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Fjelistovler fra La Sportiva
kjøper du i din sportsforretning.

H
arald 1-leide-Steen jr. skapte
en klassiker i norsk tv-under
holdning, da han satte på seg
en sovjetisk uniformslue og
kravlet ut av en feilparkert
ubåt: Alle måtte forstå det var

lett å komme ut av kurs — «man kan jo
ikke se den grense under vann». Under
overflaten er det visst ikke bare grensene
som er vanskelig å få øye på. Vi ser ikke

“sene heller.
i dette nummeret har vi gleden av å

trykke noen lekre undervannsbilder.
Motivet er tareskog. 1-Ivis du leser artik
kelen, vil du snart forstå hvor bildene ikke
kan være tatt: Ikke mellom svenskegrensa
og Lindesnes. Der har 90 prosent av suk
kertareskogen forsvunnet på få år. Og
neppe i Nord-Norge. Der har kråkeboller
gumlet i seg stortare siden r97o-tallet. Et
område på størrelse med Vestfold fylke er

snaubeitet av de små, grønne pigghudene.
Vi snakker om det aller mest produk

tive av norske økosystemer. Den årlige
produksjonen av smådyr i tareskogen er
stor nok til å mate tre millioner tonn fisk.
Det er temmelig nøyaktig like mye som
hele fiskerinæringen leverer på et år.

Så når dette økosystemet slås ut langs
mesteparten av kysten — da er det vel full
alarm? Krisemøter i byråkratiet, tiltaks
pakler i milliardklassen for å fjerne årsa
ker og prøve å reparere?

Ikke akkurat. Sukkertaredøden sørpå
har utløst noen nye forskningsprosjekter.
I nord skjer det nesten ingenting. Men
hvorfor ikke? 1-ler kommer tre dårlige for
klaringer.

For det første er denne naturen usynlig
for de fleste av oss. Oppmerksomheten
blir tilsvarende liten i media og blant folk
flest. Og politikere og myndigheter bryr

seg mindre om hva som er viktig, enn om
hva det blir bråk av.

For det andre: Det er ikke tareskogens
skyld, men rent forvaltningsmessig
befinner den seg i uklart farvann; et sted
i tidevannssonen mellom miljøvern
minister lIelen Bjørnøy og fiskeriminister
Helga Pedersen.

For det tredje har tareskogen ingen av
de norske kjendis-artene. Vi kan jo prøve
å forestille oss hva som hadde skjedd i
Direktoratet for Naturforvaltning og der-
omkring, hvis tareskogen ikke var opp
vekstområde for tanglopper, grønngylte
og hergnebb, men for den hellige norske
villaksen
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Glem fottøyet. Nyt turen!
Fottoyet er det viktigste av alt på en fottur.
Alt er odelagt hvis føttene er såre, har gnagsår eller blemmer
Eller du har gått time etter time og irritert deg over
tunge og våte stovler

ni.
Vær nøye med valg av bade sokker og stovler.
La Sportiva har lette stovler med suverene egenskaper.
Har du La Sportiva på bena kan du nyte turen og
((glemme» fottoyet.
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(Chacaltaya) Halvannen time på snir
klete grusvei over millionbyen La Paz
ligger verdens høyestliggende skibakke.
5390 meter over havet er lufta tynn og
knusktorr. Langt der nede i horisonten
glitrer Titicacasjoen.

Chacaltaya-bakken, bygget på slut
ten av 30-tallet, ble raskt et populært
tilholdssted for eliten i La Paz. Flere
søramerikanske skimesterskap er bli ti

arrangert der, men pà 1980-tallet begynte
isbreen å krympe. Siden den gang har

den sakte men sikkert trukket seg til
bake, og na er det bare 20 prosent av
den opprinnelige breen igjen. Resten er
steinrøys.

For to år siden måtte den iaoo meter
lange hovedløypa og skiheisen der
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Jakten på den siste snøen
På Chacaltaya-breen i Bolivia er verdens høyestliggende alpinbakke i ferd med å smelte.
— Jeg blir litt trist, sier Andrés Ando fra La Paz. Han er 11 år.
— Da jeg begynte å stå på ski her, var det mye mer snø. I
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Andrés Ando (foran) og Rodrigo Valentin
Diaz fra La Paz har tre, kanskje fem eller

ti år på seg før siste rest av Chacaltaya
bakken er borte.
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stenges. Nå bruker alpinistene i Chacaltaya
en kortere nedfart som ligger bedre skjer
met mot sola. Men ifølge ekspertene vil de
siste restene av denne forsvinne i løpet av
noen fä sesonger — kanskje bare tre, ihvert
fall ikke mer enn ti.

Den nye nedfarten i Chacaltaya har
ikke skiheis. For å komme fram, må alpi
nistene gå en halv time fra skihytta med
ski, staver og skistøvler i hendene, gjen
nom steinrøysa der den gamle bakken lå.

Men det gjør ikke noe for Andrés
Arido (i i) fra La Paz. I skisesongen mel
lom januar og april tar han turen opp
til Chacaltaya hver helg for å trene hvis
snøforholdene er gode nok. Drømmen er
å delta i OL 20 [4. Han liker godt å trene
i Chacaltaya. Det er også det eneste alter
nativet han har i hjemlandet sitt, hvis han
da ikke blir med faren sin på en to timer
lang fottur med skiutstyr på ryggen til
Mururata-fjellet (6oo ni.o.h.), der det er
bedre snøforhold enn i Chacaltaya.

- Jeg blir trist når jeg ser hva den glo

sitetet i La Paz. Når isbreene smelter, blir
slalåmkjørernes problemer småtterier. 50

prosent av elektrisitetsforsyningen og ioo
prosent av vannforsyningen til La Paz og
forstaden El Alto kommer fra ishreene.

— Det vi ser i Chacaltaya er bare forsma
ken av hva som vil skje med alle ishreene i
Bolivia. Bortsett fra at skibakken smelter,
har vi ikke sett konsekvensene ennå, fordi
smeltingen gjør at det ennå er mer enn
nok vann i La Paz-elva. Men ifølge våre
beregninger vil tilstrømningen til elva så
å si forsvinne innen 2009, sier Argollo.

Ifølge Argollo er forskingen på temaet
helt i startfasen, og konsekvensene av
bresmeltingen og mulige tiltak er ikke
godt utredet ennå. Men han frykter at
mange av de 1,6 millioner innhyggerne
i La Paz-området kan bli nødt til å flytte
på grunn av vannmangel. Vannmangelen
kan også få alvorlige følger for jordbruket
og dyre- og plan telivet. )

Men vannproblemene er ennå ukjent -

for de fleste holivianere.
— I Bolivia får spørsmål om miljøet og

klimaforandringer liten oppmerksomhet.
Folk her har mer enn nok med å skaffe seg
mat på bordet, og politikerne prioriterer
å ta seg av de enorme sosiale problemene,
sier han.

Kunstsnø og undergang

I skihytta på Chacaltaya får vi servert
koka-te mot høydesyken. På veggen hen
ger svart-hvitt bilder av gamle bolivianske
OL-helter, side om side med et par norske
treski. President i Ciub Andino Boliviano,
Walter Laguna, har ikke gitt opp håpet
om å redde skibakken, i hvert fall for en
stund. Han viser fram planer for en ny
skiheis og om å hygge kunstsnøanlegg »

i gamlebakken. Når snøen blir borte i
Chacaltaya, snakkes det også om å flytte
all skiaktiviteten over til Mururata-fjellet.
Men Mururata ligger langt unna la Paz, og
den elendige veiforbindelsen må i tilfelle
bedres betraktelig.

Og hvor skal han få pengene fra? Det
kan ikke Laguna gi noe klart svar på. Boli
via er det fattigste landet i Sør-Amerika,
og regjeringen til Evo Morales har mange
andre ting å bruke ressursene på enn ski
bakker for det rike mindretallet.

Laguna har stått på ski i Chacaltaya
siden han var ung. 1-Jan prøver i det leng
ste å unngå journalistens spørsmål om
hva han synes om at bakken hans smelter.
Men til slutt sier han trist:

Verden er i ferd med å gå under. Vår
oppgave er å gjøre overgangen minst
mulig voldsom.

• øyvind Lie (tekst og foto)

Krever vaskemaskin fjernet

Tannborste med
nanopartikler
Det norske selskapet Orto
dent lanserer nå tannbørster
som avgir bakteriedrepende
nanopartikler.

— Ortodent lanserer en
anti-bakteriell tannbørste.
Busten inneholder nano-par
tikler av gull eller sølv. Disse
frigir ioner som trenger inn i
bakteriecellene og forstyrrer,
skader og dreper bakteriene,
skriver selskapet på sine
hjemmesider.

Seniorforsker Erik Joner
ved Bioforsk Jord og Miljø
på Ås sier til Miljøjournalen
at nano-sølv kan gi større
grunn til bekymring enn
en miljøgift som triklosan
— som Statens Forurens
ningstilsyn nå har forbudt.
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I korthet

Ifjor ble Samsung Silver Wash
kåret til årets hvitevare av Elek
tronikkbransjen. Nå kreves vaske-
maskinen fjernet fra markedet, på
grunn av miljø- og helsefare ved
spredning av nanopartikler i sølv.

Sølvvaskemaskinen sørger for
å holde klærne bakteriefri i opptil
en måned, ifølge Samsung. 11cm-
meligheten ligger i et filter med sol-

velektroder, som avgir sølvioner til
vaskevannet. De ørsmå partiklene
fungerer som gift for bakterier.

— Vi er bekymret for at sølvpar
tiklene skal forurense vassdrag,
fjorder og avløpsslam hvis disse
vaskemaskinene blir tatt i bruk
i stort antall, sier direktør Einar
Melheim i NORVAR, vann- og
avløpsverkenes interesseorganisa

— sjon. NORVAR har bedt Samsung
om å slutte å markedsføre og selge
de åtte modellene av Silver Wash i
påvente av en avklaring av helse- og
miljøkonsekvenser.

— Vi har også bedt Statens foru
rensningstilsyn og Mattilsynet om
å vurdere saken, sier Melheim til
Miljøjournalen.

—

2
Samsungs Silver
Wash.

i

hale oppvarmingen har gjort med bakken
her. Da jeg begynte å stå på ski her for tre
år siden, var det mye mer snø, sier Andrés.

Dramatiske konsekvenser

Grensen for hvor høyt en isbre i Bolivia
må ligge for ikke å smelte bort, er i dag
rundt 5200 m.o.h. Men den stiger hele
tiden på grunn av de menneskeskapte ku
maforandringene, opplyser geolog Jaime
Argollo Bautista ved San Andnis-univer

• Chacaltaya (5390 m.o.h.) i Bolivia er
verdens høyestliggende skibakke og den
skibakken i verden som ligger nærmest
ekvator. Skiføret er best mellom januar
og april.

• Chacaltaya er en del av fjellkjeden Cor
dillera Real. I nærheten ligger de snødekte
toppene Illimani (6450 m.o.h.), Illampu

(6350 m.o.h.) og Huayna Potosi (6100

m.o.h.)

Bomring i New York
3ud

PFOS
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New Yorks borgermester Michael
Bloomberg vil bygge bomring pä
Manhattan. Modellen for forsla
get er bomringen i London, som
har bidratt til store reduksjoner i
biltrafikken.

— Vi må se i øynene at befolk
ningsveksten fører byen på kol

lisjonskurs
med miljøet,

Start sa demokraten
spreading Bloomberg da
the news: han lanserte
Snart kan forslaget.
det bli Den fore
bomring slåtte bom
Manhattan. ringen er bare

en del av en større tiltakspakke
fra borgermesterens kontor for
langtidspianlegging og bærekraft.
Andre elementer i pakken hand
ler om å spare vann og energi.
Blant annet foreslår borgermes
teren å innføre skattelettelser for
folk som installerer solcellepa
neler.

Forslaget om bomring har vakt
store protester. Hvis det likevel
går igjennom som foreslått, må
privatbilister ut med en avgift
på åtte’dollar — rundt 50 kroner
— dersom de vil kjøre inn på Man
hattan nedenfor 86th Street på
dagtid.

Nesten all bruk av
miljøgiften PFOS
forbys i Norge.
For brannskum
og impregnerings

midler gjelder
forbudet med
øyeblikkelig virk
ni ng.

PFOS er giftig
og bioakkumuler



Tenk deg hvis 90 prosent av skogen på Østlandet hadde forsvunnet på få år.
Eller hvis halvparten av skogen i Nord-Norge hadde gått samme veien.
Det har allerede skjedd. Men ikke med den skogen vi normalt går tur i. Under
vann er konsekvensene mindre synhige — for oss.

KOGE
DE[ E



2002 var forskere fra Universi
tetet i Oslo og Norsk institutt
for varinforskning (NIVA) på
tokt på Sørlandet. De skulle
egentlig samle opplysninger
om noe helt annet, men under
dykking merket de at områder

som tidligere hadde vært kledd med suk
kertare nå lå uten vegetasjon. De hadde
oppdaget en økologisk katastrofe.

— Vi kom over dette tilfeldig. Dette viser
hvor viktig det er med grunnlagsunderso
kelser, slik at man vet hvordan det faktisk
ser ut på havbunnen, sier NIVA forsker
Hartvig Christie, som deltok på toktet.

Etter oppdagelsen ble det bevilget pen
ger til større undersøkelser. Resultatene
var sjokkerende: I store områder er suk
kertareskogen nærmest utryddet.

Tareskogen er Norges mest produktive
okosystem. Forskere sammenligner arts

mangfoldet med tropiske regnskoger. Den
vokser langs kysten, fra fjæremålet og ned
til rundt 30 meters dyp. Det vil si: Det var
det den skulle ha gjort. I virkeligheten er
tareskogen nesten borte fra kysten mel
lom svenskegrensa og Lindesnes. Det
samme gjelder store deler av kysten av
Nord-Norge. Der det fr var mil etter mil
med frodig og yrende jungel, er det nå
mudderbunn eller nakent fjell, dominert

av trådalger i sør og
j kråkeboller i nord.

Sultne boller
spiser skog

I nord har enorme
mengder små grønne
kråkeboller — dro
bak-kråkeboller
— beitet ned stortare
skogen siden ‘970-

;allet. Verst er situasjonen i Finnmark,
der 90 prosent av den opprinnelige tare
skogen er borte. Forskerne har beregnet
at 2000 kvadratkilometer tareskog har
forsvunnet langs kysten av Midt- og Nord-
Norge. Dette utgjør 20—25 prosent av den
opprinnelige norske tareskogen, eller et
område på størrelse med hele Vestfold
fylke. Nedbeitingen er varierende, og i
områdene utenfor Trøndelag har man
funnet at stortaren har kommet tilbake,
mens kråkebollene har vært på retur.
Hvorfor dette har skjedd, vet man ikke.

Bor tett

I de nedbeitede områdene har man funnet
opp til 120 kråkeboller per kvadratmeter
havbunn. For at tareskogen skal kunne
vokse opp, må kråkebollemengden ned til
mellom 5 og ro individer per kvadratme
ter. Enkelte steder er det gjort småskala

Intakt tareskog er Norges
mest produktive økosystem.
På en eneste stor tareplante
har forskerne funnet 80 000
dyr. Minst 2-300 ulike dyrear
ter kan være faste innbyggere.

forsøk med kråkebolleslakting, som har
ført til at tareskogen har reetablert seg.
Kråkehollene har imidlertid ofte kommet
tilbake igjen.

Områdene er nærmest døde, sammen
lignet med Livskraftig tareskog. Taresko
gen har et svært høyt artsmangfold, og det
er antatt at nedbeitingen kan være en av
årsakene til at bestanden av kysttorsk har
gått tilbake med 30 prosent fra midten av
1990 tallet og frem til 2005.

Verre og verre i sør

Som de overraskede NIVA-dykkerne
kunne konstatere i 2002: De siste årene
har taredøden også kommet til Sør- og
Østlandet. Fra svenskegrensa til Lindesnes
har 90 prosent av sukkertareskogene for
svunnet siden midt på 1990-tallet. Ifølge
en fersk NIVA-rapport ser taredøden nå
ut til å krype nordover langs vestkysten. I
Rogaland og 1-lordaland er halvparten av
sukkertaren forsvunnet.

Sukkertareskogen erstattes av hur
tigvoksende, trådformede alger, som
blomstrer opp om sommeren og dør om
vinteren. Konsekvensene er at antallet dyr
reduseres til en fjerdedel, og tallet pâ arter

Kråkeboller beiter ned tare
skogen effektivt, I snaubeitede
områder har forskerne funnet
opptil 120 kråkeboller per
kvadratmeter havbunn.

Dette
gjøres for
tareskogen
Natur & miljø har fått en liste
over tareprosjektene som
er igangsatt. Det dreier seg
stort sett om overvåkning.
Her er ingen store tiltak for å
stanse utviklingen.

• Overvåkning av effektene av tare
tråling og naturlige tilstandsvaria
sjoner i stortareskog. (Fiskeridepar

tementet)

• Fra 2005 ble marine verneområder
med forbud mot tråling inkludert
i programmet. Totalt overvåkes 65
stasjoner fra Vest Agder til Nord-
Trøndelag. (Fiskeridepartementet)

• Utvidet overvåkning av tarefore
komstene i Sør-Trøndelag fra 2005.
(Fiskeridepartementet)

• Flere forskningsprosjekter pa suk
kertareskoger og trådformede alger
langs Skagerrakkysten for å under
søke årsaker og konsekvensener.
(SFT)

• Studier på livssyklus hos sukker
tare og utpiassering av sukkertare
i Flødevigen, der arten har hatt
tilbakegang i de senere år. Startet
høsten 2005, blir videreført i 2007.
(Havforskni ngsinstituttet)

• Undersøkelse av årsakene til til
bakegang av sukkertare, vekst og
reproduksjonspotensial i Skagerrak
og på Vestlandet. Fra 2007 til 2010.
Finansiert av Forskningsrådet.

• Vegetasjonsregistreri nger fra Hvaler
til Kristiansand. Undersøkelse av
sammenhenger mellom sukkertare
og fiskebestander langs Skagerrak
kysten. (l-lavforskningsinstituttet)

• NIVA får midler til å kartlegge
sørgrensen for utbredelse av den
grønne kråkebollen, og håper på
finansiering for et prosjekt for
kartlegging av tareskogen på møre-
kysten.

• Tidligere har man gjennomført en
utsetting av 24 kunstige rev utenfor
Hammerfest.

• Det er også planer om et prosjekt
med reetablering av tareskogen i
Vega i Nordland. Prosjektet mangler
finansiering.

r
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Norske
tareskoger
• Ikke noe annet land har — eller

hadde — så store skoger av stor
tare og sukkertare som Norge.

• Tareskogene produserer mellom
12 og 27 kg plantemateriale per
kvadratmeter per år.

• På den samme kvadratmeteren
kan det leve 100 000 individer av
ulike dyrearter.

• Under studier av store tareplan
ter i Froan, har forskerne funnet
over 80 000 dyr på en eneste
plante. I et taresamfunn kan
minst 2— 300 ulike dyrearter
være faste innbyggere.

• Den samlede produksjonen av
plantemateriale i tareskogene
ligger — eller lå — på over 100
millioner tonn per år.

• Fra Rogaland til Sør-Trøndelag
drives kommersiell taretråling.
Det høstes i underkant av
200 000 tonn tare årlig. Av den
innhøstede taren lages alginat,
som brukes i en lang rekke pro
dukter, blant annet i medisiner,
kosmetikk, til fargetrykk av tek
stiler og som fortykningsmiddel
i mat. Bruk av alginat i kuleform
reduserer produksjonstiden
betraktelig når man lager cham
pagne.

synker med cirka prosent.
Det er trolig kombinasjonen av varmere

vann og mer næring som har tatt knekken
på sukkertareskogene i sør.

Vi kan ikke si med sikkerhet hva
taredøden sørpå skyldes. Men vi regner
med at det er klimaendringer og langvarig
overgjødsling som er forklaringen, sier
NIVA-forsker Frithjof Moy.

Trolig virker varme somre og mye
næring sammen: Først dør de voksne suk
kertareplantene når temperaturen blir for
høy. For økosystemet behøvde ikke dette
være så dramatisk. Problemet er at nye
individer ikke greier å etablere seg. Dette
skyldes antakelig at bunnen dekkes med
slam. Mesteparten av slammet består av
døde alger og dyr fra algematta. I sommer-
halvåret blir bunnen så overtatt av store
mengder hurtigvoksende trådalger. Resul
tatet er et skifte av hele økosystemet.

Ingen tiltak mot utslipp

Tilførselen av næringsstoffer til havet er
medskyldig i tareskogsdøden. I Skagerrak
kommer det meste av næringsstoffene
sørfra, men også de norske utslippene gir
vesentlige bidrag, ifølge NIVA-forsker Moy.

— Tilførslene varierer med vær, vind og
årstider. I vinterhalvåret kommer største
parten med sørlige havstrømmer. Vi vet
at norske elver gir vesentlige bidrag som
merstid, og at store nedbørmengder gir
ekstra stor avrenning, sier Moy.

øst for Lindesnes kommer de viktigste
norske utslippene fra jordbruket.

— Vi har begynt en dialog med jord
bruks- og fiskerimyndighetene for å
komme fram til en felles forståelse. Fore
løpig har vi ingen konkrete planer om nye
tiltak mot utslippene av næringsstoffer,
sier seksjonssjef Anne Sundbye i Statens
forurensningstilsyn (SFT).

Frykter for Vestlandet

Forskerne frykter nå for tareskogen
på Vestlandet. Der har utslippene av
næringsstoffer aldri vært høyere enn nå,

og de frykter den samme utviklingen som
i Skagerrak. På Vestlandet og i Nord-Norge
er fiskeoppdrett den suverent største
utslippskilden. Av den menneskeskapte
tilførselen på denne strekningen står
oppdrettsnæringen for 8i prosent av fos
forutslippene og 3 prosent av nitrogen
utslippene. Et fiskeoppdrettsanlegg som
produserer maksimalt i forhold til konse
sjonsgrensene, har like store utslipp som
en by med rundt io ooo innbyggere.

Forskerne på NIVA arbeider nå med en
liste over mulige tiltak som kan redusere
overgjødslingen. Frithjof Moy vil ikke
forskuttere hvilke tiltak som havner på
listen, men kommer neppe utenom opp
drettsnæringen.

— Vi regner med å kunne legge fram en
liste med forslag til tiltak i løpet av året,
sier Moy.

Naturvernforbundet har allerede bedt
om stans i nye oppdrettskonsesjoner i
Rogaland og I [ordaland.

— Milliardverdier går tapt

— De fulle konsekvensene av taredøden
har vi ikke oversikt over. Men vi regner
med at det er milliardverdier som går
tapt. Den årlige produksjonen av smådyr
i tareskogen ville være nok til å brødfø tre
millioner tonn fisk årlig, sier Moy.

Tre millioner tonn fisk er temmelig
nøyaktig like mye som hele norsk fiskeri-
næring, inkludert oppdrett, leverte i 2005.

Tareskogene er et viktig oppvekstom
råde for mange fiskearter. En av dem er
torsk, som holder til i områder nær stren
dene gjennom den første vinteren den
lever, I tareskogen finner den både mat og
gjemmesteder. Det er særlig tanglopper og
andre krepsdyr som ender i magen til tor
skefiskene, mens leppefisk som hergneh
og berggylte først og fremst beiter på sne
glene. Forskerne mener nedbeitingen av
tareskogen i Nord-Norge kan være en av
årsakene til den store nedgangen i bestan
den av kysttorsk. Kysttorsken nord for
62. breddegrad karakteriseres som sterkt

4
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truet på Artsdatahankens nye rødliste,
som ble publisert i vinter. Kysttorsken i
Skagerrak er noe bedre stilt, og karakteri
seres som nær truet.

Ikke bare i Norge

Problemet med taredød er altså todelt:
Mens temperatur og overgjødsling fører
til at sukkertare forsvinner i sør, spiser
sultne kråkeholler opp stortaren i nord.
Men det er ikke bare norske kråkehol
ler som er sultne på tare. På den andre
siden av Atlanterhavet har man observert
det samme fenomenet siden r96o-tallet.
Rundt hele Stillehavet har kråkeboller
forsynt seg grådig av tareskog i det samme
tidsrommet. I mange av disse områdene
har det vært forsket på hvorfor dette
skjer, uten at noen klar konklusjon har
materialisert seg. Det er usikkerhet om
hvordan økosystemet nindt kråkebollene
fungerer, og noen teorier er at blant annet
havoter, steinbit og amerikansk hummer
spiser kråkeboller og kan holde bestanden
nede. Ifølge denne teorien kan en årsak til
kråkebolleinvasjonen være lav bestand av
steinbit, som igjen kan skyldes fiske eller
stor bestand av sel som jakter på steinbi
ten. En annen teori er at sild og sildelarver
spiser kråkebollelarver. Men om dette er
årsakene til fremveksten er det ingen som
vet sikkert.

Bollepenger

Selv om milliardverdier kan ga tapt ved
at tareskogen forsvinner, finnes det ogsa
økonomisk potensiale i kråkebollen.
Gonadene, som er de gule sekkene som
ligner på rogn, er ettertraktet mat i flere
deler av verden. I 2005 eksport erte vi krå
keholleprodukter for 2 millioner kroner,
men potensialet er langt større, ifølge
seniorforsker Atle Mortensen ved Fiskeri-
forskning.

— Vi har konsentrert oss om å utvikle
fôr som kan øke innholdet av gonade
i kråkebollene. De fleste kråkehollene
langs norskekysten er underernærte, fordi
de har spist opp tareskogen i områdene
der de lever. Fåret som er utviklet kan øke
gonademengden til rundt 20 prosent på
bare 6—8 uker og omdanne et problem til
en ressurs, forteller Mortensen.

Foreløpig har det ikke blitt stor næring
av kråkebolleoppdrett, men med priser på
rundt ioo kroner kiloen for kråkeboller
og rundt oo kroner kiloen for ren gonade
er det bare russisk kaviar som kan matche
prisen. Japan importerte i ‘998 kråkehol
legonade for i ,8 milliarder kroner.

• Kristian 5. Aas, Tor B. Christensen

5 og Jon Bjartnes
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Kilder: NIVA, SABIMA
5

Slam og trådalger overtar når sukkertareskogen forsvinner.
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Fra svenskegrensa til Lindesnes har 90 prosent av sukkertareskogen
forsvunnet på få år. I Rogaland og Hordaland er halvparten borte.
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En strøm av syklister krysser broen over
den gamle voligraven ved Herdentor, side
om side med bilister på vei til jobb. Det
er morgenrush, og en kø av sykler hoper
seg opp ved trafikklyset i krysset ved Am
WaIl. Den er ikke mindre folkerik enn
hilkøen ved siden av, men den er kortere.

ALFART TIL BIEE

Mobilpunkt. Her ligger bildelings
stasjonen pa samme sted som holdeplas
ser for trikk, buss og taxi. Det er også til
rettelagt for sykkelparkering. Trenger du
en bil, er det bare å sette medlemskortet
i automaten, slå en kode og hente ut nøk
kelen. Hver bildelings-bil erstatter opptil
8 privatbiler.

ILL

Bremen arbeider politikere, næringsliv og miljøvernere
sammen for å gjøre byen bilfri. Paradoksalt nok er biler et
av våpnene mot privatbilismen. Vi har besøkt byen med

verdens første «mobilpunkt», som er blitt et pilegrimsmål for
byutviklere fra hele Europa.

De stanser pa rødt og trakker på grønt.
l)rar du hit, må du se deg for, selv om det
ikke er en bil å høre pä lang avstand. Over
20 prosent av alle turer i Bremen skjer lyd-
løst, på sykkel. Det er sykler over alt. De
som ikke er på tur i det omfattende syk
kelveinettet, står låst fast til sykkelstativ,

‘i’
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stolper og rekkverk. Over alt. Ved jernba
nestasjonen harde et eget parkeringshus,
bare for sykler. Der står tohjulinger i flere
etasjer. For seks kroner dagen kan du par
kere doningen din her, hvor den står skjer
met, så vel mot tyver som uvær. Under en
motorveibro et par steinkast unna er det
en flere hundre meter lang sykkelparke
ringspiass. Der står sykler oppstilt i to rek
ker, tett i tett, i ly av motorveien.

Mobilitet og holdninger

Vi folger gagaten mot det gamle torvet,
hvor vi har en avtale med X4iehael Fröm
ming fra Den frie hansastaten Bremen.
1Jan er koordinator for MoCuBa, et kU-
prosjekt for utvikling av eo ny mohilitets
kultur i EU og østersjoomradet. I Bremen
harde jobbet målrettet med dette siden
tidlig pa 90 tallet. Dypest sett dreierdet
seg om holdninger, men man kommer
ikke langt uten å gi folk alternativer
til privatbilismen. Det harde skjønt i
llremen, og det er derfor vi er her.

Mobilitet starter i sinnet. Det handler
ikke egentlig om strekningen man kjører,
men å ha tilgang til aktivitetet Selv om
folk i sentrum reiser færre kilometer,
deltar de på flere aktiviteter per dag enn
folk ute i regionen. Får vi redusert reise-
lengden, reduseres også trafikken, sier
Friimm ing.

Vi møter ham ved den berømte 6oo år
gamle Roland-statuen, utenfor det 6oo år
gamle rådhuset. Mellom disse to histo
riske helligdommene, som mot alle odds
overlevde de alliertes bombing under
krigen, er det bare trikken som får kjøre.
Store deler av sentrum er stengt for tra
fikk, men forbudet gjelder ikke trikken.
De siste årene er trikken bygget ut, med
stor suksess. Pa enkelte strekninger har
det vært en økning på mer enn åtti pro
sent i antall kollektivreisende. 17 prosent
av alle reiser i Bremen foregår nå med
offentlig transport, og tallet øker hvert år.

Verdens første mobilpunkt

Men vi har ikke kommet hit for å se på
sykler og trikk. Bremen har langt mer å by
på. Byptviklere fra hele Europa valfarter
hit for å lære om hærekraftig mobilitet.
De vil alle sammen se verdens første
«mohilpunkt>n. Det er resultatet av
lang og nitid innsats fra en rekke
aktorer. Mohilpunktet er del av
Bremens hildelingsordning. Byen har
mer enn førti hildelings-stasjoner,
hvor biler står klar til bruk for med
lemmene. Mohilpunktene skiller
seg ut ved at de er samlokalisert med
holdeplasser for tog, buss, trikk og
taxi, og det er tilrettelagt for sykkelpar
kering. I sentrum har mange nå kvittet

• Persontransport i Bremen:

Sykkel: 22 prosent
Fotgjengere: 20 prosent
Kollektivtransport: 17 prosent
Personbiler: 41 prosent

Kilde Den frn han,agaten &emen

seg med bilen. Det eneste de trenger å
gjøre, er å hoppe på en trikk og hente en
bil når de trenger det. Parkeringsprohle
mer har de ikke lenger. I littil er det bygget
to mohilpunkt i Bremen. Det tredje mohil
punktet er under planlegging og skal stå
klart til neste at

Suksess med bildeling

— Bildelingen har vært en stor suksess. Na
har vi over fire tusen hrukere, og det kom
mer stadig flere nye til, forteller Friim
ming, som selv er medlem. 1Jan bor bare
et par hundre meter fra mohilpunktet.
For ham er det ikke noe alternativ å ha
bil. Flan tar seg stort sett frem ved hjelp
av offentlig transport. De få gangene han
trenger bil, kan han bare rusle bort til
mobilpunktet, få ut nøkkelen og kjøre av
sted.

— Jeg gjorde noen store innkjøp i forrige
uke. Jeg hadde bilen i tre timer og kjørte
20 kilometer. Det kostet meg 18—19 euro,
forteller Frömming.

Det tilsvarer i o norske kroner. I til
legg betaler han 25 kroner i måneden for a
være med i ordningen. Da far han tilgang
ulike typer smahiler, familiebiler og vare-
biler når han måtte trenge det.
— Ilvis du er ute etter en billig leiehil, fin
ner du sikkert noen som kan leie deg en
bil til en lavere pris. Malet med denne ord-

ningen er ikke å gjøre det billig å kjøre bil,
men å tilby folk mohilitet når de trenger
det til en grei pris. I Ivis du kjører mindre
enn i 0—12 000 kilometer i året, vil det
lønne seg å være medlem i stedet for å eie
egen bil, sier Frdmming.

I tver hildelings-hil erstatter 4—8 privat
biler. I litt il har ordningen erstattet qoo
privatbiler. Det gjør hilkøene i Bremen
flere kilometer kortere. Slik blir bilene
blitt et effektivt middel for å redu-sere
hiltrafikken i byen.

— Visjonen vår er å skape en renere by
med mindre hilbruk og langt lavere
utslipp av CO, og NOK.
Vi har lagt oss på en linje
hvor vi ikke aktivt går
ut mot bilbruk, men tilbyr
folk alternativet

Biltrafikken øker også

0
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Vi tar trikken videre, og Frdm
ming viser oss parkeringshuset for
sykler ved jernhanestasjonen før
vi stanser på sykkelparkeringsplas
sen under motorveibroen. Over oss
og på begge sider dundrer storby
trafikken forbi. Det er en tydelig
påminnelse om at bildet ikke er
entydig. For selv om flere reiser
miljøvennlig i Bremen, øker
også biltrafikken. Det henger
sammen med økt tilflytting
og utbygging i omradene
utenfor byen, hvor kol
lektivtilbudet ikke er
like bra som inne i
sentrum. I Tyskland
er folk, som i de
fleste andre

vestlige land, nært
knyttet til bilen sin. Det skal
mer til enn nye trikkelinjer,
et utmerket sykkelveinett, en
sjeldent god hildelingsordning
og fleksible billettsystemer for
å få de store massene til å redu
sere hilbruken. Men, skal vi tro
Frdmming, er det bare et spørs
mål om tid før det skjer.

— Etter krigen flyttet folk ut
av byene og begynte å bruke
personbiler. Nå går utviklin
gen den andre veien. Stadig

flere flytter inn i sentrum igjen. Jeg tror på
gode tider for kollektivtransport og bilde
ling. Dette er bare starten, sier Frömming.

• Tor Bjarne Christensen, tekst og foto
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Vegg i vegg med jernbanestasjonen ligger et
parkeringshus bare for sykler, med trapp rett
opp til perrongene. For seks kroner dagen
står sykkelen din tørt og trygt her.

—
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D Jeg ønsker å abonnere på Miljøjournalen ut
2008 for bare 199,- kroner
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ORDENSMANN FRA REGNSKOGEN
To etasjer skiller den gamle og nye job
ben til Jan Thomas Odegard. To etasjer
og en hel verden.

H
an er en organisasjonsmann, tenker jeg. En
solid en. To timers prat med Norges Natur
vernforhunds nye generalsekretær har gitt
to timers utlegging om miljø og organisa
sjon, og lite dill og dall. Her er en mann som
har tenkt igjennom hva jobben innebære -

og går til den med solid ballast. Jan Thomas Odegard
har søkt stillingen som generalsekretær to ganger. På
Naturvernforbundets landsmøte overtar han den dag
lige styringen av Naturvernforbundets sekretariat.

— Jeg ble spurt om å søke på stillingen begge gan
gene. Første gang søkte jeg vel mer for å utforske
muligheten. Jeg hadde mindre oversikt over norske for
hold, siden jeg nylig hadde jobbet flere år i utlandet. Na
har jeg fulgt miljø- og utviklingspolitikken i Norge de
siste fem årene, og har mer oversikt over hva som skjer.
Sa jeg er bedre forberedt til stillingen nå, sier Odegard.

han snakker mye, men uten de store faktene. Flan
smiler, men uten det bredeste gliset. Men engasjemen
tet er tydelig. Siden tenårene har Odegard vært aktiv i
frivillige organisasjoner. Miljø, utvikling og menneske-
rettigheter har gått igjen, ogsa på jobbsiden, fra arbeid
på et internasjonalt forskningsprosjekt om foruren
sende industri, via jobb for FN-systemet i Mosambik til
policyrådgiver i Regnskogfondet. Men han er oppvok’
på Røa i Oslo og har lyst til å påvirke også norsk miljø
politikk.

Skjemmes over norsk skogvern

— Jeg blir provosert av deler av norsk miljtipolitikk. Vi
henger etter på viktige feltet Det er blant annet veldig
flaut når jeg på jobb med Regnskogfondet i Brasil blir
spurt om hvor stor andel av naturskogen Norge har
vernet. Brasil har vernet over 30 prosent av Amazonas,
det vil si over tre ganger Norges areal. Vi hører politi
kerne sier vi skal bidra til at utviklingsland tar vare
på sitt biologiske mangfold, men på dette området er
Norge et utviklingsland selv. Bare en og en halv pro
sent av Norges skog er vernet. Et land som er blant de
rikeste i verden har en økonomisk og moralsk plikt
til å gå foran. Vi har et samfunn som fungerer ganske
bra, et høyt utdanningsnivå og et velfungerende demo
krati. Vi kan ikke ha noe annet mål enn å være ledende
ogsa nar det gjelder å utvikle et bærekraftig samfunn,
sier Odegard bestemt.

Odegard mener Naturvernforhundets lokale forank
ring er en forutsetning for å lykkes i miljøkampen.

— Det er avgjørende å arbeide for bedre nasjonal
lovgiving, men det lokale engasjementet legitimerer
miljøkampen, gir den historisk tyngde og gjør det
mulig a gjennomføre en mer bærekraftig politikk. Det
er en helt vesentlig ressurs med så mange engasjerte
og flinke medlemmer, som arheider med sine saker i
fylkes- og lokallag. De endringene Naturvernforbundet
har fatt til, har hatt rot i lokalt engasjement. Når nasjo
nal lovgiving har blitt endret, har det oftest skjedd
etter at man har vist til lokale saker og eksempler.

rtte vil jeg være med på å videreutvikle, og jeg ser
‘på denne jobben som et privilegium. Samtidig har jeg
begrensede hemninger mot å prøve ut nye ting, smiler
Odegard.

— Miljø hobby i FN

Som tidligere FN-arbeider har han god innsikt i hvor
dan verdensorganisasjonen arbeidet llan har begren
set tro på at dagens FN kan bli en sterk kraft for en
miljovennlig verden.

— FNs miljøprogram UNEP er en rådgivingsinstans
og har begrenset mulighet for å nå gjennom. Som i ver
den for øvrig har miljøinnsatsen vært å regne som en
«hobby», mens økonomisk og teknologisk utvikling
har vært «jobben». Miljø har vært oppfattet som noe
man tar hensyn til når det ikke gar pa bekostning av
viktigere ting som handel, og har ikke vært med som
en av de grunnleggende faktorene for å få en sunn sam
funnsutvikling, sier Odegard.

Han mener likevel FN fyller viktige funksjoner.
— Der FN fyller inn for en fraværende statsmakt, på

oppdrag fra Sikkerhetsrådet, kan de gjøre en viktig
innsats. Det er også den viktigste arenaen for dialog
mellom fattige og rike land. Men selv om mange tror
FN er hevet over nasjonale interesser og ivaretar over-
ordnede spørsmål som menneskerettigheter, miljø og
fattigdomsbekjempelse, blir verdensorganisasjonen
i altfor stor grad styrt av de store donorlandenes skif
tende nasjonale interesser. Da blir det krevende å finne
samlende løsninger, og resultatet blir ofte minste fel
lesnevner, sier Odegard.

Fordelen med frivillige organisasjoner er ifølge
Odegard at de kan jobbe for ambisiose politiske mal
og snakke fritt der verdensorganisasjonen og styres-
makter fremmer minimumslosninger og unnviker de
viktigste spørsmålene.

— Det sivile samfunn er en vesentlig kraft i utviklin
gen mange steder og har i stor grad også formet landet
i Norge. Der myndighetene representerer korrupte
eliter, kan det sivile samfunn fungere som den eneste
plattformen folket har til å bli hørt. Naturvernforbun
det er, som den historisk viktigste miljøorganisasjonen
i Norge, en viktig del av Norges sivile samfunn. Jeg er
veldig motivert til å bidra til å gjøre Naturvernforbun
det mer slagkraftig, ved å få det administrative til å
fungere bra, sier Odegard.

— Oppsiktsvekkende hvis ikke NNV er størst

Han har ikke som mål å bli en sterkt profilert gene
ralsekretær i media, slik vi husker for eksempel Dag
Flareide.

Det er oppsiktsvekkende hvis ikke Natur
vernforbundet igjen etablerer seg som Norges
suverent største og viktigste miljøorgan isasjon.

— Lars llaltbrekken er veldig dyktig til a profilere
Naturvernforbundet i media og vil forhapentligvis
fortsette å gjøre det. Jeg vil først og fremst fokusere på
å utvikle organisasjonen, sier Odegard, men under
streker at han gjerne profilerer NNV utad hvis det blir
behov.

Store utfordringer venter. Mange svært kunnskaps
rike medarbeidere slutter i løpet av året i NNVs sekreta
riat. Økonomien er ikke der den bør være. Medlemstal
let er sakte men sikkert på vei oppover, men noe rush
er det ikke ennå. Odegard mener potensialet er der.

— Det er oppsiktsvekkende hvis ikke Naturvernfor
bundet igjen etablerer seg som Norges suverent største
og viktigste miljøorganisasjon. Med kunnskapen, bred
den, engasjementet, historien og seierne vi har å vise
til, bør vi være den suverent største. Hvis ikke gjør de
andre en vanvittig god jobb, sier han.

Systematisk og strukturert

Kolleger i Regnskogfondet beskriver Odegard som en
kunnskapsrik, engasjert og svært dyktig organisator.
Men noen ganger kan det kanskje bli litt vel mye orga
nisering?

— I frivillige organisasjoner har man
hatt en tendens til å stole for mye på
de gode intensjoner. Jeg mener vi må
bruke ressursene vi har så effektivt
som mulig, og måle oss opp mot de
kreftene vi ønsker å påvirke. Vi må bli

Det er blant annet veldig flaut når jeg på
jobb med Regnskogfondet i Brasil blir spurt om
hvor stor andel av naturskogen Norge har vernet.
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minst like dyktige på informasjon, organi
sering og bruk av teknologi som bedrifter,
politikere og andre organisasjoner er. Vi
har sterke krefter som arbeider mot våre
miljømål, som vil ha en helt annen utvik
ling enn det vi vil ha. Da er det mer effek
tivt å bruke et par timer på strukturering
først, enn å bruke ti timer på å rydde opp
etterpå, sier Odegard overbevisende.

— Organisasjoner mâ bli mye bedre på
å fange opp det folk har gjort og lært, og
bruke den samlede erfaringen i det videre
arbeidet. Derfor er det litt skummelt at 4—5
sentrale medarbeidere, som har vært med
oss i flere titalls år, slutter samtidig. Det er
en utfordring til de som kommer, sier han.

Ingen Mr. Fix-It
Han vil at Naturvernforhundet skal bli
mindre kommenterende og mer utfor
drende.

— Vi må ta mål av oss
til å sette dagsorden. For
å gjøre det må vi utfordre
med våre kampanjer og
fremstøt, og være tyde
lige på de prioriterte
områdene. Det praktiske
og organisatoriske må
fungere bra og ikke stjele
unødvendige krefter. Vi må også være
tydelige på hvem som skal gjøre hva. Jeg
er opptatt av å utvikle organisasjoners
fulle potensial, og vil at NNV skal bli en
enda mer effektiv, slagkraftig aktor som
andre må ta alvorlig, alltid. En viktig del
av dette er at ideene som kommer fra
grunnplanet i organisasjonen må nå frem,
også i det sentrale sekretariatet. Jeg ønsker
å stimulere, motivere og utnytte poten
sialet i det lokale engasjementet, sier Ode
gard engasjert, og legger til:

— Dette er jo en drørnmejohh for en som
synes frivillige organisasjoner er viktig, og
som er opptatt av miljø. Men jeg er ingen
Mr. Fix-It som tror jeg kan ordne alt. Jeg er
avhengig av alle dem som jobber i NNV,
ansatt eller frivillig, for å kunne gjøre en
god jobb.

Naturen gir gratistjenester
Han er en organisasjonsbygger og et enga
sjert menneske. Som avkoblirig, både på
ski, sykkel og til fots, har han mye glede
av naturen. Samtidig ser han at naturen
er viktig for alle, ikke bare de som bruker
den rent fysisk.

—Store deler av samfunnet vårt har
beveget seg så langt vekk fra naturens
grunnfunksjoner at folk tror den ikke har
innvirkning på deres liv. Sannheten er at
naturen bidrar med en rekke «gratistje
nester» som alle mennesker er avhengige

av, som luft og vann. Oslofolk tenker på
Nordmarka som rekreasjonsområde, ikke
som opphavet til byens vannressurser
eller et stort biologisk mangfold. Det
mangfoldet må, MÅ, bevares, og utarmin
gen av dette mangfoldet er et miljopro
blem det ikke finnes noen teknologisk
løsning på, sier Odegard, og fortsetter:

— Når en art har forsvunnet, kan vi ikke
utvikle den pa nytt.

Han betegner seg selv som teknologiop

Jeg møter meg selv i døra ofte, og har
innsett at for miljøet er det i tilfeller som
biologisk mangfold og vannkraft vikti
gere å beskytte miljøet fra teknologien.
Om planene forC02-deponering på Mong
stad blir en månelanding eller en nød
landing vet jeg ikke, men de planlegger
bare å deponere nye utslipp fra gasskraft
verket. Tiltaket i seg selv er bra, men kan
ikke være det eneste svaret. Utslippene fra
norsk sokkel, oljefyring og godstransport
gjenstår å løse, noe som gjør at Norge
allerede ligger langt etter sine forpliktel
ser under Kyoto-protokollen. Men det er
klart at telcnologien kan bedre miljøet
også. Se for eksempel på produksjonen
av fiskemel. På 6o- og 70-tallet var det en
av de mest forurerisende virksomhetene
vi hadde. Da myndighetene stilte klare )miljøkrav utviklet bransjen raskt ny tek
nologi, noe de senere kunne eksportere,
sier Odegard.

Spilte han egentlig med Jokke?
Selv om han har arbeidet mye i utlandet,
og vært engasjert i organisasjoner siden
1980-tallet, gjør han også andre ting. Han
har tre små barn som han bruker mest
mulig tid sammen med.

Det er utrolig artig og utviklende å ha
sma barn. Nå dyrker jeg mine gamle inter
esser sammen med dem, bade ski, svom
ming, fluefiske, musikk, film og bøker,
sier Odegard.

Til stor generell overraskelse ble han
framstilt som rockemusiker i Aftenposten
i 2005. Da ble han presentert som en av
musikerne i Valentourettes, sammen
slåingen av de to bandene rockeartisten -J!

Jokke (Joachim Nielsen) spilte
med før han døde i 2000.

— Ja, der fikk jeg meg et gra
tispass inn i rockehistorien, ler
Odegard.

NNVs nye generalsekretær
har stor sans for Jokke, men
han har aldri spilt med ham,
eller i noe annet band for den

saks skyld. Valentourettes arrangerte
minnekonsert for Jokke. og bestemte at
overskuddet skulle gå til Regnskogfondet.
Derfor var Jan Thomas Odegard der.

— Men det var en veldig artig feil av
Aftenposten. Jeg har fått høre’ den ofte,
smiler han.

Nå starter jobben med å gjøre Natur
vernforhundet enda mer slagkraftig. Kan
skje akkompagnert av Jokke?

• Kristian S. Aas (tekst og foto)

Da dette bildet sto på trykk i Aftenposten, ble Jan Thomas Odegard presentert som en av
Jokkes tidligere musikere sammen med May-lrene Aasen, Håkon Torgersen, Pål Johnsen
og Petter Pogo. - Der fikk jeg meg et gratispass inn i rockehistorien, ler Odegard.

Toyota Prius - Alle har sin grunn til å velge Prius

Toyota lager biler for fremtiden og miljøet. Med fokus pa miljøet

i utvikling, produksjon, bruk og gjenbruk, er Toyotas mnl a mmi

mere miljøpavirkningen ved produksjon og bruk. Derfor ble Toyota

den første store bllprodusenten som tenkte grønt og utviklet

verdens første se’rieproduserte hybridbil - Toyota Prius.

Romsilg, sprek

og praktisk

www.toyota.no

stabilitetskontroll og du kan ta et avansert Park Assistsyslem*

som faktisk lukeparkerer bilen for deg. Bare for a nevne noe.

Lavt forbruk, lave utslipp

Resultatet er at Prius gir deg mer av det gode: Mer plass for

passasjerer og bagasje, mer avansert teknolorj bedre ytelser,

Naturligvis finnes det

mange biler som sies

a være miljøvennlige,

men de fleste er sma

og ganske upraktiske.

Pnus er slett ingen

0

li

0

Verdens mest
miljøvennlige bil

mye muidri’ forbruk

og langt renere samvit

tighet. En Pr/us bruker

ikke mer enn 0.43 I/mil

pa blandet kjøring,

og har utslipp pa

linje med mikrobiler

(109g CO2 /km). En

sa avansert og frem-

smabil: Den har rikelig plass til fem pluss masse bagasje. Og til tidsri’ttet bil fortjener naturligvis et design som virkelig star i

trass for at den har forbruk som en mikrubil har du hele 147 hk stil med resten: Her er det bare rene desiqnlinjer og særpri’

til radighet som tar den fra 0-100 pa 10.9 sekC) Samtidig kan gede, lokri’ detaljer som ingen andre biler pa markedet kan

du faktisk kjøre 1000 kilometer før du trenger a tanke, takket vise maken til. Det er bare a glede seg.

være Toyotas unike Hybrid Synergi Drive-system - et system hvor

både elektromotor og bensinmotor jobber sammen gjennom en Trygghet fra første kilometer

avansi’rt datastyring for a senke bade forbruk og utslipp dra- Selv om teknologien er avansert, så betyr ikke det at du trenger

matisk. a bekymre deg det aller minste: Alt er i Toyota-kvolitet, og

komponeriti’ni’ i Hybild Syni’rgi Drive-systi’met som i’r gjennom

Stillegående og avansert prøvet i arevis har en 8 ar./160 000 km goronti. Priu har ogsa

Prius utnytter energien nar du breinser for o lade batteriet, og har gatt til topps i EuroNCAPs prestisjetunge sikkerhetstest med heli’

egen knapp hvis du onsker å kjøre den som ren elbil ved lave 5 stjerner, og høyeste score noensinne i test av sikkerhet for barn.

hast ighi’ti’r i kortere perioder. Men selv når motoren gar er lyden Nesten in million Prius er i drift vi’rden rundt og velges av stadig

pd et minimum: Alt er ekstra støydempet, og en silkemyk trinn- fler. Prius i’r i drift verdi’n rundt, og det blir hurtig fk’n’ og flere av

løs girkasse sørger for at Pr/us flyter fremover som ingen andre dem. Velkommen til o finne din grunn a velge Prius. Denne

biler du har kjørt. / tillegg har den driçb-wire-teknoIogi, prøvi’turi’n kommer du til a huske.

\

Vi mà bli minst like dyktige på informa
sjon, organisering og bruk av teknologi som
bedrifter, pohtikere og andre organisasjoner er.

Pris



(ATYRAU/OSL( ):) I vinter opphevet FN
forbudet mot handel med kaspisk stor.
Kaviaren fra den mest ettertraktede arten
— beluga — er dyrere enn sølv, men fortsatt
billigere enn gull. Miljøvernere frykter at
nytt overfiske nå kan føre til at den eld
gamle kjempefisken — eksemplarer på fem
meter og 900 kg er registrert — kan bli full
stendig utryddet.

— Det er skandalost, det er en dodsdom
over arten, sier Ellen Pikiteb. adminis

“nde direktor og professor i fiskeriviten
ap ved Pew Institute for Ocean Scienee i

USA.
—90 prosent av beluga-bestanden er

forsvunnet på få år. Storen er 250 millioner
ar gammel, men hvis det fortsetter som nå
blir den ikke eldre, sier Pikiteh.

1-lun har engasjert seg i protesthevegelsen
Caviar Emptor, som forsoker å gjeninnfore et
forbud mot handel med slør fra Det kaspiske
ha\. Forbudet ble satt inn i fjor av CITFS, FNs

overvakingsorgan for truede dyrearter, men
fjernet i februar. Forbudet var absolutt og
gjaldt både Aserbajdsjan, Kasakhstan, [ran,
Russland og Turkmenistan.

— Må tillate handel

CITES-talsmann Juan Vasques mener deri
mot at lovlig handel med kaspisk ka iar
r en forutsetning for å redde den truede

ten.
— Vi ville ikke tillatt handelen om vi

mente det førte til utryddelse. Selv om
bestanden er synkende, er det grunnlag for
å tillate en begrenset handel, særlig med
oppdrettet heluga, sier Vaques.

Han mener en voksende oppdrettsnæ
ring i Det kaspiske hav kan være redningen
for belugaen som viltlevende art.

—1 [vis man forbyr all handel med kas
pisk kaviar vil dette også ta knekken på
oppdrettsnæri ngen i Det kaspi ske hav, og
den næringen dyrker hvert ar fram millio
ner av stoL Det som trengs er en ba.’rekraf
tig utnytting av ressursen, og samarbeid
med oppdrettsn1vringen der, sier Vasques.

Tjuvfiske og illegal handel

Problemet med både forbud og kvotebe
grensninger er at svært mye av både fiske
og handel uansett foregår illegalt. Både
Russland og Kasakhstan har store proble

Kaviarmafia

flJ,
Russisk kaviar. Billigere
enn gull, men ikke mye.

Størfiske er
en eidgammel
tradisjon i lan
dene rundt Det
kaspiske hav. Nå

Rogn fra støren i Det kaspiske hav gir verdens dyreste delikatesse — russisk er omfanget så

kaviar. Høy pris og dårlig kontroll har ført til kraftig overfiske og framvekst stort at bestan
den av mange

av en egen kaviarmafia. Nå står kampen om hvordan støren skal reddes. størartereri
krise.

il

2

mer med tjuvfiske av stor. Anslag tyder på
at det ulovlige fisket kan være tre til fem
ganger større enn det lovlige. Tidligere i år
ble Kasakhstans største kaviarforedlingshe
drift dømt for å ha foredlet 4,6 tonn ulovlig
kaviar 2006. Det er tre ganger årets lovlige
kvote på ‘7 tonn.

I Russland har «lov-og-orden»-presiden
ten Putin satt inn militære styrker og cli
tesoldater for å rydde opp i tjuvfisket. Men

selv det hjelper lite, sier lokale fiskere i den
russiske republikken Dagestan til avisen
Komsornolskaja Pravda, for høtene er ikke
verre enn i 00—200 kroner.

I Sovjetperioden var kaviar en av få kilder
til hard, vestlig valuta og derfor var hevokt
mngen av støren og dens gyteområder
nesten hysterisk. Den gang ble Røde Armi$
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soldater utkommandert til Ural-elvens
utløp i gytesesongen. En egen politienhet,
fiskeripoliti, ble opprettet for å se til at pak
king og transport gikk som det skulle. I dag
er fiskeripolitiet selv en del av problemet,
mener miljøjournalist Art ur Shakhnaza
rEin i den kasakhstanske avisen Turan.

— Det som skjer i kaviarhandelen er ritt
og slett organisert kriminalitet. Tjuvfis
kerne samarbeider med fiskeripolitiet om
å kanalisere kaviar til Vesten, sier Shakhna
varian. 1Jan hevder stillingen som sjef for
fiskeripolitiet kan kjøpes til en pris av
T40 ooo dollar i året, mens kriminell virk
somhet kan bringe inn det femdobbelte.

Støroppd rett i øst og vest

Støren er den eneste fisk i verden som kan
produsere den berømte svarte russiske
kaviaren. Høve markedspriser og usikre
leveranser av kaviar fra viii stør har lagt
grunnlag for en voksende oppdrettsnæ
ring, både i landene rundt Det kaspiske hav
og nærmere markedene i vest. Både i USA
og Frankrike har oppdrett av stør blitt en
betydelig næring.

Salgskanaler for kaviar fra støroppdrett
kan brukes også for å. selge illegal kaviar fra
villfisk. Dette er ett av hovedariumentene
for at CITES na har opphevet det generelle
forbudet mot salg av kaviar fra Det kas
piske hav:

Et handelsforbud ville tvinge både
fiskere og oppdrettere til å drive illegalt.
Og selv om alle da vet med sikkerhet at
kaspisk slør er forbudt, ville piratfiskerne
kunne bruke oppdrettselskaper i Europa og
USA til hvitvasking, sier CITFS-talsmann
Juan Vasques.

kaspiske hav, og her forbrukerne heller
velge kaviar fra oppdrett i vest. I fjor inn
førte USA et forbud mot import av heluga
kaviar, etter initiativ fra Caviar Ernptor.

I juni skal representanter for medlems
landene i CITES møtes til konferanse i
Haag. Der stiller Caviar Emptor med krav
om innsyn i det vitenskapelige grunnlaget
for fastsettelsen av kvoter. Organisasjonen
vil også be om at C1TES stiller krav om en
vitenskapelig holdhar plan for gjenoppbyg
ging av størbestanden, før nye eksportkvo
ter kan godkjennes.

• Stør

________

• Det finnes 26 arter stør i verden. Noen
lever kun i ferskvann, andre tilbringer deler av
tiden i havet og deler i elver.
• Stør er bruskfisk. De mangler skjell, men
har beinplater i huden. Flere arter kan bli
svært store, med eksemplarer på både fire og
fem meters lengde, og lever også svært lenge.
• Den europeiske støren er fanget i Norge,
men opptrer uhyre sjelden her. Overfiske og
forurensning har redusert bestanden kraftig,
men de senere årene er det gjennomført
utsetting i europeiske elver som Rhinen og
Elben.
• Belugo-støren er den mest ettertraktede
stør-arten for produksjon av kaviar. Arten
var tidligere utbredt fra Adriaterhavet til Det
kaspiske hav, I dag er den borte fra Adriater
havet, svært sjelden i Svartehavet og nede på
10 prosent av sin opprinnelige bestand idet
Kaspiske Hav.
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Stør selges i biter på et illegalt fiskemar
ked i Atyrau, Kasakhstan.

Kritikerne i organisasjonen Caviar Emp
tor oppfordrer til boikott av kaviar fra Det • Henrik Pryser uhell

Hvert år produserer Atyrau Reproduction Farm tre millioner størunger som settes ut i
elva. — Dessverre er tre millioner bare en liten hjelp. For hvert år som går blir det like
vel færre stør, sier Nimatov Akhat Abagatuly, daglig leder ved reproduksjonsanlegget.
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100 gram? 2000- kroner

Ekte russisk kaviar skal sjømat. Noen steder i Ves- ger den ennå.
lukte friskt av sjø, smake ten kommer kiloprisen opp — Vi har ikke merket
salt hav, smør og nøtter og i 60 000 kroner — omtrent noen forskjell hverken i
smaken skal «eksplodere» halvparten av prisen på gull. pris eller etterspørsel, sier
på tunga. I Russland serve- Kaviarprisen i Norge har butikksjef på Gastro, Axel
res den gjerne med musse- ennå ikke falt, til tross for at Borsheim, til Natur og miljø.
rende vin eller champagne, forbudet mot kaspisk kaviar Han selger ikke mer enn
eventuelt vodka, og minst nå er opphevet. Prisen to —tre esker kaviar i måne
mulig tilbehør. gjorde et godt byks da for- den, som regel på bestilling.

På vestkanten i Oslo budet kom. På nisje-butik- — Prishoppet har faktisk
koster 100 gram nesten ken Gastro i Ullevålsveien i ikke påvirket etterspørselen
to tusen kroner. Kiloprisen Oslo kostet 100 gram kaviar noe særlig. De som kjøper
er med andre ord snaut 1230 kroner før forbudet. kaviar, bryr segikke mye om
20 000 kroner, og gjør stør- Etter forbudet gikk prisen . pris, sier han.
kaviar til verdens dyreste opptil 1950 kroner Der lig
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Ku ppeblåvingenes

siste utpost

Tenk deg et område, der steile herg fal
ler ned i fjorden. En landtunge løper ut
i vannet, med glattskurte svaberg, som
ligger der vendt mot solen og suger til
seg varme. Vi er i klippeblåvingens rike.
Det eneste i Norge, og den lever godt her,
foreløpig. lVlen far grunneieren lov til å
hygge de fem hyttene og de ti eneboligene
han har planlagt, kan det ga mot slut
ten for de sjeldne sommerfuglene. Selv
om klippeblåvingen ikke finnes andre
steder i Norge, har halden kommune gitt
grønt lys for utbygging. Da saken kom til
behandling, gikk den gjennom uten inn
vending fra Fylkesmannens miljøvernav
deling. Men Naturvernforhundet i Halden
og andre miljøvernere har protestert. Nå.

ligger saken på miljøvernminister I lelen
Bjørnøys bord.

— Symbolsak

— Dette er en symbolsak. Norge har for
pliktet seg til å stoppe utryddingen av
arter innen 2010. i Ivis vi ikke stanser
denne utbyggingen, som heviselig vil for-
drive sommerfuglene, hvilken troverdig-
het har Norge da i arbeidet for artsmang
foldet, spør Rune Aanderaa i Samarheids
rådet for biologisk mangfold (Sabima).

Klippeblåvingens rike. Utsikt over Torp
bukta og lddefjorden utenfor Halden.

Stadig flere planter og dyr havner på lis
ten over utdødde arter. Oppunder hundre
arter er registrert som utryddet fra norsk

natur. Tovinger,
biller, karplanter,
sopp og lav. Klip
pedue, lçnnekveld
fly og rapphøne.
Kornspurv, nord
kaper og svart rotte.

_________________

Listen over utdødde
arter vil garantert bli lengre. Spørsmålet
er bare om klippeblåvingen vil stå pä den.

Sist sett i Oslo i 1878

Gar vi tilbake til r8oo-tallet, finner vi klip
peblåvingen i Oslofjorden fra Tvedestrand
til i lalden. Sommerfuglen er kjent fra i6
forskjellige steder. Tilhakegangen begynte
på slutten av r8oo-tahlet. I Oslo ble den sist
sett i 9878, pa Nesodden 1920.1 1950 var
arten borte fra alle kjente lokaliteter, bort
sett fra Torphukta i Halden.

— Det skyldes i første rekke hyttehyg
ging og gjengroing i kulturlandskap, sier
Aanderaa

Hyttebyggere og som merfugler

Klippeblåvingen og mennesket har det til
felles at de trives godt der varme svaberg
møter havet. De siste i 50 årene har omra
dene rundt Oslofjorden opplevd en mas
siv utbygging av boliger, hytter og veier.
Samtidig har åpne enger grodd igjen med
trær og kratt.

I klippelandskapet i Torphukta finner
klippeblåvingen fortsatt det den trenger.
Uhebygd kystnatur med spredt vegeta
sjon, rikelig med næringsplanter og
varme.

— Den legger gjerne larvene sine på
smorbukk. De voksne sommerfuglene er
dessuten avhengige av forskjellige nektar
rike planter. sier Aanderaa.

Livskraftig bestand

— Bestanden i Torpbukta regnes som livs-
kraftig. Det er vanskelig å fastsla hvor
mange sommerfugler som lever der, men
det dreier seg trolig om flere hundre, for
teller Aanderaa.

I den nye norske rodlisten, som ble
publisert i fjor, er klippehiavingen kate
gorisert som sterkt truet. Man regnet med
rekolonisering fra hestander i Sverige

dersom den skulle bli borte. Nå har man
undersøkt saken nærmere og funnet at
det ikke finnes noen bestander i nærhe
ten. Det finnes noen klippeblåvinger i
Midt-Sverige og Sør-Finland, men også her
har den gått kraftig tilbake. Det betyr at
arten blir borte fra norsk natur om som
merfuglene i Torpbukta forsvinner.

— Det gjør arten til kritisk truet, sier
Aanderaa.

Frykter samlere

I Torpbukta begynte klippeblåvingene å
fly allerede i slutten av april, flere uker
tidligere enn normalt. Dette er individer

som har overvintret som voksne som
merfugler. De som overvintret som larver
klekices i slutten av mai og begynnelsen
av juni, mens larvene vil vokse seg til
sommerfugler litt senere i sommer.

Selv om de er kritisk truet, er de ikke
fredet. Klippeblåvingens forkjempere

Status: Kritisk truet
Trusler: Hyttebygging, camping,

gjengroi ng
Utbredelse: En Iivkraftig bestand i
Norge.
Tidligere kjent fra 16 steder i Oslo
fjorden.
Norden: Kun et par lokaliteter i Sve
rige og Finland, ikke i Danmark.

Internasjonalt: Fra Spania og Frank

rike, gjennom Europa og Mellom-Asia
til Japan.
Vingespenn: 27—32 milimeter
Biotop: Svaberg og klipper langs kys

ten med rikelig forekomst av smør
bukk eller bergknapp.

frykter nå at samlere skal oppsøke stedet
for å sikre seg en godbit til samlingen sin.

— Jeg kan bekrefte at klippeblåvingen
ikke er fredet. Svært mange kritisk truede
arter mangler et slikt venn. Vi får stadig
henvendelser fra folk som spør om hvor
for de truede artene ikke er fredet. Det er
vanskelig å svare på, sier Svein Båtvik,
rådgiver i Direktoratet for naturforvalt
ning.

Han forklarer at fredningsprosessen er
omstendelig og tidkrevende. Nå har de
utsatt fredningssakene i påvente av den
nye Naturmangfoldloven, i hap om at den
vil gjøre fredningsprosessen enklere.

Vi bør få et sterkere vern av de truede
artene. En løsning er at alle kritisk truede
arter blir automatisk fredet, sier Båtvik.

• Tor Bjarne Christensen

Som merfuglen klippeblåvinge er på vei ut av norsk natur.
Siden slutten av 1800-tallet har hyttebygging og vanskjøtsel
av kulturlandskap ford revet den fra alle kjente levesteder. Alle
bortsett fra ett, helt på grensen til Sverige.

TRUEDE

Klippeblåvinge

• Klippeblåvinge
(Scolitantides orion)

__

—

Kilder: Norsk Naturarv,
Universitetet i Oslo

Klippeblåvingene i Torpbukta ved Halden
er de siste gjenværende av en art som
tidligere var utbredt fra Tvedestrand til
Halden.
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Huseier og artikkelforfatter Dag A. Høystad har satt seg som mål å redusere sitt strømforbruk med 90 prosent. I
hver utgave av Natur & miljø deler han sine erfaringer med leserne.

Energitipset

Lysere tider
En iy belysningsteknologi er på vei. Lysende dioder, LED, er inne i en rivende teknisk utvikling og
er allerede et godt alternativ i mange sammenhenger. Dette er et stilig, energieffektivt og giftfritt
alternativ til energislukende glødelamper og sparepærer med tungmetaller. I tillegg har LED en hold
barhet som gjør at dette blir de første lyspærene som kommer til å gå i arv.

BU ABONNENT PÅ

EWS

MELD DEG INN I NORSK BLUESUNION NA!
En husholdning bruker gjerne 2500

kWh/år til belysning. Med de van
lige glødepærene går 95 prosent
av strøm men over i varme, mens
bare prosent blir til lys. Spesielt i
land der det er behov for kjoling er
glodepæren i ferd med å bli forbudt.
Ogsa under norske forhold vil det
bare være en liten del av varmen fra
glodepærene som kommer til nytte.
En fornuftig og effektiv belysning i
boliger og næringsbygg kan frigjøre
hele 4 TWh el, mer enn et stort
gasskraftverk kan produsere.

Light emitting diodes (LED)
Du kjenner dem sikkert allerede fra
små røde lys i husholdningselek
tronikk, markeringslys, trafikklys
og etter hvert i mange lommelyk
ter. Små lysdioder som avgir lys i
skarpe farger. Nå er de ogsä pâ vei
inn som vanlige lyskilder. Bruks

omradene utvides stadig etter som
det utvikles sterkere lys, mulighe
ter for dimming og varmere farger.

LED til downlight
LEDlys er ekstremt energieffektivt.
I en diode omdannes 95 prosent av
strommen til lys og alt lyset sendes i
en bestemt retning. Diodene er der
for spesielt egnet til bruk i spot og
downlights. En LED pære blir derfor
aldri varm, noe som gir betydelig
redusert risiko for brann. Flere bor
gjøre som verdens største cruise
skip, og skifte ut 40W halogenspot
med W LED. Riktignok må det
monteres noen flere LEDspoter for
å få samme lysmengde. Til gjengjeld
kan det monteres langt flere lys-
punkter for hver transformator og
både pærer og transformatorer varer
lenger. LED til husbruk er fortsatt
bare tilgjengelig fra spesialbutikker.

Det er mange billige produkter på
markedet, men kvaliteten pa disse
holder sjelden mål. Kvalitet koster,
men til gjengjeld er levetiden nesten
uendelig.

Styrt lys

Energiforbruket kan reduseres
betydelig gjennom fornuftig bruk.
Nordmenn har lysvaner som far ‘

utlendinger pa besøk til a reagere.
Vi kan bli flinkere til å sla av lyset
i ubenyttede rom, men også til å
rette lyskildene inn mot det som
skal belyses, utnytte dagslyset og
unngå mørke fiater som sluker lys.
I tillegg vil en dimmer kunne bru
kes til å tilpasse lysnivået.

Føler og timer
Ofte blir lyset stående og brenne
til ingen nytte. Om man ikke vil
løpe rundt å slå av og på lys fins det
mange ulike styringsmuligheter.
Fra et gjennomført anlegg med
fjernkontroll og styring gjennom
PC, til enklere følere og timere på
det enkelte lyspunkt.

En hevegelsesføler gjør at lyset
er på så lenge det er noen i rommet.
Når ingen ting beveger seg lenger
går lyset av. Dette er et godt alterna
tiv for dem som er lei av å mase pà
at resten av familien skal huske å.
slukke etter seg. I kontorbygg kan
det også gi betydelige besparelser
ved at lyset (gjerne ogsa ventila
sjon) stenges pa tomme kontorer.

I tillegg kan det monteres følere
som reagerer på dagslys og slar av
lyset når det likevel er nok dagslys.
For utelys kan en slik føler med for
del kombineres med en timer som
slar av lyset i løpet av natta, eller en
bevegelsesfølger som slar pä lyset
nar det kommer noen.

• Dag Arne Høystad

Bluesnyheter • Diskusjonsforum • Konkurranser • Webshop • Klubb- og festivalinfo m.m.

LED-lys egner
seg godt til
downlight. Med
noen ekstra lys-
punkter vil en 3
W LED erstatte
40 Whalogen
og ha en levetid
som er 30-40
ganger lenger.

• BluesNews er Norges nasjonale bluesmagasin.

• Inneholder bluesstoff fra inn- og utland, intervjuer,
portretter, CD-anmeldelser, Norsk Blues Unions klubb-
sider, oversikt over bluesband, klubbadresser m. m.

(1 Bladet har et opplag på 8-9000 eks. og fem utgivelser
i året.

• Alle medlemmer av Norsk Bluesunion får tilsendt bladet
gjennom sitt medlemskap.

• NBU består av 70 medlemsklubber over hele landet.

• Bladet feirer i 0-årsjubileum i september med stort
jubileumsnummer.

• BluesNews selges i løssalg hos Narvesen.

ti JA TAKK!

Navn

For mer informasjon se www.naturvern.no/sparstrom -

Jeg vil melde meg inn i Norsk Bluesunion og få tilsendt 5 nummer av BluesNews årlig.
Send meg innmeldingsgiro! (Medlemskap en bluesklubb koster mellom 200 og 300 kr.)

Adresse Postnr/sted

[-post

______________________________

ønsket klubb

____________—__________

Sendes til BluesNews, Tolibugt. 28, 0157 Oslo eller til post@bluesnews.no

‘www Lesnew5.no
28 \2TLR & vii.iO 2.07



(I lannover:) — Man skal ikke betale mye for
a være miljøvennlig, sier Joachim Braun,
som er hyret inn for å promotere Loremo.
Bilen ble møtt med stor interesse i I lan
nover, ikke minst pa grunn av sitt spesielle
design, som er utviklet av en designer
Lamhorghini ogsa bruker. Da Natur & miljø
besøkte standen, stimlet det av folk som
ville provesitte vidunderet. Bilen består av
tre bærende elementer, ett pa hver side og

ett i midten. Panseret og frontruten løftes
opp og fungerer som dør.

— Ilemmeligheten ligger i konstruksjo
nen. Bilen veier 450 kilo og trenger bare en
20 hestekrefters motor, sier Braun.

Loremo går på diesel og kan kjøre ioo
kilometer på i, liter, eller en mil 0,15

liter. Bilen har en maksfart på i6o km/tog
kjører 300 kilometer på en tank. Den har
fire sitteplasser. Allerede om to år kommer
bilen på det tyske markedet, til den nette
sum av jr 000 euro, eller snaue go 000 kro
ner. Deretter vil den bli lansert i andre land
i Europa. Om tre ar kan den bli å finne pa
det norske markedet.

— Vi har bestillinger på 31 ooo biler og
kommer til å fa problemer med å dekke
etterspørselen, sier Braun.

Loremo går 1160 km/t og bruker bare
0,15 liter diesel per mil.

Trehjulingen Clever går på
naturgass, har en toppfart
på 80-100 km/t og kan
kjøre 100 kilometer på 2
kilo naturgass, noe som til
svarer 2,5 liter bensin.

Gassbil med BMW i ryggen

I avdelingen for forskning og teknologi
finner vi den gassdrevne farkosten Glever,
som blant andre bilprodusenten BMW
står bak.

— Målet var å bygge et kjøretøy som
kan brukes av folk på vei til og fra jobben.
Dette er en prototyp, og det er ikke sikkert
at den blir satt i produksjon, men teknolo
gien kan implementeres i andre kjoretøy,
sier Sascha Pfeifer ingenior fra Det tek
niske universitetet i Berlin.

Trehjulingen har en toppfart på 8o—ioo
km/t og kan kjøre ioo kilometer på 2 kilo
naturgass, noe som tilsvarer 2,5 liter ben
sin. Det gir doningen et forbruk på 0,25

liter per mil. Motoren har i hestekrefter.
Det er kun én sitteplass i kjøretøyet. Blir
den satt i produksjon, er prisen anslått
til 12 000 euro i Tyskland. Det tilsvarer i

[ ‘.nderkant av ioo ooo norske kroner.

ietcar, elbil og elscooter
På Solarmobils stand tiltrakk dieseldrevne
Jetcar seg mest oppmerksomhet. Bilen blir
håndlagd i Neuruppin i Tyskland og er et
alternativ for den som sikter seg inn mot
en høyere prisklasse. Bilen veier 66o kilo
og bringer deg mo kilometer på 2,5 liter
diesel, altså 0,25 liter per mil. Toppfarten
er i6o kilometer i timen og den har to sit
teplasser.

På samme stand finner vi elbilen NmG
fra Myers Motors. Den er utstyrt med en
20 hestekrefter, har en toppfart på r2o
km/t og en rekkevidde på snaue 50 kilo
meter. Den har én sitteplass og selges i
USA for 24 ooo dollar pluss moms.

Standen huser også elsykler og elmo
peden EVTs scooter Elektroroller går i 45
km/t og har en rekkevidde på 50—70 kilo
meter. Prisen ligger på 3—4000 euro.

Think viste plug-in hybrid

Effektive forbrenningsmotorer og elbiler
til tross, brenselceller og hydrogentekno
logi ar blant de hotteste temaene på mes
sen. Den norske hydrogenbilen ble godt
mottatt.

Think hydrogen er en såkalt plug-in
hybrid. Den kan lades og brukes som en
vanlig elbil og har en rekkevidde på 125

kilometer. Har du ikke tid til å lade opp
batteriene, gjør brenselscellen det mens
du kjøren På en hydrogentank kan du
kjøre 250 kilometer. Det tar bare noen
minutter å fylle opp tanken, vel å merke
hvis du er så heldig å befinne deg i nærhe
ten av en stasjon med hydrogenpumpe.
Bilen som ble vist pa hannovermessen er
en prototyp. Hydrogensystemet er utvi
klet i samarbeid med det danske selskapet
112 logic.

• Tor Bjarne Christensen, tekst og foto

Biler for fremtiden
En ny generasjon hoyeffektive biler med forbrenningsmotor ble
presentert på årets teknologimesse i Hannover. Med forbruk ned
mot 0,15 liter per mil, toppfart på 160 km/t og rekkevidde på
opptil 130 mil på en tank får elbilene en farlig konkurrent.

For 400 000 kroner får du
en håndlagd Jetcar i Tysk
land. Bilen bruker 0,25 liter
diesel per mil.

i-

‘I Thinks plug-in hybrid
er både elbil og hydro
genbil. Prototypen ble
mottatt med stor inter
esse i Hannover. -

Elmopeden fra EVT frakter deg Messens tøffeste elbil var amerikan
opptil 70 kilometer per lading. ske NmG fra Myers Motors, som har

en toppfart på 120 km/t og en rekke
vidde på snaue 50 kilometer.
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Tema for fotokonkurransen
denne gang var utsikt.
Som de fleste andre nord
menn er juryen kjent med
at vestlandets fjordland
skaper jevnllg utropes til
verdens vakreste. Likevel
var overraskelsen stor da
det viste seg at samtlige
premierte bilder i denne
omgangen av fotokonkur
ransen er tatt ved Aur
landsfjorden! Der er det
pent...

PREMIERT: Tom Boersma tok premiebilde nr. to av Aurlandsfjorden etter en
topptur pà ski.

Bli med i fotokonkurransen

Neste tema: Vann

Alle premierte far kniven Nying fra Helle og et gra
tis årsabonnement pà manedsbladet Miljøjourna
len. Vinneren far i tillegg et gavekort pa 500 kroner
i bokhandleren.

Slik kan du delta:
• Send maksimum tre bilder i jpg-format til: redak

sjonen@naturvern.no
• Skriv «fotokonkurranse» i emnefeltet.
• Skriv et par ord om hvor bildet/bildene er tatt.
• Bildet/bildene ma være oss i hende innen 1.

august.
• Av praktiske grunner tar vi kun mot elektroniske

bilder.
PRE Ml ERT:
Helge Sunde tok
sitt premiebilde
av Aurlandsfjor
den innendørs.

A se pa vann er en invitasjon til opplevelse og innlevelse.
Det er tydelig at mennesker har et nært forhold til vann i sine
ulike former, og som fotograf har du en unik mulighet til à
bruke dine egne erfaringer og nysgjerrighet. Du har allerede
et forhold til å bade, og du har erfart hvilke følelser regnvær
kan gi deg. Du er klar over hvor viktig rent —.. —

vann er for mennesker pâ jorda, og hvilke
trusler mangel pà vann er for store deler
av verdens befolkning. Nar du fotograferer
vann kan disse tingene være noe a tenke
pà, slik at du utnytter dine egne erfaringer
og fornemmelser nar du fotograferer. Gode
bilder er gjerne et resultat av at fotogra
fen har et forhold til motivet, og i sin iver Bård Løken er
etter a skaffe seg flere opplevelser klarer en av Norges
hun å formidle noe som gjør inntrykk pa ledende natur-
andre. Hvis vi skal klare å fortelle noe med

fotograferbildene vi tar er det fint å ta utgangspunkt
i oss selv, for eksempel ved at man leter etter motiver og foto
grafiske løsninger man selv har glede av eller føler seg tiltrukket
av. Pa avstand kan vann arte seg overfladisk, som toppen av
isfjell eller som en hvit søyle i fossefallet. Men for den som ikke
gir med dette gir vannet fantastiske muligheter for fotografisk
selvstudie. Ga inn i materialet, se hvordan lyset bryter i vann
drapen og let etter speilbildet av tretoppene i bekken. Kom sa
nært elementene du fotografer du bare kan. Kjenn og smak. Alt
du ser og oppdager lar seg fotografere, men noen ganger kan
det ta litt tid.

Nar du ønsker å formidle noe du opplever i naturen kan
temperament være et stikkord. Ditt eget og naturens. I ro eller i
bevegelse. Varm eller kald. Komme eller gä. Det er enormt med
kraft i ei bølge som treffer land under en høststorm, mens de
samme drapene sannsynligvis far deg i helt andre sinnelag nar
smålommen lager striper over skogstjernet ei stille sommernatt.

Fotokon ku rransen Tekst og foto: Bård Løken

Vann

V
ann byr pa mange muligheter for fotografen. I alle sine
former har du å gjøre med et motivomrade hvor bare
du selv setter begrensningene for resultatet. Det er stor
forskjell pa is og takeskyer, og vanndräper pä mose for

midler noe helt annet enn vanndraper pa vei ned en fjellside i
en foss.

-

VINNER: Tom Boersma tok vinnerbildet av denne utsikten fra fjæresteinene i Aurlandsfjorden.

.,.
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GRØNNSTRØMPEN
— Saken er at Hanna ikke bare var første kvinne som gjorde det ene etter det andre. Hun var
Norges første moderne natur- og miljøverner. Uansett kjønn.

2. juli, ‘908. Kaptein 1-Ijalmar Johansen
fører dampbåten 1-lolmengrå inn mot
Colesbukta i lsfjorden pä Svalbard. Noen
-- ‘indre meter fra land slår polarveteranen

‘ .,akk, og snart blir Holmengrå liggende
i ro. Mennene firer ei jolle og fyller den
med utstyr: Telt, mat og klær, hotaniser
ingskasser, kataloger, fotografiapparat,
fremkallingsutstyr, gevær — alt en natur-
forsker trenger for en ekspedisjon i den
kjølige, arktiske sommeren. Så blir forske
ren rodd i land. Ikke lenge etter damper
Flolmengrå ut fjorden. Den unge botani
keren Flanna Dieset er alene med naturen.

Fulgte fyrstens råd

Noen dager senere sitter 1-lanna i teltet og
blander kjemikalier. Ett år tidligere, på
sin første ekspedisjon til Svalbard, hav
net hun på samme båt som fyrst Albert
I av Monaco. Fyrsten var ivrig opptatt av

En grunnstrømpe og hennes samtid.

naturforskning i sin alminnelighet og ark
tiske strøk spesielt. Han ble mektig impo
nert av pågangsmotet til den unge norske
kvinnen, og skrev beundrende brev om
hennes energi og utholdenhet.l2yrst
Albert var ikke bare opptatt av å få natu
ren utforsket og kartlagt, han var også
oppdatert på tekniske nyvinninger, og
han ga Flanna dét råd å satse på fotografi.
Nå, året etter oppfinnelsen av Lumièrs
nye teknikk for fargefotografering, sitter
I lanna under teltduken ved Colesbukta
og fremkaller det ene fargehildet etter det
andre; av drivis og fuglefjell, blomster og
mose.

Bildene er ikke alt. Ilanna samler og
presser blomsterplanter, registrerer og
noterer. Den vitenskapelige rapporterin
gen gar nøyaktig for seg. Men I lanna har
mer på hjertet. Snart kan Aftenpostens
ahonnenter lese hennes reisebrev fra det
høye nord:

«Fler er vidunderlig! Jeg glæder mig til at
være her den lange, hele sommer. Ryggsæk
ken sat paa ryg med fotografiapparat og pro
viant for et par dage og botaniserlasten over
skulderen, teltdoren lukkes, og det bærer i
haiden, og solen skinner, men hække er der
nok af, og et raskt bad i en av dem bringer
kjolighed nok for en lang stund.»

M

Eneste kvinne på Svalbard-ekspidisjonen i 1901 Fra venstre: Leder for forskningsgruppen, rittmester Gunnar lsachsen, skipper

Jacobsen, stud. real Hanna Dieset, og assistent Strengehagen.

Midterste rekke: Maskinisten (navn ukjent), cand. real, geolog Adolf Hoel og kokken (navn ukjent).

Første rekke: Den franske maleren Louis Tinayre og to matroser (navn ukjent)

Hanna og ektemannen Gunnar Holmsen til høyre, på Botanisk Laboratorium i 1912. I
bakgrunnen søsteren Thekla som også var en dyktig biolog. Samtlige bilder er fra boka

34 NATUR & MILJØ 2.07

Fyrst Albert I av Monaco var en fremra
gende oceanograf På en ekspedisjon til
Svalbard i 1907 møtte han Hanna og ble
svært imponert av den unge kvinnen.
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Universitetsbibliotekar og forfatter
l3redo Berntsen har vært på skattejakt
i arkivene. Der fant han lianna Dieset,
senere 1-lanna Resvoll-Flolmsen, —- forsker,
foreleser, fotograf, journalist, forfatter,
miljøaktivist. Kvinne. Og nesten helt
ukjent.

— Det er mange som tror at behovet for
miljøvern er en nyhet. Men vi må ikke
bli historieløse. Mange
av miljoproblemene er
gamle, og noen så dem
for over soo år siden, sier
lierntsen.

I boka En grønnstrømpe

og hennes samlid fortel
ler han historien om en
kvinne som var tidlig ute
med alt.

— Du vet, I lanna var
en ciner i alt hun foretok
seg. Pa hennes tid var det
de færreste kvinner som
tok høyere utdannelse,
og slett ikke i realfag.
I lun havnet i kull med
ni menn, og tok suverent
beste eksamen. Da I [anna
leverte hovedoppgaven

Leirplass i Finnmark 11909. Hun skriver
at «Særlig i østfinnmarken med dets

taakede klima er et litet mørkt polartelt
ikke noget herlig oppholdssted».

i hotanikk, var det bare to nordmenn
som hadde gjort det før henne. Oppgaven
skrev hun på fransk. Ute i felt tok hun i
bruk nye, kvantitative metoder for bota
nisk registrering. Resultatene hennes er
fortsatt i bruk, I lun var korrespondent for
Aftenposten både i Norge og utenlands,
ble dosent i plantegeografi, og skrev en
flora for Svalbard som var standardverk

i nesten førti ar, sier
Bredo Berntsen.

((De kan tro jeg har
været indigneret»

Hanna Resvoll-lfolmsen
ble fødtiVågå 1873,

og flyttet til Kristiania
fem ar senere. Etter en
oppvekst preget av lang
tids sykdom, og en ung
domstid som endte med
et kortvarig ekteskap,
tok llanna latinerar
tium 1902 og begynte a
studere. Ekspedisjonene
til Svalbard ble fulgt
av Lignende feltarbeid
på fastland. Somme
ren 1916 gjorde hun

.

registreringer i fjellområdene i Sjodalen
og Jotunheimen. Der fikk hun høre om
planer for vannkraftutbygging av Gjende,
l3essvatn og Sjodalsvatnene, planer som
inntil da var holdt hemmelig.

«De kan tro, jeg har været indigneret
i sommer i denne anledning og er det
fremdeles. Det er ikke grænser for vanda
lismen i vofl land», skrev hun i et brev til
en venn. Samtidig lovet hun å bidra med
sitt til å forhindre at planene ble iverksatt.
Det var begynnelsen på en kamp som
varte i seks ar.

— Første moderne naturverner

— Allerede på Svalbard hadde I lanna sett
at dyrelivet var kraftig overheskattet. I lun
hidro sterkt til at svalhardreinen ble fre
det 1920, og til det første områdevernet
på øygruppa 1932. Men det var i kampen

d

- ...

om Gjende og Sjoa hun viste seg som vår
aller første, moderne natur- og miljover
ner, sier Bredo Berntsen.

Arene fra igr6 og framover skrev hun
avisinnlegg, artikler og dikt, holdt fore
drag, viste bilder og tok direkte kontakt
med organisasjoner, stortingsmedlemmer
og statsråder.

— I lun drev en lohbyvirksomhet ingen
hadde sett maken til. Det var helt rått! Vi
skal huske at dette foregikk på en tid da
nesten alle kun var opptatt av framskritt
og utvikling. Etter unionsoppløsningen
var «den nye arbeidsdagen» begynt. Norsk
Hydro var nettopp etablert. Alle domine
rende politiske krefter — Fløyre, Venstre og
arbeiderbevegelsen — gikk inn for utbyg
ging av industri og energiproduksjon. De
færreste var i stand til å se at medaljen
kunne ha en hakside. I denne situasjonen

forsto I lanna at det ikke nyttet å sitte
stille på foreningsmøter og skrive brev
til høystærede ditt og høystærede datt. I
stedet oppførte hun seg som en moderne
aktivist, og brukte alle slags virkemidler
for a bli hørt. Ilun var en hel opposisjon i
seg selv, sier Bredo Ilerntsen.

— Burde hatt en bauta

llanna mente urørt natur var «... av sti
gende sjælelig værdi for menneskeheten».
Snart fikk hun flere med seg. Den ferske
Landsforeningen for Naturfredning tok
stilling, bøndene i Vågå sa nei til utbyg
ging, forfattere som Mikkjel Fønhus og
Theodor Caspari kom på banen — og 1923

la myndighetene planene om regulering
av Gjende og Sjoa til side. Det var den før
ste store vassdragskampen i Norge som
endte med seier for vernesiden.

— Det er ingen tvil om at hun reddet
Gjende og Sjoa. Rett og slett, sier Bredo
Berntsen.

Etter seieren i kampen om utbyggin
gene i Jotunheimen ble Hanna styremed
lem i Østlandske kretsforening for Naturf
redning i Norge. Der satt hun i r6 år, og
engasjerte seg blant annet for fredede
planter i Junkerdalen og på Ilurum. Men
det var kampen for Gjende som utgjorde
høydepunktet i naturverninnsatsen,
mener hiografen.

— Hun burde hatt en hauta ved Gjende,
sier Bredo Berntsen.

— Det hadde hun jaggu fortjent.

• Jon Bjartnes

Bredo Berntsen:
En grønnstrømpe og hennes somtid.
Ossianla Vitenskapsforlag 2006.
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Hanna var også en fotografisk pioner. Disse fargebildene ble tatt på Svalbard i 1908.
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Hannas Svalbard-flora kom i
1927 og var standardverket far
øygruppa 140 år.
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Nytt fra Naturvernforbundet

1-lordaland: Bergen Interkommu
nale Renovasjonsselskap (BIR) har
vedtatt å innføre henteordninger
for plast i hele sitt område. Ifjor ble
det bare levert en halv kilo plastav
fall fra hver husstand i dette områ
det, melder Bergensavisen.

— Delte er et stort framskritt for
miljøet i Bergen. Dette vil mangedo
ble plastinnsamlingen og det er vi

veldig glade for. Dette er miljovern
i praksis av beste merke, sier Ingar
Flatlandsmo, leder i Naturvernfor
bundet I lordaland.

Nå vil Naturvernforbundet forsi
kre seg om at henteordningen for
plast blir brukervennlig. Samtidig
vil det kjempe for å fa innført hen
teordning for matavfall i Bergens-
området.

Samarbeid
om å redde
hummeren
Sørlandskysten: Et samarbeid mellom flere
yrker, interesser og organisasjoner skal
redde hummeren, melder Kragerø Blad
Vestmar.

Representanter for Agder politidistrikt, Fiskeridirekt
ratet, Fiskarlaget Sør, Havforskningsinstituttet, Kyst
vakta, Norges Dykkerforbund, Norges Fritids- og Små
fiskerlag, Norges Naturvernforbund, Skagerrak Fisk,
WWF, Kragerø kommune og yrkes- og hobbyfiskere
deltok på et seminar i mai, og målet er å bremse det
ulovlige hummerfisket kraftig, for å ivareta bestanden.

— I Iummerkriminelle er hvem som helst. Vi har
bordet bater i fredningstida hvor fiskeren har med
seg bestillingsliste fra for eksempel restauratorer om
x antall kilo ferske hummer. Markedet ligger åpent
hele året, og hummer er en vare det er lett a få solgt,
sa skipssjef Ole Thorsen fra kystvaktskipet «Nornen»
under seminaret.

Fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane er
det kun lov å fange hummer i oktober, november og
desember. Ellers på året er den fredet. I resten av landet
gjelder andre frednirigstider, men fra r. juli til i6. sep
tember er hummeren fredet over hele landet.

Vil stoppe mudring

Vest-Agder: — Dette er glad-natur
vern av rang, sier fylkessekretær
Gunnar Ervik i Naturvernforbun
et i Vest-Agder. Sammen med sjø
,rretkluhhen i Mandal har Natur

vernforhundet bygd laksetrapp i
Ilolumsbekkeri, en tilførselshekk
til Mandalselva. Bekken var lakse
førende tidligere, men en vegutbyg
ging for 40 år siden satte en effektiv
stopper for laksens muligheter
til å komme seg opp i bekken. På
den tiden var det knapt fisk igjen i
Mandalselva på grunn av forsuring,
men denne har kommet tilbake
igjen etter effektive tiltak de siste
arene.

Kronerulling måtte til for å
dekke kostnadene, men både den
lokale dagligvarehutikken, NVE og
mange enkeltpersoner hidro med
til sammen over ioo 000 kroner.
Laksetrappa ble bygd delvis på dug
nad, og da byggingen sto på som
verst for å bli ferdig til vårflommen
fikk gravemaskinentreprenoren

laks i grabhen på gravemaskina.
1:01k i området la sondagsturen til
laksetrappa, og telte laks.

— Vi jobber ut fra at dette er gøy.
Det er morsomt når alle er engasjert
i samme sak og har tro på at dette
nytter. Samtidig ser vi positive
resultater. Det gjør at man får lyst
til å fortsette, sier Ervik.

Cocktail av
mi Ijøgifter
Nord-Trøndelag: Den plan
lagte kalkfabrikken i Verdal
vil slippe ut en cocktail av
miljøgifter som kan være
helsefarlig, mener Natur
vernforbundet i Nord-Trøn
delag.

— Krernatoriet med kremasjoner
siste ar måtte stenge, blant annet
grunnet utslipp av kvikksølv.
Kalkfabrikken søker om kvikksøl
vutslipp som tilsvarer bortimot
6ooo kremasjoner, 31 kilo pr år, og
det hevdes å være ufarlig, sier Per
Aunet i NNV i Nord-Trøndelag.

Fabrikken har søkt om utslipp
stillatelse for 14 ulike miljøgifter.
I tillegg vil fabrikken slippe ut 500

tonn NOx og 245 ooo tonn C02 i

året.
— Bor en slik fabrikk ligge i nær

heten av barnehage, badestrand,
bebyggelse og jordbruksområder?
Nei, sier Per Aunet.

1-lan krever at fabrikken flyttes
til området der kalkforekomsten
er, og at det brukes langt bedre
renseteknologi enn det som er plan
lagt i dag selv om utslippene da vil
komme lenger unna jordbruksland

Ankesak om
skogsbilveg
Rogaland: NNV vant rettssaken om
den såkalte Tjelmenvegen i Sauda
i fjor høst. Retten var enig med
organisasjonen i at godkjenningen
som fylkeslandhruksstyret ga for
utbygging av vegen avr ugyldig. Nå
har imidlertid grunneierne som
bygde vegen anket saken inn for
lagmannsretten, og dermed blir det
ny behandling av saken

Bygde laksetrapp

Plastinnsamling i vest

Østfold: Den planlagte
mudringen utenfor tørr
dokken ved gamle Fred
rikstad Mekaniske Verk
sted vil spre miljøgifter, er
Pål Bugge i NNV i Østfold
redd for. 1Jan mener de
sterkt forurensede mas
sene må deponeres på
land, og ikke flyttes rundt
nede i sjøen, med fare for
spredning av giftene som

finnes i massene.
-— Vi mener det er for

svarlig slik det skal gjøres.
Massene ligger jo der fra
før, det blir bare litt intern
flytting av dem, sier over
ingeniør Morten I tøvik
ved fylkesmannens miljø
vernavdeling i Østfold til
Fredriksstad Blad, i et svar
til Bugge.

Fylkessekretær
Gunnar Ervik
INNVI Vest-
Agder bygger
laksetrapp.

Naturvernforbundet reagerer på
planene for mudring ved Fredriks
stad Mekaniske Verksted.

NATUR&MILJ02073938 NATUR & MLJO 207



ØSTFOLD: Postadr.: Postboks
220, 1702 Sarpsborg. Besoksadr
Fylkeshuset i Sarpsborg. Tif:
6911 71 53, E-post: ostfoldts
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/ostfold. Leder: Ragnar Johnsen,
TIL 691321 34

OSLO OG AKERSHUS: Post- og
besokvadr.: Maridalsv. 120,
0461 Oslo. TIL 22 3835 20, Faks
22 71 63 48, E-post: noasrnoa.
no, Web: www.noa.no. Daglig
leder: Gjermund Andersen, E-post:
gjerm undtsnoa.no.

HEDMARK: Postadr.: Postboks 139,
2301 Hamar. E-post: hedmark.o
naturvern,no, Web: www.naturvern.
no/hedmark. Kontaktperson: Lars
Mæhiun,, TIL 62571008

OPPLAND: Postadr.. Postboks 368,
2601 Lillehammer. E-post opplandsu
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/oppland. Leder: Kjell Fredrik
Lovold, TIL 91 89 47 51(m), E-post:
kjefreiionline.no
BUSKERUD: Postadr.: 3322 Darbu.
TIL 32 75 05 04,Faks 32758491.
E-post: buskerudc,snaturvern.no,
Web: www.naturvern.no/buskerud.
Fylkessekr.: Per Øystein Klunderud

VESTFOLD: Postadr: v/Hans
Ivar Nesse, Nedre Fjellterr. 13,
3157 Barkåker. E-post: vestfoldta
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/vestfold. Kontaktperson: Hans
Ivar Nease. TIL 33 31 33 42
TELEMARK: Post- og besoksadr.:
Vetle Mulesv. 16,3944 Porsgrunn.
TIL: 35 55 79 54, E-post: telemarksu
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/telemark. Fylkessekr.: Kirsti
Arvesen Nesheim

AUST-AGDER: Postadr: v/Stig
Rubach, Åsveien 5,4879 Grimstad.
E-post: austagdernaturvern.no,
Web: www.naturvern.no/aust-agder

VEST-AGDER: Postadr.: Postboks
718,4666 Kristiansand. TIL
38 02 52 04, Fax: 38 02 46 33,
E-post: vestagdenTnaturvern.no,
Web: www.naturvern.no/vest-agder.
Leder: Torbjorn Fredriksen. TIf
38261349

ROGALAND: Postadr.: Postboks
441,4002 Stavanger, Besaksadr.:
Sandviga 24, Stavanger. TIL
Si 52 88 11,Faks:51 5288 15,E-
post: rogalandginaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/rogaland

HORDALAND: Postadr.. Postboks
1201 Sentrum, 5811 Bergen,
Besokvadr. Jacobsfjorden, Bryggen,
Bergen. TIL 55 30 06 60, Faks.
55 30 06 50, E-post: hordalandts
naturvern.no, Web: www.naturverr
no/hordaland

SOGN OG FJORDANE: Postadr:
Postboks 470, 6853 Sogndal. E-post:
sognfjordanegsnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/sognogfjordane.
Fylkessekretær. Astrid Kalstveit, TIL
91 80 78 99

MØRE OG ROMSDAL: Postadr:
v/Øystein Folden, 6630 Tingvoll.
E-post: moreromsdalsnaturvern.
no, Web. www.naturvern.
no/moreogromsdal. Leder:
Øystein Folden, TIL 71 5333 31,
91 81 25 42

SØR-TRØNDELAG: Post- og
besoksadr.. Sandgata 30, 7012
Trondheim. TIL 73 51 52 24, Faks:
73 51 27 27, E-post: sortrondelag.s
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/sor-trondelag. Fylkessekretcer
Morten lngebrigtsen

NORD-TRØNDELAG: Postadr
Postboks 132,7702 Steinkjer. E
post: nordtrondelagrsnaturvern.
no, Web: www.naturvern.no/nord
trondelag. Leder Per Flatberg, TIL
9051 5046

NORDLAND: Postade: Postboks ‘..,J
1447, 8602 Mo i Rana. E-post:
nordlandjsnaturvern.no, Web: www.
naturvern.no/nordland. Leder:
Erling Solvang, TIL: 95 25 40 75

TROMS: Postadr: Postboks 924,
9251 Tromsø. E-post: tromsc,5
naturvern.no. Web: www.natursern.
no/troms

FINNMARK: Postadr.: v/Vigdis Sin,
Bergeby, 9840 Varangerbotn E-post:
finnmark(.snaturvern,no, Web www.
naturvern.no/finnmark. Leder:
Heaika Skum, TIL 9582 18 51

BARENTSHAVKONTORET:
Postadr.: Postboks 10, 8082 Leines.
Kontaktperson: Gunnar Album.
E-post: albumssonline.no, TIL
75778410,Faks 75778474
NATUR OG UNGDOM: Postadr:
Postboks 4783 Sofienberg,
0506 OSLO, Besoksadr.: Torggata
34, Oslo, E-post: infot/nu.no, TIL
2332 74 00, Faks: 23327410
Leder: Bord Lahrr

2007
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593 nye medlemmer

iytt fra Naturvernforbundet

Fergene i og rundt Molde skal ut på o
stilles strenge miljokrav.

‘1. NNV krever at det skal
NORGES
NATURVERNFORBUND

Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo, Norge
Bvsoksadr.: Grensen 9 6, Oslo
Bankgiro: 7874 05 56001
TIf: 23 109610
Faks: 23109611
E-post: naturvernrgnaturvern.no
Internett: www.naturvern,no
Med lemskontingvnt:
Hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter: kr 175,-
Familiemedlemskap (ev. inkl, ett medlemskap i Miljoagentene): kr 420,-
Student-/pensjonistfamilie (ev. med Miljoagvntene(: kr 200,-
Livsvarig medlemskap (inkl. Natur & miljo): kr 7000,-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem av det
lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

BLI MED. PÅ
OPPTUREN
— og velg flotte premier!

Miljokrav til fergean bud
Møre og Romsdal: Fergene over
Romsdalsfj orden skal ut på anbud.
Nå vil Naturvernforhundet i Møre
og Romsdal at miljøhensyn skal tas
med som en viktig del av grunn
laget når man skal velge operatør.
De vil vite hvilke miljøkrav som
ble stilt i anbudskonkurransen, og

hvilken dokumentasjon som finnes
på at C02- og NOx-utslippene vil gå
ned etter at den nye operatøren tar
over. Den såkalte «Romsdalspak
ken» består av fergesambandene
Molde-Vestnes, Aukra-Hollings
holm, Solholmen-Mordalsvågen og
Afarnes-Sølsnes.

Elendig busstilbud

E
ngasjernentet for natur
og miljo er rekordstort.
For Naturvernforhun—
det peker alle piler
oppover: Vi er mer

synlige i media, og får flere hen—

f’C
vendelser fra folk flest, politikere,

s. næringsliv og emhetsverk. Vi
har aldri hatt flere besokende på
www.naturvern .i. Det kan va’ re
vanskelig å måle innflytelse. Men
vi vet at vi er med på å sette dags-
orden i alle de viktigste dehattene
om naturvern, klimautslipp og
a tid re f )rurensninger. Og resu Ita—
tene kommer: Naturen ville ikke
vært den samme uten oss.

flere, oppnå bedre resultater— og
bli flere medlemmer.

Blir du med på oppturen? Soylene
på denne siden viser hvor mange
nye medlemmer vi hat- fått de siste
arene. Lengst til hoyre ser du en
soyle som ennå ikke finnes. Den
viser målet vi har satt oss for ver—
veinnsatsen i 2007. Når du gjor
en innsats og verver en venn eller
flere, bidrar du til å fylle soylen
— og til å gjore vår stemme ster
kere. Den stemmen trengs mer enn
noen gang.

nesker har mulighet til å komme
seg til nærmeste by med kollektive
transportmidler, spør Berit G. Sæbø
i Naturvernforbundet i Vestby i et
leserinnlegg i Moss Avis.

Akershus/Østfold: Tettstedene Bre
vik og Son i Vesthy kommune har
Moss som nærmeste by, og mange
som bor i Brevik og Son arheider
i Moss. Likevel er husstilbudet på
et lavmål, med siste buss fra Moss
til tettstedene på hverdager klok
ken i5.3o. I helgene går det ingen Torget i Son er vakkert,

busser. Grunnen? 1)et er en fylkes- men å komme seg de

grense mellom Son og Moss. 13 kilometrene herfra

— Er det ikke et rimelig krav at til Moss med buss er

en befolkning på flere tusen men- svært vanskelig.

Stadig flere ser at miljoutfordrin—
gene vokser, og at Naturvernfor—
bundet gjor en helt nodvendig
jobb. Oppturen er i gang. Vi tar
den okende opp-

1756
nye medlemmer

merksomheten s( )rn
en utfordring: Vi

0 har store planer
om å bli enda mer
synlige, engasjere

2005

I 1355
nye medlemmer

2004

891
nye medlemmer

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen dersom listen
skal endres. TIf. 23 109610/15. E-post: das@naturvern.no
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Bergans hoftesekk
Praktisk hoftesekk fra ergans, i solid utforelse.

Volum: 5 liter, drikkefiaske folger med. Fkstra
Iomnwr gir plass til penger, nokler el.

Ordinær pris: 300,-
Medlemspris:

240,-
Vervepris:
i medlem

Sitteunderlag
i mykt ull til glede og
nytte fra Roros lweed.
Fn Ilott gave! 45x4 cm.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: i medlem

Fj elikniv
20 cm lang kniv a’ utsokt kvalitet. Skaftet er laget
av rnasurbjork og eggen er laget av 3 lags larninert
rustfri it stal. Torkli’ og sliri’ i
ekte lar. Ordinær pris: 550,-
Medlemspris: 475,-
Vervepris: 2 medlemmer

Seks små
naturhåndboker
Blomster, Fisker, Fugler,

Trær og busker, Smakryp,
Spor og sportegn. Fra
Aschehoug.
Ordinær pris pr stk: 100,-
Medlemspris pr stk: 80,-
Vervepris: i medlem pr stk

Bergans ryggsekk
Lett, funksjonell 30—liters
kvalitetssekk. Ideell til
turer, skole og jobb.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 360,-
Vervepris: 2 medlemmer

T-skj orte
I lelt nye lyseblae, skogsgronne
og sorte kvalitets t—skjorter i oko—
logisk dyrket bomull. \/j har
ingen plan(et) li. For denne P’—
not onsker vi å ta bedre vare pa!
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: 1 medLem

Soppkniv
Foldekniv med borste til
oppturen. I landtak i
tre og knivblad i rust—
fritt stal med kan as—
veke.
Ordinær pris: 120,-
Medlemspris: 100,-
Vervepris: i medlem

Ïh

Globaliseringens Atlas
Om en truet planet, global isen ngens ‘innen’ og
tapere, lang arige internasjonale konflikter og
Asias ustoppelige ekst.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: 1 hovedmedlem

Fuglesang-CD
Doi,hel CD med 197 nordiske fuglearter,
enkelt a finne fram.
Ordinær pris: 295,- Medlemspris: 230,-
Vervepris: i medlem

Fugleplakater
I ire flotte fugleplakater med vare vanligste
fugler. 45x65 cm.
Ordinær pris: 60,- Medlemspris: 45,-
Sett med alle fire plakater:
Ordinær pris: 190,- Medlemspris: 140,-
Vervepris: 1 medlem

100 norske naturperler
360 prakfulle fargebilder og gode reiseskild ringer
av Norges nasjonalparker og velkjente turist—
steder som Prei kestolen, Geiranger, Jostedals—
breen og Nordkapp. Bortgjemte skatter og natur—
perler som mystiske Reinova i Porsangei; ursko—
gen Jutulhogget i 1-ledmarke og leloya kulturlan—
skap. lier far man lyst til å reise-rundt i Norge!
Ordinær pris: 400,- Medlemspris: 320,-
Vervepris: 2 medlemmer

Ç .nntett kamera
- ideelt i regnvær
Olympus Mju 770 8W.
Verdens forste kun,—
paktkamera somni ei’
vanntett ned til 10
meters dybde. 7.1
megapiksler. 3x optisk toom.

Frostsikkert til —i0’C. Fungerer perfekt i darlig lys—
forhold. I i’s mer pa www.fotovideo.no
Verdi kr 3493,-. Vervepris: 13 medlemmer

Canon Digitalt Videokamera MV9O1
Med hoy opplosning, ekte 16:9-format, kraftig 25x

oplisk zoom og DIGIC DV, er
dette videokameraet et

perfekt videoverktmi
Fttrvkks kamerahetje—

ning og LCD-bred
skjerm gjor MV9OI

hade praktisk og
behagelig a bruke.

Verdi kr 4200,-.
Vervepris: 15
medlemmer

Canon Digital PowerShot S5 IS
Gled deg over allsidig og
profesjonellamator
natur fotograferirig.
12x optisk zoofli. 8.0
rnegapiksler.
Les nier pa
www.fotovideo.no
Verdi kr 4295,-.
Vervepris:
15 medlemmer

Al Gore
- En ubehagelig sannhet

Bok og DVD om kli maendringene.
Ordinær pris: 380/200,-
Medlemspris: 330/160,-

Vervepris:
DVD i medlem

Bok 2 medlemmer

Bok med lb spennende og
utfordrende tLi rer med barn.
Litt mer enn den obligatoris
ke “polse pa bal—turen” pa en
kilometer. lier er det flust
med ideer til litt mer avanser
te turer og alt det morsomme
man kan gjore ute.
Ordinær pris: 299,- Medlemspris: 240,-

Bergans Kompakt telt
Vindstahilt og romslig telt som er raskt a

montere. Topp kvalitet. 2 manns kr 1 999,-
3 manns kr 2 699,—

Vervepris: 8/12
medlem

mer

Radio: Tivoli Model One
Radio i stilren design. l)en enkle fasaden

skjuler avansert

tkilt;..k\i

motLaLsegen

Verdi: kr 1300,—.
Vervepris: 8 medlemmer

Ally kano
Sarnmenlegghar kano, til
sports— og fnitidsbruk.
Kanoen er enkel i montere
og taler slag. Verv sammen
med venner og skatf felles
padleglede.
Verdi: kr 11990,-.
Vervepris: 30 medlemmer

Naturbutikken Vervetorget - Finn informasjon om hvordan du samler

Bestill produkter med skjemaet på neste side, eller på www.naturvern.no/salg vervepoeng og bestiller premier på www.naturvern.no/vervekampanje

NYHET! Arne Nævras
villmarksserie - 3 DVD’er
Gk’d deg til nervepirrende og gode

naturopplevelsc r. Anne NJa’vra er en
av de mest kjente nattirfi togra fene

og na turfilmskaperne i
Norden. I villinarkstil—
mene tar han oss med
pa nært hold med de

ville dyrene:
Kjempeelgen, ishjornen

og brunbjornen.
i DVD/3 DVI)’er:

Ordinær pris: 200/545,-
Medlemspris: 160/430,-

Vervepris: i medlem

-‘i
Padle til sommeren?

Verv I 0 og få kajakken for
5000 boner.

Bea—

I..

-

Spennende turer med barn
- Arne Hjeitnes

Termos
Staltermos, 11

med Naturvern—
forbundets logo.

Ordinær pris: 200,-
Medlemspris:

160,-
Vervepris:
1 medlem

7

NYHET!

L

0

k.,/,,I,

)j,.91’1’

t4P

w
Verv 6 medlemmer

- velg et av Canon-kameraene for kr 1500,-

www fotovideo.no

Kajakk Hasle Explorer
Rotasjonsstopt havkajakk med eski—
rnodesign, i 100’i4, resirkulerba r poly—
etylen. Stodig og retningsstabil, med
gode pad leegenskaper i a pen sjo.
\1anntette skott foran og akter.
Lengde: 520 cm, bredde: 60 cm, vekt:
24 kg. Art, spruttrekk og vest bestilles
separat. Verdi: kr 10200,-.
Vervepris: 25 medlemmer.



MEDLEMSREGISTRERING

‘1i1fl Giro
Jeg betaler gave/medlemskap over

AvtaleGiro.
Trekk min ki,ntti hver(t):

[J år j halvår J ,tiirul

Iklop per trekk kr.: 5)) I 101) J 21)0

Annet beløp kr:

Gi :pliiu ekstra gai er ti] at ri,h,uu Ut ved

å opprette en betilrngvli tak som dekker Iver enn

kiintrngenten. i )rn is talen kun g1elder kontingent
opptssrdrer vi til artigs trnkk.

Sender du ktipisttspii i ti.iii kone iltilt,

bruk adresse: Noepi.. \ttnre rislirbititil,
l’ostboks 342 Sintrit m, 1)11)1 (>11

I sommer blir det bjelleklang på
Frønsvollen innenfor Tryvann i
Oslomarka, for første gang på
50 år. Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus åpner nytt informa
sjonssenter for markakultur og
eventyrskoger, med ku på vollen
og matpakkekafé i uthuset.

— Målet er at Frønsvollen skal bli et treff
sted for turgåere og naturinteresserte, sier

glig leder Gjermund Andersen i Natur
vernforhundet i Oslo og Akershus (NOA).

Frønsvollen ligger i et av Nordmarkas
aller mest populære områder, bare en
halvtimes rusletur fra Frognerseteren,
siste holdeplass på Holmenkolihanen.
Med husdyr på vollen, eventyrskog uten
for gjerdet, ulike informasjonsopplegg og
arrangementer håper NOA å lokke både
gamle og nye naturvernere til seters.

— Mengden miljøinformasjon som apel
lerer til hodet blir det bare mer og mer av.
På Frønsvollen håper vi å skape en stem
ning som snakker til hjertet også. Der skal
det være dyr, og der skal det være fint for
unger, sier Gjermund Andersen.

Det er Oslo kommurieskoger som eier
Erønsvollsetra, som har hatt mange ulike
leietakere °PP gjennom årene.

O
NOA har i mange år vært med i Fler

uksutvalget for Oslos kommuneskoger.
En gang var disse skogene blant de verst
drevne i hele landet. Nå er de faktisk blant
de beste i verden. Flerbruksplanene for

åpning: 10. juni.

selve skogområdene er blitt veldig bra.
Nå jobbes det mye med kulturlandskap,
blant annet i Maridalen og Sørkedalen.
Tidligere var det levende kulturlandskap
også mange steder inne i selve Marka:
Det var drift på sma og store setre fram
til midten av forrige århundre. Bare en av
disse setrene ligger på kommuneskogenes
områder, og det er Fronsvollen. I sommer
blir det seter der igjen, sier Gjermund
Andersen.

I løpet av et ukjent antall dugnadsti
mer har frivillige fra NOA ryddet vollen,

ordnet gjerder, malt vegger og ryddet opp
i uthuset. Hele sommeren kan hovedsta
dens turgåere treffe tre kyr med kalv på
Frønsvollen.

— Vi skal også ha bemanning på setra,
i hvert fall i de store utfartshelgene på
ettersommeren og høsten, sier Andersen.
Han lover også åpne arrangementer, som
for eksempel temakvelder med okofiloso
fisk diskusjon.

Mer informasjon på www.noa.no.

• Jon Bjartnes

Blir gjenvalgt
Når dette leses er
Naturvernforhun
dets leder Lars
llalthrekken etter
alle solemerker
gjenvalgt for en ny
periode på to år.
Valget foretas på
Naturvernforbun
dets landsmøte
i Al i Hallingdal,
som går fra I.—3.

juni — mens denne utgaven av Natur Sc
miljø er underveis i posten til deg.

Velg medlemskap:

J Hovedmedlem 350 kr/år

J I arniliemedlem 42)) kr/år

J o.:n:/pensjonistmedlem 175 kr/år

J ‘t udent/pensjonistfamilie 200 kr/år

J Natur og Ungdom, innmelding kr. 50

\atur og Ungdom INL) er aturvernforhundets ungdoms

organisaslon. for ungdom opp Iii 25 år. Kontingenten betales
til \L’. Delte gir ikke servepoeng.

IUisilienedlemskap. i i:,i, ni ii r: f,tlekdats, for i,iriirhs’—
medlemmene. Et barn ii : ‘ ii. sies Ihinukap i Mtljs’agenlene.
Sett kryss foran ni siiet i I’. niisi Lii. sLit gielde tor.
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0
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E-POST
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Nytt ttted litt

LJ Gavemedlemskap, setid velkometpakke til:

[...j (,Ovr

For gas emedleise.kap i ti is du vii betale ned leriskapet ogsa i trenitiden, oppret—
ter du As tale( ,irii (,,.stenfiir). Hvis du kun vil gi ni’s) lemskp ferie ar sender vi
deg faktura.

______

Tar trikken til seters
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Belast mitt kontonummer

I I I I I I I I I I
Naturvernft)rbund

J Jeg ønsker ikke å nii,tta sarsel i forkant av het.i)ing Svarsending 0362
kg insker skattefradrag for gaver ntellsnii

ii) -l2if il) kr/år (elder ikke Lssntutgs’utl, I I 0090 Oslo
og oppgir persnnnttrnmer for rapporter— I nana t.tei,s en k ris er at man

_________________________________________________________________

ing til skatis’,lirekis’r,its’i. setter en ‘i re ramme tssr trekk, sig
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Norges Naturvernforbunds bankkonto er 7874 05 55943

Nye medlemmer kan også registreres på:

naturvern.no/medlem • e-mail: naturvern@naturvern.no telefon 23 10 96 10

Med Iemsfordeler
Du far medlemsmagasinet Natur & Miljø fire ganger i aret. Halv pris pa kundekort hos NSB som gir 30% rabatt pa
togreisene I familiemedlemskapet får ett barn gratis medlemskap i Miljøagentene. og far tilsendt 4 aktivitetspakker i

aret med inspirerende ldéer og miljøoppdrag. Rabatt pa salgsartikler. Medlemmer og stottespillere over hele landet
er Naturvernforbundets viktigste ressurs til a møte de voksende mtljoutfordringenel

i

BESTILLING
Adreonton bt&or

Bestill gjerne varer pa: naturvern.no/salg . salg@naturvern.no forsandingtNnvge

v
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ANTALL ARTIKKEL

ANTALL ARTIKKEL

ANTALL ARTIKKEL

Etter et utall dugnadstimer inviterer Naturvernforbundet i Oslo og Akershus nye og
gamle naturinteresserte til nystelt setervoll på Frønsvollen i Nordmarka. Offisiell

0

Norges Naturvernforbund
Svarsending 0362
0090 Oslo
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Miljø viktigst for velgerne

Nye målinger viser at miljø er sak nummer én foran høstens kommunevalg.

Miljø er den aller viktigste saken for nor
ske velgere ved partivalg. Hele 25,4 pro
sent av de spurte i februar, mars og april
oppga at miljø var blant sakene som veide
tyngst. Dette er en enorm omveltning i
velgernes prioriteringer.

I oktober, november og desember
mente bare 8,9 prosent av velgerne at
miljø var den viktigste saken når de skulle
velge parti, og fem andre saksfelt var vikti
gere. Prioriteringen av miljøspørsmål har
nærmest ekspiodert blant norske velgere,
viser undersøkelsen, som er foretatt av
MMI på oppdrag fra Arbeiderpartiet.

Stemningsskifte

Gjennom fjoråret lå prioriteringen av de
ulike sakene relativt stabilt. Et slikt byks
som miljø nâ gjør pä undersøkelsen er
svært uvanlig, og markerer helt klart et
stemningsskifte i norsk politikk.

— I tillegg er det tallene for de tre siste
månedene som danner grunnlaget for
de månedlige tallene, for å få stort nok
tallgrunnlag til å trekke de riktige kon
klusjonene. Det kan bety at utslaget for
miljø i virkeligheten er enda større, siden
dette gir en viss treghet før stemnings
skifter vises fullt ut i undersøkelsen, sier
utredningssekretær Snorre Wikstrøm i
Arbeiderpartiet.

I undersøkelsen kan velgerne plukke
ut opp til tre saker de legger vekt på ved
partivalg.

— Friske saker

Valgforsker Anders Todal Jenssen ved
NTNU i Trondheim beskriver den økende
vektleggingen på miljøspørsmål som
«friske saker».

— Dette ligner svært mye på situasjonen
1989, da flere hendelser, samt økt rap

portering i media, fikk miljøinteressen
til å stige. Nå er det FNs klimarapporter,
uvanlig vær og politiske autoriteters kam
panjer som bereder grunnen for økt mil
jøengasjement. Media har tatt tak i dette,
og rapportert mer om miljø enn før. Jo
flere autoriteter som tar tak i problemene,

kaller dette den viktigste utfordringen i
vår tid og adopterer sakene, jo mer vil det
løfte opinionen i miljøsporsmål, sier Jens-
sen.

Redd for nedtur

Han er imidlertid redd for at det kan
komme en ny nedtur, som på 1990-tallet.

— Det er et innebygd problem at utfor
dringene er så store, at tidsperspektivet
er så langt og at adferdsendringene som
må gjennomføres er såpass gjennomgri
pende. Det kan lett ende med en følelse
av avmakt. Det er begrenset hvor lenge
folk orker å leve med følelsen av at noe
er alvorlig og problematisk, sier Jenssen,
som også er skeptisk til ensidig fokus på
teknologiske løsninger.— Et sterkt fokus på teknologi kan bidra
til at folk gjør mindre, og blir mindre opp
tatt av miljøsaker. Det er behagelig å tro at

teknologien kan løse alle problemer, sier
Jenssen.

Han tror også det kan oppfattes som
irrelevant å holde fokus pà klimasakene
gjennom en kommunevalgkamp.

— Det er vanskelig å konkretisere hva
små kommuner skal gjøre med et slikt
stort, glob alt problem. For storbyene er
det flere aspekter å ta tak i. Trondheim
er et eksempel på en by som har vokst
utover i areal, med stort transportbehov
og mye bilisme som resultat. Her kan en
omlegging av byutviklingspolitikken,
som allerede er i gang, politiseres også i
miljøsammenheng. Til nå har man bare
sett på økonomien, sier Jenssen.

Jord skjelv

Leder Lars Haltbrekken i Norges Natur
vernforbund betegner tallene som et jord
skjelv i norsk politikk.

— Alt tyder nå på at miljø blir en viktig
del av valgkampen. Dette er utrolig glede
lig for oss, sier Haltbrekken.

Gunnar Kvassheim (V), som er leder i
Stortingets energi- og miljøkomité, sier
han merker det økte engasjementet blant
velgerne.

— Det er ingen tvil om at engasjementet
knyttet til miljøspørsmål generelt, og
klima spesielt, har okt klart. Jeg får mange
flere henvendelser enn før. Dette er vår
tids storste utfordring, og det er gledelig
og positivt at velgerne vektiegger miljø
mer enn tidligere. Nå er det opp til oss å få
frem at det er mulig å gjøre et kursskifte.
Vi må ta denne undersøkelsen som inspi
rasjon, holde trykket og ta miljøvennhige
beslutninger, sier Kvassheim.

• Kristian 5. Aas

• Betydning av miljø i valget

_______________

30 — Diagrammet viser andelen av norske velgere som har nevnt
miljø som en av sakene som er spesielt viktige for deres
partivalg. Hver av de spurte kan oppgi inntil tre saksområder.
Prosenttallet beregnes ut fra svar de siste tre månedene.

25
— Gr,fkk Krkr,S A,kIde MMI

20—

15 —

10

2
I I

_____________

__j %

Statsminister Jens Stoltenberg lanserte tre tallfestede klimamål på Ap-landsmøtet i vår. Nå må han føre miljøvalgkamp mot blant

andre Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp), Kristin Halvorsen (SV) og Gunnar Kvassheim (V).

www.gronnhverdag.no
Nyheter og tips om

grønnhverdag miljøvennlige valg i hverdagen
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E ndelig har klimaprohiemene
fått den plass i debatten som
spørsmålet fortjener. Ärsa

kene er flere: Al Gores film, Stern
rapporten, unormalt varmt vær og
stadig flere forskningsrapporter om
emnet — sist den mest autoritative
av dem alle, fra FNs klimapanel
IPCC.

Debatten er likevel påfallende
ensidig. Nesten all oppmerksomhet
rettes mot nye tekniske løsninger.
Selvsagt er teknikken viktig. Men
tanken på en «technical fix» er
både farlig og urealistisk.

Farlig fordi vi da innhiller oss
at problemet vi
står overfor bare
handler om vår
avhengighet av
fossile brensler.

Urealistisk
fordi det under
alle omstendig
heter tar flere
tiår å utvikle og
få bredt gjen
nomsiag på mar

kedet for nye tekniske løsninger.
Siden reduksjoner av utslippene
må komme fort — Stern-rapporten
gir oss maksimalt o

—

15 år på å
begynne reduksjonen av de globale
utslippene -må vi, parallelt med
satsingen på ny teknologi, være
beredt på a kritisk granske vare for
hruksvaner og vår livsstil.

Vi må ikke bare diskutere for
mene for energiforbruk, men også
innse at menneskenes totale etter
spørsel eter energi og materialer
har gått gjennom taket. Problemet
er ikke først og fremst de ikke
fornyhare ressursene — det finnes
rikelig med mineraler og kull i jord
skorpen — men de fornyhare res
sursene. For ikke lenge siden kom
den fyldige rapporten Millennium
Ecosystern Assessrncnt, som under
streker alvoret i situasjonen. To tre-
deler av de viktigste okosystemene
på jorden overutnyttes i dag. Det
betyr at vi nå raskt forbruker den
naturkapitalen vi er helt avhengige

Det er slutt på den
tiden da media stort
sett ble drevet av et
primært ansvar for
å bidra til folkeopp
lysning om tidens
store spørsmål. Kva
litetsjournalistikken
skyves stadig oftere i
bakgrunnen. Derfor
faller ansvaret tungt
på både forskere,
politikere og folke-’)
lige organisasjoner.
Vi må trykke på for
en langt bredere
utdannelse, som
lærer folk å se hvor
dan saker og ting
henger sammen.

Den økonomiske
modellen må refor
meres slik at den

fanger opp den riktige verdien
av naturkapitalen, og sørger for
at vekst i finanskapitalen ikke
blir noe argument for å redusere
naturkapitalen. En annen viktig
forandring må være at beregninger
av nåverdi gjøres med langt større
forsiktighet. Ellers kommer vi til
å fortsette å diskontere framtiden.
Om vi dessuten kunne bli enige on,
å slutte å sette likhetstegn mellom
vekst i BNI’-termer og okt velferd,
ville vi ha radikalt mye bedre forut
setninger for en mer seriøs disku
sjon om framtiden.

Sist men ikke minst må vi na
ta beslutninger om radikale tiltak
både for å minske utslippene av
drivhusgasser, og gi bedre beskyt
lese til skoger, fiske og ulike øko
system-tjenester. Da byttes de fagre
ordene med handling, og sjansene
blir langt større for at også journa
listene henger seg på.•

Anders Wijkman er svensk EU-parla
mentariker for Kristdemokraterna.
Han er en av de flittigste deltakerne
i EU5 klimadebatt, og har blant annet
vært rapportør — saksordfører — for
Europaparlamentets klimaarbeid.

Miljø på alles lepper

M
iljoholgen er i ferd med
å ta oss. Hver fjerde
velger holder opp miljø-
saken som sin viktigste
sak i det kommende val

get. I desember var det i underkant
av hver tiende velger. På noen måne
der har det skjedd et lite jordskjelv i
norsk politikk. Derfor har vi sett et
miljø-kappløp vi må tilbake til 1989

for å finne maken til på partienes
landsmøter. Tallene og lovnadene
har haglet over velgerne. Vår opp
gave blir å sørge for at dette omset
tes i praksis, og ikke som i 1989, går

‘lemmeboka.
- Den gangen gikk partiene ut og
overbød hverandre i klimaløfter.
Senterpartiet vant konkurransen,
men Høyre vant avstemningen.
Stortinget vedtok å stabilisere CO2-
utslippene 1989-nivå innen år
2000. 2000 gikk og ingen skrev at
utslippene av CO2 hadde økt med
hele 22°/o. I lopet av elleve år hadde
alle, inkludert miljøbevegelsen, still- For dyrt: Tog

tiende godtatt at vedtaket fra 1989
aldri ville bli oppfylt.

Vi får ofte spørsmålet: I Iva synes dere om at partiene
konkurrerer om å overhy hverandre i miljøløfter? Det
enkle svaret er at det er mye bedre at de konkurrerer
om å ha den mest ambisiøse miljøpolitikken enn mot
satt. Men, dommen felles først når vi ser om de holder
det de lovet. Så langt har norske politikere vært flinke
‘i å bryte miljøløftene, flinkere enn til å holde dem.

a skal vi si som min sønn sier til meg når jeg har lovet
at vi skal spille fotball på lørdag, senere glemt det og
så prøver å finne unnskyldninger for hvorfor det pas
ser så dårlig med fotball akkurat denne lørdagen, men
bedre neste: Du lovte!

Ikke på noe annet område i politikken er så mye
ansvar fordelt på et så lavt nivå som i klimapolitikken.
Av og til kan man få inntrykk av at det viktigste for
klimaet er hva du og jeg gjør eller ikke gjør i hverda
gen. Misforstå meg rett. Jeg mener det er mye vi som
enkeltmennesker kan gjøre for å redusere utslippene
av klimagasser, men hovedansvaret for å gjøre de store
utslippskuttene og tilrettelegge for at vi skal ta de mil
jovennlige valgene i hverdagen på autopilot, ligger i
Stortinget og hos regjeringen. Klimakampanjen Regje

For billig: Fly

ringen har satt i gang er kjempebra. Men klimapolitik
ken kan ikke stanse der.

Jeg skjønner at folk tar flyet fra Bergen til Oslo når
nattoget ofte er dobbelt så dyrt. Jeg skjønner også de
som blir irritert over å måtte betale skatt av et måneds-
kort på bussen som de har fått av arbeidsgiveren, mens
de slipper å betale skatt for en gratis parkeringsplass.

I en stresset hverdag med unger på slep ønsker i alle
fall jeg å bruke minst mulig tid på de mange valgene
som må tas, for eksempel i hutikkene. Innkjopene
må skje på autopilot. Da må myndighetene sørge for
en mil jøpolitikk som gjør at jeg automatisk velger de
miljovennlige varene fra butikkhyllene.
Med en gang vi må bruke tid på å vurdere
de ulike produktene opp mot hverandre, vil
mange falle fra og velge det man er vant til.

Et regnestykk det britiske miljøverndepar
tementet har gjort viser at dersom alle inn
hyggerne i Storbritannia slo helt av alle elek
triske apparat og ikke lot dem stå på standby
ville utslippene av CO2 reduseres tilsvarende
tre norske gasskraftverk. Men hvorfor skal
det være opp til forbrukerne å huske å slå av

standby-funksjonen? Ofte går det
ikke an uten å trekke ut kontakten
heller. Hvorfor ikke bare forby hele
standby-funksjonen? Slutte å pro
dusere TV-apparater med en slik
funksjon? Da fikk vi utslippsreduk
sjoner uten å tenke på det.•

Innlegg Innlegg sendes til redaksjonemånaturvern.no — skriv «innlegg til Natur & miljø» emnefeltet.

Tekniske løsninger er ikke nok

iVÀ
• Kronikk

Anders Wijkman

Tekniske løs
ninger kan ikke
redde kladen
alene, skriver EU
parlamentariker
Anders Wijkman.
Han etterlyser
reformer i øko
nomi og forbruks
mønster.

av for å overleve.
I en verden der hefollcningen

øker med ti nye Sverige — eller
20 nye Norge — hvert år, og hvor
økonomiene vokser med fire—fem
prosent i året, blir trykket på vann-
ressurser, skoger, dyrkingsjord, bei
temarker og marine ressurser sta
dig større. Med dagens teknikk og
forbruksvaner er menneskeheten
på rask kollisjonskurs med både
naturen og atmosfæren.

For å handtere disse utfordrin
gene effektivt, må vi forstå helhe
ten og ikke bare klimasporsmålet.
Men det er ikke enkelt i et samfunn
hvor den vertikale tenlcningen er
satt i system, og der økonomene
har lagt miljø- og klimaproblemene
utenfor den økonomiske modellen.
Det er en slags skjebnens ironi i at
markedsøkonomien, som i debat
ten er mer hellig enn noe annet, i
sin nåværende form mangler red
skaper for å håndtere de aller van
skeligste problemene våre samfunn
står overfor!

Mediene er lunefulle. Vi har
ingen garanti for at ikke klima-
spørsmålet forsvinner fra forstesi
dene like fort som det havnet der.

Så langt har norske politikere vært
flinke til å bryte miljoløftene, flinkere enn
til å holde dem.

Lars Haltbrekken
leder, Norges Naturvernforbund
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Kvakk, kvakk! Var det noen

som sa at Donald var en

miljøkriger? Tor og Jakob

r lei av at det alltid

100 000 skoleelever har fatt spesialnummeret
“Forsøplede tider’. Kanskje du er en av de som har lest
det? Nummeret inneholder Donald-historier om miljø
vern og er trykt pà resirkulert papir. Vel og bra. Men alt
er ikke som det skal i Andeby, eller skal vi si Åseby...

PÅ SPORET
%,

Kompisene fra Ås er Donald-lesere. Viktigst: De er mil
jøagenter. De har lenge vært pa sporet av hapløs for
søpling.

— Det er gøy a lese Donald. Men det er teit at de sen
der ut leker som bare er søppel, sier guttene.

DÅRLIGE LEKER .:.

Tor abonnerer på Donald. Han har samlet lekene som
har fulgt med bladet gjennom et helt år. Han har litt av
en haug å vise frem.

— Lekene går i stykker med en gang. De er for dårlige.
Man kunne like godt latt være å sende dem ut, sier ka
meraten Jakob.

— Det teiteste jeg har fatt sammen med bladet er en pi
stol som skyter propper. Den ble ødelagt med det sam
me, sier Tor.

PÅ DYNGA
mer ikke et kvekk av denne meningsløse

L Lekene har elendig kvalitet, og når de går
ikke sorteres og havner på dynga.

vi på lekene at mye av dette er laget i
alle utslippene av klimagasser når ting-
Norge!

Idings i Donald

De tomiljøagentene:

Jakob William
Andresen
Alder: 10 år
Bor i Ås
Interesser:
Turn,. dans og
fotball

Hvis du abonnerer på
Donald, kan du takke

O nei til lekene i bladet.
Du finner mer infor
masjon inni Donald
bladet, selv om du
nesten må ha lupe for
lese den lille skriften.

Å
Tor Angloff Viste

Alder: 10 år
Bor i Ås
Interesser:
Teater, turn og

% dans

I DINGSELISTE

/

Tor har laget en liste over
dingsene han fått det siste året.
Her er et utdrag fra lista:

Plopp-rakett: Stempel løsnet ved
femte forsøk

Har ikke brukt dem

0 G /I
Lille Kylling
nøkkelring:

Snowboard
nøkkelring:

Bondesjakk:

Tyverialarm:

00’

..

-

ødelagt i løpet av én
dag

0k. Fungerer.

Ble ødelagt med en
gang

Ble ødelagt bare man
klemte litt pà den

Bakhjulet ødelagt

I.
FOR BARN

Oppblasbart
bal ltre:

Racerbil:

‘I

Bli medlem her
www. miljoagentene. no

Bli medlemwmiIjoagenteneno II
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7. Den truede dyrearten Triturus crista
tus får snart sin egen handlingsplan. Ett
av tiltakene er beskyttelse av gytedam
mer. Hva heter arten på norsk?

8. I 2006 kom den store forvaltnings
planen for Barentshavet. Nå begynner
arbeidet med en tilsvarende plan for et
annet havområde. Hvilket?

9. I hvilken miljøorganisasjon arbeider
tidligere Natur og Ungdom-leder Einar
Håndlykken?

10. Denne miljøgiften har blant annet
vært brukt i brannslokningsmidler på
oljeplattformer. Den er fullstendig umu
lig å bryte ned, og ble nylig forbudt i
Norge. Navn?

11. Hvem er leder i Stortingets energi-
og miljøkomité?

12. ...og hvem er første nestleder i
komiteen?

13.1 hvilket fylke ligger Møysalen nasjo
nalpark?

14. ...og i hvilket fylke ligger Seiland
nasjonalpark?

15. En egen internasjonal miljøavtale
regulerer handel med truede arter. Hva
heter den?

16. Hva heter Al Gores Oscar-belønnede
film om klimaendringer?

17. ...og hva er navnet pa den norske
foredragsturneen om klimaendringer,
med Sin Kalvig som frontfigur?

18. Gro Harlem Brundtland arbeider
igjen med miljø for FN. I hvilken rolle?

19. Norske klimautslipp 2006: Var
utslippene høyere eller lavere enn i
2005? Og hvor stor var endringen?

20. En liten sommerfugl i Halden er
blitt et symbol på truede arter med dår
lig beskyttelse. Hva er navnet?

Det tyske selskapet
Solarc har utviklet en
rekke små produkter
som er drevet av sol-

strøm fra små solcelle

paneler som er integrert

i overflaten. På årets

teknologimesse i Han
nover ble flere vist frem,

til stor interesse for de
mange besøkende. Kjø
lebag med solcellepanel,
bag med lader til mobil
telefon og mp-spiller og
soldrevet drinkmikser er
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uasojd

‘o paw jues auaddilstfl 6L
uooJ-!)l ue iæ.i

-aJNaslPJaua AE uipuasTnew
-IIN SN l’ UAaUn a UflH St

AI 0 laww!H LI.

Si farvel til bakte
ner, skitne klær,
ripete ovnstopper
og fingermerker.
Stadig flere pro
dukter sprayes
med nanobelegg,
men miljørisikoen
får ikke mye opp
merksomhet.

— Disse produktene er
dekket med tynne lag
med et glasslignende
materiale, hvor vi har
integrert ulike nano
partikler, forklarer dr.
Iochen Gervann i det

ke selskapet EPG
på teknologimessen i
Hannover.

Han viser oss

ovnstopper og ulike
baderomsgjenstander
i rustfritt stål, dør-

For oo euro kan bedrif
ter, offentlige lcontorer
og privatpersoner i EU
plassere ut en ladeboks
hvor elbiler kan lades
gratis for brukeren.

— Målet er å gjøre
det lettere for folk å
kjøre miljovennlig,
sier Andreas Manthey
i Solarmobil, en orga

Det er nå 500

slike ladebokser i EU. 70

av dem står i Tyskland.
— Dette er bare hegyn

nelsen, sier Manthey.

Støpsel, hånd-
tak og skål
med nanopar
tikler, som ho!
der bakterier
borte fra over
flaten.

— Det er en risiko,

spesielt ved smà par
tikler som spres lett,
men vi vet foreløpig
svært lite om effek
tene, sier Maula.

— Hva med deres
egne produkter? Vil du
si at de er trygge?

— De har gått gjen
nom en rekke tester
og er godkjent. Men
hvem er intelligent
nok til å vite hva som
er farlig pa lengre
sikt? Vi vet ikke hva
vi skal studere for å
undersøke effektene.
I våre produkter er
partiklene stabile,
men det selges møbler
og tekstiler med nano
partikler. Her er faren
for spredning stor, sier
Maula.

•Nettsiden -________________

Miljøkjendiser
på sladrenettsted

Lei av Rune Rudberg og Sandra Lyng Haugen i Se og
Hør, Her og Nå og andre kjendisblader? Hva med noe
sladder om miljøkjendiser? Nettstedet Ecorazzi tar mål
av seg til å levere «det siste innen grønt sladder». Selv
om det har en klar amerikansk slagside, og publiseres
på engelsk, er det underholdende med en kjendisnett
side som har en annen vinkling enn de tradisjonelle.
Toppsakene i skrivende stund var om San Fransiscos
fyrverkerifestival, som har blitt karbonnøytral, Howard
Sterns affeksjon for rå mat og flere saker om somme
rens store Live Earth-konsert.

www.ecorazzi.com

‘

ï .. L.
—

flere gode saker legges ut. Gode miljøtips i massevis
fra USAs ledende livsstilsmagasin om miljø. Da N&M
ble laget handlet toppsaken om en mor som hadde
vært så ivrig i å lære sin sønn om miljø at han frivillig
ryddet hele skolegården for søppel, i stedenfor å leke.
Da skjønte hun at det kanskje hadde gått litt langt

www.plentymag.com

• Quiz Sol kjølt
1. En europeisk statsminister har nylig
foreslått å gjøre sitt land karbonnøytralt
innen 2050. Hvilket land?

2. En britisk forsker ble i vår utnevnt til
«Arne Næss gjesteprofessor i miljø og
global rettferdighet» ved Universitetet i
Oslo. Navn?

brus

3. Hvilken teori er denne forskeren
mest kjent for?

i

b
Sc,atch resistant NafloSeO0

coatiog on sioIflIeSS stee< drsIr

coatiflG.50C000<0QV SS 5850< pO

ductIofl oheady

Nå kan du dra på
stranda og få kal
dere brus jo mer
sola skinner, sam
tidig som mp3-spil-
leren og mobilen blir
ladet opp.

4. I år kommer trolig et stort klimaforlik
i norsk politikk. Hvem lanserte ideen?

5. Hva heter direktøren i Statens Foru
rensningstilsyn?

6. ... og hvem er direktør i Direktoratet
for Naturforvaltning?

‘3akteriedrepende belegg

Kjølebag med
solcellepanel.

noen eksempler. I tillegg

leverer selskapet indus
trielle solcelleprodukter,
blant annet stasjoner

som forsyner trafikklys
med strøm.

håndtak, lyshrytere og
støpsler. De ligner til
forveksling på produk
tene vi har hjemme.
Forskjellen er at de
ikke kan få riper, bak
terier og mikrober kan
ikke leve på overfla
tene, og det blir ikke
fingeravtrykk pâ dem,
uansett hvor skitten
du er på fingrene.

— Vet ikke nok

I standen like horten-
for treffer vi Jarmo
Maula fra det finske
selskapet Planar. I lan
promoterer nanoparti
kkelfilmen ALD, som
er i bruk i en rekke
produkter. Intel skal
bruke filmen i hard

diskene på sine nyeste
PC-er.

• Svar quiz

______

La sola lade
mobilen.

Parkér og lad
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nisasjon som
arheider for å

legge forholdene

til rette for mil

jøvennlig trans

port.

Hvis du er mer
interessert i
nyheter som
kanskje angår
deg selv mer,
finnes det ogsa
et amerikansk
magasin for
dette. Plenty
Magazine har
en informativ
nettside, der

i

Ladeboks for
elbiler.

521 NATUR & MILJØ 2 07 NATUR & MILJØ 2.07 53



manntall.

Da Alf Prøysens geitekilling avsluttet sin
telleregle med åtte for hikkja, ni for sauen
og ti for hanen, hadde han fortsatt en god
del arter igjen å telle — i hvert fall hvis han
skulle bidratt til det nye, internett-baserte
registeret Encpdopedia ofL/è

— Vi planlegger å lage ett oppslag for
hver eneste navngitt art på kloden. For
øyeblikket er det i,8 millioner av dem, sa
direktør James Fdwards til Reuters da pro
sjektet ble lansert i mai.

Hensikten er å lage et nettbasert opp
slagsverk som er gratis for alle. I første
omgang vil spraket være engelsk. Bak
prosjektet, som er grunnfinansiert av to
private, amerikanske fond, står en lang
rekke museer og forskningsinstitusjoner i
USA og Storbritannia.

Forskerne regner med å bruke ti år på
å fylle registeret med data. Så langt som
mulig skal oppslagene om de enkelte artene
besta av både tekst, bilder, kart og video
snutter. Fra starten av er det meningen å
prioritere dyr, planter og sopp, mens mikro
hene skal komme på plass etter hvert.

Fra starten av vil prosjektet benytte seg
av informasjon som allerede er samlet i
datahaser over pattedyr, fisk, amfihier og

så videre. Etter hvert vil man sa måtte gå
over til å registrere arter som er dårligere
katalogisert fra før — og eventuelt legge til
nye arter etter hvert som de oppdages.

— Anslagene over antall arter på jorda
varierer mellom fem og 100 millioner. De
vanligste estimatene ligger mellom åtte
og ti millioner, sa prosjektdirektør James
Edwards, som altså neppe blir arheidsle
dig med det første.

Prosjektet har allerede sine første
demonstrasjonssider klare. Gå inn pä
http://xvxvw.eol.org/demonstration.html
og les om ishjørn, ris eller den hårete
nyoppdagelsen yeti-krahhe.

• Jon Bjartnes

En for meg, to for kalven...
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Nå går det ut bud fra museer
og forskningsinstitusjoner om
at all verden skal innskrives i

I)
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier

kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR®
- Vi tar produsentansvaret på alvor
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Ettersendes ikke ved varig adresseendring
Retu rad resse:
Natur & miljø
Boks, 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway
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