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NATURVERN
T FORBUNDET
Postboks 21 I1 i;iuis’ilHl,i,
0505 OSLO, Nei,:i’.

Medlemskontlngont
Norges Naturvernforbund:
Peiscnili?l ttislloiii: (inkl. Natur & Mil

jø) kr. 2111,
PøtisjotHsti ‘i: (inkl. Natur i Miljø) kr.

100,
Livsve i i i ioiIli ‘i i isIiai: kr. 4000,—

Bedriltsnteilliin isl, ip: kr. 1500,—

Medloitirnor av Norges Naturvernfor

hund er iiitoiita(isk medlem av det

fylkes- og lokallag vedkommende

sokner til.

Naturvernforbundets fylkeslag:
N,iiisveiiifoibunrlet i Østfold: Leder Tore HoeLl,

Kontor: Ferjestedsvuien 5, Boks 1151,
1631 Gamle Hedrikstad, til.
09 3149110

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus:
Leder Eystein Huseby. Kontor: Man
dalsveien 120, 0461 Oslo. til.
02 383520

Naturvern forbundet i Hedmark: Leder Tor
Arne Myrhem, tif. p. 064 50649. Kon
tor: Soiorvn. 151, 2400 Elverum, til.
& fax 064 16330

Naturvern forbundet i Oppland: Leder Tho
mas Kievrnark.tlf. p. 61 32 35 l3Kon-
tor: Faberggt. 106. Boks 454, 2601
Lillehammer. tif 062 60081

Naturvern forbundet i Buskerud: Leder
Even Woidstad Hansen, tlf, p.
03 761535, 3322 Darbu

Naturvern forbundet i Vestfold: Leder
Pagnhild Trosby, Vikvn. 3180 Nykirke,
til p. 033 78514

Naturvernforbundet i Telemark: Kontakt-
person: Oystein Dallan, til. p.
03 510827, Boks 85, 3700 Skien

Naturvern forbundet i Aust-Agder: Leder
Stig Olsen, tif. p. 041 42983, 4934
Nesgrenda.

Naturvern forbundet i Vest-Agder: Leder
Torunn Kristiansen, til. p. 042 66082.
Boks 718, 4601. Kristiansand S.

Naturvern forbundet i Rogaland: Leder
Anndi Lomeiand Jacobsen. Kontor:
Asyigt. 1. Boks 441, 4001 Stavanger,
til. 04 520894.

Naturvern forbundet i Hordaland: Leder
Kur Oddekaiv. Kontor: Jacobsfjorden
v/Tractauren, Boks 1201, 5001 Ber
gen, til. 05 313851.

Naturvern forbundet i Sogn og Fjordane:
Leder Stein Maikenes. tIl. p.
057 43523. Digerneset 40. 6900 EIe-
ro.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal:
Leder Ola Frerno, til. arb. 072 18700.
Kontor: Sandvn. 12 b, 6400 Molde.

Naturvern forbundet i Sør-Trøndelag: Le
der: Sunni Hegie, Til p. 07 990122.
Kontor: Dronningensgt. 33, 7012
Trondheim. til. 07 515224.

Naturvern forbundet i Nord-Trøndelag: Le
der Kjell Delbekk 077 44752.

Naturvernforbundet i Nordland: Knut Sør
gaard. til. p. 081 82293. Kontor:
Torgt. 10, Boks 250 Bodø, til.
081 26033.

Naturvern forbundet I Troms: Leder Stig
Ulvang. til. p. 083 10129. Boks 924,
9000 Tromsø.

Naturvern forbundet i Finnrnark: Anne Karl
Meibø, til. p. 085 99789. Boks 131.
9901 Kirkenes.

Natur og Ungdom: Leder Heidi Sørensen.
Kontor: Torggt. 34, 0183 Oslo. til.
02 364218.

Prosjekt mi (løvennlig OL-94: Olav Myrholt.
til. 062 63045. Boks 454, 2601 Lille
hammer.

Barentshavutvalget: Leder Bente As
sjord, til. 081 26033. Postadresse:
Boks 10, Steigen

Nordsjøut valget: Prosjektieder Stein
Fjeldstad, til. p. 05 297831. Post-
adresse: tndaisvn. 17, 5032 Minde

Vår tegner Knut Nærum og « hiii i g’iiiiskaucn» har ikke tid
til å være med oss lengei; men /n(Il’I Nornum overtar med:

På Normans vis
Leder Innhold

— Hentjaktlaget Gunnar, nå har ulven tatt en sau til.

Avfall: I Stavanger-
området har gjenvinning
av søppel skapt rundt 200

nye arbeidsplasser. På
landshasis kan avfalls
gjenvinning gi in ooo nye
jobber.
Elvefest: I vår vedtok
Stortinget å verne 129 nye
vassdrag. Natur & Miljø
møtte feststemte vass
dragsvernere.
Atom-kirken: En bort-
gjemt kirke i Moskva
rommer firmaet Tsjetek,
som vil bruke
atomsprengninger til å
fjerne farlig avfall. Natur
& Miljø har fått et eks
klusivt intervju med
Tsjeteks leder.
Ny leder: På Naturvern-
forbundets landsmøte i
juni skal det velges ny
leder. Valgkomiteen har
innstilt Stein Malkenes.
Naturstammen nord
menn: Den polske kul
turantropologen Nina
Witoszek har studert
nordrnenns natursyn.
Hun konlduderer med at
vi er Europas siste natur
stamme.
Nasjonalparkplan: I
vår vedtok Stortinget å
opprette 26 nye nasjonal
parker.
Naturarven: Med kam
panjen «NaturArven»
skal Naturvernforbundet
i to år fokusere på vårt
biologiske mangfold.

Sigbjørns
menn trenerer

H
du lurer pi hvorfor ingenting

skjer i norsk rniljøpolitikk for
tiden, finner du svaret i Akers
gata 42, Oslo i. Der er Finansde
p1rtementets folk ivrig opptatt

med å trenere alle gode forslag som ikke er i
overensstemmelse med departementets kamprop:
St’ktoroi’n’grijn’nde kosttiaclsçlji’ktivitt’t.

1)et er ikke noe nytt at linansdepartenlentet
gjør seg upopulært overfor andre sektorer med
sitt stedige nei til alt som koster penger. Det som
er nytt, er at departementet de siste par arene har

,-‘
itret scenen som premissleverandor for norsk

miljøpolitikk — og det har finansfolkene selvsagt
ingen forutsetninger for.

Sektorovergripende kostnadseffektivitet er
prinsippet om at man skal sette inn investeringe
ne der man får mest igjen for dem, pii tvers av
utslipp, sektorer og landegrenser. Det er ingen
ufornuftig tanke i utgangspunktet, men alt kan
SOITI kjent overdrives — og det har man gjort til
gangs.

Begrepet kom for fullt inn i forbindelse med
den interdepartementale klimautredningen i 1991,

der Fininsdepartementet forsøkte å torpedere
den norskeCO2-milsetningen. Dette lyktes de
ikke helt med før miljoavgiftsutredningen iret

0r en run t etter koniduderte med at rnilsetningen burde
oppheves. Siden har departementet satt spor etter. - --.. —----- seg i langtidsprogram, Rio-melding og

J, i-ïr ctr1 tysk låbrikk 50111 lager i,isloller til seg. Miljuvernnlinister Michael veitralikkplan — for à nevne noen av de gri doku
L Y L LY i. L PVC ut ålte gram dioksiner årlig. Howard sier derimot at prosje1 - entene som legger Ibringene for norsk politikk,

greriser Likevel er de åtte gt’ammene nok tet har gjennomgått strenge goo— - ._en at de noensinne blir tatt opp til en bred

til å gi Jo milloner mennesker så kjenningsprosedyrer og at ingen sarnfunnsdebatt. De siste par årene har Miljø—

• • Den britiske regjeringens mye dioksiner som de kan tåle, EF-lover er brutt. verndepartementet ikke fått lov til formulere

sjefsridgiver i strålespørsnuil ber etter internasjonale relitings— (DAIlY MAIL) noen stortingsmelding eller —proposisjon uten at

om lavere strilegrenser både for linjer. j’ i kollegene i Finans har godkjent konklusjonene og
arbeidere i alomindustrien og (Ni w .S(;IONTIsl-) i_’ arisis.e de miljøpolitiske premissene.
publikum. Rådet er basert på en
rivurderint, iv dit tem. om ovrr Skogkrangel vrndmoller
levende fra Nagasaki— og Hiros—
hima—bombingene, son’i hereg— j, Ei selger god.t som politisk

ner risikoen fra atomsirdiling til
tramiler fram ogsa internasjonalt og setter Norge i

å være tre ganger større enn tid— I I FF5 miljokommisær loan— I I Eksportverdien av danske vanry som miljonasjon.

ligere antatt. nis Paleokrassas truer med å vindmoller økte fra 620 millioner Prinsippet om sektorovergripende kostnadsef

(Niw SCII1NTI.ST) bringe Storbritan nia inn for El kroner i 1991 til 915 millioner i fektivitet gjør at vi heller lar Storbritannia forsure

. domstolen lhr planene om å lage 1.992. Det tidligere gunstige ame— norsk natur enn å fire på sosialøkonomenes

Ki e firefelts motorvei gjennom en rikanske markedet utgjør nå bare prinsipp. Tilfeldigvis vil det samme prinsippet gi
gammel skog i Greenwich. Oxle- 6,2 prosent, mens ‘tyskland står oss muligheten til å unndra oss tiltak mot helse—

til d.ioksin. as Woods er den største gjenvæ- for 31,3 prosent og Storbritannia og miljøfårlige NOx-utslipp, som er regjeringens
rende Icigen med gammelskog i 26,4 prosent av eksporimarkedet. glemte miljopolitiske hodepine.

I I l:ramstilling av PVC er ho— Stor—London. Hjemmemarkedet har derimot I stk ettLi stk h jr I in insdrp irtcmcntet stoppil
vedkilden til dioksiner i miljøet, El hevder at britene ikke har skuffet, i fjor ble det satt opp 40
. . , . . . , .

. tiltak mot forurensende utslipp. Bare en gang har
ifølge en gJeimonigang av teknisk gjort skikkelige undersøkelser av prosent mindre vmdmollekapa— .. -

litteratur som ( reenpeace har iniljokonsekvensene av veipro- sitet enn året for.
Miljoverndepartementet greid a sette foten ned.

publisert.Me ngdene kan være sjektet og at publikum ikke har (VFnvARFNI)1:
Da Finansdepartementet ville reforhandle hele

orsmjl, for eksempel slipper en flitt god nok anledning til a tiltale ENEJH;l Nordsjo-avialen — fordi den ikke var



SØPPEL
EVENTYR I

STAVANGER
STAVANGER (Natur & Miljø) — Vi er misjonærer. I søppel.
Daglig leder Svein Vormedal i Norsk Kjøleindustri i Sta

vanger har skapt arbeidsplasser av ubrukelige kjøleskap. I
Stavanger-området er det mange pionerer innen gjerivin

ning av avfall. Det e’ møje penger i boss!

N&M JON KNUT BERG
og JAN-ERICK M. GUTIÉRREZ

S
tavanger-regionen er nor

gesmestr i gjenvinning. I
de åtte sakalte IVAR

kommunene (Stavanger, Sand
nes, Sola, Randaberg, Klepp,
Time, Hå og (ijesdal) gjenvinnes
opp mot tjue prosent av avfallet.
Landsgjennomsnittet er knapt
fem prosent. Målet for IVAR
kommunene er 40 prosent gjen
vinning innen år 2000. Strategi-
en for å oppnå dette er allerede
klar. I Stavanger råder avfålls-op
timismen.

I de tre fylkene Hordaland,
Rogaland og Aust-Agder syssel
setter Frelsesarmeens firma Fre
tex hele 255 mennesker bare i
gjenvinning av avfall. Budsjettet
er på 65 millioner kroner. Sam
men med Statens forurensnings—
tilsyn (SFT), Fylkesmannen i Ro
galand, Sandnes og Stavanger
kommune og Statoil har Fretex
på tegnebrettet 47 prosjektforslag
til nye måter å gjenvirme avfallet
på. Direktør Kjell Inge Olsen tror
bestemt at ti—tjue av disse vil bli

realisert innen
ir 2000.

For tiden
foregår det 17

fo r sok sp ro -

sjekter for
gjenvinng i
denne regio
nen. Snart set
tes det også i
gang et forsøk
med et sentralt
so rteri n gsa n -

legg for avfall
fra næringsli
vet. Årlig skal
50 000 tonn
avfall kunne tas
anlegget.

Landets første
Stavanger-regionen har også ny
lig fått landets første anlegg for
totalgjenvinning av kjøleskap og
frysere. 90 prosent av KFK-gas
sen blir tatt vare på. Ellers i lan
det går kjøleskapene til pressing
eller på fyllingen. Ifølge >.

EVENTYR:
Daglig leder
Svein Vorme
dal i Norsk
Kjøleindustri
tjener penger
på andres
søppel.
Mulighetene
er eventyr
lige, sier han.

VERDIER: En gang sendt på dynga som skrot. Men nå
sørger Alf Inge Oliversen ved Norsk Kjøleindustri blant

annet for at den ozonnedbiytende gassen KFK fra kjøle
skapene ikke slipper ut i atmosfæren.

4

imot på dette
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Svein Vorinedal iimehol—
der ett kjøleskap nok KFK til å
bryte ned en like stor bit av ozon—
laget som en ft)tballbane. Kabler,
kobber, plast, glass, olje, stål og
jern fra kjoleskapene gar til gjen—
vinniflg.

Fem pe onet- jobber med de
montering av kjøleskap i Sta
vanger. Sannsynligvis vil de ta
hånd om ti tusen kjøleskap og
frysere i året, innsamlet fra
IVAR-kommunene.

— Mulighetene for gjenvinning
er eventyrlige. Jeg sammenligner
det med oppdagelsen av pen icil—
ho. Vi har blitt misjonærer i av—
fallsgjenvinning, sier Svein Vor—
inedal.

Norsk Kjøleindustri har pla
ner om å etablere 16 anlegg for
mottak av kjøleskap og frysebok—
ser over hele landet. Kapitalbe
hovet er på 32 millioner kroner.

På Jæren omgjør Agro Felles
slakteri årlig 4000 tonn matavfall
til dyrefôr, og er landets største
på dette området.

Konsulentfirmaet NOAS Pro
sjektkontor i Stavanger skal dess
uten sette i gang et system for av—
fallsrevisjon for bedrifter. Det
skal lages en håndbok for hver
bedrift med en plan f& hvordan
avfallet kan reduseres.

Og Stavanger kommune stil
ler opp. En 85 maI stor industri—
tomt på Forus er regulert til vi
dereftredling av avfall. Foreløpig
er det bare Fretex som holder til
her.

Drivkraften
Profesjonalitet, engasjerte nok—
kelpersoner og godt samarbeid er
stikkordene nar Stavangers le
derrolle innen gjenvinning skal
forklares.

Sammen mccl kommunene, er
Fretex en av drivkreftene innen
gjenvlnmngen i Stavanger—regi—
onen. l)irektør Kjell Inge Olsen
har det typiske direktør—ut seen—
det, velfrisert, veltriinmet skjegg,
moterikt ig burgunder dress, og så
er han så høflig og korrekt i sin
iver etter å selge ideer. Borte er
uniformen og det noe gammel
dagse preget vi vanligvis forbin—
der med Irelsesarmeen.

Fretex i Stavanger er nemlig
en profesjonell bedrift, med kon—
kurransedyktige lederlonriinger
og grundig planlegging. Kjell
Inge Olsen har 25 ars næringsliv
serfaring bak seg, pluss åtte år i
Stavanger bystyre.

— Fretev har blitt stormdustri,
sier Kjell Inge Olsen stolt.

Han er den første industrile
cleren i Fretex som ikke er frelse
soffiser. Arvid Gramstad, som er
leder for Stavanger-avdelingen i
Fretex, sier at oppgangen begyn
te da Olsen trådte inn i bedriften.
Pa fire år er antall ansatte innen
gjenvinning av avfall fordoblet i
Olsens område. Ingen annen
Fretex-avdeling i landet kan opp
vise noe i nærheten av dette, og
l-retex i Stavanger fikk Miljøtek
nologiprisen 1991.

Støttespiller
Kjell Inge Olsen sier at Natur
vernforbunet i Rogaland har
vært en viktig stottespiller. For
bundet har fått politikerne inter
essert i avfiillsstrategien, sier han.

I Stavanger finnes en renova
sjonssjef som heter Sturle Larsen.
Alle nevner Sturle når de skal for
ldare Stavangers særstilling. Han
trekker i tradene og loser gode
ideer gjennom byråkratiet og po
litiske organer. Han har oppda
get at mange gode ressurser hav
ner på fyllingen til ingen nytte.

— Sturle Larsen bestemte seg
for at det a være renovasjonssjef
er å være miljosjef, sier Svein
Vormedal.

Samarbeid mellom avfallssel
skaper, forskning, kommune,
fylkesmannen og øvrig nærings
liv er en annen forklaring på den
unike Stavanger-given. Sammen
har de dannet Miljøhjørnet, om
staker ut kursen i avfallsseilasen.

Miljøhjornet bruker Roga
landsforskning og NOAS Pro—
sjektkontor til å undersøke mu
lighetene fir gjenvinning. I
Stavanger forskes det på søppel.

Oljeselskapene har bidratt
økonomisk. Mange millioner øl—
jekroner har gått med i avfalls
strategien. Dessuten har Statens
forurensningstilsyn (SFT) bidratt
med ca. en million kroner, i til—

legg til betydelige midler fra In
dustrifondet.

Og til slutt er det holdningene.
Kjell Inge Olsen mener at næ
ringslivet i Stavanger ikke er så
konservativt som andre steder i
landet. De er apne for nye og ut
radisjonelle løsninger, mener han.

Lønnsomt?
Men er avfallssatsingen i Sta
vanger lønnsom? SMIL, svarer
Kjell Inge Olsen. Smil?

Jo, Fretex og NOAS prosjekt-
kontor har kalt gjenvinningsstra
tegien for SMIL, som står for So
siale virkninger, Miljovirkninger,
Industrielle virkninger og Lønn
somhet. Fretex står for innsam
ling og sortering av avfallet. Her
brukes i stor grad yrkeshemme
de, og de mottar økonomisk
støtte gjennom arbeidsmarkeds
etaten.

Miljovirkningene fører til inn
sparelse for samfunnet i form av
redusert fbrurensning og ressurs
bruk. Industrien kobles inn når
det utsorterte avfallet skal videre
foredles. Nye industriprodukter
blir skapt, og ifølge NOAS Pro
sjektkontor er dette lønnsomme
investeringer. Eksempler er pro
duksjon av isolasjonsmatenale
(av papir), oljelenser (også avpa—
pir), tepper (av tekst iler), bildekk,
og trafikkskilt og autovern (av
plast). ‘til sammen betyr SMIL at
miljøvennlig avfallshåridtering er
hade hedrifisøkonomisk og sam
funnsøkonomisk lønnsomhet,
ifølge initiativtakerne.

Bra begynnelse
Gabrielle Brennhaugen i Natur
vernforhundet Rogaland berøm
mer Stavanger kommune for å
være en spydspiss i arbeidet for
mer miljø i avfallspolitikken.
Men hun understreker at det
som er oppnådd per i dag bare er
en god begynnelse. Det gjenstår
å se om de vidløftige planene blir
satt ut i livet.

Ellers mener hull at arbeidet
med avfall i IVAR-kommunene
går noe tregt, fordi alle må være
enige fi4r noe kan settes ut i livet.

Brennhaugen advarer mot at
det fokuseres for mye på gjen
vinning.

— Det viktigste er tross alt at vi
produserer mindre avfall. Hvis
avfallsmengden vokser, hjelper
det ikke bare å satse på gjenvin
ning. Blant annet kan kommu
nene sette krav til mengden cm
ballasje når de gjør sine innkjøp,
sier hun. •

Hva kan
gjøres?

Bare fem proser )yv
det kommunale avfal

let blir gjenvunnet i
Norge dag. Myndighc

tene mener at det er
mulig å gjenvinne om
trent halvparten. Mye

kan gjøres for å øke
gjenvinn ingsgraden:

• KoMMuNAL MILJOAVGIFT. I
dag koster det kommunene i
gjennomsnitt 200 kroner mer for

å få ett tonn soppel på fylhingen
enn det vii dag betaler i renova
sjonsavgift. Regjeringen foreslår
at renovasjonsavgiften økes, slik
at kostnadene blir dekket og gjør
gjenvinning mer lonnsomt.

• STATLIG MILJ0AVGIFT. Regje
ringen åpner også for å innføre
en statlig miljøavgift som skal
legges på toppen av renovasjons
avgiften. Det skal gjøre vanlig av
fahlsdeponering enda dyrë’re, slik
at gjenvinning blir foretrukket.
Målet med avgiftene er at alle

V’ unnets kostnader ved da
avfallsdeponering skal dek

kes, inkludert miljøkostnadene.
• ØKT ENERGIPRIS. Regjeringen
mener at høyere pris på energi vil
øke gjenvinningen, fordi pro
duksjon basert på resirkulert ma

teriale
er langt mindre energikre

vende enn produksjon basert på
nytt råstoff. Men regjeringen øn
sker ikke høyere energipris, av
hensyn til næringslivets konkur
ranseevne...
• PLIKT TIL Å LEvERE. Ifølge re
gjeringen er hovedbarrieren for
økt gjenvinning mangel på avset
ningsmuligheter. En måte å løse
dette på, er at stat og kommune
forbyr at enkelte typer avfall le
veres på søppeldvnga.
• KILDE50RTERING. I skrivende
stund er det et forslag i Stortin
get om å påby kildesortering av
avfall i alle kommuner. Hittil har

det bare vært påbud om å utar
beide planer om kildesortering.
Dette forslaget vil ytterligere bed
re tilgangen på råmateriale for
gjenvinningsbedriftene.
• Pii0DuKTKRAv. Produsentene
kan gjennom mihjøavgifter tving
es til å gjenvinne en viss prosent
av produktene, slik det gjøres i
Tyskland. I EF er det planer om
å forby emballasje som verken
kan brukes om igjen eller gjen
vinnes innen år 2000. I Norge
ønsker regjeringen en avgift på
produkter som skaper spesielt
store avfallsproblemer.
• ØKoNoMIsKE TILSKUDI). Sta
ten kan gi økonomisk støtte til
etablering av gjenvinningsindus
tri, slik den allerede har gjort i
flere tilfeller.
• MÅL FOR AvFALLsP0LITIK-

KEN. I en lang rekke land har
myndighetene satt konkrete mål
for en mer miljøvennhig avfalls
behandling. Den norske regje
ringen er et unntak. I stortings
meldingen om avfall som kom i
fjor, var det ingen konkrete mål,
noe som ble sterkt kritisert av
Naturvernforbundet.•

Hvorfor
gjenvinne?
• Framstilling av produkter på
grunnlag av resirkulert avfall er
ofte mindre energikrevende enn
å bruke jomfruehige råvarer. For
eksempel kreves det prosent
mindre energi ved gjenvinning
av aluminium enn produksjon
basert på nytt råstoff, og det
trengs 25 prosent mindre energi å
produsere glass ved hjelp av om
smelting enn ved bruk av nye rå
varer. Samtidig er det selvsagt et
poeng at gjenvinning sparer ne
turressurser.
• Vanlig avfallsdeponering ska
per store forurensningsproble
mer. Det fører til sterkt foruren
set sigevann, som blant annet har
ført til at bekker gror igjen og
fiskevann blir ødelagt.
• På fyllingene produseres gas
ser som bidrar til drivhuseffek
ten. Metangass fra fylhinger står
for



AVFALL FÅR
TI TUSEN
I ARBEID

I Norge kan det skapes minst ti tusen nye arbeidsplasser
innen gjenvinning av avfall, ifølge en beregning som konsulent-

firmaet NOAS Prosjektkontor har gjort for N&M. Statens
forurensningstilsyn (SFT) mener at tallet er realistisk.

H
vis vi gjenvinner 40 pro

sent av avfallet i Norge,
kan det skapes minst ti

tusen nye arbeidsplasser. Ar
beidspiassene kommer innen
innsamling, sortering og fored
ung. I dag gjenvinnes bare fem
prosent av avfallet.

NOAS Prosjektkontor i Sta
vanger har beregnet at 650 til
iooo nye arbeidsplasser kan ska
pes innen år 2000 Stavanger-re
gionen (i de åtte IVAR-kommu
nene) hvis 40 prosent — 50 000

tonn — av avfallet gjenvinnes.
Dette avfallet vil representere
verdier for mellom 250 og oo
millioner kroner hvis det videre
foredles. NOAS mener dette er et
realistisk mål.

I dag er det 150 til 200 arbeids
plasser innen avfållsgjenvinning
i denne regionen. 20 prosent av
alt avfallet gjenvinnes, men så å
si ingenting videreforedles.

Arne Olsen i NOAS Prosjekt-
kontor sier til N&M at det tilsva
rende tallet for hele Norge vil
være rundt ti tusen nye arbeids
plasser innen innsamling, bear
heiding og videreforedling av av
fall. Dette er et meget forsiktig
anslag, og det er tatt hensyn til at
gjenvinning av avfall er lite aktu
elt i spesielt spredthygde deler av
landet.

Overingeniør Geir Wigclel i
SFT sier til N&M at ti tusen ar
beidsplasser innen gjenvinning
virker som et rimelig anslag. De
fleste arbeidsplassene vil komme
innen videreforedling. I Stavan
ger-regionen finnes konkrete

planer for foredling av papir, tek
stiler, plast, gummi, trevirke, me
tall og organisk avfall.

— Men vil ikke mange av disse
arheidsplassene fortrenge eksis
terende arbeidsplasser?

— Bare i liten grad. Gjenvin—
ning er for det første mer ar
beidskrevende enn produksjon
basert på ramaterialer. Stor grad
av automatisering er for dyrt for
bedriftene som driver med gjen
vinning. Dessuten vil en del av
produksjonen erstatte import.
Det er for eksempel tilfellet for
innblanding av brukt papirfiber i
asfalt. Gjenvinning skaper utvil
somt et stort antall netto nye ar
beidsplasser, sier Olsen.

Arbeidsplassene til innsamling
og sortering vil fortrenge svært få
arbeidsplasser, fordi alternativet
ville vært å kaste avfallet på fyl
lingen.

Store muligheter
Gjenvinning av avfall sysselset
ter allerede i dag mange rundt
om i Norge. For eksempel arbei
der 63 personer innen innsam
ling og bearbeiding av matavfall.
500 til 700 arbeider med inn
samling og bearbeiding av papir
og papp. 300 arbeider med brukt
jern og metaller, mens 40 til 50

personer jobber med fiskeavfall.
Alle opplysningene er fra bran—
sjene selv.

Ifølge myndighetene, kan
gjenvinningen av papir, papp og
fiskeavfall fiardobles i firhold til i
dag. Gjenvinningen av glass og
bildekk kan tredobles, plasigjen—

vinningen seksdohles og mat—
gjenvinningen tidobles. 1)isse tal
lene er basert på hva som er
praktisk mulig å gjennomføre.

Det finnes også mange andre
muligheter for gjenvinning enn
det som ses på som aktuelt i dag.
Opphugging og videreforedling
av ut rangerte oljeplattformer og
skip er ett eksempel. Rundt ar
2000 vil ut rangerte oljeplat tft)r—
mer utgjøre 500 000 tonn jern,
og fra samme tid vil det årlig
være 25 000 til 30 000 utranger—
te plastbåter her i landet.

Redusere avfallet
Geir Wigdel i SFT ser store mu
ligheter for å skape jobber i av—
fallssektoren. Myndighetenes
høyest priroiterte mål for avfall
er å redusere mengden. Det kan
gjøres ved å vedlikeholde (le pro
duktene vi har, noe som krever
en godt utbygd vedlikeholdssek
tor. Og vedlikehold forutsetter
mye mer arbeidskraft enn pro
duksjon av nye varer. Reparasjon
er med andre ord god sysselset—
tingspolitikk.

— Del kan skapes tusenvis av
nye arbeidsplasser innen vedlike
hold, for eksempel demontering
og reparasjon av elektriske artik
ler, sier Geir Wigdel.

Men en forutsetning for å
hygge opp vedlikeholdssektoren,
er at kapitalvarer blir dyrere og
arbeidskraflen billigere, mener
han. I dag er det ofte billigere å
kjope nytt enn å reparere (le pro
duktene vi allerede har. I

ARBEIDSPLAS
SER: Gamle

kjøleskap har gitt
arbeid til blant

annet Ketil
lngebretsen ved

Norsk Kjøle
industri i Sta

vanger. Nye be
regninger viser at

ti tusen arbeids
plasser kan ska
pes innen g/en

vinningavavfa!li
Norge.
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RESIRKULE
RER: Statoil
Bambie, her
representert

ved Grant
Gundersen

og Sissel
Bergwitz

Lars en,
resirkulerer
nå 60 pro

sent av
avfallet og

tjener én
million årlig

på det.
(Foto: Leif

Berge)

I.’t gammelt og «sterkt» ek—

Jj sempel er Borregaards
fibri kker i Sarpsborg.

Tidligere slapp de tolinevis
med papirmasse i (iloinina

hvert ar, og gjorde livet surt for
fisk og fiskere. I dag tar beclril
ten vare pi papirmassen og
bruker den som rastoff for ny
produksjon. Det har fort til at
Borregaard i dag er Nordens
største produsent av 96 prosent
sprit og verdens største produ—
sent av bindemiddelet ligning.

Et annet eksempel er smelte—
verksindustrien i Norge. Røy
ken fra librkkpipene inneholdt
ärlig ca. 170 000 tonn med støv
som gjorde himmelen gri og
klesvasken svart for dem som
bodde i nærheten. Elkem ut
viklet eget initiativ et filter
som kunne samle opp stovet,
og miljovernmyndighetene be—
gvnte etterhvert a stille krav om
rensillg. i løpet av 1970— og 8o—
ara ble alle bedriftene «roykfri><,
og i dag firedler l.lkenl stovet
og selger det videre.

Felles li ir Borregaard og El—
kern er at de øve produktene
har blitt okononiiske gullgru—
ver, og at avfiilsproduksjonen i

dag er mer lonnsoni enn den
opprinnelige produksjonen.

Selv om utviklingen av den nye
teknologien som skulle til bade
kostet penger og tok tid, så var
det lonnsomnle investeringer.

Dyrt å bli kvitt avfall
Selv om bedrifter ikke klarer å
lage nye produkter av avft1let,
kan det ligge stor gevinst bare i

å fi ned avfillsmengden. I dag
bruker næringslivet store sum
mer pa a kvitte seg med avfdl. I
fbrhindelse med behandlingen
av den sakalte as fållsnleldingen
i Ijor ga Stortinget klar beskjed
om at det i framt ichi skal bli
enda dyrere, og at bedriftene
selv nia bære mer av kostnacle—
ne med a bli ks itt sopla.

Disse sigiialene, og støtte fra
Statens fbrurens ni ngstilsyn
(SI T) , har li in til at en rekke
bedrifter har begynt å gjore noe
med avfallsdyngenc de etterla—
ter seg.

Siatoil Bainble er et eksem
pel pi det. De kjørte hvert år
2500 cont ain erlass med si ppel
p fyllinga. Mccl ivrig innsats
fra de ansatte fikk de sortert av—
tallet, og det viste seg at mye

kunne brukes om igjen eller
selges. Innsatsen tiarte til at av—
fallsnicngclen gikk ned med 60

prosent. Prosjektet san satt i

gang uten tanke pa at det skul
le lonne seg, men ga likevel en
pen økonomisk gevinst, en
million kroner i iret.

Et annet eksempel er becirif—
ten Figgjo i Sandnes som lager
porselen. Tidligere kjørte de ar—
lig 290 tonn mccl leire til kom
munale fvllplasscr. I fjor fikk
bedriften hjelp av SFT til i gjø
re noe mccl problemet. Mccl
smi investeringer og enkle fiir—
beclringer klarte de å forandre
produksjonsprosessen. I dag er
avlallsmengden redusert til 90

tonn. Og overskuddet er økt
mccl nærmere 400 000 kroner i
aret.

— Resultatet har gitt oss blod
p tan n. Vi kom ner ikke til i gi
oss tur vi har fatt unna alt lei—
reavfallet, sier assisterende di
rektør Steinar Lima i bedriften.

SFT gir støtte
SET har fra hosten 1991 gitt
økonomisk støtte til omlag 120

bedrifter som har satt i gang lik
nende tiltak. Mange av beclrif—
tene har gjort samme erfaring
som Statoil Bamble og Figgjo.
— Selv om noen av forsøkene
har vært mislykkete, er hoved
regelen at miljøtiltakene fiiktisk
har gitt økonomisk gevinst for
bedriften, sier sjefsingeniør
Uno Abrahamsen i SFT.

I—I va er så gruni øen til at sig—
nalene fra næringslivet ofte er
så negatise til miljøkrav? — En
viktig årsak kan være at resir—
kulering ofte gir clarligere kva
litet, sier fagsjef Bjorn Sveen i
Næringslivets I lovedorganisa—
sion.

— Det er et problem for nor
ske bedrifter, som har god kva
litet som sitt st cirste konkur—
ransetoririnn.

Et annet problem er at
mange inclustribedritter i dag
sliter tungt økonomisk, og
mangler ressurser til å sette i
gang nye ting.

— Men næringslivet er lEn—
kere til å ta vare pa avfiillspro—
clukter enn det folk flest tror.
Det har skjedd veldig mye i de
store bransjene de siste io ira.
De fleste bedriftene vil i leng
den tjene på å sette strenge mil—
jøkrav til seg selv, sier han. •

)

DE SOM VANT:
Anne Kjos-Wenjum fra Stryn

snakket, smilte, åt tyggegummi
og skar kake samtidig. Her omgitt

av Oskar Tenden, Stryn (delvis
skjult), Morten Linseth fra verne

gruppa for Lomsdalen, høyre-
mann og Breheimen-elsker CarI

Fr. Lowzow, og den utret
telige Rauma-verner

Bjarne Kylling.

)

AVFALL
GULL

VERDT
Avfall er ikke lenger bare et problem for

industrien. Miljøvennlig avfallsbehandling
kan tvert i mot være svært lønnsomt.

N&M RAGNHILD NOER

Det var like før
vårfiommen, i
hvert fall sørpå.
kom til Oslo, fra
hele Norge: Der
skulle Stortinget si
ja eller nei til det
vakreste de vet om.
Det var skjebneda
genforden som
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e kom fra Tovdal, fra
Stryn, fra Rornsdalen og
Bronnøysund. 1)et var 1.

april og i Stortinget sto Vernepla n

IV og Samlet Plan for Vassdrag
p3 timeplanen. For mange av de
som kom var det avslutningen pi
en vernekamp som hadde vart i
10, 20, 30 ar. Men slutt? Bare hvis
politikerne vedtok å verne elva
deres. Gjorde de ikke det, var
denne stort ingsbehandlingen
bare begynnelsen på neste kamp.

J)e hadde liksom litt av natu
ren med seg. Ikke sann å fhrslå at
det luktet kvae pa stortingsgalle—
nei, men det sto da i hvert tåll en
og annen rvggsekk blant

stresskoffertene på golvet
i garderoben. På knagge—
ute hang grønne vindjak—
ker, og en uttlyitet oster—
dol hadde lagt igjen ei
svart skyggelue i filt.

Oppe på galleriet satt
de, elveelskerne, med so
lide never og rolige blikk,
mens parlamentarikerne
utbredde seg om kraftba—
lanser og langsiktige ek—
sportavtaler. For den som
kjenner forskjellen på en
helligdom og en kraftlecl—
iling, gjor slike papirkni—
rende politikerlyder

vondt langt inn i hjertet.
Det er nemlig alvor å

elske en clv. Da alt var
over og kakene sto pa
bordet, forklarte Morten
Linseth fra vernegruppa
for Lomsdalsvassclraget
om trent hvor alvorlig det

— Da Sissel Rønbeck flyttet
Lomsdalen fra kategori 3 til ka
tegori i i Samlet Plan o er natta,
da ble jeg sjuk. Da la jeg med 40

i f ber i en uke.

Alle var der..
Men så gikk det jo bra da, far de
fleste, I )a avstemningen var over,
var det ikke fritt far at en og an—
nett stribukk ble blank i øynene.
Så var det lst, og (lit kom alle:

Johan Rørvik hadde berget
( åtular, og stilte med rød rose i
knapphullet. Fra Lillehammer—
kanten kom Lars Helling og Jon
Sylte, de hadde vunnet Dyre Otta

Varig vern:
• Gaular
• Rauma
• Lornsdalen
• Breheimen/Stryn
• Øvre Otta
• øvre Glåma
• Etne

og tapt Jora, og holdt humoret
oppe.

Veteraner fra Romsdalen jul,—
let for vent av Raunta, og mvi—
terte alle de traff pa besøk. Og det
var f.il dag å takke nei til sjarm—
troll fra Vestlandet; en smorblid
Bjørn Joran Pedersen, eller en
rørt Bjarne Kylling med bifoka—
le briller og bukseseler fra Adres
seavisen.

• .og alt var mulig
I )et kan virke soiti ons alt er mu
lig for den som har kriget og vun
net. Anne Kjos—Wenjuin fra
Stryn lyktes med alt: Hun skar

Ikke varig
vern
• Tovdalsvassdraget
• Jora
• Vefsna
• Lingvang/Tenges
dal

kake og åt kake, ble intervjuet og
fotograft’rt og smilte kontinuer
lig fra øre til øre, samtidig som
hun lop fra bord til bord og had—
de minst to pakker tyggegumnti i
munnen til enhver tid.

Og det var flere blide danwr:
En meget opplagt informasjons
sjef Curo Tanjem, Naturvernfor—
bundet, i flammende rod over—
del. Ragnhild Queseth Haarstad i
sort kappe, men svært fornøyd, i
følge med stortingskollega Anne—
liese Dorum; begge behorig
klemt og takket for innsatsen av

OPPVARTNING: Populære
stortingsrepresentanter,

Ragnhild Queseth Haarstad
(Sp) blir grundig oppvartet

av Bjarne Kylling, Anneliese
Dørum (Ap) er helt o’rgitt
Per Flatberg: For e. ) g!

Dag Ilareide. Ilan stilte med itlO—

biltelefon og skinnvest, og kun
ne puste ut etter kraftig lobby—
virksomhet til siste ntinutt.

Og det var flere som telefa—
nerte: Morten Linseth, far ek
sempel, ringte hjent til kona i
Bronnoysund og forlangte flagg
og bannere på verandaen.

Noe mer avbalansert i stilen
var tidligere Naturvern forbund—
leder Ragnar Vik, han ankom
festen med slips og sjerf mykt
rundt halsen. Slips hadde også
den alltid aktive superveteranen
Per Flatlterg; det var grønt for
anledningen og stramt knyttet

-I
ALLE VAR
DER: Også
SV-leder Erik
Solheim og
Øystein
Dahie fra
Worldwatch/
Turistfore
ningen/
ESSQ Nor
ge. I midten
Johan Rør
vik. Gaular
vassdraget.

Verneplanen
Tilsammen ble i 28 vassdrag vernet i verne-
plan IV. Slik ble resultatet i de mest kon
troversielle sakene:

- r’ISTER: En spesiell dag
også for proffe miUøvernere som Dag Harei

de, Heidi Sørensen og Thor Midteng.

er.

«Vi VANT»: Rauma-vemer Bjørn Jøran Pedersen L........
strålte som sola. Her flankert av Mi4øverndepar

tementets Thrond Berge Larsen.

SAKSORDFØRER: Det
er et hardt liv å være
saksordfører for vass
dragssaker. Eva Fin-
stad fra Høyre var
skyteskive for ivrige
lobbyister hele våren.

I

om en noe apnere skjortelinning. Og sa
glad som hui var!

Og enda var det flere: Øystein Dah—
le, for eksentpel, fra Worldwatch/Tu—
ristforeningen/Esso, i ivrig passiar med
SV—leder Erik Solheint. Samt en betyde
lig kontingent kjekke og beskjedne yng
re, fra Natur og Ungdom og derom—
kring.

lt skår i gleden: Mutte og nedsiatte
sto tovdølene og så (le andre fire. De
tapte avstenmingen med knappest mu
lig margin, men brukte festen til å for—
b,mne seg pa at neste gang, da... Og
mye skal gå galt om det ikke går bra for
dem til slutt, ogsa. I
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Portrettet. Lars Walløe

Hval
fessJiei’i Professor Lars Walløe

er leder for norsk
miljøforskning, sjø

pattedyrjbrskning og en nær venn og rådgiver for Gro Harlem Brtindtland. Det
var Walløe som fortalte henne at vågehvalbestanden var stor nok til å tåle fangst.

— Jeg benekter ikke at jeg er en av de personene som Gro lytter til. Hvis jeg
hadde sagt at hvalbestanden var på vei nedovei; ville det påvirket det norske

standpunktet, sier Walløe.

N&M ANDERS GJESVIK

D
ir IIE1ZSK[R IN PROFESSOIIAL ORDFN på Lars Wal—

løes kontor. Utredninger, rapporter og fagboker
står pent pa rekke og rad i hyllene. På en liten tav—

le forklarer sirlig håndskrevne piler og bokstaver hvordan
en muskel beveger seg. Det er bare to typer gjenstander som
tilsynelatende ikke vil innordne seg, en samling tomme syl—
tetoyglass og en skulptur med to keramikkgriser. Glassene er
i det minste rene, men grisenes velystige stilling viser ingen
respekt for omgivelsene.— Grisene er en gave fra en student. Syltetoyglassene stam
mer fra lunsjbordet vart. Jeg har tjue forskjellige frukttrær i
hagen, og et konstant behov for glass til alt syltetoyet vi lager.
I alle tilfi’lle ville jeg samlet dem opp for ii ta dem med til en
glasscontamer, sier Walløe.

Profrssoren svarer raskt, før vi har rukket å formulere
spørsmålene. Blikket bak brillene er mer preget av studen—
tens iver etter å svare, enn av en professoral trang til a do—
sere. Og læretrangen har alltid vært sterk hos Walloe. Nit—
ten år gammel begynte han å studere medisin, og at le år
senere tok han embedseksamen i medisin. Samme året tok
han hovedfiigseksamen i realfag. Han hadde lest realfag inn
i mellom inedisinstudiene. Pa åtte år hadde han tatt to ho—
vedfiig som normalt skulle tatt 12 ar.

— Jeg hadde fin studietid, uten stress.
Den gangen var (lei vanskelig å komme
inn på medisinstudiet, men selve studiet
krevde ikke mye. Jeg visste tidlig at jeg vil
le bli forsker, og ikke lege. Derfor tok jeg
lett på de praktisk rettede Ligene og hop
pet over t urnustjenesten. M edisinstudiet
ga mange spennende problemstillinger,
men ieg trengte fysikk og matematikk for
a løse (1cm.

Walloe gikk rett fra studiene til et for—
skerst ipendiat, og etter noen ar ble han
flirsteaiuanuensis i tysiologi, læren oni le
vende veseners livsftinksjoner og proses—
ser. Samme aret tok han doktorgraden i

dette fitget. 1Jan forsket på nerveceller. Cellene var så kom
pliserte at han måtte studere dem gjennom en datamaskin,
som gjenskapte dem. Walloe trengte så dypt inn i dataver—
dens mysterier, at han to år etter den medisinske doktor
graden gikk over i en dosentstilling i informatikk. Åtte ar se
nere ble han professor i faget. 1—lans arbeid var hele tiden
basert pa 1rsiologien, og etter ti år gikk han over i et profes—
sorat i fysiologi.

Si KSuAL11’FT ui en av levende veseners viktigste livsfunk—
sjoner. Walløe hadde gjennomført et helt medisinstudie uten
at emnet ble berørt. Den unge amanuensisen fikk studenter -

fra 68-generasjonen, som i høy grad berørte både emnet og
hverandre.— Jeg så behovet for seksualundervisning. Den gangen fan
tes det amerikanske og svenske undersøkelser av folks sek
sualvaner, men ingen norsk undersøkelse. Mange mente at
frivole svenskers handlinger var noe helt annet enn hva man
ville finne i Norge. Jeg satte i gang en undersøkelse med mc
disinerstudenter som interviuere som motbeviste denne pa
standen.

Fra denne perioden stammer en av de fa vandrehistorie—
ne om Walloe. Det heter seg at han viste studentene lysbilcler
av seg selv, kun ikledd elektroder, mens han livsfunksjoner—
te mccl sin kone. I følge historien ledet elektrodene til appa
rater som skulle male prosessene mens de levende vesene
ne utøvde sin livsfunksjon.

— Det var ikke meg. Jeg viste lysbilder av en amerikansk
indremeclisner ved navn 1)ickinson som prøvde elektrodene
på sin kone.

Dette er et sjeldent tilfelle av en Walloe—historie. Walløe er
ikke en mann som skaper historier og anekdoter, sier de som
kjenner ham. I lan gjør (lei som skal m)imres, og det går som
det skal.

Dc MYI i lAR (Årr som det skal. Lars Walloe har en meritt—
liste som i detaljert lirm ville tylle hele plassen til et portrett—
intervju. Han har hatt et utall sentrale ‘ers og

Det ville være
merforståelig om
det utenlandske
presset mot Norge
kom på grunn av
barskogvernet enn
hvalfangsten
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— Som ungdom trodde jeg

at jeg var verdens mest

Grønn hverdag
stillinger i el vidt spekter av

områder, som spenner fra fami—
lieplanlegging og sur nedbør til
hvalfangst og miljoforskning.
Den ferskeste utnevnelsen er stil
lingen som områdeleder for mil—
jo og utvikling i (let nyopprette
de Norges forskningsråd, en
sammenslutning av de fem tidli
gere forskn ingsrådene.

Men Walloe tror ikke at alle
revirkontliktene er løst fordi om
man slår sammen forskningsrå—
dene.

— Det er en tendens til at opp—
dragsforskningsinstitusjonene er
i kontlikt med universitetsmiljo—
ene. De slåss også mot hverandre
om oppdragene. For eksempel
Norsk institutt for vannforsk—
ning og Norsk institutt for na—
turlorskning, hvem av dem skal
ha ansvaret for planter og dyr
som lever i vann?

I hovedtrekk mener Walloe at
norsk miljoforskning er god.
Men han synes at kunnskapen
den frainhringer ikke blir brukt
godt nok, av blant annet kom
munene.

— Et eksempel er Ilamar kom
munes plassering av en OL-ishall
tett inntil et våtmarksområcle for
fugler. For a sikre bedre anven
delse trenger miljoforskningen
tilfbrsel av samfunnsfåglig kom
petanse, ikke bare realfag.

PÅ REAL5KOLEN K0NKU1{itERTii

Lars med klassek merat Gro om
hvem som var hest i klassen. De
fulgte hverandre gjenoom mcdi—
sinstudiet, og lbrtsatt er statsmi—
nisteren og professoren nære
venner. Gro Harlem Brundtland
er ikke kjent som en kvinne som
tar råd fra andre, men Walloe er
en av dem hun lytter til. Mange
mener at kombinasjoneo av den
sentrale stillingen i miljoforsk—
ningen og det nære vennskapet
med Gro gir ham meget stor
makt i norsk miliopolitikk.

— Jeg benekter ikke at jeg er en
av de personene som Gro lytter
til. Hvis jeg hadde sagt at hvalbe—
standen var på vei nedover, ville
det påvirket det norske stand—
punktet. Jeg liker å ha innflytelse,
begrenset til noen felter. Men jeg
ville ikke like å ba makten til a av—

gjore norsk
hvalfangst. I
politikken er
det for mange
momenter tor meg. Jeg ser en
nyanse mellom innflytelse og
makt.

Men Gro tar ikke alltid råde—
iw fra sin venn. Walløe var med
på å framlegge det faglige grunn
laget for barskogvernet.

— I den beslutningen er jeg ue
nig med Gros regjering. Jeg synes
(let er vanskelig a forstå at man
ikke fikk politisk enighet om et
mer oml1ttende barskogvern.
Jeg så hvordan den nyheten slo
ned som en hombe i utenlandske
miljokretser. Det ville være mer
forståelig om det utenlandske
presset mot Norge kom på grunn
av barskogvernet enn hvalfang—
sten.

DE FLE5TE iNNiLvTELsEsRiKi
menn kamutlerer kroppen i en
grå kokong, også kalt dress. Den
eneste fargeldatten er en pil som
peker opp mot hodet, også kalt
slips. Det er hodet som teller,
kroppen er bare et brysomt ved
heng. Professor Walloes pleier å
opptre i kortarmet skjorte in
nendørs. Utendors iforer han seg
genser, anorakk, gummistovler
og gammel herresykkel. Det es
sensielle slipset er aldri der.

—-Jeg har lite sans for det tra
disjonelle mannsantrekket med
dress og slips. Også i byen må
man kunne bruke et antrekk som
det er greit å sykle med. Jeg pro
testerer mot mannens kontdrmi
tetspress, som er langt hardere
enn kvinnens. Jeg liker ikke det
te slipset som henger ned. Hvis
anledningen krever det, foretrek
ker jeg å bruke en selvknyttet
sloyfe.

Walloe har sans for å bruke
det som helinner seg under ho
det også. I helgene har laborato—
ner og kontorer dltid mattet vike
for turer i naturen. Om hosten,
vinteren og våren på ski eller til
fots i Nord—

ker å tråkke
loypene

selv, og sedba—
ten har selv—

følgelig ingen hjelpemotor. Ijel
let er ikke Walloes domene.

— Der blir det litt for mye stein
for meg. Min naturopplevelse
baserer seg på å forlate mennes
ker til fordel for dyr og planter.
I Ivis jeg går alene, ser jeg mange
flere dyr. Jeg er ikke menneske-
sky, men det er deilig å være stil
le og ikke prate av og til.

Men en dag motte han en
kvinne i skisporet, og de snakket
nok til at hun i dag er hans kone.
De deler naturgleden. Interessen
lBr billedkunst er også felles, og
de går ofte på utstillinger.

— Men vi går aldri på konsert,
og stereoanlegget står sjelden på.
Som ungdom trodde jeg at jeg
var verdens mest umusikalske
menneske. I )et var for jeg tratf
min kone.

I 50MMERHAI .vÅiun kommer
vågehvalen opp til norskekysten,
men man vet lite om hvor (len
oppholder seg i vinterhalvåret.
Oppholdstedet til professoren
som forsker pa dem er langt let
tere å stedfeste. I hele sitt liv har
han bodd i barndomshjemmet
på Sogn i Oslo, det eneste rinn—
taket er tiden i militærtjeneste.
Som student fikk han ilde
studielån fordi faren tjente for
mye, derfor bodde han på hybel
hjemme hos foreldrene. Da han
giftet seg, ble andre etasjeR i
barndomshjemmet ledig. Og der
har han nå bodd i 54 år.

— Jeg er ekstremt bofåst. Jeg vil
ikke bruke mye energi på å endre
ytre forhold, de indre forholde
ne betyr mer. Det er viktig for
meg hele tiden å lære noe nytt.

Både hesteforeldrene og ford
drene var Christiania—borgere.
Dette borgerskapet hadde flere
dyr. Lars XVilli,e har viderefort
tradisjmwn med hund og due—
hold. I dueslaget på Sogn sitter

tjue brevduer,
og hins har en
New Found—
lender. I )uene
var lille lars
sin introduk—

sjon til hiologien. Han hadde
mange sporsmål om alt fra uwe—
genskaper til foreldrenes omsorg
for avkom. Svarene lånt han ved
å observere duene og å lese 1kg-
boker.

I (len borgerlige tradisjonen
var duene låde kjottproduksjon
og kosedyr. Walloe har bare vi
derefort siste del av tradisjonen.

— Jeg er glad i dyr, og både du-
ene og hunden er rene kosedyr.
Men det hender jeg må avlive et
overskudd av duene, og jeg har
avlivet mine egne hunder når de
blir for gamle. Jeg vet hvordan
det skd gjøres, og jeg tror det er
best for hunden å do hjemme i
vante omgivelser. For meg per- —

sonlig ville det være bedre om
noen andre avlivet hunden. Jeg
misliker å avlive (lyr, å bestemme
hvem som skal leve eller do, som
en slags gud.

Walloe har et motsetningsfylt
forhold til dyreforsnk i forsk
ningen.

— Det er greit hvis forsoksdyret
har det godt så lenge det lever, og
for forsoket enten blir avlivet el
ler gitt en narkose det aldri våk
ner fra. Men jeg liker ikke tilfeller
der dyret våkner for at forskerne
skal se videre utvikling etter for
søket, eller der dyret ma være vå
kent for at man skal kunne se re
aksjoner under forsøket, slik som
når man tester blåskjellgift på
mus. Jeg gjennomforer ilde slike
forsøk, men jeg ser at man kan
være nødt til a godta spesielle til- -

feller som AIDS-forskn ing pa dyr. ‘

D,x(;EN ETTIR 0ETT1 iNTiiZ\’JU—
ET skal Walloe reise til Japm for
et mote i vitenskapskomiteen i
Den internasjonale hvalfangst—
kommisjonen. Professoren er le
der for Sjopattedyrprogrammet
som forsker på vågehvalen. 1—lan
har selv studert avlivningsmeto—
(lene av vagehvalen, og rådet
hvalfångerne til å bedre avliv—
ningen ved a skyte dyret fra siden
og på kort hold.

— Bekymringen for avlivning
en av vågehvalen er relevant.
Fjorårets hvalfangst var ikke fullt
ut akseptabel. Flere dyr ble skutt
bakfra, og på 1kr lang avstand.
Men det er forstaelig at vi må

bruke noen år på å lære hval
fangerne en ny metode. All men
neskelig bruk av dyr trekker inn
etikk. Jeg liker verken hurhons
eller moderne kyllingproduk—
sjon. Etisk synes jeg man skal ar
beide for å hindre det verste som
skjer, og da synes jeg storviltjakt
og grisens ferd fra bingen til slak
teriet fortjener større oppmerk
somhet enn vågehvalfångsten.

Fiskerne argumenterer med at
det er så mye vågehval at den spi
ser opp fisken for dem. En for
sker iTromso dopte vagehvalen
til «havets rotte», og daværende
utenriksminister Thorvald Stol—
tenberg brukte uttrykket i en
aviskronikk. Dagen etter tok
Walloe en telefon til Stoltenberg,
og sa at han ikke mente det var
dekning for dette uttrykket.

— Det er for det første et dar
lig symbol, fordi røtter blir sett
på som noe man skal utrydde.
For
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et bortgjemt strøk, to kvarta—
ler fra Den røde plass, i
restene av det som engang

var en ortodoks kirke, ligger
firmaet Tsjetek. ‘J’sjetek er en rus
sislc forkortelse for «menneske,
teknologi og kapital». Firmaet
holder en meget lav profil. De
har ikke navneskilt verken pa
bygningen eller over ringeklok
ka.

I to år har journalister prøvd
a få et intervju med firmaet, men
de har alltid fått avslag. Natur &
Miljø fikk etter flere henvendel
ser og forberedende møter med
‘l’sjetek et intervju.

Bortsett fra rykter og sensa—
sjonsoppslag i norske og uten
landske aviser, er det lite en vet
om firmaet. Mye av skylden må
Tsjetek selv ta. Eksempelvis ble

de rangert pa tredjeplass på en
oversikt over de mest betydelige
forretningssamarbeid i Russland.
Det russiske magasinet «Forret—
ningsfolk», som laget oversikten,
hadde ikke klart å finne noen in
formasjon om hvilke vestlige in
teresser som hadde investert i
Tsjetek. N&M har bragt pa det
rene at en rekke utenlandske in
teresser er med i Tsjetek. Blant
disse italieneren Arduino Mor
bin og tyskerne Manfred Sadlov—
skij (leder for International Pro—
motion Service) og Gerhardt
Voigt (president for Funk Elek—
tronik laboratorier).

Tsjetek ble etablert som aksje
selskap med eiere fra flere land i
desember 1990. En rekke russiske
selskaper ble ogsa mccl pa gildet.
Flere vitenskapsmenn med jord—
bruksbakgrunn var med i ny—
brottsarheidet. Tsjetek fikk status
som internasjonalt selskap og
med i styret kom amerikaneren,
Dimitri von Vitte, som har rus
sisk bakgrunn. I lan kunne imid
lertid ikke oppfylle sine forplik
telser som investor og ble
ekskludert.

Bomber og landbruk
Foruten de mer spektakulære
prosjektene med å odelegge
atomvapen og kjemiske våpen,
driver Tsjetek ogsa med endel
mer «hyggelige» prosjekter innen
okologi og jordbruk.

Til tross for hemmelighets
kremmeriet, synes selskapet a
blomstre. Nylig økte de antall an
satte til 100 personer. 40 arbeider
i Moskva og 6° i filialer i Sibir,
Krasnodar og Kharkov i Ukraina.

Til tross for et beskjedent ytre
summer det av aktivitet i det vi
kommer inn i «kirken». En rekke
mennesker haster fra kontor til
kontor. Moderne kommunika
sjonsutstyr suser på de ulike kon
torer.

På et av disse sitter Viktor
Kutsenko () som er selskapets
styrefbrmann. 1Jan har en fortid
i bmknæringen, men bar også en
akademisk bakgrunn. Kutsenko
smiler når vi spør om han har en
atomhombe liggende i kjelleren:

— Noen aviser påsto dette,
men jeg forlanger å bli trodd når
jeg sier at vi ikke har noen atom—
bombe ber. Vi har ikke engang
en kjeller i denne bygningen, gli-
ser han.

For tre år siden etablerte Kut
senko et senter for vitenskap og
teknologi. Dette ble senere ut
gangspunktet for Tsjetek.

Hindrer hjerneflukt
Kut senko begynte gjennom Tsje—

tek en spesiell forretningsdrift i
russisk sammenheng. Han ville
hindre en hjernefiukt i det rus—
siske samfunnet, gjennom å sik
re lønningene til ressurspersoner
i russisk vitenskap.

— Russiske vitenskapsfolk var
de første som fikk merke den
okonomiske krisen og ingen tok
vare pa dem. Naturligvis var ikke
dette ren veldedighet. Fra vår
side betrakter vi de intellektuel
le som en god investering.

Kutsenko skjønte hvilket
sporsmal si hadde pa tunga, og
fulgte opp:

— Jeg vil gjerne understreke at
verken Departementet får atom
energi, eller noen av dets urganer
eller vitenskapsmenn har vært
aksjeciere i Tsjetek. Du kan sjek—
ke det om du ikke tror meg, sier
han.

Viktor Kutsenko forlanger å
bli trodd, når h1m1 sier at de ikke
jobber med noen form for mil—
jofarlig teknologi.
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MIU0VENNLIG
Å FJERNE

SØPPEL MED
ATOMBOMBER

MOSKVA (Natur & Miljø): Til tross for et massivt internasjonalt press,
ønsker det russiske firmaet Tsjetek fortsatt å fjerne spesialavfall med
atombomberpå Novaja Senilja. Firmaets styreformann bekrefter i et

eksklusivt intervju med N&M at planene bare er lagt på is. Han kaller
denne bom bebruken for miljøvennlig.

N&M OLEG VISHNAKOV og OLA FLYUM
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— Alle Tsjetek-prosjekter
har en miljovennlig prohi. Det
gjelder også programmet som
skulle eliminere atomvåpen.
Uprofesjone[le med stor innflytel
se på opinionen, fikk stanset det,
sier Kutsenko ftwbitreL

Motarbeidet av hæren
Htm mener at disse aktivistene
glemte en ting.

— }:orestill dere at det eksisterer
en teknologi som gir oss mulighet
til å bli kvitt alle kjemiske vapen
og annet industrielt spesialavfall
meget kvikt, billig og okologisk
sikkert? Om det er så at denne
teknologien erstatter annen tek
nologi a dette området og får av—
tiillet brent og gjemt? Hva er al
ternativet? Amerikansk teknologi
er svært dyr og dertor ikke attrak—
tiv. Dessuten er det meget
inntlytelsesrike sirkler både i

T
sjernijsjevs offisielle tittel
er visedirektor har Det
allrussiske vitenskapelige

forskningsinstituttet for eksperi
mentell fysikk i det russiske ha
derale kjernefysikksenteret — Ar
zamas-16. Dette er en av (le
mange hemmelige atombyene i
det tidligere Sovjetunionen.

A1eksmder ‘l’sjernijsjev har ar—
beidet i Arzamas—i6 24 år og
hans jobb var å konstruere atom—
bomber. Nedrustningsavtalene
endret hans jobb dramatisk, og
som han sier det:

— Vi måtte vn litt på vår forsk
ning.

300 forskere
I m87 begynte Tsjernijsjev å for—
ske på atomteknologi til sivil
bruk. Filosofien var at vondt skal
vondt fordrive. Han så med an
dre ord for seg hvordan (le kun
ne odelegge kjemiske vapen, eks
tremt giftig spesialavfall som
dioksin, ng gamle atombomber
med sin <(fredelige» teknologi. To
år senere tikk han følge av andre
vitenskapsmenn, og nylig var det
300 russiske vitenskapsmenn
som arbeidet med denne ideen.

— Kan do kort Jorklare ln’a i/et—

Russland og i USA som ikke vil at
slike våpen skal odelegges raskt.

I Russland er det hard konkur
ranse mellom sivil og militær sek
tor. En av (le mektigste generale
ne cr1 )r. Anatolij Kunsevitsj. Han
var inntil nylig general tir solda
ter spesialtrent for kjemisk krig
foring, og leder nå en komite for
konvensjonelle kjemiske og bak—
teriologiske vapen. I )enne komi
teen er direkte underlagt den rus
siske presidenten. Komiteen er
ansvarlig for nedrustningen av
kjemiske våpen i landet.

Kunsevitsj ville ikke ha noen
innblanding fra Tsjeteks side i

ti’ handler om?
— Vi vil lagre avfallet som skal

fjernes i gamle gruver som blir
brukt til kjernefysiske spregning
er. Disse skaper et press på en mil
lion atmosfærer og temperaturer

(lette arbeidet. Han kalte Tsjeteks
pla ner urealistiske og dromme—
ner.

Viktor Kutsenko i Tsjetek
hevder at Kunsevitsj taler med to
to nger.

— Generalen følte sin posisjon
truet av vår billige teknologi.
Flan ville ha ansvaret for de mil
lioner av dollar som vi var fore—
speilet. Glem heller ikke at hun
drevisav offiserer i hæren ville
miste sin jobb om vi raskt klarte
a ødelegge kjemiske og kjernefy
siske våpen.

Kutsenko tikk en sot hevn i
desember i fjor. Det russiske par—

bygget spesielt for å ødelegge kje
miske våpen. I Russland er det
Tsjapajevsk—thbrikken. Amerika
nerne bygget en slik fabrilck på
Johnston-atollet, som tidligere
var et sted for testing av atom—
bomber ved Hawaii. USA vil bru
ke omkring soo år på å brenne og
fjerne alle sine kjemiske våpen.

— Vi tilbyr oss å fjerne disse
våpnene på in ulike steder i løpet
av so år. Vår teknologi innebæ
rer en 150 kilotonns—eksplosjon,
som ødelegger 2—3 tonn med gif
tige stoffer. Det amerikanske
mo-års programmet vil koste
omkring in milliarder dollar. Vår
teknologi er io—ino ganger billi
gere, hevder Tsjernijsjev.

Metoden testet
— I-far dere testet teknologieo de
res?

— Vinteren 1991 gjennomforte
vi et eksperiment. Det viste at av—
fallet ble forminsket io millioner
ganger.

— Hva oied nidjakansekvense—

— Vi mener at den eneste må
ten å studere vår teknologi, er å
teste den med internasjonale ob
servatorer. Faktisk har kjente
amerikanske eksperter allerede
sagt seg villig til å være med i et
slikt ohservator—korps. Vi vil
ogsa invitere miljogrupper som
Greenpeace.

— Er Novaja Senilja det hest eg—
new stedet Jår slike tester?

— Det er ikke opp til oss å be
stemme. Det jeg kan si er at den
ne oya har alt lagt til rette har slikt
arbeid, sier Aleksander ‘l’sjernij—
sjev.•

lamentet stemte mot Kunsevitsjs
planer for destruksjon av kjemis
ke våpen. Ingen ny plan forelig
ger, og ‘l’sjetek øyner derfor hint—
satt et håp for sin teknologi på
Novaja Semlja.

Telcnologien for å odelegge
atomvåpen og spesialavfall på
denne måten, ble funnet opp av
sovjetiske vitenskapsmenn i be
gynnelsen av 1991 i den henime—
lige atombyen Arzamas—m. Tsje—
tek og Kutsenko fikk vite om
oppfinnelsen samme aret. Atom
energibyraet, som har ansvaret
for Arzamas-tô, likte ideen og tu
sener av vitenskapsmenn fikk
jobb med å utvikle den.

I det tidligere Sovjetunionen
var en rekke byer hemmelige.
Deres oppgave var atomforsk
ning. I dag ligger disse kunstige
bydannelsene som fotlose elefån—
ter inne i Russland. Nå forsøker
(le å selge sine kunnskaper til fre
delige formål.

I tblge Kutsenko var hensikten -

med oppfinnelsen å hindre hjer—
neflukt av vitenskapsmenn fra
disse hemmef ige byene. Han un
derstreker at de ikke hadde di
rekte tilgang til noen atombom—
her. De sto bare for
finansieringen av testprogram
met. Hele programmet var kal
kulert til å koste DO millioner ru—
bler — et anseelig beløp i russisk
sammenheng.

Bare sju millioner av dette ble
betalt ut, ettersom Russland for
lenget sin stans i alle atomvåpen—
prøver med ett år. Til tross for
denne stansen, vedtok Tsjetek
nylig å fortsette og støtte nye un
dersokelser.

— Ble de miljomessige sidene
vurdert da de utvildet denne tek-,
nologien?

— Vi innrømmer at de økolo
giske konsekvensene har prosjek
tet ikke ble vurdert av vitenskaps
mennene i Arzarnas. De sier
imidlertid at de ikke har noen
grunn til å tro at (len ikke er sik
ker. Uansett mener jeg at den
eneste og beste måten å se om tek
nologien er effektiv og sikker nok,
er å teste den ut. Viktor Kutsen
kø forlanger å bli trodd når han
sier at Tsjetek ikke er ute etter å
tjene penger på prosjektet. Ln
eventuell fortjeneste på salget av
denne teknologien var tenkt
brukt til å sikre de økonomiske
og sosiale forholdene til de rus
siske atomfysikere, hevder han.

— Vi vil ikke bli lei oss om vår
regjering sier nei til en kommer
siell utnyttelse av en slik tekno
logi. Vi bare haper at (len kan
brukes til nasjonens beste, sier
Kutsenko heroisk.

S
tein Faleide Malkenes er fyl

kesleder i Sogn og Fjorda—

C ne og sitter i sentralstyret.
Medlem i Naturvernforhundet
har han vært i over tjue år. Men
hva er det som gjør at han egner
seg som leder for Norges Natur
vernforbund?

— Min erfaring i organisasjo
nen er at jeg kan omgås de fleste.
Jeg er tålmodig nok til å lytte til
folk, men samtidig utålmodig
nok til å ha handlekraft, sier Mal
kenes.

Vestlendingen vrir seg, det er
ikke lett å få ham til å legge fram
sine beste sider. 1Jan skynder seg
å legge til:

— Naturvernforbundet har
noen av de dyktigste miljøpoliti
kerne og miljofhgfolkene i Nor
ge, og noen av de mest engasjer
te miljovernerne. Som leder vil

( jeg være helt avhengig av støtte
fra alle disse menneskene. Jeg har
stor ærhødighet for å bli bedt om
å lede en slik organisasjon.

Valgkomiteen er mindre for-
beholde!) i rosen av Malkenes.
Han er initiativrik, har pågangs
mot, er ryddig og samlende og
har bred støtte i organisasjonen,
mener komiteen.

Lærer
Stein Malkenes og kona Margret
bor i Floro. De har tenåringsson
nene Simon Mikael og Martin.
Stein er utdannet lærer med hin
logi som spesialfag og etterut
danning i miljofag. Arbeidsdagen
tilbringer han som rektor ved
Rognaldsvåg barneskole. Kombi
nasjonen rektor—fylkesleder i Na—
turvernforbundet ga grunnlaget
før at Stein laget en norsk vari<mt
av kystovervåkningsprosjektet
Goast Wateh, som siden er brukt
av titusenvis av elever.

Stein kom
mer fra et av—
våre mest
vei avh eng i ge
fylker, men
det hindrer
ikke at han
setter kampen
mot veiutbyg
gingen høyt.

— Den løp
ske veiutbyg—
gingen er et
111 en in g sløs I
forbruk av of
fentlige res
surser. Norge
er et kystland,
og vi bør bru
ke sjøveien
mye mer enn
bilveien. Sjø-
transport og jernhane kan spare
både miljøet og milliarder av
kroner, samtidig som det gir
mange flere arbeidsplasser. Kam
pen



NASJONALHELTEN: — Alle kulturer har sin egen
grunnleggende fortelling som forklarer og for
svarer nasjonale laster og dyder. I Norge er det
Askeladden. Han løser problemene ved å lytte

til hva natu
ren sier, han
er en del av
naturen. Jeg
tror Askelad
den kan
være en
norsk drøm
om å føre
mennesket
tilbake til
naturen.
(III. Erik
Werenskiold)

(N
ina Witoszek er fodt og oppvokst i Po
len. I lun har bodd og studert i flere
land i Europa. For noen ar siden bosat—

te hun seg i del nordvestligste hjornet av kontinen—

teL I det kalde og værharde Norge hint hun ikke el
folk som dyrket innelivet, og anså naturen som et
nodvendig onde. Tvert imot. Nordmennene satt på
sitt varme kontor og dromte om å vandre rundt i
skogen i sno og regn. Denne nordlige stammen
hadde usedvanlig store og velutrustede hjem. De
inneholdt allverdens elektrisk og elektronisk krims—
krams, men del var ikke silketapeter og velkompo—
nerte aktmalerier som dominerte veggene. På to—
rupanelveggene hang bilder av elg og furn, og de
ubehandlede furubordene var pyntet med artige

trerotter og steiner. 1 hagen vokste sniåfuru og bjerk
som naturen hadde funnet det lbr godt.

Men fridager skulle ikke tilbringes i de lune og
varme hjemmene. Varme toller og tjernsynsappa—
ratet ble fbrlatt til fordel for gummistovler og rygg
sekjc. Naturen kalte. Forste gangen Nina ble invi
tert med på en norsk skogstur, gledet hun seg til en
dag fylt av samtaler. Slik ble det ikke. Hun skjonte
raskt at det var naturen som skulle besorge snak—
kingen, selv skulle hun lytte.

Etterhvert oppdaget Nina at allverdens furupa—
nel og elgbilder ikke var nok til å få denne nordli
ge stammen til å trives i sine hus. Sa snart anled
ningen bod seg, pakket (le ryggsekken og dro til en
primitiv liten koie; hytta. Der slapp (le kjoleskapet

og fjernsynets ft)rhannelse. Parafinlamper og våte
klær på stua var den ypperste kveldskos.

Nina ble dypt fascinert av denne forsamlingen
av europeiske avvikere. Med base ved Universite
tet i Oslo har hun i flere år studert oss.

Hedninger?
— Nordmenns dype forhold til naturen lever i spen
net mellom å oppfatte naturen som en «kirke», og
å oppleve den som sitt daglige livsgrunnlag. I det
forste tilfelle er naturen et sted for å gå inn i seg selv
og ettertanke. I det andre tilfelle er den en utfirdring
og et spiskammers, sier Witoszek.

Hun har lagt merke til at nordmenn ofte omta
ler naturen med kristne ord; vi snakker om skogens

katedral og solnedgangen som åpenharer seg. Men
vi bruker også hedenske ord som trolsk stemning.
Witoszek er usikker på om vi kan snakke om reli
giositet i tradisjonell fortstand. I mange tilfeller ser
vi at folk låner ord fra det religiose ordforråd for å
beskrive overveldende opplevelser.

— Kanskje nordmenn låner religiose uttrykk for
å beskrive sitt forhold til naturen? Men jeg tror at
nordmenn alltid har vært både kristne og hednin
ger, og at nordmenn i dag har Gud to steder; både
i himmelen og i naturen. Norge slapp billig unna
inkvisisjonen. Derfor har nordmenn hevart den ur-
gamle, hedenske holdningen til naturen, som noe
aktivt og levende. Dette står i kontrast til andre
europeiske kulturer der kristendommen og >

NORDMENN
as

NATURSTAMME
— Nordmenn er den best bevarte naturstammen i
Europa. De ser fremdeles naturen som det gode, mens
bykulturen er et påført onde, sier den polske kultur
antropologen Nina Witoszek. Hun finner dette uttrykt
hos Akeladden, Munch, Ibsen, og ikke minst deg.

N&M ANDERS GJESVIK

TRYGG: — I Polen går vi på en bar og finner noen å snakke med hvis vi har det van
skelig, en nordmann går alene ut i naturen. Naturen er ttygg. Den svarer ikke, den

stiller ikke krav til samværet, sier Nina Witoszek. (Foto: Anders Gjesvik)
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vitenskapen har forvandlet
naturen til et redskap, som er ad—
skilt fra menneskene.

XVitoszek mener at historien
kan forklare den særskilte na—
turstammen som vi finner i
Norge i dag. Resten av Europa
utviklet lagdelte klassesamfunn,
der en overldasse som fjernet seg
stadig mer fra naturen, domi
nerte samfunnslivet. Dette sam
funnslivet hadde sitt senter i by—
samfunn. Den urbane kulturen
kom sterkt forsinket til Norge,
2500 år etter de første greske
bystater. I forrige århundre vel
tet en naturromantisk tilbake—
til—naturen—bølge over Europa.
Den var både en reaksjon mot
opplysningstidens klare vektleg
ging av fornuften, og politisk
knyttet til nasjonale frigjorings—
bevegelser og utvikling av nasjo
nal identitet. Landskapets
skjønnhet og den stolte bonden
ble idealer.

— Men dette var rornantiske
konstruksjoner, laget av over—
klassen. I virkeligheten sultet den
irske honden i usle jordhyt ter. I
England sto han lavere enn hes
ter. I Polen var han livegen. Som
slaver kunne de verken bruke el
ler bevege seg fritt i naturen, i
kontrast til den frie, norske bon—
(len.

Dette var i barndommen til
(len norske nasjonalstaten. Men
her behøvde man ikke å skape el
ideal. Ni av ti nordmenn var frie
hunder som levde tett innpå na
turen. Koloni—landet Norge var
ikke preget av adelskap, men av
et relativt I ikeverdig bondesam—
funn. Her satt bøndene på Stor
tinget mye tidligere enn i andre
land.

Den norske bonden og natu
ren ble ogsit opphoyet til symbol
pä norskhet. Men her bygde det
på en arhundrelang tradisjon og
realitet. En rik bondekultur har
vært en erindringsbank for opp
rinnelige holdninger til men
neske og natur.

— I Norge er det riktigere å
snakke om en slags totemisme,
enn naturromantikk. Her er plan
ter og dyr svært ofte totemer,
symboler, for gruppe- og stam
meskiller. For nordmenn står vi
(naturstammen) mot rn (euro—
amerikansk kultur) med våre fjell,
ljorder, elg og bjørn som symbo
ler på vår identitet. Denne natur
symbolikken brukes også for å
markere grupper innen Norge.
Barnehager og skoler uttrykker
sin identitet gjennom symboler
som en bjerk elller en bjorn. Det
te er uvanlig i andre europeiske
land, de bruker heller nasjonale
helter eller tekster på flinene sine.

Witoszek ser også denne sym
bolbruken (len naturinspirerte
nasjonalsangen og fjord—fjell-sjo
tapetet som fjernsynet bruker
som bakgrunn ved kongens nytt—
årstale.

DNA
— Norsk identitet er sterkere enn
i noe annet europeisk land knyt
tet til sted og landskap. Irene er
ogsa sterkt bundet til steder. Men
der er det mytene som knytter
(1cm til landskapet, i andre land
er det stedets historie som gir til
knytningen. Det spesielle med
nordmenn er at de er fysisk bun
det til stedet. Det henger nok
sammen med deres aktive hold
ning til naturen, og deres mot-
stand mot inngrep i den. De bru—

ker naturen; går lange turer,
fisker, jakter og plukker bær.

Witoszek mener at nord
menns aktive og ‘siske forhold
til naturen står i sterk kontrast til
det øvrige Europas passive og
symbolske holdning. Dette ser
hun i hvalfimngstdebatten, der
mange nordmenn forakter andre
lands oppfatning av hvalen som
et symbol for (len gode natur.

I vårt århundre har stadig flere
nordmenn flyttet til moderne
bysamfunn. Witoszek mener at
byfolk fortsatt føler seg sterkere
knyttet til naturen enn hykultu—
ren. De fleste av dem behøver
bare å gå tilbake til besteforel—
(Iregenerasjonen ft)r å behnne
seg i tjøset.

— Jeg tror at mange urbane
nordmenn lider av det jeg kaller
DNA, Den store Norske Amhi—
valens. l)e slites mellom verdiene
i det moderne kosmopolittiske
samfunn, og de gamle norske na—
turnære verdiene i bygdesam—
funnet. I krisesituasjoner kom
mer DNA tydelig fram, og de
gamle verdiene vinner. Det ser vi
i EF—saken.

Witoszek mener at byfolk har
et mye mer bevisst forhold til na
turen enn hygdefulk.

— Det er bare (len som har tapt
noe, som kjenner den egentlige

verdien av det tapte. Derfor er by—
folk så opptatt av å dra ut i natu
ren, for å komme til seg selv.
Nordmenn kaller det en dialog
med naturen, mens jeg ser (let
som en monolog, fordi naturen
ikke svarer i vanlig betydning. Jeg
opplever troen på en dialog med
naturen som en flmntastisk kultu
rell illusjon. Men illusjoner kan ha
en utrolig virkning på mennesker.

— I Polen går vi på en bar og
finner noen å snakke med hvis vi
har det vanskelig, en nordmann
går alene ut i naturen. Jeg tror det
skyldes at nordmenn alltid har
levd i en monokultur. De fram
hever det ekte og naturlige som
langt bedre enn kulturens krav
om sosialt teater, med rollespill,
flisader og logner. Naturen er
trygg. Den svarer ikke, den stil
ler ikke krav til samværet.

Witoszek mener at nordmenn
ser et samspill med naturen som
den beste samfunnsorden, mens
bykulturen raskt kan undergra
ve denne. I mange århundrer har
de fleste europeiske land dyrket

Askeladden
— Alle kulturer har sin egen
grunnleggende fortelling som
forklarer og forsvarer nasjonale
laster og dyder. I England er det
St. (eorg som overvinner dra—
ken. I Norge er det Askeladden.
Han løser problemene ved å lyt
te til hva naturen sier, han er en
del av naturen. Brødrene hans
har mistet kontakten med natu
ren, og bruker tradisjonelle løs
ninger. Jeg tror Askeladden kan
være en norsk drøm om å føre
mennesket tilbake til naturen.

Witoszek ser også andre tegn
på naturens spesielle status i
Norge. Mens andre land bare har
begrepet «kulturarv», har vi i
Norge også en «naturarv». Urørt
natur er naturhistoriske doku
menter av nasjonal verdi. Spesi
elt er også «det utvidede kultur-
begrep>’. Det omfatter områder
nært knyttet til naturen, som fri
luftsliv og sport.

Ibsen og Munch
Witoszek har et nært forhold til
Henrik Ibsen og Edvard Munch.
Hun mener at disse kunstnernes
verker også uttrykker en holdning
til naturen som det gode og by—
kulturen som et påført onde. Den
gode natur er utendørs, mens den
onde kultur er innendørs.

Ibsen var en meget urban per
son, og absolutt ikke noe frilufts
livsmenneske. Men Witoszek
mener at stvkkene til Ibsen viser
at hans utlendighet ikke fjernet
den grunnorske holdningen til
natur og kultur.

— Inmiesperring, forgifining og
overveldlelse er beskrivelsene
som oftest brukes av Ihsens skik—
kelser når (le snakker om sine
hjem. Interiorene er kvelende
åsteder for kjærlighetsløse ekte
skap, ftåler, det hedragerske so—
sialteater. De som blir fånget in
nendørs undlerstreker stadig at
naturen i (1cm er blitt ødelagt.
Mange av stykkene endler med at
de styrter ut og tar sitt eget liv. Jeg
oppfatter alle Ibsens stykker som
fortellinger om fremmedgjoring
og adskillelse fra naturen. Fri
luftsselvmordet blir da en tilba—
kevending til det egnetlige hjem
met, naturen.

Witoszek ne ner mange ek
sempler fra Ibsens stykker. En av
de klareste er Majas oppfatning
av hjemmet i «Når vi døde våg
ner»: «han narret henne inn i et
koldlt, klamt bur, hvor det hver
ken var sol eller fri luft... men
bare forgyldning og store forste
nede menneskespokelser rundt
veggene».

Hos Munch finner Witoszek
den samme symbolbruken.

— Veldig få av Munchs bilder
forestiller godartede interiører.
Som hos Ibsen er interiørene
dodskammere, sykeværelser, ste—
der for korrumpering, feller og
fengsler. Broer, strender og skog-
kanter er derimot overganger
mot naturen og livet. Her står
skikkelsene med ansiktet mot til
skueren og uttrykker sin lengsel
og fortvilelse. I den siste typen
bilder står skikkelsen med ryggen
mot tilskueren, oppslukt av na—
turopplevelsen. Han har kom
met hjem.

Witoszek hørte nylig en sann
historie som hun synes illustre—
rer den norske verdensmodellen
godt. En jente var forlatt av kjæ
resten sin. «Hvorfor forlot hån
deg?» spurte vennene. «Han sa
det var på tide å lære verden å
kjenne og skaffe seg ny erfaring»
sier jenta. «Meget forståelig» sier
vennene, <>1-Ivor dro han?». «Til
Svalbard» svarer jenta.

— Denne historien griper fatt
i tre vesentlige forestillinger bak
den norske verdensmodellen.
For det første overbevisningen
om at livssvisdom ikke oppnås
ved sosialt samkvem, men ved
ensom konfrontasjon med natu
ren på sitt mest ekstreme. For
det annet, at en reise ut i natu
ren er en søken etter det sanne
jeg. Og for diet tredje at erfaring
ikke skal søkes i kulturelle sen—
tra, men i randsonene, ute i det
ukjente. Kort sagt; nordmenn vil
helst være ute, sier Nina Witos
zek.•

NORSK: Ibsen var en meget urban
person, og absolutt ikke noe frilufts
livsmenneske. Men Witoszek mener
at stykkene til Ibsen
viser at hans utlendig
het ikke i7ernet den
grunnorske hold
ningen til natur
og kultur. (III.
Ragnvald Blix)

‘>z..
kulturen som et ideal, i motset— — Siden naturen betraktes
ning til den harhariske naturen. som en del av den kulturelle ar—

ven og et grunnlag fur norsk
identitet, er mniljopolit ikk også
kulturpolitikk i Norge. Men ver
ken miljøbevegelsen eller miljø—
Politikerne er bevisst på (lette.
De kunne vinne



D
et var et enstemmig stor

ting som i vår sluttet
seg til regjeringens for

slag om å opprette 26 nye nasjo
nalparker, 14 landskapsvernom
råder og tre naturreservater. I
tillegg skal sju eksisterende na
sjonalparker utvides. Prisen er
beregnet til 22,5 millioner kroner.

Men regjeringen led nederlag
på flere punkter i nasjonalpark—
meldinga. Forslaget om å endre
naturvernloven slik at privat
grunn kan eksproprieres til ver
neformål ble nedstemt av det
horgerlige flertallet. Det betyr at
det må finnes andre losninger for
å få opprettet de fire nasjonal—

parkene — Lyngsalpene, Vis—
ten/Lomsdal, Naustdal/Gjenge—
dal og Fra Ijordheiene — som lig
ger på privat grunn. Nå er
naturvernloven slik at nasjonal—
parker i hovedsak skal ligge pa
statlig grunn. Et unntak er Har—
dangervidda nasjonalpark, hvor
omlag halvparten er privat eid.
En domsavsigelse i Hoyesterett i
1986 gjorde dette mulig.

Stortinget stottet imidlertid en
lovendring som gjor at nasjonal-
parker kan opprettes på privat
grunn, men da basert på frivdlige
ordninger.

Uhulet vern
Regjeringen fikk heller ikke fler
tall for å styrke (len statlige sty
ringen av Hardangervidda nasjo
nalpark. Bakgrunnen for
forslaget var den uthuling av ver
net som har skjedd gjennom sta
dig mer motorisert ferdsel og
hyttebygging på vidda. Miljo
verndepartementet hadde fore
slått et opplegg med fire nye na
sjonalparkforvaltere, samtidig
som dagens tilsvnsutvalg skulle
reduseres i antall og kun ha rad
givende funksjon.

Alle partiene unntatt FrP var
enig i at utviklingen på Hardan
gervidda var uheldig. Men fler
tallet i miljovernkomiteen (H,
FrP, KrF og Sp) ga likevel Miljø
verndepartementet en skrape fdr
å ha foreslått et forvaltningsopp—
legg som ville redusere hefolk
ningens og brukernes innflytelse
på forvaltningen.

— l:orslaget lanseres uten for
utgående konktakt eller forhand
linger med (le involverte. Vi
finner denne fremgangsmåten
svært uheldig, heter det i en ut
talelse fra flertallet.

I Stortingsdehatten var Sps Sy
ver Berge en av dem som var mest
kritisk til regjeringens torslag:

— Modellen er hyråkratisk, der
ansvaret for forvaltningen blir
lagt til Statskog og Direktoratet
for naturforvaltning. Her vil lo
kale interesser, kunnskap og fol—
kevagt styre få små muligheter til
å vinne fram. Politisk ser jeg på
(lette som en svekking av distrik
tene, sa Berge.

Miljovernminister Thorbjorn
Berntsen parerte kritikken med
a peke pa at hensikten ikke er å
ha en fbrvaltning som gir (le bes
te muligheter til å uthule selve
vernet.

Stortinget kom ikke fram til

noen konkrete anbefalinger når
det gjelder forvaltningen av na—
sjonalparkene generelt eller Har
dangervidda spesielt. Dermed
blir det opp til Miljoverndepar—
tementet å jobbe videre med for
slag til losninger. Signalet fra
Stortinget er midlertid at grunn
eierne, brukerne og lokalbefolk—
ningen skal medvirke i forvalt—
ningen.

ønsker innstramming
— Naturvernforbundet er enig
med regjeringen i at spesielt den
motoriserte ferdselen har tatt
overhånd pa Hardangervidda.
Det viser seg at de lokale tilsyns
utvalgene også tillater andre inn
grep, for eksempel hyttehygging.
Vi mener det er nodvendig å
stramme inn forvaltningen, sier
konsulent Thor Midteng.

— I prinsippet mener Natur—
vernforhundet at nasjonale ver
(lier skal forvidtes av statlige or—
ganer. Vi onsker at det skal tas
hensyn til lokale behov og øn
sker, men nasjonale hensyn må
være avgjørende, sier han.

Midteng beklager at regjerin
gens forslag om å gjøre det mu
lig å ekspropriere privat grunn til
nasjonalparker ble nedstemt.

— Nasjonalparker bor eies av
staten. Dette er praksis i andre
land. Samtidig er det en aner
kjennelse av statens ansvar. På
den måten får man de verneregler
som er nødvendige i forhold til
vernekvalitene, uten å kompro
misse med næringshensynene.
Jeg frykter nå at verdifulle områ
der på privat grunn får en milde—
re form for vern, for eksempel
landskapsvern, som tillater mer
næringsvirksnmhet og flere inn
grep enn i en nasjonalpark.

Fornøyd
Verneomfanget er Midteng godt
fornøyd med.

— Men det er ikke dermed sagt
at vernet av alle vegetasjonstyper
er godt nok ivaretatt. Nasjonal—
parkplanen må for eksempel ikke
bli et skalkeskjul for et dårlig bar
skogvern, sier han.

Midteng er også fornøyd med
at Stortinget ønsker strenge regler
for turisme i verneområdene.

— Vi må ønske turistene vel
kommen til Norge, men vi ma
lede dem til naturområder og
ikke nødvendigvis nasjonalpar—
ker, hvor ferdselen gjør minst
mulig skade, sier han. •

gåiarv

K
ampanjen skal fokuse

re på den verdien Na
turvernflirhundet har

forsvart i 79 år; naturarven.
Vårt motto er «La naturen gå
i arv». Arven er det biologiske
mangfoldet vi har både lokalt,
nasjonalt og globalt. En arv
som vi er forpliktet til å bringe
videre. Ansvaret ligger både på
folk flest og politikerne, ikke
minst ved at førstnevnte stiller
krav til sistnevnte, sier Søder
lund.

«NaturArven» skal pågå fra
september1993 til utgangen av
‘995. Målet er at halvparten av
de menneskene som lytter til
kampanjen skal få et positivt
forhold til naturarven, de skal
hevisstgjøres på verdien, og
hvilke krefter som truer den.

Og det skal bli vanskelig å
unngå høre om denne kam-

panjen: flere kjente kunstnere
har sagt ja til å opptre i TV-
innslag, en inførmasjonsbuss
skal reise rundt i landet, en na
turfotograf skal på lysbilde- og
foredragsturné, og hundre na
turarvansvarlige i lokallagene
skal sørge for å spre budskapet
lokalt.

«NaturArven» har mange
politiske målsetninger.

— Halvparten av norske
kommuner skal peke ut de
viktigste lokale arvestykkene,
og sikre dem gjennom for ek
sempel plan- og hygningslo
ven. Verneplanen for barskog
skal utvides, virvelløse dyr
trenger en verneplan, og vi må
få en naturvennlig utvikling
rundt menneskenes bosted,
enten det gjelder grønne lun
ger i byene eller kulturland
skap, sier Søderlund.•

STORT LØFT FOR NATURVERNET

I- :14

a:

- —

‘Å

II’

.

-5---

$h

-

—

t

ê

KAMPANJELEDER: Anne Rita Søderlund
satser på å bevisstgiøre nordmenn på verdien av

naturarven. (Foto: Anders Gjesvik)

— La naturen i
I september starter Naturvernforbundets kampanje
«NaturArven». — Vi skal bevisstgjøre folk på verdien
av hele naturen, fra salamanderen til de store skoge
ne. Det kan bli vanskeligere åfå gjennomslag i mc
diafor salatnanderen enn hvalen, men den er like
viktig, sier kampanjeleder Anne Rita Søderlund.

N&M • ANDERS GJESVIK

NY NASJONALPARK: Kystlandskap på Varangerhalvøya i Rnnmark, der det
blir opprettet en ny nasjonalpark. (Foto: Ragnar Frislid/Samfoto)

I løpet av 10 års tid får Norge 26 nye nasjonalparker
og en rekke andre verneområder. Da vil 12—13 prosent av fast-
lands-Norge ha en eller annen form for vern. — Dette er glede

lig. Med dette løftet kommer Norge opp på et verneareal som er
best i Norden, sier Thor Midteng i Naturvernforbundet.

N&M • RAGNHILD SVED
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HAV,
SUPPE OG

KJÆRLIGHET
Lyngør i juni: Ja eller nei, hit eller dit, melk eller honning; spørs
mål som former skjebner og lyster verden. Stilt overfor slike valg
merker menneskene at de er i live. N&Ms gourmeter har fattet

sin beslutning: Pulver i posc er måkemat. Det tar to døgn å lage
eifiskesuppe det er verdt å elske.

A Zivs DELTE herredom
met over verden, fikk
Poseidon havet og an
svaret for det sjøfaren
de folk. Fra sitt palass
på havets dyp styrte
han vær og vind, ved

hjelp av sitt hestespann og et variert utvalg
sjouhyrer og lavere havguder.

Som den giennomtenkte og opplyste gud
han var, kjente Poseidon en av livets dypes
te hemmeligheter: Alt er mat. Særlig alt som
svommer. Havet er ingen fornybar ressurs,
det er en kontinuerlig delikatesse; selv for en
gud er det et privilegium å vasse rundt i slik ei
grenseløs fiskesuppe. Man må bare huske på
å sortere havet før man har det i gryta.

I dag må vi dessverre anta at Poseidon har
trukket seg tilbake. Hvis ikke ville han for
lengst ha sendt sine verste uhyrer lukt i Ijeset
på de flilskeste av alle falske profeter: Fryse
torrerne.

Toro
Man byr nemlig ikke en havgud pa fiskepul—
ver. Selv en erfaren jogger, eller en annen
godt motivert selvpiner, ville kvie seg for å
servere selpulver til en skrubbsulten ishjørn,
eller invitere Morgan Kane på biffpulver og
md safi. Men vi lettlurte hverdagsslitere, vi
baner oss vei langs butikkhyllene på leting et
ter smakløse kjemikalier til oppløsning i
vann. Hvorpå vi skynder oss hjem og tro-
skyldig påstår det er suppe vi lager.

Vi har frirsøkt å knekke formelen.
(;udeie vet neppe hvor ille det er fatt. I

pulversuppa finnes fint lite fisk, men mye an
net: Foruten doktorgradsdiplomer i kjemi
har disse mat—alkymistene tydeligvis tilgang
til både botaniske hager og animalske fett—
binger.

Noe må gjores. Her følger Poseidons al
ternativ til Toro, skritt for skritt. Vi gjør opp—
nwrksom på at den kjemiske fiskepulver—

suppe—reaksjonen er unnagjort på femten mi
nutter, mens Poseidons suppe må betraktes
som en todøgns prosess. Vi mennesker treng
er som kjent litt tid när vi skal utrette
mirakler.

«TØM POSENS INNHOLD
I EN KASSEROLLE»
Fyll båten med teiner, garn, pilkesnører og
agn. Sig utpå i ettermiddagssola med pils i
snor og dorgen ute. Snakk mccl gamle gub
her og folg måkene mot fiskegrunuene. La
garn og teiner forsvinne i dypet med ønske
om alt godt og en drøm om storfisken. La ilen
gi. På vei mot smulere fårvann i kveldinga
snur du deg og ser tilbake på garnblaser va
kre som abbordupper. Slipp agnsnorene ut i
en liten vik. Tenn en rullings og se stjerne-
himmelen gå i ett med morilden, til en sate
litt skrår mot vest. Gå til sengs med ro i sjela
og stå opp neste morgen mccl sug i magen.

«TILsETT 8 DL VANN OG KOK
OPP UNDER OMRØRING»
Dra ut i grålysningen og ta redskapen for ha—
vets åtseletere gjør kort prosess med flingsten.
Lirk krabber, huminer og sjokreps ut av garn
og teiner, eller bann over svart hav og juks litt
i fiskebutikken. Skrap blàskjell og snegler
langs svaberg og fyr. Legg deg pi magen på
en molo, og ikke gi deg for du har fylt hotta
med strandkrabber.

(<LA SUPPEN KOKE

I 10 MINUTTER»

Sorter dagens fangst, og finn fram en diger
kjele. Kok kraft på alt mulig. Legg hvitvin i
fryser’n, og skjær opp dampende fersk loff.
Tilsett markens grode: Gulrotter, bk, laur—
bærblader, tomater og gresslok. Trekk
breiflabb, hvitting, sei og torsk. Tilsett hvit
vinsdampede kamskjell og blåskjell. Pynt
med sjokreps, krabbeklor, reker og gnistren
de røde strandkrabber. Dryss over Østens og
andre kontinenters gull: Gurkemeie, timian,
horissa, einebær.

«TILsETT 2 DL MELK
OG KOK OPP Å NYTT»
Dekk bordet og nyt synet og duften av bio
logisk mangfold. Hev glassene og skål for
ja, for akkurat hva du vil. Utenom pulver.

Om
å koke
kraft

VÆRE VOKSEN er en dyster og

meget oppskryt tilstand.
Den går stort sett ut på at
man ikke kan gjøre det
man gjerne vil gjøre; og
hvis man likevel gjør det,
blir man lei seg etterpå.

Man går blant annet glipp av krabbelisket.
Riktignok kan man flinge digre, dorske krab—
ber med klorne under mnagen, men da

N&Ms GOURMET-TEAM:

Marianne Gjørv Tore Røraas

Tekst:
Jon Birger Jon
Skjærseth Bjartnes

Illustrasjon:
Ketill Berger
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må man slippe ned aldeles
humørlose redskaper som teiner
og garn, og det er jo ingenting.

En krabbefisker skal ligge pa
magen pa et svaberg, med ei snø—
re i handa og nesetippen i vann—
skorpa, og kikke ned i en vidun
derlig verden: I )er smetter
tangspreller og sypiker ut og inn
mellom steinene, der spaserer en
overlegen eremitikreps over et
åpent stykke sandbunn; den
skremmer opp en hektisk liten
reke, som er meget nervesvak og
spretter bort i en sky av sand.
Men den er like nysgjerrig som
nervos, og 1ir bunnen har roet
seg er den tilbake.

Like ved kikker to oyne rett
opp av sanden, der ligger en bit—
teliten flyndre med fullstendig
underblikk over alt som skjer
(ma man vel kunne si). Og der,
helt inntil det stedet der to stei
ner møtes og lager mørke, ligger
ditt blaskjell med hyssing rundt.

Det ligger ganske rolig. Men
etter en stund kommer to grønn-
svarte bein ut i lyset. Sa skjer det:
Krabba gjør et lynraskt framstøt,
snapper skjellet, kravler tilbake i
sprekken sin og setter seg pa det.
Da gjelder det a løfte. Ikke alt for
brått, og du ma være særlig for
siktig nar den skal gjennom
vannfiata. Men den henger på,
etter den ene kloa, og viser fram
buken sin, som er enten gul
grønn eller rodgulgronn, men
det gjør ingenting. Og blaskjellet
er nesten like helt, så det kan du
bruke en gang til. Aldri i verden
om du legger merke til at du blir
solbrent pä ryggen.

Og alt dette går man altså
glipp av bare fordi man er vok
sen.

Men du kan lure dem alle
sammen. Du kan ha to never bla—
skjell i ei høtte, og fylle etter mccl
strandkrabber til det nesten ren
ner over. Når du rusler hjem,
krafser og kravler det sann i bot—
ta at du slett ikke kan høre dine
egne, barbeinte skritt over sva
berget. Det har vært en stor dag.
Alt du ma huske på er å si til dem
at du skal koke fiskesuppe, og
hvis de ikke vet hvor god kraft
det blir av sinåkrabber, ma de
bare komme og sma—
ke.•

Hskcpuivcr
Aoimalskfi’tt
Sukker
Gulrot

I sui’p:
l’igghå
Bretjlabb
Hvitt ing
Sei
Torsk
Sjokreps
Krabbe og krabbc’kiør
Biiiskjeil
Karnskjeii
livitvin
Gulrøtic’r
Løk
Tomater
(ressiøk
Diii
La urba’rbiader
Estragon
Eineba’r
Gurkemeit’
Tiniian
Horisso
Quatre Epices
,Sait
Pc’ppcr

Naturen under vann, med
frodige tareskoger, sjøanemoner,
koraller og østers, skal få sin egen
verneplan, på samme måte som
våtmarker og barskogpå lai)

N&M RAGNHILD SVED

M
ens folk flest har et forhold

til fjell og vidcle, skog og
skjærgard, er «skogen»

og landskapet under vann naturlig
nok ukjent terreng. Nå er en egen
verneplan for marine områder un
der arbeid, og Naturvernforbundet
benytter sjanser’ til å spre kunnskap
om artsrikdommen i saltvannsnatu—
ren gjennom et eget prosjekt.

Prosjektet skal blant annet resul
tere i en vicleo som forhapentligvis
blir vist på TV, forteller Stein Erik
Fjeldstad, marinbiolog og leder for
prosjektet.

— I sommer skal vi gjøre under
vannsopptak i Hustad—områciet på
Mørekysten og ved Bergen. Vi har
også planer om å lage en egen ver
sjon av videoen til bruk i skolen. I til
legg skal vi lage en brosjyre og job—

be for å spre informasjon gjen
nom mediene, forteller Fjeldstad.

Arbeidet med marine verne-
områder startet allerede på 1970-

tallet, men det vil gå flere år ennå
for vernet er gjennomført. Innen
slutten av året skal den naturfag
lige kartleggingen være ferdig.
Utbredelsen av 3900 organismer
er undersøkt i den forbindelse.
Ved utgangen av 1994 skal Di
rektoratet for naturforvaltning
ha en plan ldar, som så oversen
des Miljøverndepartementet.

“- Dernest blir det trolig en omfat
tende høringsrunde, før Stor
tinget skal ta stilling til saken.

En viktig del av Fjeldstads
jobb blir å påvirke denne proses
sen, slik at verneplanen blir hest
mulig fra et miljøsynspunkt.

Nar verneområder velges ut
skal det legges vekt på både det
sjeldne og det typiske, det uhe
rorte, opplevelsesverdier, områ
dets produktivitet og dets betyd
ning som genbank. Vernet kan
omfatte fjorder, poller (en «mi—
nifjord» med terskel), sund og
gruntvannsområder.

— Pollene har ofte en spesiell
fauna. Lindåspollen i Hordaland
er et eksempel på det. Fordi pol
len har en grunn terskel, har den
kaldt vann på bunnen, og her
finnes en arktisk skjelltype kalt
haneskjell. I det varmere vannet
er det østers. Denne pollen har
også en stedegen sildestamme,

sier Fjeldstad.
Tareskogen er typisk for un

dervannsnaturen langs norske
kysten. Koraller er mindre van
lige, men er blant annet funnet i
Skarnsundet i Trondheimsfjor
den, Steinavær ved Andøya og
Brattholmsrevet i Hordaland.

I Norge finnes det 12 marine
områder som regnes som verne-
verdige i nordisk sammenheng.

Forbud mot inngrep
Når slike områder blir vernet, vil
det bety forbud mot f’siske inn
grep. Det kan være skjell- eller
fiskeoppdrett, skjellskraping, ta
retråling, uttak av skjellsand og

løsmasse eller broer og kaianlegg
som kan endre strømforholdene.

— Jeg vil tro at et tradisjonelt,
forsvarlig fiske er forenlig med
vern, men bunnredskaper som
trål kan bli et problem, sier Fjeld
stad.

Vernet skal også beskytte de
verdifulle områdene mot fremti
dige trusler, for eksempel fra nye
kommersielle aktiviteter.

— Vi har større muligheter til
å få til et godt vern når vi er i for-
kant av utviklingen. Når bruker
konfliktene først er der, er det
langt vanskeligere, sier han.

Naturvernforbundets prosjek
tet marine verneområder, som

startet i mars og skal være avslut
tet høsten 1994, er støttet av Sta
toil med 1,9 millioner kroner.

Fjeldstad mener det ikke er pro
blematisk å ta imot så mye peng
er fra en av «miljøfiendene».

— Så lenge vi står fritt når det
gjelder bruken av pengene, ser jeg
ingen ulempe ved det. Men jeg
ser faren for kritikk fra utenfor
stående, fordi miljøhevegelsen
samtidig slåss mot Statoil i mange
saker. Men prosjektet vil også be
lyse den risikoen som oljeutvin
mng utgjør mot marine verne-
områder. Hadde vi ikke gjort det,
kunne Statoil heskyldes for å ha
kjøpt oss opp, sier han. •
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HARDSTAMPA: Etter mange tiår med manglande
respekt for den levande jorda, ligg store delar av Ukral
nas grøderike svartjord vassjuk og hardstampa. Jord
strukturen i dei øverste 60 centimetrane er øydelagt.



KOLLEKTIVBONDE: Bdde
jord og menneske har lidd

vondt i Ukraina. 73 ar gam
le Eufrosinia Men±jega

svalt under Stalin og slave
arbeiddet for Hitler. Etter
krigen har ho arbeidd pd

kollektivbruk. Menn vedtek
korleis jorda skal drivast,

men det er framleis dei
gamle kvinnene som er

tyggrada i jordbruket.

det tidlegare Sovjetimperiet
var det lå grenser for utnyt
tinga av naturressursane.

So jetmennesket var naturens
herre som skulle leggje natur-
kreftene under seg til beste for
komn,uniststaten.

— Produsér, ‘ ar kravet fri
Moskva, der alle vedtak vart fat-
ta. — Produsér stadig meir korn
og mat! Og unionens kornkam—
mer produserte.

Med 19 prosent av Sovjetuni—

onens folketal stod Ukrama mr
23 prosent av jordbruksproduk—
sjonen.
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DAGBROT: Misbrukt og forlate. Eitt av del
over 5000 ulovlege dagbrota som skjemmer Ukrai

nas vakre steppelandskap. Det fruktbare jordet som
ein gong låg her er borte for alltid.

Utpint og hardstampa
Traktorane vart større og tyngre.
Plogane pløygde djupare. Same
planteslag vart sadd pa same are
al ar ut og år inn. Berg med
kunstgjødsel og kjemiske plante—
vernmiddel vart post ut i stadig
større kvanta utan at kunnska—
pen om bruk og verknad auka.
Den porose, groderike jorda vart
utpint og hardstampa, og avling—
ane auka ikkje trass i all kunst—
gjodsln og alle planteverninidla.

Men naturen tok bernn. I 197

kom det første synlege teiknet på
at noko var gale. For første gong
i historia opplevde Ukraina jord—
og støvslormar. Kvart år sidan
har deler av landet opplevd ein
eller fleire gonger at vinden som
alltid bles over steppcne har fort
med seg sa mykje jord at dag er
blitt til natt.

Frosjon pa grunn av feil bruk
av jorda er hovudgrunnen til at
svart jorda er blitt borte. Kvart ar
forsvinn det eit tonn humus fra
kvart hektar (w mal) åkerjo rd,
opplyser forskar Anatolij Pedas
ved Institutt ior jordvern.

Det er mellom anna det hoge
humusinnhaldet som gjer s art—
jorda så groderik. -

— Ilurnus er like viktig for jor
da som dci raude blodlekamane
for blodet, seier professor Leonid
Novakovskij, som er direktør tor

Akademiet for jordbruksvitskap.
Han kan fortelja at for var hu—

musinnhaldet opp til I6 prosent i
dci mest gnderike områcla. Na
er ein svært heldig om ein finn TO

prosent, noko som i verdsrnale—
stokk framleis er svært hogt. Men
gjennomsnittet for humusinn—
haldet i ukrainsk svartjord er i
dag fire til seks prosent. Og
Ukraina, Europas nest største
land i flatevidde, har over ein tre
del av verdas svartjord, resten
linst pa prærien i Nord—Amerika
og pa pu1Tpilsen i Argentina.

Dyr reparasjon
Na let det seg gjera å erstatta hu
mus som er blitt borte ved å til—
selje organisk masse som gras,

halm og husdyrgjødsel. Men det
krev omlegging av driftsmåten.

Det er vanskeleg og det kostar.
Novakovskij har rekna ut at med
dagens prisar må det til heile 280

milliardar kroner for å gjera all
jord i Ukraina like humusrik
som ho var fir den Moskva-styr
te raseringa tok til. Det er utopis
ke summar for Ukraina, som slit
med hyperinilasjon og økono
misk anarki.

Men det er ikkje herre tap av
humus som har øydelagt svart—
jorda. Til saman er 4000 kva
dratkilometer av ukrainsk jord—
bruksjord oydelagt av oljesøl og
giftig avfall. Store deler av den—
ne jorda er svartjord, opplyser
visemiljovernminister Jurij Ru—

han. Det er dyrt, tidkrevande og
vanskeleg å reinska den tilgrisa
jorda. Miljøverndepartementet
har sett i gang oppreinsking et
ter arelang oljesoling ved eit
stort oljeraffineri i Krementsjuk
og ved flyvapnet sin tidlegare
base i Uzin. Begge stader ligg i
Midt—Ukra ina.

Giftig jord
Innhaldet av tungmetall som
kadmium og kvikksølv overskrid
også internasjonale grenseverdi

ar, men ingen har hittil kartlagt
kor utbreidd overskridinga er,
opplyser Ruhan. I tillegg skjer det
ei urovekkjande forsuring avjor
da. Det er like smått med reinse
anlegg i Ukraina som i

77 , GAMLEMÅTEN: Nokre bønder i Ukraina driv
- framleis jordbruk på den gamle måten, som skåner

jorda. (Foto: Anders Gjesvik)
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> resten av Aust-Europa, di
for er nedbøren sur. I Sør-Ukrai
na er også saltinnhaldet i jorda
blitt faretrugande hogt på grunn
av kunstig vatning.

Tsjernobyl ligg i Ukraina. Sjolv
om vinden førte det meste av ra
dioaktiviteten nordvestover i
aprildagane i 1986, førte kjerne
kraftulykka til at 35 000 kvadrat
kilometer ukrainsk jordbruks
jord, eit område nesten like stort
som Nordland frike, vart radio
aktivt. Kva så med maten som
blir produsert i den radioaktivc
og ureine jorda? Det kjem stadig
meldingar om at innhaldet av ra
dioaktivitet, tungmetall og restar
av plantevernmiddel er frr høgt i

ikkje før Ukraina vart sjølvstendig
for to år sidan. Det gjer dci ikkje
nå. Dci siste 30 åra er det bygt fa
brikkar p ein million hektar
svartjordland. I tillegg har kollek
tiv- og statshruk plassert lager
bygg, reidskapshus, verkstader og
andre bygningar på ein halv milli
on hektar av den gode jorda. Og
nedhygginga heldt fram.

Smurning og korrupsjon var
ikkje ukjente fenomen i det tid
ligare Sovjetunionen, men i av—
grensa omfang samanlikna med i
dag. Kommuniststatens lover
vart stort sett håndheva. Den nye
staten har herre i liten grad klart
å vedta nye lover. På dci fleste
område gjeld framleis (lei gamle,

men dci blir berre i liten grad re—
spekterte. l)ifor byggjer dci som

(lei vil, kor dci vil.
I tillegg finst det i dag over 5000

ulovlege dagbrot over heile landet.
Her blir det henta ut leire til tegl
verk eller andre råstoff. Miljø—
verndepartementet har byrja å gje
(lei som driv daghrota dagmulk—
ter. Det har likevel ikkje skremt
nok011 til å slutta. I Ijor hadde
Ukraina cm intlasjon på 2000

prosent, og hyperinfiasjonen held
fram også i år. Mulktene held ik
kje tritt med infiasjonen, medan
prisane på råstoffa stig. Dermed
svarer det seg å bryta lova. Streng
are straffer enn ciaghøter tinst det
framleis ikkje.•

2. AI’RIL: Samferdselsminister Kjell Olav Op
seth legger fram regjeringens forslag til nye
fireiirsplaner for veiutbygging og jernhane.
Det svært høye nivået i veiinvesteringene fø
res videre mot 1997. Jernbanen får også en
god del penger, men bare dersom man grei
er å presse Stortinget til å godta store kutt i
de statlige overføringene, slik Kleppe II-ut
valget har anbefalt.

Hovedinntrykket er at kollektivtrafikken
taper igjen, at veiutbyggingen fortsetter i stor
stil, at utslippene av CO2 fra samferdsel øker
og at regjeringen mener at okt biltraflkk er et
gode i seg selv. Når tilsiedeværende miljø
vernere ymter om at veksten i biltrafikken
knapt henger sammen med miljøpolitiske
mål, avfèier Opseth problemstillingen: — Bi
len er kommet for å bli.

Mer har han ikke å si.

KJELL OP5ETH er den mest markante sam
ferdselsnlinister Norge har hatt siden Nils
Langhelle, og uten sammenlikning den mest
miljofiendtlige. For mens Langhelle i etter
krigstiden bygde veier i god tro, har Opseth
all mulig kunnskap tilgjengelig om skade-
virkningene av politikken han fører.

Seier i stamveisaken og ditto i Gardermo
saken har gitt Opseth en selvsikker mine.
Trygg forvissning om at Gro Harlem Brundt
land trenger alle de arbeidsplassene som han
er i stand til å skaffe til veie(n), gjør at han kan
heve seg over kritikken fra miljøhold.

ALLE sERIøSE ANALYTIKERE er skjønt enige
om en ting når det gjelder forholdet mellom
trafikk og miljø: Skal luftforurensning, støy
og ulykker ned, må folk kjøre mindre bil.
Man kan få til en del lokale gevinster ved
hjelp av omkjoringsveier og effektive moto

rer, men bare en nedgang i trafikken er et va
rig og bærekraftig alternativ.

SKULLE MAN 1110 at sjefen for regjeringens

fagdepartement innså dette? Det gjør han
kanskje, men Kjell Opseth ønsker ikke at bil-
trafikken skal synke. Han synes det er fint at
folk kjører mye bil. Fabrikkeiersønnen fra
Førde hører til den politiske skolen som sy
nes det er et velstandstegn når det ryker fra

KJELL OPsETH er den
mest markante sam

ferdselsminister Norge
har hatt siden Nils
Langhelle, og uten
sammenlikning den
mest miljøfiendtlige.

pipene. Det betyr at folk er i arbeid. Når hju
lene snurrer, også på veien, da trives Opseth
best. Så. kan de Stå der, tullingene, som tror

at det lar seg gjøre å hygge ut kollektive trans
portmidler og samordne arealutbyggingen på
en måte som gir mindre transportbehov. Bi
len er kommet for å bli. Og uten bilen Stop

per Distrikts-Norge. Ha!

Jo, BILEN ER nok kommet for å bli. Men hva
skal den bli til? Vi vet hva den har vært. Fra
å være et hendig hjelpemiddel for folk med
økonomien i orden, har den gått gradene til å
bli den tyngste premissleggeren for sarn
funnsutviklingen og den soleklart største år—

saken til miljøproblemer vi kjenner til. Og
den videre utviklingen preges av sedvanlig
automatikk: Fordi bilkøene vokser, må veie
ne bli bredere. I Opseths veiplaner gis det ab
solutt ingen signaler om at regjeringen akter
å sette inn tiltak for å få biltrafikken ned.
Tvert i mot legger man stor vekt på at det i
realiteten ikke finnes noen alternativer til pri
vatbilen, til tross for at andre faginstanser
hevder det motsatte.

Opsirns POLITIKK er i realiteten en planløs
politikk. Full av prestisjetunge enkeltpro
sjekter, men helt uten en samlet strategi som
tar sikte på å løse problemene vi står overfor.
Men Opseth er jo ikke alene om sin hodelø
se samferdselspolitikk, han viderefører bare
en linje som har vært rådende i flere tiår. Re
sultatet er at vi ubevisst har skaffet oss et pro
blem som vi ikke har planlagt for.

Nå skal Stortinget si sitt om Opseths pla
ner. Før utviklingen skurer videre i retning

av flere og større problemer, kan det være
nyttig å kaste et blikk framover: De nordiske
veiforeningene la nylig fram sitt konsept til
en ny nordisk samferdselspolitikk. Og vei
foreningene skal man lytte til, bak står bilis
mens bransjefolk — de virkelige pådriverne
for større veier. De gir uttrykk for bekymring
over jernbanens renessanse, men har løs
ningen på rede hånd: 19 ooo nye motorvei
kilometre i Norden, hvorav 3000 Norge. En
veisatsing som gjør det mulig å kjøre i egen
bil fra Oslo til København på fem timer, skal
ta knekken på politikernes nye entusiasme for
jernbanen.

Det er dette politikerne planlegger for. De
vet bare ikke om det selv. •

ulike typar matvarer, spesielt i
meieriprodukt. Men ingen har
full oversikt. Ukraina kan bli ein
av verdas største matvareprodu
sentar. Men kven vil importera
ureina mat? Spørsmålet ser ikkje
ut til å uroa styresmaktene.

— Vi har jo framleis så mykje
rein jord att, heiter det der.

Nedbygging
Men jordbruksarealet minkar.
I)et er ulovleg å bruka svartjorda
til anna enn jordbruk. Likevel er
ulovleg bruk av den verdifulle jor
da den tredje viktigaste grunnen
til oydelegginga. Lokalstyresmak
tene skal passa på at svartjorda ik
kje blir misbrukt. Det gjorde dci

Kommentar

Rapport fra
et politisk
mausoleum

av GuNNAR BoLsl’AD
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B
ILEN ER KOMMET for å bli, sier

mannen på podiet. Han har

svart dress og stri sveis, like stri

som mannen selv. Han legger

nye plansjer på overhead’en og

. snakker seg varm om sysselsetting, investe

ringer og infrastruktur. Dette er hans store

dag. — Bilen er kommet for å bli, gjentar han.

Det er hans politiske filosofi.

r

BIL VENNEN: I samferdselsminister Kjell Qppseths veiplaner gis det
absolutt ingen signnaler om at regjeringen akter å sette inn tiltak for å
redusere biltrafikken. Tvert imot legger man stor vekt på at bilen er det

eneste realistiske alternativet. (Foto: Scan-Foto)

POLITIKAR: — Først må vi redda det som fram
leis er reint. Deretter kan vi ta oss av gamle skader,

seier visemi(jøvernminister Juni Ruban.

— Privatisering
løyser problema

— Privatisering, seier visemiljøvernminister Jurij

Ruban. — Berre privatisering kan stansa rovdrifta.

Kjem jorda på private hender, blir det i eigarens
interesse å halda henne i hevd.

D
et er også framtidas private jordeigarar som må ta om

kostningane med å reinska opp det



NEDKJØLT SÆD: Forsker Barbara Durrant åpner en Noahs ark nedkjølt til 196
minusgrader. I f,yseboksen bevares anieanleggene til nær 350 truede dyrearter. Noen
av disse er fra venstre: Przewalskis hest alle hesters genetiske stamfar, den arabiske

oryxen, den afrikanske høylandsgorillaen og den indiske tigeren.

N&M STEINAR HAUGBERG
(tekst og foto)
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SAN DIEG0, CALIFORNIA (Natur
& Miljø): Kinesisk fasan, Przewalskis hest,

geparder, californsk condor og arabisk oryx.
De finnes som sæd og egg i fryseboksen til

Senter for reproduksjon av truede arter. En
moderne Noahs ark som inneholder 350 ut-

rydningstruede dyrearter.
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D
et damper flytende ni
trogen når doktor Bar
bara Durrant åpner det

isolerte lokket på fryseboksen i
rustfritt stål. I små isoporblokker
ligger reagensrorene sirlig ord
net, dypfrosset til I96 minusgra
der. I rorene er arveanleggene til
et utvalg av verdens mange tru—
ede dyrearter bevart.

Dette er skattekammeret til
Center for Reproduction of En
dangered Species (CRES), et av
verdens fremste sentre for forsk
ning pa truede dyrearter. I-ler fry
ses sædceller, egg og vevpmver fra
dyr som egentlig skulle vært ut—
ryddet, eller er svært nær utryd—
delse. Nedfrysningsprogrammet
ble begynt i 1975, av direktør Kurt
Benirschke. Hans mdl var a beva—
re genmateriale for kromosom
studier. Siden har ambisjonene
vokst i takt med forskningsresul—
tatene. Nå håper forskerne at la
geret en gang skal bli en pålitelig
kilde for nye individer av en rek
ke truede dyrearter.

Ukjent område
«Det 20. århundres dyrehage»,
som fryseboksen ogsa kalles, er
ikke så mye en permanent lag—
ringsplass som en måte å brem
se naturens gang på. Og naturens
gang, sterkt påvirket av inennes—
kelig aktivitet, er at hver nye dag
betyr utrycldelse av en art insek—
ter, krypdyr, fisk, pattedyr eller
fugler.

— Da vi startet, var de fleste
fryseforsøkene gjort med sæd og
egg fra mennesker eller kom-

mersielt lønnsomme husdyr som
kyr og griser. Vi fant fort ut at det
er enkelt å fryse menneskesæd.
Med husdyr er det vanskeligere;
med ville dyr er det mye vanske
ligere. For hver dyreart vi forsø
ker å fryse ned egg og sæd fra,
moter vi nye problemer. Men vi
finner også nye metoder, sier
forskningsleder Durrant.

Kontoret i den 60 år gamle
bygningen deler hun med tre la
boratorieassistenter, et svmptom
på. CRES’ begrensede midler.

Den endelige testen for en
nedfrysingsmetode er, for å si det
banalt, om det blir barn av det.
Derfor var sommeren 1991 min
neverdig ftr forskerne pä CRES.
Da lyktes det å unnfange små
noster av arten Tragopan tem
min ckii ved hjelp av kunstig in
seminasjon. Den vesle kinesiske
fisanen som hakket seg ut av eg—
get i rugemaskinen, var bevis på

at sæden som hadde ligget lagret
i flytende nitrogen i flere måne
der, var frisk. Er forsøkene på be
fruktning ufruktbare, prøver
man nye frysemetoder. Elimina
sjonsmetoden er velprovet i la
boratoriene i utkanten av San
Diego Zoo, som CRES har et
nært samarbeid med.

Før den høyteknologiske ned—
frysingen av cellene, må Durrant
og kollegene hennes hente inn
råvarene. Det gjøres med enkle
midler. Vanligvis hentes sæd, egg
og vevprøver fra dyr som dør en
naturlig død, eller bedøves for
formålet. Men for å samle ge
pardsæd, er fire av San Diego

Wild Animals Parks geparder
trenet opp til å bestige en kunstig
vagina. Hanndyrene lokkes til
konstruksjonen av gepardhår
med lukten av hunngeparder i
løpetid...

CRES’ hovedoppgave er å øke
kunnskapen om hvordan best
sikre forplantningen og frukt
barheten hos verdens mange tro
ede dyrearter. Det betyr forsk
ning på alt fra parringsritualer
hos dyr i naturlige omgivelser til
dyrking av befruktede dvergnes
hornegg i laboratorieskåler.

Bevaringen av robuste, gene
tisk varierte stammer i selve dy
rehagene er første steget. Det
krever også studier av dyrene i
sitt naturlige miljø. Geparder i
fangenskap hadde alltid vist på
fallende liten interesse for
kjønnslivet. Men etter studier av
dyrene på savannene i øst—Afri
ka, ble hann- og hunngeparde
ne adskilt i dyrehagen. De
par—tre dagene i året hunnene

hadde lopetid, fikk de besøk av
hanngepardene. Bingo! I dag er
San Diegos Zoos geparder blant
de mest produktive, sier Barhara
Durrant.

Men selv om gepardene na er
produkt ive i fangenskap, bevares
sæd, befruktede og uhefruktede
egg nedfryst i «arken». Nøye ka
talogisert kan de når som helst
fraktes verden rundt, for bruk i
befruktning eller forskning.

En hest vender tilbake
Rundt 1900 talte verdens samle
de bestand av den mongolske
villhestrasen Przewalskis hest et
dusin dyr. I dag er bestanden av
de gulbrune hestene, som regnes
som alle tanlhesters stamfar, nær
400.

Årsaken til veksten er målret—
tet arbeid for å reintrodusere ra—
sen til dens naturlige leveoinrå—
der i Mongolia. For å unngd
innavl, er hvert eneste dyrs stam—
tavle registrert i en datamaskin
hos CRES. Når det er tid for fa
milieforokelse, parrer datamas
kinen de av Equus przewalskii
przewalskii som er minst i slekt.

I løpet av tre år skal hestene
med den karakteristisk stående
manen være tilbake på sine for
fedres vidder i den Dzungariske
Gobi—ørkenen. Men ifølge dok
tor Oliver Ryder, sjef for genetisk
avdeling ved CRFS, vil det ikke
være mulig å bedømme eksperi
mentet før etter århundreskiftet.

— 1-lestene må finne seg til ret
te i et kaldt og værhardt klima, de
må forsvare seg eller lære å unn
gå rovdyr som ulv, og flokken må
forplante seg på egen hånd. Dt J
må bli en selvforsynt, naturlig del
av økosystemet, sier Ryder.

Men han tviler minst på heste
nes evne til å tilpasse seg. De men
neskeskapte problemene — poli
tisk, kulturelt og økonomisk —

kan bli vanskeligere hindringer.
Ryder har deltatt i en rekke

programmer for å reintrodusere
utryddete raser til naturen. Den
arabiske oryxen, en antilopeart,
ble reintrodusert i Midt-østen
på begynnelsen av 8o-tallet. Til
bakeforingen regnes idag som en
mønsteroperasjon.

En plikt
Forskerne på CRES er meget vel
klar over at verdens dvrebestan
der stort sett utvikler seg i den
gale retningen, og at utviklinger
går for fort til at alle kan reddes.
Men med et årlig budsjett på
knapt to millioner dollar, har
senteret avfunnet seg med a vel
ge seg dyrearter de kan hjelpe
hest. Når det koster CRES mel
lom io ooo og 15 000 dollar for
hver hest som reintroduseres i
Mongolia, synes ikke Oliver Ry
der det er en høy pris å betale for
urhestens hiemkomst.

Spør man Barbara Durrant
hva vitsen egentlig er med å red
de den kinesiske Idsanen fra å do
ut, svarer hun slik:

— Vi har en plikt til å bevare dy
reartene vår sivilisasjon bidrar til
å ut rydde. De har like stor rett til å
være her som vi. Å redde en dy

reart fra utryddelse kan ha store
konsekvenser for hele økosyste
mer, og bidrar til å holde plane
ten sunn. Og det ville jo være fælt
om vi til slutt satt igjen med bare
kakerlakker som selskap! •

DØD KONDOR: Den californske kondoren
«Chocyens» døde i tjor høst etter å ha drukket bensin
holdig vann. Men i dag flyr åtte av den nær utryddete
kondorarten over California, etter innsats fra forsker-

- ne ved CRES og Los Angeles Zoo. (Foto: CRES)
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ike for den store miljølconfi.ransen
i Rio juni 1992, strandet EFs ku
mapolitikk. Da ble alle forslag

om tiltak for å redusere drivhuseffek
ten stoppet i Ministerrådet (se ramme).
Fortsatt er det ingen felles bindende
politikk mot klimaendringene i EF, selv
om EF-kommisjonens opprinnelige
planer gikk ut på å påta seg lederrollen
i (le internasjonale klimalorhancllin—
gene.

Historien om EFs klimapohtikk vi
ser hvordan mange ulike krefter er mccl
på å utforme EFs politikk. Miljopoli—
tikken blir til gjennom et rnaktspill
mellom EFs institusjoner, medlems
land, omverdenen og sist, men ikke
minst lobby—organisasjonene.

Historien om EFs klimapolitikk be
gynte i 1985.

Kommisjonen
tar initiativ
I 1985 fint EF—kommisjonen (se
ramme) ut at noe måtte gjøres mot
utslippene som bidrar til drivhusef—
fekten. Etterhvert som alarmerende

(A1?TIKKaL1o1?ïA TTERFN i’rfor—

skcr eec! FridtjofNcoisens Institiitt.

Artikkelen byçgerpci hans mpport
CLIMA T1 I’OLICY 01 T1I1

EC— TOC) IFOT TO ITANDL1?)>)

rapporter kom fra blant annet FN
(IPCC—rapportene), ble ambisjonene
fra kommisjonen sterkere. 11989 skrev
for eksempel kommisjonen at «utslip
pene av drivhusgasser, spesielt CO2, er
nå en av de mest presserende miljø-
problemene i energisektoren.» liereg—
ninger viste at uten tiltak, ville C02—ut—
slippene i EF oke med tolv prosent
fram til år 2000.

I 1990 foreslo kommisjonen så et
mål om atC02-utslippene ikke skulle

bli større fram til år 2000, og de skulle
reduseres betydelig innen år 2010. Sam
tidig kom kommisjonen med forslaget
om en kombinert CO2-og energiavgift.

I begynnelsen kunne kommisjonen
arbeide i fred med ldimapolitikken. Få
av lobbyistene skjønte hva som kunne
skje. Men da forslaget om en CO2— og
energiavgift kom pa bordet, våknet in—
dustrirepresentantene.

Ministerrådet overtar
Ministerrådet i EF diskuterte klima-
spørsmålet for første gang i 1988. Aller
ede da var en del land skeptiske. Por
tugal, Spania, Irland og I lellas
forventet sterk økonomisk vekst, okt
energibehov og høyere utslipp enn de
andre landene. De som ønsket sterke
tiltak var Danmark, Tyskland og Ne

derland.
Det viktigste tiltaket mot driv

huseffekten var en energi- og CO2-
avgift, men dette krevde enstem
mighet i Ministerrådet. Det var ikke
lett å få til når flere land satte på
breinsene.

Krangel i kommisjonen
Tiltak mot drivhuseffekten berører
mange samfunnsområder, og hele ti av
e 23 direktoratene i EF-kommisjonen

ble trukket med i klimasporsmiilet.
Hovedarkitektene bak det som

skulle bli EFs ldimapakke var direk
toratene for energi, miljø og skatter.
Energi- og miljodirektoratet gikk
inn ft)r en felles energi- og CO2-av-
gift for alle EF—land. Miljodirekto—
ralets motiv var å takle klimapro—
blemet, mens energictirektoratet
forsøkte å bremse oljeinlporten fra
land utenfor EF, og å styrke bruken
av kjernekraft. Skattedirektoratet
var motstander av enhver miljoav—
gift. El—kommisjonens firmann, Ja—
ques Delors, var positiv til nliljoav—
giften, fordi inntektene kunne
brukes til å styrke kommisjonen.

Dette fikk britene til å se rødt. De
fryktet en sterkere, franskdominert
kommisjon.

Det første resultatet av tautreknin
gen gikk i favor av miljointeressene.

EFs
institu
sjoner
Kommisjonen
EF-kommisjonen skal ftingere
uavhengig av medlemslandenes
særinteresser. Den tar som regel
initiativ til reguleringer og skal
passe på at de overholdes. De
12 458 byråkratene som arbeider i
kommisjonens 23 direkotrater har
derfor mye makt. De 158 ansatte i
miljødirektoratet kommer imid
lertid ofte til kort overfor tyngre
direktorater, som lnadbruk og de
som steller med økonomiske
spørsmål.

Ministerrådet
Ministerrådet (Rådet») er felles
skapets lovgivende organ og
består av regjeringsmedlemmer
fra hvert medlemsland. Dette er
dermed hovedarenaen for å
fremme nasjonale særinteresser.

Parlamentet
Her sitter politikere fra alle med
lemslandene. De er valgt til å sitte
i EF-parlamentet ved direkte valg.
Parlamentets beslutningsmyndig
het avhenger av hvilke beslut
ningsprosedyrer Ministerrådet
følger. Ved bruk av enstemmig-
het, har Parlamentet liten makt.
Ifølge Maastricht-avtalen kan
Parlamentet i enkelte tilfeller
nedlegge veto mot beslutninger i
Ministerrådet. Parlamentet skal
også gi råd og kontrollere kom
misjonens arbeid.

EF-domstolen
I EF-domstolen sitter profesjonel
le jurister, som er uavsettelige. De
velges for seks år av gangen.
Domstolen har stor makt, fordi
den gir den rettmessige tolknin
gen av EFs regelverk. To nye
kjennelser tyder på at domstolen
nå tar mer miljøhensyn enn
tidligere. 11991 åpnet domstolen
for økt bruk av kvalifisert flertall i
Ministerrådet gjennom en prin
sippavgjørelse om regulering av
en spesiell type farlig avfall, I
mars i år underkjente domstolen
EF-kommisjonens ønske om at
avfall skal betraktes som en vare.
Domstolen mente at avfall skal
behandles ut fra miljøhensyn, og
at det dermed er lovlig å hindre
import og eksport av avfall.

EFS
KLIMAPOLITIKK

I HARDT VÆR
Tidenes største lobbykampanje i Brussel bidro til å for

hindre at EF iverksatte effektive tiltak mot drivhuseffekten.
Industri representantenes råkjør gjorde miljøorganisajonene til
statister. Historien om klimapolitikken er en god illustrasjon på

hvordan EF utformer sin miljøpolitikk.

N&M JON BIRGER SKJÆRSETH
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Europeisk industri
allierte seg også med
amerikanske selskaper
som fryktet at USA
ville følge etter EF og
innføre milj øavgifter.

Først da Kom
misjonens forslag om
en betingelsesløs
CO2- og energiavgift
lekket ut i 1991,

mobiliserte industri
en for alvor.
Industrien dro i gang
den sterkeste lobby
kampanjen i Brussel
gjennom tidene.
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) Kommi
sjonen gikk Som

meren 1991 inn
for en CO2- og
energiavgift, uan
sett om EFs vik
tigste konkurren
ter, USA og
)apan, gjorde det
samme eller ikke. 1)et kom også lbrslag
om å uke enok—innsatsen og bruken av
fornybare energik ilder.

Industrilobbyen
på krigsstien
Først da Kommisjonens forslag om en
betingelseslos CO2-og energiavgift lek
ket ut Ï 1991, mobiliserte industrien for
alvor. Industrien dro i gang (len ster
keste lobbykampanjen i Brussel gjen
nom tidene.

Den Europeiske Arbeidsgiverorgani
sasjonen (UNICE) forte an. UNICE ad
varte mot at energi- og (X)2-avgiften
ville føre til tap av konkurranseevne og

stor arbeidsiedighet. Også forskjellige
bransjeorganisasjoner protesterte. Eu
ropeisk industri allierte seg også med
amerikanske selskaper som fryktet at
USA ville følge etter EF og innkire mil
joavgifter.

Selv Organisasjonen for Oljeekspor—
terende Land (OPEC) kastet seg inn i
debatten. Ryktene krtalte at Jaques De—
lors ble truet med kutt i oljeleveransene
hvis det ble alvor av energi- og (X)2-av-
giften.

Re største miljoorganisasjonene,
som nå hadde opprettet base i Brussel,
hadde lite å stille opp mot den kom
pakte industrifronten. Dessuten ldarte
ikke rniljoorganisasjonene å hygge Opp

en felles allianse, på grunn av uenighet
om hva EF burde gjore.

EF-parlamentet
på sidelinjen
Direktivene som ble foreslått i klima
pakken måtte vedtas med enstemmig—
het, og dermed fikk EF—parlamentet lite
å si. EF—parlamentet har størst betyd
ning i saker som krever flertallsavgjo—
reIser.

Parlarnentet var ikke noen aktiv støt—
tespiller tor en radikal klimapolit ikk.

Mi lj øve rn -

komiteens
leder sa at
drivhusef
fekten var et
for stort
problem til
at EF kunne
gjøre noe

alene. Dessuten hadde kullindustrien
stor innflytelse i parlamentet.

En flau finale
Industrilobbyen og skeptiske med
lemsland klarte ikke helt å torpederes
EF-kommisjonens khmainitiativ. Men
pakken ble kraftig utvannet da det en
delige ftrslaget kom i mai 1992.

Innføring av energi- og COa-avgift
ble gjort avhengig av at USA og Japan
gjorde det samme. Dessuten ble det
gjort unntak fir energiintensiv indus
tri, og de fattigste EF-landene kunne Ei
utsettelse. Støtten til enok og alterna
tiv energi ble redusert i forhold til det
første forslaget.

Men EFs Ministerråd sa nei til forsla
get. En viktig grunn til det, var at Tysk
land, Danmark og Nederland satte ned
foten. Tiltakene var blitt for svake.

Epilog
Fortsatt mangler EF en effektiv politikk
mot drivhuselfekten. De siste bereg
ninger tyder på at CO2—utslippene vil
øke med fire prosent hvis dagens poli
tikk viderefores.

Men EF er på gli. I april støttet mil
jø— og energiminstrene i alle EF—lande
ne, bortsett fra Storbritannia, innføring
av en felles energiavgift. Samtidig ble
det sagt at (le tåttigste EF—landene skul
le få økonomiske overforinger, slik at
næringslivet kunne makte (len nye av
giften. I )erso ni denne hestehandelen
lykkes, kan energiavgiften komme i lø
pet av ett til to år, ifølge Reuter.

Spørsmålet om energiavgift kommer
på tinansministrenes bord 7. juni.

Også USAs president Bul Clinton
har Eireslått en ny energlavgilt. I )et kan
legge større press på EF til å gjøre det
samme. Derimot står Japan fortsatt
uten planer om en miljuavgift sum kan
dempe drivhusefii2kten. •

Miljø i
Maastricht
Maastricht-avtalen, som ble inngått
mellom EF-landene i 1991, innebærer
en rekke endringer for EFs miljøpoli
tikk. Dette er de viktigste forslagene:
• Nærhetsprinsippet skal styrkes.
Det vil si at vedtak skal fattes på et
lavest mulig adm inistrativt nivå. Det
kan bli problematisk for miljøpoli
tikken. Storbritannia har allerede
krevd at en rekke miljødirektiver må
trekkes tilbake eller endres i nærhets
prinsippets navn. Resultatet kan bli
svekket miljopolitikk og større
miljøpolitisk variasjon mellom
landene. Ingen endringer av mil jødi
rektiver ble imidlertid foreslått
under Edinburgh-toppmøtet i
desember i fjor. Men siste ord er ikke
sagt i denne saken.
• Medlemslandene kan få utsatt
miljøtiltak hvis de fører til ufor
holdsmessig høye kostnader. På den
annen side skal det opprettes et
spesielt miljøfond, som er myntet på
de fattigste medlemslandene.
• Flertalisbeslutninger i Min isterrå
det skal bli hovedregelen. Det vil
gjøre det lettere å få gjennom viktige
miljøbeslutninger. På den annen side
er det viktige unntak, for eksempel
miljøavgifter, som fortsatt krever
enstemmighet.
• Det åpnes for sanksjoner mot land
som ikke oppfyller for eksempel
miljødirektivene. 11991 fant EF-
kommisjonen 371 tilfeller av feil og
mangler ved medlemslandenes iverk
settelse av mil jødirektiver. Maastricht
avtalen kan føre til at medlemsland får

bot hvis direktiver ikke følges opp. Og
hvis boten ikke betales, kan økono
misk støtte holdes tilbake.
• EFs miljopolitikk skal bygge på
føre-var prinsippet og hærckraftig
vekst på alle om råder. S
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Fortsatt mangler EF
en effektiv politikk
mot drivhuseffekten.
De siste beregninger
tyder på at CO2-
utslippene vil øke
med fire prosent hvis
dagens politikk
videreføres.
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De koselige bildene dine må, som du sikkert vet,
I fremkalles med kjemikalier som naturen ikke kan I
I bryte ned. Hos Moto Foto har vi destruert denne kje- J

mien i lang tid på et anlegg som har de strengeste
renhetskrav i Europa. Hjelp oss å ta vare på naturen,

I vårt beste fotomotiv.I(: MOTOFOTO
I FARGEBILDER PÅ TIMEN I
I -behandler kjemikaliene miljøvennlig I
I • Asker • Bærum • Drammen • Fredrikstad • Forus • Gulskogen I
I • Harstad • Haugesund • Horten • Hønefoss • Kongsberg • Narvik I
L I Notodden • Oslo • Sondnes • Stavanger • Tønsberg
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Dâ bagasjen ble
stjålet, måtte vi
avbryte ferien.

t par timer.

Bare Europeiske gir

erstatning med én gang

på feriestedet. Hvorfor?

Fordi vi som oftest har

egne representanter der

du er! Og hvor enn på

globusen du ferierer med

oss: Varer reisen under en

måned, betaler du aldri

egenandel. Uansett.

Velg et annet reise

forsikringsselskap,

eller fortsett ferien som

om ingenting har hendt.

Bare Europeiske gir
hjelp på feriestedet.

f’ EUROPEISKE
., RE&FORSfldRIG A)S

Veidemann.
Helårspose fra Anylett!
Vekt: l900g. Lengde: 225 cm. Pers.lcngde: 195 cm.
Utv. marine/innv. rød.
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Støtt
mi&økampen

TA TUREN TIL TYROL
og bli mottatt av en vertinne fra Kristiansand. Brixen im Thale — 15
min, fra Kitzbühel. 1½ time fra München. Meget sentralt Tennis. Mmi
golL Bowling. Bading. Fjellturer osv. Pene værelser og leiligheter
m/egne bao ba/kong, TV og telefon.
Pris pr. person pr. døgn fra ø.S. 350.-. (NOK
ca. kr. 175.-) inkl. frokostbuffet og middag
(menyvalg). Ring 042/82 212 eller:

-

fl HOTEL —

RESTA URANT

ic____
A-6364 Brlxen Im Thale. Østerrike

Til. 09543 — 5334 — 8378

L

**.I*

- kjøp økologisk

Velsmakende frukt og
grønnsaker får du i

HELIOSBUTIKKER OG
HELSEKOSTBUTJKKER

Naturvernforbundets
4, Markedskontakt a.s

ANNONSER I NATUR & MILJØ?
Vil du markedsfØre dine produkter

i Natur & Miljø, ta kontakt med



Min Natur

Jeg går
til jobben

hver dag
av TH0RvALD STEEN

og OLAV HAGEN (iii.)

1.
Hodet er der.
øynene.
Nesa.
Blodet renner riktig veg.
Jeg er maler.
Gatene rundt der jeg bor
er der (rundt der jeg bor).
Husene står der.
Vindushaspene.
Lysene i oppgangen
prøver å holde ut hver kveld.
Anatomien er i malerdress.
Knoklene, også de smä
har sin plass.
Hjertet er i brystkassa.
Høyre og venstre sko
er riktig plassert og påsatt.
Lissene er knyttet.
Håret er nyvasket.
Telefonkioskene er røde.
Ikke alle kan stå på en stige.
Jeg kan.
Jeg kan ta to trinn av gangen.
Balansere.
Variere mellom høyre og venstre fot.
Stå på skospissen, la taballene ta belastningen.
Jeg er 42 år.

2.
Dagene finsliper årene.
Årene finsliper dagene.

3.
Hodet er der.
øynene.
Nesa.
Blodet renner riktig veg.
Jeg er maler.
Gatene rundt der jeg bor
er der (rundt der jeg bor).
Husene står der.
Vindushaspene.
Lysene i oppgangen
prøver å holde ut hver kveld.
Anatomien er under huden.
Knoklene, også de små
har sin plass.
Hjertet er i brysikassa.
Høyre og venstre hånd
er på hver arm.
Alle knappene i skjorta
er knappet
Haret er nyvasket.
Telefonkioskene er røde.
Ikke alle kan stå oppreist.
Jegkan.
Jeg kan skjelne mellom
høyre og venstre fot.

Jeg er 53 år.
Kona leser avisa for meg.
1-lun husker personnummeret mitt.
Hun leser om løsemidler.
Vi prater med hverandre.
Hun leser til meg.

ILIJJ5TIdAr0REN OLAV lIAGEN er født 1944 Sur
nadal. Han har illustrert en mange bøker, både for

barn og voksne. Hagen mottok Kultur— og viten—
skapsdepartementets Biklebokpris 1985. Han har
deltatt pa en rekke utstillinger i Norge og utlandet.

F0RFATTEEN TH0RvALD STEEN er født i Oslo i 1954.

Han debuterte med diktsamlingen «Hemmelig
stemplete roser» i i983, og har utgitt ytterligere fire
diktsamlinger. Steen har også skrevet romanen
«Tungen» og tre barneboker om Milly Meter.
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Bøker

Ozon
mannens
visjoner
• Ai. CoRE:

Earth in the Balance and
the Human Spirit
Houghton Mifflin Co.,
Boston 1992

407 sider
(Boken kommer på norsk
til høsten)

• • Under presidentvalgkam
pen i USA i fjor høst prøvde Ge
orge Bush å latterliggjøre demo
kratenes visepresidentakandidat
Al Gore ved på kalle ham «ozon

mannen». Bush sa også om sin
motstander at han var mer opp
tatt av å bevare uglene enn skogs
arbeiderne, i debatten om skjeb
nen til de siste, store urskogene i
nord-vestre USA. Al Gore på sin
side kritiserte Bush-administra
sjonen for å være altfor defensiv i
miljospørsmål.

Og, som vi vet, i dag sitter Al
Gore i Det Hvite Hus.

(iore har vært en av de leden
de forkjempere for natur og mil
jø i den amerikanske kongressen
siden han ble senator i 1984. Nå
gjør han rede for sine okopolitis
ke visjoner i boken «Earth in tht’
balance», som kom ut i USA i
fjor.

I bokas første del — Balansen i
fare — risser han med bred penn
opp noen av de største miljøkri
sene menneskene er i ferd med å
sette seg i. Han tar grundig for
seg drivhuseffekten, nedbryt
ningen av ozonlaget, den stadig

Norge rundt
på sykkel
• KNuT BJ0RAA:

Sykkelopplevelser
Turforslag fra hele Norge
Aschehoug 1993

190 sider
Pris kr. 198,-

mer desperate ferskvannsnlan
gelen, befolkrnngseksplosjonen,
artenes utryddelse og den gene
tiske utarmingen, ødeleggelsen
av urskogene og (le voksende
søppelhergene.

I bokas andre del — På leting
etter balanse — tar han fir seg hva
som må gjøres. Slik mange av
våre samfunn nå fungerer, blir de
hva Gore kaller «dysfunctional»,
de undergraver seg selv og sin
framtid. Han mener at tiden er
inne til å ta et oppgjør med de
åpenbare svakhetene ved (len
klassiske, liberale økonomien,
der forurensning og bi1,rodukter
av produksjonen i liten grad inn
går i regnskapet.

De avskrivningene som cr
selvsagte i ethvert firmas regn )
skap, inngår i dag ikke i sam
funnsregnskapet, for eksempel
når oljen brennes opp i rekord-
fart. Når de ikke-fornybare res
sursene forsvinner, burde de jo
inngå på en minusside i regnska
pet. Oljen utvinnes, jungelen
hogges ned, selges og inngår i dag
på pluss-siden i et nasjonalregn
skap eller statsbudsjett.

«Vi foretar milliarder av øko
noiniske valg hver dag, og kun
sekvensene bringer oss stadig
nærmere kanten av den okolo
giske katastrofen,» skriver Gore.

Siste del av boka heter Å finne
balansen. Her står tanken om en
global Marshall-plan, med USA
som leder, sentralt. 1-lovedele-
mentene i planen er å stabilisere
verdensbefolkningen, utvikle o’
spre ny miljøteknologi, utvikle
en ny oko—nomi, få i stand en ny
generasjon internasjonale avta
ler, og å skape større forståelse
for miljøproblemens omfang.

13REn0 BERNYSEN

kom der i kontakt med noen av

de innfødte. De ville gjerne vite
hvordan det var å dra på sykkel-
tur i Norge? Året før hadde de
nemlig vært i Danmark, men der
synes de det var så mye bakker...

Det har vært lite populært å
dra på sykkeltur i dette landet.
Riktignok er det fagert, men det
er stort, avstandene er lange,
bratt er det og været skiftende. I
tillegg er det i Norge praktisk talt
ikke sykkelveier, og mellom de
fleste steder går det bare en en
kelt vei der syklisten mii dele
plassen med bilene.

Men dette er nå i ferd med å
endre seg. I tråd med den nye
sykkelinteressen er det flere og
Ilere som har oppdaget at det går
an å tilbringe sommerferien på
sykkelsetet. Det er dette som er
bakgrunnen for Knut Bjoraas ut
merkede håndbok med turfors
lag fra Norge.

Dette er ingen bok for dem
som vil sykle Norge på langs, evt.
på tvers, eller vil møte de bar—
skeste utfordringer. Tvert imot
innser Bjoraa at dersom man vil
få glede av sykkelturen, nlå man
ta hensyn til geografien. Han an—

hefaler derfor bruk av buss over
fjellovergangene eller der man er
nødt til å følge Ei8. Poenget er at
man ikke skal droppe den store
vestlandsturen eller sørlands—
sommeren fra sykkelsetet bare
fordi det er enkelte problematis
ke partier. Bjoraa har syklet alle
turene selv, og gir gode råd med
på veien.

Boka inneholder turforslag fra
blant annet Lofoten, Helgelands—
kysten, Setesdal, Ryfylke, sentra
le Østlandet, Hardangervidda og
kystområdene i Sunnhordaland.
Det skulle dermed være gode

muligheter for variasjoner! Alle
turene er beskrevet i detalj, med
kart og fotografier. Kartene er
ovcrsiktlige, men ikke tilstrekke
lige. Jeg savner også en bedre be
skrivelse v trafikkbildet på de
veiene som er omtalt. I boka vir
ker det ikke som det er biler (let
te landet i det hele tatt.

Turfirslagene frister. Det er
bare å planlegge ferien i mange år
framover ved hjelp av denne
boka. God tur!

KNuT Aai TvIDT

Skikkelig
oppfølger
• Fiuo’mjoi NANSENs

INS’lITUTT:

Green Globe Yearbook
Oxford University Press
1993

271 sider
Pris kr. 325,-

• • 1993—utgaven av Green Glo—
be Yearbook er på markedet, ut
gitt av Fritjof Nansen Institutt i
samarbeid med Universitetsfor—
laget og det prestisjetunge Ox
ford University Press. Green
Globe Yearbook er en uavhengig
årbok om miljø og utvikling, re—
(ligert av Helge Ole Bergesen og
Georg l’armann.

Som i fjor er boken delt i to
deler, en fliktadel som omhand
ler innhold og status for et utvalg
internasjonale miljøavtaler og en
artikkeldel som denne gang drei
er seg om såpass ftrskjellige ting
som miljøorganisasjonenes rolle
i Rio-prosessen, forholdet mel
lom handel og miljø og Nordsjø—
samarbeidet. Nettopp denne
spriken kan være et svakhets
trekk ved en bok som mange vil
oppfatte og bruke som et opp
slagsverk. En mer tematisert ar
tikkeldel fra år til år vil muligens
gi bokserien et ryddigere inn
trykk. Når det er sagt, er årets ar
tikler vel verdt å lese, og blant hi
dragsyterne finner vi tunge navn
som I )avid Pearce og Vandana
Shiva.

Faktadelen, som tar for seg et

stort antall internasjonale avtaler
og organisasjoner, er Green Glo—
be Yearbooks store styrke. En
fortløpende oppdatering av avta
lenes innhold, politiske betyd
ning og ratihserende land gir
nyttig bakgrunnskunnskap for
alle som støter bort i internasjo
nale miljøproblemstillinger.

I fjor skrev vi at Green Globe
Yearbook ville bli et standard—
verk for alle som leser engelsk og
er opptatt av natur og miljø på
internasjonalt nivå. Årets utgave
bekrefter dette inntrykket, selv
om det ennå er for tidlig å si OnI

hokserien vil oppnå den samme
prestisjen Som Worldwatch In—
stitues Stole of ihe World. Det er
nemlig redaktorenes ambisjon —

og det er ikke umulig å lykkes ved
å viderefore en skikkelig jobb.

(iuNNAR BoLs’rAn

AKERSHUS\J FYLKESKOMMUNE

Folkevalgte tar ansvar
for miljøet

- forsøket med fylkeskommunal
milj Øvernforvaltning i
Akershus fortsetter i 1993

Bæreposer og plastfolier av
miljøvennlig polyeten

NorfoIier
Noriblier as & co
Datterselskap av AIS Fjekihammer Brug
Postboks 85
N-l473 Skårer — Telefon 67 97 9400

NORCEMr

NORSKE
POTETINDUSTR1ER3,

NORCEM FoU
Sement—Betong

Miljø— Energi
W har kompetansen

3N IANDBRUKS
NORSK KJØTT SAMVIRKET

samarbeider
Norsk KjøUsamvirke i Feileskontoret

• • En bekjent av meg var en
gang på sykkeltur i Nederland og
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INFORMASJON

Rapport om PVC-plast
Obligatorisk lesning for alle miljøinteresserte om et av
våre mest problematiske stoffer. Varenr. 5702.
Pris kr. 75,-

En fremmed
Hefte om organisk klor. Hvorfor er det så skadelig for
helse og miljø? Mange nyttige handlingstips.
Varenr. 5702. Pris kr. 30,-

Kan lufta skade?
Het te om luftforurensning og hva du kan gjøre for bedre
helse og miljø. Varenr. 5145. Pris kr. 40,-

Grønt Kontor
Het te for alle som vil gjøre en innsats for miljøet på kon
toret. Råd om produktvalg og rutiner. Varenr. 5718.
Pris kr. 75,-

Bestill dine “grønne” varer fra
Naturvernforbundets salgsavdeling!

Kjopeguiden BRA MILJØVALG
Ny oppdatert utgave av vår populære innkjøpsliste med
produkter som tilfredstiller våre mil1økrav. Nye produkt-
grupper, nyttig informasjon. Varenr. 5125. Pris kr. 5,-

— — — — —

MORSOMME BOKSTØTTER I MALT TRE
2 stk bokstøtter med fruktmotiv. Giftfri maling. Produsert på
Sri Lanka i gummitre fra plantasje. Format: 17cm h, 14,5 cm b.
Varenr. 0408. Pris kr. 125,- for begge. L4

i 1
KNAGGREKKE MED KATTEMOTIV
Morsom knaggrekke for barn malt med giftfri maling.
Produsert på Sri Lanka i gummitre fra plantasje. Format:
24,5 cm h, 38 cm b. Varenr. 0409. Pris kr. 115,- ‘

Grønt Kontor Produktliste
Kontorrekvisita og utstyr som tilfredstiller Naturvern-
forbundets krav til BRA MILJØVALG. 23 ulike produkt
grupper. Varenr. 5763. Pris kr. 50,-
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EN REGNSKOGS
T-SKJORTE TIL
S( IMEREN?

Varenr. 6102 Large
6100 Small 6103 XLarge
6101 Medium Pris kr. 129,-

BLEKKULF-FIGUR
Stor bløt Blekkulf. 45 cm lang. Stoff og tråd er 100 % bom-
ull mens fyllet er 100 % ull. Produsert hos Grethes SYdesign,
i Molde. Varenr. 7817. Pris kr. 195,-

Vern våre
vilk venne,

Vern våre

______

H. ,-

DYREPLAKATER
70 x 100 cm. Varenr. 1305 (begge plakater). Pris kr. 90,-

GAMMELDAGS TREPENAL
TIL SKOLESTART
Penalet har to etasjer og fem rom. Innholdet følger med;
to blyanter, viskelær og blyantspisser. Lengde 25,5 cm.
Varenr. 2001. Kr. 184,-



Hvaidebatten

NNV og
vågehval
fangsten

Av ARILD ÅDNEM

•• «Hvalsaken har en viktig prinsipi
ell karakter som miljosak», heter det i
et landsstyrevedtak i Naturvernfor
bundet (NNV) fra 1991. Sant nok. Om
kring hvalsaken boltrer problemstil
unger og sterke meninger seg så
skumsprøyten står. Det meste av dette
hører et friskt og naturlig værlag til,
mens ett og annet må betraktes som
forurensede fremmedelementer i de
batten. Hvilken kurs følger så Natur
vernforbundet i dette farvannet?

Det bemerkelsesverdige er at NNV
gjennom flere år i all hovedsak har
holdt en stø kurs selv om justeringer har
forekommet. Det har alltid vært klar
distanse mellom NNV og ulike dyre
vernorganisasjoner. Forbundet har un
derstreket hva som må være funda
mentet for naturvernarbeidet, nemlig
økologisk innsikt. I den sammenheng
har hiotop- og artsvern stått sentralt,
mens fokusering på sjarmerende en
keltdyr ganske konsekvent er unngått.
Det er neppe særlig befordrende for
økologisk kunnskap om mennesker be
veges til å «synes synd på» enkelte dyr.

Gråtende kvitunger eller intelligente
flipperslektninger har derfor ikke vært
tilstede som elementer i NNVs debatt
om jakt og fangst. Vedtakene som er
fattet, viser dette, samt den prinsipiel
le enigheten om hvilke momenter som
faktisk bor høre hjemme i vurdering
en: De økologiske, de miljopolitiske og
kulturbetingede samt de etiske. Disku
sjonen i NNV har mer dreid seg om
hvilke av disse momenter som i en gitt
situasjon skal tillegges mest vekt.

Når det gjelder vågehvalen
spesielt, har det hele tiden vært
bred enighet om at

beskatningen av vågehval
ikke må true bestandens eksis
I ens

bestandsforvaltningen må ses i et
helhetlig okologisk perspektiv

(som det heter i 91-vedtaket). Her
finnes m.a.o. ikke spor av prinsipiell
betenkelighet mot fangst av vågehval.

Denne linjen fulgte også landsstyret
i 1992 ved å slå fast at menneskene kan
drive fangst på marine pattedvr når den
enkelte bestand tåler det. Videre men
te styret at den nord—atlantiske våge—
hvalen har en bestandsstorrelse som nä
gjør det mulig å gjennomføre en be
grenset fangst. Landsstyret kan ikke se
at det finnes tilstrekkelige økologiske
argumenter for å gå mot en gjenopp
tagelse av en begrenset kommersiell
fangst av vågehval fra 1993.

Dermed er det ikke sagt at man nød
vendigvis må gjøre det man kan gjøre.
Som nevnt er det ofte flere enn ett sett
momenter i bildet når en sak skal av
gjøres. I tillegg til de okologiske fore
ligger politiske og kulturelle momen
ter som kompliserer saken. Landsstyret
tok da også disse momentene i be
traktning og uttalte følgende: NNV
mener at Norge og andre stater som
hovedregel bør overholde internasjo
nale miljøavtaler, men at den spesielle
bakgrunnen med hvalfångst som en del
av en tradisjonell kystkultur, kan gjø
re det forsvarlig av regjeringen å benyt
te reservasjonsretten i dette tilfellet.
Samtidig adva res Norge mot å gå ut av
Den internasjonale hvalfangstkommi
sjonen (IWC).

Et mindretall i landsstyret (8 av it)

valgte å legge storre vekt på mulighe
ten for negative okologiske bivirkning
er av en mindre forpliktende interna
sjonal miljøpolitikk som følge av norsk
bruk av reservasjonsretten. Norge har
stor interesse av at andre land følger in
ternasjonale miljøavtaler, og må ikke
legitimere reservasjon av økonomiske
og nasjonale grunner, mente mindre
tallet.

Forøvrig er det bred enighet om at
det til hvalfangst, som til annen jakt og
fangst, kan knytte seg etiske problemer,

«NNV mener at Norge og andre stater
som hovedregel bør overholde inter
nasjonale miljøavtaler, men at den spesi

elle bakgrunnen med hvalfangst som en
del av en tradisjonell kystkultur, kan gjø
re det forsvarlig av regjeringen å benytte
reservasjonsretten i dette tilfellet.»

forsåvidt som avlivningsmetodene ikke
kan sies å være perfekte. «Ingen dyr må
drepes formålslost eller påfores unodi—
ge lidelser», har NNV tidligere uttalt i
anledning sitt overordnede syn på jakt
eller fangst. Imidlertid kan ikke lands
styret se at det knytter seg vesentlig an
dre problemer til fangst av hvaler på
vågehvalens storrelse enn til andre stør
re dyr som det jaktes på uten at NNV
protesterer.

NNV:Ikke mot fangst
Med andre ord: Har vi velfundert viten
om artenes miljokrav, bestandsstorrel—
ser og -variasjoner er det ikke aktuel
tor NNV å protestere mot jakt og’
fangst, dersom det ikke skulle forelig
ge andre tungtveiende politiske og/el
ler etiske grunner som tilsier noe annet.
Landsstyret mener at slike grunner — i
den grad de måtte finnes — ikke veier
tungt nok til å skulle motsette seg opp-
start av kommersiell fangst av vågehval
nå.

Dette er Naturvernforbundets me
ning. Om så enkeltmedlemmer skulle
vektlegge de okologiske, miljopolitiske
og etiske momentene annerledes enn
landsstyret, er dette selvsagt en ryddig
sak. Eventuell uryddighet i dette bildet
mä andre organisasjoner ta ansvaret
for, i den grad de tufter sine stand
punkter på helt andre ting enn okolo
gisk innsikt. Det er i den forbindelse
forstemmende å oppleve organiserte
dyrevernere som finner det fir godt’)
opphove «hvalen» til en slags hellighet
på orden. Dette har mer med en type
ny faunareligion a gjore enn med den
vitenskapelig fnnderte innsikten som
må til for å få til okologisk forsvarlig
forvaltning av naturen. I mangel av vett
og argument, ser vi da også hvorledes
enkelte eksponenter for denne retning
en tyr til skadeverk for å nà sine mål.
Dette er selvsagt dypt beklagelig, filrst
og fremst lbrdi det g3r ut over enkelt
mennesker, men også fordi slik fram-
ferd virker miljopolitisk reaksjonært.

Det okologiske virkelighetsbtldet
blir forkludret, i tillegg til at nod—
vendige kommunikasjonslinjer
mellom NNV og kystkulturens
og fiskerinæringens organisasjo
ner kan bli brutt. •

Hvalfangst
—for
og mot

(C AvVI(;c;0REE

• • Hvaldebatten øker både i intensi
tet og omfang. På begge sider brukes
både tradisjonelle argumenter, noen er
gode og velegnete — mens andre er mer
av en tvilsom karakter. Endel nye mo
menter har også kommet til (len siste
tiden. I denne artikkelen er det forsøkt
samlet en del av de viktigste argumen—
tene som brukes i diskusjonene og fir
handlingene.

Argumentasjoner
for fangst
• 1. Fozz..ryai RESSUR5. Vågehva
len representerer som de tleste an—
(lre dyrearter en fornyhar ressurs,
som gjennonl såkalt l>ærek/aftig

fangst kan beskattes ved uttak av bio
logisk overskudd.

• 2. VITENSKAPELIG GRUNNLAG.

Norske forskere har konkludert med at
det er 86 736 vågehvaler i Nordøst-At
lanteren, og at en årlig fangst på noen
hundre dyr ikke vil redusere hestanden.

• 3. ØKOLOGISK NØDVENDIGHET.

Siden det tas opp mye fisk fra havet,
hevdes det at det må legges opp til en
tlerhestandsforvaltning hvor alle arter,
også hval, må beskattes for å opprett
holde «den okølogiske balanse». Sam
tidig blir det hevdet at hvis man ikke
gjenøpptar hvalfangsten vil vågehvalen
spise opp så mye fisk at den utgjør en
trussel mot fiskeriene og hosetningen.

•4. BEvARINGAvEIODIVERSITET.

Da de store hardehvalene nesten ble ut—
ryddet i våre lårvann ble det frigitt fo
demengder som etter hvert ble utnyt
tet av andre sjopattedyr, deriblant
vågehval. En teori er at beskatning av

denne arten vil kunne bedre fodetil
gangen til krillheiterne, blant annet blå
hval, og dermed være et tiltak for å be-
vare hiodiversiteten i nordområdene.
•. KJØTT MED HELSEMES5IGE FOR

TRINN. Hvalkjott inneholder n- fieru
mettete fettsyrer, noe som forehygger
hjerte- og karsykdommer, og er en me
get høyverdig og næringsrik matressurs.

• 6. SYSSELSETTING - DISTRIKTSpO

LITIKK. Hvalfangst er en levevei før en
liten del av befolkningen, og er således
et grunnlag for hosetning langs kysten.

• 7. Km’.srmcmn. TUR. De små hval
fiingstsamfunnene i Norge represente
rer en del av vår kystkultur. En fortsatt
vågehvalfangst vil opprettholde gamle
tradisjoner og bosetningsmønstre i
form av levende og særegne kystmiljo

• 8. NORSK STOLTHET. Hvalfangst
blir av mange sett på som en meget ve
sentlig del av norsk polar- og sjø-
man nshistørie, som har vært med på å
skaffe landet rikdom, ære og herøm
melse. Særlig har fangsttradisjonene i
tilknytning til nordmenns aktiviteter i
polarhavene, både i nord og sør, betydd
mye for både nasjonal stolthet og iden
tifikasjon.

• 9. SYSSELSETTING FOR FORSKERE.

Norske myndigheter har de siste årene
bevilget omlag i8 millioner kroner årlig
til sjopattedyrforskning. Dette har gitt
norske forskere en rekke arbeidsopp
gaver og muligheter til vitenskapelig
anerkjennelse både nasjonalt og inter
nasjonalt.

• io. NORGES SEL VRÅDEREfl-. Nor
ge har suverene rettigheter til å hoste av
naturressursene innen



> hvalfangstkommisjonen (IWC)

har Norge reservert seg mot både
fangsmoratoriet og fredningen av vå
gehval, slik at vi rent juridisk har full
ryggdekning.

• 12. PLIKTEN TIL Å HØSTE. Som en
kristen kulturnasjon er mye av vårt syn
på naturen basert på Det gamle testa
mentets budskap om at menneskene
skal underlegge seg og utnytte dyrene
i ressurssammenheng. Nordnorske
prester har derfor i lengre tid talt hval
fangstens sak fra prekestolene. Dette
argumentet er også markedsført av
fiskerimyndighetene.

• 13. F0RBEDRET

DE. Etter at kaldharpunen ble skiftet ut
med en ny sprengharpun er det påvist
en viss forbedring i avlivningsmetoden.
Omlag 45 prosent av de påskutte hvale
ne dør momentant med sprengharpun,
mot ca. 20 prosent med kaldharpun.

• 14. HVA LER ER IKKE SPESIELLE.

Fra for eksempel forsker- og politiker-
hold i Norge hevdes det at hvaler ikke
skiller seg spesielt fra andre pattedyr,
hverken når det gjelder intelligens el
ler andre egenskaper, og at avlivning
en av hval kan sammenlignes med både
felling av elg og slakting av husdyr.

• 15. MILJØ VERNPROFITT. Mange
oppfåtter dyrevern- og miljøvernorga
nisasjonenes engasjement i hvalsaken
som en velregissert og nøye planlagt
spekulasjon i folks følelser for disse dy
rene, og mener at de bakenforliggende
årsaker dreier seg om streben etter egen
fortjeneste.

• i6. MILJØ VERNALIBI. I en verden
med en stadig mer utarmet natur og
forurensete miljøer kan land som er
ansvarlige for en kynisk og dårlig mil
jøvernpolitikk bruke hvalsaken som et
skalkeskjul. Dette koster disse landene
mindre enn å gripe fatt i de mer alvor
lige miljøproblemene.

• 17. MILJØ VENNLIG MATPRODUK

SJON. Hvalfangst er en lite forurensen
de og billig måte å skaffe kjøtt på i for
hold til for eksempel oppdrett av dyr i
fangen skap.

Argumentasjoner
mot fangst
• 1. IKKE ØKOLOGISK NØDVENDIG.

økologiske næringskjeder reguleres
først og fremst nedenfra og oppover.
Derfor vil hvalhestandene til enhver tid
innstille seg i samsvar med bestandssi
tuasjonen til sine byttedyr. Sjøfuglene
i Barentshavet heskatter omlag
halvparten så mye som hvalene
i dette havområdet. Dersom det
hadde vært økologisk nødvendig
å fange hval fordi den spiser så
mye fisk, hadde det også vært på-

Hvaidebatten

krevet a drepe hundretusener av sjofugl
fordi de også spiser fisk. Den dyre—
gruppe som spiser mest fisk i havet er
tisk (omlag 70 prosent). Det finnes ing
en vitenskapelig dokumentasjon som
viser at vågehvalen representerer noen
trussel mot norske fiskerier.

•2. U,sIKKERHETENIF0RSKNIN(;s-

MATERIALER. Norske forskere har på
grunnlag av 51 observerte vågehvaler
kommet fram til at det med prosents
sikkerhet er mellom 6i 000 og 117 000
dyr i Nordost-Atlanteren, noe som til
svarer en fiilmargin pi nesten 50 pro
sent hver vei. Utregningene inkluderer
hele 9 forskjellige feilkilder, og enhver
tvil burde komme hvalen til gode. Det
er uklart hvor redusert bestanden er i
forhold til situasjonen i begynnelsen av
dette århundret. I ii kom IWCs vi
tenskapskomitë fram til at bestanden
var blitt redusert i perioden 1952—S3.
Det er i dag ukjent om bestanden er i
tilbakegang, stabil eller i vekst. Langt
mer forskning over lenger tid bor der
for gjennomføres.
• 3. SiairEaici i. Nar en så vel—

stående nasjon som Norge bestemmer
seg for å gjenoppta hvalfiingsten, vil det
te raskt kunne føre til at nasjoner som
Japan og Russland følger etter. Dersom
tradisjonelle hvalfangstnasjoner i den
rike del av verden bryter ut og starter
kommersiell fiingst pa vågehval, kan
man ikke forvente at land i den tredje
verden, som i mange tilfeller virkelig
trenger proteiner til en sultende befolk
ning, skal forholde seg passive i hval
fangstsammenheng. Dermed kan be
skatningen av hvalbestandene komme
ut av kontroll, og arter med helt andre
bestandssituasjoner enn vågehval vil
kunne bli utnyttet og desimert i antall.

• 4. Si’ioarnic’ II. Dekke får pi
ratfangst. Det finnes i dag ikke noe ef
fiktivt kontrollsystenl for ulovlig fangst
og handel med hvalkjott. Norsk kom
mersiell vågehvalfångst vil derfor tro
lig utløse okt piratfangst og dermed en
betydelig økning i smuglingen av hval—
kjøtt fra i første rekke land i Asia og La
tin-Amerika. Mye av dette kjøttet vil
trolig komme fra truete arter 50111 for
eksempel bliihval og brdehval.

• 5. SsrIfTjErr1KT iii. Opphirsel i
internasjonale fora. For en lit en n .isj on
som Norge er det spesielt viktig å be
holde anseelse og troverdighet i inter
nasjonale fora. De norske delegatenes
utspill under IWC—motet i i92, da (le
ved starten på møtet fårkynte at vart
land ville ta opp igjen den kommersi
elle agehvalfingsten uansett resultat
av forhandlingene, ble oppfiil t et som
en lite diplomatisk. Utspillet vil ha
smitteeffekt i andre internasjonale mil—
josporsmål. Norges steile holdning har
ogsa fort til en rekke uheldige splittel—
ser i s.imarbeid bade nasjonalt og in
ternasjonalt.

• 6. ØKONOMISKE SKAI)1VIRK-

NINGER. En gjenopplakelse av kom
mersiell hvalfangst vil representere dår
lig norgesreklanie og svekket anseelse
over store deler av verden. Dersom vi
setter oss opp mot viktige allierte og en
mektig internasjonal opinion, vil (tet
te skade landets omdornme og føre til
sanksjoner og boikotter av Norge o1
norske prod ikter. I første rekke star tü
senvis av arbeidsplasser i eksportnæ—
ringene i fiiresonen (fisk, øst, sovepo—
ser osv.) og det vil dessuten ramme
turisttrahkken. I tillegg følger mulighe
tene for boikott av forskjellige idretts
arrangementer i Norge, prinnert Lille
hammer—OL i 1994.

• 7. Mrnir.a.u. NASJONALOKONO

MISK BETYDNING. Hvalfangsten er en
svært liten næring i Norge, og syssel
setter kun noen få hundre mennesker
en kortere periode av året. De kyst—
samfunnene som har vært engasjert i
fangst kan lett skifte over til for eksem
pel fiske uten at bosetningsmonstrene
blir endret.

• 8. SuIIsWIEIUNG. All sjøpattedyr—
fiingst er subsidiert med ofientlige micl—
ler. 1-11 alfangslen nlottar blant annet
drivstofisubsidier.

• 9. OvERpRonuKsJoN AV KJOT’ 3
Del er i dag io erproduksjon av kjøtt
Nurge, og lwalfangsten vil bringe enda
mer mo i markedet. Dessuten er hval—
kjoltet i dag svært dyrt for forbruker
ne.

• 10. HvALsKuINc. Et alternativ til
fangst er hvalskuing, som pa sikt utvil
somt vil gi langt større økonomisk ut
bytte. I dag reiser millioner av men
nesker over store deler av verden ut i
naturen for å oppleve disse artene i sitt
naturlige miljø, og det er denne hval—
turismen som danner grunnlaget for

mye av den internasjonale hold
ningen som norske politikere
forstår så lite av.

• 11. DITlTisToRIsK1ANsvA-

RET. Nordmenn har tatt livet av
omlag halvparten av alle hvaler

som er drept i historien. l-lvalfitngstens
historie er en fortelling om menneske
lig gradighet, lettjente penger og eflk
tiv, uvettig nedslakt ing av disse dyrear—
tene i verdenshavene. Resten av verden
har ikke glemt disse barbariske ulryd—
delsesprosessene. Mange mener derfor
at Norge burde vise en smule skinIfil—
lelse og opptre litt 111cr moderat ned
sin tamigstpolitikk internasjonalt.

• 12. MISTn,I,IT Til.

l{valfångsten er i likhet med både sel
fingsien og norske liskerier hcfr’ngt
med uhwliglieter og tvilsomme ar—
beidsmlletoder. f-jennomll inspekti irrap—
porter fra lqo—arene er det avdekket
mye uverfamlgst ing og t riksing med
fangsttall i tillegg til manglende føring
av fingstdagboker, lingst på fredete
hvalarter, benvttelse av ulovlig harpun
og svarte penger i tilknytning til kjøtt—
salg. I nspektører som rapportert C 0111
denne triksekulturen ble truet og tit—
skjelt.

• it. MISTILLIT Til. FORSKERNE. I
landet er (fet stor skepsis til norske

‘ijopattedyrforskere. Fra flere hold er
det })apekl at norsk sjopattedyrforsk—
ning kun er rettet mot a skaffe kunn
skap av konliliersiell interesse, og at
den preges av en solist ikert blanding av
politikk og vitenskap. Norske fårskeres
lojalitet overfor næringskrelter og
myndigheter er patitilende, og de er
som regel tause selv nar politikerne
kommer med (le mest meningslose
konidusjoner og påstander.

• 14. FRYKT BLANT KRITIKERNE.

Mange norske bå doger og naturi mi te—
resserte sum er kritiske til deler av
norsk sjøpatiedyrfarmgst og —forskning
velger ikke a ytre seg i frykt for negati
ve konsekvenser for



Bakterier på badet, stygge
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i kjøleskapet,... ingen jobb
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Domestos Fresh.

Bakterierent uten klor
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J
dag er disse dyra borte. Det er helt naturlig at
enkelte dyrearter forsvinner og at nye kommer
til. Det vi kan lære av dinosaurene er at dette

skal ta lang tid. I dag forsvinner dyrearter litt for
fort, og ikke som en følge av naturens utvikling. Di-

Urpunkeren som
bare spiste salat
•B Stegosaurus ser kanskje litt nifs ut?
keligheten var den en stor og litt treg 2.
eter. Temmelig snill, altså. Som du ser, h
de den verken klør eller tenner til å 1ev
som rovøgle. i

De store ryggplatenc brukte Stego.
saurus til å lede bort varme. Når noe
har stor overflate, blir det forte
re avkjolt (derfor har for eksem-

-

pel en fjelirev små ører, mens en ør1’’
store). Da dinosaurene levde, var det veldig
varmt, og det kunne nok være greit med en rygg-
plate eller to.

Stegosaurus spiste altså bare grontfôr, men det
var ikke det samme som at ingen kunne tenke
seg å spise Stegosaurus. T)et ble sikkert ofte med
tanken, for Stego hadde en hale som ikke var helt

nosaurene var Jordas suverene herskere i i6o mi
lioner år. Vi mennesker har store problemer i...

den første millionen, ikke har vi vært så suverene
hele tiden heller. Er det noen som tør å si at dino
er var dumme?•

‘i
For 150 millioner år siden vandret Stegosaurus

rundt med hele platesamlinga på ryggen

å spøke med. Kort, med masse muskier og fire
spisse pigger. Se opp for logring!

Krangel i Kritt
• Kritt het tiden som varte fram til for ca. 60 millio

ner ar siden. Det var den siste perioden dinosaurene lev
de p Jorda.

I Canada er det funnet rester (fossiler) etter blant annet
Euoploce’pluilus og Alberiosaurus, to dinosaurer som levde
da. Albertosaurus var en diger, fryktinngytende kjøtteter.

I)e små frambeina var nærmest ubrukelige, men bakbein
og tenner hadde den så det holdt (det spørs om den

hadde så mange venner).
Euoplocephaelus (hvis du synes navnet er vn

ent, er det ikke deg det er noe galt med...) var
en annen type. Den var planteeter og byg

get nesten som en festning. Panserplater,
horn på ryggen og bom på hodet. Det

måtte den ha, for denne dinoen var
litt treg, og med Albertosaururus

springende rundt var ikke det
så kjekt. Som du ser på bildet,
hadde den også et «hemme

lig» våpen, en beinklubbe
på halen.

•

iSsted
at . .

nge har fl0e5levende
dinosau? ‘ene sett e

restere
fOssijer?

tter fonidSdyr het

- lE FINESTE
‘DYR SOM

(IKKE) FINNES

Ørkenracer’n
fra Trias
•• Hvis du lurer på hvor Trias er, så
er ikke det et sted, men en tid. Trias var
for ca. 200 millioner år siden, altså litt

Dinosaurer er de fineste dyr som (ikke) finnes.
Det skrev en miljødetektiv i et brev til Blekkulf

før foreldrene dine ble født... Da fres- Lesothosaurus var ikke utstyrt med
te Lesothosaurus rundt i Afrika. Det pigger eller klubbe på halen. Det ville
som er litt morsomt med denne dino- vel neppe skremt noen heller, så liten
sauren, er at den var bitte liten. Mange som den var. Tvert imot ville den blitt
av dinosaurene var det, selv om vi ofte dårligere til det den var flink til» nem
kaller dem for kjempeøgler alle sam- lig å løpe.
men. -

for en stund siden. Ganske godt sagt — hva?

I

N&M • JENS PETTER TOLDNÆS
og MAUGORZATA HORECKA-JAKOBSEN (iii.)
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FULL KAMP: Verdens første lårhøne?
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er budskapsbæreren og avsenderens fingeravtrykk. Valget er nesten
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e
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nordiske nliljomerkingen. Silverblade, DataCopy og
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firmaets reklame eller årsregnskap til businessbrevet eller den enkleste

beskjeden. Alt fra en eneste leverandør, med ansvar for hele kjeden fra

råvare til produksjon og leveranse. Beviset for at riktig bra papir også

er et bra miljøvalg. • Faks inn visittkortet ditt, så sender vi mer

informasjon om oss og vårt papir! j.7QQ Paper
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ER DU MILJØBEVISST?

Da bør du abonnere
på Miljø Aktuelt nå.
Her kan du lese om
miljøprodukter,
løsninger,miljø
markeder og de
miljøteknologiske ny
hetene. Hold deg
ajour. Styrk dine
miljøkunnskaper!

laj

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 erMiUøvern et
Moment i Markedsføringen
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(—ISjstjerner, Asteroidea, klasse av pigghuder
som har flat, stjerneformet eller lèmkantet
kropp med sugeføtter på undersiden av
armene. Munnen sitter midt på undersiden
og fører inn til en sekkformet mage. De
fleste sjostjerner er rovdyr som lever av
skjell, krabber og andre bunndyr. Noen av
artene har så stor regenerasjonsevne at de
kan danne en ny stjerne fra en enkelt arm. I
norske farvann finnes ca. 40 av ca. 2000 arter.

Sjøstjerner, sjøpinnsvin og kråkeboller tar
pulsen på havmiøet ved å fungere som et
slags miljøtermometer. Der de finnes er
det sunne omgivelser.

Vi som har vårt virke i tilknytning til
havet forstår hvor viktig det er å ta vare på
det miljøet som er grobunn for alt liv.
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Galleri
Det er høysesongforfotografering. Ny
frist for innsending av bilder er 9. juli.
Send inn opp til fem lysbilder, papir-
bilder blir ikke vurdert. Samtlige bilder
blir returnert. Skriv gjerne en tittel på
bildet. De utvalgte fo tografene får
tilsendt en 35 liters ryggsekk. Bildene
sendes til:

Natur &Miljø
Postboks 2113 Grünerløkka
oo Oslo

i

Værøy.
Foto: Trond Taugbøl,
Eiksmarka.

Maradalen i
Jotunheimen.
Foto: Trond Are Berge,
Ho vin.

Beverhogst.
Foto: Harald Naper,
Kviteseid.
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