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skråblikk redigert av Jens Petter Toldnæs

GODE imidlertid manglet gode HVA ER DET

NAVN
kandidater-kanskje med unntak

VI GJØR
I serien gode navn og matchende vik. Etter at han skiftet jobb er det ivi ED IVI AT EN
stillinger har vi hørt om tannlege ikke fullt sà morsomt. Men nå er

Roskeland, Osram-direktør det kommet en ny! VAR?
Lampe osv. Nylig kunne De fleste opplyste mennesker

Klassekampen fortelle om Rema vet at blltrafikken er en betydelig Først var det kugalskap.

1000 som forberedte seg på kilde til økt drivhuseffekt. I den Ni er det laksen som har freaka

melkestreik. Ansvarlig for sammenheng er det vanskelig å ut. l)en er ikke i form. 1)t’s. den er

aksjonen — Stig Melkstadvik ikke la seg fascinere av i gal form. Antall vaiiskapt laks i

selvsagt. østerrikes nye samferdsels- oppdrettsaiilegg er steget så

Pa miljøvernsiden har det minister — Victor Klima, kraftig at næringen tapte over 70

in il! jo ner k roo er pa fenomen ei i
fjor. Alt dette i kilge Aftenposten.

l)ette bringer tankene inn på en
dansk undersokelse hvor ett visst
antall førsteklassinger hadde fått
beskjed om å tegne en risk.

Relativt mange av dem fant fram

fargeblyant og I irijal og tegnet et

lite gol t fri tvrrekta ngel ni id t på
arket. I Ivordan norske små
kunstnere vil lorevige en Osk i
framtida kan vi jo bare gjette pa —

men det er kanskje noe å lære av

Picasso?

0
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SALTKRAFT ER 0
FREMTIDEN?
(dem gasskraft. I olgi’
forskere ved SI N’ll I ti i

saltkraft som er det si i i

Norges saltkrahpoteiisi.il iiitii

femti prosent av den inigin vi i

dag får fra vannkr.mli I lvi ‘,.iliI,iaft

er? Jo altså; når ferslsv.n iii g
salivann 0 otes, on ‘l,’iiij I ved

et elveut løp, skjer dl
Saltvannet vil gjermit’ vii’

ft’rskvan n og om ven li Si ti i i det

stammer fra lysikki miii, (.1

solid fortrengt av de Il’s!’,

OSOiO5’.

Setter man en halvt
gjemt no ni tre ngel g,s å <iii

semipermeabel meimilii.iii

astedet slipper haie ‘ni v,uni

igjennom denne, og det p’i.n G
et trykk. I Igler i osmos’n ‘ Ni

dette blir det energi mv I i i i

som får kloa i den. \‘i l.ir utgi di
blir Jens.

produkter. Selv om denne
virksomheten bare utgjør
brokdelen av det totale budsjett
eller virksomhet, fremheves det
stadig hyppigere. Mot en
bakgrunn av tmfordervet natur, og
med velvalgte naturvernklisjeer.
pi n.’imt,t ii konsernene stadig
ofhr i si nu fortri fl n i
i tiklomitimoppslag. Disse
tomiciensene til okologisk
pornografi merkes nå også her
hjemme. Hvem skal reagere på
den slags smakløsheter?

Fra Norsk Natur nr 2, 1971

PROBLEMATIKK
Det er allment kjent at man ikke
skal kaste perler for svin. Dette
skyldes ikke, som mange kanskje
har trodd, at dette er sløsing,
men trolig det fenomen at svinet
kan gli på perlene og falle (sla
seg). Vi er nemlig glade i svina
vare — vi elsker dem sa høyt at vi
heller ikke skal kaste korn for
svin lenger. Da far de nemlig i
seg — hold deg fast —

straforkortningsmiddel.
Ifølge Bondebladet, som ma

sies a være meningsberettiget i
saken, kan nemlig stra
forkortningsmiddel, (som det i
leservennlighetens navn burde
finnes et ordforkortningsmiddel
for), i fôrkorn nedsette
fruktbarheten hos gris. Hva som

GLATT
OVERGANG
‘Norsk Oljerevy og Bellona
magasin er pa mange mater to
sider av samme sak.»

Ragnar Aamodt, tidligere
sjefredaktør i Norsk Oljerevy,
patroppende redaktør i Bellona
Magasin.

økologisk pornografi
Det dukker stadig opp nye
fruktbare begrep. Et av dem er

Eco-Pomography. I en tid hvor
interessen for natur- og
miljoproblemene øker fra dag til

dag, har visse industrier og
reklamebyråer inngående
begynt å vurdere hvordan dette
kan utnyttes. Store,
kraftslukende eller forurimitsirtitli,
konserner har oftest soktotot
der de yter en aktiv
miljøvernforskning t,II’,

produserer visse . mimiljimvetmimlige

blir kortere hos grisen sies ikke,

men saken har avstedkommet
adskillig debatt i
Danmark.

Her i landet bruker vi
27,9 tonn av stoffet pr. år,
og analyser viser at
rester av stoffet finnes
igjen i matkorn.

Her stiller vi oss helt og
holdent bak formannen i
Vestlandske salgslag som
setter søkelys pä
følgende pussige
fenomen: Vi bruker
plantevernmidler som gjør
korn uegnet til grisemat,
uten at det settes
restriksjoner pa slikt korn
til menneskemat.

leder

Hett i drivhuset
0 Sommerens heteste miljøsak blir utvilsomt debatten om

gasskraftverk. Næringsminister Jens Stoltenhergs nærmest re
ligiuse råkjor for å drive igjennom tiltaket ved hjelp av «miljø-
argumenter» har provosert en samlet miljobevegelse — og mil
jobevisste politikere langt inn i Stoltenhergs eget parti.

I vinter fikk vi høre at vi importerer så mye dansk kullkraft hit
til landet. Det skulle være nok et argument for at vi trenger å
hygge gasskraftverkene. Det Stoltenberg glemte å fortelle oss,
var at vi samtidig eksporterw mer kraft enn vi noensinne tidli
gere har gjort, og at eksporten langt overgikk det vi importer
te. Ja, Stoltenberg glemte sågar å fortelle oss at den store im
porten, og den store eksporten, begge deler var et resultat av
hans egen politikk. Felles nordisk kraftmarked er opprettet net
topp for å utnytte de ulike lands energiproduksjon mer effek
tivt og økonomisk. 1)a går det ikke an å jamre seg over at mar
kedet faktisk virker, og innfore det som et argument for at vi
trengerC02-spyende kraftverk også her hjemme.

For vi trenger ikke slike kraftverk. Miljøet er langt bedre tjent
med at våre tettere hefolkede naboland står for slik kraftpro
duksjon enn at vi gjør det ute i havgapet der spillvarmen bare
kan glede en og annen frossen
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Slik konkluderer Norges forskiiings
r.ids prosjekt «Veginvesteririger, makro
økonomi og miljø», I. Iiidersokelseri er
gjengitt i et hefte fra forskningsprogram
met «Samfunn, miljø og energi» som ble

VVS-bransjen er konservativ, har liten
enokkompetanse og har vanskelig for a
dokumentere gevinster ved
enokinvesteringer.

I tillegg kommer WS-radgivere ofte til
kort overfor byggherrens press for a gjøre
utbygginger sa billige og raskt ferdig som
mulig. Det viser en undersøkelse fra
Universitetet i Trondheim.

lagt fram i begynnelsen av juni.
— Våre beregninger forteller at det er en

klar overi nvestering i i nfrast rukturpro
sjekter. I)et er liten tvil om atvi bygger for
mange ulonnsomine veger, sier Statistisk

Kvinnen bak undersøkelsen, Marit
Hubak, mener tvang gjennom
byggeforskrifter vil være det mest
effektive virkemiddelet for a fa
gjennomført slike tiltak. Det ligger ikke
noen økonomisk motivasjon i systemet,
og informasjon vil ikke være nok, mener
hun. t

Seiiii,iIli,islirsit.’iii It’,’i’ iii litt iii.

SSK liii .sititlcri veksit’llt’kit’ii is’ ins’es
ieriilgt’i i vt’it.i, t’rih.iiit’, lIvpl.isst’r >1l1
hiviit’iiilt’g1’, lii I )7 ) g frani til i
lr,nii til I ‘1HII l,iiii hrsl\t’rlit’ ,il iiis’este—
riilgt’lit’ gi ho>’ vekst iiineii t’iikt’lthran—
sjel, nieii ilkt’ eller I

‘I ,i i ol)( il ulo iii isk ihisi ull har tid
i’,>’i i’ lii ii il sal i iei I it’i ii’r iiiel Ioiui i i—

i iigt’r i iiilr.i.si i i kitir (04 vekst pa
i li il liii lvi, I ut’n si ni iuenhengene

liii viii liiigi v.iiiski’ligere a dokumen—
len’ ti lvi kt’si nei.

k nllnsj men en kan trekke av dette,
el il k iii nitnieiie konkurrerer om å til—
in i, lo seg i i.uri ngsl ivet, men at den tota
lt’ s,inilnnnsmessige effekten av investe
i å iger i s’eger og annen infrastruktur er
liten, sier Bye. L

NISSER
SKAL BERGES

N&M • Jens P. Toldnæs

Norge er i ferd med a sette
verdensrekord i kalking.
Fiskebestanden i en av Norges
største innsjoer. Nisser. skal reddes.

Fiskebestanden i Nisser er truet
av giftig aluminium. Dette skyldes
sur nedbør. Na skal det satses omlag
ti millioner kroner pa à redde
fiskebestanden. Arbeidet starter i
oktober.

Ifølge fiskeforvalter Reidar Strand
ved Fylkesmannens
miljovernavdeling i Telemark, er

\...... Nisser-kalkingen verdens største.
Omlag 12 000 tonn kalk skal spres
med spredebäter i Nisser.

Ifølge Strand fører den lange
oppholdstiden i Nisser, altsà den
tiden det tar bytte ut alt vannet, til
at varigheten av kalkingen vil bli
svært lang. Trolig 7—10 ar. Dette er
betydelig lenger enn hva som er
tilfelle nar mindre vann kalkes, noe
som er med pa å senke arlige
utgifter.

Kalking av flere mindre vann som
renner ut i Nisser har ført til at det
har kommet fisk tilbake i disse,

— Dette er veldig artig. Flere av
heivannene har vært fisketomme i
30—40 ar, sier ordfører øyvind Tveit,
til N&M Bulletin. Tveit tror verdens
største kalkingsprosjekt vil «sette
Nissedal pa kartet».

— Det viktigste er likevel at vi far
berget innsjoen. sier han.
Fiskebestanden i Nisser bestar av
sik, roye, ørret og abbor. U

N&M • Sin Lehne Nilsen

Store mengder spesialavfall havner i
naturen eller på vanlige fyllinger fordi det
ikke finnes noe innsamlingssystem for
emballasjen. Spesialavfallsforskriftenc
krever at avfallet samles inn og behand
les, men rester i emballasjen faller uten
om ordningen. I)et er dette hullet Miljø
verndepartementet nå vil tette.

Irnballasjen stammer først og fremst
fra maling-, lakk— og liinbransjen, bil-

Mindre spesialav.
fall skal heretter
havne på fyllinga.
Miljøverndeparte
mentet forbereder
nye regler for å
samle inn avfallet.

verksteder, kjemisk og teknisk industri,
landbruket, fotobransjen, grafiske be
drifter, laboratorier, renserier, tekstilin
dustri, farmasøytisk og kosmetisk indus
tri.

Ifølge beregningene dreier det seg oi’n
blant annet 22 millioner botter og spann,
250 000 stålfat, 780 000 spraybokser og
14 millioner plastkanner og -flasker, fl

Avfallsemballasje
samles inn
Halvtomme malingspann og flasker med
løsemiddeirester havner ofte på fyllinga, og
forurenser både luft og vann. Nå vil IVXi1jøvern
departementet at spesialavfallsemballasjen
skal samles inn.

Nye veier kan gi økonomisk oppsving i enkeltkommuner. men mye tyder på at veksten bare ville fordelt seg annorl,,d,,s

dersom veien ikke ble bygget, viser en ny forskningsrapport.

Veger gir ikke Økonomisk vekst
Etter 1980 har veginvesteringer i Norge ikke bidratt til
den Økonomiske veksten.

0

RØRLEGGERNE ER ENØKSINKER

I

LIVSSTIL BESTEMMER
ENERGIBRUK
Rik eller fattig — det spiller ingen rolle når det kommer til
strommåleren. lnntekten har liten betydning for hvor mye energi
vi bruker. Livsstilen er det avgjørende.

Folk flest bryr seg ikke noe særlig om hvor mye energi det går
med i huset deres. Det viser en undersøkelse fra Energidata i
Trondheim som er omtalt i et hefte fra Norges forskningsråd.

Undersøkelsen konkluderer med at det er store forskjeller i
folks energiforbruk. Årsaken til disse variasjonene skyldes
Iivsstil og holdninger som går på tvers av tradisjonelle måter å
inndele markedet på, som for eksempel i boligtyper og
inntektsgrupper.

Dersom alle nordmenn brukte like lite energi som de mest
sparsommelige, ville forbruket i boligene bli redusert med
40—50 prosent. 0
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hele året.
N&M • Arild Svalbjorg

De tre kommunene i Nord-Salten -

Steigen, I lainaroy og Tysfjord, er lei av at
sau tas av rovdyr når de er på beite om
som nu-ren. Administrasjonen i Miljø
\‘erndeparlementet (Ml)) viser til viltlo
‘en, og sier tvert nei til fri jakt på fredete
rovdyr. Ml) her kom munene ta kontakt
med fyl kesmannen i Nordland dersom
de vil gjemiomføre skadeft)rebyggende
ti tak for årets heitesesong.

— Det vil vi gjøre, men jeg kan ikke se
at det kan komme noe nytt derfra, sier
Arne Marhaug. i lan har ledet arbeidet
med planen i de tre kommunene.

— Vi vil komme tilbake iii den politis—
1w ledelsen i Ml). Vi må få endret be
slem melsene, for a lage rom for å gjen
mm føre et slikt forsøk som dette, sier
mm. Mai-haug ervaraordfører i Steigen og

tidligere sauebonde. I lan sluttet med sau
etter å ha mistet 170 dyr på heite i fjor.
l)et var jerven som tok (le fleste sauene
hans.

— Slik rovdvrpolitikken er i dag, må det
først etableres en levedyktig slamme i et
område før det tillates jakt. Det skaper
store problemer, og det er vel ikke nød
vendig å innføre rovdyr til nye områder
med store heiteområder for sau, som er
en viktig del av næringsgrunnlaget, sier
M arh aug.

— Det er ikke mange jerver i Norge, og
arten er regnet som sårbar. Er det ikke en
fare for at den utryddes dersom dere får
jakte på den?

— Det er riktig at jerven ikke er så van
lig. Men det har den vel heller aldri vært,
sier Marhaug. Li

MILJØ-
POLITIKERE
UTEN
INNFLYTELSE

N&M • Ole R Pedersen

Lokale miljopolitikere mener
de har liten innflytelse, viser en ny
undersøkelse. Kommunene er ogsa
skeptiske til miljøpalegg fra staten.

En ny undersøkelse fra Norsk
institutt for by- og regionforskning
(NIBR), Miljovernets plass i
kommunepolitikken, har undersokt
miljepolitiske holdninger blant
norske kommunepolitikere.

Undersokelsen slår fast at lokale
politikere ikke er særlig
interesserte i å ta ansvar for
globale miljoproblemor. Dessuten
synker innflytelsen pn politikken, jo
grønnere politikerne blji,

Ifølge forskerne er (lot Venstre
og SV som prioriterer miljo hoyest i
lokalpolitikken. Mon nkkLIrit disse

partiene sitter cio fleste
steder i opposisjon, og
har liten eller Ingen

representanter mener
partiet og regjeringen
kommer med do riktigste 0

mi ljoa rg ti mente ne.
Lokalpolitikerne er delt I synet

på om innhyggerne skal være med
og finansiere miljotiltak gjennom
avgifter. 60 prosent mener det er
riktig når det er snakk om lokale
tiltak, mens andelen synker til godt
under halvparten nr det er snakk
om tiltak for å folge opp
internasjonale forpliktelser.

Ifolge Sissel Hovik, forsker ved
NIBF1 og prosjektleder for
rapporten, er det flere årsaker til
den manglende viljen til å følge
opp internasjonale vedtak.

— Internasjonale tiltak kan
mangle tydelige, lokale effekter.
Dessuten er det en annen politisk
prosess, hvor kommunesektoren
ikke er så delaktig som i nasjonale,
politiske vedtak. Politikerne føler
det mer som pålegg, sier Hovik.

Statens forurensningstil
syn (SET) skal sammen med
Statens landhrukstilsyn, Di
rektoratet for arheidstilsvnet
og Statens næringsmiddeltil
syn gjennomføre undersøkel
sen, som vil ta for seg vanlige
forbrukerprodukter: Kosme
tikk, hygieneprodukter, ma
ling, lakk, lirn, vaskernidler,
plan evernmi dl er, bil pleie—
produkter, og tilseiningsstof
fer i matvare-emballasje.

Karileggingen skal skaffe en
oversikt over stoffenes bruk,
fo rekomnst og i’ redning.

— Vi og (le andre etatene
gjør industrien spesielt opp-

NYHETER

—God dag,
mann!
— Miljovern

De kommer til stadighet inn
på scenen. noen i stort

noe så smått og stusslig
som å ta vare på en plante
eller et dyr, til det å
beskjeftige seg med nesten
alt.

Det er vel omtrent tredve
ar siden at naturen» ble for
trang. Fra midt på seksti
tallet var det -miljoet det
måtte dreie seg om, det vil si
.det vi står midt oppi, våre
omgivelser. Og da kan det
selvsagt handle om hva som
helst, avhengig av hvilken
posisjon vi er i. Altså Alt.
Men det, forstår vi intuitivt.
gar det ikke an å si rett ut.

— God dag, hva holder
dere på med i
Naturvernforbundet, da?
— Jo. alt mulig!

Slikt er intetsigende.
Derfor utvikles det en
barokk retorikk for å bøte

på intetheten. Det kjøres på
med prefikser som skal
redde innholdet:
Overordnot,
sektorovergripende,
helhetlig miljovern. På den
andre siden av betegnelsen
er forholdene omtrent de
samme. Vern» blir for

trangt. Vi skal ikke bare
verne naturen, men ogsà
bruke den — på en forsvarlig
mate — hvilket vi må ha en
kvalifisert mening om. Altså:
Bruk & vern av miljøet. Et
godt norsk ord for dette er
.forvaltning.. Altså:

— God dag, hva holder
dere på med i
Naturvernforbundet, da?

— J0, for tiden sysler vi
med en overordnet.
sektorovergripende.
helhetlig miljoforvaltning.
Lokalt, nasjonalt og globalt.
Vi glemmer heller ikke
mennesket i alt miljøet, for
mennesket, vet vi. er en ekte
del av miljøet og er dessuten
alle tings mål. Følgelig står
‘.helse’ på dagsordenen.
Natur og helse = mat, og vi
skjønner straks at vårt
forhold til miljøet dypest sett
er et kulturelt anliggende.
det handler om hvordan vi
sar. høster og lever (eller
dør) av våre omgivelser. Det
ligger dermed også i sakens
natur at miljoforvaltningen
omfatter sosiale, politiske og
psykologiske aspekter som
rettferdighet. fordeling.
trygghet, tilhorighet og
identitet.

Men dermed blir vel også
«miljøforvaltning’. et for
trangt begrep som unødig
innsnevrer arbeidsfeltet. Det
tar ikke vare på dynamikken,
perspektivene. samspillet.
Skal vi dekke opp dette er
det kanskje til syvende og
sist ‘-livskvalitet.’. det
handler om. Hverken mer
eller mindre.

— God dag, hva holder
dere på med i
Naturvernforbundet, da?

— J0, det går mest på
livskvalitet

Imens. ute i periferien,
lettere forbikjort. strever
noen navniose med a redde
en flekk med bittergrønn fra
veibyggingen; prøver noen å
vinne en smule forståelse
for at gaupe og ulv m.fI. skal
få leve i vår natur så tallrike
at de er sikret en naturlig
evolusjon.

Det er nesten som tiden
har rykket ifra disse enkle.
grønne, sektororienterte
sjeler. Men heldigvis har de
Naturvernforbundet i ryggen!

Arild Ådnem

NYHETER

cl.. i I

Disse dyra skal få et kjerneområde i Nordland, om lokalpolitikerne får det som de vil.

c

HVOR MYE ER
EN HODEPINE
VERDT?
Er 3 500 kroner per år en passende
pris for skallebank?

Samfunnsnytten av vegtrafikktiltak er beregnet i kro
ner og øre av forskjellige ekspertpaneler. Handelshøy
skolen BI har ledet et prosjekt om paneler og prissetting,
og her er resultatene:

Klager over luftveis-
irritasjon og hoste: 8 400 kr per person per år

Klager over hodepine: 3 500 kr per person per r

Klager over svimmelhet: 2 700 kr per person per âr

Klager over bakgrunnsstoy: 6 100 per person per år

Klager over ubehagelig lukt: 400 kr per person per år

Barn som ikke kan leke
ute på grunn av frykt for trafikk: 17 000 kr per person per år

Tap av statistisk liv: 15 000 000 kr per person per år

Krever kjerne-
område for sau
Tre kommuner i Nordland vil opprette et
«kjerneområde for sau». I området på
162 000 mål utmarksbeite Ønsker kommu
nene at det skal kunne skytes fredet rovvilt

Dessuten
synker

innflytelsen på
politikken, jo

grønnere
politikerne blir

Jo, for tiden
sysler vi
med en

overordnet,
sektorover

gr.pende,
helhetlig

miljoforvalt
ning. Lokalt,
nasjonalt og

globalt.

innflytelse i kommunene.

Det er ogsa Venstre og
SV som i størst grad
lytter til miljo—
vernorgan isuisjonene.

Arbeiderpartiots lokale

alvor, andre sprettende
som kalver, og
fremforer: Det gamle
ikke holder maI, her er
for trangt, vi far ikke
gjort det vi skal, vi må
tenke større for å fa
gjort mer, vi må komme
oss videre! Applaus.

Og på denne bølgen
av applaus har
naturvernet ridd fram
gjennom historien fra

Hormonstoffer skal kartiegges
Stoffer som finnes i hundrevis av produk
ter vi omgir oss med daglig, kan forstyrre
hormonbalansen i kroppen. Nå vil norske
myndigheter kartlegge femti slike stoffer.
N&M • Jens P. Toldnæs

- J0, det går
mest på

livskvalitet

merksom på kjemnikalier med
hormoneffekter, og ber be
driftene legge fram planer om
å redusere bruken av stoffene,
sier avdelingsdirektor Anne
Man Opheim i SFT.

skal også



N&M • Ole P. Pedersen

Utenfor København planlegges
ni kraftverket Aveciøre Il. Verket

C
kan bruke både gass, kull og hio
brensel som energikilde, og skal
produsere strøm og varme til inn—
byggerne p Sja’llancl. Verket skal
erstatte eksisterende og dårligere
kullkraftverk i området.

Utbyggerne av Avedøre II, El-
kraft, opplyser til NM Bulletin at
verket antakelig skal fyres mccl kull
i vinterhalvåret, og gass om som
ineren.

Til tross for kullbruken kan
CO -,-utsl lPe fra kraftverket bli
lavere enn fra de planlagte verkene
p Kolisnes og Kårstø. Det viser be
regninger fra den danske IZncrgisty
reIsen. Ved bruk av kull halve året
blir CO,—utslippene på 1,7 millio
ner tonn, mener I nergistyrelscn.

Utbyggerne Elkraft er ikke like
optimisiske, og sier at CO,-utslip
pene kan bli pi rundt 2,2 millioner

0 Wnn. Kraftproduksjonen i Dan
mark blir omtrent som i Norge.
Produksjonen blir delvis strøm,
delvis varme. Totalt utnyttes 91 pro
sent av energieri i det danske kraft—
verket.

Opplysningene fra Eikraft og
Energistyrelsen står i sterk kontrast
til Jens Stoltenbergs argumenter for
norsk gasskraftverk. Nærings- og
energiministeren har tidligere
hardnakket hevdet at det a hygge
gasskraftverk i Norge er betydelig
mer miljovennlig enn om våre na
hol an d bygger ny kull kralt.

Politisk rådgiver i Nærings- og
energidepartementet, Nina Cræger,
kjenner ikke de danske beregning-
ene. Hun påpeker at elektrisitets
produksjonen fra de norske gass
kraftverkene er høyere enn ved Ave
dore Il, og at det er el-forbruket
som øker i Norden, ikke varme
bruken. D

Aldri for har Norge eksportert så mye
kraft som den rekordtorre og svært

kalde vinteren 1996.

Vinteren 1996 var
rekordkald,
rekordtorr og
kraftforbruket i Norge
var rekordhøyt.
Likevel satte norske
kraftselskaper også
rekord i eksport av
elektrisk kraft første
kvartal i år.

Eksportokningen
var på 30 prosent
sammenliknet med
samme periode i fjor,
viser tall fra Statistisk
sentralbyrä. Totalt
eksporterte vi drøyt
2,6 TWh elektrisk
kraft de tre
månedene. Det er
nesten like mye som
ett av de planlagte
norske
gasskraftverkene vil
gjøre pâ et helt år.
Samtidig importerte
vi mer kraft enn
tidligere.
Nettoeksporten var
likevel mer enn 1,1
P,Nh elektrisk kraft.

Fordi de norske
vannkraftverkene
raskt kan øke eller
senke produksjonen,
er det mulig å selge
kraft når prisene er

høye, og kjøpe når strømmen er billig. 34
millioner kroner tjente de norske selskapene
på å importere billig og eksportere dyrt
framfor å bare selge overskuddskraft. Totalt
innbrakte krafteksporten rundt 250 millioner
kroner i årets tre første måneder.

TROLL - VERDENS
ÅTTENDE UNDERVERK

‘Verdens ttende underverk’, bygget
innen tidspian og budsjett, utviklet
av norsk industri under ledelse av
Norske Shell i samarbeid med Statoil
— overleveres Statoil den 19. juni i år.

.. :•1 ‘
::\,

Blant de opprinnelige sju underverk
finner vi hl.a. Egypts pyramider,
Bahylons murer og De hengende hager.
Mange har gjennom tidene hevder å
ha skapt det ttende.

Sammen med Colosseum i Roma og
Fyrtrnet i Alexandria er Troll i godt
selskap i konkurransen om være
“Verdens ttende underverk”.

NYHETER

Dansk kulikraft blir like
rent som norsk gass
Et nytt, dansk kombikraftverk kan få lavere CO2-
utslipp enn de planlagte norske gasskraftverkene.
Det danske verket skal fyres med kull halve året.

Troll er i dag verdens stØrste energi-
prosjekt under utbygging. Feltet ble
påvist i 1979 av Norske Shell, og
vil kunne gi gass til Europa i O år.
Prosjektet består iv tre deler; Verdens
største betongplattiorttt (472 het er),
rørledningene som bringer gassen fra
plattformen til lands og gasslieleind—
lingsanlegget p Ki LI Ist tes il ti

Bergen. Sam men hid n i ,le t re t il at
gass kan strømme til seks latal p
kontinentet fra I . okit ‘lar.

TRO)LL ;A TI I. Ft Ilu )I’A

00 INNTEKTFR 111 Nt NtOE

REKORDEKSPORT AV KRAFT

AIS Norske Shell
UNt!tsl&S!!KtlSI , ltD ‘I I IKSI! N

0

RETTIOHETSHA VERt TROLl.

lA rOt!. (DRIETSOPERATØR), A/S NORSKE SHELL (UTBYGGINGSOPERATØR), NORSK HYDRO PRODUKSJON A.S, SAO,\ PtTROI.l.t.!M A 5, ELF I’ETROLEUM AS, NORSKE CONOCO A/S, IL’! Al. NOROE A.S

For mer informasjon, se Troll, hjrmmes,d,- p3 lii i-r,,t-t I I,itp://www slit-I I.no.

NATUR & MILJØ 3.96 i)



Mosede blader fra transgen vårskrinne
blom flyter i små plastror. Senere skal
arvestoffet soleres fra blandingen.

N&M • Sin Lehne Nilsen

Det er ikke bare-bare å genspleise en
plante. For det første må man ha et hav av
tålmodighet. For det andre godt sainar
beid med en krabat som er mindre enn en
halv dråpe vann. I tillegg bør man kanskje
vare fingernem? For her skal det klippes
ut og limes inn gener som er så små at det
er plass til 50 000 av dem i n eneste ccl
le. Skalpell og araldit under mikroskopet

— Vi ser ikke hva vi gjør, sier Trine Jo
( hansen Meza, og demper inntrykket av ki

rurgisk presisjon. — Men det finnes måter
å sjekke OIfl de nye genene er kommet på
plass eller ikke. Meza jobber med cloktor
grad i plantemolekylær hiologi ved Uni
versitetet i Oslo. For henne er gensplei
sing en dagligdags aktivitet på linje med å
skrelle poteter eller koke fisk, og huH har
sagt ja til å gi et lynkurs i genspleising.

Hva med en kald sommer?
Utstyrt mccl sykehusfrakker og hvite tøf
ler får vi audiens hos de transgene, grøn
ne: Vårskrinneblotn i ibrskjellige staclier
som strekker seg mot det de tror er sola. I
virkeligheten er det lysstoffrør med lys
som er så hvitt og skarpt at det går den
beste junidagen en god gang. Plantene
skal ha så naturlige forhold som mulig,
inntil man begynner å eksperimnientere
med lys og temperatur.

— ilvordan reagerer en transgen
blomst på en ekstra varm sommer? Eller
en ekstra kald en? Vil den oppføre seg

6

annerledes enn planter som ikke er trans
gene? Det er det jeg vil prøve å finne ut,
sier Meza.

— Men selve spleisingen — knøttsmå
gener som flyttes fra bakterier til planter.
Hvordan er det mulig?

— Først av alt trenger du en partner, sier
Meza: — Agrobacterium er en jordbakterie
med evnen til å overføre sitt arvestoff til
planter. Hans hjelp er en betingelse for å
lykkes.

Flun tar på seg rosa gummihansker, og
forklarer hvordan arvestoffet ser ut:
hver eneste celle har vi doble D NA-trå
der. På disse trådene sitter genene. Ti tus
ner i tallet. Noen gener styrer fargen, an

Geniale ord:
Arvestoff/DNA-tråd: Finnes i hver eneste
celle. Bestemmer hvilke proteiner cellene våre
kan lage, når de skal gjøre det og i hvilke
celler de skal produseres. Består av to tråder
som tvinner seg rundt hverandre.
Gen: En viss lengde av arvestoffet. Gir en
bestemt egenskap hos organismen.
Genteknologi: Teknikk som gjør det mulig å
studere og endre arvestoffet.
Transgen: En organisme som har fått et eller
flere nye gener ved hjelp av genteknologi.
(Kalles også geninodifisert)
Organismer: Fellesbetegnelse på alt som er
levende: Planter, dyr, mennesker, sopp og
mikroorganismer (virus og bakterier).

I ;—;• -

koke
poteter.

dre størrelsen. Noen gir evne til å tåle
kulde, andre bestemmer hvor mye fuk
tighet som trengs.

— Vårskrinneblom skal få to nye hakte
riegener. Det ene gir planten blå blader
hvis du tilsetter et bestemt stoff. l)et an
dre gjør planten rnotstandsdyktig mot an
tibiotikumet kanamycin. Den eneste hen
sikten med de nye genene er å kunne skil
le transgene planter fra vanlige planter.

Agrobacterium skal bidra aktivt i pro
sessen. Men det er ett problem med ham:
Han lager knoller på plantene.

— Du må klippe vekk de genene som
gjør ham i stand til å lage knoller. l)a
trenger du hjelp fra et spesielt enzyrn som
deler D NA-trådene i biter, forklarer Mcza.

Glassflasker klirrer og rutinerte lingre
måler opp de få dråpene som skal til.
Nøyaktig. Fler jobbes det i mikroliter.

Arvestoffet blir synlig
Det kunne like gjerne vært vann, det som
visstnok skal være Agrobacteriunzs opp
kuttede D N A -biter.

— Nei, du ser dem ikke med det blotte
øye. Du må kjøre bitene gjennom et ge
léstykke. Ved hjelp av strøm. Etterpå kan
du gjenkjenne de forskjellige bitene ved
å se hvor i geleen de er, sier Meza, skrur
av strømmen og holder fram geléstykket
som tilsynelatende ikke avslører noe som
helst. Hun trekker oss med til et bittelite
rom med UV-lys under en glassplate.

NATURMIUø296
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For Trine
Johansen
Meza er
gensplei
sing like
dagligdags
som å

— Arvestoff, sier hun, og peker på en lysende
rosa strek i geléklumpen. Den ligger skjel
vende over det ultrafiolette lyset.
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Genspiels i landbruket:
VIDUNDERLIG
NY
VERDEN

l.vsbryteren skrus på og rosa halvcenti
meter lange streker åpenbarer seg i gele
en. Et fargestoff på DNA-trådene synlig
gjor livets mysterium.

Med enkle skalpeilkutt fjernes genene
som gir plantene knoller. De to nye genene
som V,irskriimebloin skal få er plukket ut
fra sine bakterier på samme måte. Nå skal
de blandes med resten av DNA-trådene til
A’mobacWrium, og lirnes sammen til n tråd.

Et nytt enzym gjør limejobben. Agrolmac
U’riuin er to gener rikere, og klar til innsats.
I lan skal krabbe inn i et stykke av ruten til
vå rskrinnehlom, og overføre sitt arvestoff.

Meza holder fram en skål med en liten
brun bil: — Nå må du forsikre deg om at
/grobac(m’rn4m har gjort jobben sin, sier
hit n, og forklarer framgangsmåten : — I )u
legger rotbiten over i et glass med kana
mycin. I Ivis planlen overlever, vet du at
den har fått genet som gir rnotstandskraft
mot kanamycin. l)a må den også ha fitt
frgegenet. Altså — du har noen transgene
planteceller. Men det er ikke nok.

— Det kjekke med planter er at n ccl-
le kan gi opphav til en helt ny plante, sier
Meza, og peker på et bord med gjennom
siktige skaler under (len skarpe junisol
i ni i tasjonen. II formelige grønne edle
kl umper vet ikke hva de skal lil i ennå.
Ikke for du tilsetter et hormon som for
teller dem at de skal bli planteskudd. Når
små vårskrinneb lomblader titter fram
inder lokket får de et nytt hormon som
forteller noen av cellene at (le skal bli røt
ter. I et glass med blank og geldignende
plan tenæring vokser (le små blomstene
opp.

— Fra dem kan du ta fro og så nye trans
gene blomster som du eksperimenterer
med. Meza snakker med høy stemme for
å overdøve den monotone duren fra vif
teanlegget. All luft fra lahoratoriet filtre
res sann at ikke det minste lille pollen
korn skal komme på avveie. Og det er
helt umulig for insekter å komme inn.

lunisol til tross — transgenevårskrinne
blom far ikke muligheten til å vaie i dcii
friske sommerbrisen. Lyden fra viftean
legget er trolig det nærmeste de kommer.

Den litt for store svkehusfrakken og (le
hvite tallene settes tilbake på plass, og
\leza laser døren forsvarlig. i

En miljøverinlig, transgen
juleglede i vinduskarmen?
Det kan bli en virkelighet i
framtiden, skal vi tro
forskere på Norges
Landbrukshøgskole
(NLH). De vil skape en
renere verden med
genteknologi.

— Jo, transgene planter kan være mil
jøvern, mener Trine 1 Ivoslel-Eide og Odd
Arne Rognli, og viser vei forbi skiltet med
«adgang forbudt for uvedkommende», I ‘a
et lite rom i et stort drivhus står et brett
med transgene julegleder. I Iver av dem
li ar fått et tom a tgen som gjør pI a liten
mer holdhar.

— Julegleden sprovtes vanligvis med
solvthiosulfat for salg, sann at (len skal
holde seg lenger. Ved hjelp av gentekno
logi prøver vi å få til planter som ikke
trenger sprovting, sier I Ivoslef-Eide. Så
langt har hun slått fast at de transgene ju
legledene visner senere enn ubehandlede
planter.

— Nå skal vi undersøke om de holder
lenger enn plamiler som blir sproytet, for
teller hun. I Ivis resultatet blir som for-
ventet, vil hun søke om tillatelse til å
mnarkedsføre blomsten. I så fall blir trolig
julegleden (len første norske markedsfø
ringssøknaden av transgene planter.

Mindre sproyting
Mindre bruk av sprøytemidler og planter
som produserer mer mat. Det er hva
Rognli og I Ivoslef-Eide ønsker seg i et
framtidig landbruk.

— Et gen fra en bakterie kan for eksem
pel gi planter forsvar mot enkelte typer in
sekter. l)ermed slipper vi å bruke insekts
gifter. Et annet eksempel er oljerapsen
som er godkjent i EI] nå. Ved hjelp av
genteknologi er (len gjort motstandsdyk
tig mot et «mniljovennlig» sprøytemiddel.
I)ermed slipper man å bnike sproytemid
ler som er mer skadelige, sier Rognli.

— l)ette forutsetter selvfølgelig at det
ikke er et giftfritt landbruk vm diskuterer.

i\1itt utgangspunkt ei at det også i framti
den vil være bruk av sprovtemidler i
landbruket. Særlig i ii—land har sproy
tingen enorme helse- og mil jøkonse
kvenser. Da vil genteknologien represen
tere den mest bærekraftige varianten, sier
Rognli, og legger til at han er mer opptatt
av a lå til en hærekraltig utvi kl i og enn å
bruke fare var-prinsippet.

— Befolkningen vokser og vi ma pro
dusere mer inat pa (le arealene vi allerede
har i bruk. Det kan transgene planter
hjelpe oss med, sier han og ser for seg
både planter som yter niem, er mer næ
ringsrike og bedre rustet mot sykdommer
og tørke.

Luksusdebatt
— Den norske gendebatten er en luksus
debatt. Den er basert pa at vi ikke behover
å være seivlorsyn te med jo rdh ru kspro

(lukter her i landet. Vi har penger nok til å
kjøpe alt vi trenger. I ii-land er det et
sporsmal om å fo befolkningen. Jeg ser
selvfølgelig problemer ved at teknologien
eies av store mult inasjonale selskapei;
men det tas mnange initiativ for å overføre
teknologi til Li-land. I )ette skjer blant an
net i kjolvannet av Rio—konvensjonen.

— Men fire-var-prinsippet er altså ikke
så viktig’ Vet vi nok om konsekvensene
til å sette transgene planter ut i naturen

— Det er mulig å gjøre gode risikovur
deringer. Selvfølgelig er det en (lei usik
kerhet rundt dette ia lang sikt, men jeg
tror skepsisen er overdreven. Andre en
dringer vi mennesker gjør med naturen,
som for eksempel å fjerne beitedyr, har
mye større konsekvenser for det biologis
ke mangfoldet. Man kan sammenligne
det å sette ut transgene planter med å inn—
lure nye arter i et okosysteni. Foreløpig
har vi ikke innført me planter som har
gitt problemer. 1-ladde vi ikke risikert å
flytte plantem i det hele tatt, ville vi for ek
sempel aldri ha Gitt poteten til Norge, sier
Rognli, og legger til at mange av (le plan
tene som er vanlige i landet i dag er inn
ført (le siste OO arene.

C Ikke ukrtisk
Rognli er ikke helt ukritisk til utsetting av
transgene plmntcr. Den største faren han
ser er at planter skal bli så tilpasnings
dyktige at de konkurrerer ut andre arter.

— Det kan skje hvis (le er spesielt godt
tilpasset klima og stress. Men dette er
komplekse sammenhenger, og jeg vet
ikke om forskerne i det hele tatt vil greie
å tilføre plantene slike egenskaper.

— Noen vil si at genspleising er å tukle
med livet.

— Jeg respekterer dem som sier nei på
et religiøst grunnlag. Men på naturviten
skapelig grunnlag finner jeg ikke gode ar
gitmenter i not.

— Er (fet et tankekors at okologer og
evolusjonsbiologer — filk som er opptatt

av helheten — ofte er skeptiske til utset
ting av transgene planter?

— Skulle man følge tankegangen til en

del av dem, kunne man ikke produsere
mat i det hele tatt. Jeg er villig til å se hva
teknologien tilbyr av muligheter. ‘

- Mer sprøyting og uforut
sette virkninger, sier Inger
Nordal, og rister på hçdet.
— Er det forresten et mål at
julegleden holder seg til
påske?

Transgene planter ute i naturen er
ikke mniljøvern, mener professoren ved
Biologisk institutt på Universitetet i Oslo.
Fra kontoret sitt i Blinderns steinørken
snakker lnger Nordal om respekt for alt
det vi ikke vet om naturen. Derfor, mener
hun, kan vi vanskelig forutsi hvilke virk
ninger en transgen plante har i naturen.

— Biologiske risikoanalyser mangler re
elt innhold. Det er umulig å inlitere na
turens kompleksitet i et laboratorium.
Dessuten kan vi ikke vite hvilke sporsmal
vi skal stille. 1-Ivem tenkte i sin ti(l på å
teste virkningen av sprøvtem iddelet
1)1)1 på afrikanske spedharn. De fikk det
i seg gjennom morsmelken. Nå vet vi at
1)1)1 som blant annet skulle løse mala
ria-problemnet aldri burde vært tatt i bruk.
Eksenipelet viser at det er lbrferdelig van
skelig a finne ut på forhånd hva man skal
undersøke effrkten på, sier hun, og trek
ker fram et annet eksempel : — I n potet
med markørgen ble satt ut i Trøndelag
for noen år siden. De nye genene skulle
ikke ha noen annen funksjon enn å skil
le de transgene potetene fra vanlige pote
ter. Men av en eller annen grunn ble de
in otstandsdykt ige mot tørrate. Greit nok,
kanskje, men poenget er at ingen hadde
tenkt seg det pa forhånd. Det viser hvor



tallenes tale er klar. Av de transgene plan-
Lene som er satt ut i naturen, er 60 pro
sent motsimdsdyktige mot sprøytemid
ler, I tillegg kommer de som er mot—
siandsdyktige inOt virus og insekler. Og
det er ikke sa rart. Delte er god butikk for
de store kjemiselskapene. De får et større
marked far sprøytemidlene sine dersom
de i tillegg utvikler planter som er mot
st a ndsdykt ige mot sprøytemidlene. Slik
er det kr eksempel mccl den transgene
rapsen. Samme selskap selger frø og
sprøytemiddel, sier Norclal. I prinsippet
kan hun tenke seg en positiv bruk av gen
teknologien, for eksempel framstilling av
planter som kan hente nitrogen fra at
mosfa’ren og derfor ikke trenger kunsi
gjødsel.

— Men genteknologisk forskning fi
nansieres i dag i stor grad av rmaer som
har et produkt å selge til jordbruket, det
være seg sprovteniidler eller kunstgjøcl
sel. De vil selvfølgelig ikke undergrave sin
egen virksomhet.

Forskningen med transge
ne organismer øker i
Norge. 138 laboratoriepro
sjekter med transgene dyr,
planter og mikroorganis-.
mer er godkjent. I tillegg
kommer seks tillatelser til
å sette planter ut i naturen.

Foreløpig er det flest forsøk med mikro
uI’ganisrner. I il gjengjeld er det forskning
mccl planter som har kommet lengst i
prosessen. I Norge er det gitt tillatelse til

I 3 forsøk med transgene planter. Seks av
dem er utsettingsforsok. Det vil si at
plantene dyrkes ute i naturen, eller i
drivhus som ikke er spesielt isolert fra
omverdenen. Syv av forsokene er «inne-
sluttet bruk>, det betyr at de foregår i luk
kede, godkjente laboratorier.

Giftfritt landbruk
— Tenk om all denne kreative forsknings
fantasien i stedet kunne bli brukt på å ut
vikle et giftfritt landbruk. Dessverre er det
ikke de samme oknorniske gevinstene å
hente der. I alle fall ikke i LII -systemet.
ED har åpnet for en ekstrem form for ka
pitalisme, og det er jo helt tydelig hvilke
krefter som driver dette: Fri flyt er det
sentrale, og når det utvikles transgene to
mater som er ekstra holdbare, er det
blant annet fordi de skal kunne fraktes
halve kloden rundt, mener Nordal. 1-lun
legger til at Norge ikke går fri, siden alle
planter som blir godkjent i EU også vil
tillates i Norge.

— For det er lite som tyder på at regje
ringen vil bruke vetoretten i E 05.

Hjelper ikke u-Iandene
Inger Nordal har ingen tro pa at gentek
nologien vil føre til bedre forhold for u
landene. Tvert imot tror hun at den vil
bidra til å undergrave tradisjonelle mon-

I norsk natur

Utsettingsforsøkene som er godkjent i
Norge:
* Endret stivelsesinnhold i poteter. To

forsøk i regi av Norges teknisk-natur-
vitenskapelige universitet i Trond
heim.

* Endret strekningsvekst i tohakksplan
ter. Forsøk ved Norges Landhrukshøg
skole.

* Lenger holdbarhet hos juleglede. For
søk ved Norges Landhrukshogskole.
Endret kuldetoleranse hos osp. Forsøk
ved Norsk Institutt for Skogforskning

* Endret kuldetoleranse hos osp. Forsøk
ved [Iniversitetet i Iromso.

Ikke salg
Foreløpig er det ikke søkt om tillatelse til
å selge eller markedsfore transgene orga
nismer i Norge. Det er heller ikke kom
met inn noen søknader oni bruk av
transgene organismer industrielt.

stre som gir okologisk og sosial balanse.
— Vi opplevde noe tilsvarende med

«den grønne revolusjonen»1da kunst
gjodsel og nye plantesorter skulle løse
matprohlemet. Men det som skjedde var
at tradisjonelt jordbruk ble kapitalisert,
og gjorde de fattige fatt igere. Jordhniket i
ti-land bør absolutt forbedres, men trans
gene planter er ikke løsningen.

Fascinasjon og føre-var
i Jun lar seg stadig fascinere av gentekno
logiens avsløringer, Inger Nordal. Hun
mener den er et fantastisk hjelpemiddel
til å øke kunnskapen om planter og for
stå hiologiske prosesser. — For det er så
uendelig mye vi ikke vet. Og nettopp der
ft)r: I Ivis vi skal følge føre-var-prinsippet,
må vi si nei til de aller [leste utsettinger av
traflsgenc planter i naturen.

— Ogsa julegleclen uten solvth iosullu ?
— «I lelt naturlig juleglede uten sprøv

temidler og fremmede gener» ville sikkert
ha et adskillig storre salgspotensial. 0

I LII er omfanget større. Så langt er det
gitt tillatelse til markedsføring av fire
transgene organ ismer. To av dem er plan
ter: Oljeraps og tobakksplante med tole
ranse for sprøvtemiddel. I tillegg er det

gitt tillatelse til å markedsføre to transge
ne virus. De skal fungere som vaksine
mot grisepest og rabies.

Tillates i Norge
De transgene plantene og vaksinene fra
LII vil også bli godkjent i Norge, siden
landet er med i l OS. I teorien kan vi leg
ge ned veto, men lite tyder pa at det vil
skje. Foreløpig er ikke sakene behandlet,
siden prosedyrene for behandling i E Fl A
ikke er rdige.

I følge Miljøverndepartementet ble det
i 1995 søkt om tillatelse til 209 utset
tingsforsok. I littil i år er det søkt om 11)8.
I Ivor mange av forsokene som har fått
tillatelse i de enkelte medlemsland har
departementet ingen oversikt over. 0

Transgene planteceller har fått beskjed av et hormon om å spire.

0

0
Over hundre genforsøk i Norge

SIEMENS

Bare
til låns...
Jorden har vi bare til lans.
Vi aner den av vare barn.
Barna har vi ogsa bare til lans.
De skal leve videre pa jorden
nar vi selv er borte.

Vi ønsker alle a etterlate
en renest mulig jord for
kommende generasjoner.

I Siemens legger vi vekt pa
a skane miljøet i all var
virksomhet, og tenker miljø
i ivssyklusen til alle vare
produkter, fra vugge til grav.

Vil du vite mer om hva vi
gjør pa miljoomradet,
kan du ringe og be om var
miljorapport for 1995.
TIf.: 22 63 30 00.

Siemens
Teknikk og miljø

Siemens A/S
Posiboks 10 Veitvet
0518 Oslo
TIf.: 22 63 30 00
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Jakter på 90000
Elever på alle landets skoler og bar
nehager får tilbud om en «mil jøaktivi
tets-pakke». Lokale aksjonskomiteer er
stiftet i ‘lkene og skal nå stiftes i alle
landets kommuner. Forberedelsene til
høstens TV-aksjon er i full gang.

20. oktober er det duket for årets TV
aksjon i NRK. lnnsaçnlingsbeløpet skal
gå til mil jøtiltak i Norge og utlandet.
Nå gårTV-aksjonen ut med tilbud om
aktivitetspakker til alle landets skoler
og barnehager. Pakkene er gratis og in
neholder både undervisningsmateriell

N&M • Audun Garberg

På denne tiden av året er det ikke be
hov jur hele verkets kapasitet. Men vinte
ren blir svært kald lier oppe. Da bruker
krafiverket opp mot 60 jernbanevogner
med kull hver dag. Kullet sendes helt fra
Sibii og etter at Sovjetunionen hrøi sam
men har forsyningene av kull blitt mer
usikre. l’.i kalde vinterdager går krafiver
ket ofte for halv maskin, og temperaturen
synker i leilighetene til byens droyt
80 000 innbyggere. Forurensning eller

bØssebærere
og forslag til oppgaver og aktiviteter.

— Ideen er at elevene kan gjøre ting i
sitt nærmiljø og hjemme. For eksempel
ta kontakt med det Lokale energiverket
for å få informasjon om energisparing
eller begynne med kildesortering, sier
informasjonsleder Olav Rokseth i TV-
aksjonen. På denne måten vil TV-ak
sjonen både øke kunnskapen om mil
jø blant ungdom og skape blest om ak
sjonen.

Alle medlemmer i Naturvernforbun
det kommer til å få brev og senere tele

ikke, byen trenger uansett en ny varme
kilde. Sporsmalet er hva (le skal velge.

Støtte fra TV-aksjonen
I hele Russland blir nå ansvaret for ener
giforsyningen desentralisert. Komm sju—
ner i fylkene skal overta energiplanleg—
gingen. I Nordvest-Russland vil disse
ku min isjo nene avgjore fram tiden til
atomkraftverkene pa Kola og ved St Pe
tersburg. I begge atomkraftverkene be

fon eller besøk av sitt nærmeste lokal-
lag. Målet er å verve minst halvparten
av medlemmene — 15 000 mennesker
— som høssebærere.

— Dette er en viktig mulighet for
medlemmene til å gjøre en innsats som
vil bety mye, sier Curo Fjellanger i Na
turvernforbundet.

Alle kommuner får sin egen komite
som skal skaffe til sammen 90 000 bøs
sebærere. Klarer lokalkomiteene dette
får hvert eneste hus besøk på aksjons
dagen. i

Det kullfyrte
kraftverket i
Apatiti
bruker
opptil 60
jernbane
vogner med
kull om
dagen. Nå
skal TV-
aksjonen
finansiere
arbeidet
med å finne
fornybare
energikilder
i Nordvest-
Russland.

gynner reaktorene å nærme seg den leve-
tiden de ble konstruert for.

Norges Naturvernforbund skal bruke
penger fra årets TV-aksjon til å gjøre lo
kale miljøgrupper i Nordvest-Russland i
stand til å komme med innspill til fram-
tidens energiforsyning.

— Energiforbruket i Russland har gått
ned på grunn av den økonomiske omstil
lingen i landet. Presset på energiproduk
sjonen er ikke så sterkt, noe som gjør det
praktisk mulig å skifte fra en energikilde
til en annen, sier sentralstyremedlem Dag
Arne 1-løystad i Naturvernforbundet.

1-løystad vil hindre at all informasjon
og inspill til energikommisjonene kom
mer fra atom-, olje og gassindustrien.
I-Jan er også redd for at Russland skal
ende opp som Norge, mcd å bruke elek
trisitet til oppvarmirlg:

— Elektrisitet skaper mange miljopro
blemer ved produksjon. I)ersom Russland
satser på strøm til oppvarming får vi aldri
lagt ned atomkraften. Russland har et godt
utbygd fjernvarmesystern, men det er lite
efftktivt, sier Iløystad. linergisparing vil
derfor bli en viktig del av prosjekteL

— Miljøhevegelsen i Russland har ikke
erfaring med denne typen energiarheid. I
tillegg til å være godt miljøvern er dette
også et bidrag til dernokratiseringen.

En av planene for å sikre energiforsy
ningen i Apatiti er en underjordisk atoin

prosjekter:

Tigray,
Etiopia
Lokalbefolkningen i Tigray
provinsen i Etiopia skal bli
selvforsynt med mat. Det

annet sørge for
skogplanting og bedre
utnyttelse av
vanriressursene.

Amazonas,
Brasil
Støtte til indianernes kamp
for å bevare Xingu
reservatet i Amazonas.
Reservatet er et av verdens
største, og prosjektet som
drives av Regnskogsfondet
skal blant annet hjelpe til
med utdannelse og vokte
grensene til reservatet mot
tømmerhoggere og andre
trusler.

Kenya
og Tsjekkia
Bruken av miljøgifter i
Kenya og Tsjekkia skal
reduseres. WWF Verdens
Naturfond samarbeider med
lokalbefolkningen for å
redusere forurensningen i
deres lokalmiljø. Prosjektet
er allerede startet i Kenya
og har gitt gode resulater.

riktig og gjennomføre enkle
aktiviteter for å redusere
energiforbruket på skolene.
De skal også påvirke
kommunen til å lage en
handlingspian for å
redusere bruken av energi.
Prosjektet drives av
Naturvernforbundet.

FJERNSYNS
PENGER
FJERNER

To kilometer fra Apatiti
sentrum står kullkraftver
ket. Tykke skyer velter ut

av to piper. Vann var
mes opp og sendes
rùndt til alle husene i

FORSURING

Dette går
pengene til

byen. Byadmi
nistrasjonen
vurderer å grave
ned en atomre
aktor for å skaffe

I tillegg til energiarbeidet i
Nordvest-Russland, er dette
TV-aksjonens viktigste

varme til Apatiti. Men med
penger fra årets TV-aksjon skal
miljøbevegelsen få fram alter
native energikilder i byen.

i:

MILJØ
FOR

LIVET
TV-AKSJONEN 9C,

20 UKrUBI R

lokale såkornet skal bevares
og tilgangen sikres gjennom
frøbanker. I tillegg skal
prosjektet, som drives av
Utviklingsfondet, blant

i;
reaktor. Atomreaktoren vil varme opp
vann som kan sendes ut til husene i byen.
Reaktoren vil ikke klare å forsyne byen
med all varme, men kan redusere bruken
av kull med 70 prosent.

— Planene gir grunn til skepsis. Vi vet
ikke hva en slik reaktor vil bety for grunn-
vannet. Og reaktoren vil skape radioak
tivt avfall, sier Elena Kruglikova.

Kruglikova er delvis frikjøpt fra sin
jobb ved Kola Vitenskapsscntcr for å for
berede arbeidet miljoorganisasjonene
skal gjøre overfor energikomiteene.

ønsker turisme
Elena Kruglikova ønsker å utvikle turis
men i det naturskjønne området rundt
byen, men er bekymret for at industriut
vikling og forurensning skal torpedere
mulighetene.

— Vårt nordlige økosystem er svært sår
bart, og tar lett skade av menneskelig ak
tivitet, sier Kruglikova. I-Jun vil satse på ut
bygging av fornyhare energikilder på Kula.

— 1-Ivordan kan vi si at vindmoller er
bra når det ikke finnes noe sted på Kola

øst-Europa,
Skottland
og Norden
Skoleelever i Norden,
Skottland og øst-Europa
skal fà kunnskap om
hvordan de kan bruke energi

halvuya? Vi kan selvsagt si at det finnes i
California, men betyr det at det fungerer
godt her? For å få oppmerksomhet rundt
vindkraft må vi vise at det er mulig å bru
ke mollene. Kanskje vi i fremtiden kan
bygge ut noen små van nkraftverk og få en
del av elektrisiteten fra vindmoller? LI
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«Verdens Vakreste Sjøreise« kati (Iti oppleve selv otti <itt bare har to (lager til disposisjon.
Turen starter med (ogreise fra Oslo gjeilmu mi lagre Gudbrandsdalen, over I Ijerkitumi
ted til landets historiske hovedstad, ‘Iromidheimti. fler venter 2i t itner i )mnh( )rd

I lttrtigrulemi med stadig nye opplevelser og en utsikt som aldri er <leii satnmne. 1tter emi
vakker dags ferd klapper bateti til kai i M il(lc 6 ir iS ta i mot nye Pitsslemem ( jemum u itit flat—
tefl går fr( len Oil )t Bergen. 1)0 lar iiie I deg S( dl 9)j )gatig og efl herlig (i )flht i( I lag I ør du
gar i land i Bergen og tar toget nn)t hovedstadets igjen.

Ruttidtiuren er tilgjengelig hele ;lret. Priseksempelet
gjelder fra 01.06 — 30.09.9(3. Reisen kan startes fra alle
stasjoner pajerishanestiekimitigemi, g opphold under
veis er tillatt pa jernbanestreknimigen. Bilhtt itsa kjøpes
setiest 4 dager før avreise. Mttliglieter for rimelig over—
nattiHg pa vare samarbeidslsoteller.

r du miljohcvisst’

Da kjoper du

telefax reksisita

hos Telenor!

- Svariemerket telefa\

papir og loner

I I Hurtigruten og tog
Oslo -Trondheim -

Bergen - Oslo.

Prisen inkluderer
•Togreise Oslo -Trondheim- Bergen - Oslo
• Hurtigruten fra Trondheim til Bergen
• Plassbi(letter

Valgfri tillegg
• Lugar på Hurtigruten fra kr 90,- til 640,-
• Soveplass nattoget
• “Norge i et notteskall” en vei kr 235,-

Barnepris kr 777,-
Honnørpris kr 1149,-

Eksempel på rundreise:
Nattog fra Oslo
Til Trondheim
Hurtigruten fra Trondheim
(ank.Trondheim kl 06.30)
Til Bergen (dag 2)
Fra Bergen
Til Oslo

kl 23.00
kl 07.25
kl 10.00

kl 14.30
kl 15.44
kl 22.21



(oppe v.) Molta er
utvilsomt myras
viktigste aktivum
for mange av oss
turgåere.

(oppe h.) Soldog
gen er en av
fattigmyrenes
karakterplanter.
For å få næring
nok på den
skrinne, vasstruk
ne myrjorda er
den avhengig av å
fange insekter for
å overleve.

Smålommen
hekker gjerne ved
små, fiskelose
myrtjern, mest
tallrik nord i
landet. På grunn
av at den knapt
kan gå. ligger
reiret helt nede i
vannkanten.

igjen, når motvinden ikke gir nok luft un
der vingene, og startbanen er i korteste la
get. Lommen er med andre ord ingen luf
tens akrohat. Men vann er den bedre til
passet til. Føttene som sitter langt bak pä
kroppen gir unektelig et framtungt og
klumpete inntrykk på land. Men i vannet
er de et utmerket redskap for raske og
smidige svømmebevegelser når den hol
trer seg over eller under vannfiaten. I)en
vakkert røde, strørnlinjeformede halsen,
og et skarpt nebb har stor betydning for
arten. Smålommen er yrkesfisker.

Hva kan ikke en gammel inyr fortelle
fra gamle tider! ‘[raner, orriugl og spover
har hatt myra som spill- og boplass i lø
pet av de ti tusen årene det våte leveom
rådet har ligget der.

Fortsatt trives en rekke interessante
planter her, sammen med sky fuglearter
som sjelden blir forstyrret av mennesker.

I disse karrige omgivelsene skjer ned
brytningen av døde vekster uendelig lang
soint. Så langsomt at de døde plantene et
ter som århundrene går hoper seg opp
som metervis av torv. lbwlaget er en viktig
grtinnvannsregrilator gjennom sin evne til
å avgi eller holde på vann, avhengig av om
det er tørke eller regnværsperioder.

Riktignok regnes en dcl av disse gamle
myrene som fornybare energiressurser.
Men tenker man på at torvlaget på myra
bare blir en halv millimetcr tykkere hvert
år, skjønner man lett at ordet «fornybar»
ikke riktig stemmer. To meter torv krever
sine fire tusen år!

Langt bortenfor myra høres en gåsaktig
kakli ng som na’nner seg. Snart viser det seg
en fugl høyt oppe i lufta med ivrig flaksen

de vinger og lang, ut
strakt hals ia vei rundt
holene. Smålommen

To meter torv med fisk i nehhet for
bereder landingen i

krever sine vannet. Den skal mate
en av de to ungene

fire tusen år! sine. lttcr å ha studert
området i sirkelfluki
føles det tydeligvis
trygt. Landingen gjø
res i motvind med et

voldsomt plask, frr det igjen blir stille.
De to ungene, som nå er ganske store,

men ennä ikke flygeferdige, blir ivrige når
de ser hva som venter. Snart er fisken
slukt, og ungenes ivrige tiggelyder og
knuffing med nebbene gir ikke de voksne
ro. Den av foreldrene som hittil harvært
harnevakt må avgårde på fiske, ofte noen
mil Linila. Det finnes ikke fisk i vannet fu
gl ene bor ved. ‘liggi ngen overdøves derfor
raskt av nye, høye plask når fuglen forsø
ker å lette. Klumnpete flakser den mens
den springer på vannfiaten mot vinden.

Iblant må smålommen starte på nytt

Når den vaktsomme fuglen innimel
lom slapper av, med hodet hvilende bak
overlent på den ene vingen, ser man
hvordan det røde øyet hele tiden nøye
overvåker omgivelsene. Innimellom kon
trolleres myra mer inngående. Fuglen
strekker halsen og speider for å undersø
ke om en fare truer.

tingene, som i begynnelsen mest lik-
ner små, brune, flytende korker, foran
dres snart i farge og størrelse. Og reirtua,
som tidligere var kombinert sove- og hvi
leplass, blir snart for liten. Nå ligger (len
og lyser tom og utbrukt i vannkanten. De
eldre tingene lysner så smått i fjærdrak
tel, og får mørke innslag på hode og
vinger. Nå tar det også lengre tid mellom
de lystige stundene når foreldrene kom
mer med en for stor fisk til ungene. En
heftig kamp med det store byttet kan
pågå lenge mellom søsknene, til en av de
voksne fuglene til slutt avgjør bråket ved
å sluke godbiten selv.

1.1 ngene trener opp vingene ved stadig å
gjenta flygeovelser pa stedet. liden da mot-
vinden er tilstrekkelig sterk kommer, og
foreldrene for.søker å få tingene på vingene
ved å fly lavt over vannet med fisk i nebbet.
Mange flygeøvelser sei nere forlater den sky
smålommen myra til fordel for mildere
strøk ved Vestetiropas kyster. Forhåpentlig
kommer den tilbake neste år til den sam
me, urørte og gamle myra, som har så mye
opprinnelig skjønnhet å. by på. D
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En gruppe arbeidere star utenfor Kola
Atomkraftvcrk og venter på bussen. Ing
en av dem har fatt lønn siden desember,
men ledelsen forsikrer at det ikke gar ut
over sikkerheten. Hverken her eller i byen
Polyarny Zori noen kilometer sørovei ser
vi tegn pa at dette er tiarsdagen etter
Fsj ernobyl-ulykken.

Kunufiasjekledde soldater med ma
skingevær vokter inngangen til atom
kra ftverkets kjerne: De fire reaktorene.
Redsel for tsjetsjenske terrorangrep har
fatt verket til å trappe opp sikkerheten.
l)e ansatte står i kø foran vaktposten,
mens identitetskortene til hver enkelt
granskes.

Vi er inne pa verket nøyaktig ti år etter
Isjernohyl-ulykken. Peter Danilov, sjef
for verkets internasjonale kontakter, for
sikrer oss om at det etter ulykken har
kommet en «ny sikkerhetskultur» ved
a tom kraftverket.

— Tsjernobyl ufattelig
Vi blir vist gjennom gangene og inn ja
kontrollrommet til reaktor nummer en..
I ler sitter noen avverkets høyest betalte
arbeidere. «Pilotene» kaller Danilov dem.
De kontrollerer 700 forskjellige prosesser
som sørger for at reaktoren leverer elek
trisitet. Aktiviteten er hektisk, folk gar inn
og ut, kikker i palirer og snakker i telefo
ner. Danilov forteller at han selv satt her
den skjebnesvangre dagen for ti ar siden.
I lin og kollegene trodde ikke sine egne
ører da de hørte om ulykken i ‘Isjernobyl.

VIL BYGGE NY
ATOMTRUSSEL
MOT NORGE
Kola Atomkraftverk skal
bygge sin andre reaktor 12
kilometer sør for dagens
atomkraftverk. Dermed får
Norge en ny kjernefysisk
nabo bare 20 mil fra
grensa.

N&M • Audun Garberg
(tekst og foto)

— Vi kunne ikke forstå at det skjedde,
det var så utrolig.

To av reaktorene i Kola Atomkraftverk
nærmer seg raskt pensjonsalderen. l:or i

erstatte dem er det planlagt å bygge et
nytt verk. Første spadestikk skulle blitt
tatt dagen før vi besøkte atomkraftverket,
men ble utsatt pa grunn av pengernangel.
Selv om den russiske økonomien er
skakkjørt, regner ledelsen ved verket mccl
at landet vil satse på å bygge atomkraft til
mellom åtte og ni milliarder kroner per
reaktor. De tror at det allerede i år vil bli
bevilget en mindre sum til oppstart av ar-

beiciet. Da kan verket sta ferdig i ar 2006.
Kola Atomkraftverk 2 skal bygges 12

kilometer sør for dagens atomkraftverk.
Begge verkene blir dermed liggende drøyt
20 mil fra norskegrensa.

Vasili Omelchuk er teknisk direktør.
Fra sin sorte skinnstol øverst i det 40 kva
dratmeter store kontoret, skuer han al
vorlig på sitt norske besøk. Tre telefoner,
to mikrofoner og et brett med knapper
og små lamper star på skrivebordet. Bak
ham henger et panoramabilde av verket.

Forlenget levetid?
Dagens atomkraftverk har fire reaktorer
mccl en beregnet levetid på 30 år. De to
første skal etter planen stenges mellom år
2001 og 2003. Men levetiden kan bli for
lenget dersom det nye atornkraftverket og
eventuelle andre energikilder ikke blir
bygd, forteller Omelchuk.— Ved en eventuell utvidelse av reakto
renes levetid, er sikkerheten det første
som blir vurdert, lover Omelehuk.

Det internasjonale atomenergibyrået
har foretatt flere inspeksjoner ved verket,
og avdekket en rekke mangler som går ut
over sikkerheten.

— Er det mulig at noe lignende som
Tsjernobyl-ulykken kan skje her?— Det er umulig. Som journalist burde
du visst at tradisjonene, teknologien og
reaktorene ikke er de samme her, sier
Omelchuk, og loser oss vennlig ut av
rommet før han skal ha et telefonmøte
med energirninisteren. fl

Terry
Jacks
slåss
for
barskog
og
indiane
re. De
gamle
singlene
bringer
fremdeles
penger i
kassa.

-

We had fun —
We had seasons
in the sun
sang kanadieren
Terry Jacks pa 70-
tallet, og det gjorde
alle andre også. Ett

( terpa sang han «If
You Go Away». Så forsvant han ironisk
nok. Men rykter om folks død er ofte
overdrevet. Terry Jacks lever i beste velgå
ende selv om det kommer enkelte dods
trusler mot ham. For den som truer ka
nadisk skogindustri skal ikke føle seg for
trygg.

‘flrry Jacks er blitt miljøverner. I rett
ferdighetens navn; dette er ikke helt rik
tig. Den kjente slagerkomponisten og ar
tisten har alltid vært miljøverner ifølge
ham selv.— Jeg har sluttet i opptre, nå lever jeg
av gamle royalties, og pengene brukes pa
milj øprosj ekter.

En rekke filmer og fllmsnutter som tar
for seg trusler mot skogen i British Co
lumbia, signert Terry Jacks, går jevnlig på
kanadisk TV.— Mange TV-selskaper er greie, og lar
meg få vise filmene gratis i reklameopp
holdene.

Kanskje virker det ikke så imponerende

IsI

— That medal was important. Now, I’m
not just an old pop star anymore sier
en opplagt Terry til NM.

I lan har blitt truet pa livet for sitt mil
jøengasjement, men har aldri blitt skremt
nok til a stoppe.

At han er en snartur innom Natur
vernforbundet pa sitt lille Norgesbesøk er
likevel litt tilMdig. Egentlig er han i Nor
ge for å gjøre opptak mccl Da Capo.

— Sa du ikke at du hadde sluttet a opp
tre?

— Jo, det er riktig. Jeg har ikke opptradt
pi mange år. Da NRK ringte forsøkte jeg
ikke å være uhøflig. Tenkte det gikk an å
si nei ved a ta en ublu pris. Men den gikk
ikke — de sa det var greit. Sa ‘lerry Jacks,
for han hastet avgårde for å dra pa fiske-
tur med «( unvors brother» L

THE FOREST

stor Danilov, sjef for Kola Atomkraftverks

\ i•

Han drev verden til

Ekstra sterk ramme,
hjul, og bremser . leJt,
praktisk
sterk

-‘Ivanvidd med slage
ren øSeasons in the
Sun». Det var på
sytti-tallet. Nå lages
det ikke slagere
lenger, det lages
«hits». Terry Jacks
lager ingen av
delene — han

I

lager film — og
driver skogbru
ket til vanvidd i
stedet.

N&M • Jens P.
Toldnæs

at en gammel
s lager - g u b be
kan lire av seg
en videotape
om skogvern
- det er
mange fal
lerte stjer
ner som

kaster seg på denslags. En høy utmerkelse
fra FN for innsatsen for miljovern og mdi
anernes rettigheter, viser at det er mer en
prat.

FINSE 1222 21 STX Herremodell: 22”,
20”, 18”, 16’. Sort metaIIic. Mørk
grønn metalkc. VoiI.pris: kr 4995,-
FINSE 1222 21 STX Damemodell: 18”.
Sort metallic. VeiI.pris: kr 4995,-.
FINSE 1222 7 Herremodell: 22”, 20”,
18”, 16”. Sort metalkc. Mørk grønn
metallic. VeiI.pris: kr 4995,-
FINSE 1222 7 Damemodell: 18”.
Maron rød. Mørk grønn metallic.
VCII.prIs: kr 4995,-.

DBS
Ta kontakt med din nærmeste

DBS-forhandler
r
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Som en av de mest synlige virk
somheter her i landet, føler Norsk
Tipping et spesielt ansvar for à vise
positive holdninger til viktige som
funnsoppgaver som mil jovern.
Flax-loddene er produsert pa resir
kulert papir og er resirkulerbare.

Victorinox - Den originale herrekniven.
Cri F My.esud A/S til. 67 9066 30 <4

Aspen 2-taktsbensin
— helsetilpasset for deg

Ikke noe bly, aromater, toluen eller bensen. Aspen 2-taktsbensin er fri
for disse stoffene som er ekstremt farlige for deg og miljøet.

Med Aspen 2- taktsbensin gar motor- og ryddesagen.
gresstrimmeren og mopeden dessuten enda bedre og holder lengre.

Aspen har en tilsvarende helse- og
miljotilpasset 4-taktsbensin for gress
klippere og jord- og snofresere.

Aspens helse- og miljøtilpassede

A c n bensiner finner du hos din
t 3 r C I nærmeste motorsagforhandler.

ASP[N PETRoLEUM AB, Nil% H,nsens vei 6,0667 OSLO. Tel 22 (9 07 40. Fax 2264 l’i 02

Slipp kyrne ut
- det er vår!
Felleskjøpets nye sommerför, FORMEL Beite, supplerer
beitegraset og sikrer kyrne rett energidekning også om
sommeren - så vi får nok god, ren melk å drikke!

Felleskjøpet Trondheim

6 dagers
Forsknings/opplevelsetur i

Lofoten/Andenes med
M/S «Sønnøy» 1juli 96

Møt fugleforsker

Thyko-Anker Nilssen i arbeid med

Lundefugler på Røst og

hvalforskere i arbeid i farvannet

utenfor Lofoten/Vesterålen.

For info ring:

Tysfjo
I 7\Ja’e se A/5

Per-Ole Lund
Tif. 75 77 32 55 - eller 94 85 33 86

0
ØKO-BUI A/s 5880 KAUPANGER

0 ikke bare for økologisk drevne garder
• Gafner-spreder for hard-mokk, talle og mineraler
• Sandberger vendemaskiner for kompostering
• Høybusters industrikverner for avfall
• Siler og smàkverner
• Elecrem separatorer, og maskiner for ysting og kjerning
• Rink-maskiner og saftpressing av bær og grønnsaker
• Langfingerharver
• Tørkeapparater for skivet sopp og frukt, urter og bær
• og meget mere

Spør om tilbud fra ØKO-BUI A/5 5880 Kaupanger

0 Fax: 57 67 87 44

Dette FIax-Ioddet er
både resirkulert - og
resirkulerbart.

4

L E V E N D E S K 0 G
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Skogen er en viktig, fornybar ressurs i Norge,

som mi brukes pi en bærekraftig mate.

Økonomi og arbeidsplasser ma kombineres

med hensynet til miljø og friluftsliv.

Levende Skog er et bredt anlagt

samarheidssprosjekt som arbeider for

hærekraftig skogbruk i Norge.

Bade skogbruk, skogmdustri, myndigheter,

faghevegelse, miljø- og friluftsorganisasjoner

deltar i prosjektet.

Hvis du ønsker mer informasjon,
ta kontakt med:

Levende Skog
l’ostbokt-, 1438 Vika

0115 OSLO
Tel. 22 01 05 $0

Alle Norsk Tippings kuponger er for
øvrig produsert pa miljovennlig
papir. Norsk Tipping deltar ogsa som
pravebedrift innen
kildesortering.

-et kunnskaps- og
opplevelsestilbud

fra Norges Bondelag
til barn og ungdom

NORGES BONDELAG

DEN GRØNNE SKOLEN
Postboks 9354, Grønland Telefon: 22 05 45 00
0135 OSLO Telefaks: 22 173668

Vi tar vår del av ansvaret.

Undeivisningsmateriell,
plakater og gårdsbesøk

for skoler og bamehager



Vil du kjenne smaken av biologisk
mangfold skal du ta deg en tur til Noahs
egen hage. l)en ligger i Østerrike.

l)et vil si: l)en ligger litt rundt om
kring. Organisasjonen Arche Noah (No—
ahs ark) har tatt mål av seg til å bevare
gamle kulturplanter, som ellers ville for
svunnet i det rasjonelle landbrukets tids—
alder. Organisasjonen fungerer som fru-
bank og nettverk for snaut 2000 dyrkere,
spredt over nesten hele Europa, men mest
i (le tysktalende delene. Illant medlem
mene finnes alt fra profesjonelle bønder
til folk med hagen som hobby. De kan
velge sine favoritter
blant 2500 sorter
gamle kulturplanter:
11cr finnes alle slags
grønnsaker, korn,
gras, frukttra’r, urter
og prydplantcr.

Mange av plantene
dyrkes i Archc Noahs

Ferietips?
I hagen til
slottet
Schiltern
utenfor Wien
kan sommer-
gjester studere
innpå tusen
forskjellige
sorter av
grønnsaker,
korn, urter,
frukt m.m..

visningshage, i den gamle slottshagen i
Schiltern utenfor Wien. I lagen er åpen
for besøkende hver lørdag hele somme
ren. Der kan nysgjerrige gjester studere
innpå tusen forskjellige plantesortei; og
ta en smak på noen av dem i kafeen inne
i selve slottet.

Okologisk dyrking
Arch. Noahs arbeid er en kontrast til ut
viklingen i moderne landbruk. Det van
lige nä for tiden er å dyrke høyforedlede
sorter som gir stor avliug, men som ofte
er mer sårbare for insektangrep og syk
dommer. Derfbr må de sprøytes. Sortene
er dessuten tilpasset kunstgjodsel.

De fleste plantesortene i Arehe Noahs
utvalg er gamle nok til å stamme fra tiden
for kunstgjødsel og sprøytemidler be
gynte å sette betingelsene for landbruket.
Den gang var lokale vilkår viktigere enn
de pleier å være i (lag: ‘l’ernperatur, lys,
nedbør, jordsmonn og så videre. Slike

forhold varierer fra sted til sted; og resul
tatet var at også plantesortene ble svært
forskjellige.

Etter hvert som det moderne landbru
ket er blitt mer og mer ensrettet, har
mange av (le gamle variantene forsvun
net. I I 925 kunne ett eneste, fransk frø
firma tilby 75 forskjellige sorter løk. I dag
dyrkes totalt 35 sorter i hele Frankrike.

Arche Noah slår dermed flere fluer i
samme smekk: Ved å ta vare 1i (le gamle
kulturplantene, gjør organisasjonen sam
tidig en innsats for et landbnik med min
dre behov for sprøyting og kunstgjødsel.
De gamle sortene er
godt tilpasset forskjel
lige former for økolo
gisk dyrking; og fordi
utvalget er stort, er
sjansen god for å fin
ne en sort som passer
til forskjellige, lokale
voksesteder. L_]

En smak av
biologisk
mangfold: Den
østerrikske
organisasjonen
Arche Noah
holder liv i
2500 sorter
kulturplanter
som har
forsvunnet fra
moderne
jordbruk.

L

Lyst til å prøve selv?
I utvalget skulle sjansen være brukbar for å
finne sorter som tåler ogsa norske forhold.
Elleve sorter havre og ni sorter lin kan jo være
noe å plukke blant for den som har litt arealer
å boltre seg på. Den som må nøye seg med
kjøkkenhagen kan for eksempel satse på
hardføre tomater fra Kasakhstan, Ural eller
Alaska, eller rødbeter fra Sibir, som krever
mer lys enn varme.

Det er fullt mulig for nordmenn å melde seg
på som dyrkere. Man kan også bestille fro fra
Arche Noahs katalog uten å være medlem.
Informasjoner og katalog kan bestilles fra
Arche Noah, Obere Strasse 40, A-3553
Schloss Schiltern, Østerrike.

Hvis du vil prøve deg i egen hage, må du
forholde deg til en de norske importreglene.
Særlig plantedeler, som settepoteter. kvister
av frukttrær og stiklinger har strenge
karanteneregler.

Det er mye lettere når det gjelder frø: Kåre
Larsen i Frøkontrollen opplyser at det er lov å
importere frø i porsjonspakker til eget bruk.
En porsjonspakke er definert som en pose
med inntil 100 gram frø av storfroede arter
som erter og vikker, eller inntil 30 gram frø av
andre arter. Det kan være inntil 25 slike
pakker per sending, men det må ikke være
mer enn to pakker av hver sort i sendingen. Til
gjengjeld kan du gjerne bestille flere
sendinger.

Wien/Oslo (Natur & Miljø): Sibirske tomater
som blomstrer ved fire varmegrader. 77
potetsorter, hvorav en kommer fra Peru og
har blått skal!, en annen kommer fra Sveits
og er lilla tvers igjennom. Pakistanske gulrøt
ter. Bønner fra Arizona. Knall blå erter:
Velkommen til Noahs hage!

Biologisk matfoid i

F(rf rfR
N&M • Jon Bjartnes
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VI OPPFYLLER MI LJØKRAVEN E
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Miljøvennlig noçsk finpa’pjr

or offsettrykkeriog

kontorkopiering

*red god kjørbarhet.

Kontakt oss for papir-i.

tptverimer infornasjon.

208012

• Rank Xerox er kjent for sin gode kvalitet
På disse produktene gir Xerox X-tra 12 mnd. garanti

• Send produktene gratis i retur til Xerox X-tra for
resirkulering, og unngå unødvendig belastning av naturen

Ring vårt ordrekontor
gratis på 800 33 0 33

Xerox X-lra, Rank Xerox AS. )‘ostboks 905. 1301 Sandvika
Telehm (b 98 68 00. Telefax 22 95 3095

XEROX MILJØ SVANE - Norsk klort’ritt papir
fra kvalitets- og miljøselskapet Rank Xerox

Ring vårt ordrekontor
gratis på 80033 033

Xerox X-ira. Rank Xerox AS. Postboks 905. 1301 Sandvika
Telefon 66 98 68 00, Telefax 22 95 30 95

NÖRSK FÏNPAPIR
KLATRER STADIG HØYRE PÅ KVALITETSSKALAEN

.

NYHET
XEROX LASER PATRONER
til din Hewlett Packard, Canon,
Brothcr, Apple, Wang, Olivetti. QMS,
Star, Siemens mli. laserprintere...
— et miljøriktig alternativ!

vi
Å

CARAVELLE
i’ ME1 BESTR4IbFFSETPAPIR

&RAT
PTMENTERT

Xerox X-tra

1.00 DOCCM00TCOMPANT
N’ ,rPfl
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NORCOPY
KOPtERING5PAPIR

I
O4

Enslig svane
riør liten nytte . /1/
OJ

I

Svanegodkjenning er viktig, og forteller

om en miljøtilpasset produksjon.

Men ingenting om hvordan råstoffet er

dyrket fram.Troms henter sitt råstoff fra

det mest miljøvennlige og velbalanserte

skogbruket i Europa. Det er noe som

:
r NORSK8FII’PAPIP.

8oks25 170f’Sdrpsborg TeIefo,r’Y9O Telefax’69 11 823Ö Telex fl843

virkelig merkes

for miljøet. +
bioms
- naturlig styrke

ftra,

Av nder

v
-...

j’ova.
Laserline - Et miljoprodukt fra S’8°

012

LOW.rSS.OrS dunnç prOduCl!Ofl

SråIfors
Alt Bjerckes vei 18, Postboks 17 Rislokka 0516 Oslo
Telefon 22 72 56 00 - Fax 22 63 11 24

Laserline

Kymi er en av de ledende produsenter av moderne kontorpapir
kvaliteter tilpasset ditt behov. Vårt ny produktsortiment er tilpasset
de strenge kravene våre kunder setter til el godt papir!
KymUlira for krevende kopi eller laserprint og fullfarge blekk
skrivere. KymLux er allroundkvaliteten for alle typer kopi eller
laserprint. samt hlekkskrivere i sort/hvitt. KymNova er en tkono
misk nyvinning og et godt alternativ for høyvolum kopiering eller
laserprint.
Vi er glade for å si at ved siden av god kjørharhet er alle våre
kvaliteter miljømerket med “svanen”.

De riktige valgene — gir resultatene!

Brett og ny langs perforeringen

UPM
UPM-Kymmene AS

Posthoks 21 Kjelsas
0411 Oslo

Brevet som er brettet og lukket ved hjelp av lim langs kantene.

Konvolutten sloyfes. Kostnader og papirforbruk reduseres betydlig.

Produseres selvfølgelig på miljømerket papir.
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o dager etter at
— annonsen sto i

J
trykk sprang fire ak
SjoniSter inn på hotel—
lei der ledelsen ved
Petsjenga-Nikel og
A/S Sydvaranger feiret
en kontrakt med kaffe

og konjakk. Direktørene ble tatt på
senga, kr de rakk å reagere hadde Kåre

( Tannvik holdt en appell mot svovelut
slippene fra Petsjenga-Nikel og servert
skittvann til direktorene. Fn av deltaker
ne var høyremannen lbr Aarnes, som ble
dratt ut av kommunestyrernøtet og med
på aksjonen.

— Jeg hadde ingen annen plan enn å
lage mest mulig leven, sier l<åre Tannvik
som rykket inn annonsen i lokalavisa.

— Slik har det vært med Stopp Døds
skyene hele tiden: Vi har aldri vært ana—
lytiske, men handlet ut fra følelser.

Annonsen og «konj akk-aksjonen» ble
starten på aksjon «Stopp Dødsskyene fra
Sovjet». Målet var å stanse de giftige ut
slippene fra nikkelverket i byen Nikel, få
kilometer fra norskegrensa. Nikkelverket
slipper alene ut flere ganger mer svovel
dioksid enn hele Norge. Svoveirøyken fra
verket dreper naturen og sprer skogdø
den utover et stadig større område i Russ
land og Øst-Finnmark.

På kort tid vokste aksjon Stopp l)øds
skyene til å bli en maktfaktor. «Dødssky

ene» fra den sovjetiske grensebyen Nikel
kom på avisenes førstesider, og norske
politikere ble tvunget til å reagere.

— Fikk Bellona til Russland
Aksjonene i Finnmark fikk også miljostif
telsen Bellona til å rette blikket østover og
arbeide mot atomforurensningen på Kola
halvøya, mener Arvid Ellingsen. Konklu
sjonen trekker han etter tre års studier av
aksjonens arbeid og historie. Nå legger El
lingsen siste hånd på hovedfagsoppgaven
i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen
om Stopp Dodsskyene Fra Sovjet.

— Stopp Dødsskyene var skeptiske til å
samarbeide med Bellona, men etter
lange diskusjoner gikk de inn i samar
beidet og titvidet samtidig sitt arbeidsfelt
til også å gjelde atornforurensning. Det
første samarbeidet var en båttur til Nova
ja Sernlja. Dette markerte starten på Bel
lonas kamp mot atomforurensningen i
Russland, sier Ellingsen.

Stopp l)odsskyene fikk også Norges
Naturvernforbund til å arbeide med mil
jøproblemene på Kola. På initiativ fra ak
sjonen søkte Naturvernforbundet om
støtte fra Utenriksdepartementet og fikk
300 000 kroner. Pengene ble blant annet
brukt til å stilïe en søsterorganisasjon til
Stopp Dødsskyene i Nikel, og opprette et
miljøkontor i Murmansk. I dag er GAIA
kontoret i Murmansk et viktig senter for
miljøaktiviteten på Kola.

I januar 1993 ble Barentsregionen eta
blert som et samarbeidsforurn mellom
Nordvest-Russland og de nordlige delene
av Norge, Sverige og Finland. Initiativet
korn fra daværende utenriksminister
Thorvald Stoltenberg. Elli ngsen mener at
Stopp Dødsskyene var en av de viktigste
grunnene til at samarbeidet kom igang.

— Miljoproblemene var i begynnelsen
argumentet for å opprette Barentsregio
nen. Stopp Dodsskyene utgjorde den fol
kelige bevegelsen med sosterorganisasjo
ner i Nord-Sverige, Nord-Finland og
Nordvest-Russland. Regjeringen måtte
desperat vise til at den gjorde noe, og be
stemte seg for å etablere Barentsregionen
i det området Stopp Dødsskyene arbeidet.

Ellingsen mener Barentssamarbeidet
var ocleleggende for engasjementet til
folk i området. De trodde at rnynclighe
tene ville rydde opp, og at deres egen inn
sats var overflødig.

Splittelse og oppslutning
Konjakk-aksjonen vakte voldsom debatt
i Kirkenes. Aksjonen splittet lokalsam
funnet: Mange mente aksjonistene had
de gått for langt. Servering av skittvann til
direktører er ikke god folkeskikk. Men
knapt tre uker etter den første aksjonen,
vakte Stopp Dødsskyene nok en gang
oppmerksomhet. Alle aksjonister lenket
seg sammen og gikk rundt ‘Freriksrøysa
og krenket grensa til Russland og Fin-

En knøttliten annonse i Sør-Varanger Avis 26. mai 1990, ble starten
på en av norgeshistoriens mest slagkraftige miljøaksjoner. Etter flere
års studier forteller Arvid Ellingsen historien om aksjon Stopp Døds
skyene. Han konkluderer med at aksjonen fikk miljøbevegelsen inn
på Kola-halvøya, og skremte myndighetene til å opprette Barents
regionen.
N&M • Audun Garberg

Aksjonister søkes!
Er det flere som er lei av
dødsskyene fra Nikkel? Tror
kun på direkte aksjoner! Blir
du med?

Kåre Tannvik, 91 442

DODELIEE SKYER 06 DRITT I K0NJAKKEN
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Noen viktige datoer
for Stopp Døds
skyene fra Sovjet:

1990
26. mai: Aksjonister søkes!. Annonse i Sor
Varanger Avis oppfordrer folk til a melde seg
til kamp mot dødsskyene.
28. mai: Konjakk-aksjonen. Fire aksjonister
gar inn og serverer skittvann pa et mote
mellom ledelsen ved Nikelkombinatet og A/S
Sydvaranger.
7. juni: Folkemote i Kirkenes. Aksjonskomite
velges.
li. juni: Åtte aksjonister lenker seg sammen
og gar rundt Treriksroysa mellom Russland,
Norge og Finland. Fem av aksjonistene far
forelegg pa 3500—4000 kroner for
grensekrenkingen.
26. juni: Demonstrasjonstog i Kirkenes.
10. juli: lnformasjonshytte etableres ved
grensestasjonen pa Storskog.
24. juli: Kai Eide fra statsministerens kontor
er pa besøk i Kirkenes.
1. august: Stottekonsert med Arja
Saijonmaa i Kirkenes.
20. august: Møte med Norges
miljovernminister og Russlands
visemiljovernminister.
28. august: Vedtektene utvides til ogsa å
gjelde atomtrusselen fra Russland.
2. september: Tokt til Novaja Semlja
sammen med Bellona.
10. september: Arrangement i Oslo
Konserthus. 1250 tilskuere. Statsministeren
lover 300 millioner til Nikel-rens.

25. oktober: 20 aksjonister lenker seg fast
til grensebommen til Sovjet i protest mot
provespregningene pa Novaja Semija.
31. oktober: Fakkeltog i Kirkenes.

1991:

2. mars: Folkemote i Nikel om helseskader
pa befolkningen.
6. april: Stopp Dodsskyene sender
medisinsk utstyr til sykehuset i Nikel.
28. mai: Møter Boris Jeltsin i Murmansk.
17. september: Folkemote. Ledelsen
trekker seg.

> land. N<a var hele medianorge til
skuere, aksjonen vakte oppsikt langt ut
over landets grenser og oppsiutningen
om Stopp l)odsskyene ble nærmest «en
stemmig» i kommunen.

En «lirerbande» med ‘For Aarnes, Kare
Tannvik, Torbjorn Bjorkli og 1 laos V.
i\’Iollersen ble valgt til å lede aksjonen.

— I Sor-Varangers befolkning lå det et
latent engasjement i tmslene komnhinen
slår ovenlor. Organisasjonen som i all
hast ble etablert, fikk pa kort tid 4000
medlemmer. Praktisk talt hvert eneste hus
hadde minst ett medlem, 1irteller Aarnes.

For å få russerne til å investere i ren
sing, mente aksjonen at Norge burde bi
dra med en del av beløpet.

— Vi måtte ha et enkelt budskap: En
million per tusen tonn svovel som slip
pes ut, ft)reslo Kåre Tannvik.

Og slik ble det, på en stottekonsert
med nærmere 1300 tilhørere i Oslo Kon
serthus gikk statsminister Jan P. Syse på
talerstolen og lovet 300 millioner kroner
til Nikel-rens — uten at regjeringen hadde
loretatt noen som helst utredning av sa
ken. Partienes parlamentariske ledere var
invitert til konserten og fikk ett minutt
hver til å fortelle at de støttet renseplane
ne. Slik sikret aksjonen flertall i Storting
et for noe helt nytt i norsk politikk: Mil
lionbidrag til mniljøtiltak i Russland.

Da en av toppene i det russiske Miljo
vemndepartementet skulle l)d miljøkonfe
ranse i Kirkenes, kontaktet de Stopp
Dødsskyene og ba dem om ikke å aksjo
nere. Til gjengjeld fikk aksjonen et mote
med miljøtoppen for å legge fram sitt syn
på svovelforurensningen.

— Dere var ikke interessert i forurens
ningen fra h jornesteinsbed riften A/S Syd
varanger i Kirkenes?

— På den tiden slapp fabrikken i Nikel ut
like mye pa en dag som Sydvaranger slapp
ut pa ett ar og det lå allerede i kortene at
Sydvaranger skulle legges ned, sier Itjorkli.

- Spreng fabrikken
1-losten 1992 gikk det nedoverbakke med
aktiviteten i Stopp Dodsskyene. Firerban
den ville legge ned aksjonen. ‘i’or Aarnes sa
at dersom Stopp Dodsskyene skulle fort
sette aktiviteten, noe han selv var imot,
måtte (le ta i bn.tk mer ekstreme virkemid
ler, som for eksempel å sprenge fabrikken
i lufta. litspillet vakte stor oppmerksom
het. Neste dag forkynte krigstyper på lor
siden av VC og Dagbladet at rniljøaklivis
tene i Kirkenes ville kontakte Afhanistan
veteraner og sprenge nikkelverket.

På folkemnøtet i midten av september
ble det mot ledelsens vilje vedtatt å opp
rettholde aksjonen. Firerbanden trakk
seg, og en ny ledelse ble valgt. l.llingsen
konkluderer med at Stopp Dodsskyene
med vedtaket gikk fra å være folkebevel
se til å bli en muarginal pressgruppe. I )et
mnassive engasjementet som holdt aksjo

mten oppe var borte, bare en håndfull av
akt ivistene ble igjen.

— ledelsen gjorde det helt umulig å
holde engasjementet oppe da de hevdet
at man enten måtte sprenge verket i lufta,
eller ikke gjøre noe, sier Ellingsen.

— I lva har dere oppnådd?
— Vi har oppnadd det vi ville: \ gjøre

myndighetene oppmerksommne pä hva
som skjer. Iladde vi ikke eksistert er det
godt mnulig at alt ville gatt sin skjeve gang,
uten oppmerksomhet. Men at mvndighe
tene er klar over forurensningen har fore
løpig ikke gitt de resultatene vi håpet på.
Fremdeles er ikke verket reimset, sier Aarnes.

— Jeg tror vi kan være så ubeskjedne å
si at hvis det blir rensing, så har Stopp
l)odsslcyene hatt stor innflytelse på det,
sier Itjørkli.

Ikke stromlinjeformet
Organiseringen av Stopp Dødsskyene
blir av Ellingsen beskrevet som en «klas
sisk 70-talls organisasjon». Strukturen var
flat, og allmøtet var øverste organ.

— Vår største svakhet var mangelen på en
strørnlinjekrnwt organisasjon som kunne
takle alt som skjedde. Vi mente allerede fra
starten at dette var en tidsbegrenset aksjon,
ikke en organisasjon, sier Itjørkli.

Kåre ‘flnnvik mener mangelen på en
stromli njeformet aksjon var riktig.

— Poenget var ikke å konkurrere med
alle de andre miljøorganisasjonene. Vi
skulle være en aksjon, sier Tannvik.

Da Stopp Dodsskyene hadde blitt en
rnaktfaktor, flokket de etablerte miljøor
ganisasjonene seg rundt aksjonen. ‘Fann
vik advarer organisasjonene mot å ta ini
tiativet fra lokalaksjoner:

— De nasjonale miljoorganisasjonene
må være lure, taktiske og pedagogiske nar
de jobber sammen med lokale aksjoner.
De må ikke ta initiativet og brodden, og
aksjonen må ha lokal forankring.

— I Iva har dere lært av arbeidet?
— En utrolig viktig detalj i en slik sak:

Vinn media! Alt vi har gjort i Stopp
Dodsskvene hadde blitt slag i lufta uten
media, sier Bjcrkli.

— Desverre har du rett. Men også men
neskelig er det kolossalt viktig å leve ut
noe dii har tro pa, a engasjere seg selv,
ikke bare motta intrykk. 1-Ivis du kan lære
(jeg å bli begeistret av ideer får du kraft,
sier Aarnes.

Forholdene i Finnmark ligger bedre til
rette for store aksjoner og folkelig engasje
ment, enn mer sentrale strøk av landet,
mener Ellingsen. I lan viser til Alta-kam
pen: —Myndighetene turet gjennom ut
byggingen uten komupromnissvilje. Konflik
ten mellom sentrum og periferien ble en
viktig del av kampen. Nikkelverket ble
igjen en sak der styresmaktene ble beskyldt
for å ofre utkanten. Et av argumentene var
at dersom Oslo hadde ligget tre mil fra ver
ket, ville det vært renset for lengst. D

Norske miIjøniyndiheter har bestemt at de enkelte bran
sjer selv skal ta anssar for sitt as falt. (Avfall i norsk kulde.
bransje, er bi. annet regulene kuldemedier som ikke lenger
benyttes til sitt formål).

Forbudet mot utslipp av gass (KFK) og ansvar for forsvarlig
håndtcring av avfalt (reguterte kuldetiiedieø følger av inter
nasjonale avtaler (Slontrealprotokollen) som Norne har rati
(isen, og norsk lovgivning, jfr. Forurensningstovens *t 7 og
23.

ll990 stiftet norsk kuldebransje RETURPROSJEKTET.
Stiftelsett av RETURPROSJEKTET var et synlig bevis på
at bransjen påtok seg et iniljøunssar.

RVIURPROSJEKTET etablerte et retur- og pantesystem
for regulerte kuldemedier og et mottakssystettt for brukte
regulerte kuldemedier som skal destrueres etter regenereres.

RETURPROSJEKTETS viktigste oppgave er tttottak av
brukte regulerte kutdetnedier.
5l,<tt,ik mcdl iii er — -
(lenrii i. is et si i nei i hik re len kuldnediutn. hos gros.

)slii lis cr2. eller 3. ned
.Aii.iIse l,i å I,s’stei:iiiie om k<ildii iedie i k.il strueWs
ci ler receneieles
Re.’tiirii ,irj is kiilsleiiieiliiini der’.<,iii dette efleeiiet iii>.
iefleic[iw ‘

i
iii is i sI i (i/il> iii diuint ti n

\ll esil’ill.»jc ‘<<iii l’lir l’cs tiet til nmenerertuk i

lviii knlsliiii,iliuiii ‘lii inn> suili <aske;. tørket ,cvstWe
meit tør l).illhn _45 fl -

NR! I)>» sr viktie il ilihgulen kuldeaediuni som

___________

ssinls’. til RvrVRt’t-LosJLK mt res med[ KiNentpeku4denflt
tIaske/behol der.

RETURPROSJEKTET HAR
EGET LABORATORIUM

RETI’RPROSJETET har etablert et eget tahoratorium.
Dette som forinsil å:
- Iniøtekomitie anbefalingeite satt i Norsk Kuldenorin om

kvalitetskontroll av regenereri brukt kuldemedium.
- Atialyse av alle typer
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Felles for dem alle er miljøinteressen.

Med dette som utgangspunkt burde Natur & Miljø være høyaktuelt for dem
som selger varer eller tjenester til det offentlige.
Like aktuelt burde det være å annonsere her om en er på jakt etter personer
med miljobakgrunn/interesser.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på tif. 22 71 92 20
om du ønsker ytterligere opplysninger om vår leserundersøkelse eller
an nonsemuligheter.

Noen miljehovedstad i Norge blir det vel aldri, men Stavanger har allerede alt som skal til for å ta teten.
Mens sysselsettingen i oljå synker, danner skjerpede miljøkrav grunnlaget for en rask vekst og nye ideer og

produkter. Ingen er nærmere til å bli en internasjonal miljø-metropol enn Stavanger.

Stavanger kommune

Ja takk!
Vi legger forholdene
til rette for en bedre
avfallshåndtering

Vi gir kommunens
innbyggere mulighet
for kildesortering
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Sammen slår vi et
slag for et bedre
miljø

AVFALL ER

78% av våre 60 000 lesere har utdannelse på universitets-/høyskolenivå.
60% har sitt daglige virke i staten, kommuner, forsikringsinstitusjoner og
utdannelsesinstitusjoner.
83% befinner seg i aldersgruppen 25—54 år.

EN RESSURS

Velkommen til
Miljøbykonferansen
16.—iS. sept.

[III j Z D Y E Il

FREDRIKSTAD SKAL UTVIKLES
TIL ET BÆREKRAFTIG SAMFUNN

Visjonen for Miljobyen Fredrikstad er:

Sentrale utviklingstrekk skal være:

Stavanger, olje- og miljøhovedstad
fl1ILJIBYEW

Miii øsatsing har gitt resultater:

* Busstrafikken økt med 30% og sykkeitrafikken
med 20% på 2—3 år.

* Godt hadevann i Otra og
Kristiansandsi] orden fra 1995
Kildesortering av papir/papp og bioavfall i alle
husstander har økt gjenvinningsandelen fra
24% i 1994 til nærmere 60% i 1995

Utfordringer mot år 2000:

* Styrke hysenteret og hydeissentra
* Bærekraftige lokalsamfunn
* Byestetikk
* Miljøvennlige holdninger i befolkning,

næringsliv og offentlig forvaltning

•T

• Tilfredsstillelse av grunnleggende
mennesk&ige behov og sosiale verdier.

• Langsiktige og helhetlige løsninger.
• Solidaritet mellom befolkningsgrupper

lokalt og globalt.
• Beslutninger skjer gjennom en åpen og

demokratisk prosess.

-----



SANDEFJORD
KOMMUNE

mer enn sol, sommer
og salt sjø!

‘4;-

Postboks 1146 - N-1 702 Sarpsborg
Telefon 69 12 95 40 - Telefax 69 12 95 22

kildesortering i samarbeid
med kommuner og næringsliv

Fannand Renovasjon AS
Tønsberg Til 33 30 78 00 Fax 33 30 78 90

GRIMSTAD satser på
mijovennlig kloakkrensing!
Nytt biologisk renseanlegg
sto ferdig i oktober -95.

Æ’,C h’SJONSIJTSTYR — SAMBFHANDLNG — RENSETEKN’KI<

LMC RANKEVENDEMASKIN Miljøriktig
avfallshåndtering og

Aktuell! Nyttig for alle
som jobber med miljø-

politiske spørsmål:

MILJØSTATUS F

g
r) R A ]V1

KOM M

NATURGASS -

Det miljøvennlige
energialternativet som de
kostnadsbevisste benytter

GASNÉIR
Fiyjiisvin, 42h2 Av,tkisn’s

Til.: .52 04 Il — ,tx: .52 04 .0 4.5

R

En rekke miljøfakta
fra forskjeffige fagfelt
er nå samlet i ett hefte.
Omhandler naturgni nnlaget,
arealbruk. vernede omrider,
luftfonirensing. vann
kvalitet. forsurnings
skader. kalking, jakt og
fiske, hiologiske regis
treringer. trafikk og støy.
avfallsmengder, Oslofj )rclen.
Velegnet til skolebruk

lvi F N

U N 1

Drammen satser på en miljøvennlig
byutvikling

Vi har allerede oppnådd:

• Renere Drammenselv og —Ijord enn pa mange ar
• Fine turanlegg langs elvebredden
• Sykkelveier pa kryss og tvers av byen

• økt satsmng Pa kollektivtransport

og gleder OSS til å se flere resultater:

• Veipakke Drammen som vil 1ç.se mye av
tralikkprohlemene

• N’liljøtiltak i senlrun

• Ny avfallshandtering og 5O gjenvinning

Bergensomridets interkommunale
Renovasjonsselskap D.A., (BiR), bestir av
de 7 kommunene Askøy, Bergen, Fusa,

Os, Osterøy, Samnanger og Vaksdal.

Innsamling av avfall:
• Papp/papir/drikkekartont
• Glass
• Malresler fra siorkjokken
• Malrester fra privathusholdninger
• Spesialavfal Ifra privathusholdninger
• Inst 1tLISJOI1SdVfJII

• Restavfall

Andre tjenester:
• Bossug
• Drift av spesialavfal Isstasjon
• Drifi av steriliseringsanlegg
• Drift av gjenbruksstasjoner
• Contaiiierutleie
• Bedriftsrettledning
• InformasjonI leftet er pä 48 sider, rikt illustrert. Kan bestilles enkeltvis eller

som gmppesert å 15 stk fritt tilsendt fra Akershus fylkeskom
mune, plan- og miljrr.’emavdelingen. Schweigaards gate 4,

0185 Oslo. Telefon 22 05 56 50, telefaks 22 05 56 99

Raufoss AS

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

industribedrift.

Tillitsskapende miljøvern
anstrengelser fremmer:

— De ansattes trivsel.

— Medarbeidernes respekt for verdier.

— Bedriftens positive forhold
til omverdenen.

På Raufoss er MiljØvern et
Moment i Markedsføringen.

(J. Raufoss AS
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• Miljobrosjyre «Luftfartens miljopåvirkning»
Miljorapport (årsrapport for 1995)

• Strategisk plan 1995—2001
Miljoanalyse fra Luftfartsverket 1994/1995
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tfordrzngen
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LJL__J ri — ri
ORMEN LANGES VEI 12, 7041 TRONDHEIM TELEFON 7351 5353

X MiIjøovervking.

X Priftskontroll av vannforsyning.

X Driftekontroll av avløpspumpestasjoner og renseanlegg.

X Mer enn 700 anlegg levert siden 197&.

X Utviklet og produsert i Norge for norske forhold,

,o

Spreii,n’stoff, kjeini og plast - globale nyvinninger, lokale løsni;;gt’r

YN©
Dyno Industrier A.S

Tollbugaten 22, 0105 Oslo.
Telefon. 22 31 7000. Tclef,sx: 22 31 78 56.

NORGIPS A/S
Postboks 655 Tangen
3002 Drammen
Telefim 33 7711 95
Telefiix 33 77 13 10
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LUFTFARTSVERKET
Luftfartsverket arbeider for at internasjonale og nasjonale miljomålsettinger oppnås

ønskes nærmere informasjon, har vii 1995/1996 utgitt:

Henvendelse til Luftfartsverket, Biblioteket - Telefon 22 94 20 00



N&M • Frode Pleym

Bamse
ber om
hjelp
For et år siden vandret
den radiomerkede
Deisjøbjørnen Oppland
rundt. Fylkesmannen i
Oppland har nå gjort en
undersøkelse som viser
at mens saueholderne
mobiliserte sterkt i
media for å få bjørnen
av veien, var bjørnens
naturlige forsvarere helt
fraværende i debatten.

N&M • Frode Pleym
— Folk som er økonomisk og
følelsesmessig engasjert i
sauehold har snakket i store
bokstaver mot Deisjøbjømen.
Folk som har kunnet engasje
re seg på dens side, har ikke
gjort det, konkluderer infor
masjonsrådgiver Jan Bjurgren
hos Fylkesmannen i Opp
land. Han slår fast at kjendis
bamsen helt manglet forsvar.

Skjebnen til bjørnen av-

henger mye av hvor han gjør
av seg og hvordan han opp
fører seg utover sommeren.
Både sauebønder og myn
digheter følger situasjonen
med argusøyne.

Til unnsetning
— Terskelen for å gi fellings
tillatelse bør være høy. Be
standen er så liten at den to
talt sett ikke skaper særlig
store problemer. Vi ser at den
er et problem for enkelte

— Cullgruve-industri i Eikes
dalen er ingen hyggelig tanke,
sier leder Ola Iremo.

Funnet er gjort like ved den
legendariske Mardalsfossen.
Med et samlet fall pa 655 me
ter var den en av verdens høy
este og mektigste fosser. I 1970
vant krafisosialistene over mil
jovernerne, og temmet fossens
krefter. 26 år etter kan lukter

-

av gull skape ny strid.

må være villig til å betale for
å beholde bjørnen på sin
rettmessige plass i naturen,
sier styremedlem Bjørn Høi
tomt i NNV i Land.

Høitomt har liten sans for
argumenter som «bjørnen
hører ikke hjemme her», når
den kreves fjernet. — Det er
menneskets skyld at bjørne
ne har vært borte fra disse
områdene i flere ti-år, mener
Bjørn Høitomt, som lover å
forsvare Deisjøbjørnen mer
aktivt fremover.

— Naturinngrepene og foru—
rensni ngen gullgruvedri fï kan
innebære, bør mane til var
sombet. Alle forhold rundt
korn mersiell gruvedrift i om
radut ma avklares noyc, un
derstreker Ola Fi•emo i N NV i
More og Romsdal. I utgangs
punktet er han skeptisk til at
enda mer natur skal odelegges
v næringsinteresser.

Undersøkelser gjenstår
Norges Ceologiske Undersø
kelser (NCU) har drevet gull-
undersøkelser de siste 10 are
ne, og mener gullfunnet er in
teressant. — I lvis funnet er
repri-sentativt for lorekomsten
av gull i områdei for ovrig, er
det utvilsomt et drivvcrdig
funn, sier administrerende di
rektor Arne Iljorlykke i NCU
til Natur og Mil jo Magasin.
NC,lis forskere har stor kom
pi-tanse pa de mekanismene
som kontrollerer dannelsun
av gull foreko mster i fast fjell
og i elvegrus, og reiser til Ei
kesdalen i sommer.

Pro Aura understreker at
mange undersøkelser gjenstår

( r det kan fastslås om fore
komsten er drivverdig. — Det
må tas tusenvis av overflate
prover og gjennom føres en
omfattende diamantbori ng

en eventuell utvinning.
Dette vil koste flere titalls mil
li oner kroner. Ogsa igangset
ting av gruvedrift er en oppga
vi- som langt overgar var oko—

Naturvernforbundet i li jartdal,
Notodden og Sauherad har talt
initiativ til å sette ut inwi i
‘fl-li-mark. — Vi setter ikke ut
pinnsvinene for å gjøre dem
om til halviamme melkedrik—
kere på traminen. Meningen er
å bruke pinnsvin-prosjektet

nomiske ryggrad, sier Kjell
Olav Sjol i i Pro Aura. Na skal
de markedsfore seg overfor
mullinasjonale samarbeids—
part nere. Selskapet har sikret
seg rettighetene til utvmnnilig
over il 25 000 mnil stort om—
radi-. E

Fakta om gull
• Gull (Au) er et grunnstoff og

edelmetall som ikke binder seg
sa lett til andre grunnstoffer.

• Sma konsentrasjoner av gull
(1—lo tusendets gram pr. tonn)
finnes i alt organisk materiale
pa jorda savet som i bergarter
og vann. Gull i form av synlige
korn og klumper er imidlertid
en sjeldenhet.

• I økonomisk sammenheng
forekommer gull i sma mengder
i naturen. Den arlige
produksjonen er svært
begrenset. Dette fører til at
metallet har høy pris og egner
seg til verdigjenstander som
smykker.

• Verdens gruveproduksjon av
gull i 1994 var 2296 tonn. Etter
dagens pris (82 kr/gram)
tilsvarer dette en verdi av vel
188 milliarder kroner.
Gullinnholdet i eksisterende
malmreserver i verden er 57
000 tonn.

• Den forste gullgruvedriften i
Norge kom i gang pa Eidsvoll i
1758

(Kilde: Norges geologiske
undersøkelser)

som eksempel pa dyreliv i nær
miljøet som pavirkes av ulike
forhold — ikke minst mnennes—
kelige inngrep og driitsforniei;
sier Alf Rose Sorgaarden i N NV
i Telemark. Di- har søkt DN
OiYl å få min føre 10—15 pinns—
vin fra Rogaland.

Kjære Jens
Naturen i linnmnark har mis

tet en uerstattelig venn og

forsvarer, for deg var livet
ute i friluft selve meningen
med tilværelsen, det å opp
leve et mangloldig og livs-
kraftig dyre- og planteliv. 1)0
var opptatt av akt og fiske,
og da pa en slik måte at vare
etterkoniinere kunne opple
vi’ de samme gleder som oss.

\krn om I ivsgrumuilaget og
menneskets plass i naturen
var ilitt grunnsyn. For deg
ble derfor arbeidet med na
turvern og viltstell en sentral
del av (litt faglige virke, og
du i-ngasjerte deg uredd i
kampen not det som truer
naturverdiene. Du var opp
tatt av alle arters plass i natu
ren, og la vekt pa di-n viktige
rolli-n hver enkelt art har i
det store samspillet. I or deg
var derfiir kampen for at
ogsa de truete rovdyreni’
skulle overleve like s-niral
som å sikri- levedvktigi- be
stander av rype, elg og orri-t.

Som medlem og tillits—
valgt i Naturvernforbundet
har du bidratt sterkt til a få
satt si-ntrale sporsnial P
dagsorden i forvaltning og
bruk av våre klles ressurser.
I )i.t var leder får fyl keslaget i
flere ar, del tok pa I andsmno—
ter, og var en viktig drivkraft
for naturvernet pa lokal
plan. Ditt engasjement om
fattet mye, fra strid ‘n om ut
bygging av Al taelva og andre
skadelige inngrep i naturen,
til ulovlig akt og fiske og
mnoiorferdsel i utmark.

Mange vil forbinde deg
spesielt med kampen mot
den uregitlerte snoskuter—
bruken, og noen oppfattet
deg som en trussel mot deres
interesser, I )u så det som helt
nødvendig a få en lovregule—
ring av denne virksomheten,
og engasjerte deg iiridd og
kornpromnisslos i denne stri
di-n. Dette medfårte til tider

store personlige belastninger,
bade for deg og din familie.
Men du lot deg ikke skrem
me til taushet. I ettertid vil (le
fleste i Alta—samfunnet være
enige i at dette var en helt
nødvendig oppmydding i
uholdbare tilstander.

En iclealist som kjemper
for s’em’d ii-r og holdninger vil
få motstandere. Mc ri din
innsats ga di’g langt liere
venner og mnedspilleri-. Med
din fagkunnskap og ditt en—
gasjement ble (10 respektert
i vidi- kri-tser. Du var en in
spirator og ri-ssurspersoml får
svært mange av oss.

Etter den tragiske ulykken
for fl-in år siden var det vel få
som trodde du skulle in akte
a komme tilbake, og kunne
fungere i savel jobb som or—
ganisasjonsarbeid, og fdrt
satt være aktiv i frilLmftsliv. At
dii klarti- dette viser din vil
jest r’Le, ditt ga palitmnior og
utholdenhet. Du lot ikke
helseproblerner få (lemnpe
interessen og engasjementet
i naturvern og friluftsliv. Din
fågkunnskap bli- verdsatt og
brukt av svært mange, du
hadde tid til å dcli- din inn
sikt med andre, ikke minst
gjennom omfåttende f’ore—
dragsvi rksomet.

Na er du borte, du endte
ditt liv i de omgivelser du
satte mest pris pa og horte
hjemme i. Du har satt dype
og varige spoi’ etter di-g her i
Alta og Fiiininark, i arbeidet
med naturvern, viltsti-ll og
I riluftsl iv.

Savnet etter (li_g vil bli
stort. Aller mest i den nære
familie, men ogsa i alle de
miljøer du deltok aktivt i. Vi
vil takke (li_g for din innsats
får naturen og for all leven
de liv, og for din med men—
n eskel ighet.

Kollegaer og venner i
Norges Naturvernforbund.
fylkeslaget og lokallaget i
Alta

Iiv laga nytt fra Naturvernforbundet ,

EULLRUSH I
Selskapet Pro Aura AS har gjort
et svært lovende gullfunn i Eikes
dalen. Naturvernforbundet i Møre
og Romsdal frykter Klondyke
tilstander.

EIKESDAL
Minneord ved Jens



Sommerens store
gjettekonkurranse:

H
$

VEM
PISER

HVEM?

spisevanene i Restau
rant Natura Norvegi
ca? Hvem er gjestene
og hva bestiller de?
Prøv deg som natu
rens hovmester i
N&Ms sommerkon
kurranse

N&M • Jens P. Toldnæs

..Idyllisk natur. snakker vi ofte 0111. Vi
er heller Lkke I reinmede for å snakke om
«naturens fred», «skogens ro» osv, I )a ten
ker vi som oftest pa OSS selv. Nar vi, som
de turister vi er, iir oss naturen i vold for
en stakkei stund. I or sa. lutret, å vende
tilbake iii hverdagens sma og store pro
velser.

Spor en hvilken som helst markmus,
med ei kattugle på hjul, om naturens fred.
Dersom den kunne snakke ville (len sagt et
par sannhetens ord når den kom ned i hvi
lepuls. Nei, naturen er rein råskap for de
501fl bor dci-.

1-ler drepes (lei over en lav labb, kanni
balisme er ikke uvanlig, her spiser man
ungene til hverandre, avføringen osv. Du
kan like (lei eller ikke, men det er sann.

Sa iii saken: I Ivem er det egentlig som
spiser hvem ‘ Iyll ut gjestelisten til hoyre
med dyrenavn og favo ri urett fra nwnyen.
Dersom den er riktig er du med i trek
ningeil av flotte bokpremier. Losningen
sendes til Natur&M iljo, Postboks 211
(rdnerlokka, 0505 ()Sl,O, innen 30.06.
Merk konvolutten «I lvetn spiser
hven>’.

GJESTELISTEN
il servert

vil f servert

il ki servert

vil få servert

vil få servert

v il f4 servert

(Fnkelie av gjestene vil nok kunne spise flere av retlene pa inenyen i )el vil
im idietiid ftire til at andre ikke får (fet de liker hest. Det er opp til deg som
hovmester å sorge kir kir at alle blir mest mulig fornovde.

Navn. -

Adresse

- -
4 .—

Hva vet du om jo, vi har nok rett til å
snakke om naturens fred. Men, på sam

mc måte som det ikke allltid er like «goy

( pa landet» hvis man er bonde, forioner
- det seg ofte litt annerledes ft)r de fåstbo

ende.
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Biologisk mangfold i skog
Norsk Skogeiertorening

KNUT SOLBRAA
Veien til et bærekraftig skogbruk
Universitetstorlaget

Det norske skogbruket er under
Kundene krever miljø-

vennlige varer, og vil ha garantier
for at råvarene i deres papir kommer fra et
bærekraftig skogbruk.

Dcii hiologiske forskningen fram-
bringer daglig nye resultater som viser be
hov for endringer, og skogbruksforsk
ni ngen dokumenterer at alternativene
kan ha mange fortrinn i lorhold til da
gens hogstflateskogbrnk. I riluftsliv og na
turvern har fått en rekke nye argumenter i
sitt arbeid for natur- og opplevelsesvenn—
I ig skogbruk. Næringen har ikke lenger
noe valg: Deres virksomhet må i støpe—
skjeen.

i en slik situasjon er det særdeles spen
nende, nar det med få ukers inellornroin
kommer to helt nye bøker ein skogbruk
og naturvern på markedet, utgitt av Skog
eierforbundet og skogforskningen. Og la
det være sagt med en gang: Dette er bø
ker som alle skog/natur-interesserte bør
lese, med et helt arsenal av kunnskap og
argumenter for en ny skogforvaltning

Bedre fra skogeierne
Biologisk mangfold i skog heter boka til
Skogeierforbundet. Boka er en selvsten
dig oppfolger til Rikt’n’ skog, som kom i
1991. Boka har som sitt viktigste formal å
spre kunnskap om okologiske forhold og
prosesser som har betydning for forvalt
ning av skogen.

Boka har fire hovedkapitler, der de tre
første tar for seg denne okologiske kunn
skapen pä en lettfattelig og pedagogisk
måte. Det b i ologiske mangfoldet, med
særlig vekt på artsinangfoldet og deres le
veo mråder gjen nomgås grundig. Vi får
vite hvorfor artene fordeler seg som de
gor i skogen, og artenes funksjoner i
økosystemet blir bn.ikt som bakgrunn for
å forsta hva som skal til for at de skal tri
ves. Boka forklarer hvordan det vi rker på
skogens «innbyggere» når skoghmket de-

ler opp leveonrådene og fjerner
viktige deler av skogen.

I )et andre kap ittel et beskriver
hvordan skogen utvikler seg, hvor
dan ulike prosesser former skog-
landskapet, og dermed avgjør livs—
betingelsene for artene. Beskrivel—
sen gir en klar forståelse av
hvordan naturen selv legger mon
steret for artsmangfoldet, kunn
skap som er helt nødvendig, der
som vi skal gjennomføre et økolo
gisk bærekraftig skogbruk. Det
neste kapittelet utfyller bildet med be
skrivelse av en rekke grupper av arter, og
deres krav til levested.

«1 Irskogen som forbilde» heter 4. kapit
tel. På den måten spennes forveninings

buen høyt. Det refereres til Forskere som gir
uttrykk for at mellom 2 og 3 prosent av
skogen bor settes av til vern eller nokkelbi—
otoper i de tørre skogsirokene på Østlan
det. Boka går lenger enn forgjengeren Ri
la’n’ skog i å anbelåle å sette igjen randso—
nei «evighetstra’r» og spesielle kvaliteter.
Boka i ntroduserer en treclelt forvaltnings
modell, der en liten andel av skogen ver
nes, en litt større del behandles med spe
sielle tiltak, mens den altoverveiende stort
sett skjøttes etter dagens prinsipper.

Med denne boka tar Skogeierforbundet
et viktig skritt i riktig retning, l-lvis anbefa
lingene Iblges 01)1) praksis av alle sko
geiere, er vi kommet et langt stykke i riktig
retning. Ved presentasjonen av Rikt’n’ skog
var N aturvernforbundet svært fornøyd
med den økologiske presentasjonen, men
skuffet over de piaktiske anbefalingene.
Denne gangen er okologidelen ytterligere
styrket, og supplert med ny kunnskap. An
befalingene er også styrket, selv om de et
ter vår mening ikke på langt nær fanger
opp og tar hensyn til alle de økologiske
forholdene som presenteres først i boka.

Det er særlig fire forhold som er for
svakt underbygget, og hvor anbefalinge
1W etter min mening går for kort:

I Ivor mye av skogen skal stå igjen
urort? Boka anbefaler at summen av vern
og « ikkehogst» bor utgjøre 2—5 prosent.
Både forskningsinnspiil til Nordisk Råd,
og Norsk Institutt for Naturforskning
sine innspill til utvidelse av verneplanen

anbefaler mmi
mum fem pro
sent vern etter
naturvernloven,
og forutsetter at
skogbruket tar
sin del i tillegg.

Plukkhogst,
hogst på svært
små flater som
forynger seg selv,

er en naturlig konsekvens av de økologis
ke beskrivelsene tidligere i boka, men får
en svært liten plass i anbefalingene. I ste
det for å se på hva naturen krever, har
man tatt utgangspunkt i hva som er skog-
bru ksmessig «mulig». Resultatet er at det
te særdeles viktige tiltaket for artsmang
fold, toinmerkval itet og friluftsliv fortsatt
holdes ute i næri ngens «kjolerom».

Den tredje svakheten ved anbefalinge
iw er mengden av tiltak og hensyn som
skal gjennomføres. At det bare skal settes
igjen randsoner mccl 1—2 ganger vann
strengens bredde (i praksis kun noen få
meter) langs bekker og små vassdrag er
ikke et resultat av økologiske funderinger,
men et næringspolitisk grep forå unngå at
tor store deler av skognaturen tas ut av
tøininerproduksjon. Det samme må sies
om anhelålingene av hvor mye av skogen
som bor sta igjen som «evighetstrær’>. lier
anbefaler boka ett tre per tnal hogstflate,
noe det ikke skal mye fantasi til for å forstå
at er utilstrekkelig for å oppnå målet om
jevn tilgang på egnede levesteder for en del
av naturens <‘spesialister». Er man uheldig
blaser treet ned rett etter hogst, og det tar
$0— 100 år for man har et nytt tre av tilsva—
rencle kvalitet. Dersom man ikke skal be
nytte plukkhogster, blir det nødvendig å
sette igjen vesentlig mer, kanskje opp mot
10 prosent av kuhikkrnassen før hogst.

• Den siste innvendingen er hva som
mangler. Boka tar i liten grad opp behovet
tur å gjenskape kvaliteter som er gått tapt.
Den tar heller ikke opp problemet med
mntroduksjon av fremmede treslag. Eeks.
er grana på Vestlandet en introduksjon
som skogbruket øker utbrecielsen av, til
tross for at Rio-konferansen anbefalte det

motsatte. Et viktig virkemiddel for større
mangfold i skogen. men også for å binde
CO2, er å la trærne bli eldre for de hogges.
l)ette diskuteres heller ikke i boka.

I’)en viktigste in nvendi ngen er dog
tnotvilj en mot plukkhogst. På 30-tallet
raste en «krig» mellom professorene
Barth og Eide på Landbrukshovskolen
som delte skogforskning og skogbruk i tci

partier: I)e som ønsket seg flere hogst
metoder tilpasset naturen, og de som
mente at snauhogst med etterfolgende
planting og skjematisert stell av skogen
var det eneste smiliggjørende. Dessverre
vant den siste grupperingen, med det re
sultat at mange generasjoner norske
skogsfolk har problemer med å se piukk
hogstens fordeler og muligheter.

Innvendingemle til tross. Dette er en vik
tig bok. Det er viktig at boka brukes, og at
anbefalingenc’ tas i bruk. Vi vil anbefale
lokale skogeierlag og naturvernlag om å
ga sammen om stuclieringer basert på
boka, og bringe kunnskapen ut i skogen.

Både vitenskap og ikkevitenskap
Veien til et ba’rekraJtig skogbruk heter boka
som Knut Solbraa har skrevet, som en
slags oppsummering av forskni ngspro
sjektet «Skogøkologi og flersidig skog
bruk». Tittelen er ambisiøs nok til å vekke
oppmerksomhet, med sin bruk av be
stemt form, entall. Boka består av fire ho
vedkapitler: 1-listorisk utvikling, krav til
bærekraftig skogbruk, hvordan skogh ru
ket kan ta hensyn og konsekvensene av et
bærekraftig skogbruk. De tre siste kapitle
ne gjengir i hovedsak resultater fra forsk
ningsprogranimet om hvilke krav de uli
ke artsgmppene har til leveområder, hvi I -

ke metoder og teknikker skogbruket kan
velge, og de økononuske konsekvensene
av disse tilpasningene. Det første kapitte

— let er i mye sterkere grad preget av forfat

( terens private meninger og miæringens for-
søk på å bygge opp et bilde av at Norges
skoger var så hardt uthogde i tidligere ti
der at dagens hogstflater blir som en for
kjolelse i forhold til datidens tuberkulose.

Mye av stoffet som er hentet fra forsk
ningsresultatene dokumenterer en rekke
svakheter ved dagens fiateskogbruk. Av
snitt etter avsnitt viser hvordan ulike arts
gnmpper har fått problemer. l.eks. viser in
sektsforskning fra Østmarka ved Oslo at
vedboende bil ler er skadelidende mer
enn 100 år etter siste snauhogst. Oppde
I ing av iandskapet gjennom flatehogster
og mangel på viktige elementer går igjen
som problem. Kapittelet om skogbrukets
tilpasning inneholder også klare føringer
i retning av at skogbruket selv må sette av
spesielt verdifulle områder, såkalte nok
kelhiotoper. Kvaliteten på tømmeret av
bartrær blir vesentlig bedre, dersom trær
ne hemmes i tilveksten i ungdomsfasen,
noe som også er en fordel naturverminies
sig. Også driftstekn ikken gjennomgås,

med henblikk på å unngå skader.
Kapittelet om skoghistorikk skiller seg

klart ut. Kapittelet er preget av en rekke
antakelser om skogbnikets påvirkning på
skognaturen for oppgangssagas
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MI LJØRAPPORTEN

Send kupongen til: Statoil, 4035 Stavanger
Merk konvolutten: “Miljørapport 95”

Jeg ønsker å få flere eksemplarer av
rapporten. Jeg ønsker — stk. tilsendt.

OMC NORGE AS
Postboks 3553, 3007 Drammen

Telefon: 32 89 82 00
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Fax 22 64 71 12

Ring ((SS (fl?) pris!ARIITIF)SMIS1ØPR1S iKJ

Rr.imMiiJeirrvM (TITT

YliD

KAI AKTIV SVIAIVlIflhV,

ARTII.IDS’.iH.Aø -

AK11I’THVKKITRIIfi

Aktietrykkeriet
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mil jøvennlige
alternativ når

det gjelder
trykksaker

Aktietrykkeriet a.s
Posiboks 40 Okern 0508 Oslo
Spireavn. 15, 0580 Oslo
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Emballasje på naturens side.
Keyes Norway a.s
3500 Hønefoss.
Tlf.: 32 12 34 22. Fax: 32 12 24 56.

o 1995 ER KLAR

Folg med i
dagens
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miljødebatt

Les fagbladet
.

Abonnement:

L__ Telefon 67119100

Arbeidet med å gjøre selskapet vårt miljøvennlig og
sikkert er en kontinuerlig prosess. I den nye
rapporten kan du få nærmere informasjon om
hvor langt vi er kommet.

JA TAKK!

Jeg ønsker å få gratis tilsendt Statoils
miljørapport for 1995.
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Postnr./sted:
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på klingen

I denne spalten kan alle si sin mening om
aktuelle natur- og miljospørsmål. Skriv
kort og under fullt navn Redaksjonen
forbeholder seg retten til å forkorte.
Innsendte manus blir ikke returnert. Skriv
til Natur & Miljø, Postboks 21 13
Grünerløkka, 0505 Oslo.

Naturvern er rett,
dyrevern er
ikkje vårt bord

Mange har kanskje k)rstatt under
skrivne slik at eg stir pi «grtinneigersida»
i del)atten om naturvernet. Men eg er
faktisk enig med innlegget i nr. 2/96 fra
Iciaren i Naturvernktrbundet i Sogn og
Fjordane, Erik Solheim, i at vi ikkje mi
oppgi alle fbrrner for «klassisk natur
vern». I )et er ikkje grunneigarme og lo—
kalsaiulunnet som i alle samanhengar
skal avgjere kva som skal vernast. Og det
Irur eg heller ikkje at Naturverniorbun—
det eller Nu meiner. For min part finn eg
at bade ktrbu nd et og NI] har lagt seg pa
ein sunn og riktig politikk i forhold til
lokal raderett.

Men sporsmalet er om Solheiin alltid
er enig med seg sjolv. kg kan akseptere
dei tre overskn ftene hans, og er svar1 1)1
linje n1r han seier: «Det kan vanskeleg

veie nokon motset
nad nielloin eit eI’o1o—
is1:/iipidi’rt (mi uthe—
ving) klassisk natur
vern av omrade og
biotopar for planter
og dyi; og eit okoklo—
gisk fundert syn pa
kva som er dei reelle
vilkara for samfunn
og sivilisasjon.»
Sjolvsagt ikkje. Og
dei aller fleste eksem—

pla han nemner, er eg heil t samd i at
samfunnet skal gjennom fore, ogsa mot
eventuell lokal motstand. Det gjeld fre—
ding av ender i Kautokeino og lunde Pa
Rost. 1 )el gjeld etablering av nasjonal
parkar og reserval I ovgjevi ng in ut mo—
torferdsel i utmark, restri ksjonar pa pr?—
vat eigedom.

Men när kS blandar inn sel- og kval
fangst i dette, er han i strid med sine eig
ne mnälsettingar. Motstanden mot sel— og
kvalEingsu er pri mil ivt loleri som er pa
kollisjonskurs med det han kallar «eit
okologisk syn pa kva som er dei reelle vil-

56 NATUR &M1LJ0396

kara for samftnn og sivilisasjon», I )et er
ingen naturvernar Som gal inn for total—
freding av store, bærekraftige bestandar.
Da matte vi sette oss mot alle former for
jakt (norske ryper er langt meir truga enn
gronlaridssel og vagekval). Bade gron—
la ndssel og vigekval blir ut nytta m i i
skinsamt enn nokon viltbestand pa det
europeiske kontinentet.

Det er synd at han blandar heilt uri—
melege atak pi «Kystal hansen» ( l—loge
Nord—alliansen?) inn i et innlegg som el—
les er pi sin plass.

Vind eller gass?

Hartvig Sætra

I Natur & mHjo nr. 2 var det tre sider
med fbrdurnmelser av to vann kra ftpro
sjekter, tre sider med lovprising av danske
vindrnoller, og en side med nckterne ‘ur
den nger av solenergiens muligheter.
Ogsa den korte lederartikkelen tok opp
energisporsmalet, med fordcmmnmelse av
de planlagte gasskraftverkene og anbefa
ling av vindmoller ogsa i Norge.

Budskapet er tydelig: Itade ny vann-
kraft og gasskral’t er unodvendig, nar vi
kan hygge noen vindmoller langs kysten.
Problemet er at ingen vil hygge disse
vind m ol lene, si lenge billigere kraft kan
skalft’s fra vannkraftverk eller gasskraft
verk i Norge, eller fra atomkraflverk eller
ku Il kraftverk i naboland.

LI ndertegnede har et annet «budskap»
Vi har enorme energiressurser og ekspor—
terer uhsttelige mengder av energiravare—
ne raolje og naturgass, som «foredles» og
forbrennes i ina nge land. Vi bor bidra
mye mer til energi lorsyningen i Norden,
sa atomnkraften, kullkraf’ten og oljekraf—
temi kan erstattes med gasskralt og oken—
de andeler ftrnyhiar energi. Mye av gass—
kraften bor produseres der det er bade
kraftbehov og mulighet til å utnytte spill-
varme i fj ernvanmneverk.

Da nia det legges en nordisk stamror
led ni ng for nalurgass, fra utgangspunktet
‘[jeldhergodden i Midt-Norge til ende-
punktet Aho i Finland. Den «naturlige»
tm’aseen for (lenne ledningen gir gjennom
O rkdalen m’not Tynset, gjennom’n Østerda
len mot Kongsvinger
og videre til I<arlstad i —

Sverige. Der er det ak- Vi bor bidra
uelt i ta ut mye gass mye mer til

gjennom en sideled- energiforsy
ning videre sørover, ningen i
til Goteborg og det Norden, så
eksisterende gassror- atomkraften,
nettet i Som-Sverige og kullkraften og
Danmark. oljekraften kan

Mel lo fl Elveni m erstattes med
og Kongsvinger kan gasskraft og
stamledmiingen for- økende an
skyves vestover til deler fornybar
‘Ta ii gen — Min mi e- energi.
sund—Skamnes, si et
stort gasskraftverk
som tar kjolevann fra Mjøsa kan ta na—
turgass direkte fra stamrorledningen.
Denne ledningen blir si dyr at kostnade
ne ma fordeles pi en temmelig stor gass
memigde, som’n kan tilsvare 50 ‘RVhi elek
trisk energi. Denne m’nengden kan forde
les med 13 T’SVI» til Norge, 15 SWh til
Sverige, la TWh tml l’mnlamid, og bare
TWh til Danmark. I’lvis vi sier nei takk til
«var» andel, si vil prosjektet l’ordyres sa
ogsi andre land mister interessemi.

Casskraftverkene som er plamilagt pi
Kirsto og pi Kollsmies er «girsdagens tek
nologi », fordi en unodig stor andel av
varmeenergien tapes i skorsteinen (fyring
for krakemie). For å redusere dette tapet
mi det bygges ett storre og mer komphi
seil kraftverk, som fyres med en mnye ster
kere blandimig av naturgass og luft. Da
kan mye av vanm’neemiergiemi veksles over
til et lukket gassturbinsystem, med ekstra
l’moyl trykk og tilsvaremide energitetthet.
Ett slikt kraftverk blir antagelig bide mer
energieffektivt og mer kostnadseffektivt
enn de to km’aftverkene somn er plamilagt.

Jo Heringstad

du andre ønsker, så gi oss be

skjed. FyH ut hvilken premie du

(sendt til deg straks de du har vervet

har betalt. Hvis du sparer vervingene,

blir de stående tilgode til du velger deg

Sommerplakat
Koselig sommerplakat med et hav av planter, dyr og insekter.
I t:llegg følger det med en nummerert oversikts:egning med
navn pa alle artene, Tegnen Anders Kaardahl. Format 100 x 45
cm. Trykket på klorfritt papir. Pris kr I 40v. Medlemspris kr I 00
-Jerv I og plakaten er din!

Solid dagstursekk
Anatomisk dagstursekk med
meget god passform. Type:
Bergans BifiKebeiner. 35 liter.
Sekken har polstrede og
regulerbare skulderremmer,
regulerbar brystrem, bredt
hoftebe[te, bærehandtak, i-om»
lig lokk1omme, festeuunkter fo
Utstyr utenpa sekken, feste for
sidelommer (lommer kan kjø
pes løst), Naturvernforbundet
logo trykket på lokket, 5 ar»

garanti mot fabrikasjons- og
matenalfeil. Pris kr 749,-
Medlemspris kr 679,-

Verv 4 og sekken
er din!

UlIpledd
Godt og varmt ullpledd fi-a Bergen
Koselige farger som passer like godt
på hyrta som hjemme i sofaen. Str.
130 x 200 cm. Kan vaske» pa 30 gra
der» ullprogram. Veil. pris 489,-
Verv 3 og ullpleddet er ditt!

Gjennom å verve medlemmer til

Naturvernforbundet er du med på

4i’.e ‘

____

rfldrbunde

å styrke arbeidet for å bevare

livsmangfoldet rundt oss. Med-

lemmer gir oss mer engasjement,

flere stemmer for naturvern, bed

re økonomi og mer innflytelse.

På denne siden ser du noen av

de vervepremiene du kan få. Har

ønsker. Vervepremien vil bli

en vervepremie.

Det er ikkje
grunneigara
ne og
lokalsamfun
net som i alle
samanhengar
skal avgjere
kva som skal
vernast.

Å-

Natur og miljøleksikon
Omfattende oppslagsverl< med omlag 3000 arti
kler om natur og miljø. Egnet for alle som interes
serer seg for dette emnet, og spesielt nyttig for
skoleelever. Du finner bl.a. artikler om naturtyper,
miljøkatastrofer, miljøaksjoner, naturvernsaker,

lowerk og miljø
gifter. her finner
du ogsa artikler
om Amazona»
og Alta. Rikt hus
trett med tabel
ler, fotografier ogII

I-

I,
tegninger. Pris kr.
409,- Medlems
pris kr. 369,-
Verv 2 og
oppslags
verket er
ditt!

• —
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For første gang vil vi kunne være med
inn i Blekkulfog vennenes fantastiske un
dervannsverden. Det er duket fr mye
dramatikk og morsomme opplevelser,
når Blekkul f og vennene hans setter i
gang med å løse miljornysterier. Det er
ikke en fisk nede på bunnen som ikke
gleder seg. Korthlmen handler
om hvoribr og hvor
dan Blek

kulfogvennene hans blir miljodetektiver,
og arbeidsiittelen er4Blekkulfblir miljø
detektiv.

.

Kan sendes
ut ran kert
Norge Vi

betaler
portoen

SVAR SEN Dl N G
Avtalenr. 152220/21
Blekkulfs
Miljødetektiver

Grünedøkka
Postkontor
0505 Oslo

Blekkulfs M iljodetetktiver Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo

BLEKKULF BLIR TEGNEFILM
Nå tegnes det så blekket spruter, for miljøverneren Blekkulf
er på vei til å bli tegnefilm. Første skritt på veien er en 15
minutters smakebit, som skal vises på NRK til
forbindelse med TV-aksjonen «IVIiljø for livet».

To og et
halvt år og en halv

million tegninger er det som
skal til for kinodorene kan åpnes for
unge miljøentusiaster.

Ketil Ja
kobsen, regissøren

bak Norges fiwste helaftens teg
nefllm «Det var en gang ... », er mannen

som skal guide våre «vannlige» venner fra
skissebordet og frem til kinolerretet.

I listorien baserer seg på en av de
mange 131 ekkulihøkene skrevet av Bente
Roestad, som også er ltlekkulfs opphavs
kvinne. Musikken blir komponert av ( eir
Flolmsen. I lan har også komponert mii—
sikken til Blekkulfplaten «Vann—vittig mil—

jodetektiv», som solgte til guliplate. Geir
1-lolrnsen er snart klar med en ny Blek
kulf-plate fylt til randen med nye freske
miljølåter. På rollelisten finner vi blant
andre; Pia Borgli, Maj Britt Andersen, Ter
je Stromdahl, Man Maursiad og Inger
Lise Rypdal.

hen gode støttespillere ville det ikke
vært mulig for Blekkulf ogvennene hans
å holtre seg på filmlerretet. En lang rekke
statlige og private institusjoner har støttet
Blekkulfs vei til filmen. Neste skritt blir
en helaftens kinofilm om Blekkulf og
vennene hans. D

Har du lyst øl bli miljodotektzv?
Medlemskap for 1996 koster 125 kroner. Da får du et velkomstbrev med
tøymerke, klistremerkerog medlemskort. Medlemmene får åtte nummer
av Flaskeposten året, og du som sender inn denne kupongen, får i tillegg
en super Blekkulf-pin med teksten: Vi skal arve jordal

Navn: Født:

Adresse:

Postnr./sted:

Foresattes underskrift:

Evt, annen betaler:

Adresse:

Postnr/sted:

58 NATUR & MILJØ 3.96
NATUR & MILJØ 2 96 5 ()



ØNNE” BUTIKK DIN GRØNNE’ BUTIKK • DIN ‘GRØNNE’ BUTIKK DIN ‘GRØNNE” BUTiKK “ DIN “GRØNNE” 8UTIKK • DIN “GRØNNE” BUTIKK DIN “GRØNNE” BUTIKK • DIN “GRØNNE” BUTIKK • DIN “GRØNNE” BUTIKK

oq tmd
Solide, barnevennhige treleker for

de minste. And m/kule som går
rundt og båt med løse deler
Treverket er ulakkert.
Varenr. 7827 Båt

Varenr. 7828 And

Pris kr 98,- Medlemspris kr 79,-

VI i’Y p4 (IIJF
En koselig dyrebok for hele
familien. Boka er både en
billedbok og en faktabok
om norske dyr med over
100 bilder
Varenr. 5317

Pris kr 148,-

SVARSENDING
Avtalenr,: 109 000/5 Pb.

Kan sendes
ut ran kert.

Adressaten
vil betale
portoen.

V.+’J NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerløkko postkonior
0505 OSLO

k
‘i’

o

(BeIli” di,t

wuiiierpttikai
Koselig sommerplakat med et hav av planter dyr og insekter I tillegg følger

det med en nummerert oversiktstegn ing med navn på alle artene,

Tegner: Anders Kaardahl. Format I 00 x 45 cm, Trykket på klorfritt papir

Varenr. 13 10 kr I 40,- Medlemspris kr 100,-

1g1Y fri.
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BESTILLINGSKUPONG

D

Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum

Eksped. gebyr - 35,

GetNN\Ï

Navn: Medlemsnr.:

Adresse:

ostnr./sted TIf.:

.• (—_.- •‘ç-_II1

‘% iI

r1I
fri < I 1

L .-i N

(‘)(iiIw’i,,eimliq, 7-Jqorier
Behagelige T-skjorter av meget god kvalitet. 100%
økologisk dyrket bomull, dvs, dyrket uten kunstgjødsel og
produsert på en mest mulig miljøvennlig måte. Vannbasert

trykk. 3 ulike motiver av truede arter illustrert av Kristin
Stephansen-Smith. Vi selger også kortpakker med de

samme motivene.

Varenr. 6139 Gaupe SIM

Varenr. 6140 Gaupe L

Varenr. 6141 Gaupe XL

Varenr. 6142 Lunde SIM

Varenr. 6143 Lunde L

Varenr. 6144 Lunde XL

Varenr. 6145 Marisko SIM

Varenr. 6146 Marisko L

Varenr. 6147 Marisko XL

Pris kr 269,-

Medlemspris kr 225,-

Jeg ønsker en ny produktkatalog tilsendt. 3/96



lesernes galleri

Fra neste nummer her vi deg være med
pä å løse et tema i Lesernes galleri. Frist
for innsending av bilder er fredag 5. juli,
og temaet er Sommer.

Send inntil fem lyshilder. Alle
bildene må merkes med fotografens

navn/bosted. Samtlige bilder blir
returnerL Skriv gjerne en tittel pä bildet.
De utvalgte fotografene fir tilsendt en
rød 35 liters Bergans ryggsekk, og en
vurdering av vr billedredaktør Hård
l,øken.

Teinaene og frister ut året er:
Sommer, 5. juli
Rød, 31. august
Kulturlandskap, 26. oktober

Send bildene til
Natur og Miljø
Itoks 2113 (rü nerløkka
0505 Oslo

Merk knimvulutten «Lesemes galleri».

Gaute
Mohn
Jenssen,
Arneberg:
Isroser

Harald
Naper,
Kviteseid
Vråvatn

Tema i Lesernes galleri

Nils J.
Tollefsen,
Haugesund:
Måker

62 NATUR & MIUØ 396
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Natur & Miljø
Boks 2113 Grünerløkka 0505 Oslo

uwiiE MIU’ØVA
‘4qiene og komfort tell

;Jit(’t og pris er det viktigste for

brilkern () og derfor også for oss.
Våre produkter har høyest ,nulig

innblandinq civ ressursbesparen de
Ç’/IP—cellulos(’ uten at vi dermed går

på akkord med kvaliteten.

S1komnpriinering av produkter
= har gitt redusert forbruk cii’

(‘mfibdilldt.sje og betydelig lavere
transportvolutn.

I 0 01Skogen — var viktiqste rcu’are — er (‘fl
forniibar r(’ssiIrs. W plan i (‘r tre fi!J(’ trær

for hvert tre vi/el/ei:

/ /:‘dJ(’t A’atur /oale!tpapir er 100%
a v råvaren resirku lert papir.

: -

— •.•• -

C-BLAD Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
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