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TAKK, JØRN...
A vtroppende generalsekretær i Na turvernforb undet,
Jørn Siljeholm, har satt kursen for nye utfordringer i
USA. Det neste året skal han forske på kostnadsef
fektive miljøtiltak. Forhåpentlig betyr ikke det at
han er tapt for miljøbevegelsen i tiden som kommer.

I de to årene Jørn har sittet som generalsekretær er
Naturvernforbundet blitt en organisasjon å regne
med. Etter en tilværelse i skyggenes dal, maktet Jorn
å plassere NNV ettertrykkelig i begivenhetens sent
rum. Han har vært et inspirerende kraftsentrum for
organisasjonen og ved hjelp av faglig godt funderte
og tildels kontroversielle utspill har han igjen gjort
Naturvernforbundet interessant i medias øyne.

Ikke minst har han maktet å gjøre NNV til en fryk
tet og respektert motstander for industrien. «Saklig
slem» har vært Jørns motto for konfrontasjonene
med næringslivet. Så langt har det ført til gjennom
slag på flere fronter, ikke minst når det gjelder den
såkalte «klorlogzkkenx’. Dersom NNV lykkes med
den klorkampanjen som Jørn har tatt initiativet til,
vil man kunne fjerne bortimot halvparten av de mil
jøgiftene som hoper seg opp i næringskjeden, i likhet
med 30 prosent av de drivhusskapende stoflene og
mer enn 60 prosent av de stoffene som ødelegger
ozon laget.

Responsen fra opinionen har ikke uteblitt. Mens
Jørn har sittet ved roret har Naturvernforbundets
medlemstall økt med 20 prosent og nærmer seg nå
45.000 medlemmer. Det er et godt utgangspunkt for
arbeidet videre i 1990-årene.

Når Jørn forlater brua, betyr det en kraftig utford
ring til dem som skal drive Naturvernforbundet vi
dere. Svaret så langt har vært å styrke fagavdelingen,
samtidig som vi har hentet inn en generalsekretær
med betydelig organisasjonsbakgrunn. Dag Hareide
kan vise til solid erfaring som FNs nødhjelpskoordi
nator i Etiopia. Her hjemme er Dag mest kjent som
gründeren i Namibiaforeningen, en organisasjon
som på kort tid har nådd en omsetning på 30 millio
ner kroner og som ved hjelp av dugnadsinnsatsen fra
innbyggerne i Elverum har demonstrert hva ekte fol
kelig engasjement kan føre til av konkrete resultater.

Naturvernforbundet står godt rustet for 1990-åre
ne. Med base i de nærmere 160 fylkes- og lokallagene
tar organisasjonen sikte på å bli en maktfaktor som
politikere og industri ikke kommer utenom. Gjen
nom Naturvernforbundet skal opinionens miljøen
gasjement formes til et konstruktivt og målrettet ar
beid for en bedre framtid.

OG VELKOMMEN, DAG!
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Fron — skaper den ekte hjemmekos
I alle år har Krogenæs stått for noe av det beste og mest tradisjonsrike innen

norsk møbeiproduksjon. Materialet er utsøkt furu, og arbeidet utføres av håndverkere
og treskjærere som har tatt opp arven etter sine fedre. Møblene lutes eller antikkmales etter

gamle metoder for å få det spesielle særpreget. På dennne måten knyttes nåtid og fortid
sammen, og gjør Krogenæs møbler til noe mer enn en bruksgjenstand.

Miljøvennhige møbler
Våre møbler er laget av heltrefuru, og ikke av plater som kan avgi

gasser. Putene i sofaer og benker er fremstilt uten bruk av freongass. Stoffene
våre tilfredsstiller dagens strengeste krav til flammehemning.

Furumøblene er like norske som kogene de kommer fra.

KRØG(NÆ$
2647 Hundorp

TIf. (062) 96 999
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Kort tid etter at
Turid Ones
flyttet inn i
nytt hus i Bir

kelangen i Aust-Agder
sammen med familien i
1983, ble det oppdaget
stokkmaur i huset. Turid
Ones ringte til sprøytefir
maet Skadedyroppsynet
Eiendomskontrollen.
— Navnet på firmaet fikk
det til og høres ut omtrent
som et offentlig kontrollor
gan, og jeg var overbevist

at det var et seriøst firma,
forteller Ones.

Oystein Larsen, som eier
firmaet. korn på befaring til
huset. Han mente det var
nodvendig å sproyte hvis
huset ikke skulle bli ode
lagt av stokkrnaurene som
hadde angrepet huset.

Nervegass
— Vi sproyter ikke med noe
som er farlig. Dette stoffet
er kontrollert av myndig
helene, forsikret Øystein

Larsen. Turid Ones hadde
fortalt at hun var allergiker
og tidligere hadde reagert
på sproyting mot lus på ro-
ser.

Noen dager senere kom
Larsen kjørende med to 25
liters kanner med kjemika
lier. Inneholdet ble sprøy
tet inn i hull som ble boret
i veggene med 60 centime
ters mellomrom.
— Øystein Larsen brukte
ikke verneutstyr da han
sprøytet huset. Jeg trodde

han derfor på at kjemikali
ene var helt ufarlige, fortel
ler Ones.

Prøver som er tatt i huset
senere viser at Larsen har
sprøytet med plantevern
middelet Basudin, som in
neholder giften diazinon.
Dette stoffet er veldig giftig
og virker på samme måte
som en nervegass. Larsen
blandet dette stoffet med
Klorin for å hindre at det
skulle lukte for ille i huset.
Det gjorde bare vondt ver
re. Ved å blande Klorin
med Basudin ble det dan
net et nytt og enda farligere
giftstoff, som virker på sen
tralnervesystemet.

Kvalme og diare
Etter sproytingen somme
ren 1983 fikk både Turid
og sønnen hennes oppkast
og diarè, og de ble tunge i
hodet og i øynene. Da ek
temannen kom hjem fra
Nordsjøen en måneds tid
etter sprøytingen ble også
han syk. Familiens hund
fikk slør på øynene, ble
blind og måtte avlives.

— Vi visste så lite om gift-
stoffer på denne tiden. I
1983 var det en ordentlig
hetesommer. Vi trodde at
det var varmen og at vi
hadde omgangssyke. Jeg
er glad for at jeg hadde vin
duene på fullt gap denne
sommeren, slik at giften
som fordampet kraftig i
den varme sommeren ble
luftet ut. Det reddet oss
nok, sier hun nøkternt.

Ut på høsten fikk Turid
Ones hudreaksjoner og
allergi. Hele kroppen høy
net opp og hun fikk en
merkelig farge, som alle la
merke til. Dette er et typisk
tegn på forgiftning, men
det visste hun ikke den
gang.

Hun gikk til legen, men
han mente at det umulig
kunne sitte giftstoffer igjen
i veggene.
— Jeg tenkte derfor ikke
mer på at sproytingen kun
ne være grunnen til plage
ne.

Delvis ufor
Turid Ones ble stadig dår
ligere og i 1985 blomstret

allergien opp igjen på nytt.
Hun var så syk at hun i
lange perioder ikke orket å
spise, og følte at hodet ble
totalt bedovet. 11987 ble
hun regnet som mellom 15
og 25 prosent ufør.

Sønnen, som var den en
este andre i huset, ble også
syk.
— Guttungen fikk forferde
lig hjertebank. og jeg måtte
stå opp flere ganger om
natten for å skifte på ham
fordi han svettet så fælt.
Hver morgen kastet han
opp, forteller Ones.

Hun fikk beskjed fra
skolen at gutten virket
fjern i timene og de trodde
at han ikke sov nok. Turid
Ones tok sønnen til lege,
men han kunne ikke finne
ut hva som var galt.

Helserådet stengte
huset
11986, tre og et halvt år et
ter sprøytingen, ble huset
undersøkt og det ble fun
net diazinon. Da stengte
helserådet huset og Turid
og sønnen hennes flyttet til
Lyngdal. I 1987 konklu
derte Statens institutt for
folkehelse med at huset
var beboelig. De hadde
målt på nytt og mente at
innholdet av diazinon ikke
kunne skade.

Turid Ones mener imid
lertidig at det ikke går an å
bo i huset. Hun har prøvd
å flytte tilbake, men da ble
hun syk igjen.

— Jeg håper min historie
kan være et varsko til and
re, sier Turid Ones. Hun
mener det er skandale at
myndighetene ikke kon
trollerer sprøytefirmaene
og hindrer uskyldige men
nesker fra å bli utsatt for
alvorlige helseplager.

Hysteri
— Hele saken bunner i hys
teri. Det finnes ikke fnugg
av bevis, sa Sven Aagestad,
advokaten til Øystein Lar-
sen under rettsaken. Han
mente at det i høyden var
et hendelig uhell at det ble
sprøytet Basudin i veggene
på huset, og at Turid Ones
selv hadde akseptert risi
koen da hun avtalte sprøy
ting med Larsen.

Men retten så annerledes
på saken. Turid Ones og
eksmannen hennes fikk
180 000 kroner i erstatning
fordi det etter rettens me
ning hadde blitt brukt gal
type giftstoff. Det var brukt
for mye av det, og fram
gangsmåten var gal. Det
spilte dessuten en rolle at
Turid Ones er allergiker, og
sa fra om det på forhånd.

GIFTSPRØYTING Foto: Jan A. Johannesen.
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BLE SYK AV SPRØYT ING
11983 ble huset til Turid Ones sproy
tet mot stokkmaur. Både hun og søn
nen ble syke av giften, men det tok
mange år før de skjønte hvorfor.
— Dette har vært steinhardt. Både hel-
sa, familien og økonomien er ødelagt,
sier Turid Ones, som har
gått til rettsak mot sprøytefirmaet
og blitt tilkjent erstatning.

N&Fv1: INGER SPANGEN

Stokkmaur angrep huset til Turid Ones, og det ble sprøytet
med gift. Angrepet fra giften viste seg å være langt alvorligere
enn stokkmaurenes angrep. Foto: Pål Hermansen, Samfoto.
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GI FTSPRØYTI NG

Landbrukets gift
nemd har ingen
kontroll med de
firmaene som
sprøyter i bolig
hus. De blir aldri
inspisert. Det er
ingen kontroll
med hvilke kje
mikalier de bru
ker. Det stilles
ingen krav til
kunnskap hos
dem som hånd
terer giftstoffene.

N&M: INGER SPANGEN

I dag er det ingen kon
troll med de firma-
ene som sprøyter
bolighus mot hus

sopp og insekter, 11984 ble
det laget egne regler for å
kontrollere denne virk
somheten, men giftnemda
har ikke fulgt opp reglene.

— Dette er en uholdbar
situasjon, men vi har ikke
ressurser til å gjøre noe
med det, sier Per Knudsen,
leder av giftnemda. Knud
sen har sagt fra til Land
bruksdepartementet flere
ganger, men det har ikke
hjulpet. Det er nå tre per
soner som arbeider i nem
da. Det er like mange som i
1975, men arbeidsmeng
den har økt.

Viii vest
Blant de firmaene Natur &
Miljø har vært i kontakt
med er det ingen som noen
gang er blitt inspisert av
giftnemda. Spørsmålet om

kontrollen med selskapene
blir møtt med oppgitthet
og hoderysting fra selska
pene selv.

— Det er fullstendig vill
vest når hvem som helst
kan starte et firma som be-
kjemper skadedyr. Den
dårlige bemanningen i gift
nemda tyder på at de poli
tiske myndighetene ikke
vil rydde opp i dette, sier
Stein Nordstein i Antici
mex.

Samtlige av selskapene
mener at det skjer mye rart
i bransjen. Et stort pro
blem er at enkeltpersoner
starter et firma uten kunn
skaper om hvordan de skal
håndtere farlige giftstoffer
eller hvordan de skal få
has på insekter og sopp.

te kurs.
— Vi ser på den jobben

mange av firmaene gjør at
de ikke har kunnskaper
om kjemi og biologi, sier
Per Knudsen, som mener
at det er et stort behov for
opplæring.

Han fikk for kort tid
siden telefon fra en kvinne
på Mørekysten, som hadde

brukte 60 spraybokser
med et insektmiddel som
ble sproytet over hele hu
set. Alle tingene hennes
ble dekket av et klissete
belegg av kjemikalier.

Per Knudsen rister på
hodet over denne måten å
bekjempe skadedyr. Selv
om stoffet som ble brukt
ikke er spesielt giftig, var
framgangsmåten definitivt
gal.

Plantevernmidler i
hus
Et annet problem er at sel
skapene sproyter bolighus
med plantevernmidler som
ikke er beregnet på innen
dørs bruk. De bruker dess
uten langt større mengder
enn det som er nødvendig
for å bli kvitt skadedyrene.

Knudsen mener at man
ge firmaer for eksempel
sprøyter med plantevern

middelet Basudin, for å be
kjempe maur i hus. Dette
middelet er beregnet på
korn, poteter, frukt og bær
og ikke på innendørs bruk.
Basudin er det sprøytemid
delet som ble brukt i huset
til Turid Ones, og som
gjorde at hun og sønnen
var syk i flere år etter
sprøytingen.

nesten hva som helst til
Norge.

Per Knudsen mener at
dette ikke stemmer. Gift
nemda har stadig kontroll
ved Tolivesenet av import
av plantevernmidler. Det er
likevel eksempel på at sprø
ytefirmaer sitter med ulov
lige sprøytemidler.

I byretten i Kristiansand
fortalte Øystein Larsen at
han ved et arbeidsuhell
brukte Basudin istedenfor
det forbudte stoffet Klor
dan. Han forbyttet to kan-
ner med sprøytemidler for
di stoffene så helt like ut.

— Øystein Larsen kan
godt sitte med Klordan,
men jeg tror ikke at han
har importert det nå. Det
er nok et gammelt lager.

Mer vil jeg ikke si om den
saken, sier Per Knudsen
avvisende.

Klordan har vært for
budt i Norge siden 60-tal
let. Det er dokumentert at
Klordan er kreftframkal
lende, og kan framtvinge
abort og føre til andre al
vorlige sykdommer.

Flere av de selskapene Na
tur & miljø har vært i kon
takt med ønsker bedre
kontroll fra Giftnemda.
For dem vil det være en
måte å hindre at noen sel
skaper vinner i konkurran
sen om oppdrag fordi de
satser på billige og dårlige
kjemikalier, og fordi de
ikke bruker tid og krefter
på å finne mer miljøvenn

lige metoder for å be
kjempe skadedyr.

Alle sprøytemidler som
brukes er giftige. Selv små
doser av stoffene kan føre
til alvorlige forgiftninger.
For allergikere kan selv li
te giftige stoffer føre til al
vorlige plager. I de fleste
sprøytemidler er det orga

niske løsningsmidler, som
det heller ikke er bra å få i
seg. Det gjelder særlig xylol.
Du har derfor mye igjen for
å finne giftfrie alternativer
til sprøytemidler.

Larver og andre dyr i
matvarer bør du få ut av

huset så fort som mulig.
Hvis de først slår seg til i
skuffer og skap er det bli
vanskelig å bli kvitt dem.
De matvarene du gjerne
vil beholde fryses ned
noen dager eller varmes
opp i stekeovnen til 60-
80 grader. Da dør både
insektene og eggene. Kast
resten av maten. Støvsug
skapene godt, men ikke
vaske med mye vann. In
sekter, larver og egg trives
nemlig godt i fuktige om
givelser.

For å hindre at insekter
i matvarer sprer seg kan
det være en ide å oppbe
vare mel og andre tørrva
rer i bokser.

Hussoppen trives best i
fuktige omgivelser, du
bør derfor sørge for å hol
de hussoppen unna ved å
vedlikeholde huset godt.

Husk at ikke alle in
sekter er skadelige. En
del av dem kan vi godt tå
le et samboerskap med.

INGEN KONTROLL
MED SPRØYTE
FIRMAENE ønsker kontroll

Forbudte giftstoffer
Det er heller ikke utenke
lig at firmaene sprøyter
med giftstoffer som det er
forbudt å bruke i Norge.
Fra bransjehold har Natur
& Miljø fått opplyst at sto
re importører som Ciba

. Geigy og Bayer mener
t det er mulig å

importere

L

Forbudt i utlandet — lillatt i Norge
11984 ble det bestemt at sprøytemidler som skal bru
kes i bolighus skal godkjennes. Giftnemda ga en fore
løpig godkjenning av de stoffene som ble brukt i 1984.
Midlene skulle vurderes grundig senere, men siden
har ingenting skjedd. Nå ligger det digre bunker med
søknader i giftnemda som ikke er behandlet.

Det fører til at stoffer som etterhvert er forbudt i
andre land fortsatt er tillatt i Norge. Det gjelder for
eksempel pen tak lorfeno i og lindan. Pentaklorfenol
er forbudt i Sverige og Danmark. I fjor ble lindan for
budt i Sverige. Da kjøpte det norske datterselskapet til
det svenske selskapet Anticimex opp lagerbeholdnin
gen av lindan.

Både pentaklorfenol og lindan er giftige, og de er
mistenkt for å være kreftframkallende. De brytes lang
somt ned i naturen. Ved produksjon av pentaklorfe
nol kan det dannes dioksiner, som er ekstremt giftige
stoffer. Klorfenoler er dessuten blant de miljøgiftene
myndighetene prioriterer høyest å bli kvitt.

Mange firmaer har allerede erstattet lindan med
permetrin. Det er et middels giftig stoff som ikke har
vist seg å framkalle hverken kreft eller abort. Blant de
andre stoffene som brukes er fenitrotion, klorpyrifos
og diazinon. Alle tre virker som nervegifter. Diazinon
er mye giftigere enn fenitrotion. Det illeluktende
stoffet jodfenfos brukes også. Det samme gjelder tin
noksider og borpreparater. Borpreparater ble tidlige
re regnet som greie stoffer, men har etterhvert vist seg
å være mer giftig enn tidligere antatt.

kontaktet et firma for å bli
kvitt støvlus. Dette firmaet

Ingen opplæring
I dag stilles det ingen krav
til kunnskaper om giftstof
fer eller hvordan de skal
brukes. I følge reglene fra
1984 skal sprøytefirmaene
godkjennes av giftnemda.
For å få en slik godkjen
ning må de ansatte ha gått
på en ukes kurs og avlagt
eksamen. Hittil har det
ikke blitt arrangert et enes-

Illustrasjonstoto:
Anders Gjesvik

Delte kan
du gjøre selv
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TOGEERIE I EUROPA

Togene til
Europas ferie-
land er ikke for-
beholdt ungdom
eller rike «første
klassinger». N&M
har sett på tog-.
tilbud i 18 for
skjellige land og
viser deg hvor og
hvordan du kan
reise billigst.
Inter-Rall-billet
ten for barn og
voksne er jern
banens mest su
verene tilbud for
alle nordmenn
som skal reise
utenlands.

N&M: RUTH SCHUKALLA

E n flypassasjer er
ansvarlig for 35
ganger større ut
slipp enn en tog-

passasjer av den betyde
ligste klimagassen CO2. En
miljøvennlig utenlandstur
foregår derfor med tog, og
det er nærliggende nå som
alle kan reise på Inter-Rail.

Inter-Rail-billetten for
voksne ble i fjor innført
som en prøveordning i de
nordiske land, opplyser
markedskonsulent Kjell
Aarrestad i NSB.

— Vi har et stort marked
for denne typen billett for
di vi må reise så langt for å
komme til varmere strøk.
Da blir det fort lønnsomt
med Inter-Rail-billetten.
Bare tenk på alle de som
bor langt fra Oslo. Reisen
de fra Nord-Norge kan rei
se gjennom hele Sverige
gratis og sparer da en stor
del av den «vanlige» billet
ten allerede på hjemmeba
ne, sier Aarrestad.

N&M har sammenlignet
Inter-Rail-billetten med
andre togtilbud i Europa,
og sett på prisene for
enkeltreisende, familier,

belt så dyrt som en Inter
Rail-billett for voksne.

måned.
Pensjonister får 30-50

prosent rabatt med ‘zRail
Europe S»-billetter i de
fleste europeiske land, spa
rer mer som Inter-Railere
når de skal til Syden. På
kortere utenlandsreiser
kan det imidlertid være
billigere å reise med seni
orpasset.

Valg av togbillett er selv
sagt avhengig av hvor mye
tid du har, hvor mange du
reiser sammen med, hvor
mye du vil reise og hvor
langt reisemålet er fra Nor
ge. Det er for eksempel
nokså billig å reise til og
gjennom Vest-Tyskland
med «Sparpreis» eller
«Supersparpreis» som gir
opptil 50 prosent rabatt på
alle strekninger. Da koster
en tur-returbillett fra Putt
garden til München bare
600 kroner, og en tur til
Roma ligger på omlag 2000
kroner. Men prisene kan
bare slå Inter-Rail-billetten
i noen få unntakstilfeller.

I Ungarn eller Neder
land er det forholdsvis bil
lig å ta toget. Her kan du
reise i ti dager for 400 kro
ner. Det kan bli en rimelig
ferie hvis du får tak i en bil
lig tur-returbillett eller hvis
du ønsker å reise dit med
andre transportmidler.

Transalpino-billetten for
ungdom under 26 år er
også et alternativ som er ri
melig for enkle reiser. Den
gir 25 prosent rabatt for
togreiser i Europa. Men en
Inter-Rail-billett for ung
dom koster bare 1560 kro
ner, og du skal ikke reise
langt før det blir billigere
enn Transalpino. Prisgren
sen ligger vel et sted på
høyde med Sør-Tyskland.

Billig til øst-Europa
I Øst-Europa er det billig å
ta tog. Studenter med in
ternasjonalt studiekort rei
ser til halv pris. Det finnes
også noe som heter «Os
terled» som gir gruppera
batt for mer enn 6 perso
ner. En tur fra Oslo til Pra
ha koster da ikke mer enn
en tusenlapp for hver per
son. Her lønner det seg vir
kelig å undersøke prisene.

Men husk at Inter-Rail-bil
letten også gjelder i mange
Øst-europeiske land.

De fleste europeiske
jernbaner gir 20 prosent ra
batt for grupper over 6 per
soner. Her er det ikke mye å
spare hvis du skal reise
langt. De 10 prosent avslag
som du får som «minigrup
pe» i Norge, Sverige og
Danmark har også heller
symbolsk verdi, og gir bare
merkbart utsiag i lomme-
boka på kortere distanser.

ger i andre deler av landet
bor du skaffe deg NSBs
kundekort snarest. Det
koster bare 395 kroner og
gir 50 prosent rabatt på
alle tog i ett år. På en reise
Oslo-Trondheim tur-retur
sparer du allerede inn kun
dekortet. Hvis du reiser
bare en gang kan du kjøpe
billetten til «minipris» når
reisen starter på en lavtraf
fikkdag. Prisen ligger stort
sett mellom 3-400 kroner.

— Kundekortet er uten
tvil den store slageren i
Norge. Vi regner med at
det er 60- 70 000 kort i om-
løp for tiden. Minipris
ordningen som erstatter
den gamle «midtukerabat
ten» er også populær. Her
har du en fast pris på for
skjellige strekninger. En
tur fra Oslo til Arendal
koster for eksempel 245
kroner. Andre strekninger
ligger på maksimum 410
kroner. Barn betaler halv
pris, opplyser Egil Skauge
rud fra NSB.

De som fremdeles mener
at det er for dyrt å reise
med tog i Norge, ber vi å
sammenligne prisen på
NSBs kundekort med det
et tilsvarende kort koster i
Østerrike: det er nemlig
dobbelt så dyrt.

INTER-RAIL SLÅR ALT

Alle fotos: NTB

Billig i Norge
Hvis du har tenkt å holde
deg i hjemlige trakter, kan
vi anbefale Nor-Turist
kortet. Det gjelder for et
ubegrenset antall reiser i
tre uker i alle skandinavis
ke land, inkludert Norge.
Billetten inkluderer også
en del fergeforbindelser,
og den koster 1510 kroner
for voksne.

Skal du bruke sommer
feriene til kortere turer til
fjells eller besøke slektnin

gruppereiser og pensjonis
ter. Inter-Rail-billetten
konkurrer ut de fleste and
re rabattbilletter til utlan

billett fra Oslo til Aten
koster for eksempel 4526
kroner, det er nesten dob

det, selv på enkle tur-retur-
reiser. Når man i tillegg
skal reise litt rundt i ferie-
landet eller se flere land, er
lnter-Rail-billetten uunn
værlig. En vanlig tur-retur-

vene for kortere turer i
Sør-Europa. De koster
rundt 3000 kroner for to
uker for en familie på fire.
Likevel vil reisen fra Norge
til grensen med alle tenke
lige rabatter være dyrere
enn om hele familien had
de kjøpt Inter-Rail-billet
ter, og de gjelder en hel

Billig til syden
De nasjonale jernbanekor
tene i Italia eller Spania er
av de rimeligste alternati
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TOGEERIE I EUROPA

‘iini Risk fremstilles i samràd

med de nordiske allergiforbundene.

Serien er mild mot kroppen og snill

mot naturen.

Vi har tatt bort parfyme, farge

stoffer, fosfater, optiske hvitemidler

og andre unØdige kjemikalier. Dess

uten har vi valgt en miljøvennlig

emhallasje. Renere produkter enn

Mmi Risk er det med andre ord

vanskelig å finne.

Mmi Risk-serien består av vaske

pulver, tøymykner, oppvaskmiddel,

såpe, shampoo. deodorant, og body

lotion. Mmi Risk selges i Obs!, Domus,

Mega, Prix og S-butikkene.

Kroppspleieproduktene

selges dessuten på apotek.

LNoRDT1M.D

NordtendAlS, Rb. 1514 Kjelvene

4004 Stavanger. Tif. (04) 5355 45.

1

tadig flere barn og voksne plages

av allergi og eksem. Forurensningen

må bære mye av ansvaret. Bruken av

tilsetningsstoffer i vaskemidler og

hygieneprodukter er en annen årsak.

I dag kjenner vi til over 1000

stoffer som kan utløse allergi. Noen

av disse stoffene, som pollen og

husstØv. må vi dessverre leve mcd

Andre er det heldigvis mulig å unngà.

Hvor? Hva? Rabatt Hvem? Gyldighet Pris

Benelux-land Benelux-Tourrail som lnter-Rail på alle strekn. i alle 5 av 17 dgr. voksne 500 kr, ungdom 4-25
Belgia, Nederland, Luxemburg år 350 kr

Belgia Halvpriskort alle strekninger alle 1 måned 100 kr

vanlig abonnement — « — alle 16 dgr. 590 kr

Danmark mini-gruppe 25% rabatt enkelt eller Ur minst 1 alle dgr.
barn +
1 voksen

Europa lnter-Rail de fleste tog i 22 europ. land, 50 % alle i måned ungdom 1560 kr
i Norge voksne 2490 kr

lnter-Rail + båt som lnter-Rail + 9 båtruter ungdom 1 måned 1870 kr
—26 år

Rail Europ RES 50% og 30% rabatt i 21 europ. personer ett år 60 kr (seniorpass 20 kr)
land over 60

Finland Finnrail-pass alle strekninger i Finland alle 8, 15 eller 22 dgr. 8 dgr 720/360
15 dgr 1100/540
22 dgr 1400/680

Frankrike France Vacances-pass alle strekninger + turistkort tor turister 4 av 15 dgr. el. 9
Paris dgr/mnd. 830 kr (410)

1400 kr (710)

Hellas Rabattkort for buss alle strekninger + mini-grupper alle 10, 20 eller 30 dager dager
og tog pers 10 20 30

1 310/ 460/ 625
3 670/1090/1500
5 880/1390/1910

Italia ltaly Flexi-Railcard» alle strekninger på tastlandet, turister 4,8 eller 12 dager 4 d. 590 kr
Sardinia + Sicilia 8 d. 840 kr

12 d. 1070 kr

FS-turistkort alle strekninger + Sardinia + turister 8, 15, 21 og 30 dgr. 8 d. 780 kr
Sicilia 15 d. 940 kr

21 d. 1100 kr
30 d. 3350 kr — barn 1/2 pr.

kilometerhette 3000 km på alle strekninger enkelt + 2 måneder 800 kr

-

10% rabatt grupper

Nederland nettkort alle strekninger alle 3 og 7 dgr. 3 dgr. 290 kr
7 dgr. 390 kr

Norden Nor-turist alle strekninger i DK, Finland, alle 21 dgr. 1510 kr (vok)
Sverige, Norge 1130 kr (ungd)

755 kr (barn)

Norge Kundekort 50 % rabatt på alle strekninger alle ett år 295 kr
fre+sø 30% rabatt

Minipris reiser på lavtrafikkdager, billett alle 4 dager maks 410 kr noen strekn.
kjøpes dagen tør ekstra avslag

Minigruppe alle tog, 10 % rabatt 2—9 pers.
+min.
150 km

Grupperabatt 25 % rabatt på lavtratikkdager — over 10
unntatt sommermnd. pers.

Honnør-rabatt 50% alle dager, alle tog 1)

Studierabatt 50% alle strekninger over 150 km 2)

Spania Turistkort alle tog turister 8, 15 og 22 dager 8 d. 590 kr
15 d. 980 kr
22 d. 1250 kr — barn 1/2 pr.

Storbritannia Britrail Gold/Silver- alle strekninger turister 4, 8 eller 14 dager 4 dgr. 900 kr
Ftexi-pass 8 dgr. 1290 kr

15 dgr. 1380 kr

Sveits Swiss pass alle tog, mange busser + bergbaner turister 4, 8, 15 dg 4 dgr. 760 kr
og 1 mnd. 8 dgr. 930 kr

15 dgr. 1120 kr
1 mnd. 1540 kr

— Swiss Flexi-pass alle tog, rabatt buss + baner turister 3 av 15 d. 630 kr

Ungarn MAV-turist- alle tog turister 10, 20 og 30 dgr. 10 d. 390 kr
abonnement 20 d. 580 kr

30 d._760 kr

Østerrike — kundekort 50 % rabatt alle ett år 570 kr
Nettkort alle strekninger alle 4 dgr. i måned 4 dgr. 500 kr

1 mnd,1800 kr

Du trenger ikke kunstig duft, fargestoffer
og unodige kjemikalier

Du trenger å være ren og frisk.

) over 67 å blinde, uføre

10

Mmi Risk
Bodylotion

—-fl..——

2,) norske studenter, elever over 16 år Alle priser i norske kroner

I1 Obs! Domus Mega Prix S-butikkene



REGNSKOG

-I
For de aller fleste

betyr regnskog
det samme som
Amazonas, men

faktum er at øyene i Stille
havet huser en unik regn-
skog med et særpreget
plante- og dyreliv. Trusse
len mot disse skogene er
stor og det er startet flere
kampanjer for å redde de
siste restene av lavlands
og høylandsskog. Svenske
og amerikanske forskere
arbeider intensivt med
skogene på Vest-Samoa.

Det vanligste bildet av
en sydhavsøy er den flate
korallatollen med spredte
palmer. Visst finnes atolle
ne, men de større øyene er
ofte veldig høye. Gamle
vulkaner har reist landet
flere hundretalis meter
over havoverfiaten. På
Vest-Samoa er fjellene mer
enn 1.800 meter høye. Fra
havoverfiaten til fjeiltop
pene avløser skogstypene
hverandre. Få lavlands
regnskoger finnes fremde
les, men i de høyere trakte
ne har tømmerhoggerne
ikke rukket å forstyrre så
mye.

Annerledes
Regnskogen er det artsri
keste økosystemet. Det bil-

det gjelder definitivt for
Amazonas. Men på Stille-
havsøyene er regnskogs
økosystemet oppbygd på
et helt annet vis. Øyenes
isolerte beliggenhet ute i
havet har begrenset art
sinnvandringen.

Svenske biologer, med
økologen Tomas Elmqvist
fra universitetet i Umeå i
spissen, gjennomfører nå
et banebrytende arbeide
for å klarlegge økologien i
de samoanske regnskoge
ne. Det er nemlig mye som
skiller disse skogene fra
regnskogene i for eksem
pel Amazonas.

En avgjørende forskjell
er at regnskogene på Vest
Samoa og de andre øyene i
Stillehavet er svært unge.
De to hovedøyene i Vest
Samoa har bare noen hun
dretusen år på nakken og
skogene er blitt utviklet på
svært kort tid. Den gene
tiske utviklingen i Amazo
nas har pågått i mange mil
lioner år, og har naturligvis
ledet fram til et mye større
antall arter av planter og
dyr.

— Tydeligst ser vi dette
når vi studerer hvordan
plantene bestøves på Sa
moa, sier Tomas Elmqvist.

Allerede tidlig i forsk

‘I I I I I 1 I I i

vÇ

I
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REGNSKOG

I tre dager herjet orkanen «Ofa», og bølger på 20 meter slo
inn over byer og skoger. Etter orkanen mangler både men
nesker og de flyvende hundene mat.

jvy

ningen kunne han og den
amerikanske kollegaen
Paul Cox konstatere at det
fantes svært få insekter
som kunne bestove bloms
tene. Dessuten finnes det
bare drøyt 35 fuglearter på
Vest-Samoa og av dem be
søker bare et mindretall
trær og planter.

Fruktetende
fiaggermus
Blikket ble derfor tidlig
rettet mot de flyvende hun
dene, fruktetende store
flaggermus. En art er unik
for Samoaøyene og lever
bare her, den samoanske
flyvende hunden. Dess
uten finnes den tonganske
flyvende hunden på øyene.
En avgjørende forskjell
mellom de to artene er at
den samoanske flyvehun
den, som den eneste fruk
tetende flaggermusen, flyr
om dagen. Dessuten er den
samoanske arten nesten
utryddet.

De flyvende hundene er
store. Når de svever over
skogene brer de ut vinger
som er en drøy meter mel
lom vingespissene. Størrel
sen er også en genetisk til
pasning til den unge og
artsfattige regnskogen på
øyene. I Amazonas er de
fruktetende flaggermusene
en tidel så store og flyr
bare korte strekninger.

Den samoanske flyve
hunden flyr mer enn ti
ganger så langt og størrel
sen gir den tilstrekkelig
muskelkraft til å søke etter
mat over store områder,
forteller Tomas Elmqvist,
som også viser meg en
frukt av ifi-treet. Frukten
har klomerker etter flag
germusen og tennene har
revet i fruktkjøttet.

— Dette er en favoritt-
frukt for de flyvende hun
dene. Ved at de siden flyr
over skogene og mister
frukter og sprer frøene i
avføringen, bidrar de til
skogenes fornyelse.

Avgiorende .‘oIIe
Trolig spiller de flyvende
hundene en helt avgjøren
de rolle for regnskogenes
framtid. Allerede i dag tør
økologene si at 30-40 pro
sent av alle regnskogsvek
ster bestøves og får frøene
sine spredt av de flyvende
hundene. Spesielt i de om-
rådene der det foregår
tømmerhogst spiller dyre
ne en avgjørende rolle for
gjenveksten.

Situasjonen for den sa
moanske flyvehunden — og
for den samoanske regn-
skogen som helhet — blir
raskt forverret. I begynnel
sen av februar ble øyene
rammet av orkanen «Ofa».
I tre døgn blåste vinden i

80 meter per sekund og
bølger på mer enn 20 me
ter slo inn over strender,
byer og skoger. Etter stor
men fantes det ikke et blad
igjen på trærne. For de
som hadde arbeidet i regn-

skogen en stund var turen
inn i den odelagte skogen
skremmende.

En stor del av trestam
mene, de største flere me
ter i diameter, hadde blåst
ned. Alle orkideer og snyl

teplanter som normalt kler
trekronene, lå i klaser på
bakken. Flyvehundene
hadde ingen mat; blomster
og frukter lå på bakken.
De fløy forvirret omkring.
Flere ganger så vi dem kry

pe på bakken i en desperat
jakt på mat.

Mindre enn 500
— Opplysningene om hvor
mange samoanske flyven
de hunder som ennå finnes

er svært usikre. Før orka
nen tror vi at antallet var
cirka 500, men det er helt
klart at antallet er mye la
vere i dag, sier Tomas Eim
qvist.

Naturskyddsföreningen

i Sverige har engasjert seg
for de samoanske regnsko
gene og faunaen der, og
gjennom en avtale med to
av byene har de siste reste
ne av lavlandsregnskog
fått beskyttelse.
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— Vi har betalt byggingen
av skoler og bidratt med
annen økonomisk og tek
nisk assistanse. Til gjen
gjeld lover innbyggerne å
beskytte skogene i minst
50 år. Ved å arbeide gjen
nom den lokale kulturen
og dens strenge regler får
vi garantier som er bedre
enn de som blir skapt av
en regjeringsbeslutning og
et naturreservat. Skogen
blir fortsatt bybeboernes
eiendom, og de har rett til
å ta ut medisinvekster og
bygningsmateriale av sko
gen, forteller Tomas Elm
qvist.

Skogkorridorer
Det er skumring, men den
tonganske flyvende hun-
den ser perfekt. Hvis det
blir skyet og regn om kvel
den har den vanskelig for å
se og orientere seg. Da for
later det vanligvis nattakti
ve dyret det store sovetree
et om dagen i stedet. I mot
setning til andre
flaggermus, har ikke fly-
vende hunder et «ekko-
lodd’> å orientere seg med.
— De flyvende hundene
flytter seg fra sovetrær i
skogen oppe i fjellene til
fruktrike trær i lavlands
regnskogen. Derfor må vi

sørge for å verne korrido
rer av skog, sier Elmqvist.

Håpet er at for eksempel
norske organisasjoner skal
ta seg av vernet av fjell
regnskogen. Forskerne har
allerede tatt kontakt med
Verdens Naturfond i Nor
ge og påpekt behovet for
innsats i hoylandsskogen.

— Det er spennende sko
ger der få forskere har satt
sine føtter, forteller Paul
Cox som oppdaget flere
nye plantearter på en ek
spedisjon opp mot den hø
yeste toppen.

På grunn av orkanen har
naturvernet raskt havnet i
en vanskelig situasjon.
Normalt er innbyggerne på
de samoanske øyene vel-
stående. Til tross for at lan
det i følge FN er et av jor
das 45 fattigste land, har
man et godt skolesystem
og nesten ingen analfabe
ter. De fleste er faktisk to
språklige med engelsk som
andrespråk. Landet har
nok mat, og det er svært få
tilfeller av klassiske tropis
ke sykdommer.

Den samoanske kultu
ren er et svært stabilt sam
funn. Men verdiskalaen
følger ikke det vestlige
mønsteret, og derfor blir
det ansett som «fattig».

Det er forståelig at samoa
nerne tar avstand fra dette
nedlatende synet på deres
samfunn.

Bistandsorganisasjone
ne forsøker å tvinge landet
inn i et spor som på ingen
måte har vist seg fram
gangsrikt i andre deler av
verden, i stedet for å re
spektere kulturen.

ødelagte avlinger
Men orkanen har har for
andret situasjonen på de
samoanske øyene. Innbyg
gernes føde består hoved
saklig av kokos i alle for
mer, rotfrukter som taro,
og frukter som papaya, ka
kao og bananer. Alle disse
avlingene ble ødelagt av
orkanen. I dag råder sul
ten, og den kommer til å
være der langt ut over året.
Situasjonen er ekstra al
vorlig fordi griser og hons
druknet eller rømte rett et
ter orkanen. Dette fører til
at de flyvende hundene
blir jaktbytte.

De flyvende hundene er
en delikatesse på mange
sydhavsoyer. Dyrene blir
spist helstekte. Det største
markedet har alltid vært på
Guam, og ulovlig jakt og
handel har ført til at de
fleste arter i sydhavet er

truet av utrydning. Alle ar
tene ble i fjor ført opp på
CITES liste, og handelen
med dyrene er stoppet.
Men jakten fortsetter i fle
re land. I Vestre Samoa så
jeg smågutter som kastet
stein på forvirrede flyven
de hunder som krøp på
bakken. De forklarte meg
at familien ikke hadde mat
etter orkanen.

Ti griser
I de to byene som har avtale
med Svenska Natur
skyddsföreningen er der
imot dyrene godt beskyttet.
Om noen utløser et skudd
mot en flyvende hund, uten
å drepe dyret, blir han tvun
get til å bøte med ti griser in
nen kvelden. Dessuten kan
familiens matai, høvding,
miste tittelen sin. Det er en
svært hard straff etter sa
moanske forhold.

Men en forutsetning for
at dette lokale naturvernet
skal fungere, er støtten fra
venner i et fjernt land. Inn
byggerne har direkte etter
orkanen mottatt 100.000
kroner fra Sverige for å
kjøpe mat og reparere ska
der. Ytterligere hjelp kom
mer. Dette er en solidaritet
over grenser som utvilsomt
kan redde unik regnskog
og dens dyreverden.

— Vi vet at disse regnsko
gene har blitt rammet av
minst ti like kraftige orka
ner i løpet av de siste 500
årene. Skogen vil innhente
seg. Dette kommer til å
være en grønn skog alle
rede om noen måneder,
selv om det ser forferdelig
ut akkurat nå. Innbygger
ne skal lage vanningssyste
mer, og sammen skal vi
forsøke å lage informa
sjonssentraler, forteller
Paul Cox.

Naturvernet søker nye
veier, og tilfellet med regn-
skogen på Vestre Samoa er
et vellykket eksempel på
naturvern og kultur i en
heldig symbiose. Turismen
spiller en stadig større rol
le, og besøket på Vestre
Samoa kan nå få helt and
re dimensjoner enn bade
strender og turisthoteller.

REGNSKOG På fljeIltüi
NÅR FREDRIK

HEITKØTTER

NATUREN
DØYR
Utsyn frå Gråhø

På klippe
Påbre

Svenske miljøvernere bidrar med penger, og samarbeider med samoanerne om å redde de
ilyvende hundene og regnskogen.

Vi har utstyret

Et bredt, men likevel

Engasjert og velfundert bok om
naturvernet i Norge. Frå fjellet
Gråhø i Rondane ser Heitkøtter

jennomtenkt utvalg av
hensiktsmessig klatre-,

innsjoar og elvar utan liv, øydelagde
tre. oljeblanda og fisketomt hav.

Kr._198,-

bre- ogjjellutstyr i
forskjellige priskiasser
Og vi har det på lager!

R-8
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Sporveien har
alltid grønne ruter

Som du sikkert vet, betyr grønne ruter
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katalog.
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Maling bør ikke spises, men
den bør allikevel inneholde så
lite giftige stoffer at avgassing
over lang tid ikke påvirker
helsen.

Maling og helse
I)et har vært mye snakk om ma
ling og dens påvirkning på helsen.
De fleste tror at dette vedkommer
kun malere, men nyere forskning
og reaksjoner fra folk kan tyde på
at avgassing fra maling foregår
over lang tid og derfor er dette
viktig for alle og enhver som
vil ta vare på helsen.
Hva inneholder naturmaling?
Naturmaling inneholder farger,
hindemidler, torkestoffer ol. men
utelukkende giftfrie naturstoffer.
De fleste råvarene er kjente som
linolje, kritt, bivoks etc. Andre er
mer ukjente som naturlatex
(guinmi), kolofonium, pro—
polis, dammar, tilsammen ca. 150
velutprovde stoffer. LIVOS na—
turmaling legger stor vekt på kun
å benytte giftfrie, naturlige råva
rer. Kombinert med moderne vi
ten blir dette til

natur
maling

Naturmaling og allergi
Det virker umiddelbart riktig at
naturmaling må være mer egnet
til maling for allergikere enn noen
annen maling. På grunn av de
gode egenskapene som er inne—
bygget i LIVOS naturmaling
anbefales den av Norges Asima—
og Allergiforbund. l)et er imid
lertid viktig å merke seg at maliri—
gen egner seg godt for alle da den
tar hensyn til alles helse ikke bare
allergikerenes. At malingen luk—
ter lite og det som lukter er godt,
ses på som en stor fordel.
Naturmaling og kvalitet
Naturmaling med sine naturlige
råstoffer kan vel ikke ha samme
kvalitet som annen maling, mener
mange. 1)ette er feil. LIVOS na—
turmaling er i de fleste tilfeller
bedre enn syntetisk maling. Det
kan vises til mange tesler utført av
nøytrale institutter som bekrefter
dette. Malingen er også byggebi—
ologisk testet.
Naturmaling er resirkulerbar
I dagens hete miljødebatt er det et
viktig argument at LIVOS natur—
maling bruker råstoffene så skån—
somt som mulig samtidig som de
ved produksjon, bruk eller de—
struksjon ikke forurenser eller
ødelegger miljøet.

LIVOS’ produktspekter:
LIVOS tilbyr 80 forskjellige pro
dukter:
— treimpregnering, oljer og beis
— bivokser
— tak— og veggmaling
— lim, kitt og klister
— oljemaling
— skjellakker
— pleie— og regjøringsmidler
— kunstnerprodukter
LIVOS’ produkter egner seg godt
til behandling av tre, stein og kork,
inne som ute, stue som våtrom.
De finnes i mange fine naturfarger
som kan blandes innbyrdes. Spe
sielt kan fremheves MELDOS/
BILO til behandling av tre, kork
og stein, CANTO/VINDO linol—
jemaling til inn— og utvendig bruk
og KALDET beis.
Hvordan er LIVOS
produktene å bruke?
LIVOS har 20års erfaring i Vest
Tyskland og 6 år i Norge. Flere
brukere sier at malingen er bedre
å bruke enn den vanlige. Den er
lett å påføre, renner ikke og dek
ker godt. Samtidig skaper den ikke
ubehag med lukt eller andre mys
tiske virkninger. Erfaring fra noen
håndverkere er også positiv: Ma—
lingen var meget lett å arbeide
med, uten ekstra arbeid av noe
slag, med meget stor dekkevne.
Regnes denne dekkevnen om til
pris pr. m2 blir resultatet meget
positivt for LIVOS naturmaling.

Naturlig og sunt
Dette er vårt nye Bare
merke. Det viser på LIVOS
en oversiktlig måte er
at LIVOS naturma—
ling kun består av
naturråstoffer. Hvis
det er konflikt mel
lom natur og helse
vil helsen komme
foran.

Gjør noe selv for ditt miljø
Vi hører så mye om miljøet som vi
skal ta vare på, men hva kan vi
selv gjøre, nå med det samme.
LIVOS er en god begynnelse. Ved
å bruke LIVOS er du med på å ta
vare på naturen og miljøet nær
mest deg. LIVOS produktene for—
urenser ikke i produksjon, ved
bruk eller ved destruk.sjon. Bli kjent
med LIVOS, det vil du sette pris
på fra første stund.
Grossister/forhandlere
LIVOS’ mål er å betjene alle mil—
jøinteresserte med sine malings—
produkter. Derfor finnes det gros—
sister i hvert fylke og forhandle
re over hele landet. Din interesse
kan føre til at din malingsbutikk
fører LIVOS naturmaling i fram—
tiden.

Kontakt LIVOS Skandinavia
AS, Solbergskogen 4, 1400
Ski,Tlf: 09—946069. I)er får du
råd, veiledning og brosjyrer.

PRODUKTER FOR FRITIDSGLEDE OG NATUROPPLEVELSE D

STORHEIA DOVREFJELL

ESI LAND

Helårspose. Bygd på to lag Heisport Thermoguard®
hulfiber, uten gjennomsydde sømmer. Toveis. 190 cm del-
bar glidelås med varmeisolerende klaff. For personer opp
til 195 cm.
Vekt mlvaretrekk: 2,1 kg.
Anvendbar ned til + 20°C.

HELSPORT AIS, TIf. 07-8708 00
Postboks 25 — 7084 Melhus. Norway

Dobbelt tunneltelt bygd på selvbærende aluminiumsbuer.
Stort innvendig volum. 2 innganger med myggnetting. På
den ene siden stort bagasjerom, på den andre siden stort
kombinert oppholds- og bagasjerom.
God ventilasjon. Solid vanntett bunn og yttertelt i polyester.
Innertelt i pustende nylon. Lages for 3 personer.
Vekt fra 4,7 kg.

Helsport har mange ulike telt- og soveposemodeller. Spør etter
Helsportkatalog i sportsforretningen, eller send inn kupongen til oss.

Jeg ønsker tilsendt brosjyre

Navn

Adresse

Postnr Sted

Hva er naturmaling?
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E stiands største mil
jøproblem befin
ner seg i Moskva:
Sovjet-unionens

miljødepartement. Det er
det som bestemmer hvor
mye oljeskifer og fosfater
som skal utvinnes, og hvor
mye elektrisk kraft Estland
skal produsere. Det be
stemmer også hvordan det
skal skje — og til hvilken
pris.

Det ene kraftverket i
Narva, på grensen til Russ
land, regnes som en av de
fire verste luftforurenserne
i Europa. På ett år spyr det
ut mer enn tre ganger så
mye svovel som all norsk
industri tilsammen. Men
dette er bare en av de man
ge store forurenserne i den
nordostre delen av Est
land.

Biologen Aado Endoja
er ansatt ved den offentlige
miii øavdelingen i dette
området.

— Foreløpig har vi ingen
økologisk katastrofe, men
den er ikke langt unna, sier
han. Med katastrofe mener
han at naturen ikke vil
være istand til å fornye seg
selv.

En av fire på
sjukehus
Støvet og luftforurensnin
gene gjør folk syke. I løpet
av et år er hele 23 prosent
av innbyggerne i Narva
innlagt på sjukehus, nes
ten en av fire. Sju av ti
svangerskap skjer med
komplikasjoner.

Stadig flere barn fodes
for tidlig, og mange blir
født med defekte hjerner,
hjerter eller andre organer.
Defektene og luftveisinfek
sjoner er de vanligste død
sårsakene blant barn. Hos
voksne er det kreft.

Helseproblemene og den
voksende miljøbevissthe
ten blant folk mot slutten
av 80-tallet, satte på alvor
fart i kampen for nasjonal
selvstendighet i Estland.
Første store kampsak var
Sovjets planer om å mange
doble uttaket av fosfater.
Hvis planene blir gjennom
ført, betyr det at et område
på omlag 2000 kvadratkilo

meter vil bli gjort om til et
ufruktbart månelandskap.
Men etter store demonstra
sjoner og protester i 1987,
er planene foreløpig lagt til
side.

Mil josak i bakgrunn
Etter denne første seieren
har selvbevisstheten blant
esterne blitt langt sterkere.
De fleste av landets 1,5
millioner innbyggere har
fått tro på at det er
mulig å losrive Estland fra
Sovjet. Også mange av de
omlag 500.000 russerne
som har slått seg ned her,
onsker et uavhengig Est
land.

Mauri Lauristin er en av
lederne for folkefronten,
det største partiet i Est
lands nyvalgte nasjonalfor
samling, og en av dem som
har stått i spissen for den
nasjonale frigjøringskam
pen i Estland.

— Det var miljøbevegel

sen som var først ute med
åpent å kreve uavhengig
het, selv om folk flest er
blitt mer opptatt av andre
sider av selvstendighets
kampen etter hvert. Men
uten løsrivelse fra Sovjet
kan vi ikke løse våre store
miljøproblemer, sier hun.

Uavhengighet først
Også redaktør Ants Paju i
tidskriftet «Estlands Na
tur» har merket at miljøsa
kene har kommet i bak
grunnen i den politiske de
batten. Antall abonnenter
på tidskriftet hans har gått

• sterkt ned i den siste tiden.
• — For var vi de eneste

som kunne skrive relativt
kritisk om Sovjet. Nå flom
mer det over av aviser og

• blader som fremmer kri
tikk og krever selvstendig
het. Derfor er det naturlig
at det ikke er så mange
som kjøper «Estlands Na
tur», sier han.

Ants Paju er valgt inn for
«De Grønne» i den estiske
nasjonalforsamlingen, der
partiet fikk sju av de 105
plassene etter valget i mars
iår. til tross for sitt langva
rige medlemskap i Kom
munistpartiet, støtter han
Folkefrontens krav om
selvstendighet.

— Vi må få tilbake eien
domsretten til vår egen na
tur. Først da kan vi begyn
ne å rydde opp, sier han.

Vanvittig
Paju synes det er vanvittig
å bruke oljeskifer som
brensel, slik energideparte
mentet i Moskva bestem
mer at de skal gjøre.

— Estland trenger ikke
på langt nær så mye elek
trisk kraft som vi produse
rer nå. Dessuten er tekno
logien så dårlig, at at bare
en liten del av ressursen
blir utnyttet, sier Paju. Han
mener oljeskiferen kunne
benyttes mye bedre i kje
misk industri.

Paju ser muligheten for
at presset på naturressur
sene vil bli enda sterkere
hvis Estland skal klare seg
økonomisk.

— Men for det vi idag ta
per på å selge billig kraft til
Sovjet, kunne vi kjøpe det
vi trenger av moderne ren
seteknologi fra Vesten. Det
ville være en langt bedre
investering — også økono
misk. Og vi må ikke nøye
oss med den gamle og dår
lige teknologien i vest,
men bare kjøpe det beste.
Selv om vi stopper utvin
ningen av oljeskifer og fos
fater i dag, så vil det ta
minst 50 år før naturen er
noenlunde slik den var før
dette startet, sier han.

Et annet spørsmål er
hvor lenge disse naturre
sursene vil vare. Med da
gens utvinningstempo vil
forekomstene av oljeskifer
neppe vare mer enn 20 år
til, i følge Aado Endoja ved
den offentlige miljoavde
lingen i Nordost-Estland.
Også av den grunn bor
Estland snarest mulig selv
ta hånd om sine egne na
turressurser, mener han.

lemde. Her leker
sju år gamle Ar
tjom med lua godt
nedover ørene.
Panneluggen rø
per at han ikke er
en av dem som
har mistet håret.
Det gjorde 198
andre Sillemäe
barn i fjor.

Vi har passert
skiltene med
«Adgang for
budt for utlen

dinger», og parkert i ut
kanten av Sillemäe, den
forbudte by på nordostkys
ten av Estland.

Fram til 1986 var byen
stengt for alle som ikke
bodde her. Fortsatt er jour
nalister og utlendinger
uvelkomne. Heller ikke re
presentanter for den statli
ge kringkastingen i Est
land, får lov til å stille spørs
mål om hva som foregår i
fabrikken i Sillemäe. Og
hva det gjør med de omlag
20,000 innbyggerne i byen.

Men noe informasjon
har likevel lekket ut fra fra
byen: at det utvinnes og an
rikes uran her. At gatene i
Sillemåe blir vasket to gan
ger om dagen for å fjerne
radioaktivt støv. Og at
mange av byens barn plut
selig mistet håret i løpet av
noen uker i februar-mars i
fjor.

Bading forbudt
Vår estiske sjåfør kjører la
daen opp på en rampe, og
åpner bilen fra undersida.

Det kan være godt å ha en
unnskyldning hvis militær-
politiet kommer.

Mellom en husrekke og
Artjoms lekeplass i sand
dynene ligger en av byens
dårligst bevarte hemmelig-
heter. Fabrikken ser ut
som de fleste andre i Sov
jetunionen, ringet inn av et
tregjerde med piggtråd på
toppen. Tjukk, grå røyk
velter ut fra den høye skor
steinen. Fra anlegget går
det to parallelle rørlednin
ger, som løper noen hun
dre meter bortover stran
da. Ifølge en estisk journa
list går de videre 16
kilometer ut i Finskebukta,
før avløpsvannet endelig
blir spylt ut i sjøen.

Artjom forteller at han
fisker her av og til. Selvføl
gelig spiser han fisken,
hvis han får noen.

— Pleier du å bade her
om sommeren?

— Ja.
— Er det ikke forbudt?
— Jo, her så. Men ikke

der — og der. Der kan vi ba
de. Artjom peker på stren

dene et par hundre meter
på hver side av der vi står.

— Hvorfor er det forbudt
akkurat her?

— Denne fabrikken er ra
dioaktiv, sier han kort og
greit, som om det skulle
være brodlukta fra bake
ren han snakker om.

— Kjenner du noen som
er sjuke på grunn av radio-
aktivitet?

— Ja, i blokkene der bor
te er det mange som er sju
ke. Flere av barna som bor
der har mistet håret.

Hårløse barn
Også helsemyndighetene i
det sovjetokkuperte Est
land bekrefter nå at 198
barn i Sillemäe mistet hå
ret i februar — mars 1989.
De fleste av dem gikk i
samme barnehage. Men
også andre steder i det
sterkt forurensede Nord
Estland finnes det barn
uten hår.

Professor Raiot Silla ved
Institutt for forebyggende
medisin i Tallinn, leder et
forskningsprosjekt for å

finne ut hva som skjedde
med de 198 barna i Sille
mäe. Han forteller at alle
barna er blitt grundig un
dersøkt på sjukehus i Tal
linn og Leningrad.

— Bortsett fra at de had
de mistet håret, var de helt
friske. Vi har ikke funnet
noe annet galt med dem,
sier doktor Silla. Han for
teller at barna har fått til
bake normal hårvekst etter
nesten et års rekreasjon
ved Svartehavet. De har
nettopp fått reise hjem
igjen.

Professoren er ikke fer
dig med undersøkelsene i
Sillemäe ennå. Men han si
terer en foreløpig rapport
fra helsemyndighetene, der
det heter at radioaktivitet
trolig er årsaken til at bar
na mistet håret.

— Vi har undersøkt de
barnehagene der det var
mange barn som ble skal
let. I sandkassen i en av
dem fant vi en god del ce
cium, og også noen andre
radioaktive stoffer, radon
og uran. Disse stoffene fin
nes naturlig i jorda i Sille
mäe.

— Og nå er barna som
mistet håret tilbake i de
samme barnehagene igjen?

— Ja.
— Kunne du tenke deg å

bo i Sillemäe selv?
— Nei, det er ikke noen

bra
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ESTLAND:<cPyra
midene» i Kohtla
Järve er ingen
turistattra ksjon.
Ikke engang krå
kene besøker de
svarte aske
haugene fulle av
giftige tung
metaller. Bare av
lopsrorene til en
kjemisk fabrikk
løper hit, hvor de
tømmer seg for
skummende vann
i sjokkgult og
rosa.

Mellom pyra
midene har
det dannet
seg en hel

innsjo. Noen pistrete tre-
stammer stikker opp fra
det fargesprakende vannet,
som avkiedde fugleskrem
sier.

— Hele det periodiske sy
stemet avspeiler seg i van
net. Her kan du finne alle
kjemiske stoffer, sier Aado
Endoja ved det offentlige
miljovernavdelingen i
Kohtla-Jårve.

Den kjemiske fabrikken
ligger et langt steinkast
unna. Der arbeider 5000
mennesker med å lage fe
nol og et åttitalls andre
kjemiske produkter. Rås
toffet er oljeskifer. som
graves ut av skogbunnen
noen kilometer unna.

Månelandskap
I Oktober-gruva blir teig
etter teig med vakker blan
dingsskog endevendt og
gjort om til ufruktbart må
nelandsskap. For hvert
lass med oljeskifer som
kjøres ut. blir mye sand og
grus liggende tilbake i en
deløse bolger. Tungmetal
ler og radioaktive stoffer,
som for lå godt gjemt i bak
ken, kommer opp i dagen.
Overfiatevannet forgiftes

og grunnvannet synker.
Drikkevannet må tilkjores
fra andre deler av Estland.

Like bortenfor den kje
miske fabrikken ligger et
kraftverk. Det produserer
elektrisk kraft ved å bren
ne oljeskifer. Forbrennin
gen er lite effektiv, og etter-
later store mengder aske.
Så lenge kraftverket er i
drift vil pyramidene fort
sette å vokse.

Journaliststudenten An-
var Samost fra Kohtla-Jär
ve forteller denne historien
om det — i estisk målestokk
— relativt lille kraftverket i
hjembyen:

— For noen år siden var
det noen som skulle dra
opp i et helikopter for å se
på anlegget ovenifra. Da
helikopteret kom inn i røy
ken over kraftverket, falt
det rett ned. Det tålte ikke
alt stovet og forurensnin
gen. Det var en stor skan
dale. Alle i byen snakket
om det. Men avisene skrev
ikke et ord.

Det virker
Men i dag velter det ikke
tjukk. grå røyk ut av de hø
ye pipene på kraftverket,
slik det pleier og gjøre.
Ingeniør Vladimir Gussev
ler når vi spør hvorfor pro
duksjonen er stanset.

— Den går før fullt. Det
unormale er at rensefilteret
virker som det skal. Det er
nettop blitt renset før støv.
Det hjelper noen få dager,
og så er det like tett av støv
igjen. Men produksjonen
går for fullt — også når fil
teret er helt tett.

Både Vladimir og kona
Ludmilla er ansatt ved
kraftverkets forskningsin
stitutt. De har akkurat
målt innehøldet av Nitro
genoksider (NOx) i lufta
utenfor. Den viser at det er
flere hundre ganger mer
NOx i lufta i Kohtla-Jårve
enn det er i ren luft.

Ludmilla og Viadimir
Gussev er russere, men
sammen med barna Boris
og Rita har de slått seg til i

Estland før å bli. Her er le
vestandarden og vareutval
get bedre enn i resten av
Sovjetunionen. De har
vendt seg til å leve med det
evinnelige støvet og lukta
av ammoniakk og andre
gasser.

Statistikken lyver
Første morgen i Kohtla
Jårve trodde familien Gus
sev at de våknet til en gass
lekasje i huset. Men det var
bare de sedvanlige nattlig
gassutslippene fra den kje
miske fabrikken. Forbudet
mot slike utslipp gjelder
ikke om natta.

Bortsett fra at Ludmilla
hadde konstant hodepine
de første ukene hun bodde
her, så er familien Gussev
foreløpig blitt forskånet fra
å bli sjuke av forurensnin
gen. Men av deres ti kolle
ger ved instituttet, er tø

hardt rammet. En har nylig
mistet sin 20 år gamle dat
ter, som døde av magek
reft. En annen av kollege
ne har fått et barn med leu
kemi (blodkreft).

Vladimir Gussev tror
ikke på den offisielle hel
sestatistikken for Kohtla
Järve. Hvis den skulle være
riktig, så kjenner han per
sonlig nesten alle med ma
gekreft og leukemi i byen,
som har omlag 90.000 inn
byggere.

— Vi har gode arbeidsfor
hold på instituttet. Men de
som arbeider i produksjo
nen har det forferdelig, sier
Gussev.

Den russiske ingeniøren
håper Estland blir selv
stendig raskest mulig, slik
at det blir mulig å bedre
økonomien.

— Da kan vi også ta i
bruk den renseteknølogien
vi har utviklet ved institut
tet, men som vi foreløpig
ikke har fått sette i drift,
sier russeren. som ikke har
særlig mye til overs før at
byråkratene i Moskva kan
legge seg opp i absolutt alt
som skjer på arbeidsplas
sen hans.

ESTISKE PYRAMIDER

Hr gjøres vakke:blan
dingskog om til .uIruklL’art
månelandsskap. Lass på
Iqs med oljeskiter kjores
bort. Tilbake ligger restene —

kilometervis bolgende grus
hauger, torgillet av tung
metaller.
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J eg tror næringslivet
vil tjene mer enn
miljobevegelsen
på den tyske sam

lingen. En samling av den
øst- og vesttyske miljøbe
vegelsen er foreløpig ikke
aktuelt. Forskjellene er for
store, sier Eckart Klaffke.
Han leder det nyopprette
de kontoret i Vest-Berlin
for samarbeid mellom mil
jøbevegelsen i øst og vest.

Ironisk nok er det bare
èn vesttysk miljoorganisa
sjon som står bak øst-vest
kontoret, BUND (Bund
für Umwelt und Natur
schutz Deutschland) dri
ver kontoret alene. Miljø
bevegelsen i Vesttyskland
er splittet i mange organi
sasjoner, men BUND er
størst med rundt 200.000
medlemmer.

Grüne Liga
Før revolusjonen var mil
jovern stort sett en illegal
beskjeftigelse i øst-Tysk
land. Det var bare én lovlig
naturvernorganisasj on,
GNU (Gesellschaft für Na
tur und Umwelt) som hør
te til kommunistpartiet.
Men det fantes flere ulovli
ge miljoverngrupper og
mange brukte lovlige kir
kegrupper som dekke for
mil jøvernet.

Etter revolusjonen er
miljøorganisasjonen Grü
ne Liga stiftet. Organisa
sjonen består av nye miljø
vernere og tidligere med
lemmer av GNU og kirke-
gruppene. Kommunist
stempelet gjør at GNU er i
ferd med å gå i oppløsning.
Grüne Liga er lite sentrali
sert, ingen skal få for mye

N makt. Sentralstyring har
osttyskerne fått nok av.
Organisasjonen er preget
av geografiske motsetnin
ger mellom de fem gamle
regionene som Øst-Tysk
land består av. De interna
sjonale organisasjonene
Verdens Naturfond og
Greenpeace har allerede
opprettet selvstendige kon
torer i Øst-Berlin.

Selvstendig
samarbeid
Klaffke mener det er viktig

at den osttyske miljobeve
gelsen bygger opp sine eg
ne organisasjoner.

—Forskjellene mellom
øst og vest er store. I øst har
naturvernet vært mindre
farlig politisk enn milj øver
net, og fortsatt er det mange
som bare jobber med natur
vern. Vi har problemer med
å finne folk som kan noe
om miljøvern i øst-Tysk
land. Vi kan gi informasjon
om atomkraft og andre mil
jøproblemer som er aktuel
le i Vest-Tyskland, men
brunkull vet vi ikke så mye
om. Det er også store for
skjeller i tankegangen og
mentaliteten hos befolk
ningene i øst og vest. Derfor
er det bedre at vi hjelper
miljoorganisasjonene med
informasjon og materiell,
enn at vi jobber direkte i
øst. De osttyske organisa
sjonene er selvfølgelig best
til å nå opinionen i Øst-
Tyskland, de snakker sam
me «språk». Etterden tyske
samlingen blir hele Tysk
land ett arbeidsområde for
miljobevegelsen, men det
er ikke så viktig å samle mil
jøbevegelsen i øst og vest.
Derimot er det viktig å byg
ge opp sterke organisasjo
ner i øst, og skape et godt
samarbeid mellom øst og
vest, sier Klaffke.

Miljøbevegelsene i øst
og vest hadde allerede et
samarbeid før revolusjo
nen. Personlige kontakter i
de ulovlige miljøorganisa
sjonene sendte strengt
hemmelige miljø-data vest-
over, informasjon som det
var forbudt å offentliggj øre
i øst. Opplysningene om
de alarmerende miljofor
holdene ble så spredd i
den osttyske befolkningen
via vesttyske radio- og
fjernsynssendinger, som
når størstedelen av Øst-
Tyskland. De vestlige me
diene ble også informert
når osttyske miljovernere
ble arrestert. Dette skapte
plagsomme riper i den de
mokratiske lakken som
kommuniststaten prøvde å
dekke seg bak.

Kjopekåte stemmer
De vestlige mediene har

ikke bare fortalt osttysker
ne om de alvorlige miljø-
problemene i landet. Hver
kveld ruller store mercede
ser øver skjermen og øst-
tyskerne får se inn i vakre
vesttyske hjem preget av
overfiod.

— Østtyskerne er opptatt
av store hus og biler, ikke
miljovern. Jeg kan ikke si
at de ikke skal følge etter
overfiodsutviklingen vår,
det er vi i vest som burde
senke vårt forbruk. Men vi
kan risikere at millioner av
kjopekåte osttyske stem
mer vil svekke miljobeve

gelsen politisk i et samlet
Tyskland.

Vesttysk næringsliv vil
gjerne tilfredsstille den
nyutloste forbrukshunge
ren i øst. Vestlig kapital
har nylig startet produk
sjon av folkevogner i de
gamle Trabantfabrikkene i
Øst-Tyskland. Her kan bi
lene produseres uten kata
lysator, det gjelder å skyn
de seg å hente ut fortjenes
ten før det blir innført en
skikkelig miljølovgivning.

— Det osttyske næringsli
vet følger etter, og har lyn-
raskt endret mentalitet. I
fjor var fabrikkiederne hel-
røde, nå er de superkapita
lister. De bruker arbeidsle
dighet som trussel mot mil
jokravene, og får arbeider
ne til å bli miljømotstande
re. I Greifswald prøvde
miljøbevegelsen å stanse et
gammelt atomkraftverk
som hadde en nesten-ulyk
ke i 70-årene. Men arbei
derne avviste kravet.

øst tar alt
— Etter den tyske samlin
gen vil industrien stå for

langt større investeringer i
øst enn staten. Derfor fryk
ter jeg at staten bare vil føl
ge industriens politikk. I
de første ukene etter revo
lusjonen hadde vi en drøm
om å bygge opp nye «grøn
ne strukturer» i industrien
og energiforsyningen i Øst-
Tyskland. I dag skjønner
jeg at det bare var en illu
sjon.

Klaffke er skeptisk til
hvor positiv den tyske
samlingen blir for miljøet. I
seg selv er det bra at store
deler av den østtyske indu
strien blir modernisert for
å nå vesttysk standard,
men den vestlige standar
den er heller ikke god nok
for framtida.

— Det kan bety at vi in
vesterer så mye i nåværen
de teknikk, at vi ikke har
penger igjen til å kjøpe
framtidig teknikk som er
mer miljovennlig. Det kan
også bli et problem at Øst-
Tyskland får alle pengene
som den nye samleregje
ringen er villig til å investe
re i miljovern, fordi hver
mark gir større miljø-valu
ta i øst. Men vi har tross alt
mye ugjort her i vest også.

Klaffke frykter at sam
lingen vil undergrave mil
jolovgivningen. fordi det
vil ta tid å omstille den øst-
tyske industrien. I vest må
alle nye biler ha katalysa
tor. Øst-Tyskland er full av
gamle forurensende biler,
og landet har ikke en enes
te stasjon som selger blyfri
bensin. Uansett vil det ta
mange år å samle Tyskland
til et miljø-rike med felles
lovgivning.

— Det er også en fare for
at vest vil importere østlige
miljøproblemer. I Vest
Tyskland er en vanlig bon
degård på 17 hektar, mens
i øst er 5000 hektar vanlig.
Dette hoyindustrialiserte
jordbruket er meget mil
jøskadelig, med store av
rennings- og errosjonspro
blemer. Nå som prisene på
jordbruksvarer synker, er
det mange her i vest som
allerede har tatt til orde for
å gå over til et slikt indu
strijordbruk, sier Eckart
Klaffke.

Næringslivet vil styre mil
jøpolitikken i et samlet Tysk
land, sier Eckart Klafike.
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I forbindelse med
Naturvernforbundets
samferdselsaksjon
kan du vinne en tog-
tur og et helge-
opphold på hotell —

for to personer
Alle som verver medlem
mer i perioden frem til 1.
september blir i ti//egg til
de vanlige vervepremiene,
med på en konkurranse
om å vinne en reise til
Os/o eller Finse. Trek
ningen presenteres i nr.
5/90, men vinnerene blir
tilskrevet.
NB’ Kryss av i ruta
på vervekupongen
om du velger alter
nativ i eller
alternativ 2.

ALTERNATIV 1:
En helg på Finse
1222:
Sportshotellet på Norges

tak. Premien inkluderer
reisen med tog og buss
fra ditt hjemsted.

Velger du å reise om
sommeren kan du leie
sykkel og ta en tur langs
høyfjellsstrekningen til
Bergensbanen, fra Hau
gastøl til Einse og videre til
Flåm. Et eventyr av opple
velser på bilfri hôndlaget
vei fra århundreskiftet. Om
vinteren ligger skiløypene
klare.

Hotellet (Finse Fjellstue
fra 1912) er ombygget,
renovert og delvis restau
rert. Nesten et museum i
seg selv. Finse er ikke et
velfrisert høyfjellshotell,
men uformelt, sporty og
uvorent. Hotellet har 150
senger, matsal med selv
servering og svømmebas
seng med badstu og
dampbad.

Premien inkluderer reisen
til Oslo med tog.

Midt i Oslo sentrum
ligger Bondeheimen — et
hotell med årelange tradi
sjoner, gjestfrihet og kvali
tet fra kjeller til loft. Hotel
let fikk mil jøprisen fra
«Forbundet for overnatting
og servering» i 1989.

Med premien følger et
OSLOKORT som gir gratis
reise på tog, buss og trikk
i Oslo og omegn. Man får
dessuten rabatt på alle
museer, gratis adgang på
offentlige bad osv.

VERV 2 MED
LEMMER OG FÅ:
«Eventyr og [ab/er fra a//
verdens /and»
Gjenfortalt av Barbara
Hayes. Et praktverk av en
eventyrbok.

Utsalgspris: kr. 250,—
Vervepremienummer: 23

VERV 3 MED
LEMMER OG FÅ:
«Det /evende /andet» —

Norge, naturen og men
neskene. Tekst og foto av
Pål Hermansen. Med dikt
av Rolf Jacobsen.

Utsalgspris: kr. 388,—
Vervepremienummer: 24

VERV 15 MED
LEMMER OG FÅ:
en 3-girs sykkel — Diamant
Joker — fra Gresvig A/S.
(Veiledende utsalgspris:
kr. 2395,—)

Herresykkel: blå
Damesykkel: syren/lilla
Premienummer: 25

VERV 20 MED
LEMMER OG FÅ:
en Diamant Offroad med
18 gir. Sykkelen er kon
struert for deg som ønsker
en all-round sykkel for
bruk i skog og mark. (Vei-
ledende utsalgspris: kr.
2995,—)

Damesykkel: cerise/burg
under

Herresykkel: blå/hvit
Premienummer: 26

FINSE
hot,e11-‘ B0NDEHEIMEN

ALTERNATIV 2:
En helg på Hotell
Bondeheimen i
Oslo.

NB! FOR DERE SOM VERVER FLER ENN 5:

Legg ved en ekstra liste med navnene på de nye medlemmene!

-

I Navn:

_________ ___________________

Adresse:

Postnr.I-sted:

___________________

MedI.nr.:

__________

Jeg har vervet følgende personer:
Navn:

__________________________________________

2 Navn:__________________________________

I Navn:

________________________________________

Adr.:

____________________________________

4 Navn:

__________________________________________

5 Navn:___________________________________

Vervepremienr. J Konkurranse, alt. i alt. 2 J
L — Du kan også spare vervingen -

Kan sendes
ufrankert

Norge.
Adessaten

bet&er
portoen.

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

Boks 2113 GrOnerløkka postkontor
0505 OSLO 5

I



NATURSKOG

ner og raggete skog.
For i Skirvedalen finnes

urskog.
Naturopplevelsen er

spesiell i Skirvedalen. Det
te er skogdypet og dyrenes
verden. En kjølig vårnatt
ved tyrivarmen må bli full
av fantasier og drømmer.

Fortsatt finnes «øyer» av
urort skog her i landet,
omgitt av opprevet kultur
skoglandskap. Skirvedalen
er ingen slik øy. Det er noe
så enestående som et helt
landskap i sin opprinneli
ge form.

Og hvilket landskap!

Truet fra flere kanter
Skirvedalen er foreslått
som naturreservat, men

foreløpig er ikke dalen ver
net. Tvert i mot er den blitt
krympet av inngrep, både
oppe i fjelibandet og langs
elvelopet lengst nede. For
noen år siden ble det bygd
vei fra Veggli i Numedal til
Austbygda i Telemark.
Langs veien ble det anlagt
hyttegrend med fellesbeite,
fjeilkirke og fjellstue. Der
med var dalen for alltid at-
skilt fra fjellet mot nord,

hvor Skirveggen danner et
majestetisk utsiktspunkt.

I sør avgrenses dalen av
riksveien mellom Hovin
og Austbygda i Tinn kom
mune. Fra denne veien
strekker skogsbilveiene og
hogstflatene seg stadig len
ger oppover dalen. Selve
reservatdelen omfatter de
sentrale delene av dalforet,
men det er også foreslått et
landskapsvernområde som
buffer på begge sider.

Hytter og skitrekk
Disse buffersonene er helt
nødvendige skal dalen
kunne bevare sitt nåvæ
rende preg. Tinn kommu
ne har planer for hyttebyg
ging klint inn til reservat
grensene. Og Skirvedalen
skulle helst representere
noe mer enn oppland for
attraktive hyttetomter.
Selve dalen har ellers sine
varme tilhengere også
blant kommunens planleg
gere: «Området må ikke
reduseres til et ordinært
utbygd utmarksområde.
som nå er dusinvare i Sør-
Norge», heter det i et dis
kusjonsutkast til komm
munedeiplan. Planen sier
at «— det kan stilles spørs
mål ved om utbygging som
skissert i soneforslaget er
en riktig strategi hvis man
ønsker å ivareta de ressur
sene Skirvedalen har i
framtida». Ikke desto
mindre tilrår planen både
hyttefelt og skitrekk som
vil lage skikkelige sår i ter
renget — og nettopp «— bry
te opp og redusere de kva
litetene som gjør området
attraktivt», for igjen å site
re rapporten.

Villmarksdrommen
Skirvedalen er fortsatt sel
ve villmarksdrommen —

hentet ut av maleriet på
hytteveggen, eller fra en
Fonhus-bok. I deler av det
te området har det vært
umulig å finne spor av
hogst. Her er graner med
en diameter på 90 centime
ter i brysthoyde, som er al
dersbestemt til mer enn
300 år. I Skirvedalen har
man muligheten til å verne
ett av de aller siste større
og opprinnelige barskog
områdene i Norge.

Det er heller ikke tilfel
dig at dalen er et av de om
rådene som har fått høyest
prioritet på landsbasis
blant verneverdige bar
skogsområder. Mer enn 18
kvadratkilometer foreslås
vernet som reservat i Bar
skogutvalgets rapport.

Men svært mye vil stå og
falle med etableringen av
vernesoner. I disse ulveti
der for barskogvern er in
genting gitt.

4
“4

SKIRVEDALEN EN UKJENT VILLMARK

På flabergene vokser rosslyng og lagt seg over garn-I mørke granhott henger tufser av lav. E
t tynt nysnolag har

vridd fjellfuru. Skirvedalen ligger der
le dyrespor, over
is og grener, og

slik naturens egne krefter har formet gjør dalen enda mer jom

landskapet. Kanskje kan trærnes fruelig enn ellers. I vest rei

generasjonsIine følges uforstyrret ser Rifsfjell seg ruvende og

helt tilbake til istiden. Men nå blir skinnende hvitt, i øst stiger
uryddige lier mot horison

denne unike urskogen truet av ten. Innunder liene renner
hyttefelt og skitrekk. Skjerva i brusende, hem

melighetsfulle juv. Langs
N&M: ULE MYRVOLD høydedraget som løper

langsetter dalbunnen lig
ger store og små tjern. Om
sommeren speiler de vel
komponerte fjellformasjo

Huldrestry er en sjelden
urskoglav.
Foto: Sigmund Håvar
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N&M: CHRISTIAN BØRS LIND

N aturvernfor
bundet me
ner at de fo
religgende

verneplanene for barskog
vern er den viktigste klas
siske naturvernsaken som
gjenstår i Norge. Barsko
gen dekker omlag en fire-
del av landet vårt, og er
den mest utbredte naturty
pen etter høyfjell. Bare
ubetydelige flekker er ver
net, såvidt målbart i pro
miller.

I denne situasjonen har
skogeierinteressene fått
bredt gjennomsiag for at

promiller er det det fortsatt
bør dreie seg om, og om
trent hatt enerett på redak
sjonelle oppslag i alt fra
Barnetimen til de største
avisene. Hvor blir det av
Naturvernforbundet?

N&M har spurt lederen
Ragnar Vik og professor i
natur- og miljøvern Sig
mund Hågvar. Hågvar har
vært fagkonsulent for bar
skogsutvalget.

Faglig overkjort
Vik innser at Naturvern-
forbundet ikke har ropt
høyt nok.

— Vi har markert oss på
debattsidene, og i møter
med partier og komiteer på
Stortinget. Men vi har ikke
vært flinke nok, både res
sursene og initiativene har
vært på den andre siden.
Samtidig har både Miljø
verndepartementet og Di
rektoratet for naturforvalt
ning i Trondheim forsømt
sin informasjonsplikt.
— Miljovernministeren —

hva med henne?
— Hva skal man egentlig
tro? I brev til Naturvern-
forbundet har hun bekref
tet at de faglige hensynene
skal legges til grunn for
verneomfanget. I Stortin
get har hun slått fast at al
ternativ B er for ambisiøst.
Mye tyder på at hun nå har
tenkt å legge seg på et al
ternativ som er betraktelig
mindre enn B. Det inne
bærer i så fall at hun gjør
det stikk motsatte av det
hun som fagstatsråd skal
gjøre, og av det hun skriver
— med åpne øyne legger
hun de faglige hensyn til
side, sier Vik.

— Så er barskogsutval
gets forslag kanskje ikke
faglig godt nok? Fra den
andre siden heter det at det
ikke er mulig å definere
hva som er «tilstrekkelig»
vern.

Hågvar sier at det er
vanskelig å nå ut med sen
tral informasjon.

— Og det er til tross for at
vi faglig sett har et bunnso
lid fundament. Utvalget
har møysommelig jobbet
seg fram til hva et forsvar
lig verneomfang inne
bærer, basert på interna
sjonale standarder. Det
har ikke hatt representan
ter for interesseorganisa
sjonene, men derimot fra
landbruks- og miljovern
departementet, fra Direk
toratet for naturforvaltning
og fylkesskogavdelingene.
Disse har i sin tur hentet
inn nødvendig informa
sjon fra de biologiske fag
miljøene.

Det er ganske enkelt

Utvalg med
saltomorta le
— Bortsett fra utvalget
selv? Hvordan kan de i det
hele tatt foreslå et alterna
tiv B dersom det samme
utvalget innestår for at A er
det forsvarlige?

— På dette punktet slår
utvalget saltomortale. De
lanserer et sterkt redusert
alternativ for det de har
brukt hele rapporten til å
understreke, at alternativ
A er det faglige minimums
nivået. De hopper plutselig
ut av fagrollen i forskrek

kelsen over hvor mye det
ser ut til å koste. I steden
spør de seg hvor mye vern
man kan tenkes å få for
400 millioner kroner, og
svaret er altså alternativ B,
sier Hågvar.

Desinformasjon
— Men hvordan kan dere
tro at vi i trengselstider
kan avse 1 til 1,5 milliarder
kroner til barskogvern og
rasere 3-4000 årsverk i
skogbruket, for å sitere fra
skogeierorganisasjonenes
mange utspill?

— Påstanden om 3-4000
årsverk er helt urealistisk.
Barskogutvalget har regnet
ut at det kan dreie seg om
rundt 100 tapte årsverk,

som vil forsvinne 2-3 må
neder før de ellers ville
gjort det, sier Vik med refe
ranse til en rapport fra
Oppland Naturvernfor
bund. Hågvar følger opp.
— Det viser seg at bare
halvparten av verneforsla
get er produktiv skog. Noe
som gjør prisen lavere enn
først antatt. Trekker vi fra
områdene på statens
grunn, snakker vi om om
lag 500 kvadratmeter pro
duktiv skog, til en pris på
rundt i million kroner per
kvadratkilometer. Altså
omlag 500 millioner kro
ner.

Naturarven
— Det er fortsatt penger?

— Man gjorde et krafttak
da man skulle redde kul
turarven vår. Maihaugen
ble etablert i siste liten, få
år senere ville det vært for
sent. Vi står i en helt paral
lell situasjon i dag, med na
turarven. I løpet av få år vil
de aller siste restene kunne
være ødelagt. Enhver form
for reduksjon i verneom
fanget betyr at naturdoku
menter er tapt for alltid.
Forslaget (alternativ A)
dekker nemlig brorparten
av det vi i dag kan regne
som noenlunde urort eller
lite påvirket. For å antyde
noe om hva vi har å gå på.

Forurensningene påvir
ker oss gradvis, og er noe
vi må jobbe med og ta stil-

ling til i overskuelig fram
tid. Men barskogvernet er
et spørsmål vi ikke får an
ledning til å komme til
bake til. Det dreier seg om
en engangsinvestering -

som kan fordeles over en
tiårsperiode. I Sverige
brukte de 230 millioner
kroner i 1989 for å følge
opp sine planer for bar
skogvern. I snitt bruker de
60 millioner kroner i året. I
Norge bruker vi 8. I Sveri
ge er man da også forlengst
forbi stadiet da man disku
terer behovet for omfatten
de vern. Bare av fjellsko
gen har de vernet 25 pro
sent, og jobber videre med
å verne resten av den, sier
Hågvar.

Livende redd
— Er det egentlig noe håp
om at Stortinget vil la de
faglige hensynene telle
mest når det kommer til
stykket?

Aner intervjueren en lett
flakking i to par blikk på
andre siden av bordet?

— Jeg er livende redd for
at saken bindes opp poli
tisk for relevant informa
sjon når fram til beslut
ningstakerne.

Et av håpene ligger i in
ternasjonalt press, som
allerede er begynt å gjøre
seg gjeldende. Vi har noen
av de siste europeiske vil].
markene under skoggren
sa, med noenlunde intakt
arts- og genmangfold. At
Brundtlandkommisjonens
hjemland følger opp de an
befalingene vi selv gir til
verdenssamfunnet, er i seg
selv et poeng, sier Hågvar.

— Dette blir et av de mest
spennende kapitlene i na
turvernets historie. Det
kommer neppe opp noen
vernesak av tilsvarende be
tydning på denne side av
årtusenskiftet, avslutter
Vik.

BARSKOGVERN PÅ PROMIL LENIVÅ
Stortinget skal med det første
avgjøre hvor stor del av den norske
barskogen som skal vernes. Det bredt
sammensatte barskogutvalget mener
at en prosent er det laveste omfanget
som er faglig forsvarlig. Men skog
eierinteressene presser på for å
redusere vernet til langt under
minimum.

Norge har noen av de siste europeiske villmarkene
under skoggrensa. Ved en overgang fra naturskog til
kulturskog vil tusenvis av dyre- og plantearter forsvinne.

Foto: Pål Hermansen, Samfoto.

Ragnar Vik og Sigmund Håvar frykter milløvernministeren vil
legge seg flat for skogeierinteressene. Samtoto

ingen som seriøst har for
søkt å gå i rette med det
faglige grunnlaget for rap
porten.

Alternotivene en og to prosent av lan
I tolvte time og vel så dets produktive bar-
det, kom regjeringens skogsareal) og B med
utvalg for barskogvern i 550 kvadratkilometer.
mai 1988 med sin inn- Forslag A er det faglig
stilling. Utvalget har ansvarlige minstemålet
lagt fram to alternative ut fra hensyn til artsvern
forslag: Forslag A som — og for sikring av re-
skal dekke 1300 kva- presentative «naturdo
dratkilometer (mellom kumenter» for ettertida.
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Den britiske
Challenger-ek
spedisjonen
oppdaget alle

rede i 1873 metaller i no
duler på havbunnen. Ek
spedisjonens funn ble len
ge regnet som en vitenska
pelig kuriositet inntil det
ble gjort skikkelige kjemis
ke analyser nesten 100 år
etter. Forskningen avdek
ket store metalireserver på
havbunnen og på 70-tallet
ble det snakket om et kom-

mende Klondyke på dyp-
havet. Men i 80-årene av-
tok nodul-feberen på
grunn av fallende metall-
priser og teknologiske pro
blemer.

Ved inngangen til 90-
årene feier en ny strom av
optimisme over havbun
nen. Japan setter igang

provedrift i 1995, og India
har planer om kommersiell
utvinning fra 2005.

Enorme rikdommer
Sor-Afrika har plukket
diamanter på havbunnen,
Australia har høstet gull og
platina, og Japan utvinner
tinnmalm i havet ved Ma

laysia. De største metalire
servene ligger imidlertid i
såkalte flermetalliske no
duler, en potetliknende
sak på størrelse med en
knyttneve. Nodulene fin
nes i alle havområder og
dekker et område som er
dobbelt så stort som land-
jorda.

Nodulene inneholder
over 40 metaller. De viktig
ste av disse er mangan som
brukes til stålproduksjon,
nikkel, kobolt og kobber.
OECD har utarbeidet en
oversikt over hvor store
metalireserver som skjuler
seg i «potetene» på dypet.
Her går det fram at det fin-

nes 130 ganger mer kobolt
på havbunnen enn på
land, 10 ganger mer kobber
og 100 ganger mer man
gan. Likevel er det nikkel
som regnes som mest ver
difullt, og 70 prosent av
inntektene er beregnet å
komme fra salg av nikkel.

Foruten den rent okono

miske gevinsten, har me
tallene stor strategisk in
teresse. I dag importerer
Vest-Europa, Japan og
USA mesteparten av disse
metallene fra u-land, som
ofte har ustabile politiske
forhold. Sehrforsyning vil
derfor redusere sårbarhe
ten, ikke minst fordi vå

penindustrien er avhengig
av de importerte metalle
ne.

Sinnrik teknologi
Problemet er at de mest
verdifulle nodulene ligger
på rundt 5500 meters dyp.
Gruvedriften på havbun
nen vil derfor bli svært

GRUVEDRIFT 5000 METERS DYP
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kostbar, og innebære en
stor teknisk utfordring. I
de utvinningsteknikkene
som er utviklet til nå skal
nodulene forst bli spylt
med vannjet og knust på
havbunnen. Deretter vil de
bli sugd opp til overflaten
med en enorm «stovsu
ger». På overflaten kan
slammet enten viderefo
redles direkte på plattfor
mer eller fraktes til land:

I Goteborg har en be
drift utviklet en bolgemas
km på 200.000 tonn med
200 meter lange pontonger
som skal gi kraft til en
pumpe som suger opp
slammet. Andre har utvik
let undervanns-roboter
som kan gå ned til 6000
meter for å plukke nodu

Flermetalliske noduler er
porose «steiner>) som fin
nes i de fleste havområ
der på dyp fra 100 til 5000
meter. De storste fore
komstene er funnet i det
nordlige Stillehav mel
lom California og Ha
waii. Nodulene har avsatt
seg på havbunnen i delvis
sammenhengende lag, og
kan på enkelte steder
dekke opptil halvparten
av havbunnen. Nodulene
er også påvist i de store
innsjoene i USA. Dannel
sesprosessen er ikke full-

Store mil joeeffekter
På slutten av 70-tallet var
det en utbredt oppfatning
at det nesten ikke eksister
te liv på 5000 meters dyp.
Gruvedrift på havbunnen
ble derfor ikke ansett som
noe framtidig miljopro
blem.

11981 ble det oppdaget
en liten orm som levde av
svovel, 2000 meter under
havoverflaten. Ormen vis
te at det finnes livsformer
langt under fotosyntesens
grenser. Senere er det på
vist laverestående liv helt
ned til 5000 meter, men
fortsatt vet man lite om li
vet og mulige skadevirk
ninger på så store dyp.

Usikkerheten om andre
miljoeffekter av nodul-ut
vinningen er også stor. Det

stendig klarlagt, men
man regner med at de
vokser noen få millimeter
på en million år. Den to
tale tilvekst i Stillehavet
er anslått å være seks mil
lioner tonn i året, noe
som gir et inntrykk av
hvilke mengder det er
snakk om. De vanligste
nodulene ser ut som po
teter med en storrelse
som en knyttneve. Andre
er små som sandkorn,
men det er også funnet
noduler med en diameter
på en meter som veier fra
700 til 900 kg.

man vet er at de okono
misk mest lonnsomme no
dulene dannes i områder
som er biologisk hoypro
duktive i de ovre vannlage
ne. Kaldt bunnvann som
blir pumpet opp til overfla
ten kan derfor skade orga
nismer som ikke er tilpas
set det kalde vannet.

Det vil også bli dannet
store flak av slam på over
flaten som kan endre oko
systemet og flytte organis
mer over lange avstander.
Blandingen av kaldt vann
og bunnsedimenter på
overflaten kan fore til opp
blomstring av nye algety
per og plankton. Dessuten
vil bare en liten del av mi
neralene bli utnyttet. Rest
avfallet må enten dumpes i
havet eller lagres på land.
Hvis foredlingsprosessen
skjer til havs er det også fa
re for dumping av store
mengder kjemikalier som
brukes i prosessen.

Svakt regelverk
Utvinning av dyphavsmi
neraler blir regulert både
på nasjonalt plan og av
FN. FNs havrettskonvens
jon fra 1982 gir regler for
regulering av gruvedrift på
havbunnen. Regelverket
legger hovedvekten på ut
viklingen, og nedtoner
konflikten mellom utvik
ling og miljovern. Dess
uten er miljoreglene svært
vage. Et annet problem er
at USA, Vest-Tyskland og
Storbritannia ikke har rati
fisert konvensjonen. Også
i de nasjonale reglene er
mil joet dårlig ivaretatt.
Grunnen til det er delvis
den lave miljobevisstheten
da reglene ble utformet,
samt små kunnskaper om
hvilke. miljokonsekvenser
utvinning av dyphavsmi
neraler kan fore til.

Unik mulighet
Forsker Jan Magne Mar
kussen er leder for dyp
havsprosjektet ved Fritjof
Nansens Institutt. I\Iarkus
sen mener at vi har mellom
tre og fem år på oss til å
utvikle et internasjonalt re
gelverk som tar hensyn til
miljøet.

— Det er forst og fremst i
utvinningsselskapenes
egen interesse å etablere et
skikkelig regelverk, for
kommersiell utnytting
starter. Dette ga represen
tanter for de multinasjona
le selskapene og enkeltna
sjonene nylig uttrykk for
på et seminar om dyphavs
mineraler. De vil komme
eventuelle protester fra
miljobevegelsen i forkjo
pet, det vil bli dyrere å ta
hensyn til dem etter at ut
vinningen har startet. Der
for står vi overfor en unik
mulighet til å løse proble

mene før de oppstår. Det
som taler mot at vi skal
klare det, er stor usikker
het om livet på dyphavet
og hvilke miljøeffekter ut
vinning faktisk vil føre til.
Dessuten kan ny teknologi
gjøre utvinning økono
misk lonnsomt raskere
enn vi tror. Det ligger også
en stor fare i holdningen til
enkelte vestlige land som
mener at utvinning ligger
langt inn i fremtiden. Vi
trenger en pådriver for å få
dette til, og Norge kan
være det rette landet, sier
Markussen.

ler.

Foto: Rauma Repola

Nociuler vokser på havbunnen

Menneskehetens felles arv?

:Foto. Han, Sc....

gjøret. Utvinningen kre
ver investeringer i
milliardklassen. Det be-

På 70-tallet var det store
forventninger om kjappe
penger ved gruvedrift på
havbunnen. Flere multi
nasjonale selskaper en
gasjerte seg og investerte
store summer. En av de
som søkte lykken på
skattejakt var den ameri
kanske multi-milliardæ
ren Howard Hughes.
Han fant ikke mange no
duler, men derimot en
Sovjetisk ubåt.

Fallende metallpriser,

teknologiske problemer og
innblanding fra FN gjorde
profitt utsiktene mer dy
stre i begynnelsen av 80
åra. FN hadde erklært rik-
dommen på havbunnen
for «menneskehetens fel
les arv» og i tråd med dette
prinsippet ble det planlagt
å opprette et eget FN or
gan for kommersiell no
dul-utvinning. Det har
foreløpig blitt med plane
ne, og statelige program
mer har overtatt arveopp

tyr at de fattigst u-lande
ne kan se langt etter å få
være med på gildet. Nor
ge er et av de landene
som satser friskt med so
lid off-shore teknologi i
ryggen. Omlag 30 norske
selskaper tilbyr for tiden
sine tjenester til det indis
ke nodul-prosjektet.
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NATURVERNFORBL1

Skal

— En entrecote
med urtesmor —

og har dere Ze
ro? bestiller Dag
Hareide med et
mildt blikk på
serveringsdamen
idet han skubber
byens fyldigste
vinkart ut i pen-
ferien. Det var
kanskje ikke ak
kurat her, på en
fransk restaurant
i Oslo sentrum, vi
burde satt hver
andre stevne.
Heller ute på
grasrota blant
våryre spirer.
N&M: ARILD ÅDNEM

M

en hele dagen
hadde gått
med til mo-
ter, i Natur

vernforbundet var det luk
ket og slukket, og restau
ranten lå like ved det siste
møterommet han travet ut
av.
— 110pet av kort tid har du
rukket å fortelle til aviser
og radio om bakgrunnen
din (jordbruksskole, idé
historie, kristendom, sosi
ologi, massemedia på
Volda DI-I.), hvor gammel
du er (41), hvor mange
barn du har (3), om at du
holder på å måle livskva
liteten på Hedemark og
så videre spalte opp og
spalte ned, men her og nå,
Hareide: Hvorfor hoppe i
stillingen som NNV’s ge
neralsekretær, du som
sikkert kunne vært lykke
lig på Elverum?
— Jeg befant meg plutselig
ved et veiskille. Etter 20 år
med «utkantliv» i Chile,
Etiopia og her i Norge fo
relå plutselig et veivalg

som pekte mot et geogra
fisk og begivenhetsmessig
sentrum. Det virket fristen
de. Å skulle arbeide i Na
turvernforbundet virket på
meg som å komme med på
landslaget i fotball.
Og hadde det vært det det
hadde dreid seg om tror vi
nok at Hareide med sitt
hode et par meter oppe i
lufta hadde blitt plassert
sånn omtrent midt på ba
nen, for overblikkets
skyld. Herfra kunne han
ha ledet sitt lag mot stadig

nye mål. Så er det vel mil
jobevegelsens svar på Ru
ne Bratseth (men med
Beckenbauers kroller og
Platinis profil) vi sitter
overfor. Noe sånt.

Mil jovern, viktigst i
90-åra
— Tenk å få arbeide med
det som vil bli de aller vik
tigste politiske sakene i 90-
åra! — Heller ikke ser jeg
noen annen organisasjon
enn Naturvernforbundet
som kan gå i spissen for

disse sakene. Grunnen er
at NNV er den klart største
medlemsorganisasjon i
miljobevegelsen, og den
eneste som tar sine med
lemmer alvorlig. Derfor
har vi muligheter til å bli
adskillig storre.
— Og omtrent hvor mange
kunne du tenke deg å få
med på laget?
— 150 000 for årtusenskiftet
skulle ikke være noen
umulighet. Vi må bli man
ge for vi står overfor en

*
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BÆREKRAFTIG
UTVIKLING!
En dagsaktuell folkehøgskole i

Trøndelag.
Prosjekt og handlingsrettet naturvernhnje som
tar utfordringen Brundtlandsrapporten på
alvor.
Obligatorisk tur til Øst-Europa for hele skolen
med studier av forurensing, kultur og politikk,
Andre linjer: Brukskunst, Media
(Animasjonsfilm, egen nærradto), Sosialfag,
Norsk sprak og kultur, Opplev Norden
(Reisekurs i Norden).

Ta kontakt, ring etter plan TIL (076) 85 555

SKOGN FOLKEHØGSKOLE
7620 Skogn

Avanserte anatomiske
sekker fra Bezgans i
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Sekker for ethvert behov. Bæresystem, trinnløs regulerbar. Hovedrom
delbart, åpning også i bunn.
995 Alpinist - 90-120 liter
975 Yeti - 75 liter
965 Arctic - 65 liter
955 Rocky - 55 liter
Sekkene kan naskes , 4OC finnask 5 ars garant, ved fabrikasionsfeii og materiaife,i.
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TIL LIV OG HELSE,
SKOLEGANG
OG UTVIKLING,1 “
BESKYTTELSE
OG OMSORG

NATUR OG MILJØ
Vær med på å gi barn som
lider urett en bedre hverda
og en tryggere framtid. Bli
REDD BARNA.FADDER du
også! Det koster deg bare
kr. 3,30 om dagen. -

— — — —

— II Jeg ensker å bli REDD BARNA-FADDER. Send meg
i Informaslon om Fadderordningen, og blankett for påmelding. I

I ADR.:

_____________________________

I POSTNR:

___________ ___________-__.

I

__

I REDD BARNA

P.62OOrs

0602 OSLO 6.T.:OJ57OO8

NAVN:

Utgiver: Norges Naturvernforbund
Postboks 2113 Grinerløkka,
0505 Oslo 5, Norge.
Besøksadresse: Nedregate 5
TIf,: (02) 715520
Telefax: (02) 7156 40
Bankgiro: 1720.05.00717
Postgiro’ 50946 02

Annonser:
Per Sletholt & Co.,
Postboks 57 Tveita,
0617 Oslo 6
TIf.: (02) 193909

Abonnement institusjoner kr. 250,—
Abonnement enkeltpersoner: kr. 205.—
Medlemskontingent:
Personlig medlem (inkludert Natur &

Miljø) kr. 200,—
Familiemedlern (hovedmedlenis
ektefelle eller hjemmeværende barn
under 25 år) kr. 30,— Pensjonister
(inkl. Natur & Miljø) kr. 100,—
Livsvarig medlemskap kr 4.000,—
Medlemmer av Norges Naturvernfor
bund er automatisk medlem av det
fylkes- og okallag vedkommende
sokner til.
The Norwegian Society for Conserva
tion of Nature. Member et Inter
national Union for Conservation of
Nature and Natural Resources (IUCN).
Lay-out: Red/Steinar Myhre
Sats GPG Sats & Trykk as
Repro’ Lito-prnt
Trykk. Team Grafisk

Dag Hareide opplever anledningen til å jobbe i Naturvernforbundet som å bli med på landsla
get i fotball. Før år 2000 satser han på å ha 150 000 spillere på laget. Foto: Samfoto
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Råd l den nye
generalsekretæren:

—-

Kristin Moe,
leder for Forbrukerrådet:
— La idealismen gå hånd i hånd
med realismen hvis dere ønsker
å oppnå resultater. Forøvrig tror
jeg ikke at målsettingen om
«den grønne forbruker» kan nås
ved å gi folk dårlig samvittighet.
Bidra heller til atforbrukerne får
mulighet til å tenke og handle
miljovennlig.

L
Arne Martin Klausen,
professor i sosialantropologi:
— Ha et våkent øye med påstan
den «Vi vet nok til å handle’>.
Hvis vi vet nok til å handle på de
viktigste områdene, uten at det
faktislc blir handlet, må det bety
at det finnes noen «djevler» i
denne verden som ikke vil! Om
det er slik at noen ikke vil, da er
det reell uenighet om for eksem
pel sammenhengen mellom
vekst og vem. Og der det er reell
uenighet, vet man ikke nok.

Derfor: Avdekk all tilslort
enighet!

L
Harald Sverdrup, forfatter:
— Om du ikke kan være glad i et
str på landet eller en spurv i
byen, ligger du tynt an i miljø-
kampen - selv om du vet aldri så
mye om forurensning. Du må
være et menneske som kan na
tur og er glad i natur for å stanse
odeleggelsen av natur og miljø.

omfattende snuoperasjon.
Idealene i miljobevegelsen
har vært motekspertise el
ler gifttonnegravere som
retter sine våpen mot mak
tens tinder. Vi trenger beg
ge deler i Naturvernfor
bundet. Men to millioner
husstander må også være
villige til å endre sine va
ner, Det vi trenger i en slik
situasjon er ikke bare elite
soldater, men også en fol
kebevegelse.
Forøvrig gjetter Hareide
ganske presist hvilke
spørsmål han har i vente,
krummer ryggen uten å bii
spesielt mye kortere, og
fortsetter ufortrødent:
— Ellers har jeg oppfattet
Naturvernforbundet som
en organisasjon med faglig
tyngde. Forbundet har ryk
te på seg for å være skikke
lig og redelig, og folk tar
det på alvor. Sammenlig
net med en del andre orga
nisasjoner, er det slik at
NNV ikke bare snakker
om hvordan ting burde
være, men det orienterer
seg mot resultater og driver
utviklingen i riktig retning
skritt for skritt.
— I hvilken retning går
neste skritt?
— Forvaltningen vil gjøre
oss til høringsorgan, indu
strien vil få oss til å sette
grønne merker på varene
sine. Dette skal vi gjøre,
men vi står i konstant fare
for å bli kjøpt opp. Vi tren
ger derfor makt — mye
makt. Vi trenger et redskap
som ligner på et streike
klart LO dersom snuope
rasjonen skal lykkes. I 90
årene dreier det seg om
forbrukermakten.

Ti-året det var så
bratt
— I begynnelsen av 1970-
årene var vi en av de ster
keste miljøbevegelsene i
Europa. Så kom Staten et
ter, og overtok en rekke av
Naturvernforbundets
funksjoner for deretter å
skvise oss ut i Alta. Det var
et ti-år i nesten konstant
motbakke.
— Men nå er vi på banen
igjen?
— Ja, forsåvidt. Imidlertid

er Naturvernforbundet
ennå ikke det redskapet
som skal til for å kunne
iverksette en nasjonal
snuoperasjon. Men det
kan forbundet bli når det
får
— aktive lokallag i flertallet

av norske kommuner
— flere medlemmer; også

passive
— større evne til å utøve

press.
I den anledning vil jeg fo
reslå at det opprettes et
«miljoheimevern» som
kan bli en ny form for
medlemskap i Naturvern-
forbundet
— Og så må vi ikke glemme
å få mer dybde og varme i
vår egen virksomhet.
— Varme?
— Se for eksempel på arbei
derbevegelsen tidligere.
Den utøvet et effektiv
press på maktapparatet,
samtidig som den kunne
oppvise et sterkt indre
samhold. Solidaritet og
nøysomhet var fremhers
kende karaktertrekk. Og
apropos arbeiderbevegel
sen: Vi må lære oss å syn
ge! Vi må klare å gi vårt
eget miljø en indre varme
som gir oss krefter. Vi har
noe å slåss for. Vi har noe
å dele. Så la oss ta i bruk
de midlene som finnes for
å vise det.

Sanger og
hjertevarme
— Frigjøringsbevegelsen
SWAPO sa som så: «Sør-
Afrika har bedre våpen
enn oss, men vi har bedre
sanger!» Vi må si: «Våre
motstandere har alltid mer
penger, men vi har folke-
støtte og hjertevarme.»
— Tror du ikke toppen i
Natui.vernforbundet er en
forholdsvis kald og turbu
lent plass?
— Jeg gjør meg ingen illu
sjoner om klimaet på den
toppen. Men jeg har endel
opplagsnæring og er inn
stilt på å klore meg fast og
gi alt i den perioden jeg er
ansatt for. Når jeg nevnte
betydningen av den med-
menneskelige varmen, var
det nok helst lokallagene
jeg tenkte på. Her gjelder

det at man ikke bare skal
bruke tid på å knekke mot
standere, man må også leg
ge vekt på å ta vare på
hverandre.
— Hvilke enkeitsaker tror
du kommer til å stå sen
tralt i nitti-åra?
— Før jeg kan svare på det,
må jeg lytte og lære mer.
Det jeg imidlertid kan si
nå, er at vi snart må innse
at alle enkeltsakene er
symptomer på samme syk
dom. 90-årene kan dreie
seg om klimaendring og
forurensning som nå —

kanskje vil interessen bli
rettet mer mot miljø og
helse eller mangel på mat
varer. Kanskje kommer de
klassiske naturvernsakene
sterkere tilbake — men sel
ve fienden er egentlig hele
tiden den samme.
— Hvem er egentlig den
store motstanderen?
— Jeg skulle ønske jeg kun
ne sette et presist navn på
den fienden. Forbruker
samfunnet? Tekno-kapita
lismen? Materialismen?
Ingen av ordene dekker.
Kanskje må vi snart ta job
ben med å foreta en helt
presis identifikasjon av
motstanderen vår. Hva vi
kjemper for, er klart. Fien
dens ødeleggelser også:
Livsforakt, ressursøding og
forurensning. Men skal vi
vinne, må vi identifisere fi
enden. Hvem, hva, hvor —

og så angripe.

En annen slags krig
— Frontene er bare så van
vittig mange, og vi har for
få styrker. Derfor har vi
neppe krefter til lange stil
lingskriger om enkeitsaker
slik som under kampen
om vassdragene.
Men hva slags kriger er
Dag Hareide? Når han
sier «fiender» kan man
høre anforselstegnene.
Sier han «angrep», hører
vi akademikeren og ikke
generalen. Det er ikke
mulig å finne snev av kø
lerisk temperament i or
dene. Aggresiv, han? Nei.
— Jeg har ikke spesielt stor
tro på konfrontasjonsme
toder. De hører med, men
begrenses av to avgjørende

forhold. Det første er de
mokratiet. Dersom vi ikke
vinner flertallet for oss, ta
per vi. Det andre er at i
konfrontasjon og krig vin
ner du ved å slå en mot
stander, men i freds- og
miljøkamp vinner du ved
at håp og kjærlighet preger
maktkampen.
— Du har gjort medmen
neskelighet til gjenstand
for forskning?
— Jeg arbeider nå med en
undersøkelse for Hedmark
Fylkeskommune om utvik
lingen av samfunnskvali
tet, eller forholdet mennes
ker imellom. Jeg kan fore
løbig fastslå tre ting: For
det første eksisterte det
ikke noe slikt som «De
gode gamle dager». Det er
mer mord, selvmord, for
brytelser og alkoholbruk jo
lenger bakover i tiden vi
kommer, viser tilgjengelig
statistikk. For det andre
finner vi at Norge omkring
1965 var et samfunn helt
på topp i verden når det
gjelder samfunnskvalitet.
Og endelig ser det ut til at
vi i løpet av de siste 25 år
har rast utfor og tapt mer
enn det som ble bygget

Foto: Jon Bjartnes

opp på 125 år.
— Mener du at miljobeve
gelsen kan trekke lærdom
av disse forholdene?
—Ja. Se bare: Selvom vi har
fått flere ting og teknologi-
er har vi ikke fått det bedre
som mennesker og vi har
ikke fått det bedre i natu
ren. Disse negative resulta
ter går hånd i hånd. Derfor
må kampen for okt livska
valitet og naturvern bli
som to tenner i en tang
som vi skal knipe hodet av
fienden med. Skal vi redde
natur må vi få en snuope
rasjon i løpet av 90-åra
som omfatter begge forhol
dene.
— For å få til dette må du
sannsynligvis finne deg
samarbeidspartnere.
Kommer du f.eks til å gå
til fagbevegelsen?
— I løpet av få dager etter at
det ble kjent at jeg skulle
bli Naturvernforbundets
nye generalsekretær. har
jeg fått flere henvendelser
fra næringslivstopper. Fag
bevegelsen har imidlertid
vært taus. Men vær trygg —

kommer ikke Fagbevegel
sen til Naturvernforbun
det, kommer Naturvern-

forbundet til Fagbevegel
sen! Og da vil vi bringe
med oss folgende problem
stilling: Er det en underlig
gende. felles årsak til
naturodeleggelse, arbeids
løshet og fattigdom?

Fagbevegelsen må
med på laget
— Forøvrig må norsk fagbe
vegelse være klar over at
dersom den nå ikke tar
miljokampen alvorlig, så
kan Carl I. Hagen som
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VIS FORURENSERNE
RYGGEN’
KJØP RYGGSEKK MED
NATURVERNFQRBUNDETS
LOGO!
Volum: 35 liter
Farger: 1) Lilla, grønn, rosa
2) Koboltblå, grønn, rosa.
Bæresystem: Myk, polstrert
m/spiler. Anafomisk
Vekt: i kilo
Ekstrautstyr: 5 liters sidelom
mer, fåes i alle sportsbufikker
Vask: 40 °C finvask
Produsent: Bergans
Garanti: 5 dr )mot fabrika
sjons- og materialfeil)

Varenr.: 653
Pris: kr. 695,—
Medlemspris: 495,—

BARNAS NYE
SMÅKRYPSBOK
I «Barnas nye smbkrypsbok»
kan du lese mer om våre
vanligste insekter og andre
smadyr.

Boken er den siste i en
rekke av natur- og dyreboker
som Aventura forlag har gitt
ut i samarbeid med Norges
Naturvernforbund.

Varenr.: 571
Pris: kr. 95,—
Medlemspris: kr. 75,—

ALTERNATIVER I
PRAKSIS
)ldebanken — mai 1990)
Denne boken er fodoperen til
en arlig kafalog med rappor
ter fra ulike mil joeksperimen
ter i Skandinavia.

Boken er illustrert med
fotagrafier, og hvert kapittel
har et resymé på engelsk.

Varenr. 569
Pris: kr. 65,—
Medlemspris: kr. 55,—

BLI MIUØDETEKTIV I SOMMER —

MANGE NYE TILBUD TIL
BLEKKULFS VENNER

NY BLEKKULF
KASEIT
Blekkulf «Vannvittig miljø
detektiv» med 20 nye og
spennende låter. Tekster:
Bente Roestad, musikk: Geir
Holmsen.
I rollene:
Blekkuf6 Pia BorgIl
Reb)ekka: May Britt Andersen
Halald: Terje Strømdal
Blå 1</el!: Guri Schanke

Varenr.: 654
Pris: kr. 90,—
Medlemspris: kr. 75,—

TO NYE BØKER I
SERIEN OM
BLEKKULF:

BLEKKULF OG
SPRELLINE
Varenr. 572
Pris: kr. 59,—
Medlemspris: kr. 45,—

BLEKKULF SOM
MIU0DETEKTIV
Varenr. 573
Pris: kr. 59,—
Medlemspris: kr. 45,—

NYE T-SKJORTER
Blekkulf T-skjorter med 3 nye
motiver. Størrelser. 4—5 år,
6—8 år, 9—11 år, 11—13 år.

Varenr. 565
Pris: kr. 89,—
Medlemspris: kr. 69,—

M1U0SPILL
— 2 spill i en eske
MONOPLUDO
Passer for spillere fra
10—100 år
BLEKKULF-SPILLET
Passer for spillere fra
5—10 år

Varenr. 654
Pris: kr. 260,—
Medlemspris: kr. 230,—

Vi har også butikkiokaler i Nedre gate 5B

TELEFONBESTILLING: (02) 71 5520

BESTILLINGSKUPONG

R NAT1VER
AKSIS

by Scandinavian NGO s

Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum

Eksped.gebyr 35,—

Kan sendes
ufrankert

Norge
Adressaten

betaler
portoen,

Gave til NNV

Medl.nr.:

Navn: —

Adresse:

Postnr.f-sted:

____________

D Forskuddsbetaling
Postgiro 2 36 22 59
Bankgiro 1720.05.00717

Totalt:

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

GrOnerløkka postkontor
0505 OSLO 5

_________

TIf.:

___________

Betaling ved oppkrav
ønsker varekatalog

ldébanken I Praksis
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Mangehodet troll
Når detektivarbeidet er
gjort unna, er det på tide å
bruke avisa og lokalradio
en. Men gidder noen voks
ne journalister å snakke
med lille deg? Jada’ Som
meren kalles gjernes
«agurktida», for da greier
ikke avisene å finne på
stort mer å skrive om enn
agurkprisene på torget. Du
vil bli overrasket over å se
hvor interesserte journalis
tene er i å skrive om barn
og ungdom og miljovern!

Naturens egne tegn
1. Brun tang og tare vitner om rent miljø.

Finner du det på din strand? ja/nei
2. Mye grønske, sleipe og grønne alger vitner om mye

næring som ofte stammer fra jordbruk eller kloakk.
Er det mye gronske?

ja/nei
3. Fjæremark i sanda er bra. De lager «snorer» av sand

på bunnen, det ligner på en klatt med «sand-spagetti».
Ser du slike på sandbunnen? ja/nei

4. Rur, muslinger og snegler er bra.
Finnes det? ja/nei

5. Krabber og reker i vannet er gode tegn.
Finnes det? ja/nei.

6. Rotter er derimot et dårlig tegn.
Finnes det? ja/nei

7. Og selvsagt viser døde fugler og fisk at noe er galt.
ja/nei

Skrot og sol
1. Ser du mye søppel i form av hermetikkbokser, melke

kartonger, flasker, utslitte fiskeredskaper, plast på
stranda og i vannet
Mye/noe/lite/ikke noe

2. Nytt oljesøl danner tynn regnbuehinne på vannet.
Gammelt sol klumper seg sammen til tjære eller asfalt
biter, eller belegg på bakken.
Finner du mye/noe/lite/ikke noe

3. Kloakk kan både sees og luktes. Flytende dopapir
stammer enten fra båter eller odelagte kloakkrør. Dår
lige renseanlegg bryter ned kloakken noe, men lukta
er umiskjennelig.
Lukter og ser du mye/noe/lite/ikke noe

På bildet ser du Blekkulf og vennene hans som le
ker i bølgene. Synes du Blekkulf fortjener et rent
hav å bo i? Da kan du bli med i miljøvernklubben
Blekkulfs miljødetektiver. Dere som blir miljode
tektiver kan vise alle at det nytter å gjøre noe selv
for å ta vare på naturen. I medlemsavisa finner dere
tips om hva vi kan gjøre for å løse miljoprobleme
ne. I tillegg er det konkurranser, kryssord, brev
spalte, Blekkulfhistorier og mye mer. Avisa kom
mer 10 ganger i året. Dere får også et medlemsbevis,
klistremerker og noen overraskelser...

Medlemskontigenten er 90 kroner i året.
Skriv og meld deg inn:

Blekkulfs miljodetektiver
Naturvernforbundet
Boks 2113 Grünerlokka
0505 OSLO 5
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Aksjon friske strender
slengt plast-emballasjen på
sjøen.

Det sier seg selv at fer
ske, lokale utslipp er let
test å stoppe. Et tynt olje
flak kan kanskje spores til
bake til odelagte rør på en
nabofabrikk. Melkekar
tonger med russiske bok
staver kommer derimot fra
skip langt til havs. Der er
jeg redd du må melde pass
i denne omgang.

Mil jodetektiver
tar aldri sommer
ferie Veldig
mange er en tur
ved sjøen i løpet
av sommeren. Be
nytttidaogfinn
ut hvordan det
står til med
stranda der du er.
N&M: BRITT HVEEM

Du skal ikke fin
ne. deg i at din
yndlingsstrand
blir ødelagt av

skrot, kloakk eller kjemi
kalie-søl. Ei strand er til å
plukke fine stein og skjell
på. Her kan du fortøye
prammen, fiske krabber,
bade eller bare sitte og se
på bølgene. Det er gjerne
voksne som odelegger
strendene med soppel og
forurensning. Men du kan
gjøre en viktig jobb for å

stanse griseriet. Selvsagt
kan du hjelpe til å rydde
soppel. Men ofte viser det
seg at stranda etter kort tid
er like stygg igjen, eller for
urensningen består av
kloakk eller oljesol som
ikke så lett lar seg fjerne.
Da må du ty til hardere vir
kemidler.

Hva soppelet forteller
Men først bor du sjekke
stranda nærmere og finne
ut hvordan det egentlig
står til med den. Bruk hus
kelista nedenfor til å finne
ut mest mulig om hva som
er galt med stranda. Hvis
du finner at det står dårlig
til, blir neste punkt å for
søke å ringe inn syndebuk
kene. Da øker sjansene til
å få stanset griseriet, det
være seg kommunens
mangelfulle renseanlegg,
eieren av campingplassen
som ikke har satt ut nok
soppelkurver, eller bedrif
ten over fjorden, som har

Men forbered deg godt, for
vitsen er å få renset stran
da, ikke først og fremst å
komme i avisa. Slå deg
sammen med andre ven
ner. Besøk også de lokale
mil jovernmyndighetene og
fortell dem hva du synes.
Vær et mangehodet troll,
da har du størst sjanse til å
bli hørt. Og skriv gjerne til
oss og fortell om hva du
har gjort og hvordan det
har gått.

Huskeliste til
strandbruk
Du kan finne ut mye ved å
bruke øynene når du rusler
i fjæra. Her er ei huskeliste
over hva du bør se etter.
Sett ring rundt det svaret
som passer best.

4

I
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Sladder
mens De
venter
Natur & Miljø vil på denne
måten gi sitt bidrag til slad
derpressens fremganger i
Norge:

Den australske pop-stjer
nen Kylie Minogue tilhører
den grønne bevegelse, og tåler
ingen slinger i valsen fra dem
hun omgås. De rundt 50 som
er involvert i Kylies Englands
turne har fått beskjed om at
hun vil sparke den som blir
tatt med en sigarett i munnvi
ken. Avstraffelse, om ikke
fullt så hard, venter også de
som drikker kaffe av plast
kopper. Dette er Kylies bidrag
til et renere miljo... (Søndag!
Søndag 16.04.90)

Fransk
rettssak
En fransk rett har beordret
produsenten av det fosfatfri
vaskemiddelet Le Chat til å
stoppe reklame som sier at
fosfat forurenser elver og dre
per fisk. Retten i Nanterre
fant den tyske produsenten
Henkel skyldig i «tendensios,
endog usann» markedsføring.
Kjennelsen var en seier for
Frankrikes største fosfatpro
dusent, den statlige Rhone
Poulenc, som mener det ikke
finnes vitenskapelig bevis for
at vaskemidler uten fosfat er
harmlos. Henkel må betale
Rhone-Poulenc en franc,
pluss 50 000 franc for hver
gang den sier noe stygt om
vaskemidler med fosfat i
fremtiden. (Int. Herald Tri
bune 29.03.90)

Tilbake til
naturen
Den japanske bedriften Fuji,
som lager film og annet foto
utstyr, har nå laget en resirku
leringsordning for sine en
gangskameraer. Men bare i
Japan, hvor det selges 30 mil
lioner slike kameraer årlig.
Mer Japan: Ved å ringe «na
ku-naku 7979» (naku-naku
betyr noe sånt som billig-bil
lig) kan du bore en kvinne
stemme beskrive ulike fugle
låter, etterfulgt av opptak av
fuglene.
Var det noen som sa frem
medgjort? (hit. Herald Tri
bune 13.04.90)

Det er mye god mat i øl, leser
vi i russeavisene. Nå har det
japanske landbruksdeparte
ment betalt en gruppe forske
re for å finne ut om oksekjøtt
blir bedre av å fore dyrene
med øl. Og tenkte vi det ikke:
— Både når det gjelder smak,
mørhet, farge og saftighet er
oldrikkende okser overlegne,
er rapportens dom. Grunnen
er at olet forsinker gjærings

fremtiden
Arbeidernes ungdomsfylking,
AUF, har kjøpt en aksje i El
kem, Norsk Hydro, Norske
Skog, Kosmos, Kværner og
Orkla Borregård. Flere andre
«oppkjop» står for tur.

Hensikten med kjopene er
ikke å tjene seg rik, men — litt
frekt sagt — å lage bråk på ge
neralforsamlingene. Til Hy
dros generalforsamling har

En nytte-
gjenstand
Disse linjer er for å markere at
den kvinnebevisste dukken
Barbie nylig har fyllt 30 år.
Det selges 54 000 Barbieduk
ker hver dag, men det fødes
tre barn i sekundet, så det er
nok å ta av.

Mattel, selskapet som eier
Barbie, håper å åpne en fa
brikk i Sovjetunionen iår, slik
at også sovjetiske barn kan få
glede av den langlemmede. Ja
pan skal også få sin Barbie-fa
brikk. (The Economist
16.12.89)

prosessen i oksenes mager.
Det gjør dem istand til å spise
mer.

Vi kan ikke skjønne annet
enn at dette er forskning som
bringer verden fremover. Men
hva med virkningen av eggeli
kør på broilerkjøttet? Her lig
ger ennå mange viktige opp
gaver og venter. (Int. Herald
Tribune 6.04.90)

AUF reist et forslag som ber
styret om å iverksette tiltak
som sikrer kontroll med ut
slipp av dioksin og kvikksølv
fra fabrikken på Herøya, samt
å opparbeide et resirkule
ringsanlegg for PVC, magne
sium og aluminium, og i til
legg å vurdere avvikling av
PVC som ikke lar seg resirku
lere.

Større EF-
epler
Synd for deg som liker små
epler. EF har nå slått fast at
minstestorrelsen på EF-bon
denes epler skal økes fra 50
millimeter i diameter til 55.
Epler som ikke holder mål,
blir mat for saftpressene.

Bakgrunnen for forslaget er
å spare penger. Det er over
skudd på epler i EF-området,
og kommisjonen er forpliktet
til å kjøpe alle overskuddse
pler til en oppgitt pris. Kom
misjonen mener dessuten at
den nye bestemmelsen er av
speiler forbrukernes ønsker:
Langt flere sm enn store ep
ler er usolgt. Det tyder på at
forbrukerne liker best å knas
ke de store.

Så spørs det da, hva Norge
vil gjøre. (The Econornist
17.03.90)

Adopter en
vannboffel
Bærer du på en hemmelig
drøm om å bli boffeleier? Da
har du endelig sjansen til å
realisere drømmen ved å bli
andelseier en miljovennlig
Carabao, som boffelen heter
på Filippinene. Det eneste du
trenger å gjøre er å skrape
sammen 3600 kroner. for ek
sempel ved innsamling på
jobben. For denne nette sum
kan en bonde på Filippinene
bli en lykkelig eier av ett tonn
vannboffel med en rekke
fremragende egenskaper. Ca
rabaoen er sterk, om ikke di
rekte smidig. Den produserer
melk, gjudsler selv, er en tro
fast kamerat, og den er meget
miljøvennlig sammenliknet
med en traktor.

Interesserte kan henvende
seg til: Kalayaan — sølidari
tetskomiteen for Filippinene,
Pb 4648 Sofienberg, 0506
Oslo 5.

/

Mye øl i god mat

JA, jeg vil gjerne abonnere på Bellona Magasin. Send meg giro.

JA, jeg ønsker informasjon om hvordan jeg blir stottemedlem i Bellona.

AUF investerer i

Adresse BELLONA
Retur: Miljostiftelsen Bellona - Postboks 8874, Youngstorget - 0028 Oslo i

_____________________________
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MIN NATUR

Med

Vi bergensere
samler på sol
skinnsdager som
andre samler på
sjeldne frimerker:
når vi endelig fin
ner et uventet ek
semplar, griper vi
det med pinsett
og holder det opp
mot lyset så lenge
solen skinner —

og flyter hvert se
kund.

S olskinnet nytes
nok mer i Ber
gen enn de fleste
andre steder. Li

kevel — det som gjør Ber
gen til nokke helt for seg
sjøl, det er fjellene. Fjelle
ne og naturen.

tåkehavet! Kjenne solen
over den fuktige kulden og
se det vakre, hvite teppet
under deg, skue over dalen
til toppene på Lovstakken
og Lyderhorn — vite (men
samtidig ikke vite) at der
nede ligger Norges nest
største by et sted...

Eller det å gå bergenser
nes adelstur over alle — sØn
dagsturen «over Vidden» —

fra Ulriken til FlØien (eller
omvendt), krysse Borgar
skarets historiske grunn.
der Kong Sverre og hans
menn engang passerte — en
«høyfjellsvidde» i gangav
stand fra byen!

Eller det å løpe din faste
løpstrasè inn i «Isdalcn».
mellom Ulriken og Fløien.
der du kommer inn i en dal
mcd bratte fjell-sider, kledd
mcd skog — formasjoner
som får deg til å tenke på de
vakreste sidedaler i Sogn og
Fjordane eller Møre og
Romsdal — og så er du frem
deles bare på gangavstancl
fra den samme store byen!

Rundt Bergen ligger Byfjel
lene som et naturlig bak-
teppe for året. Hvor du
enn befinner deg i byen,
kan du stikke hodet ut av
vinduet — og så ser du et
fjell. Og i fjellsiden har året
tegnet sine akvareller. Der
ligger snøen fjorten dager
hver vinter. Der krummer
de nakne trærne ryggen og
tar spenntak mot våren,
mens alt blir lilla, i denne
«våren før våren», som
Nordahl Grieg kalte den.
Der blir fjellsiden grønn og
lubben et stykke ut i mai.
Der ligger den og kroer seg
i solen, til juli setter inn
med regn og gråvær. Der
forandrer den farge når det
går mot høst: fra grønt til
gult og rødt og endelig til
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brunt. Før fjellet enda en
gang pudrer ansiktet med
snø og pynter seg til jul.

I Bergen har du alltid natu
ren som nærmeste nabo.
Befinner du deg midt i
Sentrum, på Torgalmen
ningen, kan du gå et kvar
ter-tjue minutter i hver ret
ning, så er du ved en fjellsi
de. Og derfra er det bare èn
vei: oppover. Står du på
Fisketorget, går du i løpet

av tre-fire minutter opp til
Fløibanens nedre stasjon.
Banen tar åtte-ni minutter
opp til toppen, der du tar
steget ut i en naturpark
som kan gi deg all verdens
naturopplevelser, fra skog-
bunn til høyfjellsvidde, fra
maurtuer til polarrev, fra
badeliv til skiturer.

Fordi naturen er så tilgjen
gelig, gir den deg mulighe
ten til hyppige turer. Når

jeg skal skrive om «min
naturopplevelse» må det
derfor bli i flertall — for
ingen steder har jeg hatt så
mange naturopplevelser
som i Byfjellene rundt Ber
gen.

Noen av dem tegner seg
tydeligere i hukommelsen.
En av de første snødagene
en vinter — med så ny snø
at vi som bor i bygatene
oppover Fløifjellets sider
faktisk kan ta skiene på

utenfor ytterdøren og bru
ke skiene hele veien opp —

en av de dagene var jeg på
vei mot Rundemanen. Det
glitrer i snøkrystaller, trær
ne sto som tegnet på et ju
lekort rundt meg, og jeg
befant meg akkurat pa
grensen mellom dag og
natt. Bak meg, ulmende på
himmelen over Askøy,
hadde jeg en lav, mørke-
rød solnedgang. Foran
meg — oppe over Blåma

nen — hadde jeg en krys
tallklar, uplettet fullmåne.
Og på himmelhvelvingen
mellom solnedgangen og
månen hadde jeg alle him
melens fargenyanser, fra
Ilammehav over lilla. flas
kegront, dypblått og til
svart floyel, brodert med
stjerner. Lyden av skiene,
fram og tilbake, under
meg. Ellers: den store still
heten. Ei det nodvendig å
si noe m ei?

Men fjellene har mange
ansikter, og året har mange
sider.

Det å bestige Floien en
tidlig, tidlig sommermor
gen, med sol-oppgangen
som gylden champagne i
øst, mens fuglene slår sine
første morgentriller. og luf
ten ennå har et kjølig snev
av natt i seg...

Det å klatre opp fjellsi
den i tykk, grå tåke — og så
plutselig komme opp over

For den sanne bergenser
har navnene på fjellene sin
egen poesi: Ulrikcn og Fløi
en. Sandviksfjellet og Ly
clerhorn. Løvstakken og
Damsgirdsfjellct — og dis
kusjonen om det syvende
fjellet utsetter vi til en an
nen gang... Alle fjellene har
sin karakter, sin utsikt og
sine opplevelser. Dc er der— like innenfor rekke-vidde —

alle sammen.
Fra fjellet kommer du lu

tret ned igjen. Da kan du
møte hverdagen med nye
krefter. Så lenge du vet at
du fremdeles har naturen
som nærmeste nabo.

Gunnar Staalesen

meste nabo
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FREDSKORPSET TRENGER DEG
Har du en fagutdannelse og noen års yrkeserfaring kan
vi tilby deg et meningsfylt arbeid. Lønnen utgjør for
tiden 9.745,- pr. mnd. som er tilstrekkelig til å ha en
nøktern, men forsvarlig levestandard i tjenestelandet.
I tillegg kommer ytelser som fri bolig, etablerings
tilskudd etc. Skriv eller ring til_Fredskorpset.

Fredskorpset rekrutterer fagfolk til: Botswana, Kenya,
Mosambik, Tanzania, Zambia, Nicaragua og Costa Rica.

4

Det norske Fredskorpset er en del av norsk offentlig bistand
til utviklingslandene. Fredskorpset arbeider i direkte kontakt
med lokale befolkningsgrupper. Det legges vekt på overføring
av kunnskap og oppbygging av lokal kompetanse. Prioritet
gis til tiltak som kan stimulere til sosial og økonomisk utvik
ling. Søkere må ha permanent førerkort. Kontakt Fredskorps
kontoret, tlf. 02/31 44 00, eller send Inn kuporigen, så sender
vI deg søknadsskjema og flere opplysninger.

FdrpoPostboksOO
Ja, jeg har lyst til å gjøre en innsats, s.å dette vil jeg gjerne vite mer om!
Send meg søknadsskjema.

Navn:________________________________________________________________

‘Adr.:_______________________________

P.nr./sted:__________________________

TIL:_______ Alder:____

___

NORAD
Sivilstatus:

______________________________

KTOIlrTF I EOF U1VIKI IN(,SHJI LI

‘Yrke:

_____________

FREDSKORPSET

FOR TIDEN ER DET SPESIELT BEHOV FOR:

Synspedagog
Sykehusingenierer
Ernæringsfysiolog
Helsesøster

Bygningsingeniører
Vei ingeniører
Yrkesskolelærere
Allsidige mekanikere

Møbelsnekker gjerne
m/undervisningserfaring

Tekstilhåndverker /
designer gjerne
m/undervisningserfaring
Garver

Agronomer til undervisning
Tiltaksko nsulenter/
(agronomer m/administrativ/
økonomisk erfaring)
Skogtekn i kere

Lærere i heimkunnskap
Lærere i realfag


