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Postboks 2113 Grünerløkka,
0505 OSLO, Norge.

Medlemskontingent i Norges
Naturvernforbund:
Personlig medlem: (inkl. Natur
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til.
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042 85660. Boks 718, 4601
Kristiansand S. • Naturvernforbundet i
Rogaland: Leder Anndi Lomeland
Jacobsen. Kontor: Asylgt. 1. Boks 441,
4001 Stavanger, tit. 04 520894.
Naturvernforbundet i Hordaland: Leder
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42818. Sandvn. 12 b, 6400 Molde.
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Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag:
Leder Kjell Delbekk, 077 44752.
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Sørgaard. tif. p. 081 82293. Kontor:
Torgt. 10, Boks 250 BodØ. tit. 081
26033. • Naturvernforbundet i Troms:
Leder Roald Tobiassen, tif. p. 083
70451. Trymvn. 15, 9000 Tromsø.
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Kan Melbø, tlf. p. 085 99789. Boks
131. 9901 Kirkenes. • Natur og
Ungdom: Leder Asne Berre Persen.
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Grønt lys for
Yangtze-dam
•• FoTkekongressen i
Kina har gitt grønt iys for
verdens største vannkraft
prosjekt, Three Gorges
prosjektet ved elva
Yangtze. Byggingen av
demningen, som vil koste
minst 20 milliarder dollar,
oversvømme 600 kilome
ter av elvedalen og gjøre
mer enn en million men
nesker hjemløse, er nå
tatt med i landets nye
tiårsplan. Motstand mot
demningen var en av
sakene bak demonstasjo
nene i Peking i 1989. Dai
Qing, en journalist som
skrev en bok der hun
siterte ingeniører som tok
avstand fra prosjektet,
satt fengslet ett år etter
demonstrasjonene.

Demningen skal genere
re 18 000 megawatt
elektrisitet, nesten det
dobbelte av verdens stør
ste demning i dag, ltaipu i
Brasil, og åtte ganger mer
enn Aswan-demmen.

(New Scientist)

Rekordbot
• Selskapet Rockwell,
som drev en atomvåpenfa

brikk i Rocky Il:its i Colo
rado, 1111 betale OIl 1101 P
18.5 lttilli0l11r dollar (ca.
120 millioner kroner) for
ulovlig lngrillg og dtI11PflC
av gitli1, lVfill. Det er (1011

høyste liott tn st Iii noen
gang er idølilt for brudd på
de lovelte som egulerer
farlig flVllll i USA.

Krinhin,llpolit et foretok
en riiii )il tlIllrikkell i
juni 19H9 0l inillionvis
av dokultlent sider ble
beslagl igt og hundrevis av
ansatte 1)10 ivliørt. Før
razzii-len fløy FBI-agenter
0111 nettelie rundt fabrik
ken i helikoptre med
infrarødt lys for å samle
bevis.

(New Scientist)

Ulovlig
orkidéhandcl
•• I Sverige oppfordrer
Verdens naturfond (WWF)
og Databanken for truede
arter folk til å bli floravok
tere for å stoppe den
ulovlige handelen med
ville orkideer. — Vi makter
ikke overvåkingen alene,
og vi har forstått at folk er
beredt til å hjelpe, sier
sjefen for databanken,
Torleif lngelög.

Kommunes
miljøansvar

1k landets kommuner Iår na wig
fra st:tten til a ansette egen iniljøve—
rnleder. Over 100 millioner kroner

er i ar bevilt.let til dette. Hensikten er a gi
kommunene mulighet til a skaffe seg miljo—
faglig kompetanse og styrke miljøvernet i
k nntnunene. Men flere av ansettelsene
tyder pa at mange kommuner er mer

PI11:IH HV :1 verne andre enn mil jøet.
Kt anmunene har fått flere oppgaver og

større miljøansvar. De skal utarbeide planer
for kildesortering :1v søppel, og flere
kommuner har latt overført ansvar for
Iorvaltningen :tv omracler vernet etter
naturvernl( iven. Behovet lor kompetanse
øker. Men nar kommunene skal ansette
milj vernleder, viser det seg i mange

,,.iilk.-llet’ at andre hensyn teller mest. Søkere
-- ;ied i.itd:irining i natur— og miljofåg og rele—

vant praksis er vrakel. til fordel for
teknikere, ingeniører og
lensmannsbetjenter. Stillingsbetegnelser er
endret. utlysningstekstene har vært vage.

Kanskje er den lokale administrasjonen
mest opptatt av a sikre nærings— og
utbyggingsinteressene, og er redd brysom
innblanding? Eller kommer de statlige
pengene som mann:i I’i’:t himmelen i en tid
(1:1 kommunen er i en presset økonomisk
situ:iSjOll, og fristelsen til :t putte dem i
:indre hull blir uimotstaelig? Fra andre sam—
menhenger vet man dessuten at :illianser
og lorl,inclelser ikke er uten betydning for
:insettelser i kommunene.

Selvsagt kan eng:lsjerte mennesker uten
formell miljøfaglig kompetanse gjøre en
g d j( >1)11 51 mi miljøvernlecler, men nar
opplagt kvalifiserte søkere blir fbrbigatt, er

— det lett å tro at andre hensyn h:ir gatt foran.
( )g det er en alvorlig sak nar en kommune
ikke t:lr 11:1 :ilv r det. ansvar de er p:il:igt.

Stortinget har knyttet bestemte krav til
stillingene, og det er stilt forventninger til
denne reformen.

Ideelt sett bor flest mulig avgjørelser tas
nærmest dem de :lngar, og det er viktig :t

utvikle :insvarsflilelse for miljøet pa alle
1)1:10 Men det er ogsa grunn til a vare pa
vakt. Det finnes m:Inge eksempler pa at
1 ikale myndigheter har h:itt en slapp hand
010 milji oppgwene.

Statlige myndigheter er ofte redde for :1

bli beskyldt far a blande seg inn det lokale
selvstyret. Men de samme myndigheter har
ogsa ansvar for at mil jomalene blir
gjennt )mft irt, og ina ft ilgelig kunne st ille
krav til at pengene blir bnikt riktig. Miljø—
organisasjonene lokalt har ogsa en viktig
rolle. De ma vare vaktbikkjer; følge
ansettelsesprossen, jobbe for at viktige opp—
gaver legges til denne stillingen, og etablere
s:imarbeid der det er nyttig. Fri kommunal
iniljtivemleder er i seg selv langt fra noen
g:Ir:lmlti for at iniljøvernet styrkes. •

TSJERNOBYL: Leonid
og hiene er alene i
landsbyen etter Tsjer
nobyi-z ilykken. N&M
besøker Ukraina og
Hviterussland på sek
sårsdagen for Ts/erno
hyl-ulykken.
Side 8—II

Natur&Milj 0
Utgiver: Norges
Naturvernforbund
Postboks 2113
GrOnerløkka,
0505 OSLO,
Norge.
Besøksadresse:
Nedregate 5
Tif: 02 715520
Telefax: 02 715640

Leder Innhold

MENINGSMÅLING: Miljøtrusselen er større enn krigsfaren,
sierflertallet av de spurte i en meningsmåling MMI har
gjort for N&M. Side 4-7

..,.‘., I-

Midlertidig lagring av

[Orde/i )‘ indt

ORRTANGO: ,lIe;iiw;ws tango blir utført på en inyr i grå
lysn ingen; orrjugl-leiken er i gang. Side 18—21

KLOAKK: Turisme, industri og stort beJblkningspress gjør
Middelhavet til ett av verdens mestforu rensede havområ—
der. Side



Meningsmdling:

NGER FRA
VARET TIL
ØVERN

Bare €)l av fire nordmenn rcçsner
nd kriç’strusselen SOlfl St017(’ enn

trussc’lenfra forurensn i, ig

iniljøskadei; går det/mm av en

meningsmåling MMI har gjort for

Natur & Miljø. Tre av fire er enig i

at en ,flredel avforvarsbiids/ettc’t

bør overførc& til mil/øvern.

J undersøkelsen ble 1 spti—
te h Irst bedt om â ta stilling
til k )lgefl(l pastand:

«Fram mot år 2000 vil
trusselen om krig
være større enn trus
selen fra forurensning
og miljoskader.»

65 prosent erklærer seg helt el
ler delvis uenig i denne pa—
standen. Bare seks prosent er
helt enig, iS prosent er rlelvis
enig, mens 10 prosent ikke kan
ta standpunkt til spørsmakt.

— Svarfordelingen indikerer
at redselen for krig na er redu
sert og at bekymringen for mil
jøet er I )etydelig. Det siste
stemmer godt mcd resultatet
fra andre undersøkelser, sier
Ola Vaaglx ved MMI (Mar—
keds— og MecliainstitutteD.

50 prosent av SVs velgere er
helt eller delvis uenig i pastan—
den, mens KrF har lavest andel
— S6 prosent. 64 prosent av
Frp-velgcrne er helt eller delvis
uenig, mens 35 prosent av dis
se er helt eller delvis enig.

KrF—velgere har størst pro
blemer med a ta stilling til pa—
standen — 15 prosent har ikke
svart — mens bare ‘n prosent
av Frps velgere unnlater a sva
re.
• • Den andre ptstinden sOlil

ble reist i meningsmalingen var
denne:

«I den nåværende poli
tiske situasjon burde

man ta en firedel av
forsvarsbudsjettet og
bruke pengene på mil
jøvern i stedet for
kjøp av mer vå
pen.),
I leie 49 prosent erklæ
rer seg helt enig og 24
prosent delvis enig i
denne pastanden. 20
proseflt er helt eller del
vis uenig.

— Svarene er et uttrykk
for at folk mener at for—
svarsl )udsje[t.et hør kun
ne reduseres og penger
overføres til et omrade
SniTt dag oppleves som
mer truende. De rna Ogsa

sees i lys av at mange i
det foregaende spørs—
mai har svart at miljø—

problemene i dag er
en større trussel enn
krigsiaren, sier Vaag—
l,ø.

ønsket om a priori
tere miljø pa bekostning
:1v Forsvaret varierer relativt
lite med partitilhorighet.
Høyre—velgere er mest
skeptiske til reduksjon i
I orsvarsbuclsjettet — i2
prosent er uenig i pastan—
den. Størst oppslutning
om reduksjon i lbrsvars—
budsjettet finner vi i SV.
I ler er 85 prosent enig i
(len omprioriterini. som
pastanden tar til orde hr.
I de ovrige partiene er det
rrmndt “0 prosent som støt—

ter en overføring fra forsvars
budsjettet.
• • Forsvarsbudsjettet er i ar
pa vel 23 milliarder kroner.

hvorav en tredel
gar til investe

ringer og
to tre—

de-

ler til drift. En ftredel av bud—
sjettet vil (lerinedl utgjøre 5,75
milliarder. Til sammenlikning
tilsvarer det to ganger Miljø—
verndepartementets budsjett.
I I Lndersokelsen ble gjen
nomi( Irt i april, og et represen—
tativt utvalg l’’ i 166 personer
ble intervjuet. I

TAPE
FORS

MILJ

Forsvar eller miljovern?
• Fram mot år 2000 vil
trusselen om krig være
større enn trusselen fra for
urensning og miljøskader.

• I den nåværende politis
ke situasjon burde man ta
en firedel av forsvarsbud
sjettet og bruke pengene
på miljØvern i stedet for
kjøp av mer våpen.

•°.e

•0

Helt uenig 38
Delvis uenig 27
Delvis enig 18
Helt enig 6
Helt umulig å svare 10
Sum% 100

Helt uenig 10
Delvis uenig 10
Delvis enig 24
Helt enig 49
Helt umulig å svare 7
Sum% 100

N&M • RAGNHILD SVED
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Kåre Willoch,
leder av Forsvarskom
misjonen av 1990:

• —Jeg er enig
i at krigsfaren
er mindre enn
miljøtrusselen
når spørsmålet
bare gjelder
perioden fram
mot år 2000.

Men det betyr ikke at vi kan
skjære ned på forsvarshudsjet
tet, sier Willoch.

Willoch tar folks syn på ned
skjæringer på forsvarsbudsjet
tel til fordel for mil jøvern — slik
det kommer fram i N&Ms me
ningsmåling — med en stor kly
pe salt.

— For det første er jeg skep
tisk til alle slike målinger.

For det andre får de spurte
ikke tid til en grundig analyse
før de svarer. I)et er ikke sik
kert de ville svare det samme
ved bruk av stemmeseddelen,
sier han.

— Forsvarskommisjonen har
i sin rapport utvidet sikker—
hetsl)egrepet til også å omfat—
te miljø— og fattigdornsprohle—
mer. Er ikke en naturlig
konsekvens av dette a reduse
re forsvarshudsjettet for å fri
gjøre midler til å møte disse
truslene?

— Vi gar jo sa langt som å si
at man i fremtiden kan klare
seg uten a øke forsvarsbudsjet—
tet, hvis man rasjonaliserer drif
ten nok. Men vi kan ikke skjæ
re ned. 1-Ivis vi far en krig, vil
(let være en sa kolossal kata—
strc)fe at vi ma betale forsik—
ringspremien for a unngå det.
Dessuten vil en nedskjæring
bringe oss i en enda mer be
tenkelig lorsvarssituasjon på
sikt, sier Willoch.

I [an mener det ina v;ere mu—
lig a sette inn tiltak mot miljø—
truslene uten å angripe for
svarshudsjettet. Penger kan
frigjøres ved at man stanser
veksten i eller kutter budsjett
poster som gjelder subsidier,
trygd og stønad, antyder han.

Solveig Solli, KrF:
• — Når så
mange svarer
at de anser
mil jot russele n
som større
enn krigstrus
sel, viser det at
flere og flere

far ynene fl >r hva det
dreier seg (>Ifl. I )et viser Ogsa at
inilj )rganisasj( )nene har nadd

fram med saklig informasjon,
sier Solveig Solli.

Hun er ikke overrasket over
svaret, men mener noe av år
saken kan være at miljøspors
mål og miljoodeleggelser opp
leves som nærere problemer
enn krig.

Solli er mer overrasket over
at halvparten av de spurte er
enig i at en stor del av for
svarsbudsjettet bor brukes på
miljøvem.

— I)ette signalet er sterkere
enn jeg hadde trodd. Igjen kan
det ha med nærhet til proble
met å gjøre. Krigen er langt
unna, og det er lenge siden vi
har hatt krig her i landet, sier
hun.

Hun mener dette er et sterkt
signal fra grasrota om at man
ikke ønsker vekst i forsvars
budsjettet.

— I)et har vi heller ikke hatt
i de senere år. I)et var Syse-re
gjeringen, paradoksak nok,
som først stoppet veksten. Så
dette signalet har politikerne
allerede tatt.

Spørsmålet om eventuelle
kutt i forsvarshuclsjettet må
sees i sammenheng med be
handlingen av statsbudsjettet,
sier Solli, men hun mener det
er en høyst relevant problem
stilling å sette våpenkjop opp
mot å bruke penger for ek
sempel på å sikre atomkraft
verk i Russland.

Johan i. Jakobsen, Sp:
I—Jeger enig
i at faren for
en miljokatas—
trofe er større
enn krigstrus
selen. Aller
storst trussel er
knyttet til

atomkraftverkene i øst-Euro
pa, som etter sigende er i elen
dig forfatning, sierJohanJ. Ja
kobsen.

— Men sa ustal,il som situa
sjonen er i deler av øst-Euro
pa og særlig i det gamle Sov
jetunionen, så kan vi ikke
foreta en helt ny vurdering av
vårt forsvar. For eksempel er
det sterk uenighet mellom de
gamle sovjetrepublikkene om
hvem som skal ha herredøm
me over viktige hæravdel inger,
blant annet svartehavs—[laten.
Aller mest uklart er det hvem
s( m skal ha ansvar for at( )m—
vapnene. sier Jakobseri, sOlfl

mener det er en illusjon at

krigstrusselen er avviklet.
— Foreløpig er jeg ikke be

redt til å gi signaler om reell re
duksjon i forsvarshevilgninge
ne. Men når situasjonen i
øst-Europa er mer avklart,
kommandoforholdene i de nye
landene sikrere og når de har
inngått i mer forpliktende in
ternasjonalt samarbeid må vi
vurdere en nedtrapping av for
svarsutgiftene, sier han.

Jakobsen viser til at utgifte
ne til Forsvaret ikke har vokst
de to siste årene, og sier at det
gir en betydelig innsparing i
forhold til den 2,5 prosents re
alvekst som i mange år var ma
len.

— Vi høster en fredsgevinst
allerede, som over år vil akku
muleres til flere titalls milliar
der, sier han.

Thorbjørn Berntsen,
miljøvenminister,
nestleder Ap:

• — Menings
målingen viser
at folk er villig
til å bruke
pengene til å
bedre miljøet
og forebygge
mi lj os k ad er

hvis vi skal kutte forsvarshud
sjettet. Det er bedre enn a bru
ke penger til okt forbruk, sier
Thorbjørn l3erntsen.

— Men det er ikke gjort over

Miljødata
om Forsvaret
• Ressursforbruk: I statsbud
sjettet for 1992 utgjør for
svarsutgiftene omlag 6,8 pro
sent.
• Energiforbruk: I 1989 var
energiforbruket til drift av byg
ninger og anlegg 727 GWh,
fordelt på 67 prosent elektrisk
kraft og 33 prosent fyringsol
je. Forsvarets andel av Norges
C02-utslipp anslås til 1,3 pro
sent.
• Spesialavfall: Forsvaret le
verte i 1990 vel 3000 tonn
spesialavfall. Av dette var 96
prosent oljeavtall. Siden 1987
har Forsvaret hatt rutiner for
innsamling av spesialavfall,
og avfallet leveres til autori
sette mottak.
• Deponier: Det er 140 av
fallsfyllinger og 100 områder
med forurenset grunn er re-

natta å kutte fl )rsvarsbudsjettet.
h )rsva ret i \ m.ge har talt i ( )—

setningsmessige og dist rikts
politiske sider. En annen sak er
at selv om man opprettliolder
utgiftene, kan Forsvaret fa flere
sivile oppgaver. F( w eksempel
har forsvarsministeren og i.Ln—

dertegnede nettopp satt ned et
utvalg som skal utrede dette
med miljtivernstyrker eller
grønne hjelmer.

Berntsen mener det bor
være mulig a kutte forsvarsut
giftene etterhvert.

— l)et må være mulig for
Norge når andre land gjør det.
Samtidig vil jeg si at skal vi først
ha et forsvar, så må det være
noenlunde realistisk. Hvis ikke
kan vi like godt la være.

Mil jovernministeren nevner
både atomkraftverkene i øst og
hefolkningsveksten i verden

som trusler mot vår sikkerhet.
— En ulykke ved et atomb

kraftverk er like alvorlig og mer
sannsynlig enn en atomhom
be. Befolkningsekspksjonen
vi har i vente kan også repre
sentere en trussel. Folk vil søke
dit hvor det er mat og Iivsrom,
og det kan tore til konfronta—
sjuner. l)et ser vi allerede i Eu

ropa, sier Berntsen, som mener
vi har et ansvar for a gi folk
livsmmdigheter der de bor. I

gistrert. På 14 steder ble det
konstatert behov for snartige
undersøkelser eller tiltak,
mens det 52 steder er behov
for ytterligere undersøkelser.
• Arealbruk: Forsvaret har 64
skyte- og øvingsfelt på land,
hvorav de fleste er mindre enn
10 kvadratkilometer. To felt er
50—100 kvkm og fem av fel
tene er over 100 kvkm. 73
skytefelt ligger over sjøområ
der, hvorav 25 er større felt
ute i åpent hav.

Skytefelt på land medfører
faste installasjoner som gir
permanente inngrep i land
skapet. Bruk av feltene med
fører også støy og uro. Både
dyreliv og vegetasjon påvirkes.
Granater og raketter etterlater
seg jern- og aluminiumskrap
og kobbertråder, mens skyting
med håndvåpen tilførerjords
monnet tungmetaller som bly
og kobber. I

(Fra Miljøplan Forsvaret)

— f)et gir Norge langt
større sikkerhet å bruke
en milliard kroner til å

utvikle Kola enn på

jager/ly. Nå børpenger
b.frijøre5fraJbrsvars-
huds/ettet og settes inn
fir å dekke de nye sik
kerhetspolitiske ut/ar
dringe;ze, sier Stein

ørnhøl.

N&M • RAGNHILD
SVED

N
&Ms undersøkelse av
folks syn pa trusselen
om krig og miljoocle

leggelser gmr et tydelig signal
om hvilke grunnholdninger
som rar, mener ørnbøi, som i

mange ar var SVs forsvamspoli
tiske talsmann og (le siste to
arene medlem av Forsvars—
kommnisjonen.

— Undersøkelsen bekrefter
det jeg alltid har sagt, nemlig at
det norske folk er langt mer
torstandig enn det norske po
litikere fortjener. Etterhvert vil
disse signatene pavirke de po
litiske miljoene. men det forut
setter at folk fortsetter a jobbe
for det, sier han.

Flertallet i Forsvarskommi
sjønen deler ikke ørnhøis me
ning om at torsvarsbudsjettet
bor



TSJERNOBYL
SEKS ÅR I

FRYKT
KIEV (Natur & Miljø): Det er seksårsdagen for Tsjernobyl-ulykken. Inn

byggerne i Kiev samles i kirken for å minnes ofrene. Anslagene på ofre varierer fra 31 til en
million mennesker. Menneskelig lidelse kan uansett ikke tallfestes.
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KIEV (Naljir & VIti1ø) —

LaiulsbJ’’n 1)() t’lï S(I

,g’od ic’i’c’ i, si’r Leo,iid

J’is/khola. i’vå er det
bare bic’nt’ SOl?) I3Okler

Leonid med s(’lskap.

Å/IL’ i?lflbÇ’Ç’(’r)l(’ i

Liulvinovo ble evakiic’rt

(‘ttL’l Tft’rnobyI—ulyk—
ulL’n rundt 5000

J)ellS’OnL’r bar/lyttet
ulovlig tilbake til sine
fl1diOal?t/L’(’ la, zdsbyer.

Vlr
Likrainske .sjafor Sasja

klan.r a overtale den
unge gwnse’akten til

a slippe oss inn i den forhudte
sorien S( mi utgjor en sirkel med
30 kilometers radius rundt
Tsjernob I. Vi kjører inn i den
hviterussiske sektoren av so—
nen. Nordlige vinckr i dagene
etter ulykken fbrte mestepar
ten av dt raclioaktive necifal—
kt hit.

Etter noen minutter kommer
‘i til en evakuert landsby, Lud—
vinovo. Et vakkert lite sted
med de tradisjonelle tømmer—
husene som gir stemningen fra
Spillernann pa taket eller Cha—
galls folkelivsskilclringer. Men
nett pp folket mangler. 1-luse—
ne star tonmie, enten avlast el
ler med viclapne dører og
knuste ruter. De evakuerte
lanclsliyene er utsatt for omfat
tende plynd ringer og herjing
er. Kl;er og gryter ligger strøcld
pa gardsplassene, en liten duk
ke ligger med utstrakte armer i
det høye gresset. Den grønn—
malte I )titikken har holdt stand

niecl en kraftig hengelas og
skodder for vinduene.

Vi filger nøye med pa gei—
gertelleren som tikker seg sta—
clig høyere oppover sk:ilaen,
bakken er full av radioaktive
eesiuinpartikler. Det tar trett i ar
for stralingen fra cesium er futl—
vert. Den forbuclte sonen er
ogsa tom renset av strontiu ni
som samler seg opp i kroppens
benvev, og plutoniuin som er
det mest ska—
cielige av alle
radioaktive
stoffer. 1-lalv—
parten av et
in il I iardeclels
gram i krop
pen regnes
som skadelig.
ET a lv e ri n gst i -

den for pluto—
nium er opp til
24 360 ar.

Savnet
I det vi runder et hushjørne far
vi oye pa en hvit bil pa g6rds—
plassen. 1-Iva gjør den her i
Ludvinovo? Eieren ser oss før
vi ser ham.

— Jeg heter Leonid Pisjkho—
la, og er den eneste som 1 )or
her i landsbyen na. Jeg er her
hver dag for a se til bikubene
mine, og ofte overnatter jeg,
sier Leonid.

Leonid lortelkr at rett etter
Tsjernobyl-ulykken fikk lands-

byen besøk av eksperter fra
Det internasjonale atomenergi—
byraet (IAEA). De malte radio—
aktiviteten, og sa at den var
høy til at de kunne bli boenck.
Leonid og flere av de andre
lancf.sbyboerne ble flyttet til na—
bolandsbven Komarin, rett
utenfor den forbLldte sonen.

— Det var ikke noen ordent
lig evakuering, vi ble pa det
sanirne staisbruket. jeg synes

like gjerne vi
kunne fl irtsatt
a bo her, (le
flyttet oss jo
bare men ta
kilometer, og
vi fikk ikke
noe ordentlig
sted 6 bo.

Men inn
I yggerne fra
l.udvin( iv ) ble
flyttet til flere

forskjellige landsbyer. De sam
les fortsatt, og snakker om fbr
tiden.

— Men vi blir bare triste av
det. Vi var en veldig sammen
sveiset landsby, der alle re—
spekteøe hverandre. Landsby
en var var sa god 6 leve i, den
var pen og hadde fl( )k husrom.
Vi I iadde alt; vann, elektrisitet
og en fin vei.

Flytter tilbake
Alle innbyggerne i den forbud—
te s( )nen matte flytte ut for a
unnga den radioakt ive st ra—

lingen. Til sammen ble 0\ er
100 000 mennesker evakuert
etter Tsjerm 1 y1—u lykken.
Mange mennesker. s;urlig pen—
sj( mister, ville ikke flytte. De
ble flyttet med makt. l)en før
ste tiden bodde de evakuemie i
sk( der og andre oftentlige byg
ninger. [ikraina skafftm stort
sett nye boliger til sine eva—

FORLATT: Dukken i gresset
ble ikke med på lasset da
landsbyen Ludvinovo ble

evakuert. Ingen slår gresset
rundt husene lenger.

kuerte, men I lviterusshim d ga i
mange tilfeller svart darlige
I )ligt III tid. Derfor v; i r det

h;tde I arnetamilier og gamle
mennesker s an flyttet tilbake

til de cx akuerte l;mdsl )yene i
den liviterussiske sektoren. I
[000 hadde rundt 1000 hvite—
russere flyttet tilbake til (len

fbrbudte sonen. ‘Ç;ur tusen
ukrainere hadde da flyttet til—
bake. for det meste pensji nils—

ter. Myndighetene i begge re
publikker lukket øynene.
Pensjonistene var dyre i be—
koste i nye boligomr:mder. De
kunne ikke leve pa sine niini—
male pensjoner uten ;l spe pa
med potdter og grønnsaker fra

egen hage.
Pensfl )nistene s( m har flyt

tet tilbake nia leve av den radi—
oakt ive maten de selv cR rker.
Offisielt finnes ikke disse bo—
stedene, og myndighetene fra—
skriver seg ilt ansvar. Den

emieste hjelpen kommer fra pri
vatpersoner som gir dciii brød

og hermetikk, og leger soni
forbarmer seg mcdl et besøk pa
I ritida.

Tilhører jorda
For mennesker pa o’ er seksti
ar kan 1w ls;i tru es mer av ; i

fli;itte leve sine siste ar pa et
fremmedl stedl enn av str;din
gen. I-los dle fleste voksne vil
det ta tjue ar før det oppstar al
vorlige skader pa grunn av
stralingen. Leonid tilbringer -

mange dlager og netter i lands
byen sin.

— Jeg er ikke redldi for a bo
lier, sønnen min har jo flyttet til
et rent omnracle. Det er veldlig

tungt a matte flytte [ni fødeste—

(let, det er badle sorgelig og
sniertefullt. Jeg har bodd her
hele mitt liv, og dlette er det jeg

er vant til. Alle minne forfedire
har bodd her, og søstrene niirie
bodde her. jeg tilhører denne
jorda. sier Leonid Pisjkhola. •

HJEMME: — Jeg har bodd
her hele mitt liv, jeg tilhører

denne jorda, sier Leonid
Pisjkhola.

LEONID
IDEN

FORBUDTE
SONEN



KIEV (Natur & Miljø.): —

Vi lever i ovc’)flod, mc’n

er rc’dd ir be/sa, sier

Mixa ilovitsj Sydrovilsj.
han arl’ider ved

Tfi’1lob)’l—k1v/tL’t’rh’t,
og bor i bedri/tsbj’en

Slavuticb som ble ijci
for dc’ ansatte etter

til) ‘k?k(’n.

De ansatte ecl sovjet is—
ke atomkraftverk k—
‘er i egne hedriltshy

er. Etter Tsjernol )yl—ulykken
hle ckn gamle bedriltsbyen
I ripjat sterkt I orurenset. og
derfor ble Slavutich bygd S0 ki—
lotneter øst for Tsjerni hvl.
Byen holder en standard langt
over det vanlige i Ukrairia, og
bestar k r en stor del av ene—
boliger med hage. Men ogsa de
som b >r i de mer beskjedne
blokkleilighetene har høy le
vestandard; gjennomsnittsløn—
na for de ansatte ved Tsjerno—
byl—verket er 9000 rubler. En
vanlig gjennomsnittsknn i
Ukraina er 1000 rubler. De
Tsjernobyl—ansatte far gratis R—
riereiser, og betaler ikke skatt.
Den k( nst ante mangelen f);L
bestemte matvarer er ukjent;
butikkene i Slavutich har alltid
kaII’ og sjokolade.

Usikker måling
Vi tref ler Mixailovitsj Sydrovitsj
utenfor enel )oligen. Han bru
ker paskefriclagene til a stelle
hagen. Mixailovitsj er arbeids—
0 )rmann ved sentralrepara—
sjonsverkstedet ved Tsjerno—
I yl—verket. han inviterer oss
inn pa øl, v )dka og en sjelden
kjt )ttrik horsj, fl )dl )elesuppe.

— \7j har alt vi kan ønske oss,
det eneste alvorlige pn hleniet
er helsa. En fl.’rntedel av de an
satte ved verkstedet I )lir tatt ut
av arbeid Ir an’I er omme, for—
(li de allerede har nadd arsd()—
sen mccl besiraling pa R’m
rein Men metodene som bru
kes for a male dosene er for
cl;irlige. og jeg ser jo at mange
kolleg;Ler tar kreb. Jeg under—
sokes en gang i aret, og det
eneste de sjekker er straling Ira
eesann, sier Mi\aikn’itsj.

I [an skj ni ner ikke h.v )rI( r
de har sa d;irlig maleutstyr ved
verket nar det er sanilet inn sâ

LEVER
I LUKSUS
OG FRYKT

st( )re summer til lijelpearl )eid.
Mixailovitsj trc r ikke pa at

Slavutieh er ren for straling.
Ila fl mener at dette omradet
ogsa er 0 rurenset etter kri
gen, soni i Ukraina er el van
lig na n ‘l’sjern( >1 iyl—ulyk—
ken. I lan nwner at vinden
fl irer med seg radi( )akt ivt sti lv
som de puster inn. I tillegg
kommer stralingen dc mm )ttm )k
i (lagene etter ulykken. for de
ble evakuert.

— Alle vet at barna lider av
kreft, allergier og skader pa
skjoldbruskkjertelen. Alle ser
det, men det er utrolig hva folk
venner seg til.

Mixailovitsj og familien hocl—
de i Pripjat like ved Tsjernobvl—
verket cl:i ulykken skjedde. Det )
første døgnet ante de ikke hva
som var skjedd.

— Alle sa at det bare var en
kondensatortrommel s( mi var
gatt i stykker. Smaungene syk—
let bort til sperringene for i se
hva som ar skjedd. Sonnen
min ble heldigvis ikke mccl,
fdrdi kona hadde sendt ham til
butikken for a handle. Først
om morgenen dagen etter naci—
de ryktene om hva som var
skjedd fram til Pripjat.

Frykter ny ulykke
Ulykken førte til at mange av
de ansatte ved Tsjernobyl—ver—
ket ble redde og sluttet i job
ben. Men Ivlixailovitsj vil ver
ken slutte eller flytte.

— Det er klart at den høye le
vestanclarclen binder oss til a
fortsette. Men det viktigste er at
vi har alle vennene vare her.
Jeg har et interessant arbeid
der jeg har gitt sa mye av meg
selv, jeg hører til her.

Men han anser en ny ulykke
ved Tsjernohyl som sannsynlig
hvis driften fortsetter.

— Ikke et sekund vil jeg ute
lukke en ny ulykke. vesten har
hjulpet til med a forbedre sild—
kerlmetssvstemene eller ulyk
ken. Det har fort til at kr;mf)ver—
ket har blitt stadig mer
k( )mplisert med flere elemen
ter. Men det er ikke et sam()rd—
net system i teknologien. og
kraftverket er blitt mer sarbart
enn noensinne. I tillegg mener
jeg at ;mtomkraflverk generelt er
for avanserte systemer for
menneskelig kontroll, sier Mi
xailovitsj .Sydrovitsj. •

TSJERNO
BYL

STENGT?

K1EV (Natur & Miljø): Mi—
xailovitsj Sydrovitsj og
kollegaene hans er

ovc’mIievist oni at det mkllerti—
(lig stc’ngte Tsjernobvl—vc’rket
ikke vil gjenapnes. Myndighe
tene har sagt at verket skal
stenges for godt i 1993. men
clc’t er usikkert om stengningc’n
blir gjennomfort.

Etter Tsjemohvl—ul\ kkc’n ved
lilm ikk 4 fortsattc’ driften ved de
tre andre meaktorene. I mars hle
allc’ reaktorenc’ midlerticl ig
stengt 0 r lemii til sju manecler.
Kraftbehox et i sommerh;ml arel
er lavt og verket trengte omfimt—
tende reparasjoner. Mixailoviisj
forteller at ulykken ved atomre

— aktoren i Leningrad har fort til
at kravene til reparasjoner ed
Tsjernobvl—verket er kraftig
skjerpet.

— Plutselig skal hver minste
clc’talj reparc’res. Men alle dc’
;Lns;mttc’, fra gulvet og opp til
sjefc’ne, har inntrykk av at det
mkke vil apnes igjen. Det er ikke
sagt offisielt at verket ikke skal
gjc:napnes, men vi ser at sjefe—
ne er redde. De tjener mest og
har mest a miste, sier Mixailo—
vitsj.

1—lan mener at de omfatten—
de reparasjonene ikke kan tol
kes som et signal om at atom—
kraftverkc’t skal gjenapnes.

— v i lever i en krise, med
mangel pa politisk vilje til a ta
agjørelsc’r, I )erh r kan verket
epareres, sel om det ikke

skal gjenapnes.

Ikke gjenåpning
Vi kjører ned til torgc’t i Ski—
vutich for a høre 001 k( illegae—
ne til Mixailovitsj har s;Lmllme
oppfatning.

— Generatoren somii brant i
fjor er ikkc’ erstattet, det viser at
ledelsen ikke satser pa videre
drift, Alle ved verket snakker
om neclleggelsen. sic’r ingenk —

rc’n lena (irel,inik.
—Jeg er sikkc’r pa at den :ml—

dri vil :mpnes igjen. Og dc’t er
I )ra, for kraft erket er sa clarlig
utstyrt at det aldri hmir settes i
drift igjc’n, sic’r reakk )r
operatoren Iloris Prapasov.

Allc’ vi snakkc’r mccl har inn—
tmvkk av at vc’rket ikkc’ vil bli
gjc’napnet Men noen c’r uc’nig
i ;tvgjm )rc’lsen.

— Personlig er jeg imot
stengning. Selv om ikkc’ alle

sikkc’rlic’tsystc’iimc’nc’ fungerc’r
s( 110 de skal, I etyr ikke clc’t at
verket ikkc’ er sikkc’rt nok, sier
reaktoropc’r.it remi Dinmit m’ij R:m—
v,c’nko.

— Vc’rkc’t bor ikkc’ stc’ngc’s.
Om nradet her er sa I ( )rurc’nset at
dkt ikkc’ spilfc’r noemi roflc’ omn
man fortsettc’r driften, sic’r Ivan
P.mvk’nko i v,mfdtstvrlc’nc’.

P.mrlanic’mitel og rdgjc’rimigen i
Ukr:min;m har hc’stc’nit :11 ;mtomii—
kraf tvc’rkc’t it’sjcrmiobyl sk:ml
lc’ggc’s ned og dlefliontc’rc’s i lo

av i)93 Mc’ n vc’rkc’ts I r:mm—
tidl er lmoyst uklar.

— Vi t memigc’r h: mc lc’ I k
misk og tc’knologisk I ist:mncl fra
utl;mnclc’t for a stc’nge vc’m’kc’t.
Demonteringemi :1v et slikt verk
er megc’t kosti ):mr og kompli—
sc’rt. sier doktor Ld’onardl Do—
hrovolsky ‘c’cl ‘ itenskapsak:m—
demic’t i Kiev.

Ukr:unm har satt Lit c’t im’Item’—

nasjonalt anbud p;m :1 Iigge cmi
mmy sarkof:ig til .1 clc’kke den li:m—
varc’rtc’ re;mktom’en, dc’n ganile
sarkolagc’n k’kker. Anliudld’t c’r
ikke avgjort, mcmi (lette kostba—
rc’:mrhc’idlet er ogs:m mvhc’ngig mv
intc’rn;msjon:il 1 )ist.lndl.

Usikker framtid
Dd’mi >litiskc’ c:nighetc’n omil :i

lc’gge nc’cl Tsjc’rnohyl—vc’rket er
skjor. Blant dc’ folkev:ilgtc’ er
det flc’rt;mll for a lc’ggc’ ned vei—
kd’t.

— Dc’n ‘ iktigstc grcmnnc’n til a
std’nige vc’rkc’t c’r politisk. For
var det politiske presset stem’—
kest n:msjorm;ilt, men na er pres—
sc’t fra de :imiclrc’ kmmiclc’ne i Eu—
rop:m sterkd’.st, sir Dobro—
‘vi )lskV.

Den lokale kommunistiske
ledelsen i Ukrain:m gikk til ‘v :mlg
p;m nasjonal selvstendighet, og
fikk flc’rt:mll ‘ved dlet forste frie
v:mlgc’t. Men kommunistc’ne sit
ter mkkc’ trygt, og vet :11 det mi’min—
ste nyc’ uhell ved Tsjc’rnolivl vil
fc’llc’ dciii.

Samntidig er utviklingen av
1 ikom m fl ie mi iv hc’ngig :mv at
enc’rgmtmlgangc’mi ikkc’ s’v c’kkes,
og L’kr:mimi:m c’r fattig pa olje og
gass. Ukr:min:ms tcingimiclu’ari har
stort kr;mftlx’hov.

— Dc’n politiskc’ lc’clc’lsc’n har
miylig inmig:itt d’n avtale llld’df

Iran om :1 Om oljc’ i bync’ mimot
c’knok)gi, trolig mpc’n og mnifi—

t:urt utstyr. Mc ni vi trenger fllc’r
d’nc’rgi li )r :m



Portrettet: Ragnhild Sundby

Professor
fru Sundby

Prcfessor Sundby har k/empetfor å la snyltevepsen
ta knekken på skadeinsektene i landbruket. Professo

ren har også værtformann i Naturvernjörbundet.
Fru Sundby er glad i blomster og håndarbeid, og går
aldri i hukserpå jobben. Fru Sundby er en av våre
første kvinnelige professorer. Nå fyller hun sytti år.

N&M • ANDERS GJESVIK

itt utenfor Ås sentrum ligger Kvinnefengse
let. Det er en funkisvilla med rødmalt mur
puss. Det flate taket og de vindusfattige

veggene gir et strengt og praktisk preg. Inn
gangsdøren er nesten eneste apning mot gaten,
vi ringer pa. Professor Sundby tar imot oss, og
viser oss inn i stua. Det store sørvendte vindu
et gir lys til blomster i rødt, hvitt, blatt og fiolett.
Felsia, bougnvillia og fredslilje, forklarer profes
soren. Peisen er omkranset av porselensblom
ster som klatrer opp til taket og kryper frain i
sprekkene mellom takplatene; midt i rommet
slipper den taket og henger ned for a vise fram
en hvit blomsterklase. Ute ligger snøen, inne
lukter det vir.

Vi setter oss i den bkt sittegruppen ved et sa
longbord dekket med ferske rundstykker og ka
ker, syltetøy og te. Den nettopp overstatte lun
gebetennelsen hindrer ikke Ragnhild Sundbys
skytteltrafikk mellom stua og kjøkkenet.

— Bruker dere sukker i teen?
—Jeg har sitron, hvis dere vil ha?
Et nølende tja fører den vevre skikkelsen ut

pa kjøkkenet i KvinneRngselet igjen.

NAVNET KVINNEFENGSELET fikk huset pa fol
kemunne da den nyutnevnte dosenten Sundby
og en kvinnelig hibliotekar fikk oppført den
vindusfattige tomannsboligen i nærheten av ar
beidsplassen ved Landhnmkshøgsk( )len. Bygge-
perioden tilbrakte Sundby i California, der hun
hadde fritt et stipend for i studere biologisk kon
troll. Her si hun hvordan snylteveps ble slup
pet ut p feltene med appelsintrær, og tok knek

ken pa sitt naturlige hytte,
skjoldlusa. Lusa skadet trærne,
men den var blitt motstands—
dyktig mot giftsprøyting. Den
unge dosenten hadde stor sans
for i la hiologien bekjempe
skadedyrene i stedet for kjerni
en.

—Jeg ble helt frelst, og si en
niulighet til ‘i. bli kvitt mange av

de gihige sprøtemidlene hjemme i Norge. Da jeg
kom hjem tok jeg opp emnet i hver eneste fo
relesning pa Landbrukshøgskolen.

I lendene som ligger pent folclet i fanget, let
ter et øyeblikk.

Men i N( rge var fortsatt bruken av gift god la
tin i landhruksrniljøet som var representert ved
skolen. Sundbys ideer ble møtt med en kjølig
mangel pa interesse.

—Jeg hadde bannet i kirken, og vet ikke om
jeg ble tatt alvorlig engang. Mange sa nok pa
meg som sær og rar. Men jeg var overbevist om
at metoden jeg kjempet for var riktig.

Det er fdrst i de senere imrene at biologisk kon
troll begynner a bli akseptert i Norge. Men Sund
by svek aldri sin overbevisning, hun innrømmer
at hun er sta. Pa en seig og lavmælt mate.

RAGNHILD SUND13Y vokste opp pa en gmrd pa
I lof i innlandet mellom Drammen og Tønsberg.
1-ler bodde Ragnhild sammen mccl foreldrene,
tre eldre søstre, en yngre bror, hund, katt, kuer,
hester og griser. Kjøteren og elgschiferen Tass
som ftmlgte ungene til skolen hver morgen, og
kua Sølvi som Ragnhild hadde spesielt ansvar
for a stelle. I dag er dyrene borte fra garden.

— Det synes jeg er synd for ungene. Jeg tror
barndommen min ville blitt annerledes uten dy
rene. Vi var pa garden og lukte, sadde eller mel
ket, det var forventet. Vi omgikkes ikke na
boungene. Men dyrene var vare kamerater.

Professoren fikk to viktige verdier ut av opp-
veksten pt garden; dyrekjærhet og arbeidsgle
de. Dyrekjærheten førte henne inn i zoologien,
og arbeidsgleclen ftrte henne fram til professo
ratet, som en av de første kvinner i Norge. Men
det lâ hindringer i veien dit.

l)A RAGNI [ILI) KOM til Universitetet i Oslo ft)r
m studere Z)ologi, opplevde hun at kvinner og
menn ble behandlet likeverdig. Hun hadde flere
kvinnelige lærere, og det hilt henne ikke inn at
det skulle vare vanskeligere ft>r henne m fi jobb
enn mannlige kollegaer.

KORREKT:
— Jeg er kan
skje en litt
korrekt person.
Politisk erjeg
radikal, men
min sans for
både spillereg
ler og kvinnelig-
het viser vel at
jeg samtidig er
verdikonsetva
tiv, sier profes
sor Ragnhild
Sundby. (Foto:
Victor Dimola)

D

W Jeg ble såfor
banna. Jeg skulle

vise de mann
folka, jeg skulle
fullføre en dok

torgrad w
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— I)a jeg var nesten lerdig med studiet, for—
hørte jt.’g meg om en ledig stilling. Men nei, det
var ikke l)lass f w kvinner. I )a vaknet kampviljen
i miteg. dette godo ik jeg ikke. jeg skjonte at jeg
matte kvalifisere meg.

Og samme aret som hun tok doktorgraden,
fikk hun rk)sentUret ved Landbruksht gskolen
pa As. Slik forteller Ragnhild Sundby, men det
er noe hun ikke fbrteller. Flere år tidligere had
de hun ogsa søkt et dosentur pa As. som enes
te kvinne av ti søkere. Samnien med to andre sø
kere ble hun plukket ut til å prøvetorelese. I)et
gikk godt. og hun ble innstilt med to tredjedels
flertall. I januar ble innstillingen sendt til depar—
tementet Svaret kom først et halvt ar senere: be
klager, det blir ingen utnevning.

Professoren liker ikke at vi drar fram den gam
le historien, men hun har aldri glemt det 5( irn
skjedde.

— Jeg ble sa lorhanna. Pa samme tid ble jeg
tilbudt timelærerstilling l)L universitetet. Men jeg
sa nei, selv om det var vanskelig a la jobb. Jeg
skulle vise de mannhilka, jeg skulle fullføre en
(l( 1k ti mrgrarl.

PR( )FESSOREN ER (LAI) I a brodere og strik
ke. og gar aldri i bukser l)i j )hben.

— Jeg liker a kle meg kvinnelig, det er viktig
for selviølelsen min a føle meg velkledd. I-hvis
kvinner blir menn, har
ikke likestilhingen
noen berettigelse. I
dag bruker mange
kvinner med makt
mannens metoder.
Selv I tar jeg alltid li ilt at
jeg har blitt hørt ved a
ære saklig og bruke

en ordentlig form.
Sundby mener at

kvinner kan ulfi >n.’ ver
dier som medli>lelse og omsorg i kontrast til den
I okuseringen pa kortsiktig økonomisk vinning
som preger dagens samfunn.

Da Ragnhild Sundby ble utnevnt til professor
i 19fi9, var hun den femte kvinnelige professo
ren i Norge. l>rofess uer var menn. Dette førte
til flere komiske episoder. Som da prolessoren
var ixm vassdragssemninar l)i \ oss, og en venn
inne ringte hotellet og spLmrte etter professor
Ragnhild Sundby. Portieren brukte lang tid pa a
se igjennom alle lister, før han svarte: beklager,
professor Sundby har ikke kona med seg. Pa
landbruksht gsk ilen ble pn )fessoren ofte tatt for
å være sin egen sekretær.

— Folk kom inn på kontoret mitt, som var skil—
tet med mitt navn. Da (le S en kvinne bak skri—
vebordet . spurte de forvirret etter professor
Sundby. Andre ganger nar jeg svarte l,ekrehen—
de l)i telefoner til prolessoien, ble det lange
pauser ldr spcirsmnalet ble gjentatt.

DA DEN NYE DOSI:NTEN kom til Landbruks—
hogskolen i 19S5, var 10 av 300 studenter jen
ter. Guttene i klassen med skogbrukere synes
det var vel sterkt med en kvinnelig lærer, og kal
te henne l’ante Ragnhild. I lun oppfattet navnet
som nedvurderende, og var veldig glad da (let
f( irsvant etter noen ar.

Ragnhild Sundhv har alltid likt å undervise, og
hun beg nte a studere hirdi hun skulle bli ad—
junkt. l-Iun blir omtalt som en lærer som bar au—

toritet, uten å være autoritær. I Jun er kjent for a
legge fram stollet pi en forstaelig og interessant
mate. Og hun har god kontakt med studentene.

—Jeg synes jeg far mye igjen fra studentene.
Jeg gir meg selv totalt i en forelesning. og eg er
avhengig av respons. Hvis jeg ikke far respons,
føler jeg at li mrelesningen var niislykket. De skul
le bare visst hvor mye de betyr for meg som læ
rer. Jeg tør knapt å si det, men jeg er glad i stu
dentene.

Aller hest liker hun fiAtundervisningen der
hun i en hel tmke jobber og spiser side om side
med studentene. Hun har tenkt pa at kjærlighe
ten til studentene kanskje henger samnnlen med
at hun ikke har egne barn.

St JNI )BY I lAR I IAT1’ et ulall verv. En høyt kva
lifisert kvinne med bakgrunn fra bade universi
tetet og Landbrukshøgskulen er ettertraktet i
mange foreninger og råd.

—Jeg har vanskelig for a si nei, og jeg synes
kvinner bør si ja til å ta verv. ,Jeg var til og med
fonnann i et rad ved meteorologisk institutt, selv
om jeg ikke skjønte helt hva jeg hadde der a gjo

Hun klarte heller ikke å si nei da hun i 1972
ble spurt om hun kunne tenke seg a stille til valg
som formann i Naturvernforbundet. Hun had
de aldri vært aktiv i forbundet, og visste lite om

styre og stell. Men i Na
turvernforbundet var
Ragnhilcl Sundly og
det hun stod for godt
kjent fra debatten om
gittsproyting i landbru
ket. Hun ble sittende
som formann i sju ar,
og nestk)rmann i fem
år.

—.Jeg hadde aldri hatt
et så stort verv for. Det

var veldig bevisstgjørende i mitt forhold til na
turvern, og jeg lærte mye.

Da Sundby satt som nestformann i Natur—
vernforbundet kom aksjonen for a redde Alta
elva. Ilun mener at lenker og sivil ulydighet ikke
er verken hennes eller I’s aturvernforhundets
fonu

— En seriøs orgdnisasjm fl bør følge spille—
reglene i sanmfunnet. Ellers kan den bli oppfattet
som en samling brakebunter. Aksjoner kan set
te søkelyset pa et problem, men jeg tror de kan
forhindre en løsning. Jeg er tilhenger av at man
legger fram sitt syn for myndighetene.

I lun tror ikke noe kunne få professor Sund
by til å ikle seg lenker. Vi hmever blikket mot alle
skildringene av fjellvidda som pryder stua. Hva
hvis de ville demmmmne ned hennes elskede ild1—
vidde der hun har lwtte og tilbringer hs er paske
i )g s )rnlner? I Jun noler et sekund, men nei.

— Min stil er a følge spillereglene. Jeg er kan
skje en litt korrekt person. Jeg er opptatt av a
være korrekt i bade form og innhold, særlig inn
hold. l’olitisk er jeg radikal, men min sans for
bade spilleregler og kvinnelighet viser vel at jeg
samtidig er verdikonservatmv, sier professor
Ragnhilcl Sundby. som ønsker å fortsette å un
dervise fleme år inn i pensjonsalderen. •

Breheimen
treff
• Årets Breheimentreff blir
arrangert 10.—12. juli på fjell-
gården Sigdestad i Oppstryn.
Arrangør er vernegruppa
Berg Breheimen. Ved siden
av naturfaglige diskusjoner
og kulturinnslag blir det til
bud om fem ulike turer med
fører. Lørdagskvelden er det
fest med rømmegrøt, speke
mat og gammeldans.

Ytterligere opplysninger
om Breheimentreffet fås av
Anne Kjos Wenjum på tlf.
057-75 221 eller 75 238.

Longestøls
stevnet
• 25. juli arrangerer Infor
masjonskomiteen for Gau
larvassdraget stølskveld
med rømmegrøt og støls
mat. Det blir bålbrenning, un
derholdning og dans. Stev
net holdes på Longestøler -

ved Gaularfjellsveien.
Flere opplysninger om

Longestølsstevnet fås ved
henvendelse til Ottar Hov, tlf.
057-17 937 eller Johan Rør
vik, tlf. 054-25 126.

Friluftshelg
i Hyen
• Verneringen for Gjenge
dalsvassdraget arrangerer
friluftshelg i Hyen 18.—19.
juli. Det blir gratis laksefiske,
organiserte turer, riding og
hesteskyss. jakt- og fmskeut
stilling, festkveld med pro
gram og dans og søndag fri
luftsgudstjeneste på
Gjengedalsstøylen.

Flere opplysninger fås hos
Ola Tormod Ommedal, tlf
057-69 055.

Treff på
Gammelsetra
• Grøvus venner arrangerer
treff på Gammelsetra i Grø
vudalen 25.—26. juli. Foruten
faglig fokus på problemene
med forsvarets øvingsfelt på
Dovre og spesialavfallslage
ret blir det sosialt samvær
med leik og dans. Overnat
ting i telt eller på DNT5 tu
risthytte Grøvudalshytta.

Flere opplysninger fås hos
Oddbjørn Svisdal, tlf. 074-
20 479.

Lomsdalstreff
• Aksjon vern Lomsdals
vassdraget holder treff 8—9.
august. Det blir faglig infor
masjon om vassdraget lør
dag kveld. Søndag er det an
ledning til å gå tur langs
Lomsdalsvassdraget.

Nærmere informasjon ved
henvendelse til Morten Lin
seth, tlf. 086—21341.

Dikter ble
æresmedlem
• I Naturvernforbundet i
I-Iedrnark har utnevnt clikte—
ren RolfJaeobsen til æmes—
medlem.

— Rolf Jaeohsen har gjen
nom sin diktning maktet å
sette ord pa daghigdagse
selvkulgehigheter. I-Jan advarte
tidlig mot teknologiens for
voksning. 1-Jan torde a si at
velstand skal være et gode, og
at vi kanskje har ftutt for mye.
Det er ikke mange som tør si
at vi har det for godt, sa Tor
stein 1[ervland i Naturvernfor
bundet i Hedmark da ærespri—
sen — et grafisk blad av Toril

,_- Krogh — I )le overrakt.
-—



NAKEN
TANGO

Orrgasme i søkkblaut myr
Som gode nordmenn vaflç’te vi april. Snøsmelting, telehiv og

j’uglesang: Fedrelandet i høy person vtkner etter vinterdvalen. Natur & Miljø
rømtc’ hiet og dro til skogs. Der ventet det oss el sjokk.

Idé, kikking og innlevelse: JON I3IRGER
SKJÆRSETH, MARIANNE GJØRV og JON BJARTNES (referent)

Iii.: KJELL E. MIDTHUN

Det var Norge vi lette etter, og da natta
kom hadde vi funnet det. Der vokser
det gran. Den er vassjuk og clyster og

svart; de skjeggete greinene søkker tungt i bak
ken. Grana er et stykke motvilje, Gud vet hva
som flir den opp mot lyset.

Men god a ha er den. Under greinene finnes
skjul for en voksen gapahuk, med plass nok til
kikkere med termos og ryggsekk. Det er april.
Om natta er det skareføre pa snøfiekkene, myra
er bla og kald under nunen.
Men dagene synger, og vinte
ren jages nedover i flomstore
hekker. Det er ikke mate pa
hvor glad en kulturfiende kan
bli i skogen om varen.

Norge. Selv eksplosjoner tar
seg god tid i dette landet. En
aprilmorgen ved orrernyra er
en kaskacie, et utbrudd, — men
den siger fram, langsomt og
omstendelig som en stortings
melding om Nordlanclsl,anen.
Slik er det, for slik skal det
v:ere.

Alt dette visste vi, og det var
cktte i ville ha. Gralysningen hadde vart sin
oppskriftsmessige evighet, da den første orrha—
nen flakset ned pa myra. I lan ble staende og
brake for seg sjøl. Snart kom flere. De buldret
og kveste, loldet halen Lit og lot vingene slepe
bakken: Spillet kunne begynne. Først da ft)rstu
vi at noe var galt.

Det var pokker ikke Norge lenger. Det som
foregikk pa inyra kunne ikke lignet mindre pa
trønder—rock, ftmmilsløpere eller lederari ikler i

Aftenposten. Det var hverken furet eller værbitt.
Det var tango.

Tango! Ikke den tette, sitrencle pardansen,
men mc’nnenes tango: En stilisert, gliclencle
maktkamp, kniv mot kniv. En myte om danse-
re og drapsmenn fra mørke bakgater i Buenos
Aires, halvt guder og halvt dyr; i en krig si dris
tig at den forlanger samspill. Deres tango er en
dans mccl byens rytmer, men mccl naturens lov:
Fn liten vilje ma vike for en stor, om begge skal

komme levende ifra det.
Sa stort er dette alvoret, at

unge menn ma leke for a
hancltere det. Mccl leken kom
mer skjønnheten: Ingen vold
kan være vakrere enn denne.

Jo lysere morgenen ble, jo
klarere sa vi hvor tangoen ma
ha kommet fra. Orrhanene sir—
klet rundt hverandre, mccl sen
kede hoder og stive vinger.
Hvert dansetrinn hadde kri—
gersk betydning: En ack arsel,
en utfordring, en retrett — fulgt
av en gruelig han, med hale—
fjørene snudd like i synet pa

sveklingi.n. I neste øyeblikk var kampviljen like
stor, men retningen ny: Det er alltid en annen
bane a male seg med, enda en fiende a se i øy
nene.

KRAFTEN BEGYNNER et sted langt bak og
nede, vokser fram og opp, den fyller brystet og
brenner foran øynene. I [oclet er lavt, i høyde
med kjønnsirykket; slik liir hele kroppen ret
ning, én retning, framover. Og akkurat

«Hvert danse-
trinn har kri
gersk betyd

ning: En
utfordring,

en advarsel,
en retrett.»

FL
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TEORI TIL VENSTRE -

PRAKSIS TIL HØYRE:
Skjematisk oversikt over
tangoens orrtopedi slik
tegneren ser dansen og
slik fotografen fanger

den med kamerat.

der, rett
foran deg, mø
ter du et svart
blikk mccl en
bioclrøci trussel
over hvert øye. 1-Jan kveser mot deg: Aldri
i livet!

Men cio mo framover, det var ikke var
om cio ikke matte, og dette er alle krigers
mor. For dere er mange, og hun bare n.

Rett fram, og dette burde han forsta:
Like sikkert som at liommen ma renne
neclovir, like sikkert ma cio framover; og
mcci samme slags kraft. Dette skriker du
ut, hele brystet ditt blaser du tomt, og fyl
ler myr og skog mcci vilje og retning. I [an
burde forsta, men du ma ta ham, for han
forstar ingenting.

STERKEST ER SPILLET nar ciansen hhr
kamp: Først maler hanene hverandre, bLi—
ser seg opp, tar sine trinn, lar nebbet glim—
te i morgensola. l3hr de ikke enige om
hvem som er sterkest, er det ingen vei
utenom: Da satser de med bade bein og
vinger, og møtes i luftkamp; det smelier
hardt over myra. Idet de iander, vet beg
ge hvem S( )m har vunnet.

Det vet kikkerne i grana ogsa. Ikke de
avl:erte trøttingene nede ved rota, kanskje,
men de irkelige skjønnerne, de som sit
ter høyere oppe: April er ventetid tor ei
orrhøne, tid for kikking.

For lianene er hun varens mai og me
ning. Det er henne tdngoefl er til for; de
slass om henne og /or henne. De vet hun
er der, vet hun kommer.

Selv vet orrhøna alt hun trenger a vite:
Den sterkeste er din. Du far ham nar tiden
er inne.

til.: sven

DENNE DAGEN
har tangoen vart en
maned. Gjennom
tredve dagers krig
har hønene ventet.
Na inntreffer sann—
hetens øyeblikk.

I-Jun hinder nied
et mildt kurr, midt
pa spiHpiassen.
i [un er et lynned
slag.

Buiciringen bra—
stopper. Dette er
ikke dans. Det er te
ater. Myra er en sce
ne, og det er hen
nes lorestilling.
Varen har avgjort hvilken hane som far
henne. I [an er stor og svart. I-Jun har ven
tet en evighet, na flagrer hun foran ham,
letthent. Han jager etter.

i [cm letter lørst. I Jun landet først. Hun
er en magnet, han følger. I skogkanten er
hun myk og klar. i [on legger seg i lyngen;
han er over henne i det samme.

Etterpa trekker hun opp i skogen, for
latt, med et gryende ansvar for nye slek
ter. Han buldrer i en topp.

TILBAKE STAR DE UFORLØSTE. En gang
var de orrhaner, clansere. Na er de kulis
ser.

Men trykket er det samme hos in taper.
I fullt dagsiys kveser han tmsier ut i tomme
lulta, gjør truende hopp mot ingenting.

Myra er meningsløst hkeglad, som en

vindmølie, det gir ingen triumf a under—
legge seg torv og mose. Itvor livet niaies
i seire og nederlag, er det flest av de siste.
Derlor hogger menn ved. Orrhaner kan
ingenting gjøre.

Et sted knekker en kvist. Hanene pa
myra har siass og tapt sammen, na flykter
cii sammen. Det lanckr ei ny høne i nior—
gen eller dagen etter. Varen velger nok
den samme tor henne. Men han lar hen
ne ikke billigere enn den hirste, og kan
skje kommer det ar etter dette.

Myra ligger apen og flat, i et lys uten
skygger. Norge er kommet tilbake; na rar
tomheten etterpa. Om vi kikkere hadde
fanget stemningen, skulle vi ha tent hver
var røyk i taushet, og begynne a ga, bare
ga. Det smakte oss iecire a dele en kopp
kalk. •

orrfugi
leiken

N&M • OLA GLESNE

Q
rrfuglen har et prorniskunst
kjønnsliv; den parrer seg med
flere partnere. De seksuelle

forbindelsene er kortvarige. Som vanlig
hos promiskuøse og polygame fuglear
ter har hunner og hanner svært forskjel
lig utseende. De biasvarte hannene mccl
skinnende rød øyekam, hvite vingebancl
og lyreformet hale med hvit fjærvifte pa
undersiclen står i sterk kontrast til de
nøytralt bnmnspraglecie hunnene.

Parringen foregar i april — mai pa en

lysning i skogen. Gjerne pa en myr eller
et islagt tjern. Det er hannene som kom
mer først til parringsplassen om varen.
Gjennom leiken etablerer hannene sitt
revir eller sin «dansepiass, der de i gra
lysningen gjennomfører sitt spill.

Reviret forsvares mot naboer eller inn
trengere. Sa lenge snøen ligger, er ikke
grensene mellom territoriene så klare,
men nar steiner, tuer eller busker titter
fram, knyttes grensene til disse. Grense
merkene forsvares spesielt iherchg.

Kampen mellom hannene blir oftest
utført som et rituale. Kampfellene pus
ter seg opp for a virke størst mulig. Av
og til gjør de noen utfall mot hverandre.
Da løper de vekselvis noen skritt fram
mot rivalen, for så a trekke seg tilbake
igjen. Alvorlig kamp blir det sjelden. Ser
man nærmere pa en leik hvor revirene

er godt etablert, vil man finne de eldste
hannene i sentrum og de yngre lengre
utover mot periferien.De eldste indivi
dene skiller seg fra de yngre ved at de
har best utviklet lyreform pa halen.

Hunnene kommer til spillplassen noe
senere på varen. I starten sitter de ring-
side i trærne og betrakter hannenes opp
visning. Etterhvert gjør de sitt valg og flyr
ned pa leiken, helst til de hannene som
befinner seg i sentrum. Dermed er det de
eldste som far størst sjanse til a parre seg.
De aller yngste som kanskje ikke engang
har klart a etablere noe territorium pa lei—
ken, har sma muligheter. De får vente
med forplantningen ett ar til, hvis de da
ikke klarer å snike seg med. •
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Costa
del

iindre millioner mennesker,

blant dem hundretusener av nordmenn, vel

ger Middelhavet som plaskedam iferien. Den

massive turismen økerforurensningspresset

på et av verdens mest betastede bavområder.

Havforurensningssamarbeidet mellom de 18

middelbavslandene bar til nå ikke klart å

demme oppfor denne utviklingen.

N&M • JON B. SIÇJÆRSETH
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urisnien ved Middelha
vet er nesten like gammel
5( )m kuliurene snill Vok

ste fram rundt 1 Eavet melh)rn
landt». Turisiguicler ble solgt i
R ma for 2000 ar siden, og
OVernattingstill )Lidene vrierte
fra telt for oldt id is ryggsekk—
turister til luksushoteller med
(‘asiflO og orgier for de fl1t.’r vel
staend’. At uitikkens «pakke—
turer» kunne føre til annet enn
bakfyll, hondeanger og sol—
hrenthet var utenkelig. I dag
utgjør turisrnen en niiljotrussel
før tusenvis av kilometer langs
mk1delhavsk sten.

Kloakk
Turistene hader bokstavelig
talt i sin egen kloakk. Rundt
Middelhavskvst ligger det
537 byer med mer enn 10 000

innbyggere. Svart få har noen

fl )rm fl mr kloakkrensing. All
kh akk fra Aten pumpes fl )r ek—

senipel direkte ut i havet. I de
mindre landsbyene som har
renseanlegg er anleggene dl
mensjonert fl ir noen hi hundre
mnennesler, I turisisesongen
skal disse anleggene betjene
tusenvis av tilreisende turister.
Gjennom det smale og grunne
Gibraltarsiredet tar det over
hundre ar før vannet i Middel
havet skiftes ut. Resultatet er et
av verdens største oppdretts—
anlegg for bakterier.

Ttiristsatsingen har ogsa ført
til omfattende odeleggelser p.i
vatmarksomrader Italia hadde
for eksempel 740 000 hektar
valmarksomrader i 1865. 11972
var det 190 000 hektar igjen.
Vatrnarksornradene renser til-

sig til havet. De er ogsa Vinter-
Ix lig g mel l( unlandingspl ass
h)r omlag fem nmilli,mrder trekk—
fugk’r, fordelt pa 150 arter, som
hvert ar reiser fra Europa til
N( )rd—Afrika

‘1urisnmem bidrar ogsa til a ut—
rydde enkelte arter, I )et finnes
na mindre enn 1000 eksempla
rer igjen av den gronne inkl
delhavsskilpirlrlen Disse sto
re dyrene hukker under for
firehjulsdrevn1. diskojeeper
som raser fram og tilbake langs
strendlene og lager eggedosis
av skilpad(leredd.ne I Ivis de
skulle va’l’e sa heldige a vokse
opp, kveles skilpacidene fordi
de legger i seg plastposer som
likner maneter, I tillegg blir de
tatt i garn og pa line.

økende turisme
Middelhavet star for en u’edel
av verdens totale turistmarked
I 198-i fl.rierte 52 millioner ut
leridinger og nesten like
mange lokale turister ved

(Til venstre) TRUET:M,ndre enn
1000 eksemplarer er nå igjen av

den grønne middelhavsskilpadden
Jeeper lager eggedos,s av redene,

og ofte kveles de plastposer.

(øverst) BEFOLKNINGSPRESS:
Befolkningen imidde/havslandene

øker med eksplosjonsa,.et tempo. /
1985 var den på 356 millioner.
Innen år 2025 kan den nå 547

millioner.

(Til høyre) DELFINDØD: Høsten 1990
ble mellom 6000 og 10000 døde
delfiner skylt opp på Middelhavets
strender. Skyhøye konsentrasjoner

av miiiøgiften PCB ble målt i dyrene.

I l984ferzerte 52 millio

ner utlendinger og nesten like

mange lokale turister ved Mid

delhavet. Tallet kan øke til 340

millionerper æfr i 2025.
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Middelhavet. Nye stu—
dier anslar at t illet kan øke til
340 millioner per ar i 2025.

Omtrent 75 prosent av alle
turistene som reiser til middel—
havslandene drar til Frankrike.
Spania og Italia. Den raskeste
veksten er ventet i 1-Jellas,
Egypt. Kypros og Tunis. Ttiris
men star for 6,5 prosent i gjen—
riomsnitt av regionens brutto
nasjonalproclukt. I enkelte
land, som Israel, Kypros og
Malm, utgjør turismen over 10
prosent aV BNP.

I lavsesongen 1991 dro nes
ten ‘iOO 000 nordmenn med
charterlly til Micldelhavslancle—
ne. I tillegg kommer alle de
som reiser l’ egen hancl med
fly. tog, hat og bil. Det totale

antall nordmenn som drar til
M iddelha’v et er usikkert, men
nærmer seg trolig 500 000.

Forurenset hav
Turismen star for bare en liten
del av forurensningen i MicI—
delhavet. Den k wste soii i visst
nok hittet interesse for tilstan
den i Middelhavet var
Aristoteles (38 i—322 f.Kr.). En
legende sier at han begynte a
kartlegge bavstr immene ved a
hoppe ut fra klipper nord for
Aten.

Etter 23 arhundrer vet. vi mer
(>111 bade havstrt tmmer og for
urensningen. Verst er situa
sjonen langs kysten av Spania.
Frankrike og Italia, der de
fleste turistene er. Lmdbaserte
utslipp star li r omtrent 80 pr(
sent av den totale kaurens—
nirigen. ‘l’ungmetaller fra in-

dustrien og landbrukskjemi—
kalier vaskes ned i elvene og ut
i havet. Giftig avkill clumpes cli—
rekte fra skip.

35 prosent av all internasjo
nal oljehandel krysser dette in—
nelukkede havomradet. Kon—
sentrasjonen av tja’reklumper
i overflaten er ti ganger høye
re enn i Kuroshio ost forJapan,
som regnes for a vare det nest
mest oljeforurensede havom
radet i verden. En tredel av ol
jen som slippes ut ender pa
kysten eller i haret til pakketu—
ristene.

lNs miljoprogram publiser—
te i 1990 en omfattende rapport
som forsøkte a kartlegge effek
ten av disse utslippene. Den
konklusjonen som gar igjen
flest ganger, er usikkerhet. Sik
kert er det imidlertid at mellom
6000 og 10 000 delfiner ble
skylt opp pa strendene i løpet
av noen Liker høsten 1990.
PCB—konsentrasjonen i
delhnene ble malt til opptil 20

ganger høyere enn grensen
spanske myndigheter har satt
for PCIJ—innholclet i industri—
produkter. Flere doclsteorier
ble lansert, men de fleste for
skerne mente at iniljøgiftene
svekket immunlorsvaret slik at
clelfinene døde av hakterier og
vinis de normalt ville overlevd.
Delfinene kan med andre ord
ha vært rammet av en AIDS—lig—
nende effekt.

Befolkningsekspiosjon
En av de viktigste arsakene til
fl )rurensningspr( )blemene i
ivliddelhavet er sterkt I )ef( )lk—

ningspress, ok( inomisk utvik
ling og okt urbanisering langs

kysten.
I 1950 bodde det 212 millio

ner mennesker i middelhavs—
landene. I 1985 hadde tallet
steget til 356 millioner. Innen
6r 2025 kan det na 547 millio
ner mennesker. Ifølge en om—
f4ttende studie som tar sikte pa
a vurdere effekten pa Middel
havet av den økonomiske ut
viklingen, vil veksten bli kon
sentrert til Tyrkia, Syria og
Nord-Afrika. Nord-Afrika ligger
i verdenstoppen i hefolknings
vekst. Algeries befolkning er
for eksempel ventet a øke mccl
30 prosent i løpet av dette tia
ret. Problemet er at det meste
av denne veksten vil komme
langs kysten. Antall mennesker
i de sørlige kystbyene er ven
tet a treclobles innen ar 2025.

Ogsa i de landene hvor det
ikke er ventet noen total be—
folkningsvekst regner man
med at menneskene i økende
grad vil trekke ut mot kysten. I
Spania bokle 12 prosent av
befolkningen langs kysten i
1900. I dag har denne andelen
okt til 35 prosent. Studien kon
klucierer med at hvis tendense
ne fra de siste 30—40 arene ikke
snur, kan vi m 40 ar regne
med at 95 prosc’nt av kysten er
urhanisert, og at Middelhavet
ma betjene 500 millioner men
nesker og 200 millioner turis
ter med 150 millioner I iler.
I-Ivert ar vil disse menneskene
spise 45 millioner tonn kjøtt,
250 millioner tonn korn og
bruke energi tilsvarende en

mnilliarl tonn medl Olje.

Middelhavsplanen —

en matt kronjuvel
Allerede i 1975 sa ENs miljø—
program (UNEP) at miljøpro—
blemene i Middelhavet 1 )are
kttnne løses gjennom samar—
hekI iriellomn de 18 iruddel—
l-iavslandene. Resultatet ble
den sakalte Middelhavsplanen.
som na 1 )estar av flere I orplik—
tendle konvensjoner som dek
ker de fleste havf( )rurensning
skilder. Middelhavsplanen ble
en modell ftr 10 andre regio
nale havforurensningskonven
sjoner i FN-regi, og ble kalt
kronjuvelen i ENs miljopro—
gram. Dette samarbeidlet har
na pagatt i snart 20 ar, men har
flrt til svært fli konkrete resul
tater. Det er for eksempel inn—
fbrt felles reguleringer for bare
fem av dr’ 31 giftige stoffene -

som omfattes av protokollen
for landbaserte utslipp.

Men bildet er ikke helsvart.
Midclelhavsplanen har bidratt
til a redlusere oljeforurensning,
og enkelte omradler er blitt re—
nere. Det er ogsa rappot’tert
om at flere strencfer mi er tryg

ge for turister. Disse rapporte
ne ina imidlertid tas med en
klype salt fordfi dr’ uta rbeicles
av middelhavslanclene selv,
som jo har en klar interesse i a
gi et idyllisk bilde av situasjo
nen.

En viktig grunn til at planen
ikke har fungert bedre, er at
det vil bli ekstremt kostbart i
rense opp Middelhavet. Bereg
ninger viser for eksempel at
det kan koste opptil 600 milli
arcler kroner a bygge skikkeli— J)
ge kloakkrenseanlegg for alle
byene rundt Midclelhavr’t. 1-at—
tige nord-afrikanske land vil
ikke ha noen mulighet til a be
tale sin andel. En mulig løsning
for a skaffi.’ disse pengene, kan
imidlertid være a skattlegge tia—

ristene og overføre penger til
ck’ sørlige landene.

Det er ogsa store prosjekter i

gang mdcl a overftre midler fra
EF og Verdensbanken. Dette
vil imidlertid hjelpe lite i det
lange li p hvis ikke middel—
havslandene klarer a fa kon
troll med befolkningsveksten,
den økonomiske utviklingen
og turismen. •

Sparer på
kompost
• • I Tingvoll kommune pa
N )rdmi re far de husstandene
som komposterer det orga
niske avhillet selv redusert
renovasjonsavgiften IriedI 350
kroner. Tilbudet ble satt i
gang fra april 1991, og per
mars i ar hadde nincft 125
husstander blitt med pa ord—
ningen. I ljemmek )mposte
ringen gjør at søppeldunken
bare trenger tømmes annen
hver Like.

I- Ijemmekompostering er
bare ett av elementene i
Tingvolls satsing pa resirkitle—
ring og avfallsminimering.- Det finnes ordninger for bacfe

- lass, papir, papp, hvitevarer,
plast, sma og store batterier,
spillolje og annet
spesialavfall.

Selvforsynt
med energi
• • 5 t i vi
landfe :C— -

det nu
hus sorti tr

som selvfrt
mcdl energ1’-
skere ved
og NTH har

-

utviklet oiv
energihusn.
etter planén.
skal sta
ferdig i

( neliaby_’j
enpa
I-Ianar til
OL om to -

ar. Isolere -.‘- -

vinduer, ny type
isolasjon i vege
ne, varmepumpç —

anlegg og s6leeller
bidrar til at beboerne i vinter—
halvaret kan noye seg med
innkjøp av 3600 kWh, en
stromutgift pa ca. 1800 kro
ner.

I lensikten mccl huset er a
vinne erfaringer soni igjen
kan danne grunnlaget km at
det om noen ar blir hade
teknisk og økonomisk mulig
a bygge lavenergiboliger til
vanlige familier. Boligen er et
leddl i forskningspr sjektet
Utnyttelse av solenergi.., et

samarbeid mellom NTNF og
Olje- og energideparternen
tet.

Løsninger

Oljepant
for miljøet
• • I [vert ar ftrsvinnr’r flere
tusen tonn bnikt smoreolje
lier i landet, mcdl store ska
der for miljøet. Oljesefskapet
PEMCO ville gjøre noe medl
LIet, og betalte ti) kroner
literen til ille’ som leverte inn
spillolje. De fikk inn 250 000
liter pa ei uke.

Dette beviser at en p:Inte—

ordning for spillolje er den
riktige veien a gà, mener
(faglig leder Trond I laugen.
I lan er overveldet over re—
sponsen pa kampanjen. Pa ei
rike ble selskapets 19 oljefor
handlere i I ledmark, Opp—
land og nordlige Akershus
necflesset i gammel olje,
Bønder, lastebileiere og entre-

prr’mt rer tømte sine lagre og
fikk lette samvittighetin mot
betaling.

Den innsamlede spilloljen
blir levert videre til firmaet
Rem)r A/S, som Sendk’r dfen
videre til Norc’em sementfa—
brikk i Brevik. I ler
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Blekkulf T-skjorter
i ubleket bomull
Motiv: Jeg er miljodetektiv;
Varenr. 7624 4-5 år
Varenr. 7625 6-7 år

I

I
Varenr. 7626 8-9 år
Varenr. 6120 Smal!
Varenr. 6121 Medium

r. 6123 XLarge

I
r.6l24XXLarge

Motiv: Vann-vittig
Varenr. 7614 4-5 år
Varenr. 7615 6-7 år
Varenr. 7616 8-9 år

I Varenr. 6110 Smal!
““nr. 6111 Medium

...r.6ll3XLarge
•enr. 6114 XXLarge
Lpris barnestr. 110,-

r

tMedl.pris

85,-
t Ord.pris voksenstr. 130,-

- Jl.pris 100,-

- ..ekkulf
badehåndkle
Iarenr. 7640

•Jrd.pris 130,- Medl.pris 100,-

IBIekkulfplakater
3 flotte plakater trykket på

.1 papir. 50 x 70cm.
Varenr. 7110 Blekkulf og Stiand
Varenr. 7111

Å Blekkulf og Armianne

—

Varenr. 7112 Blekkulf og Halald
Ord.pris 45,- Medl.pris 35,-
Varenr. 7113 Alle tre plakatene
Ord.pris 100,- Medl.pris 85,-

Natur- og
miljøleksikon
Utgitt av Kunnskapsforlaget
i samarbeid med Naturvern
forbundet. Oppslagsverk
med 3000 artikler rikt illus
trert med tabeller, fotogra
fier og tegninger.
Varenr. 4019
Ord.pris 398,-
Med l.pris 298,-

Diverse varer (ikke avbildet)
Varenr. Varetype
Naturvernforbundets T-skjorter:

Barnestr.(4-5, 6-8, 6-11, 12-14 år)
Voksenstr.(S-M-L-XL-XXL)

Plakater:
1305 To dyreplakater (70 x 100 cm)
1300 Trekkfugler (45 x 62 cm)
1301 Vinterfugler (45 x 62 cm)
1306 Begge fugleplakatene over
Bøker:
4017 Det gode Norge (av Dag Hareide) 135,-

(økt velstand, men sviktende medmenneskelighet)
4011 Alternativer i praksis 55,-

(omhandler ulike miljoeksperimenter i Skandinavia)
4510 Må vi velge vei? (samferdselsspørsmål) 75,-
4110 Endråpeihavet 75,-

(fakta om forurensning i Nordsjøen)
4001 State of the World -91 NÅ
4002 State of the World -92 180,-
4018 Supermarked eller felles framtid? 120,-

(artikkelsamling om EF og E0S)
Barneboker:
7453 Vår utrolige verden - slanger 80,-
7455 Vår utrolige verden - frosker/padder 80,-
7460 Vår utrolige verden - fugler 80,-

Barnas flora I/Il 100,-
Barnas flora 2 100,-

452 Barnas nye småkrypsbok 80,-
7465 Barnas undervannsbok 80,-
7451 Barnas bok om småkryp 80,-
7464 Barnas ferskvannsbok 80,-
Spill:
7810 Miljøspillet (2 spill i en eske)

(Blekkulfspillet, 5-10 år og Monopludo, 10-100 år)
7811 Sur Nedbør-spill
Diverse:
0101 Stoffmerke m/NNV’s logo
0300 Froautomat
0301 Fuglekasse i tre
3100 Dagstursekk (Bergans Birkebeiner -35 I)
3110 Fjellsekk (Bergans Telemarksekk -75 I)

Solcelleradio
Uavhengig av batterier
og strøm. Ideelt på
stranden - solcellene kla
rer oppladningen. Sitter
du i mørket, gjør den
innebygde dynamoen
jobben. Mottar FM og
AM. 7 x 14 x 3 cm. Vekt
240 g. Garanti: i år.
Varenr. 0401
Ord.pris 475,-
Med l.pris 400,-

-. .4’ -

Ord.pris 50,- Medl.pris 30,-

Ser du ikke skogen
for bare trær?
Et fargerikt skoghefte om
trær, planter, dyr, insekter,

...jjjogd
skUon.

edre skogdrift.
iZ. dêr Mlqrupper Ung
dösskoie qgyideregående
Skole og turgåeie i alle van
anter. Varenr. 5216
Ord.pris 20,- Medl.pris 15,-
Varenr. 5807 Skoghefte-klas
sesett (25 hefter) Pris 100,-

T-skjorte med
regnskogsmotiv
Dekorativ norskprodusert T
skjorte i 100% bomull. Ikke
klorbleket. Flott fargetrykk med
indianer- og regnskogsmotiv på
forsiden. Sitat av brasiliansk mdi
anerleder på ryggen. 20 kroner

I
•cT1.
1LH
LL /

Medl.pris Ord.pnis

70,- 90,-
90,- 110,-

I I’

Bestill dine “grønne” varer fra
Naturvernforbundets salgsavdeling!

— — — — —

jl -i

90,-
35,-
35,-
60,-

Joggedress
Behagelig joggedress i
100% bomull. Produsert
med maksimum omtanke
for miljøet i alle ledd.
Varenr. 6400 Small
Varenr. 6401 Medium
Varenr. 6402 Large
Varenr. 6403 XLarge
Ord.pris 600,-
NÅ KR 375,-

i
130,-
40,-
40,-
80,-

178,-

65,-

98,-
98,-

KR 130,-
200,-
129,-

• — — — —

ci) C

ci). “) 0

>0.

i

Gnt11i(c
98,-
98,-
98,-

128,-
128,-
98,-
98,-
98,-
98,-

260,-

11•)
0)

230,-

i ‘-I

185,- 220,-

>
z
— cci
0

cci
0

15,-
155,-
155,-
530,-
845,-

0
(I)

ci)

ci

(I)

0
>
cci
0
cc,
i:
G)

cci
>

,
I

___il

c!5 iiI

I

15,-
190,-
190,-
730,-

1060,-

Paraply
Varenr. 0100
Ord.pris 120,- Medl.pris 100,-

Vi har også en hel del informasjonsmateriell som tar for seg
ulike temaer. Ring oss på tif. (02) 71 5520 og be om materielliste!
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G)
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ci)
0.
cc,

w

0
G)

cci

i

fra hver T-skjorte går uavkortet
til Regnskogsfondets arbeid for
å redde regnskogen i Brasil.
Varenr. 6129 Small
Varenr. 6130 Medium
Varenr. 6131 Large
Varenr. 6132 XLarge
Ord.pris 140,- Medl.pris 115,-

I I

É

SoIceIIe
batteri lader
Ladetid 10 timer. Lader
battenier av type C og
AA (til walkman, lomme
lykt etc.)
Varenr. 0402
Ord.pris 175,-
Medl.pris 150,-
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GjellebeI?km) ‘rene i Buskc’ri i d er
et at’ lai ?detsflottest’ orkidcom rtdei:

Det ble fredet som natti rrc’servat efter
konç’elig resolusjon i 19 7$, men er nå i
ferd med å bli en svinesti ned søppel o,ç’
fyllplasser. Naturvernforbundet i Buske

rud anmeldte nylig’ Fylkesmannen
for mangkndc oppføflçsing av

veri zebestemmelsene.

N&M • TOM SCHANDY

N SVINESTI

SKRAPHAUG: Alt kastes i Gjellebekkmyrene naturreservat. Børre K. Dervo i Naturvernforbundet i Buskerud karak
teriserer området som en svinesti. (Foto: Børre Ivar Lie/DT-BB)

I
rkideer har en spesiell
klang i naturinteres—
sertes orer. Ikke sa

rart, for orkideene er kanskje
vart mest eksotiske 1orainn—
slag. De er fargerike, har spen
nende bestovningshioiogi og
ikke minst: mange er sjeldne
og sarbare. Orkicicene krever
naringsrik mark med mye
kalk i grunnen, og (fet er
mangelvare i Norge. De fi
gode orkidiokaiitetene ma
clerfdr tas hand om.

flere orkideomrader er da
ogsa iredet som natLirreserva—
ter etter naturvernioven. Gjel—
lehrkkmyrene i Lier er et slikt
on)rade. I leie 1 av landets •57
orkidearter vokser i og ved re
servalet. Det a trenge seg gjen
nom den tette løvskogen en
julidag og se sinamyrene sta
fulle av vakre myrfiangrer er
en flott naturopplevelse. Men
ikke bare myrilangrer — ogsa

NAT[R & MILJØ nr 5.92 31



Breifiangre.
(Foto: Børre K.
Dervo)
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Mariskoen, kanskje Norges staseligste orkidé, vokser også på
Gjellebekkmyrene. (Foto: Børre K. Dervo)

Myrfiangre. (Foto: Børre K. Dervo)

18 orkidéarter i
Gjellebekkmyrene

• Gjellebekkmyrene naturreservat og Tranby landskapsvernområde
ble opprettet ved kongelig resolusjon 30. juni 1978. Naturreservatet
utgjør 440 daa, landskapsvernområdet 460 daa.
• Formålet med fredningen er å bevare kalkmyrene og deres vegeta
sjon, samt et egenartet kulturlandskap med vegetasjonstyper som
er karakteristiske for distriktet, flere kulturminner og et interessant dy
reliv.
• Området har et rikt planteliv. 18 orkidéarter er påvist.

NATUR & M[LJØ nr 3.92 33



«Naturreservat er lovens strengeste verneform, men
fredningen av Gjellebekkmyrene er ikke langtfra en parodi. Det

er nesten som om alt arbeidet med artsvern er bortkastet.»
(Børre K. Dervo)

> også stortvehlad. rcdfiangre og
en rekke marihindarter trives
i resen’atet. Og kommer en tid
ligere pi sommeren, finner en
ogsa flucblomst og marisko.

Likefulit er Gjellehekkmyre
ne i fare. Formannen i Lier Na
turvernlag, Hørre K. Dervo, ka
rakteriserer omradet som en
svinesti med søppel, fyliplas

ser, dype hjulspor og hogst.
— En orkid har trolig alle

rede forsvunnet fra lokaliteten,
nemlig knottblomsten, og vi
frykter at flere arter vil følge et
ter, sier Dervo.

F{an legger ikke to fingre i
mellom nar han uttaler seg om
Fylkesmannens forvaltning av
omradet.

Parodi
— Naturreservat er lovens
strengeste verneform, men
fredningen av Gjellebekkmy
rene er ikke langt fra en paro
di. Det er nesten som om alt ar
beidet med artsvern er
bortkastet, hevder han.

— Gang pa gang har vi pa
pekt de uverdige forholdene
overfor miljovernavdelingen,
men ingenting av betydning
har skjedd. Derfor har vi na
gttt til anmeldelse av Fylkes-
mannen og haper at det blir
omradets redning.

utgangangspunktet har
Gjellebekkmyrene alle odds
mot seg. Det er langt fra noe

villmarksomrade, men ligger
sammenklemt mellom bolig
omrader og har pukkverk og et
stort kjopesenter som nærmes
te naboer. Reservatet som skul
le ha vært en grønn lunge i
nærmiljøet, har blitt en søppel
plass. Dervo lister opp: Oppar
beidelse av lagringstomt inne i
det fredete omradet, uttak av
løsmasser i forbindelse med et
knuseverk, lagring av ulovlig
avfall som stein, betongklosser,
hageavfall, plast, jernskrot og
oljetønner, ulovlig brenning av
avfall og motorisert ferdsel i
deler av det fredete omradet. I
det tilgrensende landskaps
vernomradet er det til og med
en slakteplass for biler.

— I følge vernehestemmel
sene er det Fylkesmannen som
har forvaltningsansvaret for
Gjellebekkmyrene, men en
hver som besøker omraclet vil
klart se at myndighetene har
forsømt sitt ansvar, sier Dervo.

PR-trick?
Naturforvalter i Buskerud, Her
til Anderson, avviser kritikken
fra Naturvernforbundet som et
PR-trick.

— Riktignok er det noe søp
pel i deler av omradet, men â
karakterisere reservatet som en
svinesti er a skyte over mai,
hevder naturlorvalteren. s m
synes det er urimelig a anmel
de Fylkesmannen for brudd pa

forvaltningsansvaret. Han leg
ger for orclens skyld til at Fyl
kesmannnen i flere ar har hatt
samarbeid mccl Lier Natur
vernlag om ryclcling av soppel.

Likevel har Naturverntor
hundets anmeldelse fl rt til fort-
gang hos Fylkesmannen. Her
til Anderson bekrefter at der er
under inngaelse en avtale med
Lier kommune om rydcling av
søppel i omradet, i tillegg til at
det er tatt initiativ til a gjen
nomføre deler av skjøtselspla
nen for omradet, Hertil Ancler
son forsikrer at dette er planer
som Fylkesmannen har gatt
svanger med i lengre tid — uav
hengig av Naturvernforbun
dets anmeldelse.

— Hvorfor har det sa droycl
med gjennomføringen?

— Det skyldes at arbeidet
med nye verneomradcr, som
for eksempel barskogplancn,
har tatt en stor del av var kapa
sitet. Det har heller ikke talt til
Gjellebekkmyrenes fordel at
det har vært et kraftig gjen
n( )mtrekk av naturvernkonsu—
lenter i miljøvernavdelingen,
sier Andcrson. som lover bed
re oppfølging av de ca. O ver
neomradene i fylket nar har
skogplanen er i havn en gang
i 199.3.

Hertil Anderson kan ikke dv
seg fir a gi Natun’ernftrhun—
det et spark for lite dipl( )matisk
fremgangsmate.

— I stedet for a sende en rek
ke klagebrev og anmelclelser,
burde Naturvernforbunclet ha
bedt om et møte mccl oss, sier
Anderson, og legger ikke skjul
pa at denne saken vil gjore det
vanskelig for Fylkesmannen â
ha et nært saniarbeicl mccl Na
turvernforbu nclet.

Trekker anmeldelse
Børre K. Dervo er glad for at
Fylkesmannen na endelig øn
sker a gjøre noe mccl Gjelle—
bckkmyrcne.

— Hensikten mccl anmeldel
sen var nettopp a frcmtvinge
en bedre forvaltning av omra
det. ilvis det virkelig skjer for
bcclringcr, vil vi selvsagt trek
ke anmeldelsen tilbake.

Dervo er ikke bekymret for
det videre samarbeidet med
Fylkesmannen. At miljøvcrn
avdelingen mi virkelig ønsker
a gjøre noe, viser jo bare at
myndighetene tross alt tar Na—
turvcrnforbundet pa alvor. Det
viktigste i denne saken er imici
lertid ikke vart forhold til mil—
jøvernavdelingen, men at det
endelig skjer en fortgang i ar
beiclet med a sikre et landets
viktigste orkidéomrader, un
clerstreker lkrre K. Dervo. I

SKRAP: Bilvrakene ligger bare få meter fra Gjellebekkmy
rene naturreservat. (Foto: Børre K. Dervo)
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NAIROBI (Natur & Mil/ø): Den
verdenskjente in iljøaktivisten Wan,çsa ri

Maathai satser det hun har igjen av krfterpt
sin viktigste sak — kampen for demokrati i Kenya.

Det blir inge bærekraftig utvikling uten
demokrati, sier Maathai.

N&M • JOF KIRWIN

Den rol,uste o sinilen—
de kvinnen som har
vakt beundring ver

den over, virker neclslitt. Der
hun satt pa defl tørrsvidde bak
ken i en park i Nairobi for tre
maneder siden, var det sprud—
lende humøret til Wangari
Maathai erstattet mccl en sliten
og oppgitt mine.

I løpet av de siste arene har
den kenyanske professoren
beveget seg fra grasrotarbeid i
den afrikanske miljøbevegel—
sen til frontlinjene i kampen for
politisk frihet. l’risen for hen
nes nye lederposisjon har vært
brutal.

I arevis har Maathai og hen
nes Grec’n Belt Movemc’nt’
vært en liten, men effektiv pla—
geand for president Daniel
arap Moi, som har regjert det
ostafrikanske landet med jern—
hand. Ikke bare har hun orga
nisert tusenvis av kvinner i et
utall saker, men hun har ogsa
kritisert miljovirk i ingene av en
rekke av regjeringens utbyg
gingsprosjekter. Den interna
sjonale anerkjennelsen som
hun etterhvert oppnadcle, be
skyttet 51-aringen fra overgrep
fra regjeringens side

Demokrati
Pa tross av enkelte seire over
regjeringen i miljosporsmal,
har Maathai kommet til at c’n
skikkelig suksess bare kan
komme som følge av en langt
større kamp — kampen for de
mokrati.

— I siste instans er det svært
vanskelig a beskytte miljøet,
dersom det ikke finnes et de—
inokratisk og rettferdig styre-
sett, sier Maathai.

— I Kenya har vi ikke hatt
det. Jeg har, som mange andre,
kommet til at det trengs en an
svarlig regjering for a kunne
verne naturressursene og °PP
na en bærekraftig utvikling.
Ikke en regjering som er blitt

tt\mngc’t oss i arevis. Dette
gjelder mange afrikanske land,
sier hun.

Maathais klare beskjed er
særlig sentral i en tid der nord
og sør sirides om overføring av
teknologi og penger til a gjen
ni nnh tre ru dvendige mil jøtil
tak.

— Det er sant at vi trenger
hjelp. Men hjelp er ikke av det
gode, dersom den faller i hen—
clene pa korrupte ledere som
tar pengd’ og bruker dem til
egen fordel. Kampen for de—
mokrati er viktig for a stoppe
slik praksis, sier Maathai.

Brutal aksjon
Undert rykkingens sanne ansikt
kom til syne dagen etter at
Maathai sa dette til Natur & Mil
jø. I)iktatorens pofitistyrker
gikk til aksjon mot Maathai og
dusinvis av kvinner som bad
de samlet seg i parken denne
marsdagen. Kvinnene cfemon
strerte for frigivelse av sine
sonner som var lengslet etter
en kampanje for frie valg. Re
gjeringen lot sitt raseri ga ut
over kvinnene som demon—
st rert e.

I løpet av en titne la de pa—
nikkslagne kvinnene sprecld i
parken. ‘laregassen sved i øy
nene. Wangari Maathai var slatt
bevissth is. Den blodige aksj )-

nen kulminerte da mange av
de forsvarsløse kvinnene klecl
de av seg, noe som i afrikansk
folklore er den mest alvorlige
forbannelse en kvinne kan
kaste over en mann. Mange av
politimennene skjulte øynene
og flyktet.

Sykehusinnleggelsen som
fm.tlgte, var Maatlmais andre den
ne maneclen. Noen fl> uker tid—

ligere satt hun fengslet etter en
pressekonferanse. ltter opp
holdet i den fuktige mureelfen
fikk hun et alvorlig anfall av
revmatisme.

Skilsmisse
Wangari I1:etth,o h;tr stadig
vekk møtt veggen. Hadde hun
vist svakhet eci slike anleci—
ninger, ville hun ‘,ert ute av
bildet for lenge siden, I lennes
fbrste konh’ontasj m med m n—
clighetene skjedde for mer enn
ti ar siden da hun ba om skils—
misse fra mannen — en fram—
staencfe politiker i regjerings-
partiet. En svertekamparije
toppet seg da regjeringstals—
menn beskyldte henne fbr ut—
roskap. I [verken denne eller
andre anklager ble sittende pa
Maathai. Det som derimot ble
hennes varemnerke, var hennes
alm( dige a ri cid n i( )t j rder(

sinn og andre former for for—
ringelse av jordsmonnet.

I Kenya er tninclre enn 20
prosent av jorda fruktbar. Fler
tallet av jordl’>rukerne er kvin
ner, og Nlaatliai og hennes
mange frivillige i Gn’cn Rett
.I’Iovc’nient har reist rundt —

ikke bare i Kenya. men ogsa i
andre afrikanske land for a for—
kynne (St seh’hjelpsl )Udskaj).
Kvinnene har brukt en halvti—
mc hver dag til a plante trær et
ter a ha am’lx’idet pa nurkene. I
dag sorger lx’vegelsens (>00
l)lanteskoler for stikl ingene.

Konil )inert med ulike jord—
vemntiltak sunt er støttet av in
ternasjonale bi tands rganisa—

Overdrevet
— Det snakkes sa mye om at
kvinnene har innflytelse pa
mil jøpol itikken i utviklingslan—
dene. Men dette er pa nLuge
mater ovemclre et. I )et er n>t’nn

som er politiske ledere, og dlet
er de som tar beslutninger om
lover og hudsjetter. ‘v ar situa
sjon i Ken’y a er et godt eksem
pel p;i det, sier Maathai.

Opp gjennom arene har
Maathai mottatt en rekke inter
nasjonale pris’>’, blant annet
UNEPs GloIxl 5DOAu’ard Dis
se prisc’1c’ har gitt prestisje og
styrket hennes posisjon.

— ‘v i blir oversvomt med lo
respi irsler om henne, sier Mar—
tin I liii. sunt driver informa—
sjonsleting for Aii inesty
International i øst— \f rika. —

Fa\—nlaskinen var lilokkd’res
helt. jeg vet at den kenvanske
regjeringen har niott,Iti tusen—

vis av brev til støtte for henne.
—Jeg har fatt sa mange ‘en—

ner og støttespillere i løpet av
arene, og har virkelig satt pris
pa hjelpen jeg har fatt, sier
vIaathai.

Selv om hun var d pt savnet
pa det siste forberedende mø
tet for Rio-konk’ransen. hevder
hun at hennes viktigste politis
ke kamp na foregar pa hjem
mel )ane.

— Frihet er en ftrutsetning
for en bærekraftig ut ikling.
understreker Wangari Maat
hai. •

POLITISK AKT!VIS T: Keny
anske Wangari Maathai har

beveget seg fra grasrot
arbeid i miljøbevegelsen til

frontlinjene i kampen for
politisk frihet. — Det er sant

at vi trenger hjelp for å
berge miljøet. Men hjelp er
ikke av det gode, dersom
den faller i hendene på
korrupte ledere som tar

pengene og bruker dem til
egen fordel, sier hun. (Foto:

Trygve Bølstad/Samfoto)

sjoner, er na flere omm:mcler som
tidligere var ribbet for vegeta
sjon blitt beplantet.

— Vi har selvsagt ikke tatt in—
ncrs ingen pa fomorknmngen.
men vi har ihvertfall fatt til en
start, sier Maathai.

I begynnelsen ble Maathai
og Green hell Mm ement støt
tet av regjeringen. Dette endret
seg raskt etterhvert s im i )eve
gelsen \Okste.
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Miljøtesten

KOMPOST!
KOMPOST!

TO VEIER TIL JORDEN
Jaså, du skal begynne med kompost? I mengden av kompostbinger, håndbøker

og hagelag er det lett å gå seg vill. Er du så motivert at du vil ofre altfor kompos
ten, eller har dit bare lj’st til å soç’t’ for at hageavfallet ditt blir til jord?

N&M • OLE P. PEDERSEN og KRISTEN ULSTEIN

H
.It siden mennesket
ble til, har det kom
1x)stert Metodene er

utpld)vde. teknikken sikker. Vi
presenterer to kompostvarian
ter, og noen komposthinger
som fins på markedet.

For deg Som har hage, er
komposterin,ç’ av hageavfallet
og veRetabilsk kiøkkenalfall

(kaldkompost) den enkleste
metoden. Du får gjenvunnet en
del av avfallet, men komposte
ringen tar tid — OPP til et år.

Du bruker alt hageavfallet,
fra lauv til greiner og blomster,
og legger også oppi gronnsa
krester, potetskall og annet ve

getahilsk avfall fra kjøkkenet.
Pass på at komposten far

nok luft, også i bunnen. Sørger
du for en god blanding av
hage- og kjokkenavfall, skaper
du en riktig balanse i korn
posthaugen. Du må spa Om,
lufte når komposten blir for
våt, og vanne når den er for
tørr. 1)ekk gjerne til med litt
torv, flis eller gammel kom
post, slik at det omdannes ras
kere.

Naturvernforhundet gar inn
for at alle som har en hageflekk
skal sette i gang med slik kom
postering.

l)en aller beste komposte

ringsmetoclen er varmkonpos
tering. Den er litt mer omfat
tende, men du reduserer av
fallsmengdene dine ganske
kraftig.

Varmkompostering skjer i
kontrollerte former. I noen
kommuner skriver innbygger
ne under på at de vil varm
kompostere hele året, mot en
redusert renovasjonsavgift.

Til varmkompostering
trenger du en isolert hinge. I
komposten kan du legge alt
hageavfall og kjokkenavfall -

inkludert kjøtt og fisk.
Fordelen med varnikompos

tering er at du kan komposte

re hele året, og komposten
brytes ned svært raskt. Dermed
blir det en svært liten mengde
søppel igjen, etter at du har
sortert ut glass, papir og plast
til gjenvinning, og lagt matres
ter og hageavfall i komposten.

Nedenfor følger en oversikt
over kompostheholdere. Mye
skjer, og tilbudet øker stadig.
På listen har vi skilt mellom
uisolerte heholdere til kald
kompost og isolerte beholde-
re til varmkompost. Henvend
deg til Miljøheimevemet om du
vil ha mer informasjon. •

å kunne si noe sikkert om

hvilke beholdere som vil

fungere best. Slike forsøk tar

naturlig nok noe tid å gjen

nomføre. Forbrukerrådet er i
gang med en test, men det vil

gå en tid for resultatene fore
ligger.

To beholdere ftir stryk på
grunn av materialvalget. Poly—
uretan og PVC er er (le to mest

k)rurensende plasttypene vi
har.

Her gis det en beskrivelse
IV (len enkelte beholder, en

gjennomgang av materialvalg
og hvordan den skal brukes.

l)e tekniske spesifikasjonene
finnes i tabellen på side 40.
Komplett rnarkeclsoversikt
med adresser kan fås ved

henvendelse til

Mil/øieinwvc’rnct
Posthoks 2113 Grünerløkka
0505 OSJ.()

Kald
kompost

BIOTOPP
• Konisk plasttonne med løs
bunn og lokk. 6 mm polyety
len — nyplast (grønn) eller
resirkulert (svart). Perft)rering i
bunn og lufting i lokket og
bunnkant. Tomming gjennom
tømmeluke. Tonna kan dessu
ten løftesav bunnen for full
stendig tomming.

Kan leveres med isolasjons
innsats og termometer.

GRAF
• Konisk formet tonne i plast.
Lukket med lokk og løs perfo
ren bunn. Polyetylen — finnes
både i nyplast og i gjenvunnet
plast. Ventilasjon gjennom
apninger i bunnen og rundt
lokket. Lufttilfc,rsel kan regule
res ved å dreie på lokket.
Tomming gjennom sideluke.
l)en koniske formen gjør det
også enkelt å løfte hele tonna
av bunnen. Graf finnes også
for storhushoklninger/korn—
muner (1000 liter).

GRØNNE TØNNE
• Selges internasjonalt under
navnet (;REEN CONE. En rund

nettingkurv nedgravd i bak
ken. Til kurven festes en ko
nisk tønne i plast. Tønna har
lokk og doble vegger. Det
ytterste veggen slipper sol-
energi gjennom. Yttervegg av
en type polyetylen — utviklet
for å slippe gjennom solener
gi. Innervegg og kurv er laget
av 100 prosent resirkulert
polyetylen. Ventilasjon gjen
nom jordsmonnet. Luft sirkule
rer i tønna mellom yttervegg
og innervegg. Ved tomming
tas toppen av og kurven loftes
opp.

SOILSAVER
• Firkantet plasthehokler med
lokk, men uten bunn. Noe
bredere nederst enn øverst.
Laget av 6 mm ekspandert
polyetylen — 100 prosent
resirkulert. Ingen spesiell
ventilasjon. Lufttilforsel ved
omroring av komposten oven—
fra eller gjennom skyveåpning
nederst pa to av sidene. Tom
mes gjennom skyveåpning i to
sider. Kan leveres med bunn
rist i plast/metall.

ROTOCROP AlG
• Enkel rund binge» med
lokk. Veggen består av 16
stående paneler som kan
skyves vertikalt i forhold til
hverandre. Laget av polyvinyl

klorid (PVC). Ventilasjon .

gjennom perforert bunn og . /
store huller i hvert av de 16
veggpa nelene. Tomming skjer
ved at en eller flere paneler
skyves opp eller et panel
femes helt og bingen brettes
ut.

VAM/VAM ROSENLEW
• To utgaver. Konisk plastton
ne med lokk og perforert
bunn. For å hindre smagnage
re i å ta seg inn i beholderen.
er den utstyrt med et ekstra
finmasket nett under den
perforerte bunnen. Polytetylen
— 50 prosent returplast. Ventil
asjon gjennom perforering i
bunn. I)et er også åpninger i
toppen og luftsirkulasjonen
kan reguleres ved å vn på
lokket. Tomming gjennom
tommeluke eller ved å løfte
tonna av den løse bunnen.
Tilbehor: luftestav.

. Varm
kompost

BlO-COMP
• Tonneformet beholder i
plast rn/Iokk. Vegger i poly
etylen — isolasjon i polyuretan.
Ventilasjon gjennom rør langs
vegger og åpninger i veggen.
Egen luke for tømming. Leve
res med termometer. Tilleggs
produkt: Bio-Comp kompost—
aksellerator — et tilsettingsstoff
basert på clruekjerner.

HAGAKOMPEN
• Firkantet fullisolert beholder
i tre m/dobl)elt lokk. Tre
modeller med ulik kapasitet

À ilpasset ulike temperatur
soner. Trekasse med ekstra
innerlokk. Ytterk)kk dekket
med tjærepapp. Isolasjon i
ekspandert polystyren dekket
av aniiert plastduk. Lufttilgang
gjennomn hjorner, sarnrnenfoy
ningem og huller i bunnisola—
Sjonen. l)et finnes også to
modeller for storhusholdnin—
ger/borettslag (5—15 hushold
ninger) og en demo-modell på
60 I.

JACKON
• Stive isolasjonsplater med
hard, glatt overflate. Skrus
sammen til en firkantet hoks,
soiii enten kan brukes som
(len er eller bygges inn. Leve
res med bunn, lokk og ekstra
innerlokk. Laget av ekstrudert
skunipolystyren (50 prosent
returplast). Skruer i plast.
Ventilasjon gjennom små
kanaler i bunnplate. Bunnen
er løs og hele beholderen
løftes bort ved tomming.

JORA
• Isolert 8-kantet tønne i stål —

opphengt vertikalt i et rørsta
tiv. 2 kammner. Stativet kan
både stå pa bakken og henges
opp på en vegg. Galvaniserte
stalplater og galvaniserte
stalror. Isolasjon i ekspandert
polyeten. Gavlene og de 8
veggelementene er festet
sammen med hurtigspenner.
Luftinnblanding skjer gjennom
rotasjon av beholderen. En
eller flere av de 8 veggene
femes. Innholdet kan t )mmes
direkte i tnillebare eller botter.

MULDVARP
• Avlang kasse i plast. To
kammer og todelt lokk. Slag
fast polyetylen. Elementene er
fylt med ekspandert polysty
ren. Innvendig dobbeltbunn i

perforert 1,5 mm aluminiums
plate. Veggelementene hektes
sammen med hurtigspenner.
Perforert ekstrahunn i hvert
kammer sørger for drenering
av overskuddsvann og tilforsel
av luft. En av veggene kan
hektes av og ferdig koiiipost
kan spas ut. Kan leveres med
va rmekahel.

MULLMAJA
• Tonne i plast. med lufttett
lokk. Stålnetting i bunnen gir
mulighet for avrenning av
sigevann og åpning for luft og
mark. ‘I’onna består av et
isolerende ytterlag og et inn
vendig nettingror. Skal graves
ned 5—7 cm for å hindre sige
vann på overflaten. Slagfast
ytterlag i polyeten. isolasjon i
ekspandert polyeten. innven
dig nettingror i polyeten.
Bunn i rustfnitt stål. Ventilasjon
gjennom bunnen.
Tomniing
ved at ytter—
laget løftes
av, nettroret
veltes og
komnposten
spas ut
nedenfra.

ROLATE
• Firkantet isolert

metallhoks — bestående av fire
veggelementer, bunn og lokk
— låst sammen med hurtig-
spenner.

Finnes i to størrelser. Laget
av forsinket stålplate (0,5 mm)
med isolasjon i ekspandert
polystyren. Ventilasjon gjen
nom tett perforening i alle
veggplatene. Patentert system.
Hele veggelement kan emes
ved tommning. Lokket er (leI
hart på midten og kan åpnes
fra to sider. Kan leveres med
skillevegg.

SUNN 240
• Firkantet beholder laget av
sammenskrudde, isolerte
aluminiumselementer og
kledd med tre. Ytterpanel i
trykkimpregnert tre. Veggele
menter, lokk og innerlokk
består av plater i i mm alumi—
nium og



JJar

du lyst til a
b e g y n n e
niedl kom—

( )st, ull’n far det ikke
helt til? konipostak—
sjonen» kan hjelpe
deg. Natur og Ung
dom og Naturvernior—
bundet har satt i gang
en kampanje hvor du
lar hjelp. veiledning
og oppla’ring i ‘» arm—
konipostering.

Forelopig er kam
panjen ban markc’ds—
h wt overi or l( ik, Lll uge—
ne, inen respOnsefl
har vart gud. Til hos—
ten planlegger aksj
uuefl a ga buedere ut til
det norske bik.

— I Kounpostaksjo—
nen er poenget a

lokalt, hygge opp lo
kale aksjonsgrupper.
Derfor skal folk ku
skikkelig oppla’ring.
Problemet med kom—
post er informasjon.
De fleste kan skaffe
seg en komnpostbinge,

‘ITiefi det er vanskeli
gere a ku bik til a ven—
ne seg til a komposte—
re, og I li kvitt
motforestillinger, sier
Iløystad.

Interessert i å bli
med? Skriv til Korn
postaksjonen, Torggt
3u, 0183 Oslo. Konto
ret er apent mandager
10.00—1).00, tlf.
02—30 0$ 1$.

Naturvernforhundet vurde
rer miljøsiden ved hus
holdningskjemikaliene.
Vi har prøvd de fleste
selv, og synes de _.-.

fungerer
ra. wien

er du ikke J
fornøyd ‘-

med et mer
ke, sa prov et
annet Velg
vaske midler
uten miljøfarlige
tensider (vaskerå
stoffer) og unødige
fylistoffer. Unngå
også klorholclige
produkter.

Nestbest:
Min iRisk flytende,
OMO flytende.
Blenda flytende.
Rex, BioTex

Nestbest:
Neutral Oppvask, Oppvask og
lettrengjøring, Glim Oppvask
middel, Zalo, 131a Hvit Opp—
vaskmiddel, Dustex-O

OPPVASKMIDDEL FOR
MASKIN
Bra miljøvalg:
MiniRisk flytende. Sun.
/Nixe M, /Ecover

Nestbest:
Classic

ALL-RENGJØRING
Bra miljøvalg:
Platina, MiniRisk Allrengjoring,
Walhalla grønnsåpe, Flytende
grønns’åpe, Perlespon, Kurant
grønnsåpe, Krystal Flytende,
Krystal Fast, Krystallsoda,
Ozon krystallsepe, /t,ina
gronnsåpe, /Meta flytende,
/Ren Olivensape. /Grit Sko
repulver, /Silvester sterk ren
gjøring, /Pinus Universal,
/Pur plantesape. /Eeover All
rengjøring, /Ec iver Skurepul
ver

PAPIR OG
PAPIRPRO

DUKTER
Naturvernforhundet an

) hefaler papirprodukter
som ikke er bleket mccl
kborforhindelser. Resirku
lert papir er hest der hel
sekrav ikke tilsier noe an
net (som i matvare
emhallasje og kaffe
filtre). Etter sterkt press

fra blant annet Naturvern
forbundet, er de aller fleste
papirvarene i hutikkene na
blekt uten klor. Velg aller
helst papirvarer som er resir
kulert og bleket uten klor.
Akemativt kan du velge nytt,
klorfritt papir.

TOALETTPAPI R
Bra miljovalg:
Økonomi, Natur, Spare toa
lettpapir, Edet Natur,

Dax/Natur toalett, Leni
Blå,’Flvit, Serla spar skogen,
Leni gjenhruk. Alltid Miljo

Nestbest:
Billig, Naturvennen, Miljø
spar

HUSHOLDNINGSPA
PIR (TØRKERULL)
Bra miljøvalg:
Økonomi. Natur. Leni Gjen
bruk, Natur Tørkerull, Alltid
Miljø

Nestbest:
Kjøtt og Fisk. Torkey Miljø
torkerull, Billig, Naturven
nen, Kjokkenruller

KAFFEFl LTER
Stol ikke alltid pa ‘miljø—
vennlig-merket på pak
ken, Velg de ublekte
(brune variantene), da er
du sikker. Husk at ingen

far lov å sende
kaffefiltre på
rn a r k e d e

I—i

uten at de oppfyller streng.
helsekrav.

Bra miljøvalg:
Coop filterposer, Finess Ublekt
(andre ‘brune’ merker er også
et bra miljovalg)

Nestbest (blekt med
hydrogenperoksyd):
Garnityr Kaffefilter, Melitta, Ali
Kaffefilter, Coop Filterpose

BLEIER
Et barn forbruker om lag 4000
l)leier i løpet av hleieperioden
— et helt herg av soppel. Toy
hleier er det billigste og mest
ressursvennlige alternativet på
bleiefronten. l)e fleste selges
pr. postorclre. Naturvernfor
bundet har adresse- og prislis
te.

Bra miljovalg:
GIO. Naturbleien, Stumpen
Bleia, Stoffbleier, lndisposa
bles

Trenger du engangshleier,
er det viktig å velge dem som
ikke er bleket med klor. Et par
ars tid var alle engangshleiene
på det norske markedet klor
frie, men nå har Saba Mølnlyc
ke begynt å kborhleke igjen.

Bra miljøvalg:
Bambo, Babykini

DAMEBIND,
TRUSEINNLEGG O.L.
Bra miljøvalg:
Lihresse, Saha Seif Sit, Saba dis
kret, Sanett, Famita. Vivette,
Blå/Hvit

SKRIVEPAPI R
Vi anbefaler 100 prosent resir
kulert og uhleket papir.

Bra miljøvalg:
Hippo skriveblokk, Emo skri
veblokk, Fortuna, Cyclus, Lein
felder, Repeat. Locwe

KONVOLUTTER
Bra miljøvalg:
Flora Cyclus, Fornmna, Hippo
konvolutter, Miljø brun, Miljø
grå, Lyche Cirkel

Nestbest (bleket med
hydrogenperoksyd):
Lyche-serien, TP-Miljøserie

•I Listen er en opp
datert versjon av kjo
peguiden «Bra miljø-
valg’. Den vil videre
bli oppdatet jevnhig.

Kompostbinger

tekniske spesifikasjoner

Kaldkompost (hageavfall)

Varmkompost (hageavfall og alt organisk husholdningsavfall)

Anbefales ikke, uakseptabelt materialvalg

Produkt Prod.Iand Leverandør Volum* Isolasj** Vekt” Pris”'
Naturvernforbundet i HUS—

HOLDNINGSBIOTOP No Plastinvent, Alversund
Tyskland Danor Marketin , Ski

Norge Industriplast, BergenROTOCROP A16
Holland østlandsmi[ , Oslo

VAM ROSENLEW Hymek, Lierstranda 280 ingen 9 600,-
Bio-Comp, ÀlesundB1OGOMP nd 2790,-

1400,-HAGAKOMPEN Norge Knut Haga, Tingvoll
Sandvik
HAGAKOMPEN Norge Knut Haga, Tingvoll

T set

JORA 125 Sven e øsUasmil’ Oslo

JACKON No e Jackon Græs

3OOO
JORA 270 Sverige Østlandsmiljø, Oslo ‘ 270 5 28 3840,-
MULDVARP Norge Dynoplast, Bjørkelangen 480 8 50 3360,-
MULLMAJA Sverige Syklus Norge, Oslo 125 5 4,5 995,-
ROLATE 300 Sverige Helge Svde, Rygge 300 6,5 ? 3300,-
ROLATE 550 Sverige Helge Søvde, Rygge 550 6,5 ? 3600,-
SUNN 240 Norge .,4 Sunn Miljøprofil , 240 5 34 2380,-

KJE1 1II\/l L1l:’R
-J

*VoIum i liter. 100—300 liter er tilstrekkelig til en husholdning — avhengig av mengden av hageavfall.
**lsolasjonstykkelse er oppgitt i centimeter. “Vekt er oppgitt i kilogram. “°Alle priser er inkludert moms. Frakt kom
mer ogsa i tillegg for alle beholdere unntatt Mullmaja.

har samlet de varene

som oppfyller miljøkra
vene våre. Vi vet at
forbrukeipress virker —

velg derfor deproduk
tene vi anbefaler. I
løpet av kort tid vil
kanskje det i

du pleier å brukefå J
forandret sammenset
ningen slik at også det
tilfredsstiller in il/økra
z’ene. Nesten alle t’anli
ge dagligvarehutikker
fører minst ett av de
produktene vi anbefa
ler inne/br hver vare-
gruppe. Det er derfor
ingen grunn til ikke å
gjøre et bra miljøvalg!

N&M • HELENE BANK
OG ELISAIW’flI

ØRVING

i)

Produkter
som er merket /
selges hovedsake

lig i helsekostbutikker,
men be din lokale bu
tikk ta dem inn. Natur
vernforbundet har liste
over produsentene.

Kompostaksjonen
gir hjelp

TØYVASKE
MIDDEL
Bra miljøvalg:

4r,4

i;]

Neutral flytende
maskinvask, Mmi
Risk has/konsen
rat, /Sonett,
/Ecover

komnposten’ alt kjøk—
kenavlall, ogs:u kjøtt—
og liskeiester. Det er
medl v.urmnkomposte—
ringen (le stord’ gevin—
stene koniuner. \ i I )lir
k iti (lit lett hu’d,’u’ve—
lige a Eulk’t, og soppe—
let trenger ikke hentes
sa obte. Det kan i )h en—
klen a sette igang ku—
des )rteringsordlning—
er, sier Dag Arne
I h ) si i d, k( ord inat )r
kar l’onpostiuksj men.

De sOiTi blir iTiedl i

11b1

aksjonen, skal skrive
under en kontrakt pa
:ul de skal kompostere
hele aret. og at lokale
luelseiny ndigheter nar
souii helst kan inspise—
re koiruposten. Til
gjengjeld tilbyr Natur
og l.Jngdom og Natur—
verniorhundet kom—
posd )inger til redluser—

te priser, og god
oppl( mlging gjerunoun
ProsF’l»1’t

— Vi onsker a ha
kymaligd’ komnposiører

OPPVASK
MIDDEL
FOR HAND
Bra miljø-
valg:

MiniRisk, /Ro
ver, /Nixe Fly
tencle

rMILJØVENNLIG:-GjØr et bra
miljøvalg, oppfordrer Natur
vern forbundets Elisabeth
ørving. (Foto: Dag Bæver

fjord)

40 NATl&MWJØnr, 3.92 NATUR & MILJØ nr 3.92 il



E klart flertall i Natur
vernforhundet og i den
norske miljøhevegelsen

advarer mot EF. 21 miljøvem
organisasjoner i EFTA-lande
ne mener EØS-avtalen vil
skade naturen i Europa. 1)ette
skjer i en tid hvor troen på EF-
unionen og det indre marked
er gjennomgangsmelodien i
mange europeiske regjering
er.

Hva har vi lært av
E0S-forhandllngene?
La oss først oppsummere nær
forhistorie: E0S-forhandlinge-
ne har gitt miljobevegelsen
noen herestykker om hva som
skjer med miljøvernet når vi
tilpasser oss EF.

1. En nærmere sammenlig
ning viser at EFTA-landene i
alt overveiende grad har
høyere miljøkrav enn EF-
landene. De få omradene
hvor EF stiller strengere krav
er omrader som ikke har
noen betydning for de fire
frihetene; det som er avtalens
tema — nemlig en utvidelse av
det indre marked.

2. l)et var hele tiden EFTA i
forhandlingene som stilte
krav om miljovern. EF som
motsatte seg de fleste krave
ne. 1)ette gjaldt bade i spørs
mål om ntålsetinger soni føre-
var-prinsippet (der EF ikke
ville ha det inn i forhandlings
teksten, men aksepterte det i
et forord) og i spørsniål om
konkrete f( )hlefllel som
kreftmerking av varer, trans
port i Alpene osv.

3. Mil jobevegelsens krav
og EFTA-ferhandlernes ut
gangspunkt var at land fritt
skal kunne beholde sine
høyere miljøkrav og fritt sette
høyere krav etterhvert. Dette
ble avslått, i stedet fikk vi
overgangsordninger for å
tilpasse oss EFs regelverk.

4. 1)ette betyr at det er
naturen som taper. Vi må
godta flere tilsetingsstoffer i
mat, mindre streng merking
av varer som er kreftfremkal
lende og giftige, senket fart i
innføring av.avgasskrav til
biler. støn’e transport gjen
nom Alpelandene, okt press
på fiskeriressursene i Barents
havet og endring av lovgiv
ning som hittil har beskyttet
kystfiskerne, økt press for
utsetting av genmanipulerte
organismer med mye mer (jfr.

forskningsrapporten fra Vest
landsforskning som Natur
vernforbundet har gitt ut)

5. Når det gjelder den
videre utvikling av regelverk.
har Norge og EFTA gått med
på en husmannskontrakt’..
i)en er verken dynamisk eller
demokratisk. I)et er bare
Brussel-byråkratene som kan
foreslå nye lover. EFTA
landene kan bare tas med på
råd i prosessen, som blir
ganske lukket for såvel frivilli
ge organisasjoner som de
folkevalgte. Så kan vi eventu
elt få si nei etterpå. men det er
i praksis meget vanskelig.

6. Dette nye heslutningssy
stemet blir demonstrert ved at
Stortinget i løpet av noen
måneder må endre 80—100
lover for å vedta den 7000
sider store EøS-avta len. Og
de folkevalgte bindes opp
partipolitisk før de engang
kjenner til hovedresultatene
av E0S-avtalen (jfr. undersø
kelse i Natur og Samfunn).

7. Den største virkningen
av EØS-avtalen kommer
gjennom en utvidelse av det
indre marked til flere land.

For EF-området har vi tall soiii
viser en sterk økning i sur
nedbør, mer klimagasser.
flere transport og avfallspro
blemer osv. Dette er en øk
ning som kommer i tillegg til
den forventede økning på
grunn av aksellerert vekst.
Naturvemforhundet ba om en
uavhengig forskningsrapport
om miljokonsekvensene i
Norge, men fikk avslag fra
regjeringen

E0S-avtalen er antagelig
den internasjonale avtalen
som vil ha størst virkning på
naturen i Norge og EFTA
landene. Det er skremmende
hvor lite debatt vi har hatt, og
når Natun’ernforhundet går ut
med faktisk informasjon
m()Ier vi nesten bare en ideo
logisk diskusjon vi kan da
ikke isolere oss. Vi har lett
fortvilet etter en person som
ikke er statsansatt og som
seriøst kan påstå at E0S-
avtalen er en god miljøavtale.
Vi har ennå ikke funnet ved
kommende og etterlyser den
herved.

Poenget er enkelt: Avtalen
har aldri hatt miljø som noen

hovedmalseting. Hoveclmålet
er økonomisk vekst. Hoved
middelet er fritt marked.
Viktige miljosporsmål som
genmanipulering av planter
og dyr og farlig avfall, blir
definert under Romatrakta
tens paragraf 100 om den frie
varefivt og ikke mil jovempa
ragrafen. EF—domstolen tar
aldri sitt utgangspunkt som
miljoets talsmann, men akti—
veres mot miljøkrav som kan
være en trussel for fri flyt av
varer og kapital. Bevishyrden
tillegges den svake part;
naturen.

Hvem er de sanne
internasjonalister?
Helge Ole l3ergesen frainftwer
den etterhvert velkjente tre
leddede slutning: 1) Miljopro )
blemer er internasjonale. 2)
EF er internasjonalt. 3) Vi må
inn i EF (og de som ikke ser
det er dumme nasjonalister).
Vi har hørt dette en del gang
er nå. Et velkjent eksempel:
80 prosent av den sure ned
høren kommer utenfra, vi
trenger overnasjonale løs
ninger. Dette er fordummen
de logikk. Den største kon
sentrasjonen av sur nedbør
kommer nå fra Russland, skal
vi mehk’ oss inn i Samveldet
av Uavhengige Stater (SUS)
for å løse det problemet?

Naturvernforhundet har
arbeidet internasjonalt siden
andre verdenskrig. Vi har
vært mccl på å kjempe fram -

en rekke internasjonale avta
ler som har vært svært viktige
for såvel Norge som andre
land, Men ingen av de 15
viktigste avtalene har hatt EF
som ramme eller EF som
drivkraft. I stedet har rammen
vært FN, Europarådet og
bilaterale avtaler, og enkelte
nasjonalstater har vært driv-
kraft.

Nat urvernforhunclet drøm
mer neppe om det ideelle
overnasjonale organ. som
Bergesen antyder. Vi har hatt
en pragmatisk, mangefasettert
og fieksibel tilnærming. For
det første satser vi ikke alt på
ett kort slik som Bergesen. Vi
satser i hvert fall ikke alt pi
EF-kortet som hittil har vært
svarteper (men som naturlig
vis kan bidra noe i framtida).
For det andre har vi sett hvor
avgjørende det er å få noen til
å gå foran. La OSS nevne et

par eksempler: I arbeidet med
å få til standarder for avgass
krav var det avgjørende å
bryte ut av EF-blokken og la
en del EFTA-land gå foran
(.Stockholmsgruppen’). I
forhandlingene om Agenda
21 foran Rio-konferansen har
Norden spilt en positiv rolle
som ville vært utenkelig der
som vi var en del av EF-blok
ken.

Til slutt får vi minne om at
EF fortsatt hare er en del av
Europa, og at Europa er en
enda mindre del av verden. At
de rikeste må rotte seg sam
men for å bli enda rikere, er
glohalt sett en lite tiltalende
tanke. jeg kan forsta den
forhenværende miljøvernmi
nisteren i Brasil ‘om uttalte at

C o flere som gar inn i EF jo
iktigcr.. er det for Norge a sta

a.. Litenfor.

Hvordan snur vi vekst-
maskinene?
l3ergesen innser at EF er
udemokratisk (hadde et land
med det styringssettet søkt
ørn medlemskap, ville det
sannsynligvis blitt avvist»).
Han innser at den økonomis
ke veksten i seg selv er natur
ødeleggende (?), og at EFs
rolle som internasjonal miljø
verner er .lite ærerik’.. Men
han setter sitt håp til EF for å
tøyle norsk oljekapital. Inter
essant. Men han er en enslig
svale.

Det bildet som ellers tegner
seg i Norge, er at kreftene bak
EF-tilpasningen er de som er
sterkest tilhengere av økono
misk vekst, som tror på 4ek-
nologiske løsninger» framfor
mer grunnleggende endringer
av holdninger og maktfor
hold, de ser få problemer i de
rikes forhruksvekst, men sier
at miljøproblemene ligger i
øst og Sør. Det synes også å
tegne seg et mønster hvor
politikere som er EF-tilhenge
re også kolliderer med miljø
hevegelsen i våre hjertesaker
som hovedflyplass, miljøav
gifter, gasskraftverk og meta
nolfabrikk, veiutbygging og
vassdragsvern. Bildet er ikke
entydig, men likevel overras
kende tydelig. I)et er en
merkelig forestilling at disse
EF-tilhengerne er interessert i
å ta et oppgjør med Norges
naturødeleggende oljeutvin
ningstempo.

Det er riktig at Naturvern-
forbundets motstand mot EF
hunner i motstand mot fort
satt økonomisk vekst i de rike
land. Vi bygger på et hein
hardt økologisk faktum: I )er
som alle skulle torbruke som
de rike land, ville kludens
livssystemer bryte sammen.
En logisk følge av dette er at
det frie markedet er ødeleg
gende inntil vi får økologisk
prissetting og investeringssty
ring. Denne erkjennelsen av
at det haster å snu, vil gjøre
det helt meningsløst å kjempe
for størst mulig utvidlelse av
det indre marked og de fire
friheter i Europa som vi og
selv EFs mil jøvernminister vet
betyr en enda sterkere vekst i
de fleste mil jøproblemer.

Men hva så om den samme
politikken føres i Norge? Vel,
Norge har vi vært medlemmer
av i lang tid. Nasjonalstaten
Norge har i det minste innført
demokrati og en viss styring
av markedet. I Ivis demokrati
og mil jøstyring av markedet
innføres i EF, ikke bare i
Bergesens drømmer, men i
virkeligheten, vil Naturvern-
forbundet ta opp saken til ny
vurdering.

I Norge får dette arbeidet
mot den nattias.k’leggende
vekst både preg av totsvai og
angrep. Vi forsvarer de rester
av



Skal vi la
M1O vinne?
NI to—utvalget, nedsatt for å
vurdere arheidsgiveravgiiten,
har koinrriet med den konklu
sjon man kunne vente etter at
Karl ( Iad pa li rhand hadde
bedt regjeringen om a heliol
de avgilten og i stedet sette
ned milj tavgifiene.

Dette er et avgjorende slag
i mil jøkampen. Det dreier seg
om å prise innsatsfaktorene i

iduksjonslivet slik’t det
1 )lir uk inns( )mt a ødelegge
miljøet og a lonirense, samti
dig 5( an det blir mer lønnsomt
a ta i bruk norsk arbeidskraft.

I løpet av de siste tolv
maneder har kraft—juntaen i
Norge vunnet en rekke seire
over miljøet; nye, langsiktige
kraftkontrakter til lave priser,
vedtak om bygging av ineta
nollabrikk, PVC—fabrikk og
gasskraftverk. Næringslivets
I lovedorganisasjons aktive
spill for a fjerne miljoavgil ter
og a I xholde arl )eidsgiveraV—
giften kommer pa toppen av
dette. Vi star i fire for a vide
refore en politikk som ikke tar
tilstrekkelig hensyn til miljøet
og som fører til økende ar—
beiclslecfighet.

Fagt konomer og lederne i
sma og mellomstore bedrifter
er stort sett enige om at en

sterk reduksjon i prisen pa
arbeidskraft er el riktig virke—
middel i dagens situasjon, og
at det in;i være helt galt a gi
kraftkrevende industri flere
lordeler pa bekostning av
resten av rn )rsk arbeidsliv.
Eksempelvis vil en Ijerning av
el—avgiften for kraftkrevende
industri garantert gi det resul—
tat at det vil bli brukt mer
kraft, og det har hittil krt til
færre arbeidsplasser.

For NHO og storinclustrien
er det naturligvis hekvemt a
ha en stor del av folket i
;irlieidsleclighet, det vil klart
føre til lavere arbeidskostna—
der jo fler som star med lua i
handa.

Det er imidlertid stadig
verre a lorsta at Arbeiderparti
et vegrer seg for a sette ned
prisen pa arbeidskraft. Etter
Venstres oppfatning har de
ikke kw a la være a prøve! Et
okt underskudd pa statsbud
sjettet, som følge av redusert
arheidsgiveravgift. er en
investering som vil gi økte
inntekter til staten etter hvert
som produksjonen vokser og

flere fir arbeid.
Jeg vil innstendig oppfor

dre Naturvernforl )undets
edlemmer a engasjere seg

overlor sine politiske partier
mr a bidra til at de er på rett
side i dette slaget ftr miljøet
og mot arbeiclsledigheten.
Ter/v Jolia,isv,i.
‘veiist/i»s iiestlc»dvr

Politisk
schizofreni?
Lederartikkelen i N&M
nr.2/92 heter Politisk schizo
freni», noe som dessverre
ogsa synes a være dekkende

r dete nummeret.
«Det tragiske er at politiker

ne ikke viser vilje til a gjen
nomf øre større endringer.,
heter det. Jeg synes ogsa det
er tragisk at N&M-reclaksjo
nen ikke innser at ikke alle
politikere mener det samme.
..l’ )litikerlorakt i seg selv
tjener ikke mil jovernet.., heter
det videre. Men kan en ente
annet enn politiker!orakt nar
en ikke skiller mellom ulike

( )lit ikere? Vi trenger part kr
som ser andre verdier enn
penger». konkluderer lederar
tikkelen. Ilvorfor er redaksjo
nen sa politisk blind at den
ikke ser at vi har minst ett
slikt parti i Norge (med søster-
partier i 10 land)?

Gunnar Ilolstad spor i sin
kommentar i samnie numnier
hvordan vi lar politikere som
tør a markedsføre en politikk
som innebærer omstrukture—
ring av næringslivet og redu
sert geografisk mobilitet. En
forutsetning er at massemedia
(inklusive N&M) slutter a
sensurere bort det slike politi
kere har a si. Eksempelvis
nektet Gunnar llolstacl som
redaktør av N&M a ta inn en
kommentar &a De Grønne
stortingsvalget 89, med den
begrunnelse at De Grønne var
et promilleparti.

Dag Hareide sier i samme
nummer av N&M: ..Vi skal
bruke velgermakten til a
tydeliggjore hvilke personer
og partier som stotter miljøet».
(;icl det hadde vært sa vel.
I Ivorfor er ikke N&M interes
sert i a foreta en ç’riinclig og
/brdomsfri helhetlig miljopoli
tisk analyse av vare politiske
partier?
Olav Bvnestad, Oslo

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 Astrna
og Allergiforbundet.

____

Neste gang du klør — Prøv Neutral.

%l*iNeutra1
Like effektiv, uten tilsetningsstoffer.

brev fra leserne,

Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne imot

men forbeholder oss

legg.
o retten til å kutte inn

mingen

Klør du?

(ÇçFra s. 43: EF-de- gass og om man gikk inn for Lahnstein (AEL) er et ryddig stadig mer fremmedgjort
batten fortsetter obligatorisk kildesortering i og hederlig menneske som Frankrike, preget av arbeids

hele Norge og nye mmi- ønsker å hevare norsk mat- løshet og sentralisert makt,
fabrikker fur omsmeltet produksjon og en desentrali- har ingen analyse av et
plast, glass og aluminium. seil bosetning. Overnasjona- okologisk fundert velferds

host i Brussel vil gi kobber osv.? Nar transnasjo- litet er verken Sp eller andre samfunn som basis.
influensa hos Norsk Hy- nal oljeindustri kjøper seg grønne redde for — det av- Opportunisme må aldri bli
dro, som så vil gi lammel- inn i solenergi- og hatteritek- henger av premissene. AEL miljøbevegelsens strategi!
se i regjeringsbygget og nologi verden over, kan og mange med henne er I)erfor må den politiske
på Løvebakken’). også rammebetingelsene for redde ftr overnasjonalitet kampen stå om å f? en ny

Kommentar: Norsk norsk oljeindustri lettere basert på fortsatt økonomisk regjeringskonstellasjon ved
storindustri (og bankene) er endres. Om oljeselskapene vekst (ikke ..hærekraftig.. — valget 1993, en som vil satse
delvis kontrollert av staten, vil trekke seg ut av Norge, .sustainable growth.’ står det i på miljoverdier og interna—
Med en annen regjering kan klarer vi oss godt uten! Unionstraktaten. altså vedva- sjormal solidaritet framfor
Statoil og Norsk Hydro få så 3) »‘Det er Thatcher’e, rende vekst), økende handel innlneldling i den store
mye influensa de vil. I)en Le Pen’er og Lahnstei.n’er og stordrift. l)ette vil gå på europeiske vekstmaskinen
grønne doktor vil ordinere i europeisk politikk som bekostning av nærdernokra- som HOB tror miljøbevegel
naturmedisin, hvile og men- gjør at EF-parlamentet ti, miljøet og vår mulighet til sen kan erobre innenfra med
neskelige verdier. Kanskje (Europaparlamentet er å beholde nasjonal styring en trojansk tryllemanover.
Statoil kunne hruke over- en terminologisk tilsni- over økonomien. I ler har vi Slik eventyrpolitikk er ver
skuddet til elhilproduksjon, kelse) ikke blir mer de- støtte fra nobelprisvinnerne ken vi, våre etterkommere
til å lage vindmøller og mokratisk fordi de klyn- Jan Tinhergen og Trygve eller det globale miljøet tjent
solenergianlegg? Hva om ger seg til nasjonal- Haavelmo, samt en rekke med!•
Hydro lærte om hiologiske staten. andre fagokonomer. Le Pens
jordhruksmetodcr og hio- Kommentar: Anne Enger fremmedhat og frykt i et

I
I Neutral®

!storvask
Neu o
0pk1
oppvask

Nuji’at
flçldfltt’ flUs1

Tomtei1
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Klare
frontlinjer

I I I(]I I «I :rontlinjer trtklser ( )p)
de ‘ iktigste Irontlinjent i miljø—
(leh:itt(fi. Lederen for den nor
diske :i delingen iv ‘.Xorkl—
v :itcl i, M: igli: ir Norck ili:iug, har i
rn kompakt liten 1)0k klart a
r: inist il le iii le hovecltem: lene i

debatten; rniljositLlisjonen anno

1992, helolkningstilveksten, n):it—
f0( luksjon, iunenhengen
mellom IIkc)nomi og okologi,
energi, sysselsetting og miljovern
og u—hjelp. 1-Ivert tem:1 er be—
h:indlet i et eget kapittel, der
Nordcrh1Lig viser hva som er de
største hinkrne for in nier mil—
jovennlig utvikling ixi ktte om—
radet. Pr )hlemet blir ikke ba re
drøftet Nordcrhaug setter flnge—
ren klart p1 (le svake punktene.

Mesteparten av boka er brukt

a gjennomga de mest aktuelle
oblemene i nillji )debatlefl. I de

siste kapitlene tar Norderh:iug
for seg hva som kre esav bacie

politikere og velgere for at en hit
til temmelig mislykket miljo—
kamp skal gi resultater. Boka
munner ut i et noe løst forslag
oiii il opprette et tokammersy—
stem, med et I immer for lang
siktig politisk arbeid og et kam—
mer for den vanlige kortsiktige
( 1 iti kken.

I foka li: ir flere t: 1b 1kr og ku r—
ver som styrker I ranistil I ingen.
Norderhaug har klart a unng:m
fremmedordene, men bok: i har
ticivis et unødig tungt sprak. Men
denne boka er et I uri for (lei)
som ønsker a skjerpe seg i miljø—
debatten, og bor ogsa \ :L:re in—
jeress:lnt for bruk i den videre—

) ende skolen.
Aiiders (fi’sviI

I I t’[ai’nar .Vorderliciiiç’:
Froiil/in,ier i 0—ari,us 101//il—
/i ‘ha/i
CBpp h ii E292
110 51(1(1
Kr. IBi-4-

Blir skogen
litt mindre fattig?
I N( )rges Slo )geierf i rl )und ga i
høst ut hi lsa «Rikere slo ig’ Boka
er overs: Lit I r: i s\ ensl I ig skal
sentere «9O—:irenes kunnskap 0111

skogheh: in( Iling og sk( >gç ik( ilc —

gi. I)ette er en :111 il )i5il 15 nialset—
ting, men de hi ye k >o eflt ninge—
ne mnalsettingen skaper blir
dessverre ikke inni ridd.

L)et mest alvorlig :inkepunktet
mot boka er at den, s:mmmenlik—
neI mccl den senske utgaven,

k( )flsekvent f orsi iker a 1 ):mg: itelli—
seie skogbrukets negative el lek—
ter p:1 dyre— og plantefiv. Sin \ane
tro nekter norsk skogbruk a god
ta :11 svenske og finske Iorsk—
ningsresult:iter er overli rl ):lre til
norske forhold, og enhver usik
kerhet edl norsk forskning ut
nyttes m:tksim:ilt til fordel for
skogbruket. En sammenlikning
mellom den norske og den s en—
ske utgaven :1v boka clemonstre—
rer dette poenget; sensk Lmtg:Ive:
Mange dyr og pl:mnter Iokli’rpa
o /orsvinne. I (len norske utga—
ven: Mange pl:inter og d r har
/i1l ri’cliisi’ri sf11 ii1h’di’/siøni—
rot/i’. Et eksempel til I r:i den
svenske utgaven: Omtrent I’n

lot/i/av af/i’ virvi’ldyri vare sko
ger og o/s ‘r .100 s/’o,ç’p/anhi ‘r er i
dag iroc’I i’l/i’rsarhari’. Norsk ut

gave: I Norge har vi ii/ii / /.// fl 1/—

shap om hvilke arter som er tru—

(‘(le og spesielt s:irh:ire.
Da boka ble lansert pa in

pressekonferanse i desember i
fjor, ble dette forklart med at
svensk og finsk skogbruk er vei-
re (hogstflatene større) (ni) det
norske og at mye skog i Norge
freder seg selv-. Men g:unniel—

skogens størrelse, jorclkv:ilitet og
avstanden til :innen g:unmnelsl’ag
er viktigere enn llatesti irrelsen.

De fleste :lrtene sI im er i fare
sonen er utsatt fordi (le lever i
skog som er eldre enn m irrn:il
hogstmoclenhetsakler eller :iv—
hengig mv døde trar. Andelen :1v

skog eldre enn ibO ar er seks
ganger s:i stor i Sverige s m i
Norge, og det er neppe stor for

skjell p:i nwngden dodt virke i
norske og svenske skoger. Det er
i (let hele tatt liten grunn til :1 :inta
at artsmangfoldet blir tatt bedre
:1re p:i i Norge enn i Skandina—
via f ( ir I Ivrig. ] : ist:inden om at
m e skog I reckr seg selv gir Ing

en g:ir:Ifiti for at skogen far sta i
fred, all den stund (let gis til
skudd til I ade drift og utvikling
av nye metoder i vanskelig ter—
ring. Slik støtte ma ikke gis til
hogster som i utgangspunktet er
priv: mti 110 ml misl ii lt inns( mfllll)e

li w eieren.
l( r i Ivrig presenterer 1 k:t la

1111 tb irest illinger nu it grølting,

sproyting og treslagskifte. Alter—
fi:It ii e nieti der til best:indsskog—

I iruket vil ‘være viktig i et I r:imnt i—
(lig n:Iturn:L’rt ski igi )ruk. Likevel
er (lette k fl:ipt flex lit i 1 )( )k:1.

Dit er likevel positivt at slo ig

bruket har begynt it snakke om
llerl ruk, men slik situ:lsjonen er

i norske skoger i (lag, er det vik
tig at begrepet for et reelt innhold
og for kmsekvenser for pr:iktisk
slog1 )rUk. «I lerl )ruk’ har til na i
alt for 50 r grad vart tiltak :iv
lo ismetisk art (‘1kr først og fremst
til nytte lor j:lkthart vilt som elg
og stm mrf ugl. I sâ mnate er denne
boka et fremskritt. Det gis en ut

merket I remnstilling av hvordan
1110 )systemnet i en urskog funge
rer og h rkl:imer pa en instruktiv
( ig kt t Littelig ni:mt e llv irdan fI:mte—
skogbruket skiller seg fra ursko
gi’n. Iteskrivelsen :1v biotoper

som er spesielt viktige for dyre-

og plantelivet er ogs:m 1 )r:m. Men
dessverre blir ikke kunnskapen
om ursba igen og :lrtene som le

ver der fulgt °PP (le konkrete
skogbruks:mnbef’:dingene. De

mest artsrike skogene vare er dle

som ligner mest p:1 urskog. Boka
er (‘t skritt i riktig retning, men sa
lenge det Ilersidige skogbruket

ikke i større grad Ii rsøker :i et—
terligne urslo gens dynamikk, vil

ut ryddelse av arter ikke være til
l unnga. Resultatet blir heller en

litt mindre f:ittig skog enn hva da
gens nietoder gir, (fin (‘ rikere
skog.

He/,gi’ Rinden

•I Noigi ‘s S1’ogi’ii’r/brhi(nd:
Ri1’en’ s/,’o,g
Londhrit/..’s/br/agi’l 1991
1J2 sider
Kr. 220,-

Symptom
behandling opp

og i mente
I Vi klarer neppe :i begrense

luft formrensningen, men k:inskje

k:mn den simre nedboren og driv—

huseffekten øke skogpr( (lLiksjO—
nen i Nordlen hvis vi steller sko
gen var riktig. Det er
la Inklusjonen i I )oken «Skog—
skjøtsel i ‘n imtslippstid». Forut
setningen er at skogbruket setter
i g:lng:

1. Storstilt k:mlking :ni skogen

for a noytr:ilisere effektene :1v

(li’n sure nedboren slik at skogen
kan nyttegjlire seg nitrogenned

fallet si mm gjodsel.

2. økt hogst :1v gamnmelskog
fordi ungskog (naturlig nok!) er
mer vit:d.

3. Tresl:mgskil’te for å kompen
sere li r klimnaendringer og fl ru
rensningsskader.

F( mrutL’n a gi rad om hvordan

forurensningsranimet skog btir

drives, beskriver h ki’n syrnpt (i—

mene p:m og arsakend’ til skog-
skadene (iverfl:ldisk.

ItmroI )lemet miied rnedisin’n

sm foreslas er hard’ :mt (len lett

kan ta livet :1v pasienten. Nar for—

f:mtterne hnmkd’r ordet «skog» er

ili’t apd’nhart i betydningen trær

og antall kubikkmeter nyttlxmrt
tømmer, og det er utelukkende
(le økonomisk viktige treslage
nes ve og vel det blir fokusert pa.

Men «skog» omfatter sa mye mer.
«Skogen» er tra’rne, men ogsa de
andre pl:mnten’ som vokser der,

soppen, fuglene, pattedlyrene og

insektene i et komplisert satn
spill. All pavirkning utenfra, en
ten det er forurensning, hogst el
ler treslagskifte, griper inn i dette
samspillet og fører til forandring

er i artssarnmensetningen. Jo

større forandringene er og hurti

gere de skjer, desto flere arter far

problemer. Itvis norske skogeie

re skulle følge opp tankene i

dlenne boken vil dlet bety i’n om

f:ittendle utrydldelse av mange av
de artene vi kjenner i norske sko
gd’r i dag.

Det er i dlenne sammenheng vi

m:i se fonmrensningstrusselen. Vi

ma ikke tro :mt alt er vil i en vek
sterlig skog. Kanskje er mn:mnge av

artene som hørte naturlig hjem

me dir forsvunnet. Vi har ansva
ret for :i ta vare pa hele arts—
mangloldet og ikke bare de
dlelene av natLiren som er til
umiddelbar økonomisk nytte for
oss.

Mange av tiltakene som fore
sl:ms, slik som økt innslag av løv
trær, vil nok kunne dempe ef
fektene av den sumre nedlboren.
Symptombehandlling slik forfat—

terne foreslar vil likevel :lldlri gi
varige resultater, og det er (‘fl

høyst tvilsom linje forf:mtterne har
lagt seg p:m nar de :lntydk’r at for
urensningen kan gi økt skogpro
duksjon. Det kan fort bli en umnn—

skyldning for ikke :i gjøre noe

rnu’dl u’t av de :ilvorligste miljø—
problemene i dag; umislippene m:1

reduseres!

IIe/,ç’i’ Rinden

I I



Berdal Strømme as. er et av norges fremste rådgivende ingeniørfirmaer.
I firmaet arbeider ca. 70 personer innen miljø- og kommunal-teknikk.

Avfallsløsninger

VÅR OG SOMMER I OSLO

Det er tid for rydd ing av hager,
kjellere og loft!

Lei komprimatorbil eller containere fra
SYSTEMTRANSPORT A.S for rask

og miljøvenn1lig håndtering av avfallet.

Førsteklasses SERVICE.

CONTAINERUTLEIE - AVFALLSTRANSPORT

SPESIALFIRMA I ØKONOMISK AVFALLSBEHANDLING

systemtransport a.s
POSTBOKS 33 GRORUD 0905 OSLO

ET SELSKAP I NORSK RENOVASJON A.S

atur & Miljø Bulletin er

Norges eneste nyhetsblad

om natur- og miljestoff.

Her har du virkelig mulig

heten til å holde deg å jour

med alt som skjer på miljø-

fronten. Bulletinen kom

mer ut hver 14. dag med

rykende ferske nyheter i

korte informative artikler

om bl.a. miljøforskning,

industriforurensning, tra

fikk, truede arter, spesial

avfall, atomkraft og miljø-

problemer i øst-Europa.

BRA MILJØVALG

DET ER HER FOLK TRIVES
Utstilliger om skogbruk, jakt/fangst, fiske,
akvarium og utendørssamlinger.
Vårt tilbygg gir plass for nye utstillinger.
Spisestedet “Forstmann” serverer alt fra
kaffe til middagsmat fra naturens eget
spiskamme r.

NB! Fluefiskedagene 20. og 21 . juni 1992

De 30 nordiske jakt- og fiskedager 6. - 9.
august med bl. a. knivmaking, jernblestring og
fiskerøking, Landets største jakthundutstilling.
Mer enn i 25 komersielle og idelle utstillere.
26 000 besøkende i 1991. Be om program.

VELKOMMEN TIL ET LEVENDE MUSEUM

BRA MILJØVALG

MALLIN
MILJØ

MELTZERSGT. 4
0257 OSLO 2

TEL: 02-43 13 50
FAX: 02-43 17 25

TENK GRØNT NÅ

N0ISK SKOCBRUKSMUSEUM
SKOGBPUKJIKT OG FISKE

Vær smart - Bruk Smartkort
o Kortet gir tilgang til kontanter hele døgnet.
o Du kan bruke alle minibanker over hele landet.
o Med kortet kan du også betale på

bensinstasjoner og i stadig flere butikker.

Kom inn i Den Norske Bank og få deg Smartkort!

Den norske Bank

Vi holder åpent hele året.
10.00 - 16.00 på hverdager.

Utvidet åpningstid 1. juni -

1. oktober 10.00 - 18.00.
NORSK SKOGBRUKSMUSEUM

P8 1172401 ELVERUM
TIf (064) 10299

Ring:
TIf: (02) 25 36 00

All epokegjørende
forskning har sitt
utspring i evnen til
å se utfordringene
i et nytt lys.

i ) BRODRENE DAHL AIS i)

MILJUAVDEUNGEN
Velg fremtideos reose• og gjenvlonlngsanlegg tor prnsesslndustrl

og kommunalt av1op. Velg Muslingen.
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BRØDRENE DAHLA/

TIf.: 02/65 80 10

ASTIÅ
Forskning for en bedre fremtid

Aslr Frr.ytsk A 7, I stloks 1, 1473 Skàror.
TIek,r (02) 10 I 90 TIvf,, (02)700878

j (ç

Natur & Miljø Bulletin
efl e:ffrkt1V måte å holde seg orientert på!

Vi har en erfaren stab innen all avfallshåndtering.
Gjennom tverrfaglige grupper dekker vi prosjekter i
alle faser, fra utredning frem til driftsoppfølging.

Avfallstyper:
- kommunalt avfall
- spesialavfall
- industriavfall
- sykehusavfall

Avfallsløsninger:
- kildesortering
- sentralsortering
- gjenvinning, FAB, kompostering
- deponier
- interkommunalt samarbeid
- transportløsninger

BERDAL STRØMME
Rådgivende Ingeniører

Kjørboveien 25, 1300 Sandvika. TIf (02) 47 11 00

Oslo - Larvik - Stathelle - Hønefoss - Hamar - Elverum
Lillehammer - Stavanger - Fauske - Harstad

N&M Bulletin selges ikke i løssalg, men kan bestilles hos Naturvernfor
bundet. Abonnementspriser pr år: For medlemmer kr. 180,-
Ikke-medlemmer kr. 350,- Bedriftsabonnement kr. 500,-
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I gar natt korn jeg tilbake fra en reise i
det som tidligere var 1)DR. I noen da
ger har jeg sittet med bwer’n og pipa

mi, og glodd ut gjennoiTl mokkete togVin—
duer og studert desemberv:eret, byer og
landsbyer og de uendelig Ilate markene
oppe langs østersjøkysten. Det er vakkert
her oppe om varen, det veit jeg, ldr jeg var
her sist i mai, akkurat i det b tkebladene
Idida seg halvt gjennomskinnelige ut og
bare delvis skjulte radyra som sto stille i
tykningene. Na var naturen like gra som
den arkitekturen som preger denne delen
av landet; høyblokkene midt ute l) jorde—
ne, betongkolossene langs strendene og i
skogene. Bonde— og arbeiderparadisets»
seier over holignøden etter (len siste av de
store europeiske krigene; na lorfalne røn—
ner i regnet.

Tettsteder og lanclsbyer, tettstecler og
landsbyer — de danser forbi mens togvog
nene drar seg langsomt fram oVer (len
skinnegangen som egentlig ikke burck
vare i brnk i det hele tatt; kameratene i øst
var nemlig de kwste som tok i bruk be
tongsviller, men det var lite betong og mye
sand i landet dengang, og i dag kan du dra
boltene opp av vidundersvillene omtrent
som en pinne ut av ei sølekake. Men jeg
tenker ikke pa det der jeg sitter, det blir
bare nerver av slikt, jeg tenker pa all den
nedlagte industrien jeg kjører forbi. Den
burde jeg nok bli inernervøs av, men let—
telsen ligger vel i det faktum at jeg hele tida
passerer den, drar ifra den, videre, videre.

DET ER HVERDAG, men ingen aktivitet
der ute. Hvor mange sma og store becirif
ter og industriomrader jeg passerer vet jeg
ikke, men det er ingen aktivitet noen ste
der; bare pa jernbanestasjonene ser man
folk i arbeidstøy; skinnegjengen med sleg
ger og greip pa skulclrene. For sannheten
er selvsagt at i denne delen av Tyskland er
industrien for en stor ckl lagt øde. Alt er
sa nedkjørt og nedslitt etter tiar uten ved—
likeholcl at det rett og slett ikke er forsvar
lig a drive videre. Ikke bare forsvarlig øko
nomisk, men ogsa i høy grad ut fra
sikkerhetsmessige grunner. Og jeg tenker:

Ingvar Ambjørnsen er født i Larvik i
1956. Han er bredt kjent for de seks

bøkene om Pelle & Proffen, og filmati
seringen av to av dem. Ambjørnsen

debuterte i 1981 med romanen 23-
salen», som tar opp psykiatrisk

behandling, og har senere skrevet ni
romaner og en novellesamling for

voksne.

Min natur

Før og nå.
Her og der.

Av Ingvar Arnbjørnsen . Tegning
Dag Erik Storaker

1-Iva skjuler det seg egentlig i jorda her
oppe? I vannene og myrclraga? 1 Iva skju
ler seg under overilata i et land der ord
som miljøvern og rensesystemer var frem—
medord, og hvor problem—avfall ikke var
et problem—ord, men et ord som ga signa
ler om lett jente og sart tiltrengte penger for
(len hadde staten. østlyskerne gjorck big
business pa a kj mpe opp og lagre kjemisk
mokk fra sine brødre i \‘est—Tyskland.

Tragikomikken i dette kan best illustre—
res ved h mlgende eksempel: Nordøst for
Løbeck sendte vest folket mokka si over til
øst, og østtyskerne spadde den rett ut pii
jorclet. i ler oppe utgjorde en liten kanal
selve grensa, sa i virkeligheten ble giftene
bare Ilytta en seks, sju meter. Vesttyske
myndigheter hadde reine hender, østtys—
ke partipamper skaffa penger i kassa. Vest—
tyske menn og kvinner kunne føle seg
trygge fordi gifta var ute av landet». øst—
tyske menn og kvinner kunne Idle seg
enda tryggere, l( )rdi det ikke var noen som
hadde fortalt dem at industrien kunne

være noe annet enn en velsignelse.

JA, DETTE TFNKIl{ JEG PÅ ettersom to
get drar seg videre fra Rostoek i retning
Greifswald. I Greifswalcl har de lagt ned
atomkraftverket fordi det trua mccl a falle
fra hverandre. (Men lova a bygge opp nytt
som skal bli like sikkert som ck:n tyske
marken). MEN l-F’vA SKJULER DETTE
LANDI-T AV ALLll{l-Dl Nl-DGRAVD lA
ENSKAP? Det aner meg, siden jeg vet hvor
lett vii vest har tatt pa dette, selv om det
tross alt har vart et tema i et par tiar. I
Hamburg, hvor jeg bor, er flere titalls le—
keplasser blitt stengt pa grunn av diok—
sininnholdet i sandkassene. Hva da mccl
gode gamle DDR, der ingen engang still—
te de rette sporsinalene? Ei mine, tenker
jeg i det toget gjør et røkk og bayern svaier
pa bordet. Sannheten er at hele Øst—Furo—

pa er ei mine som simpelthen ma ga i luf—
ta.

Og jeg tenker pa et gulna avisutklipl)
som jeg fant for litt sidlen, pent bretta sam
men i ei bok. Det klippet er saksa fra Øst—
landlsposten helt først pa syttitallet en
gang, og viser en ung Ambjørnsen som sa—
Gdt har fatt hardt til a rekke o’er kanten
pa ørene. En ung Ambjornsen og tre kom—
piser som har tatt brevkurs i Natur og Mil
jø gjennom NKS og fatt cliplomer og topp

karakterer. Og jeg husker hvor rasendle jeg
var, fordi jeg gjennom dlette kurset faktisk
hadde fatt et glimt inn i et rom der faen sjøl
holdt til. Men enda mer rasende fordÇilt
man sa om dette temaet ble tatt imot»)J
dette helvetes overbærende smilet som
voksne i lwert flull dengang vai eksperter
pa. Ikke en gang lærerne hadldle begrep
0111 hva et ord som »økologi» innebar. At i
fire satt og gro’ oss ned i hvert vart mare
ritt, og det pa friticla var, ble forstatt clithen
at vi ‘var sa j:evlig glade i dlyr og fugler. Søtt,
tenkte folka vare. Seinere leste jeg llorg—
strøm til jeg holdt xu a ta livet av meg, før
jeg ga opp alt som hadde mcdl iniljøvern

i gjøre fordi jeg rett og slett ikke orka a
møte den voksne dumheten representert
Vedi et »dlet ordner seg nok., eller et ja, dlet
er hele greier». Jeg spydlde av folka mine,
ja jeg spydde av (fem!

NÅ I-lAR DE SKJØNT DET. Na nar ungene
til bror min ikke kan badle dler familien
backi før, na nar hvittingen er vekk og tor—
sken giftig. ja, de i.7a1”skjønt dlet. De skam—
mer seg pa vegne av sin egen genera

u na det uuua være verdt.
jeg har forresten forandra meg jeg ogsa.

Da far min og jeg sist diskuterte temaet,
clempa jeg mklagene mot den gamle hvit—
hara mannen, og tok min del av ansvaret
for den døendle Tellus. Man har tross alt
deltatt i det vestlige konsumracet i hele 36
ar. Og i motsetning til mannen og kvinnen
i Greif alcl, visst siden man var ljorten. •

Tegneren Dag Erik Storaker er født i
1944 i Oslo. Til høsten skal han ha
seperatutstilling på Galleri F15 på
Jeløya. Han har deltatt på svært
mange utstillinger, blant annet høstut
stillingen. Storaker har hatt utsmyk
ningen av flere offentlige bygg. Han er
utdannet ved Granums tegne- og male-
skole i Oslo.
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Til Blekkulji
Jeg bor på Ask og der jeg bor er
det en vei og på toppen og litt
lenger ned så ligger det kjempe-
mye soppel, og i Ilor var det mas
se sprøytespisser og na ligger det
skapdorer og stekepanner over
alt Men jeg tør ikke ta i så mye for
mamma har sagt at det kan være
t.irlig. \leji på andre sida er det
enda mer soppel og bIk pleier å
stoppe og tisse der, for det er så
mye brennesle.

MalaYsia.
pustra1ia’?

5. l-wllker’ fugl fr du

du setter samm”
e redSP’?

to
6. Je bor i

sort maske

og
thale. Før eg

spiser tar jeg maten min

ned til jannet for
l-Wem er 1eg.

vaske den.
mest

1jØvennlige du kar’ ‘a

rundt skolematen dfl?

J Ørlancl kommune på Fo
sen-halvøya har de fire jen
tene Ragnhild Ekremsvik,

Sissel Berg, Hanne Ulset og Vi
vian Breivik gått i bresjen med

t mil jøengasjement.
Il-åringene begynte med

Gruble-klubben for to år siden,
og i dag gir jentene ut egen
miljoavis og samler inn peng
er til miljotiltak. Miljoavisa Gru
ble selger godt — nærmere 50
eksemplarer.

— I avisa vår skriver vi en del
om natur, og om problemer
som ødeleggelsen av ozonla
get, forteller jentene til Natur &
Miljø.

De er i full gang med plan
leggingen av neste nummer av
Gruble. Men Gruble-klubben
gjør også noe aktivt med tin
gene. Etter et loddsalg på l3rek-
stad, fikk klubben inn 1343
kroner. Etter å ha lurt litt på hva
pengene skulle gå til, kjøpte de
inn mange miljobøker til sko
len. Nå kan alle elevene på
Hårherg skole få lære mer om
miljø — takket være Gnihle.

U nderskrifter
til Stoltenberg
— I dag er det bare vi fire som
er mccli klubben. Vi vil gjerne
ha mccl flere, sier jentene, men

foreløpig uteblir guttene. 11-
åringene er de eneste jentene
i 4. klasse på Hårberg skole,
som har 120 elever til sammen.

Karin Grong er rektor på
Hårherg skole. Hun ble skik
kelig overrasket da Gruble
overrakte skolen lærebøkene i
miljø.

— Gaven er helt topp. Det
disse elevene holder på med,
vitner om at barn har engasje
ment. Bokene skal vi bruke i
undervisningen, I tillegg har vi
lyst til å benytte ( ruhIc-jcnie
ne nar de ulike klassene
skal lære om miljø og
vern av miljø. sier Karin

Grong til Fosna-Folket.
Gruble-klubben er opptatt

av nternasjonale spørsmål. Nå
har klubben tatt kontakt med
utenriksministeren i Norge,
Thorvald Stoltenherg, som føl
ge av en underskriftsaksjon i
kommunen. Gruble her om at
Norge hjelper Russland med å
bli kvitt de farlige atomkraft
verkene.•
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Politibil
på

tomgaug
Her en dag så jeg en politihil på
tomgang. Han ma jo være litt rar.
for (lei er jo ikke lov - sta på tom-
gang. En hilsen til alle miljodek
tektivene i Felix.

.‘Llil/oklL’ni/ra 7’ove

MILJØKLUBB HJELPER
SKOLEN OG STOLTENBERG

Kjære
Blekkulf

Vi har holdt på med miljø på sko
len i det siste. Frøken ga oss noen
ark som vi satte sammen. I)et som
var veldig dumt, det var at papiret
var klorhleket. Dessverre, dess
verre ... Ellers går alt som det skal!

Hihse;i Rebekka

— Vi stftet miljøklubben Gruhle/br to år siden. 17
syntes naturen trengte hjelp, og da var det like
greit å gjøre det selv, jbrteller de /i re jentene i

Gruble-klubben. Jentene har samlet inn penger
og kjøpt miljøbøker til sko/eut sin. Nå harde tatt
kontakt med utenriksminister 7 ‘hørt ‘akt Stolten—

berg.

N&M • OLE P. l)l.:l)ERSI:\

Vennlig hi/seii

Trine B/erke, Høne/ss

Spj

•
BViS du kutter ut à la

være bruke klorbleket

papir — er du

og da????

2. i-lvilken skog blir kalt

1ordaS apotek’?

3. l-lver” har lurt seg irr’

i katt”
)er’J,

gauPe
tiger

jaguar’?
4. I hvilke av disse

landene gr det mot/er

det vinter akkurat nà:

prgentita Russland,

Tegnet av Barbara Kris
tin (Jupiter) 12 år

OVERREKKELSE: Gruble-jentene har sørget for at miljøundeivisningen på Hårberg skole er
blitt bedre. Her får rektor Karin Grong (t. v.) et sett lærebøker av Ragnhi!d Ekremsvik, Sissel Berg, Hanne

Ulset og Vivian Breivik. (Foto: Terje Dybvik, Fosna-Folket)

.1)

Postboks 2113 (riinerløkka, 0505 OsloBLEKKU LFS Tek’/bn: (02) 71 5520
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Føres ikke av enkelte
utsalg
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Norges Naturvernforbund
anbefaler konvolutter som er
produsert av 100% resirkulert
papir og samtidig uten bruk
av klor. Dette er det mest
miljovennlige alternativet.

Norskproduserte Cirkel
konvolutter får du hos ledende
konvoluttleverandorer.

CIRKEL
Lyche Konvolutt AS

Postboks 2171, 3003 Drammen.
Tlf.(03) 83 39 70

Trondheimsv. 43, 0560 Oslo 5.
Tlf.(02) 57 11 00

BRA MILJØVALG
9999 DM899

Obs! Stormarked, Domus, Mega, 5-Marked
Prix og øvrige S-butikker. Tempus

BRA MILJØVALG

GRØNN
HANDLING

1992

—I-

LÅUO

din miljøbevisste
samarbeidpartner
Det er en utfordring for EMO å fremme
bruken av miljøvennelige produkter.

EMO har et ansvar i å bevisstgjøre markedet
til å gjøre miljovennlige produktvalg.

EMO bearbeider leverandører til å få
frem riktige produkter som er i samsvar
med den tid vi lever i.

Miljovennlige produkter er mer enn papir.
EMO arbeider med et bredt produktspekter
med leveranse til barnehage, skole, kontor,
kommune og stat.

EMO AS, Postboks 40, 2013 Skjetten

I

_

I

____

0

Lambi & LENI
-toalettpapi r

for deg som tenker
litt lengre......

Markedføres av

) ç

Seria-Nor A/S
Cirkel produseres ar’ returpap:r, og er dermed et viktig bidrag

til reduserte miljautslipp og bedre ressursutnyttelse. Papiret som benyttes i Cirkel
konr’oluttene kunne alt ernat ivt endt opp pd en soppelfylling eller i et forbrenmngsanlegg,

med de tndjoproblemer det medfører.



BRA MILJØVALG

MILJØKVALITET ER
ETT KVANTITATIVT

SPØRSMÅL
DET AT EN KJEMISK FORBINDELSE,

ELLER ET STOFF EKSISTERER,

ER IKKE ET PROBLEM.

DET ER MENGDEN AV EN UØNSKET

FORBINDELSE SOM AVGJØR OM

DET ER EN FOR URENSING.

FUNDIA NORSK JERNVERK AS
HAR SOM MÅL Å FOR URENSE

MINST MULIG, SAMTIDIG SOM

ANDRES FORURENSNING

(SKRAPJERN) ER VÅRT RÅSTOFF.

RJNDIA NORSK JERNVERK AS

Avgiftning og kontroll av utslipp og
forurensninger er en vesentlig del av
produksjonsprsoessen i en moderne

industribedrift.

Tillitsskapende miljøvern
anstrengelser fremmer

— De ansattes trivsel

Medarbeidernes respekt for verdier

— Bedriftens prositive forhold
til omverdenen

På Raufoss erMijjøvern et
Moment i Markedsføringen

Raufoss Ak

i
,w__

I

Send meg brosjyren On_I del_I opprin—

nul114u p,issfiri’nedr bOn_IullShleirn 014

inforni.isjon DITI n.urrneste forhIndler

BARFOTØKOLOGI
-NOE FORDEG?

Et helårskurs som tar for seg forholdet mellom det
enkelte menneske og naturen.
Kurset gir mulighet til personlig vekst og utfordringer
og lokal handling til beste for miljøet.

Àndre helårskurs: Helse og Helhet, Dram og selvutvik
ling, Kreativ Forming, Internasjonal linje.
Ring eller skriv til Vestoppland Folkehogskole
2760 Brandbu. TIf: 063 35755

hKEMPPI
KEMPPI NORGE A/S

«Din totalleverandor på sveis»

Buskerudvn. 127, 3002 Drammen

BEVAR NATUREN MED RESIRKULERT PAPIR
Papir er et produkt man omgås med daglig. I lang tid tenkte man ikke på at papir og produksjon

av papir var noe av det mest forurensende i samfunnet vårt. Norske papirfabrikker rangeres blant
de største forurenserne i Norge p.g.a. utslipp av klororganiske kjemikalier og organisk materiale.

Nå finnes det miljøvennlige alternativer. HippopotamusAS kan tilby 100% resirkulert papir.
Fordelene med resirkùlert papir er mange og åpenbare: Samfunnet bruker ressursene bedre,
avfallsmengden reduseres, papirproduksjonen krever mindre energi og ikke minst er
kjemikalieforbruket minsket, noe som igjen gir redusert forurensning. Fordi klororganiske
blekemidler ikke benyttes har papiret en lett gjenkjennelig gråtone.

100% resirkulert papir kan benyttes når du skriver brev eller kort, gjør skolearbeid, tar
forelesningsnotater, tegner og pakker inne gaver. Til kontorbruk har vi kopipapir, datapapir, Z

konvolutter, notatlapper, brevordnere, samt papir til brosjyrer og hefter. Også magasiner lignende
det du holder i hånden, kan med fordel trykkes pa resirkulert papir - med godt resultat. Prøv derfor o
åjå arbeidsplassen din, skolen din, foreningenlorganisasjonene du er medlem i eller offentlige ..

L,titusjoner til å gå over til 100% resirkulert papir.
Fyll ut med navn og adresse og send inn slippen (du kan også lage en kopi og sende inn den). Vi

.sender deg varekatalogen vår, slik at du selv kan se hvor stort utvalget er av produkter i 100%
resirkulert papir. Vi sender også med et argumenthefte for resirkulert papir: “Gjør hverdagen
gråere!” .Æ

GJØR NOE DU OGSA!
Monterte ferskvannsgarn

Topp kvalitet - fagmessig montert

Tråd: Monofil 0.20

Lengde: 25 meter

Farge: Rødlgrå

Pris Pris

Omf. / mm 1.5m dyp Antall 2m dyp Antall

12/39 199,- 210,-

14/35 201,- 212,-

16 /39 205.- 218.-

18 / 35 207.- 222.-

20 / 31 209.- 225.-

22 / 29 212.- 229.-

24 / 26 218.- 233,-

26 / 24 222,- 237,-

28 / 23 229,- 244.-

30 / 21 233.- 246,-

32 / 20 237.- 250.-

38 /17 242.- 255,-

Alle priser er inklusive moms
Garna sendes mot oppkrav

Ordre over kr. 2500,- sendes fraktfritt
Navn:

Adr.:
Pnr./sted:

Refa NS Fiskeredskap
Postboks 8. 9301 Finnsnes

Vi tar gjerne mot Deres ordre på telefon 089-40011

eller fax 089-41909/41990 r,m 3(92

) D
ENKELT OG GREIT

• Blant de ki gode mil jøblei

ene — Naturvern For

bundets test april ‘92

• Best i test — ogsi nir

det gjelder lekkasje

• Ikke klor, ikke PVC

• Vasketemp. 60°-90°
• God passforrn

• Ca. /2 pris i Forhold til
papi rbleier

AMMEINNLEcG

• I bonulI, god Form

I NOItI

AVVENNINGSBUKSE

• Str. ca. 2-7 tr

• I overgangen Fra bleie til tørr

•

• Holder tøyet tørt nir
«uhellet» er mc

I
,)

r

i

Behagelige og praktiske o kter Fra

Indisposables Norge, Pusrhoks 46 Tisen, 0801 OSLO

Til’: 02-2.3 17 62

Hax: 02-18 02 o)/j

Adresse:

Tr’lehn:



Newborn er spesielt
laget for n’ifødte og
brukes den første
måneden. Bleien har

ttsparingfor navlen, som gjør at
enne beskyttes på en ekstra
kånsom måte og gror lettere. I
illegg er bleien kroppsformet, som
rhindrer lekkasje.

Når babyen kommer til
krabbestadiet trengs en
bleie som sitter perfekt
under bevegelse. Libero

har Jieksibel elastikk i livet
og bredere tape.
Aflion.s kropps
forn gjør at baby
en kan bevege
seg uten risiko
for lekkasje.

ADVENTURE

B,a rnet tar nå sine første
—a. ( sko!!. Libero Adventure

erdeiforsmalere
—---“ mellom bena, som

gjør den lettere å bevege seg i.
Dessuten har Adventure et dob
belt overJlatemateriale, som holder
barnet tØrt også om natten. Takket
være kr(j’ppfrYnnen kan barnet
utfolde seg fritt uten bekymring
for lekkasje.

Vr transl)( )rtvirks( nih.’t .‘r arsak til niange
milji ti ideleggelser ( )g s( )si;tle pr il leiner.

Fc w a gjenn tmk tre en ni idvendige omlegging
ma vi innføre og konkretisere begrepet «unyttig
1 )ilk ji iring».

1)et er selvsagt ikke popula’rt a hevde at di
finnes privatbilkjøring som er «unyttig». Men (lei
er ordinær politisk virksomhet a st ille sporsmal
om hvilke samlunnslorholcl som er nskehge og
hva skattepenger skal brukes til. Milji s rgani—
sasjonene nu med sterkere kraft hevde at da

gens niva pa bil—
trafikken ikke er
nyttig.

Det ma va’ft inn—
lysencle at meste—
l):Ir[er av rushticl—
strafikken med
privatbil er Llnvttig

s:urin.nliknet iried
:tlterniivene. Bor
vi ikke ogsa si at det
er unyttig a bile til

helsestudio i efl
annen bvclel nar

det finnes ett i var
egen? Og at det er
unocivendig a kjore
barna til skole og
trening, i sted ‘t for

a la dciii g. i eller svkle?
I Mfinchen har det nye flertallet :1V sosi:iide—

mi )k ratene og de gr( inne latt i 1 wuk k( s )m
tralikkreguleringsmiddel. Vegenes kapasitet
okes ikke, og bilfi reme blir tvunget over til fa il—
lek ti vIet li kken om de har darlig tid, i g det har
de fleste. Altsa det iliots.Ltte av den nuslykka
Iii )rske )Iit ikken.

I N rge er mesteparten :1v biltraflkken i alle
I lyelli’ de st( )re tettstedene 5(_’flti’(IlYlsOrie[ltett.

i kilge bvlll;iIlkoiltoret i Oslo utitoide gjen—
noiiigiiigsli.itikkeii i ( )slc l):ire Il i

l()()o. ( i’N i i .ii1gsl I. I l’ik k’iiit )r:Iiliilid’Il utg jo
i_I_i(_’lloIiI iut.0lisi’iit:Is:tIllliIti;ifil.l’. lio—

IId’ui’i ii. Ilts.i Iok:iltr;ifikki’ii. t )‘i i’llest_’ los—

ning:I blir di i iediis’i’ lu li i: il ild kr’n, ik Ide :i bvg—
ge nye \‘g’i 501W gil plass til leie biler.

S:imfunnsmessig er det svart nyttig om ing
en veg har avsatt mer enn ett felt iii privatbile—
ne, og at busser/trikker far overta den frigjorte
vegkapasiteten. Med bare ett felt tvinges mat—
pakkekjørerne til intern kamp om retten til kji i—

re, i stedet for som i dag ii. kunne kreve vegbyg—
ging som fl trer til blant annet darligere
eklreomsc )rg og nedlagte ungdomstilbud.

Det overveldende flertallet i Stortinget og i
koiumunestyrene har en løsning: A bruke mil
liarder av kroner pa nye veger som vil legge til
rette fl r mer I )ilt rafikk.

______________

I de ti største by
ene sier hver femte

sjafi ir at de ikke ta
per mer enn 20 mi
nutter hver dag om
de i stedet reiser
k( illekt ivt. P tensia—
lei fl r :1 svkle og ga
til arbeidet er bety
delig i de norske
byene. Del er for
delaktig a bruke
vegmidlene til alter—
rett ivene til
I )ilt rafikk. Milliarder
av kroner kan spa—
res. forurensing og
støy reduseres sam
tidig som de som
gar og sykler far bedre helse.

Problemet med bilbruk er at bilforeren ikke
blir stilt overfar okonomiske eller andre former
lom’ hindre som tvinger han til a vui’dere sin per—
si inlige nytte av hver enkelt tur opp miii felles
skapets ulemper. I )et st im er nyttig fl a den en

kelte. trenger verken være nyttig lot’ andre, for
milji lei c’llum’ fl r fraint idige gener:Lji imier. Av—
veiinga av hva s mi er nyttig bilkjoring er et po
litisk sp irsmal . Politikerne nei patvinge I )ilfi i—

i’erne dette valget.
Det er ikke mangel pa vakre ord om kollek—

tivtraflkk og sykkelbruk. Men selv om disse orda
skulle omsettes i politiske vedtak og bevilg—
n inger, m:i den unyttige biltrafikken reduseres,
Nar blir det bare ett felt for biler pa alle norske
“eget’?

Babyen din gjør så mange fremskritt
at den ikke bør hindres av lekkasje

i Kronikk

Kø fjerner
unyttig

bilkjøring
Av OVE BENGT I3FRG,

daglig leder i Aksjon Nærmiljø og Trafikk

0

I

I
NYHET! LIBERO STEP BYSTEP

Nå har det kommet en helt ny serie Libero bleier. De kalles “Step by Step “fordi bleiene er tilpasset barnets utvikling - trinn for trinn.
De nye Libero bleiene er kru/.mpsforinet og er laget slik at de Jorhindrer lekka.sje.

NEWBORN BABY ACflON

-—

W Ingen veg

må ba mer enn

ettfelt tilprivat-

biler, og

tj busser/trikker

måfå overta

den ledige ka

pasiteten. w

Nå heg-vnner babyen å
o&pdage tommelen og
føttene sine. Libero Bab’y
er myk og behagelig mot

huden, og har ekstra myk elastikk Ai»tion
i livet. Baby er kropps- . - - -

formet som gjø’ -e -
-

I - -bleien sikrere mot
lekkasje.

W Med bare ett
felt tvinges mat
pakkekjørerne
til intern kamp
om retten til å
kjøre, medflere
penger til eldre-
omsorg og ung
dom som resul
tat. Ø

LIBERO. SIKKER TRINN FOR TRINN
NATUR & MILJØ nr 3.92 59



Hvorfor skal
meieriproduktene

skifte navn til TINE?
Hittil har mange norske meieriprodukter
egentlig vært navnlose. Dc har hett
H-melk, jordbæryoghurt og lettromme, og
levd utmerket med det.

C Forklaringen er at de har vært stort
sett alene pi markedet. Og så lenge det
ikke finnes konkurranse, kan man godt
selge produkter som heter Bil, Dongeri
bukse og Sjokolade.

Men nr det blir mange å velge
mellom, bor man helst hete Honda, Levis
og Stratos.

Snart kan det komme full konkur
ranse også i kjøledisken. Da gjelder det
å ha et tydelig og velkjent navn, slik at
kundene ikke i vanvare tar en lcttmelk

slett ikke er den de egentlig skal ha.
Meieriindustrien i Norge har valgt

TINE som fellesnavn på de produktene
som hittil har vært navnløse. TINE Melk
får du i de fleste butikkene allerede fra i
dag. Etterhvert vil du finne TINE-navnet
også på norsk romme, flote, yoghurt,
smør og ost.

TINE blir din lett gjenkjenneligc

garanti for at du får ekte vare — kald
melk, godt smør og øst slik nordmenn vil
det skal smake.

Da handler det ikke om innholdsfor
tegnelsen, men om egenskaper som ikke
lar seg kopiere: Hundreårig kultur og
tradisjoner. Friske bekker, grønne enger
og klar luft, Lykkelige kuer og kresne
mcierister.

Vi i norsk meieriindustri er innstilte
på å møte en ny konkurransesituasjon
offensivt — med nye krav til kvalitet og
sterke merkenavn på varene våre.

Da er TINE et naturlig valg. Som
“matboks” og oppbevaringsplass for smør og
ost er tinen en kjent del av norsk meieri
tradisjon. Dessuten har den vært en del
av meieriproduktenes symbol i lang tid.

Nå blir TINE det suverent største
og viktigste merkenavnet i norsk daglig
varehandel.

Og vi hytter ikke navn for moro
skyld, men fordi det står sentrale, norske
verdier på spill. Dem vil vi slåss for så
langt det går.

‘ 1%
-i——
—

TINE
FORDI TIDENE FORANDRER SEG. MEN SMAKEN FORBLIR SOM FØR.



Lesernes galleri

W takkerfor alle bidrag til Lesernes galleri. Også denne

gangen hadde redaksjonen mange flotte bilder å velge mel
lom. Frist fir innsending at’ bilder til neste nummer er 29.
juni. Belønningfor bilder som blir brukt er en 35 liters rygg
sekkfra Bergans. Send opptil 5 bilder— dias — og skriv gjerne
hvor bildene er tatt. Merk konvolutten Lesernes galleri. Alle

bilder rett i rneres.
Adressen er:
Natur & Miljø
Posthoks 2113 Grünerløkka

0505 Oslo

Gul & blå
Foto: Torbjørn

Hovland, Fitjar.

Flower power
Foto: Torbjørn Hovland, F7tjar.
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Bakevie
Foto: Per T. Wangen, Nannestad.

Hos nøkken
I t: I ‘c I 4/ai7t’ii, NflU?t’StflI.

I
Blomsterflue og

flitkongelys
Foto: Ingvar BjeI!and,

Landås.
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Vervepremienr.:
37: Arve Tellefsen: Pan
38: Arve Tellefsen: Cari Nielsen
39: Bjorn Eidsvåg: Tatt av vinden
42: Bjørn Eidsvåg: Alt du vil ha

“DET
LEVENDE
LANDET”
Norge. naturen og men
neskene. Tekst og foto av
Pål Hermansen. Med dikt
av RoIf Jacobsen.
Vervepremienr.: 24
Utsalgspris: kr. 388,-

EN LP, CD ELLER
KASSETT PR. MEDLEM

43: I yBritt Andersen: Tamme erter...
44: Ludvigsen: Bli blid
45: Steinar Atbrigtsen: Alone Too Long
Utsalgspris:
CD kr. 163,- LP og kassett kr. 104,-

Verveprimienr.: 23
Utsalgspris: kr. 250,-

“NATUR
OG MIUø

LEKSIKON’
Kunnskapsforlagets
leksikon er den nyeste og
mest omfattende oversikt
(3.000 artikler) på områ
det. Rikt illustrert med
tabeller, fotografier og
tegnin9er.
Vervepremienr.: 4019
Utsalgspris: kr. 398,-

Ta gjerne kopi av kupongen hvis du ikke vil klippe i bladet.
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JEG HAR VERVET:

I

________________ __________________

I

______ ______

I

___________

OG VELGER

•

____________ ____

I -
VED VALG AV PREMIE

______ _______

NR. 37- 45 KRYSS AV:
VERVERENS NAVN OG ADRESSE: CD [c I

____

HUSK À SKRIVE Dlii NAVN:
MEDLEMSNR HER ADR — -

L
POSTNR./STED:

_____
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Kan sendes
n fra n ke rt

i Norge.
Porto er
beta’t.

SVARSENDING
Avtalenr.: i 09000/5Pb

NATURVERN I
‘TV FORBUNDET
Grünerløkka postkontor
0505 Oslo I

I — — — — —


