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Ny ristype
i Kina

I Kinesiske viten
skapsfolk har utvik
let en ny type høyty
tende ris som nå har
fått gjennombrudd i
landet. Den nye
risen gir avlinger på
ni tonn per hektar,
eller 10 til 15 prosent
mer enn de sortene
som er vanlige i lan
det idag.

Den nye typen er
en hybrid som Det
kinesiske akademi
for landbruksviten
skap er kommet
fram til ved å krysse
forskjellige typer
villris med vanlig
ris. Den nye hybri
den gir avlinger flere
sesonger, noe som
innebærer at bønde
ne slipper å kjøpe
såvarer hvert ar.
(IPS)

Krokodille
eksport

I Eksport av kroko
dillekjott skal skaffe

Tanzania sirt til-
trengte valutainn
tekter. Krokodille
farmer i Tanzania
eksporterer i dag
krokodilleskinn for
rundt en million dol
lar årlig. Planen er å
utvide eksporten til
ogsa a gjelde kjøtt.
(IPS)

Tæres
bort

• Inka-indianernes
mesterbyggverk i
Machu Picchu i Peru
er i ferd med a øde-
legges av forurens
ning, advarer UNES
CO, FNs organisa
sjon for utdannelse,
vitenskap og kultur.
En UNESCO-ekspert
har nå lagt fram en
plan for å bevare
den historiske fest
ningen, som står på
organisasjonens liste
over kulturminnes
merker som er spesi
elt verdifulle for
menneskeheten.
(IPS)

• — Verdens fiskeri-
er står overfor store
problemer på grunn
av minkende bestan
der og forurensning,
sier generaldirektør
Saouma i FNs orga
nisasjon for ernæ
ring og landbruk
(FAO).

Problemene kom
mer pa et tidspunkt
da fisket i verden har
økt fra 70 millioner
tonn i året i 1979 til
100 millioner tonn i
1990. Likevel er etter
spørselen større enn
tilbudet. Etterspør
selen har allerede
ført til fiske i et slikt
omfang at det truer
bestandene av en del
fiskeslag, heter det i
rapporten. (IPS)

Hogst truer
stammer

• Tropeskogen i det
store stammebeltet

som berører fem
indiske delstater er
na i fare. Den uvetti
ge hogsten av sal
treet, som er hellig
for stammefolket,
truer deres livs-
grunnlag.

Omlag halvparten
av Indias 60 millio
ner stammefolk bor i
dette beltet, som gar
tvers over delstatene
Bihar, Madhya Pra
desh, Maharashtra,
Orissa og Andhra
Pradesh.

Frø fra sal-treet
utgjorde en stor del
av hasiskosten i
området, men blir na
i stadig større grad
sendt til moller der
det blir utvunnet
matolje av dem.
Bladene fra treet
brukes til å lage trau
og korger, mens
stammer og grener
brukes til byggema
teriale både i og
utenfor distriktet.
(IPS)
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I GRANSKAU[N HELLER Nrum

%Iaiilg flerr ‘.hi’ lii l)rukere blir klar over at de selv kan i i iiilpi ‘I .t v-lge de

i ofl) i i ‘i iiiljovennlige. Sorri Skandinavias størse p14 eli il i li 4 ii1ii’udukter har
i il ‘ipcirh ii. i i ‘‘i vi velger råvarer. Derfor er det en glud’ .i ki iii’ 4)114 lii ii1)IodUktefle

du li in i vnfor er fremstilt av niiljøvcnnlig og [i ‘i il 144 41414 I t.tkriale.

i il. ‘H’ 11111 i’t,e tniljøvennligeprodukter kan du ‘‘‘i-’’’ /) O) (i H—28 888,
.1. I f.’.’””. NVt (l)u betaler kunfor ett tellerskrifl, uiu’!f 111 ‘i i 14i,s4h! du ringerfra.)

Tenk før du handler! —
SABA ‘Mölnlycke 11

q li •. ia’ ircnv,tiil j, ikke ktorbtekct celtukise-nia’.e, mciii v .rI ‘i’.,.’ øb.ndh’ ii I.qLl lv relurpapir og mitjovciintig

— Vi har oppnådd et kompromiss med EF-landene når det gjelder merking av giftige
stoffer. De skal fremdeles ha dødningskalle, men den skal ikke se så nifs ut.
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INNHOLD

Fritt fram
for fugleranere

— Norge er et eldorado for fuglera
nere, sier den britiske fuglekrini
eksperten Andrcw Jones. Hvert år
omsettes norske egg, unger og
utstoppet fugl for store summer i
ti tJa ndet. Riksadvokaten mener
strafferammen for forbrytelser
som minsker bestandene av truede
arter må seksdobles.

________ _____
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Miljøverm’rne tapte krigen, ii liii

vant freden. Alta—kampen la
grunnlaget for en mer miljneiii

lig vassdragsforvaltning.
i i

EF-SPESIAL:
Een mnektigste lobbi—’ri’1‘,i ‘n

Brussel, Enropean Ro,u,il!,il I
Industrialist, har han’ /,() iii,,l1 iii

mer. Til gjengjeld er i/i’ ii’’ii n

gode for en årlig omnseiIIlli,.: i’
450 milliarder dollar. I ) an ‘iii

teklubben av multidh,i’A!i’a i i

bak ideen om EFs iiiilri ,,hi,! I

— EF—medlemskap iI I ni.:

Norge til å rediisi’a ;w

iiIsliii ilc’’c’ imitluIii’ii
k1IIIiit’ (( ).‘ in’ flhti, 1, I;l-s
imiilj ‘hi i,,i,,,i.-/i ‘min ( aula Ripa de
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I I(’i 1:1 ihh’ Iii,iIi’s inmilte vi

lilali ini cipp, i ln’c’i!falI /r å ta
a’ iuflc’c’! , ic’i I )cii’id Rehling,

ilii.c,l li’; i I )c,ii,iicii h
Nc,I iii fi cclni,,’Ic c,c’,ii,i.
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Når Kjartan
blir stor

• skal han bli krabbefisker.
Alle de små krabbene skal han
slippe ut igjen. Inni teinene
skal han ha albueskjell til agn,
for Kjartan vet nemlig hvordan
man får tak i dem, uten å knuse
skjellet.

• Syk norsk mat.
.
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Sur nedbø; radioaktivitet og
industri-forurensning har gjort at
en rekke norske matvarer er blitt
“nei-mat”. N&M gir i et eget kart
en oversikt over det «giftige
Norge».

Maharajaens
fugleparadis

Atomkraft-falitt
for u-land

Mer enn 25 u-land satset på at
atomkraft skulle gi nesten kost
nadsfri og ubegrenset energi.
Store forskningsprosjekter ble satt
i gang. Nå viser nye studier at det
har vært bortkastede penger.

Et fritt marked og privat eien
domsrett vil løse miljøproblemnene
i den grad slike problemer finnes,
mener Jan Arild Snoen, leder ved
Fremskrittspartiets
tJtredningsinstitu tt. Han varsler
kamp mot «øko-fascistene» i in il
jøbevegelsen.
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Fugleparadiset Bharatpur er Asias
fineste våtmark, med tusener av
ender, hegrei tramier og storkefugl.
Men naturlig er den ikke.
Bharatpur ble skapt i det forrige
århundre av en maharaja som

Side 28 ønsket sitt eget jaktreservat.
Side 30

Seier i Alta

LEDER
Et viktig forum i denne debatten er selvsagt

«Nasjonalutvalget for bærekraftig utvikling». Her får indus

trien anledning til å fortelle statsministeren hvor usedvanlig

rute bærekraftig Norges mål for CO2 -utslippene er.Irbare begreper — et lynkurs
Språket er viktig, retorikken virker. Etter en travel vinter i

<
TTbør fortsette å kombinere en bærekraftig korridorene har den ene Stortings-representanten etter den

Jj økonomisk vekst og miljøvern», sier EFs andre stått beskjemmet fram og innrømmet at de var på bær-

miljøkommisjonær Carlo Ripa de Meana. tur den dagen CO2 -stabiliseringen ble vedtatt.

i i ni til il høres ut som om Europa aldri har drevet med Overnasjonalitet er et annet populært begrep i disse dager.

Det betyr at land som er sinker i miljøpolitikken skal kunne

I • ii som blir begrepsforvirret — eller alltid har vært det tvinges til å gjennomføre tiltak. Norge, for eksempel, kan lene

— cii vi I ud ra med en smule assistanse. Bærekraftig vekst, seg godt tilbake og vente på å bli påtvunget overnasjonale krav.

kalt bærekraftig utvikling, kan for eksempel bety: Kostnadseffektivitet — også et ord på alles lepper. Betyr at

• /\I k’i ikke er grenser for økonomisk vekst, men at økono- Norge kan glemme rensing hjemme, mot at vi lover å rense i

,iii’k vekst må skje innenfor de grenser som naturen setter. Et andre land.

i\ ic.miisk økonomisk og sosialt vekstbegrep. (St.meld. nr.46) Savner du føre-var-prinsippet? Vi anbefaler en to-dagers

• (.)knnomisk vekst med nok mottiltak. (Kaci Kullmann Five) konferanse som Biologenes interesseorganisasjon holder i

Ii praktisk eksempel: Bygging av gasskraftverk, fortrinnsvi ‘)slo i juni — om innholdet i dette begrepet.

I Midt-Norge. Bærekraftig fordi det på uforklarlig vis vil få Hvis det fortsatt er behov for nyskapninger i miljøspråk

i il i [)pene av klimagasser i et eller annet europeisk land til moten — har du hørt om kryssløpskorrigerte utslippskoeffisi

enter? I
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Gentekno
hvafornoe?
Naturvernforbundet har

laget et hefte som gir

folk flest en mulighet til

a forsta hva bio- og gen

teknologi er, og hvilke

problemer og muligheter

som skapes.

Bioteknologi og gen

teknologi er ord vi ofte

hører. Mange har hørt

om pomaten, krysning

en mellom tomat og

potet, og liknende kurio

siteter. Heftet ‘EGen

teknologi og miljøvern»

forteller om flere slike

nyskapninger, men de

settes inn i en sammen

heng. Hva betyr men

neskets manipulering

ned naturen? Hvilke

muligheter og farer

apir genteknologien

for”

N;ittnvirntorbundets

I) I lyer disse

kne, og drøfter

I vilk kr vi trenger

nr lyn (P1 nye lek—

I I li’ ‘i •. i i ti knologi

f’i

i (Il, og

I’’ tn ‘() i

Ihjtv•n1

)*Iboki ?I 3

(IrtjPrn4khn
(P,t)) L)&() 3

Ti O27t32Ov*d

Totitoin

for svin kloakk
I I Røkelaks, ut for a utnyttes I • Bardu kom
karameilpudding til energi form,i I. mine har fått

og biff med bear- Det er verken ntviklingsprisen
naise — det vil bli nytt eller revolu- tor nord—norske
dietten for slakte- sjonerende at kommuner for
griser i Rogaland. biler kan gå på måten de renser

Går alt etter pla— metan eller natur- kloakken på. Sy—
nen, skal det nye gass. Det vanlig- slemet går ut på å
fôret fra Agro ste er imidlertid (iltrere utslippet

Fellessiakteri ga at bilene bruker gjennom jord, og
til omlag 20 svine— gassen i kompri- brukt’s pa tettste—
produsenter. Åtte mert form (CN( ), titt Setermoen

Rogaland—korn— men Hovlands bil med 2 500 men—
muner far løst et går på flytende u’skt’r pluss en
miljøproblern, og metan (LN G). i i il i 1vrforlegning
bøndene får rirne— pi 2 1)0(1 mann.

lig fôr. Malet er å BriiidJ._ Mitoden er bil-
tilby svineprodu- lig, enkel og
sentene föret for i’IIi’klv. l)etloka

omtrent 75 pro- “ ‘ J In vissdraget er
sent av det vanlig I I To små hver ni rt’nset, takket
kraftfôr koster. som ligger på hver vin’ prosjektet

Matavfallet skal sin side av den i mi ble startet i

samles inn fra dansk-tyske gren l7 i regi av tek

storhusholdnin— sen skal i løpet iv mn’I etil.
ger. Maten kjøres fire år oppnå mil
til Grodaland de- joresultater som er ITj()ller na
struksjonsanlegg like ambisiose soui .1 I-’

hvor det blir sor- dem man ifølge çn nei
tert for hånd, Brundtiand—rap
kvernet og forvar- porten trenger I • (imrettslaget

met. Etter forvar— 40—50 år på å opj ( i iii iii ti’n i l3aIle—
mingen blir den nå. Den lille din ull i I ),i nuark
sterilisert under ske byen Toftltin I iii i ‘i I istrt ut
trykk og opp— og Bredsted I ‘i ‘,i li ‘in’ I il renova—

bevart ved rundt den andre siden ‘i n kritlie, etter

90 grader. To til av grensen, med il nu ‘.I,irlet

tre gane,er i uka tilsammen 8 (kM) ‘‘I ‘I m’l’orttning.

vil fôret bli kjørt innbyggere, er i i I bogen, som

ut til bøndene, med EF—støtte ut i .i i ‘I i I B), går

som har spesial— pekt som såkalte iii ) i I ilt i’lall

lagde tanker for Brundtland—byer i ‘i i ii- i ‘r, ender
lagring. EnergiforbrukI i ji nuingssy—

ide to lillepult— .1 mi liii) tor
. o samfunnene skal I” lIi’,i’n. mye—
j r pa skjæres ned med li in ‘ii mi knapt

søppel
30—50 prosent illi’ (Ut i i I nr til
rede innen I i i mm mmi ‘pi ‘nvin—

I I — Kjør bilen Innbyggerne ski I i i i i i’ I in v il

på søppelgass, læres opp til stor ‘ ‘ i

oppfordrer sivil— re energibevissi- iiiim mi ‘ ii ‘ii I et I

ingeniør Odd het, hus skal ho’,’ m’y,.I mi li’’ iilgi(

1—lovland, som i isoleres, nye tvpt’r i ‘iii’ i I i ti .ligel

samarbeid med lavenergihus ski I i liii i ‘ml

importoren har bygges og fabrik I i mmi i ii ‘i

bygget om sin kenes energisvinn iii

Audi 80 fra ben- skal minirnalise
‘,iidrift til soppel- res. Det er tenkt
1’,issdrift. Gassen på alt fra elektro
Liii i prinsippet nisk styring av ra 8 8fl On

lii’iIt’s på hvilken gatebelysningei i Praksis,
mmmi lelsi søppel- til el- produksjon Alternativ

i’ lliimg, men fore— med avfall fra dii Iramtid
j ‘i’, er det bare lokale potetnwlta

mi I. lvllplasser brikken som hri.’mi
I, i ‘In hentes sel.
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•. 0

• •.

• ....•.
• . .••••..

fl

N&M • ANDERS
GJESVIK

— Norge er et av ynd
lingslandene til fuglera
nere. Dere har store
mengder fredet fugl,
ingen grensekontroll og
et svakt lovverk.
Sjansen for å bli tatt er
minimal, sier den britis
ke eksperten på fugle
krim, Andrew Jones.
Hvert år omsettes nor
ske egg, unger og
utstoppet fugl ulovlig
for store summer i j
utlandet.
Andrew Jones er ansatt i
Royal Society for the
Protection of Birds i
England. Den tidligere poli
timannen jobber på heltid
med fuglekriminalitet. Jones
er ikke imponert over den
norske innsatsen.

— I løpet av en uke kan jeg
skaffe en bestilling på en
jaktfalk fra Norge. Britiske
fugleblader annonserer etter
bestillinger på rovfugler for
neste sesong, sier Jones.

Jones mener at den norske
loven må endres slik at den
som eier en utstoppet, fredet
fugl må bevise at han har

ANSVAR: Kyniske utlendinger plyndrer havørnreirene og selger ungene
for store summer i utlandet. Norge har over halvparten av det som er

igjen av verdens havørnbestand, og har et spesielt ansvar for å opprett
holde arten. (Foto: Johannes Jensås)

q
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(090) 29500 —

fuglenes ned
hjeipsentral

I fjor fikk Fuglevakta 210 mel
dinger fra publikum med mis
tanke om overgrep mot fugler.
Tipsene dreier seg om reir
plyndring, ulovlig jakt, mis
tenkelige biler» og skadd fugl.
Fuglevakta er en dognoverva
ket telefon for tips om fuglekri
minalitet, og fungerer som et
bindeledd mellom pulikum og
politiet. Fuglevakta drives av

Norsk Ornitologisk Forening,
og har over 50 kontaktperso
ner som kan bista lokalt i kon
krete saker. Vakta har kontakt
med oppsynsmenn, viltnemn
der, fjelltjenesten, politi og
lensmenn.



— Strafferammen bør
seksdobles

Miljøverndepartementet foreslar å doble straf
ferammen for brudd på Viltloven fra 1 til 2 ar.
Det innebærer at foreldelsestristen øker fra 2 til

5 àr. Riksadvokat
Georg Fredrik Rieber
Mohn foreslar i sin
høringsuttalelse en
strafferamme på 6—10
år for forbrytelser som
minsker bestanden av
truede arter. Forslaget
blir trolig behandlet av
Stortinget varen 1992.

I høringsuttalelsen
sier Riksadvokaten
at en strafferamme pa 2 r ikke er avskrek
kende nok for alvorlige brudd pa Viltloven og
at det haster med å vedta en økning av straf
ferammen for å beskytte truede dyrearter.

Departementet foreslàr også å innføre obli
gatorisk registrering av utstoppede dyr. Da
blir det lettere å pavise at dyret er ulovlig
utstoppet.

Ovt’igniigfm side 9

Eggplyndring
Fram til midten av 60—tallet var eggsamling
vanlig i Norge, også blant fuglevenner. Da
kom en forstaelse for at det var bedre å stude
re naturen enn å samle på den. I dag er det få
som blir tatt med ulovlige eggsamlinger. Men
disse samlingene er store, og omfatter ofte
sjeldne arter som dvergsnipe, havorn og jakt
falk. Profesjonelle krypskyttere bruker egge
ne til a bytte til seg verdifull fredet fugl. Det
er ikke store penger i eggmarkedet, de fleste
eggtyvene er briter og tyskere som stjeler til
egen samling.

I England ble en kjempesamling med
26 871 egg beslaglagt hos en privat samler.
Mange av eggene kom fra Norge. Hos samle-
ren ble det også funnet kart der norske egg-
plasser var avmerket. Slike kart sirkulerer i
det utenlandske eggsamlerrniljoet. Andre
saker har vist at samlerne har kart pategnet
faste eggsankingsruter langs norskekysten. •

Les mer om fuglekrim
Norsk Ornitologisk Forening og Naturvern-
forbundet i Rogaland har utgitt et hefte om fugle
kriminalitet, «Fredet — men ikke reddet». Det kos

ter 25 kroner (15 kroner stykket for over 10 hef
ter). Overskuddet gar til drift av alarmtelefonen
Fuglevakta. Heftet bestilles fra: Norsk Ornitologisk
Forening, Postboks 2207, 7001 TRONDHEIM —

Tlt: 07-525142

N&M • ANDERS
GJESVIK

Da Fuglevakta og poli
tiet slo til mot en gård i
Sor-Odal i november i
fjor fant de fem frysere
med fredet fugl og fire
jaktfalker i fangenskap.
I juni starter rettsaken
mot.odølen som er til
talt for å ha fanget og
drept minst 178 fredede
fugler. Han risikerer
opp til ett års fengsel.

Odølen er tiltalt for å ha fan
get minst 178 fredede fugler:
79 hønsehauker, 24 spurve
hauker, 42 kanadagås, konge
ørn, jaktfalk, fjellvak, hubro
og andre ugler, og en rekke
andre fuglearter. Fuglene er
solgt videre, levende eller
døde. De er fanget i Oslo, Sør-

Odal og Sør-Trøndelag. Til
talen omfatter ulovlig bruk av

.eller, skytevapen og duer
som levende åte. Duene skal
han ha fanget i Oslo, og brukt
dem i fellene på gården i Sør
Odal.

Odolen risikerer opp til ett
års fengsel for de forholdene
som tiltalen omfatter. Vik
tige bevis i saken blir man
nens dagbok, der virksom
heten er nøye nedtegnet. Det
er et grundig arbeid fra
Fuglevakta til Norsk Ornito
logisk Forening som har fort
til at saken havner for retten.

Opp kjøper e n
I november i fjor fikk
Fuglevakta to uavhengige
tips om at det skulle komme
en oppkjoper til en gård i
Sor—Odal for a kjøpe død,
fred et fugl.

Fuglevaktene kontaktet
lensmannskontoret i Odalen,

men fikk beskjed om at det
var for tidlig for politiet å slå
til. Na fulgte fire dager med
intens overvaking av gården.
Seks mann fra Fuglevakta
byttet på a ligge to på vakt
fra grytidlig om morgenen til
midnatt. Kamera og kikker
ter fulgte nøye med i oppkjø
peren og odolens gjøremål
fra en tommerlunne rett ved
garden. I biler parkert langs
gårdsveien satt fuglevaktene
og noterte når de kom og for
lot garden. Gjennom mohil—
telefon hadde de kontakt
med lensmann og de andre
fra Fuglevakta.

Søndag nærmet fuglevak
tene seg gården. Plutselig
hørte de en en kjent lyd fra
låven. Falkeskrik. Enhver
tvil var fjernet. Fuglevaktene
kontaktet statsadvokat Vidar
Helgheim, som selv reiste
opp til astedet. Tirsdag mor
gen slo lensmannen og stats—

keskrik, denne gangen fra
skogholtet. I en skråning
inne i en tett granskog satt to
jaktfalker i et enormt net
tingbur. Buret var så godt
skjult at bare skrikene
avslørte dem.

Dagboka
Inne i vaningshuset apen—
harte et trist syn seg; fem
frysere fulle av fredet fugl.
Hønsehauker, spurvehau
ker, ugler og andre arter
hadde bøtet med livet for å
ende opp på peishylla til
mennesker med større sans
for å eie enn å oppleve natu
ren. I bokhyllene stod det en
enorm samling av bøker om
rovfugl, og det ble funnet
kart der fuglenes hekkeplas
ser var avmerket.

Odolens dagbok ble ogsa
funnet. 1-ler var fangst og
observasjoner nedtegnet i
detalj. Dagboka avslørte at
odølen hadde fanget og
drept store mengder fredet
fugl over hele Norge.
Odølens dagbok er viktig
bevismateriale i saken som
trolig kommer opp i Kong
svinger herredsrett i midten
av juni. Oppkjøperens sak er
ennå ikke berammet. Fuglene
som var fanget på gården er
sluppet løs, mens deres fri
hetsberøvere står foran et
oppgjør med rettsapparatet.

Viktig hjelp
Statsadvokat Vidar Helg
heim er meget fornøyd med
fuglevaktenes innsats.

— Politiet hadde aldri lyk
kes i å finne fram til fuglene
og pågripe gjerningsmenne
ne uten deres våkne innsats.
Saken viser at politiet og
påtalemyndigheten er av
hengige av at naturvemnere
melder fra og bidrar med
opplysninger til videre etter-
forskning. Det er de som har
lokalkunnskap og som vet
hvor fuglereirene er, sier
f-lelgheim.
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IM’JESPEBBET: Folk fra
Fugh’vakta som spanet
pa gården i Sor-Odal
hadde hørt falkeskrik. Da
politiet slo til, viste det
sr’ç at to jaktfalker var
innesperret på låven.
(Foto: iVlorten Bilet).

FANGET
OG DREPTE
MINST 178

FREDEDE
FUGLER

advokaten til. Odolen ble
pågrepet på gården. Opp-
kjøperen kom seg unna i før
ste omgang, men han ble
raskt pågrepet av en av
fuglevaktene.

Hemmelig hur
Aldri før er det gjort et så
stort beslag av levende, fre
det fugl her i landet.
Fuglevaktene hadde ikke
hørt feil; pa laven satt et par
jaktfalker. Fuglene var i god
form, og et spesialinnredet
treningsrom tydet pa at fal—
kene skulle trenes opp til
jaktfugler for mennesker. På
laven bli’ det ogsa funnet en
spurvehauk, en spurveugle
og et hur med spurver. I en
avkappet gran utenfor had
de odølen satt opp en ros’
fuglfelle med levende duer
som ate, og han hadde spent
opp fangstnett for a fange
smafugler. Igjen hortes fal—
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PORTRETT: KJETIL BJHRNSTAD

Gråhåret og
nygrønn gutt

NYGR$M: - Jeg hadde ikke
tenkt å mene noe om inil
jøvern i det hele tatt. Det
er noe ekkelt med kunst
nere som kaster seg på
motebølger, sier Kjetil
Bjørnstad, som har laget
miljø- rockeoperaen
RIFT. (Foto: Anders
Gjesvik)

t ein b rygg a
på Sandøya
utenfor
Tvede

strand trer
fram i den

våte tåka. Grusstien fra
brygga leder opp til
Bjørnstads hus som er byg
get i 1971. Et vinterblekt gut
teansikt med et forsiktig
smil og grå hårmanke kom
mer til syne i doråpningen.
Det mediaskapte bildet av
vidunderbarnet som bor i
skipperstua på den solfylte
kunstnerøya passer ikke.

—Jeg hater medias vidun
derbarnstempel, og føler
meg ikke som dette «vellyk
kede mennesket», sier Kjetil
Bjørnstad med trykk på det
første verbet.

Media har forlengst satt
Bjørnstad på vidunderbarn
pidestallen, uten at det har
hindret dem fra å pryle løs
gjennom bokanmeldelser.
Men Bjørnstad passer ikke i
bås, den måtte i så fall ha
hundreogingen vegger. Han
taler alltid med minst to
tunger, og ser overtydelig
het som kunstens fiende.
Hvis han også denne gangen
skal tvinges inn i en bås, og
det skal han, må det bli
«gråhåret gutt» eller «gutt
med erfaringer». Bjørnstad
beveger seg i spennet mel
lom guttens åpne naivitet og
den gamle mannens erfa

ringer, og på en måte virker
det som om han alltid har
gjort det.

Bjørnstad debuterte både
med bok og konserter før
han var fylt 20 år. 1-Tans for
melle utdanning er 7-årig
folkeskole og vanlig yrkes
praksis begrenser seg til
avisbud. Men allerede som
16-åring reiste han rundt i
landet som pianist. Dette ble
hans skole på godt og vondt.

OSLOGUTfEN KJETIL trod
de aldri at han skulle flytte på
landet. Men da han og kona
Tone besøkte venner som var
flyttet til Sandøya, fant de
fort ut at de ville trives her.— Det er noe magisk med
en øy. Den er som et kloster
der jeg kan finne ro i de
arbeidsperiodene som jeg
forholder meg til en masse
mennesker i Oslo. Da er det
en sterk og god overgang a
komme over hit med bat
under stjernehimmelen
klokken to om natten.

Utenfor er været i ferd
med å lette, og sjøen kjem
per for å gjenerobre utsikten
fra det grå tåkehavet. Men
tåken klarer ennå å skjule
den rike skjærgården. Dette
uoversiktlige mylderet av
steinknatter tiltrekker Kjetil i
spennet mellom det vakre
og det skumle. Men han er
ikke en seer, det er musike
ren som har den sterkeste

naturopplevelsen. Det er
lyden og rytmen i havet som
er mest spennende. På plata
«Odysse» spiller havets
klangverden en viktig rolle.— Men det mest magiske i
naturen er vinden. De første
høstvindene her i september
er en av de sterkeste sanse
opplevelsene jeg har.

Men Sandoya har ikke
omskapt Kjetil til et natur
barn. F{an vet fortsatt knapt
hvordan en grevling ser ut,
og han kan ikke navnene på
de forskjellige blomstene.
Småbåten nede ved stein
brygga er sjelden på fiske-
tur, det er lettere å hente
fersk torsk på fiskemottaket
på fastlandet. Og Kjetil har
fortsatt leiligheten i Oslo.

— Det er fælt å si det, men
jeg elsker lukten av eksos og
en overtrafikkert Bygdøy
Allé. Jeg liker den tette og
uoversiktlige byen, akkurat
som jeg liker skjærgården her.

MODERNE KUNST og
antikke møbler konkurrerer
om oppmersomheten i stiia,
og pendelen til den gamle
veggklokka svinger mellom
kompakthoytalerne. Tre kat
ter smyger seg rundt i en
jungel av grønne planter.

— Jeg hadde ikke tenkt å
mene noe om miljøvern i det
hele tatt. Da Kulturdepar
tementet spurte om jeg ville
lage en rockeopera om miljø,

var jeg ganske negativ. Det
er ekkelt med kunstnere som
kaster seg på motebølger.
Men jeg deltok i diskusjoner
om opplegget, og plutselig
forsvant avstanden til stof
fet. RIFT-ideen ble født, tan
kene og musikken kom.
Tankene og musikken har
blitt til en dobbelt-LP, og til
høsten blir forestillingen
oppført i Oslo, Bergen og
Trondheim.

RIFT er et sted i Norvegia
der industrigiganten Sera
planlegger å utvikle det revo
lusjonerende stoffet Super- e
Sera som løser alle energi- 4
problemer uten miljoskader.
Ordfører Hadrian og bank
sjef Sabina i RIFT gnir seg i
hendene, men bedriftsleder
Nero i Seras Norvegia-avde
ling sliter med blandete følel
ser. Han kjenner til den hem
melige rapporten som viser
hvor risikofylt utviklingen av
Supef-Sera er. Makttrioen
har hvert sitt barn; Vita, Vide
og Vado. De tre ungdomme
ne prøver a få tak i rapporten
for å avsløre hva som skjer.
Men opprøret mislykkes.
Vado går over på industrigi
ganten Seras side, Vide tar
livet av seg, og bare Vita står
usikker igjen alene.

I’ESSIMISMEN I RIFT er
ikke egnet til å styrke troen
på snarlige løsninger på mil
jøproblemene.

— Jeg er moralsk forpliktet
til å tro at det går, men jeg
frykter undergangen.
Dagens mil jøsynder er så
alvorlige, at «dette-skal-vi
klare»-holdningene blir
tåpelige.

RIFT handler om vårt for-
vokste vekstsamfunn. Det er
ikke tilfeldig at makttrioen
heter Hadrian, Nero og
Sabina. To despotiske
romerske keisere og den sis
tes hustru.

— I Romerriket skapte
vekstfilosofien en hold

ningsløshet som førte til
undergang. Jeg ser miljøpro
blemene som de første synli

ge sidene av vår kulturs for-
fall. En kultur som er så tek
nologisk utviklet at fallhoy
den blir enormt stor. Vekst
optimistene klarer ikke å
forestille seg sammenbrud
det, men de store kulturers
undergang gir oss viktige
erfaringer.

Men det finnes en liten rift
i RIFTs kullsvarte pessimis
mc; menneskets bevissthet
om andre verdier enn pen
ger. RIFT kan stå for kon
kurranse, rift om de materi
elle verdier. Men RIFT kan
også være åpningen ut av
vekstfilosofien og inn i deg
selv.

— Fienden bor like mye i
oss selv, som i samfunnet.
Oljeselskapene er bare et
redskap for vår egen vilje.
Ideologien kommer ikke fra
dem. Det er vi som vil ha
vekst og stadig flere penger.

Industrigiganten og viduri
dermiddelet Super-Sera er
bare ytre kulisser i handling
en i RIFT. Den egentlige sce
nen er menneskene: 1-Ivem er
jeg? Handler jeg egoistisk
eller kollektivt? Hvilke verdi
er styrer mitt liv?

— RIFT er et uferdig styk
ke. Det gir en diskusjon,
men ingen ferdige løsninger.
Jeg er fullstendig lekmann i

miljøvernet, det eneste jeg
kan gjøre er å bruke kunsten
til å si noe om vår egen for
tvilte valgsituasjon.

HVA MED FORFAUERENS
egne indre valg? Mange av
bøkene hans har handlet om
unge usikre menn. Nå er
middelaldrende, usikre
menn med grå hårmanke i
ferd med å overta i bøkene.

— På mange måter er jeg
selvopptatt som kunstner.
Men jeg føler meg ikke som
universets midtpunkt i et
rom med andre mennesker.
Jeg eksponerer meg gjen
nom musikk og bøker, sam
men med andre er jeg ofte
den som lytter. Det gjør at
noen oppfatter meg som
overfiatisk, som en som sklir
unna.

Forfatteren føler en selv-
sikkerhet ved å bruke sitt
eget liv i bøkene. Men han
føler ikke at han behersker
skrivekunsten, han tviler på
seg selv i hver eneste set
ning. Kjetil Bjørnstad kjen
ner riften i seg selv.

— Jeg opplever en veldig
motvilje mot min egen rolle
som «vellykket» musiker og
forfatter. Jeg føler meg ikke
som det vellykkete mennes
ket, og oppfatter meg defini
tivt som sårbar. Ikke så mye
faglig lenger, men i høy grad
privat. Det er prisen for å
være et levende menneske,
sier Kjetil Bjørnstad •

• ANDERS GJESVIK

— Ungdommen er ikke nødvendigvis heltene i miljøvernet. De kan bli framtidas

skurker og like egoistiske som foreldrene, sier Kjetil Bjørnstad. Han liker ikke

kunstnere som kaster seg på motebølger. Nå har han laget miljo-rockeoperaen RIFT.

i)
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En
skjult
seier

• OLA
GLESNE

Miljøbevegelsen vant
mer enn en moralsk sei
er i Alta. Kampen bidro
til i trekke norsk vass
dragsforvaltning i mer
miljovennlig retning.
Det er 10 ar siden politiet
har de siste demonstrantene
vekk fra Stilla og utbyggin
gen av Alta-vassdraget tok
til for alvor. Kraftinteressene
og myndighetene vant første
runde, men det er miljohe—
vegelsen og aksjonistene
som sitter igjen med den
moralske seieren: Tida har
vist at vassdraget skulle
vært vernet. Det var ikke
engang behov for krafta.
Ogsa daværende statsminis
ter Gro Harlem Brund tland
har måttet innrømme det.
En moralsk seier til liten
trøst når vassdraget er
utbygd, men vant vi kanskje
noe mer.

Samla plan
— Det er helt klart at Alta-
saken og protestene mot de
andre kontroversielle vass
dragssakene pa begynnelsen
av 80—tallet var med pa å
gjøre det mulig a fa igang
arbeidet med Samla plan for
vassdrag, sier Hakon
Thaulow.

I-Jan er i dag direktør for
Norsk institutt for vann—

forskning (NIVA), men for
10 år siden ledet han starten
av dette prosjektet. Dermed
fikk vi et arbeid som range
rer de gjenværende vassd ra
gene slik at de minst kontro—
versielle og mest lonnsom—
mc uthyggingsprosjektene
kommer først i køen for kon
sesjonshehandling. Her fikk
vi gjennomsiag for et prisipp
Sum noen politikere og
mange miljuvernere had de
hevdet i 25 ar eller mer: Det
er for galt at et kraftselskap
skal kunne søke om konse
sjon for utbygging av et
hvilket som helst vassdrag.
Egentlig hør det være sam
funnet som avgjør hvilke
vassdrag som skal vurderes

for kraftutbygging. Slik kan
man bedre sørge for at vass
dragene blir forvalta ut fra
andre hensyn enn de rene
kraftin teressene.

Samla plan sikrer ikke
nodvendigvis at de mest
verneverdige av de gjenvæ
rende vassdragene blir ver
na, men den har ført til at
noen av de mest verneverdi
ge har kommet inn i
Verneplan IV. Den holder
ogsa en god del unna konse
sjonsprosessen i lang tid
framover. Dermed har vi
ogsa fått bedre tid til det
videre vernearheidet og til å
finne alternativer på energi—
siden.

I(onsekvensanalyser
Altasaken har ogsa satt posi
tive spor etter seg i saksbe
handlingen av vasskraftsa—
ker. Et viktig ankepunkt mot
vedtaket om utbygging av
Alta—vassdraget var at kon—
sekvensanalysene ikke var
tilfredsstillende. Miljohe—
vegelsen påpekte mangler
og faglige svakheter, men de
fikk ikke medhold hos

styresmaktene som stod pa
at konsekvensanalysene var
fullt ut forsvarlige. Likevel
ble praksisen endret etter
Alta.

— Alta-saken betydde et
vendepunkt, forteller over
ingeniør Thrond Berge
Larsen i Miljøverndep
artementet.

— For brukte vi mye tid
og energi på å få kraftselska
pene og NVE til i følge våre
krav om fullstendige og fag
lig forsvarlige konsekvens-
analyser, og det var slett
ikke alltid at vart syn fikk
gjennomsiag. Dette endret
seg raskt etter Alta-saken.
Idag får vi de konsekvensa
nalyser vi trenger nesten
automatisk, sier han.

Prognosemakerne
Også prognosene sto sen-
tralt i Alta-debatten. Hvor
mye kraft var det egentlig vi
trengte? NVE utarbeidet
prognosene, men det fore
gikk etter en metode som ble
kritisert av såvel miljøbeve
gelse som fagokonomer: De
baserte seg for mye på opti
mistiske behovsanslag fra
fylkene og tok for lite hen
syn til de generelle progno
sene for økonomisk aktivitet
i landet. Miljøbevegelsen
mente ellers at NVE med sin
nære tilknytning til utbyg
gingsinteressene ikke burde
stå for prognosearheidet.
I)et var som å sette bukken
til a utrede behovet for hav—
resekker.

Statistisk sentralbyrå had )
de utarbeidet en alternativ
prognosemodell i tråd med
fagokonomenes kritikk. Den
viste at det var mindre
behov for Alta-krafta enn
det NVE anga. Dessverre ble
byråets prognose skjøvet til
side fordi den ikke var den
«offisielle». Det skulle imid
lertid ikke ga lang tid etter
Alta—saken for den offisielle
prognosemakten ble lagt til
Statistisk sentralbyrå. Det er
et åpent spørsmål om det er
okonomene i Finansdeparte—
mentet eller aktivistene i
miljobevegelsen som har
mesteparten av æren for det
te skiftet. Resultatet ble i alle
fall at det er mer realisme i
dagens prognoser enn de vi
hadde til radighet under
Alta-saken. •

ALTAHAMPEN: Aksjon isteiie taph’ i Alta, men vant en
seier i kainpe; i for en mer ni iljøve; in lig vassdragsfor—
valtninç. (Foto: O/e A. Buenget, Samfoto)

• • 5. TIL 7. JULI ARRANGERES DET STILLATREFF i Alta, med fore

drag, debatt, lysbilder, dans og fotturer. Blant innlederne er

Naturvernforbundets generalsekretær Dag Hareide, Alfred

Nilsen, Sameting-representant Ruth Rye Josefson og NyE-

direktør Erik Diesen. Miljovernminister Thorbjørn Berntsen er

ogsa invitert. Lørdag kveld blir det fest pa Gargia fjellstue, med

lysbildekavalkade fra Alta-aksjonene, artistopptredener, dans

og leirbal. Hele søndag er satt av til turer, med fire alternativer

a velge mellom. Naturvernforbundet tar imot påmeldinger til

Stillatreffet. •
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«EF VIL
TVINGE
NORGE
TIL BEDRE
KLIMA-
POLITIKK»

TØFF IVÅR det GJELDER: — Man sical ikice vise nniskk’r i utide. Mitt mål er å over
bevist’ først.

og så være tøff når det gjelder. (Foto: JosefJaizy)

EF—medlemskap vil tvinge
Norge til å redusere sine
C02-utslipp og palegge
industrien kraftige CO2-
avgifter, mener Ripa.

EF har som mal å stabili
sere C02-utslippene på
1990—niva innen ar 2000. Det
samme har Norge. Men
internt i EF vil byrdene for
deles ulikt mellom med
lemslandene. De rike, store

i nord vil
matte redusere utslippene,

mens de fattige landene i sør
vil fa lov å uke utslippene.

— Jeg kjenner ikke de nor
ske utslippene, men ut fra
det jeg vet, regner jeg med at
Norge ville matte være med
pa å redusere sine CO2-
utslipp hvis de var med i EF.
Tyskland skal redusere sine
utslipp med 25 prosent
innen ar 2000. Ogsa Dan
mark, Nederland og Belgia
ma redusere utslippene sine,
sier Carlo Ripa di Meana,

som siden 1989 har vært EFs
miljøkommisjonær — eller
miljovernminister.

— De landene som produ
serer mest CO2 og som er
mest industrialiserte må
akseptere å ta en større del
av hyrdene ved stabilisering.
Vi kan ikke kreve det sam
me av de landene som idag
slipper ut mindre CO2.

OgsåC02-avgiftene vil bli
utvidet og skjerpet ved
eventuelt medlemskap i EF.

Ripa di Meana har sammen
med energikommisjonæren i
EF, Antonio Cardosa e
Cunha, lagt fram et forslag
om en energiskatt og i til
legg en CO2-skatt.

— Jeg insisterte på en gene
rell energiskatt fordi en
CO2—skatt alene ville vært en
klar invitasjon til utbygging
av atomkraft. I)et kan jeg
ikke akseptere, fordi vi ikke
har noen garanti mot ulyk
ker, selv om atomkrafttekno

logien har kommet langt.
Det er fortsatt en risiko. Vi
har heller ikke løst proble
met med lagring av avfall.
Jeg er ikke motstander av
atomkraft, men det er fort
satt mange uløste proble
mer, sier Carlo Ripa di
Meana.

EF-kommisjonærene fore
slar en C02-avgift pa 10 dol
lar fatet. Det betyr omlag 40
øre literen bensin, altsa 20
øre under den norske CO.,

avgiften. I Norge gjelder
avgiften bensin og gasshren
ning på oljefeltene. EFs
avgifter vil gjelde alle CO2-
kilder. Og i motsetning til
Norge vil ikke EF gi unntak
for industrien.

— Det er uaktuelt for meg
med et generelt unntak for
industrien. Det ville være
umotivert. Det vil jo ikke
være noen forskjell i konkur
ransevilkårene når alle får
den samme skatten. Det er

imidlertid mulig at EF vil
støtte industrien på andre
måter for a gjøre den «grøn
nere».

— Men Iuisk at vi fortsatt
er i en forberedelsesfase. I
juni skal vi gå inn i detaljene
om fordeling av byrdene og
systemet for avgifter.
Industrien har ikke satt inn
sin «grande maneuvre»

BRUSSEI (Natur &
Miljø) — EF vil tvinge
Norge til å drive en mer
offensiv kamp mot
drivhuseffekten hvis
landet blir medlem. Det
sier Carlo Ripa de
Meana, EFs miljøkorn
misjonær, i et ekskiusivt
intervju med N&M.

Fortscfh’r pa side 18
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enda, men den kommer nok,
sier Carlo Ripa di Meana og
smiler lurt.

Grønne briller
Ripa smiler og sjarmerer. Pa
miljokonferansen i Bergen i
99O ble han ikke bare kjent
for sine grønne brilleinfa t—
ninger. Han overrasket
mange med sin innsats for å

sikre en C02-målset-
ting i slutterkla’ringen.
I talen sin tok han et
kraftig oppgjør med
USAs holdning.

— Akkurat na som
den utviklede delen av
verden ser ut til a være
enige om at vi trenger
handling, akkurat na
som utviklingslandene
ser ut til å godta våre

argumenter, forlater USA
oss og skaper en uonsket
deling av den ledende grup
pen, sa Ripa.

Ripa omtales som mild,
men er toff når det gjelder.
Han gjorde seg bemerket i
EF da han trakk Stor
brita nnia inn for EF—domsto—
len fordi de ikke ville rense
drikkevannskilder, og da
han anklaget ogsa hjemla n—
det, Italia, for «praktisk talt å
lure seg unna» EF—direktivet
om drikkevann.

— Man skal ikke vise
muskier i utide. Mitt mål er
å forsøke å overbevise først,
og så være tøff når det
trengs, sier Ripa.

Farlig vekst
— Flere rapporter har pavist
at den økonomiske veksten i
det indre marked vil føre til
dramatisk økte miljoproble—
mer. Betyr ikke det at okono
misk vekst i seg selv er et
miljoproblem?

— Det er så avgjort en fare
for det. Disse rapportene har
analysert det, og å benekte
det ville være a lyve. Men
jeg mener at EF bør fortsette
a komhinere en bærekraftig
økonomisk vekst og miljø—
vern. Dette er lett å si, men
vanskelig a gjøre, sier Ripa.

— ilvis EF innforer for dår
lige miljokrav vil Danmark,
Nederland og Tyskland
straks gi avgiftslettelser, for
eksempel for a fremme rene

biler. Vi er nødt til å holde
en hoy profil på miljotiltake—

i R itnr& ilii nr.3.91

ne for å beholde enheten i
det indre marked.

Men da Tyskland nettopp
ønsket a gi avgiftslettelse til
renere dieseldrevne person
biler, brukte Ripa argumen
tet litt annerledes. Han ha
Tyskland droppe tiltaket
fordi han fryktet at hvis
Tyskland gikk lenger enn
EFs felles regler, ville andre

,land la være a følge opp EF—
reglene.

Ripa legger mest vekt på
transport, industri og land
bruk.

— økt varetransport og
økende bruk av privatbiler,
den nåværende måten
industriproduksjon foregar
pa og det svært intensive
landbruket er alvorlige trus
ler som vi må sette inn tiltak
mot, sier Ripa.

Han viser til de nye
avgasskravene til både pri
vatbiler og lastebiler. I mai
kommer et utkast til et direk—
tiv om innholdet av blant
annet giftstoffer i bensin og
diesel. Ripa vil også satse pa
mer kombinert transport —

vei og bane — for gods.
— Vi må også vurdere mer

drastiske tiltak for eksempel
i byene, men det er det opp
til de lokale myndigheter å
avgjore, sier han.

Når det gjelder landbruk
fokuserer Ripa på kjemikalie
bruken. EF har store proble
mer blant annet i Nederland,
Tyskland og Po-sletta i Italia,
fordi drikkevannet er blitt
ubrukelig blant annet på
grunn av sprøytemiddelbru
ken i landbruket.

For industrien legger han
vekt på energisparing og
malet om å stabilisere CO2—
utslippene. Et av miljø—
moteordene i Brussel denne
vi ren er « miljorevisjon».
Tanken er at sta tsau toriserte
miljorevisorer skal gå igjen
nom enkeltbedrifters miljø-
tiltak og miljøbelastninger,
akkurat som regnskap revi
deres av uavhengige reviso
rer. Det er foreløpig uklart
om ordningen blir obligato
risk eller frivillig.

— Jeg er prinsipielt for et
obligatorisk system. Men i
starten må det være frivillig,
bortsett fra for blant annet
stalindustri, petrokjemiske
bedrifter og bygningsindus
tri. For disse ma det være
obligatorisk, sier Ripa.

Danmark best
EF har i flere år planlagt a
opprette et slags Statens for—
urensningstilsyn. Planene
om EFs miljobyrå har vært
klare i halvannet år, og en av
Ripas hodepiner har vært a
fa medlemslandene til å enes
om hvor det bør ligge. Na
står det mellom Madrid og
København.

— Det er viktig hvor miljø
byrået legges. Det må legges
i et samfunn og et land som
har en sterk miljoopinion.
Det må elskes og hjulpes.
Det er viktig for at det skal
kunne gjøre en god jobb, sier
Ripa og lar italieneren i seg
komme fram:

— It musta be loooved!
— København, altsa?
— Danmark er en sterk

kandidat, men jeg vil ikke
låse meg til noen enda.

— Hvem er den beste ele
ven i miljøklassen i EF?

— Det er vanskelig a svare
på, sier Ripa. Men han viser
til en undersøkelse om hvor
dan miljølovene fra EF føl
ges opp i medlemslandene.
Danmark tar førsteprisen.
Nederland er like bak. I
andre pulje kommer
blant andre Tyskland
og Frankrike. Italia og
Hellas ligger i tredje,
mens blant andre
Spania, Portugal og
Belgia ligger i fjerde
pulje. Ripa tar selvkri
tikk for Italia. Selv om
de ligger i tredje pulje
når det gjelder å innfø
re EF-byene i nasjonal
lovgivning, ligger de sist nar
det gjelder å sette dem ut i
live.

— Dette har med forskjellig
kultur å gjøre. Landene i
nord har i arhundrer vært
mer hengivne overfor natu
ren, derfor satte de inn mil
jotiltak tidligere. Det er his
toriske grunner. Dess’uten er
mange av dem mindre
befolket.

— Jeg håper sterkt at
Norge blir med i EF. Det vil
le være bra for EF fordi det
vil styrke EFs miljoinnsats.
Innenfor vil dere kunne
være med pa a pavirke mil—
jopolitikken i det minste i
Europa. Jeg har større ambi
sjoner, men la oss holde oss
til Europa denne gang,
avslutter Carlo Ripa di
Meana. •

ikke fantes, måtte vi finne

det opp, i hvertfall for d

ta seg av miljøet, sier
direktøren i Danmarks
I’.[a ti i rfredn ingsforen i; ig,
David Rehling. (Foto:
Kjetil Bragli Alstadheiin)

man faktisk kan gjøre,
mener David Rehling,
direktør i Danmarks
Naturfrednings
forening.
— I Norge og Sverige er det
en tradisjon å fokusere på
det man ikke kan gjøre for
miljøet i EF. Det samme gjor
de vi i Danmark. Men for
det første er det svært lite
man ikke kan gjøre, om det
er noe i det hele tatt. For det
andre er det vi ikke kan gjø
re marginalt i forhold til det
vi kan gjøre.

— Danske miljøproblemer
er samtidig europeiske pro
blemer. Danmark er netto
eksportør av luftforurens
ning, mens vi er netto im
portør av havforurensning.
Hvis ikke EF fantes, måtte vi
finne det opp, i hvertfall for

«Jeg mener at
EF bør fortsette
å komhinere en
bærekraftig
økonomisk
vekst og miljø
vern.»

BRUSSEL (Natur
&Miljø): — I Sverige og
Norge må dere slutte å
snakke om hva man
ikke kan gjøre i EF og
begynne å se på hva

DANSKE
MILJØ
VERNERE
TRIVES
IEF

«Landene i nord
har vært mer
hengivne over
for naturen,
derfor satte de
inn miljøtiltak
tidligere1»

å ta seg av miljøet, slår
Rehling fast.

Da danskene avholdt fol
keavstemning om EF-med
lemskap tok ikke Naturfred
ningsforeningen stilling for
di man mente det var et poli
tisk sporsmal som gjaldt
mye mer enn natur og miljø.

— I den realpolitiske ver
den star vi sterkere i EF fordi
vi der har muligheten til a
samarbeide med miljøorga
nisasjoner i andre land.

— Men de som arbeider
mot miljotiltak blir jo også
sterkere?

— De samarbeider uansett.
Industrien klarer seg nok.
Med EF har vi fått et sett av
spilleregler å samarbeide
innenfor.

Bruker EF
De danske miljovernerne har
tatt i bruk EFs regler i kam
pen mot den omstridte øre—
sund-brua. Naturfrednings
foreningen har klaget Dan
mark inn for EF-kommisjo
nen fordi beslutningen om
utbygging er fattet i strid
med EF-bestemmelsen om at
det først skal være en offent
lig debatt om miljovirknin
gene av slike prosjekter.
Organisasjonen mener ogsa
at Danmark bryter med EFs
direktiv for beskyttelse av
fuglers leveomrader.

— Hvordan er det å arbei
de som en organisasjon som
skal aktivisere folk lokalt,
når beslutningene fattes så

langt unna som Brussel?
— Det er langt til Brussel,

til New York, til Geneve og
så videre. Vi konsentrerer
oss om arbeidet som drives i
vare 210 lokalforeninger. Det
de prioriterer forsøker vi å ta
opp internasjonalt.

— Men virker det ikke pas
siviserende pa folk at beslut
ningene tas sa langt unna?

— Disse heslu tningene ville
bli tatt der i alle tilfeller.
Spørsmålet er om vi skal ha
innflytelse eller ikke.

Norden selvopptatt
— Danmark, Sverige og
Norge sliter med et «vi er de
beste»- syndrom når det
gjelder miljøtiltak. Men det
er ingen av oss som er de
beste. Vi er gode pa noen
omrader, mens andre land
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selskap og kjenne noen som allerede er med. En slags politisk frimurerlosje for multidirektører. (Foto: AFP/NTB)

BRUSSEL (Natur&Miljo): Den mektigste lobbygruppen
i Brussel har bare knappe 50 medlemmer. Til gjengjeld
er de sammen gode for en årlig omsetning på 450 milli
arder dollar. Denne gutteklubben har mye av «æren»
for at EF etablerer et indre marked. Bla om
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D
et er blitt sagt at
et kjennetegn
ved Furopean
Roundtable of
In cl us t r ja li st

(ERT) er at de kan få et mote
med en hvilken som helst
europeisk regjering pa under
48 timer.

Medlemmene er afle topp—
sjefer i de storste europeiske
selskapene. Direktorene i
blant annet Philips, Shell,
Fiat, Volvo og Siemens har
laget sin egen «gu tteklubb»
for å pavirke europeisk poli
tikk. De utgjor den mektig
ste lobbygruppa i Brussel, og
star bak prosjekter som EFs
indre marked, tunnelforhin—
delsen mellom Storbritannia
og Frankrike og ScanLink i
Skandinavia.

Det var i 1983 at Volvo-
sjefen Pehr Gyllenhammar
samlet sine kolleger og ven
ner til det runde bordet for
forste gang. Betingelsene for
å bli medlem er at man er
direktør for et multinasjonalt
selskap som har hovedsete i
Europa, og at man kjenner
noen som allerede er med.
En slags politisk frimurerlo
sje for multidirektører.

Bare en nordmann er med,
1-lydro-direktor Torvild Aak
vaag. Han har vært med helt
fra starten, men nå er spørs-

målet om han må levere inn
rnedlemskortet fordi han har
skiftet stilling fra direktør til
nestformann i styret.

Fri I lyt
Helt fra starten i 1983 har
ERT arbeidet for å realisere
et indre marked i EF uten
handeishindringer. I 1984
hadde Phillips-direktoren
Wisse Dekker planen for det
indre marked klar. Tittelen
var «Furope 1990». Målet
om å lage et slikt marked har
ligget i Romatraktaten siden
slutten av 60—tallet, men
enkeltiandenes vetorett gjor
de at EF-markedet utviklet
seg i stikk motsatt retning.
Det ble mer og mer preget
av indre handelshindringer.
ERT ville at EF skulle arbei
de for a slippe los de fire fri
hetene, fri flyt av varer, tje
nester, kapital og arbeids
kraft. Og de fikk viljen sin.

I juni 1985 la EF-kommi
sjonen fram sin plan om å
realisere det indre marked.
Den sakalte «I-lviteboka for
Europas indre marked» ble
vedtatt av EF-landene i 1987.
Dermed ble fristen 1992 og
ikke 1990 som ERT hadde
lansert.

ERT fornøyd
ERT er selv svært fornøyd
med resultatene av sitt
arbeid.

— Wisse Dekkers plan var

en suksess. Det var med på å
starte prosessen. Den fikk
byråkrater, regjeringer og
industri til innse at hvis vi
skulle fa til et indre marked
s måtte vi sette en tidsfrist,
mener Caroline Walcot i
ERTs sekretariat i Brussel.

I Brussel har ERT sju
ansatte. Men de bruker fag
folk i firmaene til medlem
mene som utredere og saks
behandlere. Dermed har de
tilgjengelig ekspertise på alle
industriområder.

ERT har satt ned åtte
arbeidsgrupper for ulike
tema. Et av dem er miljø.
Denne arbeidsgruppa ledes
av Pehr Gyllenhammer.
Sekretæren for gruppa job
ber i Norsk Hydro i Oslo.
Arbeidsgruppa for nord-sør-
forhold ledes ironisk nok av
omstridte Nestle, kjent for).
sin offensive markedsføring
av morsmelkerstatning i
land i den tredje verden.

Missing Iinks
Det indre marked skal sikre
den frie bevegelsen av alt
medlemmene av ERT er
interessert i å flytte pa. Varer
skal ikke stoppes av import
begrensninger eller ulike
miljøstandarder, tjenester
skal ikke stoppes av ulike
krav, penger skal ikke stop
pes av begrensinger av
mulighetene for oppkjøp og
arbeidskraft skal ikke stop

pes av regler om arheids- og
oppholdstillatelse.

Den andre hovedinteressen
til ERT er a sorge for at trans
porten av varer ikke bremses
av darlig veinett. 11984 ga de
ut rapporten «Missing Links»
(manglende forbindelser).
Der peker de pa hvor de
mener veinettet er for dårlig
utbygget. Ett av stedene er
forbindelsen mellom Stor
hritannia og kontinentet.

— Da «Missing Links» kom
begynte arbeidet med tun
nelforhindelsen mellom
Storbritannia og Franke,
forteller Caroline Walcot for
nøyd.

Et annet «missing link» er i
følge ERT forbindelsen fra de
skandinaviske hovedstedene
til Sentral-Europa. Løsningen
er å bygge ScanLink. I Norge

%har Natur og Ungdom aksjo
> -»nert mot veiutbygginger i

Østfold som har sammen
heng med ScanLink. I
Sverige har det vært flere
aksjoner, og i Danmark er det
stor debatt om Øresund
hrua. FRTs visjon for forbin
delsen mellom Skandinavia
og resten av Europa bygges
ut bit for hit.

Grønne problemer
I en rapport fra 1989 følger
ERT opp «Missing Links».
Her vurderes blant annet
hindringer i beslutningspro
sessen for å få vedtatt utbyg

gingene. En av faktorene er
«politiske problemer» — mil
jøvernerne. ERT vurderer
«de grønne» i Danmark og
Sverige som sterke. De nor
ske «grønne» ma nøye seg
med a representere et mid
dels problem.

— ERT er en svært sterk
lobbygruppe. Alle medlem
mene er vant til å ha med
ministre å gjøre. De er vant
til a være radgivere for poli
tikerne. Sammen har de en
svært sterk stemme overfor
kommisjonen. ERT blir lyttet
til av Jaques Delors (forman
nen i EF—kommisjonen), sier
Walcot.

— Er ERT sterkere enn EF
pa ri a ni entet?

Den ellers sa pratsomme
Walcot ma ta seg en tenke—
pause.

— Vi forsøker a lorbedre
forholdet vårt til parlamen
tet. Men det er vanskelig å få
parlamentarikere til å for
plikte seg. De fleste firmaer
har skjønt at man skaper
problemer for seg selv hvis
man ikke tar hensyn til folks
demokratiske følelser.

— Men ERT er den sterkes
te lobhy-gruppa i Brussel?

— 1-Ivis du ser på penger,
produksjon og så videre, vil
le jeg si ja. Men jeg er ikke
sikker på om politikere alltid
lytter til pengeinteressene,
men de er selvfolgelig vikti
ge, sier Caroline Walcot. •

BRUSSEL (Natur&
Miljø): EF-parlamentet
er kjent som miljopadri
ver, men mangler makt.
Mer demokrati i EF vil gi
bedre miljovern, mener
bade parlamentarikere
og miljaorganisasjoner.

Parlamentet vil sann
synligvis få mer makt
når Roma-traktaten.
EFs grunnlov, skal
endres i forbindelse
med at EF blir en poli
tisk og monetær union.

— EF må bli mer
demokratisk når EF blir
union. Demokrati er eks
tra viktig for miljøet, fordi
vi trenger folkelig delta
kelse og informasjon.
Miljoproblemene kan
ikke loses ved at tolv
regjeringer tar avgjorel
ser med enstemmige
beslutninger i hemmelige
møter, sier Ken Collins,
som leder EF-parlamen

tets miljøkomite.
Ogsa miljoorganisa

sjonene i EF vil at parla
mentet skal tä mer
makt. De vil at
Romatraktaten skal bli
gronnere».

— Det vi haper å opp
nå i første omgang er å
fa inn ordene «bære-
kraftig utvikling» i trakta
ten, forteller generalsek
retæren i European
Environmental Bureau
(EEB). Raymond van
Ermen.

Idag er det EFs
ministerrad, altsâ minis
trene fra regjeringene i
EF-landene som vedtar
nye lover. EF-kommisjo
nen har enerett pa å
fremme forslag. EF-par
lamentet, den eneste
direkte folkevalgte insti
tusjonen i EF, kan kalles
en litt sterk horingsin
stans. I

BRUSSEL (Natur
&Miljø): — Uten EF-
medlemskap ville miljø-
tilstanden i
Storbritannia vært
svært mye verre, mener
lederen for miljøkomi
teen i EF-parlamentet,
skotten Ken Collins.

— Norge har intet alternativ
til EF-medlemskap. Et slikt
medlemskap er svært ønske
lig. Det blir enklere for
Norge a påvirke europeisk
miljopolitikk, og det vil hjel
pe meg i mitt arbeid, sier
Collins.

Han leder parlamentets
komite for saker som gjelder

miljø, helse og forbrukerbe
skyttelse. En fjerdedel av
forslagene som skal opp til
behandling gar via komiteen
hans.

— Det vil være bra å ha et
miljovennlig land å samar
beide med. Alle land er dår
lige på noen områder, men
Danmariç Tyskland og
Nederland er uansett i tet,
mener Collins, som tilhører
britiske Labour.

Vekst nødvendig
— Flere rapporter har pekt på
at den økonomiske veksten i
EFs indre marked vil skape
økte miljøproblemer. Er øko
nomisk vekst feil sett ut fra
miljohensyn?

— Jeg vil ha økonomisk

vekst og strenge miljøtiltak.
Jeg håper ingen i parlamen
tet er så dumme at de er
imot vekst. Det er ikke feil å
argumentere for både miljø
vern og økonomisk vekst.
Det er bare feil hvis du går
inn for vekst med gammel
teknologi. Det vi trenger er
vekst med miljøvennlig tek
nologi og energieffektivitet.

— Det er femten prosent
arbeidsledighet i mitt valg
område og mye fattigdom.
Jeg kan ikke være imot øko
nomisk vekst, sier han.

BRUSSEL (Natur&
Miljø): Den største miljø
lobby-gruppen i Brussel
er European
Environmental Bureau
(EEB). som represente
rer 140 miljøorganisa
sjoner i EF-landene.

EEB har bare sju
ansatte på Brussel-kon
toret. Disse sju skal
informere medlemsorga
nisasjonene om hva
som skjer i EF. samle
organisasjonene
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NAR JEG BLIR STOR skal ,‘t’ bli

krabbt’fisker. O alle de snui krabbeije

slçal /(‘‘ sllp,1k’ ut i.sTit’’ O’ liii li tei; IL’I iL’

skal jeg ha albueskjell til agn — for jeg

vet nt’inlig ?n’ordaii man far tak i dem,

uten å knuse skje/teL. !Vh’n nar noen

kmbbt’r har svarte fkkker pa seg da

ringer jeg til Kistvakteii. Og sa kom—

imier de tar til ftIIise de som har slu—

pet ol/e ut i sjøen.

NAR JEG BLIR STOR — da skal jeg jobbe i

Kistvakten. For de passer nemlig på at ing

en hiver fra seg fiskesnører med krok på. For

mnåkene vet jo ikke at det er farlig — og så

spiser de det. Og så går de lenge, lenge

rundt og er sike, helt til de dør. Og da — da

hjelper ingen medisiner. Og de som gjør

slikt skal få 49 kroner i mulkt, og sitte i et

mørkt fengsel — uten barne-TV!

—

I
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KOSITIPS FOR RADIOAKTIVE OMRÅDER: KOSITIPS FOR OMRÅDER MED MYE SUR NEDBØR:
Hvis du spiser mye ferskvannsfisk og reinsdyrkjott må du passe Det er ikke gitt spesielle kostholdsråd i områder med mye sur nedbør, selv om sur ned-
på at du ikke får i deg for mye radioaktivitet. Ingen bør få i seg r forgfter mat og drikkevann.
mer enn 80 000 becquerel i året. Statens næringsmiddeltilsyn gir

følgende anbefalinger: :
Radioaktivitet Forbruk av reinkjøtt oq ferskvannsfisk KOSFI’IPS FOR

lOOiçg per å 10 måltider i uka HELE LANDET:
i 000 Bq/kQ 60 k per år 6 måltider i uka Spis ikke nnmat fra vilt

2 000 Bq 30 kg per âr 3 måltider i ua . ofte. Nyrer fra husdyr bor .

4 000 Bq/kQ i 5 kg per år i ,5 måltider ikke spises mange ganger . .
6OOO8g/Jg lokgperår i måltdiu uka. “ . ‘

GRENLANDSFJORDEN: (Klororgan- måftidhver3.
...€ . .. .,

iske forbindelser og tjærestoffer, PAH) Spis ikke fisk 20 000 3 k per år I måltid i måneden -

og skalidyr fra Fnerfjorden og Vollsfjorden ut til 20 000 Bg/kg INGENTING INGENTING
Breviksbroa, eller krabber, blåskjell og fiskelever fra

broa ut Såstein. Ikke spis mer enn i 0—20 krabber Gravide, kvinner som amrrier og barn under to år bor ikke få i seg 1,i’
fra Telemarks-kysten hvert år. Det er forbudt å mer enn halvparten av det tabellen angir.
omsette fisk, krabber og blåskjeH fra Friertjorden til . -
Breiviksbroa og krabber og muslinger fra

Breiviksbroa ut til Såstein.

KRISTIANSANDSFJORDEN: (Kloror- RANAFJORDEN: (PAR bly og kvikksølv) Spis ikke muslinger :
,

ganiske forbindelser) Spis ikke fisk og skalldyr fra fra innerst i fjorden eller store mengder fisk og reker fra Ranafjorden

—, .

indre fjordområder eller blåskjell, flyndre og fiskelever SUNNDALSF ORDEN . —

\&\1 • INGER SPANGEN Spis ikke nyrer flere ganger i
fra ytre fjordområder Forbudt å selge sjømat fra indre . ‘ ‘

(PAH) Spis ikke . . . <. uka, anbefaler Kirstin Færden.
: fjordområder.

vollfjorden
fiskelever fra Sunndalsfiorden o Ting- . Radioaktivt reinskjøtt, Men hun vil ikke fraråde noen

FEDAFJORD: (PAH) Dropp flyndre og skall- . krabber med dioksin og å spise lever eller leverpostei på

dyr fra indre del av Fedafjord og muslinger fra hele HOMMELVIKA . (PAH)
H

Det
MO I R INA ‘ matkorn fullt av kadmium.

grunn av tungmetallene.

forden Det anbefales ikke å s se fisk fra frarådes å spise b s je innerst i om- .2 . . •

z

Fedafjorden for ofte. melvika og langs hele ostkysten av Miljøproblemene setter Kvikksølv i innsjøer
Hommelvika. sine spor ogsa i matfatet. En undersøkelse av 210 innsjøer

SAUDAFJORDEN: (PAH) Det frarådes å . Den nye «nei-maten» er Norge viser at det er mest
spise skje og is e over ra au a jor en, y s . . kvikksølv, bly og kadmium i

fjorden og Sandstjorden. mai øueIagL av orurens- innsjøer i Sør-Norge og i øst-

HARDANGERFJORDEN/SØR- çç
rnng, og som du bør holde Det er mer kadmium i korn Finnmark, onmider som er

FJORDEN: (Kadmium, bly og kvikksolv) deg helt unna eller bare dyrket i Norge enn i andre euro- sterkt rammet av sur nedbør.

Blåskjell og bunnfisk som flyndre og ål fra Sørfjorden
snise litt av. peiske land, Saudi-Arabia og Forskerne har undersøkt kvikk

bør ikke spises mer enn to ganger i uka. Spis ikke r USA, og sur jord er sannsynlig- sølv-innholdet i ørreten og kan
flyndrelever. Lever fra torskefisk bor ikke spises mer . Fisk og skalldyr er sunt, men vis den viktigste grunnen. slå fast at den ikke inneholder
enn èn gang i uka. Spis heller ikke for mye blåskjell mange fjorder langs kysten er så Derfor er det ikke spesielt sunt å for mye kvikksølv. De skal også
fra resten av Hardangerfjorden. sterkt forurenset at sjømaten lage frokostblandingen av norsk undersøke kvikksølv-innholdet i

ÅRDALsFJORDEN: ikke kan spises. Den er full av korn, slik mange har anbefalt. fisk lenger opp i næringskjeden,

(PAH) Muslinger fra Ardalsfjorden i . tungmtaller og andre miljøgifter — Norsk korn blandes med blant annet gjedde.

må ikke spises. ONDHEIM .,, .. fra industriutslipp. korn fra andre land for å få et Undersøkelser i Sverige har
i

: - , . . ,_r4 I ni fjordområder har Statens mel det er lett å bake med. Melet resultert i råd om ikke å spise
UNNDALSØRA 4 -. ‘ • .

næringsmiddeltilsyn (SNT) inneholder derfor mindre kad- gjedde i en rekke innsjøer. Det er

•, , •• . •• - . .
0 J j .

rådet befolkningen til ikke å spi- mium enn det ville gjort hvis det god grunn til å tro at det er høye
> • “

i mraes fl’IL’U
se fisk, skjell og skalidyr eller bare var laget av norsk korn, sier kvikksølv-konsentrasjoner også i

/• ikttvztet inIJpitL bare spise denne maten av og til. Kirstin Færden i SNT, som norsk gjedde.
; • .0 ø 40 >. . Myndighetene burde sannsyn- merer det ikke er noen betenke- -

çI3q/ adratmctcr . ligvis gitt slike råd i flere fjorder, ligheter med å spise norsk mel. Radluaktiv mat
. ., ;. ;., men de mangler data. Det gjel- Innholdet av kadmium i grønn- Tsjernobyl-ulykken preger

—
• . .ïnrder med vaio- der for eksempel for Iddefjorden saker og korn kan reduseres ved Norge fremdeles. De som spiser

ktivitet r ‘

‘ i Østfold og deler av at jorda kalkes. I Nederland, som mye ferskvannsfisk og reinsdyr

I “ iO ki3q/kva raiineter Oslofjorden, har store kadmium-problerner, kjøtt må fortsatt begrense for

Å . , - •. .. ,. .

, .,. . I maler myndighetene systematisk bruket sitt. Statens næringsmid

- .

- ungme a er surheten i jorda for a fmne fram til deltilsyn anbefaler at ingen far i

r . Sur nedbør er en av grunnene områder som skal kalkes. seg mer enn 80 000 becquerel i
I i. nzr°ider i;ietl nedbør til at norsk mat blir forgiftet. året og ingen hør spise mat som

c , erL’ enn piz 5.5 . .. Tungemetaller som kadmium Ikke innmat fra vilt inneholder mer enn 20 000 bec
,‘ - . -,; og bly faller ned over Norge SNT fraråder folk å spise innmat querel per kilo.

Ii%I* - - ‘ - i’ . ‘. sammen med den sure nedbø- fra vilt ofte. lnnmat inneholder Det er mest radioaktivitet i

. .‘
-\ •J’ ren. I sur jord blir dessuten for mye tungmetaller som dyra Hedmark, Oppland og Trønde

‘ ‘ ‘
‘ 4 P ier tungmetaller tatt lettere opp i får i seg når de spiser mose og lags-fylkene. Du kan kontakte

LA4)
- i- ‘1°: plantene enn ellers. Kadmium gras. Innholdet av tungmetaller den lokale næringsmiddelkon

. .; er det tungmetallet vi får i oss er høyest i områder med mye trollen for å få vite hvor mye
I . i

d. mtst foruroligende mengde sur nedbør radioaktivitet det er i ditt omra

.,
ne av. I tillegg til den sure ned- Det er høyt innhold av tung- de, for å beregne hvor mye

. . børen får vi også kadmium metaller i innmat fra husdyr også, reinsdyrkjott og ferskvannsfisk

.
gjennom kunstgjødselen. men betydelig mindre enn i vilt. du kan spise.•
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• TOM SCHANDY
(tekst og foto)

storkefugi.

en nesten magisk opplevelse. Spredt i
våtmarkene står klynger med trær, og
mellom trærne ligger et tynt teppe med
morgentåke. Endenes snadring lyder
friskt gjennom tåke og kulde, nesten
som en frostrøyk-dag ved en norsk vin
terelv. Gjennom tåken skimter vi små
og store hegrer. Noen står urorlige og
venter på at en intetanende fisk skal
komme innenfor rekkevidde, andre
vader grasiost omkring pà jakt etter
bytte.

Asias fineste våtmark
Snart hever solen seg over Bharatpurs
våtmarker. En ny dag i Asias fineste
våtmark er ved sin begynnelse. De før
ste sykkeldrosjene er på vei inn i par
ken med turister som ønsker a oppleve
det rike dyre- og fuglelivet.

Det er lett å ta seg omkring i den 29
kvadratkilometer store nasjonalparken.
Sykkelveiene er anlagt på kunstige, tre-
vokste voller som gjennomskjærer vM
inarkene. Blir man lei av vannfuglene,
kan man følge stier ut i krattskogen
hvor nilgaiantiloper og svartbukker
beiter. Legger man turen innom

«Python Point» er man kanskje så hel
dig å få observere en flott pytonslange
på nært hold.

Pytonslanger til tross, de fleste kom
mer til Bharatpur for å bivåne fugleli
vet. Beliggende midt på det indiske
steppelandet, i et hav av oppdyrket
mark, er Bharatpur som en magnet på
fugl. Hele 374 arter er observert. Fler
samles trekkfugl fra Sibir for overvin
tring, indiske -fugler for å hekke. Over
30 000 unger av hegre, stork og ibis ser
dagens lys for første gang i Bharatpur.

Fuglefaunaen er svært fremmedartet
for en nordmann — med skjestorker og
hvite hegrer, slanghalsfugler og dyk
kende isfugler. Likevel, ikke alle fugle
artene vi ser på vår sykkeltur gjennom
reservatet er like eksotiske. Det varmer
en nordmanns hjerte når stjertender,
skjeender og sothoner dukker opp i
smådammer langs sykkelløypa — arter
som også kan sees ved østensjøvannet
midt i Oslo.

Maharajaen
Fuglelivet i Bharatpur er unikt, men
enda mer unikt er det faktum at

L.
L

BHARATPUR (Natur&Miljo):
Ikke all verneverdig natur er
naturlig. Et av verdens flotteste
fugleområder, Bhara tpur i India,
ble skapt i forrige århundre av
en maharaja som ønsket sitt eget
jaktreservat. I dag er geværene
lagt på hylla. Området er blitt til
nasjonalpark, et paradis for tuse
ner av ender, hegrer, traner og

i.:

iL

En januardag i India kan være bitende
kald. Det får vi erfare der vi leier sykkel
og i sommerklær begir oss inn i
Bharatpur, eller Keoladeo Ghana nasjo
nalpark, som området formelt heter.
Pet er før soloppgang, og temperaturen
er bare tre-fire grader.

Etter en halv times sykkeltur kom
mer vi fram til våtmarkene. Vårt første
møte med Bharatpurs vårtmarker blir

LANGIIALSE1 Den fiske
spisende slangehalsfu
glen er en av de snodig
Ste fuglene som har til-
hold i Bharafpiir.

• •:

—
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Overgang til side 34

-4’- .4

PARADIS: Morgenstemning ved våtmarksparadiset Bharatpur i india.
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Overgn;z,’fra side 31

Bharatpur er et menneskeskapt
miljø. Demninger, sluser, kanaler
og vannpumper sørger for at det
er vann i Bharatpur — til tross for
beliggenheten i den tørre delsta
ten Rajasthan.

Det var en maharaja som skap
te Bharatpur. Etter å ha vært på
andejakt i England fikk han en
genial ide: Hvorfor ikke skape sitt
eget jaktreservat? Som sagt så
gjort.

Et område like ved landsbyen
Bharatpur pekte seg ut. Her fantes
noe myrland, men av svært flyk
tig karakter. Maharajaen tok til å
fordype og utvide området for å
øke tiltrekningen på jaktbare
ender. Han konstruerte diker og
anla stier — slik at området ble til
gjengelig for jaktlagene. Prosjektet
ble vellykket, og på 1880-tallet
kunne han for første gang invitere
sine prominente britiske og indis
ke venner med på jaktparty i
Bharatpur. I årene som kom ble
mange storslåtte jaktsafarier
arrangert. Under en jakttur i 1938
ble det nedlagt 4273 andefugl på
en eneste dag.

Fredet
Etterhvert kastet også andre enn

jegere sine øyne pa Bharatpur.
Ikke minst fattet Dr. Salim Ali,
Indias legendariske ornitolog,
interesse for området. I 1956 ble
det fredet som reservat, men jak
ten fortsatte ufortrodent fram til
1964. Da var det stopp, med ett
unntak: Maharajaen beholdt sine
personlige jaktrettigheter helt til
1972.

Slutten på jaktsafariene betød
imidlertid ikke slutten på
Bharatpurs problemer. Nå gjorde
turistene sitt inntog. Med kikkert i
den ene hånden og transistorra
dio i den andre fartet de vilkårlig
omkring i området. Samtidig
strømmet kveg fra landsbyene
omkring til reservatet. For å få
bukt med problemene ble
Bharatpur oppgradert til nasjonal-
park i 1981 og underlagt en rekke
restriksjoner.

Kvegdrift ble bannlyst, hvilket
førte til en alvorlig konfrontasjon i
1982 som endte med at seks men
nesker ble drept av politiet. I dag
er parken omgitt av en mur som
skal holde kveget ute, men fort
satt finnes vilt kveg i parken. Som
kjent kan ikke indierne ta livet av
hellig kuer, så det eneste man kan
gjøre er å kastrere oksene. Alt i alt
teller bestanden av forvillet kveg
1200 dyr.

Nedbøren uteblir
Bharatpur er avhengig av regn-
vann for å overleve som vatmark.
I et normalår fylles myrene med
vann under monsunen i juli,
august og september. Vann kom
mer også via en kanal fra et større
vanningsanlegg i nærheten. Selv i
den tørre delstaten Rajasthan er
dette vanligvis nok til å holde
Bharatpur i live også gjennom tør
ketiden.

Men vinteren 1979/80 oppsto
det en ny situasjon i Bharatpur.
Monsunregnet var mer enn hal
vert i forhold til et normalår.
Dette gikk ut over beholdningen i
vanningsanlegget, og parken fikk
derfor store problemer med vann
tilforselen.

Områdets foreløpige redning er
vannpumper som tar opp grunn
vann. Parkens direktør, Dr. Saini,
er klar over at dette er kunstig
åndedrett, men uten oppumping
av grunnvann ville området for
lengst vært torrlagt.

Snøtranen
Parkdirektøren er spesielt bekym
ret for snøtranen, den mest eks
klusive overvintringsgjesten i
Bharatpur. Den snohvite tranen
med rødt ansikt hekker i to
adskilte omrader i Sibir. Den østli
ge bestanden utgjør 1350 fugl som
hovedsakelig overvintrer ved den
kinesiske innsjøen Poyang. Den
vestlige bestanden teller et femti
talls fugl, som kun overvintrer
ved tre lokaliteter i Vest-Asia. To
av lokalitetene ligger i Iran, den
tredje er Bharatpur.

Inntil maharajaens jaktraid star
tet på 1880-tallet, var snøtranen
en regelmessig overvintringsgjest
ved Bharatpur. Det skulle gå 80 år
før snøtranene igjen dukket opp i
reservatet. Først med tre fugler,
men allerede vinteren 1964/65
var antallet oppe i 200.
Lykkerusen skulle imidlertid bli
kortvarig. Det gikk raskt nedover
med bestanden. Etter torken i
1979/80 ble det talt bare 30 over
vintrende snøtraner i Bharatpur.
Bunnivået ble nådd vinteren 1990
da 17 snøtraner ankom parken.
Etter å ha vært i området noen få
uker, forsvant åtte av sriøtranene.
Når vi treffer parkdirektoren har
han nettopp vært på en lengre
utfiukt for å finne igjen de «røm
te» snotranene. Takket være hjelp
fra interesserte aviser og TV-sta
sjoner, klarte han å oppspore de
forsvunnede fuglene.

Men hvorfor trakk snotranene
bort fra det beskyttede
Bharatpur? Saini er overbevist om

at det skyldes at området nå er for
tørt for de kresne fuglene — vann
pumpene til tross. Snotranene
søker ut av området for a finne
bedre heitemarker.

Haster
Det haster med å redde
Bharatpur. Ikke bare på grunn av
de eksklusive gjestene fra Sibir,
men for alle fuglene i Bharatpur.
Det er langt mellom hver våtmark
på det indiske bondelandet, og
svært langt mellom områder med
slike kvaliteter som Bharatpur.
For å redde nasjonalparken er det
nødvendig å sikre vannforsyning
en, og øverst på parkdirektorens

onskeliste står derfor anleggelse
av en kanal over til en av de stør
re elvene i nærheten.

Planene ligger allerede på bor
det, men de krever betydelig
kapital, anslagsvis 100-150 millio
ner kroner. En slik sum kommer
ikke av seg selv — ihvertfall ikke i
fattige India. Saini mener da hel
ler ikke at indiske myndigheter
skal betale regningen. Dette er et
prosjekt for Verdensbanken og
internasjonale organisasjoner.
Ikke minst fordi Bharatpur er et
såkalt «World Heritage»-område
under FN. Så spørs det da, om
den entusiastiske parkdirektoren
med spesiell forkjærlighet for snø
traner klarer å vekke verdensopi
nionens interesse for å redde lille
Bharatpur i det sentrale India — i
en tid med store globale kriser.
Sjeldne snotraner til tross...

Atomkraften
— et penge

sluk for
u-Iandene

\&M .JONB.
SKJÆRSETH

Atomkraft er blitt sett
på som svaret på den
tredje verdens energi-
problemer. Nye studier
viser imidlertid at den
massive satsningen på

«- kjernekraft har vært
bortkastede penger.
Da president Dwight
Eisenhower lanserte sitt
Atom for fred- program i
1953, var en av hensiktene å
apne markeder for sivil og
kostbar teknologi i utvik
lingsland. Med god hjelp fra
fra det internasjonale atome
nergi-byret (IAFA) ble
atomkraft markedsført som
et overflødighetshorn. Atom
kraft skulle gi nesten kost
nadsfri og ubegrenset energi
— en fristelse som mer enn 25
utviklingsland ikke klarte å
motstå. Store forskningspro
grammer ble igansatt for å
oppnå nasjonal prestisje,

uavhengighet fra Vesten og
billig kraft. John Surrey viser
i en artikkel i det anerkjente
tidsskriftet «Energy Policy»
hvordan utviklingslandene
klarte å oppnå det stikk mot
satte av hva de ønsket.

Større avhengighet
Store forsknings- og utvik
lingsprogrammer ble lansert
i kjølvannet av Vestens fris
tende tilbud. Land som
Brasil, Iran, Mexico, Sør
Korea, Taiwan og India
investerte for tosi frede milli
ardbeløp med villig kreditt
fra Vesten. Autoritære regi-
mer hindret effektivt ethvert
tilløp til kritikk og sam
funnsdebatt. Sor-Korea lan
serte i 1978 en nasjonal plan
om å bygge 46 reaktorer
innen år 2000. Resultatet har
vært full avhengighet av
vestlig teknologi og enorme

utenrikslån. I 1987 hadde
Sør-Korea 11 reaktorer i drift
og planene fra 1978 er skrin
lagt. Taiwan tok sikte på å
gjøre seg uavhengige av
svingende oljepriser, og sat
set på kjernekraft med opti
mistiske prognosemakere i
ryggen. Resultatet har vært
overkapasitet og ulønnsom
energi. Avhengigheten av
olje er erstattet med omfat
tende avhengighet av finan
siell og teknologisk støtte fra
USA.

Høyere kostnader
Andre utviklingsland satset
i større grad p å utvikle
egen teknologi. Det førte til
lansering av store forsk
nings- og utviklingspro
grammer i nasjonal regi. I
india har omlag 25 prosent
av landets totale forsknings
ressurser de siste førti år gått
til kjernekraftutvikling. Like
vel var bare 2.7 prosent av
Indias el-produksjon i 1986
basert på atomkraft. I
Argentina var utvikligen
den samme. Etter nesten før
ti ars anstrengelser var bare
tre reaktorer i drift i 1987,
med kostnader som lå tre
ganger høyere enn vann-
kraft.

Liten prestisje
I mai 1974 smalt den første
såkalt «fredelige» atombom
ben i India. Det viste at mili
tærstrategiske hensyn og
nasjonal prestisje var en vik
tig drivkraft for utviklings
landenes sa tsning på a tom-
kraft. Svaret fra Vesten var å
holde tilbake reservedeler til
atomkraftverkene. Ogsa
Argentina nektet å under-
skrive Ikke- spredningsavta
len som skal sikre at sivil
kjernekraft ikke blir brukt til
utvikling av atomvåpen.
Konsekvensen ble at Carter
administrasjonen holdt igjen
uraneksporten til fem av
Argentinas seks forsknings
reaktorer. Alle planer om
videre satsning på atomkraft
er nå lagt på is. I stedet for
storslåtte parader med skin
nende atomvapen, økono
misk uavhengighet og billig
energi, er resultatet blitt
enda høyere utenriksgjeld,
ulonnsom drift, skrinlagte
prosjekter og ubrukelig
ekspertise. I

Il
___:-

VANLIG:
Mangrove
hegren er
vanlig
overalt i
India.
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MILJØ
BEVEGELSEN

SKAPER
ØKO-FASCISTER

• RAGNHILD
SVED

Han tviler på drivhus
effekten og vil bytte
føre-var med vente- og
se-prinsippet. Han
mener miljøtiltak bare
er fornuftige dersom de
er kostnadseffektive, og
at forurensende indus
tri bør legges til u-lan
dene. Jan Arild Snoen,
leder for Fremskritts
partiets Utrednings
institutt (FUI), ruster til
kamp mot miljøvernere
og «oko-fascister>’.

— En del rniljoorganisasjoner
bruker saker som drivhusef
fekten, befolkningseksplo
sjonen og matvarekrisen til å
fremme en revolusjon. Det
kommer mye rart ut av det —

et voldsomt foleri, nei til
økonomisk vekst, rop om
mer penger til u-hjelp og
oko-fascisme. Det er slike
organisasjoner jeg er opptatt
av å bekjempe, sier Jan Arild
Snoen.

Evig overilod
Selv er han overbevist om at
naturressursene aldri vil ta
slutt, at en ny global matvare
krise er det reneste sludder
og at hele verden vil kunne
leve på Vestens velstandsni
vå. Og at et fritt marked og

privat eiendomsrett vil løse
miljøproblemene — i den grad
det finnes miljoproblemer.

Nar Cari I. Hagen skriver
kronikk om drivhuseffekten
eller Tor Mikkel Wara klem
mer til mot «miljøbevegel
sens skremselspropaganda»
er det Jan Arild Snoen som
star bak og hvisker dem i
øret. Han leder FUI, som

lever i symbiose med Frp pa
Youngstorget i Oslo. Snoen
understreker at FUI er en
selvstendig institusjon, men
det er ingen tvil om hvor
Hagen & Co. henter sine mil
jøargumenter.

Ren liberalist
Snoen forlot jobben som
gruppesekretær for Frps
bystyregruppe i Oslo fordi
det ble for mye partipolitikk.
Han ville heller vie seg til
den rendyrkede liheralistis
ke tenkning som leder for
FUI, som nå har tre ansatte.
Modellen er hentet fra lik
nende «think tanks» i USA
og Storbritannia.

Men før det var han
«grønn» — landsstyremed
1cm i Unge Venstre, varare
presentant til fylkestinget i
Oppland og medlem av
Framtiden i våre hender. For
øvrig kaller 27-iirigen fra
Toten seg «ustudert røver»,
med forberedende som
eneste formelle utdanning,
og yrkesbakgrunn i forsik
ringsbransjen.

— Da jeg gikk inn i Frp
ville jeg friske på partiets
miljøprofil. Senere er jeg

blitt en pådriver for at Frp
ikke skal bli grønnere, for nå
kappes alle partier om å
være miljuvennlige, sier han.

«Ensidig debatt»
Snoen mener miljødebatten i
Norge er svært ensidig.

— I USA, hvor jeg henter
mye av mitt materiale fra,
kommer andre synspunkter
bedre fram. I Norge står du
utenfor debatten hvis du
bestrider konklusjonene til
FNs klimapanel. Men de sis
te månedene har realismen
økt. Da oppfølgingen av
Brundtland-rapporten kom
for to år siden ble det satt
luftige og uforpliktende mål.
Med konkrete saker som
gasskraftverk, metanolfa
brikk og avgifter er det blitt
vanskeligere.

— Selv Høyre har fått pro
blemer, til tross for at det er
naturlig for middelkiassen
pa Oslo Vest å være grønn.
Arbeiderklassen har en
naturlig tilknytning til pro
duksjonslivet. Derfor har jeg
større fprhåpninger til en
realistisk miljøpolitikk fra
Arbeiderpartiet, sier Snøen.

Ingen drivbuseltekt
Foreløpig har det bare kom

met en håndfull miljørap
porter fra FUI. Til gjengjeld
flommer de over av formu
leringer som kan sende kal
de gys gjennom selv de mest
blekgrønne miljøvernere.

Rapporten om drivhusef

Fortsetter pà side 3$

ANTI-GRONN: — Naturen har ingen egenverdi, sier Jan Arild
Snoen, leder for Fremskrittspartiets utredningsinstitutt. Han

har valgt byen som sitt miljø. (Foto: Halvor Bjør;zgàrd)
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fekten setter usikkerheten i
høysetet. Utgangspunktet er
rapporten fra FNs klimapa
nei, men det er de modere
rende utsagnene som får
størst plass. Innledningsvis i
Snoens rapport heter det at
målet ikke er å gi en full
stendig balansert framstil
ling av FN-rapporten. 1-Jan
bagatelliserer da også det
faktum at flere hundre for
skere i FNs klimapanel er
enige om at temperaturen
på jorda vil øke som følge
av menneskeskapte utslipp,
og at virkningene kan bli
svært alvorlige, spesielt i
den tredje verden.

Ikke tøre var
Snoens konklusjon i klima-
debatten er at det er ufor
nuftig å sette inn kostbare
tiltak. Skulle det likevel vise
seg at tvilerne tar feil, kan
det være bedre å reparere,
mener han. I utsatte kystom
råder kan befolkningen
gradvis flyttes til høyerelig
gende strøk og man kan
bygge beskyttelsesverker
mot havet. Føre-var-prinsip
pet, som etterhvert er blitt
akseptert i internasjonal mil
jøpolitikk, har han ingen
sans for.

— Jeg godtar ikke føre-
var-prinsippet i absolutt for
stand. Det ville være absurd,
og stoppe enhver utvikling,
sier han.

— Dine ideer bærer preg
at du ser på naturen som en
maskin — når noe går galt
kan det fikses med tekniske
løsninger?

— Den såkalte helhets
tenkningen brukes ofte som
et røykteppe. Det heter at vi
ikke må forandre noe fordi
vi ikke vet hva som vil skje.
Enhver forandring av livs-
miljøet innebærer en viss
risiko, men de fleste
endringer er positive. Jeg
tror folk trives bedre nå enn
i et renere og ikke-industri
elt Norge.

«Send dritten til u-Iandene»
FUI-rapporten «Sett pris på
miljøet» ble kjent for uttalel
sene om at det kan være for
deler med at forurensende
industri flyttes til u-landene.

— Det er en sammenheng
mellom hvor høy pris vi set
ter på miljø og økonomisk
nivå. Jo rikere vi blir, jo mer
opptatt er vi av miljøet.
Konklusjonen blir at land
som har et lavere velstands
nivå vil vurdere verdien av
et rent miljø annerledesenn
oss, og de vil ofre mer for å
få til en industrialisering.
Derfor er det naturlig av vi
får en overflytting av foru
rensende industri. Hvis for
eksempel Kenya aksepterer
dårligere vannkvalitet og
færre dyr på savannen, må
det være opp til dem, sier
Snoen.

1-Jan medgir at det er et
problem at de som rammes

av forurensningen gjerne
har liten eller ingen innfly
telse på de beslutninger som
tas. Men han tror at disse
landene selv med demokra
tisk styre vil velge foruren
sende industri, fordi de
trenger økonomisk vekst.

Markedskrelter
Forøvrig er et hovedpunkt i
rapporten at reguleringer
må erstattes av et markeds
orientert system, basert på
avgifter eller omsettelige
kvoter. Dessuten at rent mil
jø ikke er et absolutt gode,
men et gode som må veies
opp mot andre.

— Det er nesten alltid best
å bruke avgifter. Inter
nasjonalt må vi få til avtaler
som setter tak på utslippene
og så kan landene handle
med utslippskvoter. I Norge
kan det hende at forurens
ningsnivået er passe, og at vi
ikke behøver å redusere mer
dersom det ikke gir større
fordeler enn kostnader, sier
Snoen.

Mennesket i sentrum
Naturen har ingen egenver
di — uavhengig av den verdi
en mennesker setter på den,
mener han.

«For meg synes det natur
lig å sette mennesket i sen
trum og anse resten av natu
ren som verdifull bare i den
grad den tjener mennesket»,
skriver han i «Sett pris på
miljøet».

— Jeg er oppvokst med et

naturlig forhold til naturen, i
motsetning til de vestkant
grønne. Faren min har sauer
og en jord flekk. Men jeg har
valgt byen som mitt miljø,
og synes den er vakrere enn
naturen. Det henger sam
men med at jeg er ekstremt
menneskerettet. Byen sym
boliserer menneskets skape-
kraft. Jeg var på partiets
landsmøte i Loen. Det var
vakkert der, men etter to
dager var jeg lei.

Liker Bellona
Liberalister i flere land har
utropt miljøbevegelsen til en
hovedfiende. De viser til
dommedagsprofetier som
ikke har slatt til og mener å
påvise nære bånd til sosialis
men og kommunismen.
Snøen er intet unntak i så
måte. Natur og Ungdom får )gjennomgå mest. Dette er en
frontorganisasjon for Sosial
istisk Ungdom og Rød Ung
dom, påstår han. Bellona har
han derimot mer sans for,
fordi de mangler ideologisk
vinkling og ikke ser ut til å
ønske en samfunnsomvelt
ning. Naturvernforbundet
har han tidligere oppfattet
som mest opptatt av fotturer
i fjellet. Men de siste åra er
organisasjonen blitt mer
aktivistisk og politisk enga
sjert, sier han, og legger til at
han ser på forbundet som
relativt «mainstream».

i
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TIL DE HEMMELIGHETS
FULLE ØYENE

Stå opp før biler og maskiner våkner. Rusle ned til stranden.

Sett deg i en robåt og gli sakte utover. Fuglene er allerede i

full aktivitet. Luften, lyset og lydene. Alt føles sterkt og

intenst. Horisonten er vid og himmelen er høy. Ta

deg god tid. Ta deg tid til å sanse. Ta deg tid til

- a rydde opp i sjelen.

Norge har alt du trenger for å hvile ut etter et

år med stress og mas. Alt du trenger for å lade

opp før en ny høst.

Årets Feriekatalog er full av reisetips og reisemål. Stikk

innom nærmeste turistkontor, reisebyrå eller Esso-stasjon. De

har katalogen.
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Miljogard
Selskapet for Norges Vel driver utproving og informasjon om miljøvennlige

dnftsmetoder og utstyr på Hellerud forsøks- .Qg eliteavlsgard i Skedsmo.

I tilknytning til LANDBRUK 91 på Hellerudsietta 13. til 16. juni holdes

flere demonstrasjoner:
Grøftedemonstrasjon, 13. juni kl 1400 -

Miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel 14. juni kl 1200
Jordarbeiding, 15. juni kl 1300
økologisk landbruk, 16. juni kl 1300
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Sma, grønne fingre kan

lokke fram paprika og
homulisplanter i stuev

induet — til og med en
daddelpalme eller en

bananplante hvis tål
modigheten er stor nok.

Steiner fra appelsin, sitron
og mandariner kan bli til
store planter nwd søte blo
mster, men frukt er
det ikke sik
kert de gir.
Da ma de
helst stå i
driv- —

h u s

1
euka
l ptus
og mimo—
sa, den sarte
planteii som
folder bla
dene sam—
inen når
fl o e n
r o r e r
den, er vanskelige å fa til
her i nord. De trenger mye
lys og varme.

Lettere er det å få til en
flott prvdbnnne, kattegras
eller en maisplante i vin—
duskarmen.

Alt dette og mer kan du
la’re om i Spirehoka, utgitt
av Grøndahi og Det nor
ske hagestIskap. Beregnet
på de sm — hjemme, i har
nehagen eller skolen. Men
helt sikkert spennende
også for de store.

— Ideen med spirehoka
er å gi lyst til a dyrke
planter. Om det er
potteplanter
eller gr&
saker spil
ler ingen
rolle. Alle
planter er vakre og

spennende pa hver sin
måte, skriver den danske
forfatteren Ulla Dietl.

Derfor forteller hun like
gjerne hvordan poteten
kan bli en pen potteplante,
hvordan du lager honne
eller hvetespirer, hage i en
flaske eller tar avleggere.

Toppen av en gulrot
eller selleri «setter» nye
grønne hlader som er søte

å se pa. Du kan ogsa
spise bladene finhak

ket på maten eller gi

dem til
kaninen eller marsvinet.
Gronnsaktoppene er
også fine å leke med. I
en by av lekehus blir de
fine «grøntarealer<’.

I boka er alle plantene
merket med en, to eller

tre grønne
De

hvor/
‘ firigre.

viser
vanskelig det

er å få til planten
eller hvor lang tid

det tar. Men <grønne
fingre’ — det er ikke

noe man har, men
noe man far —

hvis man er glad
nok i å arbeide
med planter,

sier tortat—
teren.

Landsbyene e mange.
Den stovete veien går forbi
lysning etter lysning i sko
gen. Jorda har sliterne skaf
tet seg ved a rydde skog. Sa
og si all tropisk skog i
Thailand er borte. Nå vil ny
frelste «økologer» i store
thailandske og multinasjo—
nale selskaper, som har til
passet seg den moteriktige
miljoretorikken, snu utvik
lingen med avskoging og
plante til igjen.

De hevder å redde miljøet
ved a plante skog med boy
intensive monokulturer,
gjerne eukalyptustrær. Til
det trenger de hundretuse
ner av hektar med jord.

Sniiibondene har hoved -

ansvaret for avskoginga
hevder kapitalkreftene. Der-

Presses ut
Bawornwadee og millioner
andre thai-bønder helaster
stadig mer marginale ressur
ser. Befolkningsvekst og stor
godseiernes oppkjop presser
de sma ut til stupbratte skrå
finger, som de kanskje kan
dyrke noen få år før all jord
er rent ned og bort.

Regjeringa har derfor
erklært at den vil stramme
inn mot «ulovlige» boset—
tinger. Spørsmålet den ikke
stiller er hvorfor folk tar jor
da i besittelse, eller hvor de
skal gjøre av seg.

Shell-plantasje
Planlagte eukalyptus-planta
sjer omfatter over 572 000
hektar, fastslar det thailand—
ske rniljonettverket «Thai
Development Support Com
mittee». Shell i Thailand vil
alene plante et sted mellom
20 000 og 90 000 hektar i
Chantaburi-provinsen.

I forhandlingene med
regjeringa om store, statsei
de omrader ser det ut til at
thailandske og multinasjo
nale skogselskaper vil få
leiekontrakter til spottpris.

Fire millioner må flytte
Ifølge «Third World Guide»
betyr dette at fire millioner
bønder må tvangsflyttes.

Protestene er sterke. Thai
land har en omfattende gras

rotbevegelse der miljøkref
ter, land sbyfolk og intellek
tuelle samarbeider i kampen
mot plantasjeplanene.

Landsbyfolket forlanger
rett til å dyrke jorda, og det
er duket for dramatisk kamp
i åra som kommer.

Blir Bawornwadee og mil
lioner andre småfolk fordre
vet, har de ikke annet valg
enn a slå seg ned på steder
der naturen er enda mer kar
rig og tåler mindre belast
ning. At høyproduktiv euka
lyptusdyrking over svære
arealer er mer i pakt med
okologiske prinsipper, er
høyst tvilsomt. Hvem som
blir sittende med retten til
landarealene blir avgjørende
for miljøet i Thailand. •

For små grønne fingre

PRESSES UT:
Baworn

wade’,
småbonde i
Thailand,
kan bli
tiou;zgct til
ti ,çi opp
jorda lzit;i
dyrker til
fordel for
cukalifv—
tus-planta
sjer, i <(mil—
jove 11 mets»
navn.
(Foto:
Thomas
VermnL’s)

• THOMAS
VERMES

HUAI-PHONG (Natur&Miljo):
Svetten stiir i panna p1i Baworn
wadee der hun hakker opp en liten
teig å dyrke soya pi<l. Hun er småhon
de i Huai-Phong distriktet langt
nordvest i Thailand. Ennå har hun
jord å dyrke, men ikerlappene til
Bawornwadee og milloner av andre
småbønder vil bli dekket av skog om
storselskapene som vil tjene penger
pa «miljøvern» får viljen sin.
Landsbyen til Bawornwadte bestar av fem—
seks svarte bambushus dypt inne i skogen,
ikke langt fra grensa til Burma. Kampen for
tilværelsen er hard i den dampende heten.
Men det er harmoni, og ikke slit, som preger
Bawornwadees ansikt.

Ragiih ild
Sved

med håper de å få myndig
hetene til å fordrive landsby
folket som dyrker på statens
grunn. Langt pa vei ser stor-
selskapene na ut til a lykkes.
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Det er stor forvirring
omkring de såkalt
«miljovennlige»

papirkvalitetene. Det
vrirnler av hjemmelage
de miljomerker med
panda, tre, fisk og sel på
innpakningspapiret,
mens det offisielle mil
jømerket med den
grønn-hvite svanen lar
vente på seg.
Na turvernforbundet
har sett på 56 forskjelli
ge papirtyper som er
merket som «miljø-
vennlige» i grossistenes
salgskataloger.
Det er bare sju papirtyper
som tilfredsstiller Naturvern-
forbundets miljøkriterier: Det
er Leinfelder Gra, Fortuna
100, Fortuna copy, Fortuna
signa-set, Holmen ecolist og
ecowhite, og Bio Top 3. De
finner du øverst i tabellen vår
i kategorien «bra». Alt annet
kontorpapir som kaller seg
«miljovennlig» er enten
klorbieket eller medfører
høye utslipp av organisk
materiale. Tallene i tabellen
baserer seg på produsentenes
egne opplysninger.

Hvor er Norge?
Ingen av de norske papir
kvalitetene gikk til topps.
Selv om Norcopy Spesial,
Naturkopi alias Rank Xerox

Miljø ikke er klorbleket, slip
pes det ut fire-fem ganger sa
mye organisk materiale per
tonn produsert masse som
for de fleste svenske, finske
og tyske alternativene. De
fr derfor bare karakteren
«passe» i undersøkelsen var.
Utslippene fra norsk trefor
edlingsindustri tilsvarer fak
tisk mengden av organisk
stoff i råkloakken fra omlag
seks millioner mennesker. Et
papir som kalles «miljovenn
lig» bor derfor ikke bare
oppfylle kravet om ikke
klorbleking, men heller ikke
medføre organiske utslipp
som ligger over 50 kg/tonn
produsert masse. Dette
mener Sekretariatet for
Miljomerking i Norge, og vi
har holdt oss til den samme
grensen i undersøkelsen vår.

Det er interessant å se at
svenskene er mye flinkere
enn oss i sine forsøk på a
begrense utslipp av både
klor og organisk materiale —

til tross for at papirdebatten
i Sverige stort sett har dreid
seg om klor. De norske «mil
jøvennlige» kvalitetene er
uten klar, men har til gjen
gjeld noen av de høyeste
utslippene av organisk mate
riale i hele Skandinavia.

Kriterier
Naturvernforbundet mener
at papiret hør tilfredstille
minst tre krav: Det må ikke
være klorbleket, utslipp av
organisk materiale ma være
lavt og produsenten bør ikke
bruke eukalyptustre i pro
duksjonen.

Klororganiske utslipp
medfører de største konse

kvenser for det globale mil
jøet. De utgjør idag den stør
ste enkelttrusselen mot både
ozonlaget og klimaet.
Organiske klorforhindelser
er lite nedhrytbare og har
evnen til å konsentreres opp
over i næringskjedene. De
kan være giftige og forandre
arveegens)apene hos men
nesker og dyr.

Utarmer jorda
De organiske utslippene har
store konsekvenser for den
økologiske balansen der de
slippes ut. De kan blant
annet fare til mangel på
oksygen for fisk og andre
organismer i havet. Bruk av
eukalyptustre er darlig glo
bal ressursforvaltning. Euka
lyptus utarmer jorda i tidli
gere regnskogområder og
forhindrer vekst av andre
planter som kunne ha vært
viktige næringskilder for
lokalbefolkningen.

Papirtypene som har fått
karakteren «stryk» i vår mil
jatest er de som har to minus-

poeng i vare tre kategorier.
I—ler finner vi Coloritt, Data
Copy, Copy Miljø, Conser
vation og diverse typer

Lessebo, Multi og Kaskad.

Lite villige
Ikke alle produsenter er like
villige til a gi fra seg opplys
ninger om «miljøpapiret»
sitt. Den engelske James
River Fine Paper Group for
eksempel kunne ikke gi oss
opplysninger om utslipp av
klar og organisk materiale
for sitt «100 prosent resirku
lerte papir» Conservation.
Etter det Naturvernfor

bundet kjenner til, kan imid
lertid opptil 50 prosent av
massen være klorbleket.
Papiret er heller ikke resirku
lert i den forstand at det er
brukt papir som gjenvinnes.
Det er laget av internt avfall
på fabrikken og har aldri
vært ute hos forbrukeren.
Produsentens påstand om at
det ikke brukes såkalt «jom

fruelige fibre» høres derfor
litt tvilsom ut i norske ører.

Lettere å velge
Selv om det er all grunn til a
være på vakt nar det gjelder
«miljopapir», har ikke alle
produsentene svin på sko
geri. Vi har tross alt fått de
fleste opplysninger vi har
bedt om, slik at det er mulig
å danne seg et bilde av hvor
mye juks det er med mar
kedsføringen av de miljø- ‘

vennlige papirtypene. Bade’-
Naturvernforbund et, Sekre
tariatet for Miljømerking og
Greenpeace jobber med å få
oversikt over papirjungelen,
som stadig forandrer seg. Det
skal bli lettere a fa informa
sjon og da blir det ogsa lette
re å velge miljovennlig papir.

Som miljøvennlig forbru—
ker trenger du ikke å kunne
alle utslippstall på rams. Som
et første steg kan du forandre
noen vaner, for eksempel
bruke ulike typer papir til
ulike formål, bruke mest
resirkulert papir og ikke
klorbleket papir. Det er verdt
å huske at selv om klormeng—
den er sterkt redusert, er fort
satt 85 prosent av kopipapi )
ret som selges i Norge klor
bleket. Det gjelder å redusere
dette tallet drastisk. I

MILJHTEST: KONTORPAPIR

MILJHENNLIG

III: Ketill Berger

Her skal vi avlive noen

«Miljøvennlig
papir kan ikke

lagres over
lengre tid»

• • Lagringsstabilitet brukes
ofte som argument for klorble
ket papir. For at papiret skal
holde seg over lang tid ma det
inneholde minst mulig lignin.
Lignin er stoffet som limer fibre
ne sammen. Slikt papir kalles
for «tref ritt» fordi det er laget av
kjemisk masse. Det finnes i dag
flere miljovennlige papirtyper

som ikke inneholder lignin.
Alle papirkvaliteter som er pa

markedet idag — også ligninhol
dig og resirkulert papir — har en
levetid pa mellom 30 og 50 ar.
Det skulle holde for det meste
av papiret vi bruker idag. Det
finnes noen ta viktige dokumen
ter som vi vil bevare for etterti
den. De utgjør omlag fem pro
sent av papirforbruket. En miljø-
bevisst forbruker velger derfor
papirtype etter formal. Et miljø-
vennlig kontor bør derfor ha fle
re typer papir pa lager.

• I Dette er en av de eldste
mytene, til tross for at det er
svært vanskelig a se forskjellen
på en klorbleket og en ikke
klorbleket papirtype i dag.
Lysheten i papiret sier ingen ting
om hvor miljøvennlig (eller ikke)
papiret er. Lysheten bestemmes
blant annet av bruken av resir
kulerte fibre i papiret.

Det er heller ikke slik at hvitt
papir er <‘best». Forskerne har
funnet ut for lenge siden at det

er bedre for øynene a lese av et
ark eller en brosjyre med litt gul
— eller gratone i.

«Miljøvennlig
papir stØver
og belaster

innemiljøet.»
• • Det er noen som mener at
miljøvennlig papir støver under
kopiering. Det finnes imidlertid
ingen forskningsresultater som
viser at det finnes en sammen
heng mellom støving og helse-
problemer. Dette er ogsa grun

nen til at Sekretariatet for
Miljømerking ikke vil ha med
støving som kriterium for miljø-
vennlig papir.

Det er derimot riktig at noen
av de gamle resirkulerte papirty
pene har skapt en del problemer
særlig i kopimaskiner. Dagens
papirtyper har en mye bedre
kvalitet og kopimaskinene har
blitt bedre ogsa. Det er derfor
viktig a sette krav til en kopima
skin ogsa: Den ma blant annet
kunne tale ulike papirtyper og
helst ha flere arkmaterlagre.

«Bare retur-
papir er miljø-

vennlig»
• • Det er klart at vi sparer
mer ressurser jo mer returpapir
vi bruker, Det er derfor viktig at
vi gjenvinner så mye som mulig.
Men ikke alt returpapir kan bli
nytt papir fordi papiret bare kan
resirkuleres fem til sju ganger.
Det betyr at vi ogsa ma produ
sere ny masse et sted.

Naturvernforbundet snakker
om to typer miljøvennlig papir:

Fortsetter pd side 44

BARE PAPIRET

Myter
om miljø-
vennlig
papir

Når du går i butikken og
spør etter miljøvennlig
papir kan du få mange
rare svar. Noen mener at
alt papir er miljøvennlig,
mens andre mener at det
ikke finnes noe miljø-
vennlig papir. Da blir
det vanskelig å orientere
seg i jungelen av papir-
typer som er merket
som «miljovennlige».

«Miljøvennlig
papir er grått

eller gult»

av mytene om miljø-
vennlig papir.
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Overgang fra side 42
...........

«Første-generasjonspapir» som
blant annet er framstilt uten klor
bleking, og «andre-generasjons
papir» som er det samme som
resirkulert papir og som er miljø-
vennlig fordi det er et «ombruks
produkt». I en overgangsperiode
vil resirkulert papir riktignok inn-
holde klorbleket papir.

Et miljovennlig kontor bruker
mest mulig resirkulerte kvalite
ter, særlig til kladdeblokker,
datalister, etiketter og konvolut
ter. For laserskriveren er det
best å bruke papir som er laget
av nye fibre og i kopimaskinen

bør man ha separate arkmatere
for begge papirtypene slik at det
blir lett å velge etter behov.

«Alt papir er
miljøvennlig»

• • Dette er heller et ordspill
som skal framheve at papir er
laget av tre, en fornybar ressurs
som kan resirkuleres. Det finnes
imidlertid store forskjeller blant
de ulike papirtypene og ikke alle
belaster miljøet like mye. Aller
viktigst er forskjellen mellom
klorbleket og ikke-klorbleket
papir, men også andre utslipp

B Dårlig

Produsent/importsr

Papyrus Nymølla, Sverige

Papyrus Møgndal, Sverige

James River Fine Paper
Group, Storbritannia

(av for eksempel organisk mate
riale) bør være lave for at man
kan kalle papiret for «miljøvenn
lig». Utsagnet blir kanskje mest
brukt for produkter som konkur
rerer med plastprodukter.

«Miljøvennlig
papir foruren

ser også.»
• I Det er helt riktig at all pro
duksjon forurenser. Derfor er
det bare et fåtall produkter som
fortjener betegnelsen «miljø-
vennlig» — de er egentlig bare

0,6 122 Nei

0,5 Ikke Nei

)
Ikke Ikke Nei

‘mindre miljøskadelige». Men
siden industrien er opptatt av å
markedsføre sine produkter på
en positiv måte, finnes det
mange «miljøvennlige» papirty
per som i høy grad er «miljøu
vennlige». Dette skaper stor for
virring hos folk flest.

Forbrukerne må få bedre
informasjon om papiret. Det vil
utvilsomt bli lettere når miljø
merkingen er i gang. Vi bør stil
le de samme krav til alle typer
papir som er på markedet.
Øverst på lista i tabellen vår fin
ner du noen av de papirtypene
du får kjøpt her i landet som vi
mener forurenser minst. I

Slik er kontorpapiret
......................

Bra

Papirtye

Klør du?

LEINFELDER GRÅ Leinfelder, Tyskland 0 1-3 Nei

FORTUNA 100 Copy, Siqua-Set Steinbeis,Tyskland <G,012 Nei

HOLMEN ecolist, ecowhite Holmen_Paper, Sverige 0 12,1 Nei

BIOTOP 3 - Neusiedler, Østerrike 0 3,1 Nei

SVENSK ARKIV Tumba Sverige 0 100 Nei

SCAN gloss, matt, pluss Holmen Paper, Sverige 0 106* Nei

SCANDL1 urque Khppan, Sverige - 0

MUNKEN allround, miljø, print Munkedal AB, Sverige 0
7,3* Ikke

, oppgitt

NATURKOPI NATURBOND Hunsfoss, Norge 223* Nei

(=Rank Xerox Miljø) (Rank Xerox MiljoEkstra)
— -- -—----——--————_____
NORCDPY_SPESIAL Norske Skog, Norge_______ 0 370 Nei

SCANDIA allround, ink-jet Klippan, Sverige 0,41 5,9* Nei

G-PRINT matt, gloss______ Grycksbo, Papyrus, Sverige 0,5-1,2 48,6 Nei

STORAFINA Stora Fina Art Grycksbo, Papyrus, Sverige 0,5-1,2

-

48,6 Nei

PAPYRUS Iaserprint, copyprint Grycksbo, Papyrus, Sverige 0,5-1,2 48,6 Nei

LITOPRINT - Grycksbo, Papyrus, Sverige 1,5 4 48,6 Nei

KYM Copy Lux Kymi Papermill, Finland 2 : 50 Nei

KYMEX COTE matt. gloss Kymi Papermill, Finland 2 50

SWE-PRINT unrque_______________________ Lessebo, Sverige 0 65-75 Ja

SWE-PRINT matt_________________________ Klippan, Lessebo, Sverige 0 66 Ja

SWELITE antikva, nova, klassik Klippan, Lessebo, Sverige 0 66 Ja

LESSEBO offset, akvarell, håndlaget, lerretspreget Lessebo, Sverige <0,5 65-75 Nei

KASKAD (11 0-225g) Klippan, Lessebo, Sverige <0,6* 7688* Nei

DATA-COPY, COPY MILJØ - Modo, Sverige 0,94* 65* Nei

)

MULTI copy,art

COLORITF

CONSERVATION

* omregnet verdi som opprinnelig er oppgitt kg/t papir. (Det er vanlig a dele pà 0,85)

oppgitt oppgitt
Prøv å unngå kosmetiske tilsetningsstoffer som

optisk hvitt, fargestoffer og parfyme, da disse stoffene
kan virke irriterende på huden.
Neutral produkter til tøyvask og oppvask er fremstilt
av de reneste råstoffer som alle er helt nedbrytbare.
Neutral produktene inneholder ikke optisk hvitt,
parfyme eller fargestoffer.
Neutral serien er deklarert i samarbeid med Astma
og Allergiforhundet.
Neste gang du klør — Prøv Neutral.

Neutral
storvask

0
3kg

I
i

Ne
I

op

%1%4ENeutral

Neuai’
t1vd,dt’

Like effektiv, uten tilsetningsstoffer.

Neutral
3kyHcm!ddel!

røyrnykner

Tomteii
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Stadig 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 desverre leve med. Andre er det heldigvis mulig å
unngå.

Mmi Risk
fremstilles i samråd
med de nordiske
allergiforbundene.

Serien er mild mot kroppen og snill mot naturen.
Vi har tatt bort parfyme, fargestoffer, fosfater, optiske

hvitemidler og andre unødige kjemikalier. Dessuten har

vi valgt en miljøvennlig emballasje. Renere produkter

enn Mmi Risk er det med andre ord vanskelig å finne.

Mmi Risk-serien består av: Shampoo, HårBalsam,
Dusjcrème, Flytende Såpe, Bodylotion,

Hudcrème, Såpe, Roll-On, Leppebalsam, Vaskepulver,
Flytende Tøyvask, Tøymykner, Oppvask, Flytende

Maskinoppvask.

Lagerførende grossist:

Norsk Byggstål
Hovedkontor: østre Aker vei 61 P.b. 8 økern,
0508 Oslo 5. TIt. 02)64 35 55. Fæ: 02/64 28 73.

TILFELLET

TELLUS
vårt miljo vårt ansvar
et fjernundervisninstilbud i miljølære for alle som
ønsker å bidra til a skape grunnlag for en bære-
kraftig utvikling med utgangspunkt i Brundtland
rapporten. Prosjektet blir lansert første gang i
september 1991.

TILFELLET TELLUS (innføringsdelen) består av:

• 6 fjernsynsprogram
• 12 radioprogram
• grunnboka Framtida kommer uansett

av Andreas Steigen
• Veiledningshefte for opplysningsorganisasjoner,

bedrifter og andre interesserte av Helga Skåden

Veiledningsheftet inneholder en presentasjon av
læremidlene i prosjektet, og forslag til hvordan
studievirksomheten kan organiseres. Det tar dess
uten opp sentrale problemstillinger som egner seg
for drøfting, og ikke minst aktuelle ideer til lokal
baserte miljøtiltak.

Vær sikker
iaII

slags vær.
Plånyl holder tett i regn og ruske
vær, snor seg ikke under sommer
solens hete og lar seg ikke knekke
av en hard vinters is og kulde.
Kombinasjonen av stål og plast
gjør Plånyl takrennesystem til en
langsiktig investering. Du finner det
hos oss.

PLÅNYL
Takrenner i stal

TILFELLET TELLUS kan danne grunnlag for arbeid
i studiegrupper, og brukes i medarbeiderskolering i
ulike institusjoner og bedrifter. Spesielt interesserte
som har studiekompetanse, vil kunne ta eksamen
etter innføringsdelen som gir 2 vekttall, og eventuelt
fortsette videre med fordypningsdelen som gir 8
vekttall.

Gjennomføringen av det eksamensrettede studiet
skjer etter en desentralisert modell i samarbeid med
ulike høyere utdanningsinstitusjoner.

Bak prosjektet står Norsk Fjernundervisning i sam
arbeid med Universitetet i Bergen, NRK, Gyldendal
Norsk Forlag o.a.

Nærmere opplysninger om TILFELLET TELLUS
fås hos:

CX) NFU
Norsk Fjernundervisning

Boks 8197 Dep
0034 Oslo 1
Tif. (02) 56 43 10

De trenger ikke kunstig duft,
fargestoffer og unødige kjemikaler.

De trenger renhet.

—

tåler sol og varme!J

Mmi Risk er skånsomt mot mennesket og naturen

Sarpsborg: Tif. 09/15 70 33. Fax. 09/15 36 82. Brumunddal: Til. 065/40 000. Fax. 065/43 368. Drammen: Tif. 03/83 76 50. Fax. 03/89 04 33.

Tif. 03/82 56 80. Fax. 03/82 16 35. Lillehammer: Tif. 062160 001. Fax. 062153 995. Hønefoss: Til. 067/21 395. Fax. 067/26 986. Kristiansand:

Tif.042/21 180. Fax.042127 291. Stavanger:TIf.04/52 85 40. Fax.04/53 09 25. Haugesund:Tlf.04171 18 77. Fax.04/71 14 36. Laksevåg:

Tif.05/34 23 00. Fax.05/34 11 05. Forde:Tif.057/23 74.4. Fax.057/20 228. Ulstelnvlk:Tif.0701 11 911. Fax.070! 11 915. Trondhelm:Tif.07(53 25 70.

Fax. 07/52 24 85. Mo-I-Rana:087/55 900. Fax.087/55 888. Harstad:TIf.082163 500. Fax.082/67 345. Tromsø:Tif.083/56 300. Fax.053/88 392.
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Forbrukerkontakt: Hackman Havi P.h. 1514
Kjelvene, 4004 Stavanger. Tif. (04) 53 55 45. Obs! . Domus . Mega . Prix S-butikkene



Rent drikkevann fra springen
er ikke lenger en selvfølge

her i NORGE

DRIKK

norwater
I)et rene kildevannet fra

hjertet av NORGES nu’st

uberrte natur

TAPPES I IMSDALEN

DU KAN SPARE OVER 2000,-
I BENSINKOSTNADER

Peifer er intet
Er det sant at: perler er intet
verd i en orken?
Javisst, hvis man ikke tenker
på naturperler!

Uansett hvor økonomisk du prøver å kjøre, sluker motoren
for mye drivstoff, dersom den ikke er i god trim. Helt opptil
20% — eller kr. 1,40*)

— mer pr. mil!

700,-

verdien aI*eSP!

Volvo OriginalHalvse,vice! Volvo 240 uten katalysator. Halvservice ved
10.000,30.000km osv. Helservice ved 20.000,40.000 km osv.

Utregrnngen er beregnet ,,t,fra ro xnsnpri pA kr. 7.00 pr liter, og 0,r en meflom.torb,l med
forgarer, mekmek woniogoyurn ogmarrnelt pr I alle )illfellrr erdet penger a pr,’.

PERSONBIL
Ok.’rnvejen 115, O,do.....,TIf, (02)655000 Rarmsù.d,.Ietto 15, Hevik ..Tlf. (02)580650
K.mowsgt. 3, OIo 1 Tif. (02)192400 Sognsveie 70, Onlo 8 Tif. (02) 232888

Isberg

Fra spØk til NKF. Vi tenker på mer
enn “perler” (les; lønnstiLlegg). I vårt
handlingsprogram går vi inn for at
kollektivtrafikken må styrkes gjen
nom Økt tilbud og lavere priser. Og vi
vil begrense bruken av privatbiler i
dc større byene.

Siden NKF er det forbundet som or
ganiserer ansatte ved renholdsver
kene er vi naturlig nok opptatt av
bedre avfallsbehandling og kt gjen
vinning.
NKFs Ivar Teigen forteller til Fag-
bladet nr 6/91 at “fagbevegelsen og
Naturvern forbundet i Bergen vil
samarbeide for å få opprettet fem

Skogsdød i franske Alsace (NTB)

RVS AS
Restverdisikring

I

betjente miljøstasjoner der folk kan le
vere inn brukte gjenstander iii gjenbruk. Miljøproblemene favner vidt - fra psy
Teigen tror at det kan skapes minst fem kisk vold på arbeidsplassen til giftige
hundre arbeidsplasser når kommunen for utslipp i nærmiljøet. Og vi bryr oss om
alvor satser på Bergen som en miljøby. det.

() Norsk Kommuneforbund

7
-i

TOPPEN MOSJOEN

NÅR DET GJELDER
SPESIALAVFALL

- KONTAKT NORSAS
v’

V gir veiledning om hvordan man kan bli kvitt sitt
spesialavfall

V svarer på hva som,erpesia1av1all
V informerer om behafldlhspiUligheter for spesial

avfaU
V gir generell infomasjor
V opplyser om godkjentemoaksg lnnSamlings

ordnInger ‘ ç . .

V yter konsuIentienester
‘

v’ arrangerer kur8.’ 1

NORSAS administrerer spesialavfallsystemet
og formidler kunnskap.

Vi tar selv ikke imot spesialavfall.

MO SJ I I I
— b1.’ odi
by’

Norge trengerflere mi(føbcvisste konoiner:

• Glass, lås, innbruddsikring

• Rens og rep. av teknisk utstyr

• Snekkerarbeide

• Maling, tapetsering, gulvlegging

• Brann-, vann-, sot-, luktskader

• Vaskeri, tepperens, møbelrens

• Industrivedlikehold

• Olje- og parafinskader

• Akutt forurensning

DØGNVAKT 094 - 78 200

Loesdalsvn., Frognes, Hokksund

TIt.: 03 - 70 08 10

lkxltifisølmrn
Rmn

VEFSN FOLKEHØGSKOLE
8662 HALSØY I VEFSN

TIJ 067/12411

Naturen — vår vikligste ressurs
Natur-, miljø- og friluffslivsutdanningen ved
Vefsn Folkehøgskole er et tilbud til deg som
er interessert i naturvern og friluftsliv. Der
som du ser på natur og friluftsliv som person
lig rekreasjon, noe vi må verne om og/eller
som blivende yrke, så er natur-, miljø- og fri
luftslivsutdanningen noe for deg.

III.

I,’.

Hovedkontor, Oslo:
NORSAS
Postboks 94,
1324 LYSAKER
TI!. (02) 73 08 40
Fax: (02) 73 22 01
Besoksadresse:
Lilleakerveien 16, Oslo 2

‘i

iVdr d 3kQi
ve/g4‘tL4dtertd
Sjejck.
dgiig

Lrerki

...s Iety,1

Avd. kontor, Sandnes:
NORSAS, avd. Sandnes

Posiboks 1048 Lura
4301 SANDNES

TI!. (04) 67 71 33
Fax: (04) 67 73 04

Besøksadresse: Jakob
Askelandsvei 3, Sandnes

_NORSAS_

A.S. NORSKSPESIALAVFALLSELSKAP

DITT EGET VIN DKRAFTVERK
FOR LADINO AV 12-VOLT BATTERIER

RUTLAND WINDCHARG
Markedets mest
effektive ved lave
vindstyrker. Passer
også i innlandet.

SIGURD ZIEM A/S
Chr. Michelsensgt. 9,5012 BERGEN -Tif. (05)90 1350

For deg som
i’ ferdig med videregående skole

* ønsker vidervutdanning
deltid/kveldstid

‘ ‘,il kombrncrc med tndre studIer

Ta kurs i miljø-økonomi!

* Dag- og kveidstid
* Jielfid - deltid
* SØknadsfr(s IS. juni

1\Orge
flat 14 lei—i iøvko1es
Kur irk’.omhet

I ) , ‘ i3. lotIok ll.’ ‘t Lo. 0114 ()lo

Il — . I . ‘. ‘)‘ll

Ring oss og be om
søknadsskjema
og fullstendige
opplysninger!
Tif 02-83 13 20
NIIHK harogsav
doltnger Bergen og
Sandnes,



MIN NATUR

kvinnen

I
NGEN HADDE BRETTET UT den
røde løperen da Munken dukket
opp sommeren 1951. Tom husket
det bare som seg selv ved vannet
med Hardy-stanga, verdens fineste

fiskestang, men neppe til mark, og bak
ham på gressvoflen satt Lister i solhatt
med en gin tonic på skammelen og
tegnet, ikke ham, men vannliljeskigar
den ute i vannet og baliblommen, men
hun tegnet duppen og snøret hans,
den tynne stien mellom abboren som
ikke bet og Toms hjerte som ikke skul
le med på bildet.

Og som Tom husket det, ble idyllen
brutt av en stor knudret firefingret
neve, den korn bakfra, tok fra ham
stanga og Tom snudde seg og der sto
Munken, ikke så høy, men bred, fir
kantet, skjeggete og smilte med gule
tenner og grønne øyne mellom et
grovt nett av rynker, ikke mange, men
dype.

Den svarte Montana-hatten satt ned
i pannen hans, men det røde ansiktet
var mindre fryktinngytende enn for
seks år siden. I store sjostøvler, den
gamle støvfrakken og ryggsekk over
den ene skulderen, virket det som om
han kom rett fra Alaska, hadde bare
tatt et kjempeskritt over Atlanteren,
forlatt indianere, eskimoer, gauper og
trekkhu nder, hengt opp bjurnefellen
til tørk og dalt ned ved siden av Tom.
Han var underveis hele sitt liv og
kledd for sol og regn, krig og fred,
sorg og glede, uansett. Munken var
alltid i bevegelse mellom to diffuse
punkter og visste aldri om han fikk
tak over hodet dit han kom.

— Men se her, Tom, sa han med en
liten antydning til stamming.
T . . T . . Tom, du skjønner, der jeg
kommer fra, sa han og kastet et blikk
utover idyllen som var mye mindre
enn noe av det han kom fra, med
vannliljer som danseplatter og ball
blom som meloner.

Av Ola Bauer
Iii.: Harald Nordberg
........

— Der jeg kommer fra, sa han. Der
bruker vi ikke dupp.

Han snellet inn, fjernet duppen og
marken, vred kroken skjev, tredde ny
mark på som mark skal tres på, og
kastet ut. Du ma få deg et fiskespett,
Tom. Det duger ikke med en en-hands
Hardy til markliske. En-hånds Hardy
er for jenter og bekkørret. I morgen
skal jeg få tak i et skikkelig bambus
spett. Folg med nå, Tom.

Han la en hånd på Toms skulder og
Tom kjente lukten hans, stanken fra
Alaska, den deilige stanken fra
Alaska, bjørnefett, gaupens desperate
ånde i saksa, kokte cariboutestikler,
joda, det luktet sterkt og bittert av
Munken. Se der Tom. Sånn ja. I Alaska
slår vi ikke til med en gang. I Alaska
venter vi litt.

Det svarte snøret rettet seg ut og
skjøt bortover vannfiaten, rykkvis
med skarpe fartsstriper, før det gikk
under.

— Nå Tom, nå er du klar for din før
ste abbor, sa Munken og ga Tom
stanga.

Tom snellet inn, merket motstand,
små korte hugg, for den myke stanga
gikk i halv bue og snøret skar til begge
sider. Tom snudde seg og så på Lister.
Hadde hun i det hele tatt registrert at
Munken var der eller var det hele bare
en drøm? Hun smilte fraværende og
fortsatte å tegne, men Tom husket all
tid dette øyeblikket, den første gangen
det var levende liv i den andre enden
av snøret hans, den første kontakten
med begrepet frihet, for abboren
representerte den utemmede tilværel

sen på den andre siden av alle gjerder.
— La den gå litt, du, sa Munken og

rullet en røyk med fire fingre.
Tom lot den gå, men det var en liten

fisk som ble fort trett. Snøret ble slakt.
Tom snellet inn og vippet den på land.
Der lå den urorlig.

— Så brekker du nakken på den,
Tom. Sa Munken. Sånn. Han tok fis
ken fra Tom, ‘red nakken litt bakover
og ga den tilbake til Tom som med
skjelvende fingre gjorde det samme.

— Hardere, Tom, så du hører det.
Tom lukket øynene og brakk til han

hørte et fjernt knekk.
— Fint Tom, sa Munken. Nå er den

død. Det var din første fisk. Dette er
bare begynnelsen. I Alaska, i
Kotzebue-sundet, er laksen så stor
som småhval. Fra na av blir de bare
større. Men du glemmer aldri den før
ste.

Han stakk lillefingerneglen inn mel
lom gjellene pa abboren og holdt den
opp mot sola.

— Se her, Lister. Se på den du. Kan
du male den? Toms første abbor.

— Jeg maler ikke døde dyr, Munken,
sa Lister. Jeg maler bare livet. Døden
har ingenting i mine bilder a gjøre.

Abboren var gjennomsiktig der den
hang på Munkens negl.

Den virket mindre enn døden. J
Faen heller. Munken fnyste, tredde

på en ny mark og ga Tom stanga.
— Dette var fundamentet, Tom, sa

Munken. Nærmere kommer du aldri,
enten du bakser med en 20 kilos laks
eller en frodig spansk prinsesse i svart
silke. De er bare etterligninger av den
første abboren, karnuflert som noe
større og bedre, rent fyllsoff. Jeg vet
det. Noen får aldri den første abboren.

Munken klappet ham på hodet.
Tom kastet ut. Sola gikk i oppløsning
over tretoppene. Munken lo lavt.

— Den første abboren er kvinnen i
ditt liv, sa han. •

Forfatteren Ola Bauer er født i Oslo i

1943. Han debuterte i 1976 med

«Grafitti» under pseudonymet Jo Vendt.

Senere har han utgitt følgende romaner

under eget navn: Bulk, Humlehjertene,

Rosapenna og Metoden.

Tegneren Harald Nordberg er født i 1949

i Askim. Nordberg er kjent for sine barne

bokillustrasjoner, og har illustrert tre bar

nebøker med egne tekster. Nordberg har

mottatt flere nasjonale og internasjonale

priser for sine illustrasjoner.

A nfiirRr iliit nr q q Foto: Svein Erik Dahi, Samfoto og Gro Jarto
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Skitne hus
Mange hus iMo i
Rana er blitt rodbru
ne og skitne av
I ernverks-royken. Jeg
synes Jernverket
kunne kjøpe maling
til folk som bor i de
husene, eller helst
male ytterveggene
for dem.

Sin Krigsvoll
Andersen, 6 år,

Grubhei

Verden er fin
med blo,nstt’r og \‘rL’ss,
solfijlte dager
uten mas eller stress

Men bak i min verden
er himmelen grå
mcd sol som er ferdig
og jord uten strå

Se, verden roller
mot avgrunnens rop,
vi hjelper den opp igjen
og viser vårt mot

Jorunn Braaten, 9 1/2
år, Akland

Har
overskrilt
I Moss Avis sto det
en overskrift som var
rar. Den har jeg klip
pet ut av avisen. Det
sto: «Slutt på miljø-

vernet i Moss?»
Det sto også noe

mer: «Mens alle
andre kommuner sat
ser på miljøvern, ser
det ut til at Moss
kommune vil inndra
miljøvernsjefstilling
en’>. Jeg synes det er
dumt at Moss skal
slutte med miljovern.
Jeg håper vi får
beholde gamle Moss
ryddig og fint sånn
som det var før.

Elst’-Marie Augusté,
Moss

Fant mye
seppel

Vi fant et sted hvor
det var mye søppel.
Vi begynte å plukke
med en gang. Det
hadde tydeligvis lig
get der lenge.
Kanskje fra 60— eller
70-åra. Vi fant en
knust vask, tre jog
gesko, en stekepan
ne, tjue batterier (til
og med seks som
ikke var brukt) og
mye, mye mer. Vi
synes det er dumt at
folk kaster så mye
soppel.

Marit og Åsmund
Hansson Morgestad,

Sørnådalen, og
Ragnhild og Eivind

Vangen, Drcvsjø

MYE SKROT: Marit og
Asmund Hansson

Morges tad plukket
en masse søppel
som hadde ligget

i naturen lenge.

HELT VANPj-VIfli,
1. Hvor ligger
Verdens største
solkrattanlegg?
2. Hva heter
Norges høyeste
fOss?
3. Hvor gammel
ble den eldste
Slilpadd0man
kjenner til?
4. Hvor mye
veier blåhva
lens hjerne?
5. Hvilket patte
dyr er den bes
te høydehoppe
ren?

Frimerker
Jeg har et spørsmål:
Er frimerker bleket
med klor?

Katrine Karlstad, 10 år,
Mysen

Svar: Ja, det er de.
Fabrikken som lager
papiret ligger i
England, og den
lager frimerke-papir
for hele Europa. Da
vi spurte, fikk vi til
svar at fabrikken prø
ver å

finne alternativer til
klorbieking. Men
kvaliteten på papiret
er s spesiell at det er
vanskelig å finne en
god erstatning for
klorbleking, sa de.

Boikott
hambur

gere!
Hei alle naturelskere.
Her skal dere få høre
noe som sikkert kom
mer til å gi dere et
kraftig sjokk: Det er
veldig stor etterspør
sel etter hamburgere
rundt om i verden.
For å dekke etter
spørselen brenner de
ned regnskogen for å
skaffe nok beiteland
til kveg. Etterpå sår
de gress i asken. Når
alt gresset er spist
opp drar de til nye
områder. Når regn-
skogen blir ødelagt
forsvinner plante- og
dyrearter for alltid.

Kanskje dette har
gitt dere et så kraftig
sjokk at dere slutter å
spise hamburgere?
Håper det.

Ivrige
Ida fikk
kake av
Blekkulf

• JAN ERIK
SØRLIE

Ida Lian (7 1/2 år)
fra Halden er med
lem nummer
10 000 i Blekkulfs
miljødetektiver.

)et mente Blekkulf
at vi måtte feire.
Dermed dro vi på
besøk med marsi
pankake og blom
sterbukett.

Ida er en ivrig miljøde
tektiv. Sammen med
en venninne har hun
etterforsket naboene
på hjemstedet.

— Vi sjekket blant
annet om folk i nabola
get bruker fosfatfritt
vaskepulver, rapporte
rer Ida til Blekkulfs
miljedetektiver.

Ikke rart at Ida for
‘ener både kake og
£mster. Ilun bør

være et eksempel for

MILJØDETEKTIV Ida
fra Halden,
Blekkulf-medlem
nummer 10 000,
fikk marsinpankake
og blomster. (Foto:
Stein Johnsen)

alle oss andre miljøde
tektiver.

— Jeg vil dele æren
med venninnene
Caroline og Marie
Schrøder Pettersen.
For det var de som
vervet meg som med
lem, sier Halden-jenta.

Nå har hun vervet
tre nye detektiver selv
og fått en Blekkulf
genser.

Nye oppdrag
Resultatet av undersø
kelsen i nabolaget var
ganske skuffende. Der
for planlegger Ida nye
oppdrag.

— Fem stykker had
de vaskepulver med
fosfat og noen til og
med klor. Det er van
vittig! Planen er å
besøke flere i nabola
get, og å sjekke hva vi
finner i hyllene i nær-
butikken vår. Der bør
alt med fosfat vekk og
kundene skal bare få
bæreposer av miljø-
vennlig papir, sier Ida.

Hurra for Ida
Blekkulf er imponert
over Halden-jenta,

som passer på at folk
er miljøvennlige. Så
ivrig var hun og ven
ninna at pappa Vidar
måtte ut og lete etter
henne da de to jentene
hadde sin dør-til-dør
aksjon i nabolaget.
«Hurra for Ida — miljo
detektiv nr. 10000»,
skrev vi på marsipan
kaka, som forresten
var vanvittig god.

Ida er også nøye
med å verne om natu
ren selv. — Hun er
overraskende flink til å
putte tyggegummi
papir og slike ting i
lomma. Hun kaster

ikke noe fra seg, sier
mamma Heidi, som
ikke har gjort noe spe
sielt for at datteren
skal bli miljobevisst.

Derimot er Ida flink
til å passe på moren og
faren sin.

— Pappa har lovt å
bruke bilen minst
mulig og mamma bor
slutte å royke, sier Ida,
som i hvertfall ikke
liker at biler går på
tomgang.

— For det er forbudt,
sier Ida, en av
Blekkulfs ivrigste mil
jødetektiver.•Dikt
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FREDSKORPSET TRENGER DEG
Du må ha minst to års yrkeserfaring etter endt fagutdan
ning. Like viktig er det at du kan tilpasse deg enkle
levetorhold, har samarbeidsevne og vilje til å forstå en
fremmed kultur. Lønnen (kr. 10.341 ,-/mnd.) er nøktern,
og krever kanskje at det bor en idealist i deg. I tillegg
kommer ytelser som fri bolig, etabieringstilskudd etc.
Søkere må ha permanent førerkort. For søkere som er
interessert i arbeid i Nicaragua, er det en fordel med
spanskkunnskaper.

Ikke bare prat. Gjør noe!

Skriv eller ring til Fredskorpset.

FOR TIDEN ER DET BEHOV FOR:

• Lærere til videregående skoler:
realfag, heimkunnskap og i begrenset grad engelsklærere.

• Faglærere til videregående skoler:
bygningsfag, mobeisnekkere, snekkere og agronomer.

• Tekstilhåndverkere

• Ingeniører til bygg og anlegg

• Skogteknikere

• Fysioterapauter

• Ortopedtekniker

• Helsesostere

• Vernepleiere

Det norske Fredskorpset er en del av norsk offentlIg bistand
til utviklingslandene og rekrutterer fagfolk til: Botswana,
Mosambik, Tanzania, Zambia og Nlcaragua.
Kontakt Fredskorpskontoret, tif.: 02/31 44 00/31 44 79, eller
send Inn kupongen, så sender vi deg flere opplysnlnger og
evnt. søknadsskjema.

ET11 Norad, Fredskorpskontoret. Postboks 8034, dep., 0030 Oslo 1.
I Ja, jeg har lyst til å gjøre en innsats, så dette vil jeg gjerne vite mer om!

Navn:________________________________________________________________

IAdr:_______________________________ I

P.nr/sted:

TIf.: Alder:___ NORAD
Sivilstatus:

__________________________________

DIFU KTOFFATF I [OFF urvIKLINc;SFFJE LP

‘Yrke

______________

FREDSKORPSET I
L_

Oppskriften er jordens egen

Agronomer

Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, tilsette kullsyre og tappe det
på flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.
Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

OQ9
TOVPrN

FARRIS
— I

FARflIS
Norges eneste naturlige mineralvann.



KRONIKK

Statoil og norsk klimapolitikk

C02-malsetting.
Nasjonale mål for utslipp

av klimagasser er i seg selv
kun et virkemiddel for et
globalt bedre miljø. Etter
Statoils oppfatning bor en
norsk klimapolitikk ta
utgangspunkt i følgende:
• Ikke bare CO,, men alle
klimagasser bor trekkes inn
ved fastsetting av mål og
strategier i klimapolitikken.
• Tiltak for a bekjempe
drivhuseffekten må vurde
res ut fra tiltakenes kost
nadseffektivitet uavhengig
av landegrensene.
• Vurderingene mà base
res på en livslopsbetrakt
ning der tiltakene i produk
sjons- og bru kerkjeden set
tes inn der de har størst
effekt.

Vi er tilfreds med at det

Jan M. Øverli er iniljodirt’ktør i Statoil

Vedtatte

og planlagte nye utbyg
ginger av olje- og gassfelt pa
norsk sokkel vil gi en økning av
C07-utslippene fra sokkelen
med 17—20 prosent. Mulig

hetene for at nye utbyggingsprosjekter og
arbeidsplassetableringer ikke kan realiseres
som følge av økte C02-utslipp har reist
spørsmålet om Norge bor holde fast ved sin

.......

Nasjonale mål for

utslipp av klimagas

Aer er i seg selv kun

et virkemiddel for et

globalt bedre miljø.
.......

Det bor etableres et regionalt avtalesystem
i Europa hvor en med basis i omforente
nasjonale malsettinger kan innga avtaler om
at deler av de CO,-reduksjoner som bruker-
landene oppnår ved kjøp av norsk gass blir
godskrevet Norge.

Statoil vil bidra aktivt til a avklare mulig
heter for å begrense det totale utslipp av ku
magasser. Det er blant annet satt igang et
forsknings- og utviklingsar
beid som kan fa CO,-utslip
pet for nye anlegg til havs
betydelig ned i forhold til
opprinnelige prognoser. For • • • • • • •
utbyggingen av Sleipner
Vest vurderes muligheten av Ingen kan være tjent
å injisere produsert CO2 til
bake til feltet. Det forutsettes
at prosjektene er teknisk og med at norsk virk
økonomisk gjennomførbare.

Statoil gjennomgar også
eksisterende produksjonsan- somhet skal matte
legg og driftsrutiner for a
redusere utslipp av blant
annet CO2 og andre klima- legge ned som følge
gasser.

CO2-avgiftene har hatt
liten økonomisk betydning av særtiltak i Norge.
for dette arbeidet. På land vil • • • • • • •
imidlertid en tilsvarende
avgift kunne være ødeleg
gende for inntjeningen til raf
fineriene og andre produk
sjonsanlegg. Ingen kan være tjent med at
norsk virksomhet, som jevnt over har lavere
utslipp enn det som finnes i andre land, skal
mitte legge ned som følge av særtiltak i
Norge. Vi har merket oss at myndighetene
vil ta hensyn til norsk konkurranseevne, og
at bruk av økonomiske virkemidler vil bli
harmonisert med utviklingen i andre land.
Dette tror vi er et fornuftig og nødvendig
utgangspunkt for gjennomføring av klima-
politikken. •

fra norske myndigheters side arbeides aktivt
for at internasjonale klimaavtaler skal kunne
legge dette til grunn.

Bruk av noisk gass reduserer Europas
bruk av kull og oljeprodukter i husholdning
ene, i industrien og i kraftproduksjon.
Forutsettes norsk gass å erstatte kull og olje
kan dette representere reduserte CO2-
utslipp på ca. 35 millioner tonn per år i
Europa, mens utslippene i Norge stiger ved
å produsere og transportere gassen.

atur& iljø nr.3.91 57



Under et NRK-pro
gram om hvalfangst i
februar 1991 hevdet
NNVs deltaker Bente
Aasjord bl.a. at det
var etisk forkastelig
ikke å fange hval, og at
NNV gikk inn for
kommersiell fangst av
vågehval. Forbundets
uttalelser førte til
mange reaksjoner,
bl.a. sendte underteg
nede et brev til lands
styret, der vi ba om
NNVs syn på flere av
e etiske sidene ved
—<>valfangsten. Vi ville

bI.a. ha klarhet i
NNVs synspunkter på
av liv ni n g s metode n
(sprengharpunen re
presenterer fortsatt
krøking av levende
dyr), andre mennes
kers symbolverdier
(hvalen som symbol
for det levende hav)
og faren for at norsk
vågehvalfangst kan gi
en smitteeffekt for
andre nasjoner til å
starte fangst på mer
sårhare hvalarter.
Saken ble behandlet i
landsstyret 19.4. (L
3/91), der NNV fast-

4 )ldt at de
te motiver er
bes ta nd sforho 1 d,
forskning og de enkel
te hvalarter som for
nybar ressurs.

NNVs ledelse vil
åpenbart ikke gå inn
på de etiske aspektene
ved hvalfangsten, for i
sitt svarbrev av 26.4.
kommer man så å si
ikke inn på våre fore
spørsler om disse for
hold. Dette er interes
sant sett i relasjon til
NNVs tidligere vur
deringer av andre
arter (les: fornyhare
ressurser). Eks
empelvis gikk NNV i
1986 imot jakt på
ærfugl av hensyn til

i uhetei is hold—
ninger. Derimot presi

seres det i brevet at
landsstyret nå vil
være prinsipielt kor
rekte i forhold til vern
av arter. «Når en art
tar seg opp igjen i
antall som følge av
vernet, må vi være
faglig etterrettelige og
oppheve vernet når
grunnene for vern
ikke lenger er til ste
de», ble det poengtert
videre i brevet.
Landsstyret ga ikke
sin tilslutning til at
hvalen i prinsippet
skal vurderes annerle
des enn andre dyr i
økosystemet med
hensyn til beskatning.

De nye vedtakene
og hold ningene til
NNV er sensasjonelle,
idet de bryter med
prinsippene i nesten
all moderne europeisk
viltiovgivning. Ogsi
den nye norske viltlov
av 1981 er basert på
det såkalte speilven
dingsprinsippet. Dette
går som kjent ut på at
alle arter på grunn av
sin egenverdi i
utgangspunktet er fre
det, men at jakt kan
utøves på enkelte der
som spesielle forhold
tilsier dette. Det er
således en rekke arter
hvor det produseres
et hostningsmulig
overskudd som er
totalfredet. NNVs syn
på artene i de forskjel
lige økosystemer ute
lukkende som forny
bare ressurser repre
senterer et angrep på
Viltioven, og skiller
seg således ikke nev
neverdig fra kommer
sielle fangstinteresser
og knaliharde tradi
sjonelle jegersyns
punkter. Dette er
skuffende, men ikke
overraskende sett i

relasjon til NNVs
holdninger til klassisk
naturvern og fauna
spørsmål de siste åre
ne.

Kåre Elgmork, Hons J.
Engan og Vçgo Ree

Naturen er
forandring

Professor Hågvar
bygger i Naturvern-
forbundets tidsskrift
opp det han kaller
«naturens grunn-
mur». Han represen
terer et tungt faglig
miljø og stottes aktivt
av tradisjonelle natur
vernere. Ingen vil
trekke Hågvars heder
lighet eller gode vilje i
tvil. Likevel vil jeg
stille spørsmål ved
riktigheten av det fag
lige byggverket.

Begrepet urørt
natur er litt forfore
risk. Urort betyr ikke
nødvendigvis uforan
derlig. I de to millio
ner årene vi mener
menneskene har eksi
stert på jorden har 8
istider skrapt over
Norden. Istidene har
vart rundt 100 000 år
hver. De er blitt avløst
av kortere vegeta
sjonsperioder på 15-
25 000 år. Vi lever i
slutten av en slik
vegetasjonsperiode.
Dette for å sette
begreper som «varig
vern» i et geologisk
perspektiv.

Ingen skog i
Norden er i dag over
10 000 år gammel.
Selv med den utsettel
se av istidene som
drivhuseffekten kan
gi, blir neppe noen
skog i Norden mer

enn noen ganske få
tusen år. Det betyr
ikke at vi ikke skal
stelle pent med den,
men genbanken for de
nordiske ba rskoger
ligger et sted øst og
syd i Europa. Hågvars
grunnmur mangler
helt enkelt bakkekon
takt i vår del av ver
den. Ingen nordlig
barskog har tropesko
gens permanens knyt
tet til voksestedet.

Drivhuseffekten
kan som nevnt utsette
istiden. Dessverre vil
heller ikke den gi noe
grunnlag for varig
vern av særnorske
arter. Det er helt
enkelt ikke slik at rike
eller overbefolkede
land avpasser sin
energibruk ut fra hen
synet til norsk bar
skogvern. Vi vil opp
leve en brå overgang
til andre klimasoner
som ikke blir lett for
langlivete vekster som
trær.

I tillegg utgjør sur
nedbør en betydelig
trussel for store skog-
områder. Antagelig er
hele 20 prosent av
skogarealet i Norge
truet i et 20-årsper-
spektiv. Dette viser
nødvendigheten av å

begrense forurens
finger internasjonalt.
Klassisk vernearbeid
basert på kunnskap
vil derfor i fremtiden
måtte legge større
vekt på å hindre fysis
ke inngrep og jords
monnet som grunnlag
for variert vegetasjon
enn på gamle trær.

Arter og biologisk
variasjon er ikke uve
sentlig, men under
ordnet landskapets
større tidloshet. Uten
dette faglige perspek

tiv får ellers vernear
beidet et lett komisk
skjær på linje med
menneskelige avtaler
til «evig tid».

Birger Braadlaiid,
Østfold

N&M og
reklamen

Takk for allsidig og
interessant lesestoff.
Jeg har imidlertid
merket meg reklamen
i bladet. Som en
respektabel og seriøs
rn i lj øver n 0 r ga ni sa -

sjon, som tar seg av
alle slags miljosaker,
og vil gripe inn i de
dypere årsaker til mil
jøproblemene, hør
dere være mye mer
kritiske til hva slags
reklame dere tar inn i
bladet. Vi vet at lavere
forbruk er helt nød
vendig for å oppnå
noe i miljokampen.
For eksempel har
reklame for forbruks
varer med ressurskre
vende og avfallsska
pende emballasje (for
eksempel margarin i
beger og leskedrikk i
pappkartong) ingen
plass i et miljovern
blad.

I forrige nummer er
det reklame for Norsk
Hydro i forbindelse
med miljovern. Den
virker meget misten
kelig. Vi vet jo at
Norsk Hydro er en
stor miljøsynder.
Gjennom reklamen vil
de ha oss til å forbin
de dem med noe mil
jovennlig, og avlede
oppmerksomheten fra
de egentlige proble
mene de har, eller ret

tere sagt — det store
problemet bedriften
er.

Jeg håper dere i
kommende blader tar
dette til etterretning,
og at dere blir dykti
gere til å se alle ulve
ne inni fåreklærne!

Hilde Tuft, Oslo

11967 kom LOWE med en sekkidé som forandret verdens oppfatning av ryggsekker

Siden har alle ryggsekkprodusenter verden over kopiert hele systemet, eller deler av det.

Men LOWE hviler ikke på laurbærene. Stadig nye idéer ogforbedringer ser dagens lys.

CO.SNr,

ORIGINALEN ER BEST

Naturvern-
forbundet
og hval
fangsten

us1e0

tLn til ‘i kutte 1nnk.,g

klingen

..1-Y •

Løst, hevbart lokk med en stor og en liten lomme. Du får aldri lokket

i nakken, selv når du pakker sekken helt full.

Duk av DuPont 500 dn vanntett, sterk og myk Cordura nylon. Bunn av

ekstra sterk 1000 dn vannrett Cordura nylon.

Utrolig sterke, tredoble sømmer forsterket med kantebånd. En svært

viktig detalj på anatomiske sekker!

Reimer for kompresjon av sekkcn, feste for lommer og annet ekstra-

utstyr (L0WEorigintzl!,).

Toppstrammere for stabilisering og vektfordeling

(nok en LOWE original!).

Anatomisk formede, polstrede bærereimer

som ikke belaster nakkemuskulaturen, for

deler vekt over store deler av rygg, skuldre

og bryst. På sekker for kvinner er det tatt

spesielt hensyn til kvinners anatomi ved

utformingen av bærereimene (nok en

LOI original!).

Intern meis av flyaluminium. Former seg

etter kroppen og tåler tunge bører uten

å bli ustabil, også på ski og ved gange i

ulendt terreng (nok en LOWE original!).

WEI)GE ADJUSTMENT trinnløst regu

lerbart bæresystem. Utrolig genialt,

lett og stabilt. (nok en LOWE original!).

Elastisk brystreim.Justerbar i høyde og

bredde (nok en LO14 ongznal!).

Lett og luftig øvre ryggpute, som kan plasseres hvor som helst langsetter bæresysternet. Hjelper mot

stress mellom skulderbladen ved tunge bører (nok en LOWE originaL9.

Timeglassformet, anatomisk korsryggpute med Lolags polstnng. Forankret direkte til den interne mci-

sen. Gir meget god støtte ved bæring av tunge bører (nok en LOWE original!).

Anatomisk formet hoftebelte med tolags polstring (stiv ytterst og myk mot hoften). Følger bevegelsene

fra hoften uten å overføre disse til sekken. På sekker for kvinner er det tatt spesielt hensyn til kvinners

anatomi ved utformingen av hoftebeltet (nok en LOWE originaL’.).

Reimer



Håndbok for

NIDAR
BERGENE

alilid no’godt

BLI SKOGEIER
DU OGSÅ!
Kjøp billig «skog» iNicaragual
I desember ga 400 nordmenn støtte til Solidari
tetskomiteen for Nicaraguas treplantingspro
sjekt i Palcilladalen: De ga sine venner
symbolske trær i gave. Dermed ble mottakerne
faddere for nye trær som skal beskytte
jordsmonnet og miljøet i regionen. Vi sender et
flott gavekort laget av den kjente grafikeren
Firuz Kutal til deg, og du kan gi det videre.

Hvert tre koster kr. 10,-, og minstekjøp er 5

Send en postgiroblankett til

Sol.Kom. for Nicaragua,
Boks 9177, Vaterland, 0134 Oslo 1.
Postgironr. 0807.442.4040.

Du kan også bestille på
telefon (02J 672244.

LOFOTEN-SVALBARD?
EVENTYRLANDET!
VE1T OG UVE1T?
NOKKA AINNA!
MORKETID! LYS OG VARME

Barnehage, dykking, sk Nordlandsbåter,
fiske, data, språk, akvarell, gulvvask,
fjeliklatring, jakt, seiling, hvalfanger,

brevandring, veving, kjøkkentjeneste.

INTERESSANT?

Vågan Fo1kehøgskoe
8310 Kabelvåg - Tif. (088) 78 103

NansensLoen Norsk Humanislisk Akademi,
Nansenskolen.

2600 Lillehammer
NORSK HUMANiSflSK AKADEMI ni. (062)57 133.

Kjennskapen til hvalartene
som besøker norskekysten
er svært mangelfulle, mener
Norsk institutt for naturforsk
ning (NINA), og gode hånd-
bøker for bestemmelse av
artene slik de observeres fra
land eller bat har manglet.
NINA har derfor gitt ut en
egen håndbok for identifise
ring av hval i norske farvann.

Hvalguiden inneholder en
liste med de ulike barde- og
tannhvalene norske, engel
ske og latinske navn og
hvordan de kan observeres,
den lister opp kriterier for
artsbestemmelse, og hvale
ne beskrives gjennom tekst
og skisser.

Veiledningen er utarbei
det av den nederlandske
hvalkjenneren og ornitolo
gen Kees Camphuysen, og
det er også han som har

KVÆRNER

WMA

Iw
LONG

LIFE
LIGIF7Y

hval-speidere

Husk LUMA Langlivs
neste gang du skal

bytte lysrør!

NINA

Ved å bytte til Lumas 27.000t lang

livsrør som varer tre ganger lenger

sparer du deg selv for en masse

‘ arbeid, og naturen for en masse glass-

avfall.

HVAI.GUIDE
nu-: ---::

LUMA
Norsk Luma AS
Postboks 113, Skøyen
0212 Oslo 2
Tlf.: (02) 55 91 00
Telefax: 56 16 56

laget tegningene. Forsker
Torgeir Nygård har stått for,
tilretteleggingen.

Heftet, som kan bestilles
fra NINA, er laget med tanke
pà feltbruk og har derfor
vannbestandig omslag og
kraftig papir. R

Beredskap mot miljøkriser
8.— 11. august 1991

Hva kan gjøres lokalt når en tenker globatt?
Temaer:

— Sosiale og politiske virkninger av klimaendringer.

— Lokalt beredskap mot miljokriser — miljaheimevern.

— Menneskeretligheter og miljørettigheter.

— FNs beredskapsstyrker for miljovern?
— Trenger vi et Sikkerhetsråd tor miljøet?

Seminaret arrangeres i samarbeid med Norges Naturvernforbund.

Pris kr. 1.400,—. Påmeldingsirist 20. li 1991.

Nærmere opplysninger ved henvendelse til:

trær. FRA
Hovedkontor: Bergerveien 12

Postboks 94, 1361 BILLINGSTADSLETTA
Telefon (02) 84 30 60

EB-KONSERNET INNGÅR I ASEA BROWN BOVERI

NORSK JERN HOLDING AS
NORGES LEDENDE STÅLKONSERN

— fra statlige millionsubsidier
til lonnsom drift!
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BØKER

Mennesket som
dyrenes hersker

• • Desmond Morris ble verdenskjent da han i 1967

kom med «Den nakne ape». Boka var et speil der

mennesket kunne se sin egen dyreham. «Den her

skende ape og dyrepakten» tar opp menneskets for

hold til dyrene. Den nakne ape har blitt den hersken

de ape, han er høyt hevet over alle andre dyrearter

som er hans tjenere og slaver. Morris forteller oss at

denne arrogansen kan bli vr undergang.

Det første mennesket så sin avhengighet av dyrene.

Han drepte det han måtte for å kle seg og bli mett.

Flere av dyrene var sterkere og raskere enn ham. Den

nakne ape så dem som sine likemenn, Dyrepakten

fungerte. Etterhvert som mennesket utviklet seg ble

dyrene stadig mer hans underordnede. Med kristen

dommen fikk denne holdningen et filosofisk grunn

lag. Morris siterer hva Gud sier til Noa: «Frykt og red

sel for dere, alle dyrene på jorden ... dere skal ha

makt over dem».
Boka tar for seg mange for

skjellige sider av det moderne
menneskets bruk av dyrene:
Dyrehager, sirkus, kjæledyr,
sport og ikke minst mat.
Morris har mye interessant å
fortelle om de forskjellige
emnene, han kombinerer sto
re kunnskaper med viktige
refieksjoner.

Men når alle trådene skal
samles i en konklusjon, mis
ter han det sikre taket på stof
fet. Mennesket vil gå under
hvis det fortsetter sin ensidi
ge vekst og utbytting av
dyrene. Han har glemt sin
egen dyreham. Javel, men
hva skal vi gjøre? Morris
mest konkrete svar er at
befolkningen i u-landene må
forstå hvor dumt det er set
te så mange unger til verden.
At den store befolkningsok
ningen har både økonomiske
og politiske årsaker blir over
hodet ikke problematisert.
Dette virker lettvint, og det er

tydelig at det er den hvite ape som taler.

Boka munner ut i et forslag til dyrerettigheter i 10

punkter. Denne listen er svært abstrakt og lite hand

lingsrettet, og selv den verste dyreutbytter skulle ikke

ha noe å frykte om den ble vedtatt av verdenssamfun

net. Men til tross for disse innvendingene, er denne

boka verdt å lese som en hevisstgjoring om den nakne

apes raffinerte utbytting av sine medskapninger. Så

far heller leseren trekke de store konklusjonene selv.

Anders Gjt’sz’ik

I I Desinond Morris:
Den herskende nye og dyrepokten
Anentura 1991
Pris kr. 189,—

LESERNES

galleri

20 fotografer har sendt inn bilder til Lesernes gal

leri denne gangen. Vi takker frir responsen, og

ønsker i ne ania tarfotografer velkoni men.

Belammningen for bilder som kommer i t rykk er en

35 lite’rs ryggsekk fra Bergans. Senti opp t il 5 av

dmnL’ beste naturbilder (dias), og skriv hvor bildene

er tatt. Alle bilder returneres. Bildene md være oss

i hende innen 1. juli. Adressen er:

Nafur&Milja
Postboks 2113
Grüm it’rløkka
0505 Oslo 5

Forsoplet sommeridyll
Hovlandshagen, Bømlo.
Foto: Torbjorn Hovland,
Be mlø.

Tilbake på gyteplassen.
Foto: Erik Lie
Johannesen.

UTEN SVAK: Boka gir
leseren en rik inn
føring i hvordan
mennesket har
utbyttet og under
lagt seg dyrene.
Men den klarer
ikke helt a svare pa
hvordan vi skal
stanse utbyttingen.

Fra Jeloya i Østfold. Foto: Ole Roger Lindås, Stord

Ung steinskvett. Foto: Lars H. Krempig, Rena.
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‘ en CIeller kassttpr. medlem
— Vervepremier. :33 - Dance with a

stranger: «Dance with a stranger»

- Dance with a stranger: «To» 35- Littie Eden: «Littie

Eden» 36- Littie Eden: «Everyday life» 37-Arve

Tellefsen: «Pan» 38 - Arve Tellefsen: «Cari Nielsen»

39- Bjørn Eidsvåg: «Tatt av vinden»
Utsalgspris CD kr. 149,-.

LP kr.98,-. Kassett kr. 98,-.

B
Samsung SF 250
- lommekamera
Kameraet har

i har automatisk fokuse
ring og ble kåret til beste kamera

i sin priskiasse i Forbrukerrapporten

(6/90). Kameraet tar skarpe bilder av alt som er på

en avstand av mer enn 1,5 meter. Det er lett å skifte film og

via det lille vinduet på baksiden av kameraet kan man til

enhver tid se hva slags film som står i. Ved dårlige lysfor

hold vil den automatiske blitzen virke.
Veil. utsalgspris: 798,-. Vervepremienr. 27.

HUSK! Alle medlemmer får Natur & Miljø
gratis i posten 6 ganger i året!

- en venn eller 10

1 0
Norges Dyr i 3 bind
Det flotteste bokverket om pattedyr noen
sinne utgitt i Norge. Bind 1: Rovdyrene.

Bind 2: Selene, hvalene og hjortedyrene. Bind 3: Flagger

musene, haredyrene, gnagerne og innsektene. Bøkene har

et stort og hendig format som gjør at billedmaterialet og

teksten kommer godt fram. Bøkene har solid innbinding,

robust papirkvalitet og tåler barnehender. Redaktør:
Zoolog Arne Semb-Johansen. Billedredaktør: Ragnar

Frislid. Utsalgspris: kr.996,-. Vervepremienr. 30.

NB! For dere som verver flere enn 3: Legg ved
ekstra liste med navnene på de nye medlemmene!
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Kan sendes

ufrankert
i Norge.
Portoer I
betalt.
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NATURVERN FORBUND
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