertid ikke fra

NatunTernforbundet. Han skal arbeide
med et prosjekt om bruk av vernede omra
der. Men han vil ikke legge seg borti hvem
som blir Naturvernforbundets nye leder.

— Det far bli opp til valgkomiteen og
landsmøtet. Maktfordeling er et godt prin
sipp, smiler Solheim. Kristian 5. Aas

f?ortrett

Flugedalen tur/retur
— Det blir et oppbrudd fra ei veldig interessant og



må du tåle steikeosen.

Den nye jungelens lov er at du
ikke ma smake for godt, inne
holde fine stoffer som kan bru
kes i medisiner, eller ligne pa
en penis. Gjør du det gar du en
utrygg fremtid i møte. Risikoen
for a bli spist opp og vekk — av
mennesker er faretruende for
en rekke av jordens arter.

Dyrt og deilig
Siste melding om menneskelig
begjær som kan føre en art over
stupet, kommer fra Frankrike. I
følge BIIC er glassålen å regne
som hvitt gull na fordi
tilgangen pa ålen er ekstremt
lav, samtidig som etterspørselen
har tatt fullstendig av. Glassål er
den unge utgaven av den van
lige alen, og navnet skyldes
alens gjennornskinnelighet de
første to til tre levearene.
Franskmennene har lenge
fanget glassalen og servert den
som en lokal delikatesse langs
kysten av Biscayabukta. Na har
ikke de lokale res taurantene rad
til dette lenger. Kundene vil
ikke betale oo curo per kilo
glassål for a gnafse i seg. 5800

kroner for en kilo ål —det er ei.-’
voksen pris for et måltid mat.
Skal du kjøpe ålen direkte fra et
fiskemarked er den vanskelig a
oppdrive, og prisene her ligger
mellom ooo og 6600 kroner.
Hvem er det som kjøper ålen da?

Afrodisiakum i Asia

Mesteparten av glassilen hav
ner i Kina og Japan. Men har
fått rykte på seg for a øke sex

lysten og sexdrivcn til de som
spiser den, sa da er det ikke sa
farlig at den koster skjorta. Den
trenger du likevel ikke ... Pa res
tauranter i Kina og Japan står
glassalen på menyen under
afrodisiakum, og de franske fi
kerne tjener gode penger pa
selge direkte til dem. Resultatet
er at alen forsvinner fra franske
elver og noen franskmenn har
tryglet FU om a forby ilefiske
før det er for sent.

Åleoppd rett?
Verken innad i FU eller i Frank
rike er man enige om at det vil
være lurt å totalforby fangst av
glassål. Åleekspert Eric Feun

teun ved Universitetet i La
Rochelle synes for eksempel
ikke dette er noen god id. I [an
papeker overfor BBC at det er
masse annet rart som dreper

• glassalen etter at den har over
le d den lange og farefulle fer
den fra Sargassohavet til euro
peiske elver: Mindre habitat,
demninger i elvene og dårlig
varinkvalitet. I-Ta n mener alefis

( mc har en for \ iktig
‘nksjon med å overvake
elvene og alebestanden, til at
man kan ta fra dem livsgrunn
laget. Alternativet er at forskere
i Japan og Kina finner en mate
å ale opp glassal pa, noe de sat
ser stort på for tiden.
Restaurantenes etterspørsel
etter afrodisiakumet peker fort
satt oppover. Sporsmalet er om
oppdrettsmetodene er klare for
glassalen blir et offer for sin
egen suksess som menneske
føde.

Russisk kaviar
og champagne takk!
En annen europeisk art som sli
1.r fordi menneskets smakslø

har fått sansen for den, er
belugastoren i det Kaspiske
ha Det er rettere sagt kaviaren
fra storen vi har lagt var elsk
pa, men resultatet er det
samme: Belugastoren er i dag
utrydningstruet, og kaviaren
dertilhørende ettertraktet og
derfor svinedyr.

En teskje ekte russisk
kaviar koster mellom i oo og
200 kroner, sier Øystein Stor-

kersen som jobber med handel
av truede arter i Direktoratet
for Naturforvaltning.

Ergo er det penger å tjene for
befolkningen som omkranser
Det Kaspiske hav. Pa et møte i
CITES (the Convention on
International Trade in Endang
ered Species) sist host ble Iran,
Kasakhstan. Aserhajds jan og
Russland enige om redusere sin
eksport av kaviaren betraktelig,
nettopp for å prøve a fa bestan
den av helugastor opp igjen. I
somrrier ma landene komme
opp med en bevaringsplan, og
gjøre effektive tiltak for i fa
slutt pa overfiske og snikfiske. I
følge CITES har landene gjort
for lite for å bevare belugasto
ren, og dersom de ikke snart
kan vise til resultater, kan det
bli aktuelt i forby all handel
med kaviaren og storen.

Truet eller ikke
Fisket er ikke den eneste trusse
len mot belugastøren.

— l3a samme tid er forurens
ning et enormt problem i Det
Kaspiske hav, noe som viser seg
a ga hardt utover storens evne
til å fa levedyktig avkom, pape
ker Storkersen.

De siste to tiarene har bestan
den av beluga gitt ned med 90

prosent, anslar BBC. Fiskere fra
Kasakhstan hevder pa sin side at
belugaestoren er pa vei tilbake,
og at det ikke er behov for noe
forbud. Ikke desto mindre vur
derer amerikanske myndigheter
å forby import av kaviaren. USA

I
Sjelden kost
Russisk kaviar fra belugastør, fritert glassål og
bjørnelabbsteik. Nam, nam. Biologisk
mangfold går ned på høykant i menneskelige
mager. Smaker du for godt for ditt eget beste,

En teskje kaviar fra belu
gastøren koster 200 kr.

Penis fra tigre gjør
deg stor nedentil.

Labber fra panda
blir fine biffer.

Glassål er bra for potensen.

Lt
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NORSK POLARINSTITUI f

Andre arter som spises opp:

NORGE: Geirfugi:
• Geirfugl er trolig den
eneste arten i Norge som er
utryddet fordi den har blitt
spist opp. Geirfuglen var en
alkefugl, men i motsetning
til sine nålevende
slektninger kunne den ikke
fly. Den lignet ganske mye
på en pingvin faktisk, og var
dessverre for den dermed et
lett bytte.
Les mer på: http://no.wiki
pedia.org/wiki/Geirfugl

INTERNASJONALT:
Dyr:
• Tiger: Tigeren er stor og
kraftig. Spiser du penisen
eller deler av den blir du
også stor og kraftig neden
til, i følge tradisjonell kine
sisk naturmedisin.
• Ulike asiatiske bjørnety
per: Beinet males opp og
brukes i naturmedisin.
• Leopard: Beinet males
opp og brukes i naturmed
is in.

• Neshorn: Hornet brukes
som afrodisiakum. Selve
hornet ligner på en penis,
så i følge kinesisk
naturmedisin kan den
hjelpe på potensen.
I Muskhjort: Musk fra
muskhjorten har lenge blitt
brukt av de ledende parfy
meselskapene. De bruker
nå syntetisk musk fordi de
på nittitallet innså at de var
en drivende kraft bak utryd
delsen av muskhjorten.
• Panda: Labbene til pan
daen har vært ettertraktet
som bjørnelabbsteik på res
tauranter i Hong Kong.

Planter:
• Kostus; fjelltistel fra
Himalaya. Inngår i gamle
naturmedisinresepter
• Barlind fra Himalaya.
Viste seg å inneholde taxol
som er en effekiv kreftme
disin. Etter at dette ble opp
daget for ti år siden ble bar
linden hugget ned for fote.
• Tepperot (Potentilla

rupestris) i Polen. Er rødlis
tet her fordi roten har blitt
tatt opp i tonnevis for salg.
I kinesiske naturmedisiner
som er basert på tusen år
gamle oppskrifter, brukes
omtrent 20 ulike arter,
hvorav to tredeler er plan
ter. Tall fra Nederland, som
er transittland for import av
naturmedisin fra Østen til
Vesten, tyder på at det har
skjedd en femdobling i
omsetningen av naturmedi
siner mellom 1995 og 2000.
Noen av artene som brukes
er sjeldne.

• Andre arter som har blitt
spist opp er en fugl som
ikke kunne fly som kaltes
for dronte. Seilskuter tok
den med seg og brukte den
som ferskmat. Dette
skjedde i stor grad med skil
padder fra blant annet
Galapagosøyene også.

L’ importerer bo prosent av helugastoren i
verden.

BOr vi være overrasket over slike resul
tater av vår egen appetitt? Glassalen og
kaviaren er bare to av mange, mange
eksempler på at mennesker blir hektet på
mat, og hiver innpå så lenge godsakene er
å få tak i. New Scientist melder i april at
mye tyder på at det var vi — mennesker
som også sto for utryddelsen av mammut
og elefanter, ikke klimaendringer som hit
til har vært ledende teori. Amerikanske
forskere har tatt for seg arkeologisk kjente
bosetninger av mennesker fra hele
verden, for perioden fra i,8 millioner år
siden til 10 000 år siden. l)e identifiserte
de stedene hvor det er funnet rester av
mammut og elefanter som mennesker
vde på, og fant at disse alltid befant seg i

‘ytterkantene av hvor menneskene geogra
fisk kunne bo, og aldri der hvor mennes
ker hadde oppholdt seg lenge. Forskerne
mener dette tyder på at menneskene
spiste opp mammutene og elefantene i
områdene, for dersom klimaendringene
hadde gjort ende på artene hadde de vært
jevnt fordelt i menneskets utbredelsesom
rade.• Elisabeth Kirkeng Andersen

I’oI.irmiljuntinI. Tromsu

Tel. 777503 00, lix 77750501

‘0LARI5

vj nstif
utgir vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter,
bøker og kart fra polarområciene.
Be om salgsbrosjyre.

‘ sales@npolar.no, www.npolar.no

K/lde: Øystein Størkersen
i Direktoratet for Naturfor
valtning

Fred.Olsen & Co.
FRED. OLSENSGATE 2
P, 0. BOX I 159 - SENTRUM
0107 OSLO
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Eksos på
nært hold

Slik har du neppe sett
luftforurensning før.

Bildet er tatt av den
verdensheromte sven

skefoto
grafen
Lennart
Nilsson
(bildet),
mest kjent
for sine

.o )ob ForeII
fotografier

av fostre som utvikler
seg. Sammen med for
skere ved Karolinska
Institutet i Stockholm,
arbeider Nilsson na med
å dokumentere hva som
skjer nar kroppen utset
tes for forurensninger.
Dette bildet viser
sotpartikler - med gul
farge-- som har kommet
seg inn gjennom
luftveiene, og samlet
seg opp i lungebhvrene,
eller alvcolene, som er

fiolette pä dette bildet.
Lungeblærene er ende-
stasjonen for den lufta
vi puster inn. Veggene
er gjennomvevde med
umåtelig tynne blodå
rer. Gjennom disse veg
gene kommer friskt
oksygen inn i blodomlø
pet. Det er fare for at
også sotpartikler kan
finne veien inn i krop
pen gjennom disse veg
gene, noe som kanskje
kan være en forklaring
pä flere av de helseska
dene som oppstår når
lufta er forurenset.

Bildet er tatt ved
hjelp av et elektrori
mikroskop som kan
fange ohjekter på fem
ångström, eller
0,000 000 000 5 meter.

Mest sannsynlig
stammer de tirsmå sot
partiklene fra eksosen
fra et tungt, dieseldrevet
kjøretøy.

• Foto: Lennart Nilsson
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Miljøvernminister Knut Arild
Hareide er en av mange som kom
mer til Norges Naturvernforbunds
landsmøte i Porsgrunn 1O.—12. juni.

Cirka 150 natur- og
miljøengasjerte kom
mer til l’orsgrunn og
Grenland
folkehogskole i juni,
for a meisle ut Norges
Naturvernforbunds
politikk de neste to

ene. Landsmøtet
RaI velge nytt sentral
styre og ta stilling til
flere saker der
meningene internt i
forbundet er delte,
blant annet vindkraft.
Men deltakerne far

ogsa med seg mer enn

møtesal og debatter.
Selve møtelokalene ligger i

gangavstand til naturperlen Eidangerfjor

den og friluftsomradet Mule Varde, med

rikt og frodig kultur- og herregardsland

skap. Her har Naturvernforbundet Tele

I ars Haltbrekken er foreslått som
j leder i Norges Naturvernforbund.

Det endelige valget skjer på lands
møtet 1O.—12. juni i Porsgrunn.

Flaltbrekken () er for oyeblikket nestle
der i Naturvernforhundet, og vil etterfølge
Erik Solheim som leder hvis landsmøtet
gir sin tilslutning til valgkomiteens for
slag, I [an er opprinnelig fra Trondheim,
men er na bosatt i Oslo. I-Jan har tidligere
vært medlem av Verdikommisjonen og
leder i Natur og Ungdom, og er en av de
mest aktive debattantene mot utbygging
av gasskraftverk.

— Kontinuitet og fornyelse— Jeg har sagt ja til å stille som lederkandi
dat, og synes valgkomiteen har levert et
spenstig forslag til sentralstyre, som hade
inneholder kontinuitet og fornyelse, sier
Haltbrekken.

I [an mener Naturvernforbundets vik

mark sitt kontor, og det ligger
en hotanisk hage her. Arrange
mentsgruppa fra Naturvern-
forbundet iTelemark har også
ordnet med tur på Telemark
skanalen fredag kveld, samt
grilling av økologisk lam i
llrekkeparken i nahobyen
Skien pa lørdag. Lammemid
dagen inn tas i telt i Nordens
største tulipanhage.

Etter lammet gar turen til
bake til Porsgrunn, der
l’orsgrunn internasjonale tea
terfestival åpnes denne lørda
gen. Festivalen ble arrangert
første gang i 1995, og har vokst
til å bli Norges kanskje fremste
møteplass for nyskapende tea
ter.

På landsmøtet vil det blant
annet bli valgdebatt, der politikere fra alle
stortingsaktuelle partier er bedt om å stille.
Noen partiledere blir det også i debatten,
bade Kristin Halvorsen (SV), som
opprinnelig kommer fra Porsgrunn, og Tor
stein Dahle (1W) har bekreftet sin ankomst.
Muligens kommer også Lars Sponheim (V).

tigste kampsaker de neste
to årene blir a fa gjennom
en skikkelig naturmang
foldlov, å begrense klima
gassutslippene og bidra til
å få i stand en bedre og
mer forpliktende

Lars Halt- klimaavtale, å få utvidet

brekken. skogvernet i Norge og a
sikre en bærekraftig rov

dyrbestand i Norge.— Men hvordan vi skal arbeide med
dette er det opp til landsmøtet, landsstyret
og sentralstyret å bestemme. Det er de
som fastlegger politikken, ikke meg, sier
l-laltbrekken.

Strømø nestleder

Som nestleder foreslår valgkomiteen
Ellen-Birgitte Stromo fra Lillehammer.
Strømo (51) er prosjektleder i stiftelsen
Lillehammer Miljo, og har vært fylkesmil
jøvernsjef i Oppland, miljøsjef i Telenor

Lederen i Stortingets energi- og miljø
komit, Bror Yngve Rahm (Kr0, som ogsa
er fra distriktet, kommer også. Det samme
gjør en rekke nye representanter for lokal-
lagene i Naturvernforbundet, som for før
ste gang har selvstendig representasjons
rett på landsmøtet.I Kristian 5. Aas

og mil jovernsjef i Lillehammer
kommune. hun har erfaring fra
Naturvernforbundet, Turistforeningen,
stiftelse n Ickibanken og Utviklingsfondet.

Ellers foreslår valgkomiteen Ståle Und
heim (38) fra Rogaland, Line Andersen

() fra Oslo og stortingsrepresentant Syn
nøye Konglevoll () fra Troms som sen
tralstyremedlemmer. Undheim var aktiv
for å få vernet lljerkreimsvassdraget og
har kjempet mot vindmolleuthygging pa
llog-Jæren. Andersen har lang fartstid i
XXV og har særlig arbeidet med
vassdragssaker mens Konglevoll var den
mest fremtredende motstan deren av
utbygging av Snøhvit- feltet i Arbeiderpar
tiet.

Som varamedlemmer foreslår valgko
miteen Terje Gustafson () fra
holmestrand, Unn Jenny Utne Kvam (o)
fra Stryn, bosatt i Bergen, samt tidligere
leder i Natur og Ungdom, Elin Lerum
Boasson (27) fra Bergen, bosatt i Oslo.

ICystaksjonen

for flomofrene
Innsamlingsaksjon for å støtte fiskere og fiskerisamfunn

som er rammet av flomkatastrofen i Asia.

Landsmøte med kultur og debatt

Gi til konto 12542023153

_________

I

__

- i

Miljøvernminis
ter Knut Arild
Hareide kommer
til Porsgrunn for
å få utfordringer
fra Naturvernfor
bundets
landsmøte.

* -_

N. — _

Hvis debatten blir for tam, kan Porsgrunn internasjo
nale teaterfestival friste med blant annet Dracula
forestilling med de britiske gjøglerne Kesselofski &
Fiske.

Organisert av:

Haltbrekken foreslått som leder

Utviklingsfondet og
Norges Naturvernforbund

med støtte fra
Norges Fiskarlag,

Norges Kystfiskarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

www.utviklingsfondet.no/kystaksjonen
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Nytt fra Naturvernforbundet

Rogaland: Oransje
meteoritter skal lyse

°pp Lysefjorden i
Rogaland nar
Stavanger blir
europeisk kulturby i

2008, hvert fall hvis
kunstneren Jone Kvie
får det som han vil.
Prosjektet, SOIT1 skal
koste io millioner kro
ner, skal monteres i en
fjellvegg i Lysefjorden
ved irinseilingen til
Prekestolen.
Naturvernforhundet i
Rogaland ser imidler
tid ikke grunnen til a
montere kunstmeteo
rer i en av Norges mest
spektakulære fjorder.

— Omradet der mete
orene skal monteres
ble forutsatt vernet i
en fylkesdelplan fra
r993, da planene om
heis til Prekestolen ble
skrinlagt. Jeg ser ikke
at dette prosjektet bor
fà dispensasjon fra ver
nehestemmelsene, sier
Erik Thoring i Natur
vern forbundet i Roga
land.

Meteorene skal ha
en diameter på
mellom 12 og 14

meter, og skal etter
planen henge i
Lysefjorden i tre år.

Bare rør i
Grenland
Telemark: Naturgass Grønland har
begynt utbyggingen av gassrørnett i
Grenland uten å ha alle tillatelser
klare. Det mener Naturvernforbundet
i Telemark, som sammen med Natur
og Ungdom har reagert kraftig på
utbyggingen av røret.

— Vi krever at arbeidet stanses, slik
at vi nå får klarhet i hva de skal bruke
gassen til, og hvor nettet skal gå, sier
Tone Skau Jonassen i Naturvernfor
bundet i Telemark tilNRK.

Røret er ifølge NNV og NU verken
byggemeldt eller meldt til forurens
ningsmyndighetene, som skal gi kon
sesjon for denne typen utbygginger.
Naturgass Grenland er nå ferdige
med sitt første byggetrinn, et rør på
rundt 400 meter, men har planer om å
bygge et gassrørnett som skal dekke
hele den urbaniserte delen av Gren-
land, fra Porsgrunn til Skien. NNV og
NU er sterkt mot at dette gassnettet
skal levere gass til oppvarming, og
ønsker heller et fjernvarmenett som
kan levere spillvarme fra industrien,
supplert med fjernvarme produsert
av biobrensel.

Tre nye æres
medlemmer
I lordaland: På årsmøtet til Natur
vernforbundet i Hordaland (NVI-I)
ble det utnevnt tre æresmedlemK
mer i fylkeslaget. Birger Refsdal og
Aksel Foyen ble æret for sin innsats
for vern av Stølsheimen fra 1960-

tallet og utover, mens Eva l:idjestol
ble utnevnt til æresmedlem for sitt
arbeid mot utslippene fra Sellafield
anlegget.

Det er over ti år siden sist NVI-l
utnevnte æresmedlemmer. Den
nyvalgte lederen I lilde Kalleklev vil
imidlertid ta opp igjen den gamle
tradisjonen.

— Vi har svært mange
medlemmer i vare rekker som
siden organisasjonens opprettelse i
19 [8 har gjort et uvurderlig stykke
arbeid for organisasjonen. l)et er en
stor ære for dagens styre å få gjøre
ære pa disse, sier Kalleklev.

Miljøpriser til
bane og sjø
Akershus/l lordaland: Flere av
Naturvernforhundets lag har miljø-
priser, som de deler ut til personer
eller organisasjoner som har gjort
en særlig innsats. Naturvernforhun
det i Bærum valgte å gi sin pris for
2004 til Aksjon for drift av Kolsås
banen, som kjempet for gjenapning
av t-hanestrekningen mellom Bek
kestua og Kolsas som ble nedlagt i
2003. Banen ble gjenapnet 22.

november i fjor. Aksjonsgruppens
Isperson Kirsti Alvik ble i tillegg

kåret til Arets navn i 2004 i Asker
og Bærum i en leseravstemning i
Asker og Bærums Budstikke.

Naturvernforbundet i Flordaland
valgte også a gi sin pris innen trans
portsektoren. Kystverkets trafikk-
sentral pa Fedje i Nordhordland
fikk prisen, for å ha avverget en
mulig naturkatastrofe da gasstan
keren «Marte» korn i drift utenfor
1-lellesøy i september 2004.

— Tankeren sendte ikke selv ut
nodsignal, men på grunn av
trafikksentralens faglige dyktighet
kom slepebåten fram i tide. Vi ble
dermed forskanet fra en menneske
lig og miljornessig katastrofe, sa
Ingar Flatlandsmo i NVI I til avisa

( ‘ordhordland.

Oppland: De bynære markaområdene
rundt Lillehammer er under press fra
hytteutbyggere. Helt siden før OL på
Lillehammer i 1994 har Naturvernfor
bundet i Lillehammer og øyer krevd
at grensen for hytteutbygging må gå
ved Hundersetervegen, for å verne
det verdifulle naturområdet Grop
marka, I en ny kommunedelplan vil
imidlertid øyer kommune åpne for

Rogaland: En skogsbilveg på Jæren
er stanset av Statens laridbruksfor
valtning, etter klage fra Naturvern-
forbundet i Rogaland. Vegen skulle
gå gjennom et inngrepsfritt
omrade, opp til et skogsområde
som Jæren Skoglag og grunneieren
ville utnytte.

— Det finnes allerede en eksiste
rende veg inn til eiendommen, som
med litt opprustning kan gjøre nyt
ten uten store naturodeleggelser,
sier Erik Thoring i
Naturvern forbundet i Rogaland.

Nå er skoglaget og grunneieren
henvist til å utbedre den
eksisterende vegen, istedenfor å
bygge ny veg gjennom jomfruelig
natur.

— Det er en liten sensasjon for oss,

utbygginger sør for vegen.
— En videre utbygging mot sør vil

føre til at stillheten, uberørtheten,
villmarksfølelsen og urskogpreget i
øvre del av Gropmarka blir borte, I et
slikt område skal det være forbudt
med faste installasjoner, mener lede
ren for Naturvernforbundet på Lille
hammer, John Tvedt.

og vi er kjernpeglade for å ha fått
medhold i denne saken. Jeg kjenner
ikke til andre, lignende saker der et
lokalt vedtak har blitt opphevet pä
denne maten, smiler Thoring.

Saken ble brakt til Stortinget av
representant øyvind Vaksdal (Frp),
som mente det var et overtramp
mot lokaldemokratiet å stoppe
utbyggingen. Landhruksminister
Lars Sponheim sa seg enig i at slike
sporsmal normalt burde avgjøres
lokalt, bortsett fra der det var nasjo
nale hensyn å ivareta. Det mente
Sponheim at det var i denne saken,
og han la ogsä vekt på at det var
mulig å finne andre vegløsninger
som ville skade naturen langt min
dre. Dermed var seieren sikret for
Naturvernforbundet.

Kjemper mot meteorer

Fra Gropmarka
ser man opp
mot fritidsbe
byggelsen, som
spiser seg nær
mere. Nå vil
NNV i Lilleham
mer og øyer
bremse utbyg
gingen.

Vil bevare Gropmarka

Feiret bybane med is
Nå er det klart at det blir bygget bybane i Bergen. Naturvernforbundet i Hor
daland har kjempet for bybanen i årevis, og møtte opp hos komiteen for byut
vikling i Bergen kommune med is og blomster, sammen med Natur og Ungdom
og Framtiden i våre hender, for å feire den endelige beslutningen.

Det første byggetrinnet av bybanen i Bergen skal gå fra sentrum av byen til
Nesttun. Det er planlagt forlengelser til Rådal, Flesland, Åsane, Fyllingsdalen
og Loddefjord. Bybanen skal gå på seprat trasé, og vil få større kapasitet og
mindre køproblemer enn dagens bussløsning.

Stanset skogsbilveg

Slik blir meteo
rene i Lysefjor
den. Naturvern-
forbundet vil
heller holde
fjellsiderie rene,
og la Lysefjor
den være en
attraksjon i seg
selv.
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FtI Bli med på... Aktivitetskalender
Få mer løpende informasjon på: www.naturvern.no/arrangementer

Landsmøte og åpning av brosteinball 11. og 12. juni spekemat og rømmegrøt. Kurset har utviklet seg til en

ved Porsgrunns teaterfestival møteplass for folk med interesse for kulturlandskapet. I år

Landsmøte er stedet derstrategien og agendaen til Norges
kommer tre folkernusikere fra Gotland, besøk fra Buskeruds

Naturvernforbund utformes. Mange engasjerte miljøvernere
vennskapsfylke Parnu i Estland og fra Extremadura i Spania.

møtes og utveksler erfaringer og inspirasjon. Miljøvernmi-
Kontakt: Per Øystein Klunderud, 32 750504,

nister Hareide kommer og det blir partilederdebatt, samt
pedroklu@online.no

mange og varierte faglige og sosiale arrangementer . . Soppkurs Ca 1.september
Informasjon: naturvernforbundet.telemark@c2i.net . . .

—— Vårt populære soppkurs gjentas også i år. Soppkurset går

Hav- og artssafari Sommer
over to kvelder. Mye å glede seg til!
Kursleder: Hans-Jørgen Ellingsen

Vår norske kyst har koralirev i tusentalls og et
fantastisk rikt liv med mange arter du kanskje ,,.‘ —

___________________________________________________________________

aldri har sett. Et spennende og for mange uutfor- ..

sket område. . Kontaktperson: Per Flatberg, 90 51 50 46,

Kontakt: Per Erik Schulze, pes@naturvern.no, ‘‘ - . ‘> per.flatberg@start.no

41856697 ‘ Tur til planlagt vindmøllepark 18.juni

Marint foredrag for grupper og skoler Hele året på Oksbåsheia i Flatanger

Muligheter for spennende foredrag om hav, marint Tur til den planlagte vindmølleparken på Oksbåsheia i

artsmangfold og korallivet på norskekysten. Flatanger lørdag i 8.juni. Buss fra Steinkjer.

Kontakt: Alf Ring Pedersen, arp@naturvern.no, 93 87 16 39 Tur til fantastisk villmarksområde 9.juli

OSLO OG AKERSHUS Tur til Raudfjellet i Snåsa. Et villmarksområde som en ikke
— finner maken til i Norge, men med mineralforekomster som

Informasjon: www.noa.no ønskes utnyttet. Forbehold om endring av dato til august.

Botanikktur over Hestejordene 15.juni
NORDLAND

______________________________

1juni er blomsterfloret på Hestejordene på sitt ‘ ‘ i -

_________________________________________________

flotteste. Botaniker Terje Blindheim tar oss med på en Informasjon: www.naturvern.no/nordland eller

botanikktur over Hestejordene 15. juni kl 18.00. http://www.vernvefsna.com/

Oppmøte ved bommen i H. Aanereruds vei. Vern Vefsna arrangerer vassdragstreff 12. — 14. august

Guldet tur til en naturperle i Maridalen Juni Vern Vefsna vil også i år arrangere vassdragstreff.

Vi går til en av Oslomarkas naturperler og eventyrskoger og Det blir fagseminar i Mosjøen fredag dagtid, og folkemøte

opp til Gaupekollen. Jens Gram er guide og aktiv i fredag ettermiddag/kveld. Lørdag og søndag er det elve

Naturvernforbundets markagruppe. Møt ved Skar busshol- vandring med tur til Susendalen.

deplass innerst i Maridalen. Fjellsko, termos og niste anbe- Det vi! bli invitert representanter fra alle politiske partier
fales. samt Statkraft. Velkommen alle interesserte.
Kontakt: Christian Børs Lind, christian.bors.lind@nofu.no

Pappa og barn - nettverk Hele året ROGAM

___________ ________________

NNV tilbyr en ny arena for pappaer og barn som -
Informasjon: www.naturvern.no/roga/cind

sammen kan oppleve naturglede og gjøre en inn- Søndagsturer med veteranbåten Riskafjord II:
sats for nærmiljøet. Bli med og opplev eventyr-
skoger og «ville naboer». Begge turene har avreise fra Hommersåk kl. 10.00, og fra

Kontakt: Hege Hofstad, 23 1096 17, i
Skagenkaien i Stavanger kl. 11. Pris voksen kr 150/ barn kr

hh@naturvern.no
I 70/ familie (2v+2b) kr 300.

Småbarnsgruppe for naturvenner Hele året Fortidstur til Oanes i Lysefjorden 26. juni

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus vil etablere grupper Oanes er langt mer enn en fergekai. På en tur opp i

for mødre og fedre hvor småbarna kan treffes i barnevenn- terrenget ser vi på spennende spor fra nær og fjern fortid.

lige omgivelser.
Naturlos Olle Hemdorff. Arr: Naturvernforbundet i Rogaland

Kontakt: Elin Tyse, 9118 12 63, et@naturvern.no og Arkeologisk museum i Stavanger.

Vandring over kystlynghelene på Rennesøy 31. august

Økolunsj i Oslo?
Biodynamisk burger eller økologisk øl? øko-kafeene i Oslo har et utvalg som svinger.

Kaféteste fl

Kafutvalget er stort, men øko-hølgen har
ikke skylt inn over Oslo i stort omfang.
Flere av øko-kafeene i Oslo er nemlig
avdelinger av kjeder som startet i Bergen.
Men et par originale serveringssteder er
det alltids. Det er fullt mulig å få seg en
smakfull øko-lunsj i Oslo.

Helios

hva med en biodynamisk hurger?
Stiftelsen 1-lelios, som har gitt det norske

1k biodynamiske produkter siden 1969,

ar startet kaf& på Oslos østkant. I-ler er
alt økologisk og biodynamisk, og kafeen
har Øl- og vinrett.

Sandwicher, kaker, hurgere, salater,
paier, gryteretter og enda mer står på
menyen, så det er ikke noe problem å
finne noe som frister pâ plakatene på ve
gen i den minimalistiske kafen med
store vinduer ut mot trafikkerte
I-lausmanns gate. Vil du ikke ha øl eller
vin, finnes også kaffe, te og forskjellige
sorter økologisk saft og juice.

Vi prøvde en auberginepai, og drakk
eplejuice til. Paien var ikke stor, og
smakte lite bortsett fra salt. Selv om det
var masse aubergine og andre grønnsaker
i paien, bidro ikke disse til å løfte smaken.
Salaten som fulgte med var eddiktrukket

dvask, men en liten haug med tsatsiki
iakte friskt og godt. Til 89 kroner bør

man forvente mer enn dette. Eplejuicen
var imidlertid billig og fantastisk smaks
rik, og god nok grunn til å oppsøke kafeen

Sandwichene på Le Rustique er svært estetiske og ganske velsmakende, og

overveiende produsert med økologiske råvarer.

Vi testet:

-

Sally Ann på Majorstua har den beste

øko-sandwichen i Oslo, og er en oase i det

støyende Majorstua-krysset.

Rennesøy har noen av Ryfylkes best bevarte kystlyngheier.

Mer informasjon: www.naturvern.no/buskerud Vi drar med Riskafjord Il til Sørbø og vandrer over heia til
Vikevåg.

Tematur Juni Arr: Naturvernforbundet i Rogaland og Rennesøy

Drammen: Ettermiddagstur i lett terreng. Passer for kommune.

deltakere i alle aldre. Sopptur til Meling i Høgsfjord 25.september
Kontakt: Ingeborg DahI, 32 80 64 74,
ingeborg.ddhl@drammen.kommune.no Soppturen til Meling i Høgsfjord har oppnådd status som

«klassiker»,

og går siste søndag i september.
Slåttekurs for hele familien på Ryghsetra 7. — 10. juni

For tolvte året på rad inviterer Naturvernforbundet i Buske
rud til kunnskapsrike dager i slåttenga ved Hagatjern i
Nedre Eiker. Det blir tid til badeturer ned til Hagatjern.
Familievennlig! Lørdag kveld blir det stor slåttefest med

Helios
Hausmanns gate 10 (buss 34/54)
— Miriimalistisk, biodynamisk lunsjkafé med
fantastisk eplesaft

Sally Ann
Kirkeveien 62 (T-Majorstuen)
— Kofé i butikk med rettferdig handel-varet saf
tige sandwicher og god kaffe

Le Rustique
Markveien 56c (trikk il/i 2/1 3, buss 30)
— økologiske brød og koselig interiør,
forseggjorte sandwicher og snadderkaker

Sjekk også ut:
Spisestedet
Hjelms gate 3 (trikk 11/19)
— Veggiskafe i legendarisk idealistisk hus rett
ved Bogstadveien.

Godt Brød
Bogstadveien 24 (trikk 11/19)
Thorvald Meyers gate 49 (trikk 11/12/13,
buss 30)
Thereses gate 33 (trikk 10/1 7/1 8)
— Bergensk økobakerkjede med solid fotfeste i
Oslo, med kafeavdelinger

Mat og mer
Bergensgata 2 (buss 37/54)
— Delikatesseforretning og restaurant med øko
logiske og konvensjonelle varer

alene.

Sally Ann

1:relsesarmeen har «hippet» seg betrakte
lig opp de siste årene, og Sally Ann er et av
deres nye konsepter. Den kombinerte rett
ferdig-handel-butikken og ko-kafeen lig
ger nesten midt i Majorstukrysset, og ser
verer god kaffe, salater, sandwicher og
uhyre velduftende kanelboller.

Vår sandwich med kalkunpat kom
innpakket i papp, men smakte fersksmurt
og godt. Kaffen var også av meget høy kva
litet, og selv om dette heller ikke er en bil
ligkafi. er ikke prisene sjokkerende høye.
Et bra alternativ, men papp og plast
emballasje på maten høyner ikke akkurat
Øko-faktoren.

Arrangementer til kalenderen? Send e post til smsnaturvern no

Le Kustique

Bergenskjeden Le Rustique har inntatt
Oslos kanskje mest varierte handlegate,
Markveien på Grünerløkka. Brød bakt
med økologisk mel er hovedsatsingen, og

- i tillegg til å få påsmurte sandwicher i
kafeen, kan du kjøpe med deg hele brød
hjem. Kaker, salater og kaffe er også å få.
Interiøret er varmt og hyttekoselig, i mot
setning til alle de sterile kaffeharene som
finnes over hele byen.

Sandwichen med brie og skinke så fan
tastisk ut på tallerkenen, men smakløs
skinke gjorde at smaken ikke levde opp til
synet. I tillegg var brødet i overkant luftig,
så sandwichen ble
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Tema energi

Stygge, vakre, sexy og
bråkete. Alt dette og
litt til er sagt om vind-
møller i norske og
svenske debatter. Det
er vårt syn på naturen
og fremtiden som
avgjør hvordan vi ser
på vindmøller, mener
svensk forsker.

— Menneskets syn på naturen pavirker mulig
hetene til ä utnytte den fornyhare vindkraften.
1)ettc er kjernen i vindkraftdebatten, sier Tom
BdhIer, stipendiat ved avdeling for hurnan
e kologi ved (iotehorgs universitet.

Bühler står bak avhandlingen: «‘v’indkraft,
landskap och mening-- en studie om vindkraft
och månniskans rumsliga preferenser». I sin
forskning har Böhler intervjuet vel 25 personer

som gjennom sitt yrke eller ideelle interesse har
kunnet pavirke etableringen av vindkraft langs
den svenske vestkysten. I [an har ogsa analysert
dokumenter som på ulike vis berører landskap
som har vært vurdert til bruk av vindkraft.

Vindkraften er industriell
Er en vindbhist kyst et opplevelseslandskap
eller et industrielt landskap? 1-Iva du svarer pa

•‘, k.’

ELSKET,

DIG
-I



Tema energi

det spørsmålet, det vil si dine fore
stillinger om hva et landskap er,
viii følge Böhler avgjore om du vil
hilse vindmçjllene velkomne eller
ikke.

-— Vindkraften omtales ofte som
noe kunstig, noe som ikke hører
hjemme i det du kan kalle et «opp
levelseslandskap». Dette landska
pet er dominert av biologisk
mangfold, kulturhistorie og
fritidsinteresser. Vindkraften opp
fattes heller som noe industrielt og
ergo noe som hører hjemme i
industriomrader. Men vindmøller
er avhengige av vindrike steder.
Det kan se ut som et paradoks,
men de må plasseres inn i <opple
velseslandskap», sier Bühler.

Skepsis mot ny teknologi
I sin avhandling peker Böhler på
at teknologipessimisme spesielt,
og pessimisme generelt i forhold
til hvor samfunnet er på vei, er
karakteristisk for de som er skep
tiske til vindmollesatsning.

— De som er imot den fornyhare
vindkraften er ikke imot fornyhar
energi, men hvor samfunnet er på
vei. De tviler på om den «grønne»
kraften virkelig kan erstatte eksis
terende ikke-fornybar energi. Det
virker som de heller er urolige for
at den kraften vindmøllene gene
rerer bare skal legges til den ener
gien vi får fra fossil forbrenning,
sier Ilöhler.

Ikke bare estetisk verdi
Selv mener Bühler at klimautfor
dringene gjør det nødvendig å
tenke nytt og annerledes om land
skap og verdier.

— Jeg setter spørsmålstegn ved
den tradisjonelle maten a gi et
landskap verdi på, ved hjelp av en
skjønnhetsmessig skala fra vakker
til stygg. Og jeg synes det er mer
kelig at koblingen mellom lokal
fornybar kraftproduksjon og glo
balt miljøansvar sjelden kommer
fram når det gjelder diskusjoner
om vindkraft, sier Böhler.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Rundt 6o vindmoller utenfor kys
ten av Møre og Romsdal, fordelt på
fire vindmølleparker. Det er visjo
nen til firmaet I lavgul AS. Målet er
å produsere oppimot sju TWh arlig,
noe som tilsvarer seks prosent av
den totale, norske stromproduksjo
nen. Store kystområder vil bli
berørt, og lokale protester har na
ført til at utbyggerne dropper den
mest kontroversielle delen av pla
nene, vindparken utenfor I lustad
vika. Derimot ønsker de a øke
omfanget av utbyggingen utenfor
Nordøyene, lenger sørvest i fylket.

Dekker kraftunderskudd
uten forurensning
Havsul vil gi mer enn dobbelt så
mye strøm som Naturkrafts plan
lagte gasskraftverk på Kårsto. Emil
Thorkildsen i Havgul AS mener pla
nene viser at vindkraft kan være et
reelt bidrag til Norges kraftproduk
sjon.

— I Møre og Romsdal er det et
betydelig kraftunderskudd, som
beregnes a være 6 TWh 2010. Vi
har løsningen som kan produsere
denne kraften uten forurensning.
De store gruntvannsområdene
utenfor More og Romsdal er ett av
de hest egnede omradene for stor-

skalautnytting av vindkraft i hele
Europa, sier Thorkildsen.

Seks operabygg
I-Jan mener planene er realistiske
og gjennomførbare, selv om
prosjektet er enormt, og selv om
prosjektet også har møtt motstand.

— Siden vi presenterte prosjektet
første gang har vi redusert utbyg
gingsområdene noe, og trukket
vindmølleparkene lenger ut fra
kysten, sier Thorkildsen. Han
anslar anleggskostnadene til rundt
i8 milliarder kroner. Det tilsvarer
to hovedflyplasser eller seks opera-
bygg.

— Vi har tro pa at fordelene ved
dette prosjektet er så store at det
blir ansett som riktig å bygge
Havsul. Det er bedre med noen
store vindmolleparker enn med
mange små, da får man konsentrert
inngrepene. Dessuten har vindmol
leparker til havs mindre
helastninger enn tilsvarende anlegg
pa land, sier Thorkildsen.

Verdifulle områder
Miljøvernerne i Møre og Romsdal
er ikke overheviste. Leder Øystein
Folden i Naturvernforhundet i
Møre og Romsdal har levert en

Havsul-utbyggingen kan bli verdens
største vindmøllesatsing til sjøs.
Bildet er fra vindparken ved Horns
Rev i Danmark, som er en av ver
dens største i dag.

omfattende uttalelse til prosjektet,
der han krever bedre utredninger
på i8 forskjellige punkter.

—- Dette prosjektet belyser virke
lig hvorfor vi trenger en samlet
plan for vindkraftuthygging. En
vesentlig del av de grunne havom
radene utenfor Møre og Romsdal vil
bli nedhygd med vindmøller. Dette
er viktige områder for fiskeyngel,
fugletrekk og annet liv i og rundt
sjøen. I tillegg vil utbyggingsomra
det ligge nær alle de mest verdifulle
naturomradene langs kysten vår.
Det er ikke langt fra den planlagte
vin dmølleparken inn til Runde, sier
Folde n.

I lan vil ogsa få belyst om vibra
sjoner som vindmøllene skaper i
grunnen, kan være odeleggende på
bra og fauna i havet, I tillegg er
han bekymret for at lysene som
skal monteres på møllene, kan
trekke til seg fugler.

— Vi vet fra før at enkelte fuglear
ter tiltrekkes av lyskilder. hvis
lysene på vindmøllene gjør det, vil
fuglene ga rett i kverna, sier Folden.

Mer skånsomt
Folden er likevel positiv til
vindkraft utbygd på mer
skånsomme mater.

— Dette prosjektet er alt for stort til
at det glir inn i landskapet pa noen
som helst mate. A se pa en sol
nedgang over I lustadvika ville blitt
helt annerledes med en skog av vind
møller ute i havet. Men hvis man i
stedet kunne ha brukt mindre vind
møller, og plassert dem pa land nær
allerede uthygde områder, hadde det
vært en god løsning. Det er det vi ser
mest av i Skane og Danmark, vind
møller plassert enkeltvis på garder,
sier Folden. Kristian 5. Aas

Vil bygge

VERDE s
STØRSTE
vindmøllepark til havs
Firmaet Havgul AS planlegger verdens største
vindmøfleanlegg til havs utenfor Møre og Romsdal.
Selv etter motstand og justering av planene er
Havsul det mest vidløftige av alle norske
vind kraftprosjekter.
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Stadig større områder tas i bruk til vindkraft.
Den første konsesjonen ble gitt i 1997, og i
dag er 81 vindturbiner fordelt på elleve
anlegg i drift i Norge. Det kan bli mange,
mange flere i løpet av de nærmeste årene.

I)et er allerede gitt konsesjon for
utbygging av ni nye vindkra{L
verk, i tillegg til de ‘i anleggene
som allerede er i drift. Disse er
Skallhalseri og Gartefjellet i
l:jnnflrl( Kvitfjell i Troms,
Nygårdsfjellet i Nordland, Ytre
Vikna i Nord-Trøndelag, Bessa
kerfje]let, Harbaksfjellet og Vals
neset i Sør-Trøndelag og I løg
Jæren i Rogaland. I tillegg byg
ges det et nytt byggetrinn på
I lundhamarfjellet i Nærøy i
Nord-Trøndelag. Bygges disse ut
slik konsesjonene tillater, vil
effekten av den norske vindmøl
leparken passere iooo
MW.

47 vindkraftprosjek
ter er i den tidlige plan
leggingsfasen langs nor
skekysten. Detaljene for
disse prosjektene er ikke
klare, så det er enda
umulig â si hvor mye
energi disse vil produ
sere, eller hvilke av pro
sjektene som vil bli
avvist. Imidlertid er det

Skal du bygge hus? Om du sat
ser på ekstra gode energi- og
miljølosninger, kan du nå få
husbanklån.
Fra i.juli i år kan boliger som byg
ges med positive energi og miljøtil
tak få grunnlån fra I lushanken. De
helt eksakte kriteriene til energi- og
miljølosninger er ikke ferdige enna.

søkt om konsesjon
for syv av disse:
1røya i Sør-Trønde
lag, Selbjorn i Florda
land, Fræna i Roms
dal, Haram pa Sunn
møre, Batsfjordfjellet
i Finnmark, Andmy
ran i Nordland og
Fakken i Troms.
Disse vil ha en effekt
på enda iooo MW,
slik at den totale

Men det er klart at tiltakene må gå
ut over det som er lovpålagt, fortel
ler Astrid Nordahl i I lushanken.

--Vi er veldig positive til lavener
gihus for eksempel, og de vil falle
inn under kriteriene, sier Nurdahl.

Dette kan bety gunstige lån til mil-
jøbevisste hushyggere eller -kjøpere,
enten de faller inn under I lusban
kens ovrige lanekriterier eller ikke.

Det vil si at folk flest kan fà lån
hos oss na, ikke bare de vanskelig-
stilte eller de som sliter med å

sjekter. Noen av prosjektene omfat
ter ikke mer enn en eller to
vindmøller. Andre prosjekter er
store vindmølleparker, som vil
dekke store arealer både på land og
vann. Miljøbevegelsen er splittet i
synet pa vindmøllene. Norges
Naturvernforbund er skeptiske, og
ønsker en samlet plan for vann
kraftutbygging. De har kjempet
mot flere av anleggene, blant annet
I log-Jæren i Rogaland, som har fått
konsesjon. Natur og Ungdom er der
imot mer positive, og kjemper
aktivt for utbygging av brorparten
av anleggene. De vil bare stanse
vindmølleparker som ødelegger ver
net eller verneverdig natur, ellers
ønsker de en så stor vindkraftpro
duksjon som mulig. Dette for å
dekke mest mulig av norsk strøm-
produksjon mcd ikke-forurensende
energikilder. Kristian 5. Aas

komme ut på et stramt bolig-
marked. Det er politisk enighet om
at det er husene med den ekstra
miljø- og energigevinsten som skal
stimuleres, sier Nordahl.

Ved a gi et lite dytt i riktig
retning haper 1-lusbanken at de skal
være med pa å skape etterspørsel
etter boliger av denne typen, og at
land også vil stimulere til en gene
rell kompetanseheving på omradet
i byggebransjen.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Sakte, men sikkert kommer nord
mennene etter når det gjelder bruk
av biobrensel til oppvarming. I fjor
økte produksjonen av pellets — tør
ket og komprimert treflis — fra 20

000 til 000 tonn, og salget av pel
lets i Norge gikk opp med 60

prosent, fra 15300 tonn i 2003 til 24

6oo tonn i 2004. Likevel er det mile
vis igjen til Sverige, som brukte
over 1,2 millioner tonn pellets til
oppvarming i fjor.

Norsk Bioenergiforening
(Nobio), som har utarbeidet disse
tallene, mener man ma øke etter
spørselen etter pellets. Tilskudd til
installering av pelletsovner er nød
vendig, mener daglig leder Silje
Schei Tveitdal.

— Det er overproduksjon av pel
lets i dag. Kundegrunnlaget er
egentlig stort, men det ma legges
bedre til rette for at både bedrifter
og boliger skal ta i bruk pellets. I
dag bruker vi 3s TWh elektrisitet
og store mengder fyringsolje til
oppvarming i Norge. Mye av dette
bør overføres til hiobrensel, og
gjerne pellets, sier Tveitdal.

Støtte fra Enova

l’ynten borettslag i Oslo byttet for
litt over ett år siden ut sin gamle
oljefyr mccl et anlegg som fyrer med
pellets. I tillegg til miljøeffektene
sparer borettslaget mellom oo 000

Vaktmester Tom
Hansen anbefa
ler flere boretts
lag å bytte ut
oljefyrer med
pellets. Det spa
rer både penger
og miljø.

Silje Schei
Tveitdal i
Noblo vil
redusere olje
fyringen, og
dekke varme
behovet med
pellets.

borettslag anbefaler ogsa andre å gå
over til pellets.

Ja, selvfølgelig, men det er
avhengig av at vaktmesteren som
driver anlegget er interessert i det,
sier I [ansen med henvisning til
nødvendig vedlikehold som at man
hver fjerde eller femte uke ma koste
ut stov fra anlegget.

En ny bedrift som arbeider for a
få opp pelletsbruken er Nord Energi
i Trøndelag. Bedriften er startet av
Skogeierforeninga Nord og Felles-
kjøpet Trondheim, og tilbyr pakke.
løsninger for pelletsfyring for stor
brukere.

— Vi har allerede inngatt flere avta
ler, og interessen virker å være stor.
Likevel er det et langt løp fra du pre
senterer forretningsideen til det blir
avtaler, så vi satser på å arbeide mål-
bevisst med dette over tid, sier vise
administrerende direktør Noralf
Storseth i Felleskjøpet Trondheim.

I Jan forteller at de arheider mot
instilusjonsmarkedet, og satser pa a
få anlegg som tidligere har vært
oljefyrte over på pellets.

— Vi leverer anlegget og skriver
en langsiktig kontrakt, der vi står
for leveranser av pellets og oppfol
ging av anlegget, forteller Størseth.

Nord Energi har fatt tilsagn om
opp til ni millioner kroner i støtte
fra Enova de neste tre arene.

• Kristian S. Aas og Audun Garberg

Vindkraftrevolusjonen
0-I

•

effekten blir rundt 2000 MW. Dette
tilsvarer en energiproduksjon på
cirka 6 terrawattimer (TWh) hvert
år fra vindkraft. -

Kartet på denne siden viser hvot --

Norge det er planlagt vindkraftpro

Eksisterende og
planlagte vindkraft
an legg i Norge. .

Forhåndsmeldt
eller konsesjonssøkt

• Konsesjon gitt

o I drift

IÇr!t!{, S. Aas, oId[. NyE

.%.!
•

.

Flere fyrer med peHets
Norsk pelletsproduksjon økte med hele 73 prosent i 2004. Nå settes det inn til
tak for å få enda flere til å fyre med pellets.

o,•i

.

Husbanklån ta

til miljohus

0

og 400 000 kroner årlig pi
overgangen.

De 567 leilighetene i borettslaget
varmes opp med millioner kWh
vannbåren varme årlig. Av dette
produseres millioner med pel
lets. Resten kommer fra elektrisitet
eller olje. Borettslaget fikk 1,4 milli
oner kroner i støtte, størsteparten
fra Enova.

—- Nar borettsiagene er store, er
dette absolutt noe vi er interessert i å
støtte, sier seniorradgiver Anne Guri
Selnæs i Enova. Men til tross for det,
har de ikke mottatt flere søknader.

Stille hos Statoil

Statoil har levert pelletsanlegget til
l’ynten borettslag og et lignende
anlegg til Mastemoen borettslag i
Elverum. Prosjektleder for energi-
løsninger i Statoil, Thomas Ander
sen, har foreløpig ikke fått flere
hestillinger, men forteller at noen
borettslag har melclt sin interesse.

For at dette skal være interes
sant må horettslaget ha minst o
leiligheter. Det er ofte investeringer
fra cn til fire millioner kroner, sier
Andersen.

For Pyntens del ble investeringen
pa 2,5 millioner kroner, mens en

- opprusting av oljefyringsanlegget
ville kostet mellom 5oo ooo og en
million kroner.

Vaktrnester Tom I [ansen i Pynten
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Gamle
termoruter
inneholder
miljøgifter

PCB har vært
brukt som et til
satsstoff i limet
som ligger
mellom glasset og
karmen. Som en
tommelfingerre
gel kan man ga ut
fra at norskprodu
serte isolerglass
vinduer produsert
mellom 1965 og
1975 inneholder
PCB. Nar det gjel
der importerte
vinduer regner
man med at PCB
har vært i bruk
frem til 1980.
Mengden PCB
anslas til 50—70
gram per kvadrat
meter vindu. Det
er etablert en
egen innsamlings
ordning for miljo
farlige termoruter.
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E ne rgt pset Huseier og artikkelforfatter Dag Arne Høystad har satt seg som mai å redusere strømforbruket sitt med 90 pro
I I sent. I denne artikkelserien deler han sine erfaringer. Tema denne gang: Nye vinduer, I neste nummer skal det

handle om isolering av tak og vegger.

Varme vinduer gir varme hus
Kalde vindusruter suger til seg en tredel av varmen i huset. Termoglass og koblede vinduer er
modne for utskifting. Moderne energiglass er belagt med en film som reflekterer varmen
tilbake til rommet. Dette reduserer energitapet gjennom ruta med 60—70 prosent og gir
bedre komfort med mindre energiforbruk.

Klipp ut dette
bildet hvis
du vil ramme
inn denne
naturperlen.
Klipp, ut
kupongen
hvis du vil
verne om
originalen.

KLIPP

HER

Lnergiglass kom pa o• tallet og har
et tynt og usynlig metalihelegg pa
den innerste vindusruten. Dette
gjor den store forskjellen. Lys og
varme fra sola slipper inn, mens
helegget reflekterer de lange
varmebolgene innenfra tilbake til
rommet. I tillegg kan rutenes iso
leringsevne forbedres ved a fylle
edelgass mellom rutene og øke til
tre-lags glass.

Positivt energiregnskap

Nar termoruter og koblede vinduer
fornyes mcd energiglass (15-verdi
i, eller lavere) reduseres varmeta
pet fra vinduene med to tredeler.
Spesielt der hvor huset er godt plas
sert i forhold til sohnnstraling, vil
slike vinduer gi et positivt energibi
drag. I løpet av

oppvarmingssesongen vil solvarme
som slipper inn overstige varmeta
pet gjennom rutene. Det leveres
unergiglass med ulike egenskaper.
Det er ikke lenger selvsagt at det
skal være samme glasskvalitet hele
huset rundt. Mens vinduer mot sør
skal slippe inn mest mulig
solskinn, trengs det kanskje solav
skjerming mot vest og best mulig
isolering mot nord. Smarte glass,
som skifter egenskaper etter behov,
er pa pilotstadiet.

Det er et enormt sparepotensial i
å skifte vindusruter. (\ar Sverige na
stenger Barsehåck atomkraftverk,
er nye ruter et av tiltakene for a
«erstatte» den reduserte kraftpro
duksjonen. For å få fart på
utskift ingen har svenskene
bestemt at investeringen kan trek
kes fra pa skatten.

Mange hus fra 60- og 70-tallet har
termoruter som uansett er modne
for utskifting. Ftter ca. o ar vil

Panoramavinduer mot sør gir stort tilskudd av solenergi. Skifter man til
energiglass forsvinner den heller ikke ut igjen med en gang. Da kan oppvar
mingsbehovet reduseres med 4-5000 kWh. Legg merke til takframspringet
som gir mer skygge etter hvert som sola kommer høyere på himmelen.
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rutene punktere og dogge innven
dig. I eldre hus med koblede vind
uer er det ofte tilstrekkelig a hytte
ut den innerste glassruten med et
energiglass.

Besparelser og komfort

Nar panoramavinduene blir varme
vil det merkes på energiforbruket.
(Hassbransjeforbundet har regnet
ut besparelsene i kWh ved utskif
ting av vinduer. Boligenheter i Oslo
(arsmiddeltemperatur ÷ () kan
spare 268 kroner per kvadratmeter
vindu arlig. I Trorns (-2,9 C) 318

kroner og Kristiansand (- 7.2 () 246

kroner. I en vanlig privatbolig er
det gjerne 20—30 kvadratmeter
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glass. Her kan det være tusenlapper
a spare.

Nar overfiatetemperaturen pa
vinduene stiger, er det ikke lenger
behov for a ha ovner under vindu
ene for å motvirke kulderas og
trekk. Med varme vinduer vil hele
rommet oppleves som varmere.
Dermed kan man senke temperatu
ren en grad eller to, uten at komfor
ten synker.

Utskifting av vindusruter er et
enkelt men effektivt tiltak for a
redusere energiforbruket. Om alle
landets huseiere fornyet vinduene
sine, ville energiforbruket reduse
res med et gasskraftverk eller to...

Dag Arne Høystad
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Natur i stua

Natur passer bra innendørs.
Særlig når den presenteres så
engasjerende, klokt og flott
som i det nye bokverket om
Dyr i verdens natur.

Før jeg var to ar kunne jeg navnet
pa «alle» plastlekedyrene mine fra
Afrika. Jeg slukte naturfilmer pä’I’V
og lekte med maur i skogen. En del
vann har rent i havet siden den

g, men jeg er litt ekstatisk over i
ha’i.pnet en dør inn til denne verde’
nen igjen — og det gjennom en bok’
serie om dyrene i verden og i Norge.
A sitte med disse atte bøkene opp
sLitt i fanget er som a ha Sverre M.
Fjeldstad i Øret, mens bildene viser
hvor forunderlige og vakre dyrene
som befolker var planet faktisk er.

Barn lig og biologisk fryd

Ncir den barnlige iveren over alle de
morsomme dyrene og de flotte bil
dene av dem har roet seg litt, er det
godt a se at denne bokserien har
klart a presentere fakta, forskning
og anekdoter pa en fin matk’. Her er
en god balanse mellom fagstoff
med korrekte biologiske
l”çkrivelser av artene med utbre
0esomrader og vekt og si videre,

samt ny viten blandet med mer
kuriøse sider ved dyrene.

«Tidligere hendte det at fiskere
brukte otrer. En tam oter ble slup
pet ned i en råk og fiskeren tok
hand om fangsten. (...) Fingerferdig
heten og styrken deres kan imidler
tid forarsake problemer nar de for
eksempel har lært seg å åpne kra
ner eller kjøleskap. Med den sterke
nakken kan de velte store vannkar,
og en oter i fangenskap kan til og
med romme ved a dykke ned i toa
le ttskåle n.»

Godt på norsk

Selve verket hestar av åtte bind på
omtrent 300 sider hver seg. Fem av
dem tar for seg dyr i verden, mens
tre er konsentrert om dyr i Norge;
ett bind om pattedyr, ett om fisk,
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Seivbiografi
som sitter

amfihier og
krypdyr og detj
siste om fugler.
For en utdan- —
net hiolog f
der det hjer’
tet å se at

alle de
beste
logene i
Norge
har skrevet om

sine fagfelts dyr, og det på
en mate som er spennende og enga
sjerende og langt fra forskersprak
og lærehok:

«Om kvelden kan du høre mer
kelige, hviskende lyder og hese
grynt i skogen. Plutselig far du øye
på en hutt og langnehhet fugl, stor
som en due, som flyr lavt over sko
gen. Det er rugdehannen som «trek
ker» i skumringen.»

«llerlevagsfisken er enten av Nor
ges (og verdens) mest sjeldne
marine fiskearter, eller en av de
vanligste»

Noen av forskerne har også
bidratt med flotte bilder. Særlig er
det spennende i den norske delen a
få mulighet til a fa patte dyrene fra
Antarktis inn i stua, og det for før
ste gang.

Penger til WWF

Konseptet er opprinnelig finsk, og
det er finnene som har statt for de
fem verkene om dyr i verden. Imid
lertid har norsk ekspertise jobbet
hardt med fag og oversettelse ogsa
her. Selve serien kan bare kjopes
gjennom forlaget Bertmark Norge,
og hele serien ma kjopes samlet.
Den koster den nette sum av 1492,-

og norske WWF får ti kroner til sitt
arbeid for hver bok forlaget selger.

• Eljsabeth Kirkeng Andersen

Dyr i verdens natur
Åtte bind
Bertmark Norge AS
Pris: 5492,-
Bestilles fra
http;//www,bertmark.no
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Olaf l’leitkotter har skrevet sin selv
hiografi 1:1 liv i norsk natur, og man
kan ikke annet enn å sette seg godt
til rette for a bli med pa ferden.
1-leitkotter var Norges første
fjelloppsynsmann, en jobb han

hadde i 40 år. Han var en av de

første som pekte pa nødven
digheten av en profesjonell
forvaltning av villreinstam
mene, og han utviklet selv en
metode for a sette ut fisk i fis
ketomme fjellvann. Også i alt
annet har han vært en natu

______

rens mann, og hans engasje
ment for bevaring av arter og

______

områder gjennomsyrer savel
hans liv som hans
seivbiografi. Boken er illus
trert med fotografier tatt av

Ileitkotter selv, hans kone og Rune
og Bjarne Fnssoy. Bildene er vakre
og har dessuten betydelig historisk
verdi. De står flott sammen med en
tekst som er lett, flytende og til
tider poetisk. En vakker bok om et
rikt liv viet naturen.

• Elisabeth Kirkeng Andersen

Et//v i norsk natur
Snahetta forlag a.s.
2004.
Pris; 295,-
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M isforstått
natu rvérn
Ulven er et flott dyr. Intelligeni,
fysisk perfekt og meget tilpasnings
dyktig. Ulven finnes nesten overalt
pa den nordlige halvkule. Arten er
da heldigvis ikke truet. Og det er
gledelig at det i en rekke land er eta
blert en balansert sameksistens
mellom ulv og mennesker. Dette
lover godt for artens fremtid

I Norge ble ulven nærmest utryd-
det for rundt [00 år siden. Ilosetting
og næringsvirksomhet pa lands-
bygda ble basert på en ulvefri tilvæ
relse. l-tterhvert ble dette en forutset
ning for en levende landsbygd.

I slutten av So-årene flyttet jeg til
Rendalen, hvor familien planla et
liv bl.a. med friluftsliv, hunder, jakt
og fiske. I tillegg til vanlig jaktbart
vilt, er omradet bl.a. kjent for en
god gaupestamme, kongeorn og
den største bestand av bjørn i Syd
Norge. kn og annen jerv streifer
ogsa igjennom vart næromrade. Jeg
har selv hatt gleden av a treffe pa
alle disse rovdyrene.

Vi hosatte oss pa et småbruk,
med heitemuligheter i utrnarka, og
vi etablerte oss derfor med en liten
hestand av I [ercford -kveg. Vi aksep
terte risikoen for at bjørnene skulle
ta noen av vare kyr.

Og så plutselig dukker ulven opp
i vart næromrade. Grafjellflokken
yngler arvisst noen fa kilometer fra
var bolig, og ulvespor observeres i
snøen nærmest overalt. Jeg har likt
a ta skiturer pa Storsjø-isen med
mine fuglehunder løse. Dette har
jeg mattet stoppe, da Grafjellflok
ken vinterstid bruker Storsjo-isen
som utgangspunkt for sine jakttu
rer. l:ra mitt stuevindu har jeg
mange ganger betraktet ulvenes
jakt og spiseorgier. Grunnet ulvens
livstruende tilstedeværelse, har alle
skogturer med mine fuglehunder—
sommer som vinter--mistet mye av
sin kvalitet.

Jeg er ogsa elgjeger, og under
elgjakten observerer vi ulv og
ulvespor. Vart jaktutbytte reduseres

ved at ulven tar mye elg. Det kan vi
kanskje leve med. Det som er verre,
er at vi ikke kan slippe en elghund
på spor, da ulvene lett vil kunne
angripe — og drepe — en losende
hund. Sa da ble ogsa den jaktgleden
redusert.

Det er blitt hevdet at Grafjellflok
ken ikke har tatt husdyr. Allerede i
2001 tok GrafjeHflokken to av vare
I lerefordkalver i utmarka. Resulta
tet er at vi har måttet etablere et
hjemmeheite, dvs, med et svekket
mangfold i næringsinntaket.

Det harseleres over at noen men
nesker har frykt for ulv. Selv om
WWF hevder det motsatte, finnes
det fyldig dokumentasjon om ulve
angrep pa mennesker, senest i 2004

(riktignok ikke i Norge). Men uan
sett,fruktcn er reell, og jeg kjenner
mange mennesker som ikke lenger
tør bevege seg i våre utmarksomra
der. Og heller ikke jeg sender mine
barnebarn alene ut i skogen for å
leke eller plukke bær.

Vår drøm og livskvalitet — basert
på de rammevilkar som eksisterte
da vi flyttet pa landet har fatt en
kraftig nedtur, takket være den
menneskestyrte innføring av et
nytt rovdyr. Jeg har alltid oppfattet
meg som friluftsmenneske og
naturverner. I mer enn 30 ar har jeg
vært medlem av Norges Naturvern
forbund, og jeg har aktivt støttet
flere av forbundets aksjoner. Jeg
opplever na at Naturvernforbundet
har latt seg forfore av WWF Gjen
innføringen av ulv i Norge er eta
blering av en naturkatastrofe for
oss som møter dette i vart dagligliv,
men det er en PR-jippo for WWF.

Nar ogsa Naturvernforbundet
kaster seg pa denne holgen, oppfat
ter jeg at forbundets forstaelse av
110111 rvl’nl har mistet bakkekontak
ten, og jeg føler ikke lenger samfo
leNe med forbundet, som dessverre
har blitt et organ for den urbane
naturforståelse. Jeg vil derfor be om
at Naturvernforbundet fjerner mitt
navn fra rnedlemslisten.

AIf Lau
Siviløkonom, naturverner,

jeger og smabruker

Innlegget er forkortet. Red.

Om estetikk
og økologi
Et av kriteriene for vern av natur er
landsskapets skjønnhet, dets este
tiske verdi. Umiddelbart vil et land
skapshilde med kombinasjonen av
skog, fjell og vann — uten større inn
greI) som forstyrrer harmonien —

framstå som vakkert. Det gjelder sa
vel gamle kulturlandskap som mer
uberørt natur. Om en spør seg hvor
for nettopp det gamle dyrkings
landskapet gir et slikt inntrykk: )skjønnhet og harmoni, tror jeg en

Bevaring av et
landskaps estetiske
kvaliteter må derfor
implisere bevaring av
det samme land
skapets okologiske
mangfold.

vesentlig arsak er at en har for seg
hva en kan kalle et seminaturlig
landskap — et landskap som nok er
omformet og preget av menneskets
kanskje artusenlange utnvtting, —

men hvor bruken likevel i stor g.
har skjedd pa de stedlige naturgitte
betingelser. Tidligere tiders
landbruk, uten moderne tekniske
hjelpemidler, matte simpelthen i
større grad drives som et kompro
miss med naturen. I dag ville en
bruke uttrykket «på økologisk
grunnlag». Dette fører hen til den
slutning at natur- og landskaps
skjønnhet har noe med okologi å
gjøre.

I uberørte eller lite pavirkede
naturomrader med intakte vegeta
sjonssamfunn blir dette direkte
illust rert. Ved langvarig uforstyrret
utvikling vil trær og andre vekster
innta og hevde den plass som svarer
til deres livskrav og som de er bedre
i stand til å ut nytte enn konkurren
tene. Langt inne i et barskogomrade
kan en ved en bekk plutselig finne

en forekornst av svartor — et treslag
som er andre overlegent når det gjel
der å få fotfeste på vekstplasser som
hyppig oversvommes. Det er egnet
til undring hvordan svartoren kan
ha funnet frem hit nar treslaget
ikke i dag forekommer i nærheten,
men det okolugiske mangfold
gjennom tidligere århundrer kan ha
gitt spredningsmuligheter— for
eksempel ved vanntransport av de
modne raklene med hekken. I de
landsdeler der lind forekommer,
finner en ofte at dette treslaget
okkuperer særlig varme og skrinne
stirvestskrenter der lirid har et kun
- ransefortrinn i forhold til andre
e .arter.

langs vann og ikke minst over
skoggrensen finner en markerte
sonasjoner av ulike urtesamfunn
som er utviklet etter gradienter av
fuktigh et, jordnæring og tempera
tur. I våre fjell er dette ennå ganske
vanlig, men i mange andre land en
sjeldenhet. En eldre skotsk botani
ker fortalte meg at han en gang
hadde vært med pa en faglig
ekskursjon til hoyfjellel i Norge.
Der hadde han for første gang sett
slike naturlige vegetasjunssonasjo
ner — det hadde vært hans livs opp
levelse. At det også er en skjønn
hetsopplevelse vil sikkert de fleste
fjellvandrere samstemme i, og den
blir enda større om en dessuten vet

el om artene og deres okologi —

de underliggende forhold som har
gitt vegetasjonsbildet, det som for
klarer hva en ser.

1-lensynet til friluftsliv og landska
pets estetikk har en viktig plass nar
en skal ta stilling til sporsmal om
naturvern og naturforvaltning. Da
ma en ikke se bort fra at de fine opp
levelsene kommer der naturen har
fått utvikle seg fritt over lengre tids
rom. Gjennom denne stadige tilpas
ningen til omkringliggende forhold,
oppstar noe urrikt, noe eget for
natursysternene, som vi opplever
som harmoni. Bevaring av et land
skaps estetiske kvaliteter må derfor
implisure bevaring av det samme
landskapets okulogiske rnangfold.

Sigmund Huse
professor emeritus

Innlegget er forkurtet. Red.

Tid for
linerla
og bygda
lån kald aprildag med sludd og
nordavind møter meg med fugle
song. Tida er der, og smafuglane
klagar ikkje over graveret. Morgon
og kveld har dei konsert, gratis og
for alle som vil ta seg tid til å lytte.

Smafuglane har det travelt om
varen. Men dci kavar seg ikkje opp.
Dci vert kva dci må, og gjer det (lei
skal. Mellom oppdraga for å få rei
ret ferdig, spankulerer linerla over
tunet, roleg og verdig på sin spinkle
bein. Det ser ikkje ut som ho har
oppdaga tidsklemma.

Linerla viser oss ein annan måte
å leve tida på enn vi driv med i det
moderne samfunnet. Eg trur vi kan
lære litt av ho. A leve med naturen

Så spørst det om bygdepoliti
karane tidsnok ser kvar sjansen
ligg, kor viktig naturen er for at
bygda skal vere attraktiv for andre
enn dei som har budd der støtt.

er a innrette seg etter årstida, lyset
og veret. Arbeidet tek den tida det
tek, og det som krev sol, kan vi
ikkje utrette i regn.

Bønder og fiskarar veit litt om
(lette. Men dci er ikkje sa mange
lenger. Dci fleste har sine tidspunkt
å rekke. Det er alltid noko der
framme som ventar, og noko der
bak som vi ikkje rakk, I leile dagen
ber vi vekkjarklokka med oss, pn
grammert for at vi skal rekke nok0

meir enn for å gjr’re noko. Det har
sine praktiske sider i eit samfunn
der folk bruker mykje av tida på
mote, enda dci er friske nok til å



Bli med

En arnerikansR indianerstamme sIça

visstnoR ha hatt et politisI råd av

vise personer som Rom sammen

regelmessig og bare hadde en
oppgave: å stoppe alle vedtaK i

stammens ledelse som kunne ramme

den syvende generasjon. spesielt

sørget de for å ta vare på
na-turgrunnlaget. Hvem taler for

den syvende generasjon i Norge?

‘Vi trenger ikke flere dystre spådommer. Det vi trenger er
et pust av entusiasme”, sier økofilosofen Arne Næss. Han har
rett. Den nye alarmrapporten fra FN som forteller at vi
ødelegger våre økosystemer sier ingenting nytt - den
stadfester et tidligere kjent faktum. Ida, 8 år, sier i et brev til
Blekkulfs Miljødetektiver: “Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hater
eksos og forurensning”. Petter, 9 år, sier: “Jeg er miljødetektiv
fordi jeg vil ha en ren klode å vokse opp på”.

Vi i Blekkulfs Miljødetektiver tar med oss barna på miljøråd.
Men vi trenger deg til å være med oss i et utvidet råd - den
syvende generasjon.Vi trenger større bredde og større
økonomisk muskel for å klare å konkurrere med all den
kommersielle trykken barn utsettes for. Skal vi klare å
påvirke samfunnsutviklingen i en positiv retning for våre barn

må vi ha med oss deg som støttespiller.

Med vennlig hilsen

4LR
Andrew P. I
Sjefsdetektiv

Hva støtter du?
Støtter du oss, støtter du også det vi lager av
undervisningsmateriell til skole og barnehager, det vi lager av
oppdrag og morsomme innspill til vare medlemmer. Du gir 0
oss samtidig muligheten av å være til stede på offentlige
arenaer der barn og familier er.TiI syvende og sist er du
med på å bidra til å realisere våre krav om at:

Barn har rett til ren luft.
2. Barn har rett til rent vann.
3. Barn har rett til ren jord.
4. Barn har rett til jrøntområder rundt seg.
5. Barn har rett til å kunne leke ute.
6. Barn har rett til å klatre i trær.
7. Barn har rett til trygge sykkelstier.
8. Barn har rett til å oppleve de samme naturgledene

som mor og far

l3leRRulfs MiljødeteRtiver vil

inspirere barn til å:
• oppdage vår fantastiske natur
• oppdage sammenhengen mellom

mennesker og natur,

• oppdage miljøutfordringene og
få tro på fremtiden

Hvis du vil melde ditt barn inn i
Blekkulfs Miljødetektiver,gå inn på våre
nettsider www.blekkulf.no.
Har du familiemedlemskap i
Naturvernforbundet, kan ditt barn bli

i medlem i Blekkulfs Miljødetektiver helt
gratis så lenge du har familie
medlemskapet.

Jeg ønsker å betale
Li Kr. 600,-
Li Kr. 800,-

Beløpsgrense pr. trekkar:

Ifølge finansavtaleloven må beløpsgrense fylles ut.
denne kan settes høyere enn giverbeløpet hvis du
senere skulle ønske å heve det. Du vil likevel ikke
bli trukket mer enn avtalt giverbeløp.

Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av
betalingen.

Adressaten beta
for sending i Norge

i den 7. generaSjOfl(

Vr med å sifçre våre barns fremtidige naturoppIeVeser.
i

.lj

4
sammen er vi sterRe som en çoss
iÄ Jeg ønsker bli støttemedlem hos Blekkulfs Miljødetektivei; og ønsker å gi et fast arlig

bidrag til Blekkulfs Miljødetektiver for å støtte deres arbeid for barn.
Jeg vil trekkes I. desember hvert ai

kroner pr. år
kroner pr. år
kroner pr. år

L)srI..rs,
Ln N

M I Li 0 D ET E K T I V E R
www.blekkulf.no
Grensen 9b,0 159 Oslo

Annet beløp:

I Avtale [cif7I

Navn: TIf:

Adr: E.pose:

Postnrisced:

Dato/ Signatur:

KID:
(FyHv, v v B4kkvIf
MIdkvr)

Kontonummer:
(EIIve s$e,)

Mottager: Blekkulfs Miljødetektivers kontonummer: 5010 07 12218

eIfs
MILJØDETEKTIVER

jeg ønsker å motta elektronisk nyhetabrev på min
e.post adresse

131 eRRuIfs
Mi UØdetetiver

Svarsending 0235

0090 OSLO

‘uiøc
s,:’ ‘.
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Miljømerkede
hoteller:

Norge:
Scandic hotell Hamar
Scandic hotell Ålesund
Scandic hotell KNA,
Oslo
Scandic hotell Bypor
ten, Oslo
Scandic hotell Bergen
city
Radisson SAS Airport
hotell, Gardermoen
Scandic hotell Nedre
Elvehavn, Trondheim
Gålå Høyfjellshotell og
hytter
Scandic hotell Sjølyst,
Oslo
Park Hotell, Alta
Radisson SAS Plaza
hotell, Oslo

Sverige:
94 hoteller og vandrer
hjem er svanemerket.
De som ligger
nærmest Norge er:
Hotell Scandic Öster
su nd
Grövelsjöns Fjällsta
tion, ldre
Hotell Scandic Winn,
Karistad
Hotell Scandic Swania,
Trollhättan
For full liste, sjekk
www.svanen.nu

Danmark:
Feriecenter ved Karup Å
Feriecenter
Slettestrand
Stiholt hotell, Sæby
Hotell Aaiborg
Sømandshjem
Skyttehuset, Koldby
kro

Flere og flere
- overnattings

tilbud i Norden
miljømerkes.
Strenge krav stil-

annet energi

fr

les til blant

- forbruk, vann
forbruk, avfalls
håndtering og

, brukavmiljøska
delige kjemika

fr lier ved de miljø
merkede hotel

.% leneog
feriesentrene.
Selv om flere rei
ser langt i ferien,
er likevel Sverige
og Danmark de
største feriemå

_______

lene til nord
menn, nest etter
vårt eget land.
Derfor gir vi deg
listen over miljø
merkede over
nattingstilbud i
Skandinavia.
ønsker du også å
reise miljøvenn
lig, gir vi deg len
ker til internett
sidene for rute-
opplysning for
kollektivtrafikk.
God, miljø-
vennlig ferie!

Hvil tommelen
• Haiking har for fullt inntatt
cyberspace. Nå er nettstedet Haiketor
get relansert, med ny og mer forståelig
design, enkle menyer og forbedret sik
kerhet. Tjenesten leveres av Grønn
Hverdag, og målet er å få flere perso
ner i hver bil, isteden for at alle skal
kjøre hver sin bil, med økt
forurensning, køproblemer og høyere
ulykkesrisiko som resultat. Enten du
pendler mellom Askøy og Bergen eller
planlegger en ferietur fra Moss til Bar
celona, fantes det tilbud nar Div-redak
sjonen sjekket Haiketorget en dag i
mai. Kanskje du finner en venn a kjøre
til jobben med, eller noen som kan
hjelpe deg med a komme pa ferie? Alle
henvendelser mellom haiker og sjafør
blir logget i tilfelle noe skjer, slik at sik
kerheten er langt større enn ved å stå
med tommelen i veikanten. Du finner
tjenesten på www.haiketorget.no.

NORGES
NATURVERNFORBUND
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Tråkke i ferien?
Frisk luft, trim, opple
velse - og null
forurensning.
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vennlig
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Syklistenes Landsforening har gitt
ut boken Sykkelferie i Norge, som
presenterer 24 storslåtte sykkel
ferieturer i Norge. Boken er en blan
ding av reisebeskrivelser og prak
tiske tips, som gjor det enklere for
deg a ta deg rundt pa sykkelsetet.
l-:nkelte av de praktiske tipsene er
uvurderlige: Visste du for eksempel



Kunsten å plante en isbre
Kan isbre-planting basert på tradisjonelle ritualer fra Himalaya være

løsningen på smeltende breer?

V)

>

V)
>

ledet ur Baltistan i Fakistans nord-ost
lige hjørne. Knapt noe nedbør slipper over
I-limalaya i sør, og smeltevann fra breene
utgjør den viktigste vannrussursen for det
livsviktige jordbruket.

— I disse strokune er isbreene forutset
ningen for all dyrking og alt liv, sier
I Lavard Steinsholt, forsteamanuensis ved

Universitetet for miljø- og hiovitenskap.
En sen kveld i I limalaya i ig far Steins
holt servert en gammel og lokal oppskrift:
Slik planter man en ishre.

Oppskrift på bre-planting:

Først ble et høytliggende og skyggufulit
sted lokalisert, hvor snøen holdt seg
lengst mulig om sommeren. Permafrost i
bakken og hevegelsesmuligheter
framover var viktig. Nar et egnet sted var
funnet, ble d.et gravet et dypt hu]l i stein
ura eller i den frosne jorda.

I oktober eller november ble is hentet fra
en hannhre og en hunnbre (!). Kjønnsforde

lingen ble definert ut fra forskjellige isty
per. Det trengtes rundt oo kg is samt 12

potter indusvann. Tilleggsingredienser:

hvetemel eller sagmugg, brent tre eller kull
— og salt. 12 mann med is og 12 mann med
indusvann kunne begynne vandringen og
klatringen. À snakke eller sette seg ned
underveis var forbudt. Vel framme ble isen
plassert i indusvannet, som ble satt i hullet
og bestrødd med ingredienser. Minst en av
mennene matte sa erklære at han var villig
til a ofre livet for isbreens skyld, og tilslutt
ble hullet nøye dekket og stedet grundig
forlatt. Â komme tilbake i løpet av tre ar
medførte ifølge tradisjonen døden. Inspek
sjon kunne skje etter tre til fem ar. Forskyv
ninger av jorda rundt plantestedet var et
godt tegn. Enda bedre var det om ismassen
hadde vist seg pa overflaten. Endelig suk
sess kunne erklæres dersom nedkanten av
isen var kommet i sig. Ofte hadde man
allerede før dette kunnet observere mer
smeltevann i vannveger og kilder nedenfor

stedet

Bekreftelse i 2004

I aret 2000 startet drevne smeltevannsing

eniører i AKRSP et eksperiment knyttet
til den gamle tradisjonen.

Ved hjelp av to eldre eksperter i tradi
sjonen, ble det i 2000 plantet breer i fem
landshyomrader, 2001 ytterligere fem
og tilsvarende i 2005. Teknikkene var de
tradisjonelle, men med mindre vekt p
taushet, hvilerestriksjoner og ritualer.
Teorien om bunn- og hannbreer matte
delvis vike for muligheten for a fa hentet
isen med bil, sier Steinsholt.

Enna er det for tidlig si om prosjektet
har baret frukter, men en av de gamle
ekspertene kan bekrefte at det er solide
bredannelser pa to av stedene. Fra alle de
fem deltagende landsbyene fra 2000 blir
det rapportert om økende vannmengder i
kanalsystemene.

Mange har lett etter høyteknologiske
løsninger pa vannmangelen i disse fjell
omradene.

— Kanskje er det en mer langsiktig og
bedre ide a plante breer — som folk pa ver
dens tak alltid har gjort, avslutter Stein
sholt. Håvard Steinsholt og Trond Solem

Publisert med tillatelse fra www.forskning.no.
Der kan du lese en lengre utgave av artikkelen.

kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR®
- Vi tar produsentansvaret på alvor

www. batteri retur. no

Folk i tørre Baltistan er helt avhengig av smel
tevann fra breene til ä fylle vanningskanalene.

Se nøye etter: Denne bergsprekken kan være gravid. klump.

Selv den mektigste isbre
har en gang vært liten Breplanterlaget tar en

velfortjent pust i bakken.

Tilnærmet alle rniljøskadelige batterier

54 NATUR NILJO 205
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