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DET lE UTI1OIi(, mye dumt man
kan gjøre når man helst
burde gjort noe lurt. Men nar
nøden er størst er hjelpen
nærmest borte. Det star det,
trykt på hvitt, i Nils Fredrik
N ielsens lille bok«T ristesser i
utvalg». Og Nielsen vel hva
han snakker om - han har
gitt ut flere samlinger med de

såkalte tristessene de bI jr
brukt av toastmastere,

festtalere og skribenter over
det triste land. folk ler så de
grater (det ligger jo litt i
tristesse-formen) og Nielsen
har sikkert tjent gode penger
på de sma bøkene.

lier begynner og slutter
likheten med Norges
Naturvern lurbu nd. ‘l’ristesser
har det jo vært rikelig av i
organisasjonen i den senere
tid. Det skrives om dem ogsa
-- og folk ler. Pafallende mye.
likevel blir det ingen penger
av denne aktiviteten. Hva er
det ,N ielsen har som ikke vi
har7

ME1.SEN SIER 10K iKsiMi’IL:

Kritikken var sa rettferdig at
hun gikk i seg selv (det har vi
jo gjort) og ble der (det har vi
ogsa gjort - men likevel ....).

Videre; Det går en harfin
grense mellom etikk og
seigpining. Den er noe mer
finurlig, men lar seg fint

tilpasse en gjen noinsn itts
mediahverdag i Norges storste
og akk så kjempedemokra
tiske ni iljoorganisasjon.

OGS F. TIL VÅRE KREDITORER;

Du skal ikke sparke dem som
ligger nede bare gå stille
forbi. joda — N ielsen har
utvilsomt mye å lære oss.

Til våre kollegaer i andre
deler av miljobevegelsen
passer jo «Du skal unne dine

iii I Mi I 111.11 del iiepjie

ville III il li nye penger i
lii ‘nIls iii ikke sa mye pa

I ‘kl, 1 ‘.,iili ik ke hvis de
lii iiiiililii’Ieii til å se en
gl’iig .011,1001 radbrekke en
k lii Li

Li oL v lii (le vi arrangere
111(1 -lC’lI1l(olært —
oli be vi var flinke til.

l”,iIl’.ljvi Illoppvisning pa

vI lvi IlLIsletta er en

IiiIilIIII1’I. \aturvernfornun

ilel liii III god pressedek
i1iiII gi slike fallskjermopp—
legg tidligere. Vanskeligheten
11(1’ er selvsagt å finne en
linliper soiri er villig til å ta
‘1Liiiget med en fallskjerm
soni er så liten at ingen gidder
å skrive om den engang.

NEI — DI:T MA BLI Ni LE MEl)

ISYrBALL. lAter vu i Frankrike er

det klart at fotball er temmelig
populi’rt. I tillegg er det mye
penger i det En veldedighets

kamp eller to med (le rette

motstanderne burde jore

susen. Det med liii tslaiolere
kan imidlertid bli el pn hlt’ni.

«Se N,ililrveriiiorklilldel

slå v,1IIIIIvII(’ I iiiiiieilei 11,1
N’iib>

Fll’i;»Vill)t’iåoIII
telil Ille 511’. gi ige I ogi

lii’ li ku mi i Is Le iit’lt iv. ti kan
ikkespilleiiilholil’I’ le
er \‘I 0 V(’IiiI(’i’ iio’Ll,

Ni’i’ingslivet er vikI ii, ni
5 il )iiSilil)illl’IL’iI(’ — I IL’ 111,1 Vi

ikketirreopp(lill ii,irvi la
lar! av Itelloni) si III lii
ikke. Nei det liii CII li ‘Il

indre. Noen vi hit ‘i

skikkelig. Miljovvi ink’po lv

mentet kanskje. I )et ei I le
som er skyld i aI vi ii I-II

suppa vi er i nar de ikke ville
gi OSS peiiger hai’e Il li vi
hadde tøysel hioi’t IL (‘Il ,iil(hi’e,

I—hva sa med laoel :‘ I heidi
Sørensen er en publikiiiii’
rriagnet. lI iktignok 151 liiiis

ferlisten, men kun leie’. 1111

og plasseres sentralt lii iii kl
ten med sentralstyret i cii vii
fembacslinje bak. Inniniel
lom springer det en hærskare
av spillere fra sekretariatet
som egentlig ikke gjør noe
de bare er der for å forvirre.

Erik Solheim blir vårt
farligste våpen fremover pa
banen (alle fra Sogn og
Fjordane er jo sinnsykt gode i
fotball). Med en utrolig
utholdenhet og noen lange

høyre venstre finter vil han
psyke ut et hvert forsvar i
løpet av en viss tid. Solheim
er jo også målmann. Han vil
derfor trekke bakover på
banen for å ivareta mer

defensive oppgaver dersom
sentralstyrets Iembaekslinje
skulle vise seg å lei’. Le. lllir
det uavgji in i da er det
ooakamp — iii viiilig! D

Leder

Over lik

etter olje

O N(,\NIs \sjONLN FNvieoNsliNTs Rights Action

(FRA) i Nigeria har blitt tildelt den
nystiftede Solieprisen. Det er vanskelig a

tenke seg noen som fortjener den mer.

1 likhet med norske miljøvernere kjemper

FRA mot myndighetenes oljeutvinning. I
motsetning til norske miljøvernere setter de
livet pa spill. Det er vanskelig å forstå hva det
innebærer. Ntigerianske myndigheter gar
bokstavelig talt over lik etter olje. 50000

mennesker fra Ogoni-folket er drevet på flukt.
Det er en by Ila størrelse med Drammen. 2000

mennesker er drept. Reglrett slaktet ned.
Det er utrolig tappert å drive apenlys

miljokan’ip under slike forhold. Samtidig blir
vare egne problemer trivielle og nærmest
pinlige. I hvertfall det som har dominert
mediabildet for Naturvern forbundets del i (len
senere tid; intern-krangel og pengernangd’l.
Selv om forholdene er lite saninienlignbare er

det snakk om to medlemsorganisasjoner i
l’riend of the Earth som begge kjemper mot
blant annet oljeutvinning. Oronto Douglas,
nestleder i FRA kommenterer br,iket i
Naturvernforhundet med at vi nærmest har en
plikt til a ovvrlex e. Og Naturvernforbundet
kan sikkert ha noe a tilføre FRA som er en
forholdsvis ny organisasjon som jobber under
vanskelige forhold. ER.\ har likevel kanskje
vel så e å tilføre oss ved a vise at djerv
innsats kombinert med fokus pa det
vesentlige gir resultater.

hva kan vi gjore for a hjelpe l.RA? Først og
fremst øke presset mot Statoik Den norske
oljegigantens arnarbeid med militærregimet i
Nigeria er pinlig. Blodig pinlig.

Jens P. Toldnæs
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venner å se deg mislvkk v-’

slett ikke verst.
Na har ikke alt vært hiare

svart i Naturvernforbundet i
det siste. Ved flere anhed
ninger har organisasjoilvn vii

«ryddet °pP» internt i 5.11 en
og ting— kommet hi1
olfensiven så og si. Fl tel’ slike
krafttak er det — i folee
N iehsen — ofte som en sten
faller fra ens hjerte 0I 11(11
på føttene. Jo takk

Men slike tristesser Ileovi

altså Nielsen 3engi gi



Av JENS P. TOLDNÆS

Aina Edelmann, Àsne Berre
Persen og Lars Ilalthrekken
har flere ting til felles. De er
sentrale i mi ijøhevegelsen og
samtidig nyansatt i Norges
Bonde og Småbrukarlag.
Asne Berre Persen og Lars
I laltbrekken har begge vart
ledere av Natur og Ungdom
og har fartstid fra Naturvern
forlnindet og Fellesaksjonen
niot gasskraftverk. Ila] threk
ken skal lede en kampanje
med sikte på å få ungdom inn
i landbruket. Berre Persen er
ansatt som ny redaktør i
organisasjonens avis.

Edelmann tilbake
Aina Edelmann er tidligere
leder av Bonde og smabru
karlaget. Etter halvannet som
fagkonsulent i Naturverofor
bundet vender hun tilbake til
gamle tufter. Også hun for å
jobbe med rekruttering av
ungdom til landbruket. I
tillegg skal hun være
rådgiver pa omradet trygg og
okologisk matproduksjon.
I)et vil si alt fra giftbruk til
jordvern.

I Ivordan det blir å være
ansatt et sted man tidligere
har vært leder, vet li un 11< ke
ettersom hun ikke har prøvd
det før.

— Jeg skal i hvertfall ikke
bli syvende mor i huset, sier
hun.

Edelmann mener Norges
Bonde og Småbrukarlag er
den eneste jordbruksorgan isa

Aina Edelmann forlater
Naturverniorbundet for å
begynne i Bonde. og

Småbrukarlaget.

sjonen som kobler matpro
duksjon og miljøvern, og som
virkelig mener noe med det.

— Organisasjonen tør å ta
inn miljøvernere, og den
består av folk som vil noe,
sier hun.

Edelmann er opptatt av
brobygging og dialog mellom
prirnarnæringene og
miljøbevegelsen. Rovdyrpoli
tikk er et av områdene hvor
froritene må flytte seg, mener
Edelmann. Som styrefor
mann i Norsk institutt for
naturforskning har h oo
erfart at begge sider velger de
forskerne de er mest eiog
med. Og at «de verste ga
begge sider støyer best.

I ler er det viki g iiii

dialog. Jo større ioo il ol, jo
mer dialog, siii Iiioi.

Fungerende goer.l sikre

get, Jan Petter Løvstad, er
storfornøyd med i ta ogsten)>,

som han karakteriserer som
«tre i nnertiere.

Friskere og bedre
— Ja, vi er kjeiupefornøvd. At
vi skulle lå tre si bra folk
hadde jeg virkelig ikke trodd.
Vi er ikke lønnsledende --vi
er iv lieogig av folk som vil
noe. Ni far vi en friskere avis
og en bedre organisasjon, sier
li a o.

Por noen år tilbake ville en
Iilstrømning fra miljoheve
gelsen til landbruket kanskje
vakt større oppsikt enn det
gjør i dag. Løvstad tror lU
kampen var en viktig
brohygger mellom de to
partene. På spørsmålet om

Sjelden gjes(s)t
Norges første eskimogås
er observert, melder
bladet Vår Fuglefauna.
Den eksotiske gjesten
ble sett i Verdal i Nord
Trøndelag i mai. Den
oppholdt seg sammen
med en snøgås.

det er tilfeldig at ledende
miljøvernere gar til Bonde- og

Småbrukarlaget, svarer
Lovstad slik:

-— Det var tilfeldig at de var
tilgjengelige for oss. Det
skyldes tilstanden i
Naturvernforhundet og flere
andre forhold. Vi har

C imidlertid samarbeidet med
Natur og Ungdom i flere år
gjennom prosjektet Grønt
Spatak. Jeg vet i tillegg at på
NU-landsmøtene diskuteres
matpulitikk og veterinærdi
rektiver som den største
selvfolgelighet. Nar vii tillegg
har mye av det samme
grunnsynet er ikke ansettel
sene tilfeldige, sier han. fl

Av KRISTIAN JAHRE— 1-Ide lensmannsetalen har
vist en særdeles uproff
holdning til noe de feilaktig
anså som et problem, sier
Naturvern forbundet Arne
Flor om fellingen av bjørnen
Lifto.

Låfto ble skutt av en
lensrnannsbetjent i Amli i.

april under pastand om
nødverge. Naturvernforbun
det mener det ikke \:ar
tilstrekkelig grunnlag for
dette og anmeldte saken
umiddelbart. Nå har Agder
statsadvokatembete henlagt
saken. De kan ikke se at
lensmannen har gjort noe
straffbart.

Arne Flor, som er
rovviltansvarlig i Naturvern-
forbundet i Aust-Agder, har
gjennomgatt alle vitneutsag
nene i saken. Politiets
Særskilte etterforskningsor
gan (si-:i-o) har ikke belyst
mangelen pâ preventive
tiltak fra politiets side godt
nok, mener han.

Brøt med egen instruks— Avlivningen av Lifto
skjedde på ingen måte i en
nodvergesituasjon. Mye
kunne vært gjort for a unngå
dette, og lensmannensbetjen
ten opptrådte ikke i samsvar
med sin politi nstruks. }lan
bor derfor tiltales, sier Flor.

Flor mener lensmannen
har brutt med politiinstruk
sens paragraf 3—I andre ledd;
«Politiet skal ikke ta i bruk
line sterkere middel før

mildere ni i dle r har vart
forgjeves forsøkt.»- - Det ble ikke innført noen
form for ferdselsforhud i de
områdene hvor bjørnen
befant seg for å holde
nysgjerrige borte eller unngå
konflikter. Det til tross for at
store grupper mennesker
uppsokte bjørnens tilholds
sted dagene for den ble skutt.
Låfto viste aldri tegn til å
være i aggresiv, og ifølge
obduk sj onsrappo rte ti

inneholdt bjornens
magesekk kun smistein og
gress. Med andre ord var han
ingen trussel, sier Flor.

Fagfolk ikke hørt
Dagen for Lifto ble skutt
orienterte biolog Per Espen
Fjeld en annen lensmanns
betjent i Amli og andre
involverte om situasjonen.
Fjeld konkluderte med at
Lifto aldri hadde vist agressiv
adferd, men at han var
nysgjerrig og likegyldig. Ogsa
vilforvalter Lyngstad hos
l:ylkesmannen sier at Låfto
ikke opptradte aggresivt.

Denne informasjonen
nådde aldri betjenten som
skøyt. I-Ein har heller ikke
forsøkt å innhente slik
informasjon selv. Dette til
tross for at han ifølge egen
advokat bekrefter a ikke ha
faglige forutsetninger for å
kunne bedømme om det
kunne oppstå en faresitua
sjon dersom bjørnen påny
oPPpsøkte folk.— Dersom denne informa
sjonen var blitt anvendt,
kunne problemet med
bjørnens nærvær vært løst,
mener Arne Flor.

Len sniannen som skjøt
lifto har i avhør sagt at han
vurderte bjørnen som en fare
for allmennheten.-— Publikum befant seg et
annet sted for øyeblikket, og
jeg følte at det derfor hastet
med å ta en beslutning, sier
lensmannen.

På spørsmål om han ikke
kunne få vekk menneskene,

- .w

Skal bjørnen fritt kunne
skytes som nodverge.
Dette er prinsippsporsmålet

som skytingen av bjørnen i
Lâfto reiser. (Illustrasjons.
foto)

svarer han at dette umulig.
Bjørnen var som et trekkplas
ter på menneskene.

Kan skape presedens— 1-lar lensmannsbetjenten
rett og slett vært litt for ivrig
med avtrekkeren?— Det vil ikke jeg
kommentere, men jeg kan jo
fortelle at jeg har fatt flere
telefoner fra utenforstaende
folk i Amli som har sagt at
denne betjenten har en noksa
sterk interesse for våpen, sier
Flor.

I sF:i-o rapport gar det fram
at lensmannsbetjenten
benyttet sitt eget gevær da
han skøyt Lifto. si-ro har i sin
rapport også ofret noen sider
på a stille sporsmal ved bruk
av private vapen kontra
tjenestevåpen. Dette er
imidlertid ikke gjort noe
poeng av i konklusjonen.— I Ivorfor er I.ifto-saken så
viktig for Naturvernforhun
det?

-I lvis politiet slipper unna
med å parope seg nødverge
på så tynt grunnlag som
dette, vil det bli svært enkelt
å ta livet av såkalte skadedyr.
Derfor er denne saken av
svært viktig prinsipiell
betydning, sier 1-lor. fl

- NYhETER -

Småbrukarlaget støv
suger miljø-miljøet
Flere sentrale
miljøfolk er ansatt i
Norges Bonde- og
Småbrukarlag. To er
tidligere ledere av
Natur og Ungdom.
Den tredje heter
Aina Edelmann.

Godtar ikke Låfto
henleggelse
Naturvernforbundet
mener lensmannen
som skjøt den
radiomerkede
ungbjørnen Låfto
brøt med politiin
struksen sin. Derfor
bør han tiltales for
bj ørnedrapet.

tær i lloncle i g soi,il ol-:i rla

( Atomkraft mot år 2000 J
Hva skjer med i bet er k li ti vi tar at vestlige land har forsynt

datastvrte atomkraft- flld’ii vi russiske kjernekraftverk med
. er i iii å onsi i otløre datastyrt sikkerhetsutstyr.

verk ved artusensk i [ ot 1< -- Eksempelvis er det levert

tet? Hva slags ny i 1 iii i ed i i nter og tester sikkerhetsutstyr fra 1-lalden
, ur il li’ va rc’ reaktoren til det russiske
arsraketter sende r ljii ui’I r.iftverk og vi ‘ola-kraftverket. 1 lalden

russerne opp om er g <li ti irheredt P aktoren har tenkt å stenge

halvannet år? dette, sier han. ved overgangen til ar 2000.

ilrle I ram holder at . . . Det har neppe det russiske
Ekspertene er rt tI i to.’. il kjror’kraftverk
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V i li, I )en tyske sentral
li i ksjefen 1-lans Tietmeyer
skal snakke om eneriibehov
og miljøkrav sett fra en
bankma nns side. I salen sitter
hundrevis av godt betalte
tilhørere, fra regjeringer.
organisasjoner og ikke så rent
få av verdens største
rnult nasjonale selskaper.
Anledningen er den store
oljemessa Offshore Northern
Seas (o’is), som arrangeres i
Stavanger fra 2. til 25.

august.

Politisk messe
0N5 arrangeres annetbvert år.
lor den internasjonale
oljebransjen er ONS blitt en av
tre store messer og konferan
ser. Mens konkurrentene i
I louston og Aherdeen stort
sett nøyer seg med a vise
fram det siste innen
produksjonsteknolugi, har
messearrangørene i
Stavanger dessuten
spesialisert seg pa politikk.
Blant temaene under årets
messe er klima og energief
fektivitet, økt bruk av
naturgass --- og menneskeret
ti ghe ter.

-. Det er udiskutabelt at
miljohensyn er en del av
agendaen for oljeindust rien
Og miljofaktoren har aldri
vært sa iktig som na.

Oljeselskapene ser
miljøtiltak som noe mait kaii
tjene penger på, og særlig p
sikt: Selskaper som ikke tar
mi johensynene på alvor
kommer til å forsvinne, sier

Jostein Mykletun, generalse
kretær for 0N5.

«Mr. Ozone Man»
Mykletun regner med over
30000 besøkende, 1200

utstillere fra 23 land og ro
akkrediterte pressefolk. lor
utstillerne koster det
millionbelop å delta.

-- Interessen for messa er
større nå enn den har vært de
siste ti—femten årene, sier
Mykletun.

En av grunnene er i sA

visepresident Al (;ore. «Mr.
Ozone Man», som noen av
hans politiske motstandere
har kalt ham, representerer
den første amerikanske
regjering som har tatt
klimaproblernene på alvor.
Gjennom Kyoto-avtalen har
amerikanerne for første ga og

rp i iktei seg til å red u se ri
utslippene av klimagassti
som karhondioksid. lii to
for stor skepsis i hjentit ilt
ser det ut til at (å i ut ni, lit

& Co har tenkt å tolg opp
Ingen skal p.istå ii

sjen jubler for lii lIi’:
lett resignirt i titt slo iN.

arra n go titt lit il . Cilitloti

admiiiislt.ijiiii liii viii
ut relti’lii iiii i ivo iv
(lKyoiu ).tvi.ihti.-. \lii iii

sigii.iliieIiiiiiit’i ti,il)tt
I lvii I lii, itoppt’i ‘lv di
>iøi.i.i’l.ki1ittop1loià

StIv om li in liii ti

viltnI.titlli tvil niki in’
tt’orit’nt’oml-,IiiiiaiiIiiiit’i,
er li iii liiioiiii1 loi ti

tltnittvihn’;killonnnt’
ni i Ijøel til gift, sier
N-iy k lit tiii.

lyrklitil sent i iliniksji
I fins litt nitvi i ti .0011

effektivt inkkjl.i.iti. Moipi’

vil ha det til at Tietmeyer er
en av Europas mektigste.

— Det er helt ekstraordi
nært at Tietmeyer kommer
til ONs for å gi et foredrag om
finans, energi og miljø.
Vanligvis snakker han ba re
til forsainlinger av finanstolk,
sier Mykletun.

Menneskerettigheter
iVlakt skal imidlertid ikke
være det eneste kritirinni for
å slippe til fra oNs’ tilerstol.
For første gi og i en si ni men
heng soni hit blir det debatt
mello ni Inn i. il fk i

mennesl.i’ii’tt ihts,ikti ister.
leie li nd er Ijeselskaper

hliII beskyldt torå alliere seg
med hrtit alt i i mer, og for å
neglisjeie iii iglietene særlig
til nrlolk. lå norsk eksempel
iF di’lt,it in om Statoils
vii ksnnlivt i Nigeria. Nå

løftes (li sse spørsmalene °PP
l1t hit lislens egen dagsorden.
/\I11 nesty I nternationals
eneralsekretærPierre Sanæ

er invitert for å innlede om 0
men neskerettigheter, etikk
og in iljø. Det skal også holdes
pa neldebatt med folk fra
opposisjonen i Nigeria,
l3urma og øst 1’imor, pluss
statsminister Kjell Magne
Bondevik, Thor I leyerdahl og
representanter for industrien.

-

- På dette feltet er vi glade
for å si at vi er litt i forkant,
som det heter. Hadde messa
gått et annet sted enn i Norge
ville det neppe blitt en slik
diskusjon om menneskeret
tigheter, sier Jostein
Mykletun. For at oNs-messa

skal fortsette å ligge i forkant,
regner han med at et viktig
tema på neste messe vil bli
fornybare energikilder. Cl

Dieselelektrisk framdrift
betyr at båtene utstyres med
elektrisk hovedmotor. Denne
får strøm fra en eller flere
generatorer. Supplyfartøy og
ferjer bygges ofte med en slik
løsning. Nå forsøker Ulvans
båtbyggeri å finansiere
bygging av fire—fem
fiskebåter med denne typen
framdrift.

— Fn vanlig linebåt har
gjerne en dieselmotor som
yter iooo kW samt hjelpe
maskinen på tilsammen Soo
1KW. Vi vil erstatte en slik
konvensjonell løsning med
en el-motor og tre diesel
drevne generatorer på
tilsammen 5OO kW.

Amfibier og fisk har
ikke våget å krysse
utviklingsgrensen
som gir evnen til å
føle redsel.
Krypdyr og pattedyr viser
følelser på frykt, mens fisk og
amfihier ikke gjør det. Disse
uredde opplysningene fremsa
den canadiske forskeren
Maruel Cahana ved lahal
University på en forskerkong
ress i Arizona nylig.

I Ijertefrekvensen hos en
firfisle eller rotte øker
dramatisk selv når dyret blir
forsiktig behandlet av
mennesker, skriver bladet

Generatorene skal drive alt
ombord, forteller 1-larald
Ulvan ved Ulvans håtbyggeri.

New Scientist.
Fire oksefrosker som ble

utsatt for samme behandling
viser imidlertid ingen tegn pa
redsel, selv etter et minutts
behandling, I Ijertefrekven
sen hos frosk har likevel evne
til å synke og øke når dyret er
i variert aktivitet.

To andre frosker og en
gjeng gullfisk viste heller
ingen tegn på redsel etter å ha
blitt håndtert og målt av
forskerne.

Cabana mener frykt er den
mest elemtære form for
bevissthet og at krypdyr og
pattedyr har passert en
evolusjo nsgrense a n fibier og
fisk ikke har vaget seg over

Miljøgevinst
Ulvan mener systemet blant
annet innebærer beil re
drivstoffokonomi, og dermed
mindre utslipp. Ved «full fart
forover» er riktignok
dieselelektrisk drift mindre
effektivt enn konvensjonell
framdrift. Miljøbesparelsen
kommer først ved nedslak
king.

— Senker man litt på farten
blir drivstoffgevinsten
betydelig. Ved leting etter
fisk og under fiske vil ogsa
løsningen være miljøriktig,
fordi man kun tar ut den
energien man trenger. I
konvensjonelle fartøy har
man en diger dieselmotor
gaende på tomgang i slike
situasjoner, forteller Ulvan.

Også ved høy sjø, det vil si

bølgehøyde over tre meter,
mener Ulvan at dieselelek
trisk framdrift er lønnsomt
for lommebok og miljø. Men
han vil ikke ut med hvor stor

pmnsentvis besparelse i
drivstofforbruk han tror er

mulig for det nye systemet
økt lastekapasitet og

større driftsikkerhet skal
bateiere som velger
dieselelektni sk framdrift få
med seg på kjøpet. Det er det
ingen tvil om blant
ekspertene. Men dli eselelek
trisk fram drift for fiskefartciy
er omstridt.

Trondheimsinstitusjnnen
Mirintek har tidligere
utredet dieselelektrisk
framdrift for et annet
skipsverft. Konklusjonen var
da at teknologien ikke var
lønnsom, verken i forhold til
investering eller drift.
Marintek konkluderte blant
annet med at drivstofforbru
ket ville øke med en slik
løsning.

N&M Hullet in har forsøkt

å kontakte oppdragsgiverr.n
for Marintek, men har ikke
kommet i kontakt med rette
vedkommende. Dermed har
det ikke vært mulig å få ut
tallmaterialet fra Marintek
prosjektet. D

- NYhETER

Miljø, moral og makt
tema på oljemesse
Miljø og menneskerettigheter står øvrst toppmøter i Stavanger i slutten av august.
på dagsorden når den internasjonale Noen av klodens mektigste menn er
oljeindustrieii samles til et av bransjens påmeldt.

NYIF EIER

Vil bygge diesel-
elektriske fiskebåter
Ulvans båtbyggeri
på Hitra ønsker å
bygge fiskefartøyer
med dieselelektrisk
framdrift. Verftet
lover blant annet
milj øfordeler.

Av TOM ERIK ØKLAND
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Framtidas flskeflåte kan bli dieselelektrisk
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I Italia er flere store
kj emika li efabrikker
anklaget For mord
på ansatie og uopp
rettelige skader på
miljøeL Arsak er
ul.slipp fra PVC

P rociLtksjon.

Av KHISI1AN JAHRE

begynnelsen av april måtte
27 direktører fra fabrikker i
‘orto Marøheraområdel ved

\‘eneziabukten i Nord-Italia
mote i retten anklaget for
mord og uopprettel ige skader
pa naturen. Skadene skal
ifølge anklagen være følger
av flere tiar med darlig
internkontroll og jevnlige

Av TOM ERIK OKiJND

Fc dkehelsa har undersøkt
immunsystemets funksjoner
hos et tredvetafls storkonsu
menteT av krabbe fra
g reni andsfj ordene.
Området hadde inntil
begynnelsen av yo-tallet
store utslipp av
dioksiner og furaner,
noen av de verste
miljogiftene man

utslipp fra ‘v(;-produksjon.
Tilsammen T17 arbeidere
skal ha dødd av skadene. Bak
anklagen står slektninger a
de døde arbeiderne, samt
tidligere fabrikkarbeidere
som er blitt syke pa grunn av
liknende skader, melder det
britiske tidsskriftet ENDS

Fnvirnnmental Daily.

Visste om problemet
I lelseproblemer i forbindelse
med produksjon av
vinykloridmonomer (vc:M),
råstoffet til i’ve, dukket opp
allerede midt P’ 7o-tallel i
Porto Marghera. I.ikevel ble
det ikke satt fokus pa
problemet før det ble
rapportert om unormal
mange tilfeller av kreft i
omradet tidlig P’ 8o-tallet.
Kompensasjon ble da betalt

kjenner til. Selv om
utslippene er kraftig
redusert, finner man store
overkonsent rasjoner i
krabber og fisk i fjordsyste
met.

For mye
Folkehelsas undersøkelser
viser at storkonsumen ter av
krabber får i seg mer
dieksiner enn h a eksperl eie

mener er sunt. Grensen er
satt til 35 pikogram P kil i

kroppsvekt som ukent lit’
inntak. (jenriomsni II il I i

krabbespisende ren i i
grenlandsom rådet er
beregnet til 62 pikuigri Ii

til ofrene, men ingen
avvergencle tiltak ble
igangsatt.

En tidligere kommunalt
ansatt med god kjennskap til
helse og sikkerhetsrutiner
hos selskapene i Forto
Marghera, sier i et anonymt
intervju med ENDS at det var
meningen å gjøre mer med
saken, man at det aldri ble
gjort.- Fabrikklederne var redde
foråfå mye oppstuss om
saken, og fagforeningene var
redd arbeidsplasser skulle
torsvinne, forklarer ha i.

Gambiet med arbeiderne
Anklager F’eliee ( asson
mener arbeidsøivemne har
spilt lottn med a rheiilernes
liv og betegner rettsaken som
historisk.

nvhetshrev u ndestreker
derh r l ut Luhelsa at det er
vi kt It i Iølte kostholdsres

lsj uiic’ite i omradet.
Men li I kehelsa har ogsa

forsøkt inne skadeeffekter
hos La hbespiserne. Skader

i in nu nsystemet er blant
de ni ni ige effektene av for
høyt dinksininntak.

Vi har studert hvite
nI letemer fra proveperso

nene. Cellene er dyrket i
la boratoriet, for å gjennom-
øre ulike immuntester,
forteller seksjonsoverlege
Ma rt i fl US t.øvi k ved seksjo n
for miljøimrnunologi.

bolkehelsa har også sett på
respons pa vaksinasjon hos
fi rsø kspe rso ne ne.

Tall mâ fingranskes
lursøket har hittil ikke gitt
orskerne grunn til å trekke

mange konklusjoner.
16’sponsen på vaksinasjon

Vinner saksøkerne, er det
første gang jobbrelaterte
dødsfall i Italia blir vurdert til
å være en direkte konsekvens
av negl isjerencle holdninger
hos arbeidsgiver, sier han.
Casson skal lidligere ha uttalt
at arbeiderne i Porto
i\’larghera «ble brukt som
s la k te kjøtt».

Flere vil saksøke
I forbindelse med rettsaken
er det kommet fram
urovekkende undersøkelser
over forurensningsnivaet i
Venezia-hukta. Disse avslører
høye konsentrasjoner av
dioksiner, sprøytegif ter og
tungmetaller som kobber og
bly. Lokale myndigheter og
italiensk miljøbev egelse har
derfor ogsa anmodet nm å få
saksøke fabrikkeierne. El

var normal. Lovik mener
man kanskje kan se
tendenser til endringer ved
enkelte av immunfunksjo
nene hos krabbespiserne,
men understreker at alle
resultatene ligger innenfor
ni )rmal( mråde ne.— Det er flere problemer
knyttet til å tolke analysere
sultatene. For det første er det
vanskelig å sette klare
normalomrader for enkelte
av immunskadene vi har
studert. Ikke alle tendensene
til avvik var i negativ retning,
og tendensene kan skyldes
annet enn dioksininntak, for
eksempel generelle
matvaner. Dessuten har vi
analysert blodet hos
prøvepersonene for over
tredve forskjellige varianter
av dioksiner, furaner og PCB.

Dermed sitter vi med et
enormt statistisk materiale,
forklarer Løvik. El

Av KRISTIAN JAHRE

— Dette er kjempemessig. sier
filmregissor Skule Eriksen pa
telefon fra Grimstad. Eriksen
har nettopp mottatt Terje
Vigen-prisen for en ni
minutter lange filmsnutt om
øvre Otta-vassdraget under
kortfilmfestivalen i
Grimstad. Terje Vigen er
norsk kortfilms noe mer
anonyme fetter av amerikan-
ske Oscar og norske Amanda
og deles ut til beste kortfilm.
Opptakene til Ovre Otta
filmen ble gjort i fjor høst,
men føsrt na er den klar for
publikum.

Radikal form
øvre Otta-filmen en spesiell
og noe uvanlig bekjentskap i
kortfilmsammenheng. For
det første er det en film om
natur, som ikke er et veldig
vanlig tema for denne
uttrykksformen. For det
andre har den ifølge

regissøren både en radikal og
tøff form. Uten å bli for
nasjonalromanisk og klissete,
har Skule Eriksen prøvd å
skildre bade det vakre og det
mystiske ved det flotte
vassdraget i Oppland.— Noen vil elske filmen,
andre vil hale den. Uansett
vil den vekke oppmerksom
het, og det er nettopp det som
er meningen å sette søkelys
på denne meget viktige
saken, Øvre Otta ma for all
del ikke bygges ut, sier
Eriksen. Samtidig retter han
en stor takk til lydmann
Hakon Lammetun og fotograf
Sten Ilolmherg som har
bidratt sterkt til å gi filmen
det spesielle preget.

Lanseres i Otta
Nå håper Eriksen det blir fart
på lanseringen av filmen.

— Med denne prisen i
bakhand, blir det sannsynlig
vis lettere å sette opp filmen
hos Oslo Kinornotgrafer til
høsten, sier han.

Premieren vil Eriksen
forsøke å legge til Otta, som
han kaller selve kampare
naen. Deretter vil han jobbe
for å distrihuere kortfilrnen
til andre kinoer i landet.
Dessuten blir filmen
sannsynligvis også vist for
filrnfolk i utenlandet.— En ‘I’erje Vigen vinner
inviteres ofte til andre
festivaler for å vise sine
filmer, sier regissør
Eriksen. fl

(Kulturbiltur til framtiden D

SiDEN 1970 TALLET har det
kommet til å handle mer og
mer om IflStulll1S)Ofli’r. For
noen ble maleriet for Gatt og
skulpturen for fattig.
Følgelig fant unge grensen
verskridere fram til
utstillingsforiner som åpnet
for romlig organiserte
kombinasjoner av all slags
ting og tang: Materialer,
bruksgjenstander, bilder,
filmer, lys, lyd etc.

Na har det seg videre slik
at det jobbes iherdig mcdl a fa
anlagt en firefelts rnotorvei
fra Oslo til svenskegrensen.
Mccl utgangspunkt i en

teknokratisk forstaelseshori
sant kunne vi kanskje kalle
den nye E6’en for en
installasJon — noen synes jo
at kraftverk er kunstverk.
Men siden dette ennå ikke er
en helt alminnelig
hetraktningsmate, siden vi
altså ikke far oss til åse selve
LE 5om installasjonskunst,
har man i Østfold besluttet å
gjøre noe kreativt i tillegg. Et
forprosjekt, «Kunst langs

er allerede ved veis
ende, og i juni ble det gitt
grønt lys for en videreforing
under merkelappen E6 Art.

Dette er bra. Dette går vi
for. Selvsagt er det mer
givende å kjøre gjennom et
landskap preget av kunstverk,
enn gjennom slum og vanlig
trott, ubearheidet natur.
Derfor bor vi bor kunne koste
pa oss selv og turistene,
inspirerende omgivelser som
peker framover, et motorvei
miljø Som kan gi vår hilende
generasjon et realt løft.

Jeg er ikke i tvil om at
installasjonskunstnerne vil
stå i ko for å sette sitt preg pà
E6. Det vil heller ikke skorte
på konsepter. Men om en

ellers dyktig kunstner
allikevel skulle komme til å
stå fast i veigrøfta ved
kreativitetens motorvei,
stopper jeg gjerne Opp for å
tilby følgende lift:

Siden installasjonene skal
oppleves i farta, bør de vare
særdeles langstrakte, slik at vi
kan få med oss poengene uten
å bli unødig distrahert under
kjøringen. Gode eksempler
som svarer til dette kravet vil
vare: Kilometerlange
bølgende aluminiumsbelter
noen meter oppi flatlandets
svakt skranende kornåkre
kan gi et hint om framtidens
strandlinjer. I samme gate (sa
i si) kan jeg tenke meg store
fiskestimer i passende høyde
over veibanen. Fiskene —
millioner hvis vi f.eks. tenker
sild — kan lages i fargerik
refleks-plast. Og nar vi først
snakker om millioner: Burde
vi ikke installerc’ omtrent dfl

million blinkende blaly’s i en
tunnell? Jeg mener som en
paminnelse om at det dør
omtrent en million
mennesker i trafikken hvert
ar her i verden?

Og endelig vil jeg foresla
en installasjon som kan
antyde noe om at de på alle
måter hensynsløst kostbare
veianleggene vi bygger i dag,
neppe vil G betydning for
framtidens generasjoner som
særlig annet enn museale

gjenstander — kul turminner
som forteller om de
generasjonene av menneske
heten som



Av KRISTIAN JAHRE

Det fin nes priser og
utmerkelser for det meste.
Den største ære som kan
giores pa gode filmer og
skuespillere er å gi dem en
Oscar statuett. Idrettsuto
vere har ofte et oL-gull som
selve malet med det de
hedriver, og er du en drivende god
forfatter kan du kanskje oppna en
Nobels lit teraturpris. For ikke a snakke
om Nohels fredspris som blir delt ut til
Moder Theresa, Yassir Arafat, Pugwas h
hevegeleseri, Paven og andre som har
gjort en innsats for verdensfreden.

Men noen stor internasjonal pris for
de som har gjort en innsats for naturen -
selve livsgrunnlaget har glimret med
sitt fravær, I lelt til ifjor. Da ble Sofiepri
sen innstiftet av forfatteren Jostein
Gaarder og hans kone Sin Dannevig.

Prisen er en internasjonal miljø og
utviklingspris k 100 000 amerikanske
dollar og skal deles ut hvert år. I
statuttene heter det at Sofieprisen skal
deles ut til enkeltpersoner eller
orgamsasjoner som på banebrytende
eller særlig oppfinnsom måte har pekt
på alternativer til dagens utvikling
og/eller satt slike alternativer i verk.

— Viktig anerkjennelse
15. juni ble den nigerianske miljø og
menneskerettighetsorganisasjonen
Envirorimental Rights Action (rR) de

første til å motta Sofieprisen under en
tilstelning i Universitetets Aula i Oslo.
Prisen fikk de for sitt arbeid for
menneskeverd, ni i Ijo og demokrati.

Pengene skal ERA bruke til å starte et
ressurssenter for lokalhefolkningen i
den nigerianske byen Benin, men det er
ikke pengesekken med [00 000 dollar

Godwin Uyi Ojo

(fra venstre),

Oronto Douglas

og Uche

Onyeagucha

màtte smugles
ut av Nigeria for

å komme til

Norge og motta

Sofle.prisen på

vegne av ERA.

Her er de

sammen med

Naturvernfor.

bundets Aina

Edelmann som

sørget for a gi

de tre

naturvernerne

noen hyggelige

dager i Norge.

som opptar dem mest.
Sofieprisen betyr først og fremst

internasjonal anerkjennelse av EIIA.

Prisen gjør at var stemme na vil høres
‘ J

.— bedre og er et uttrykk for at det
internasjonale samfunn tar miljø-og
menneskerettighetsproblemene i
Nigeria alvi in ig, sier FRA nestleder
Oronto Douglas.

Som mange vil være kjent med er
Nigeria et land med store oljeforekom
ster, og ERA har siden de ble etablert i
januar 11)1) jobbet med å kartlegge
miljøskadi’ne av de store oljeselskapenes
virksomhet i Nigerdeltaet.

I dette omradet er over o 000

mennesker av Ogonifolket drevet på
flukt fordi deres landomrader er
ekspropriert og jord og vann forurenset.
Avlingene er sterkt redusert, og 25

prosent av befolkningen i omradet er
sterkt undernært. Ifolge prisvinnerne. og
forøvrig flere andre kilder, skal over
2000 mennesker ha blitt regelrett slaktet
av myndighetenes soldater under den

pagaende konklikten. Oronto Douglas
mener oljeselskapene betaler myndighe
tene for likvideringene.

De fleste er mvi dverl i in , har
bakgrunn fra arbeid med menneskeret
tigheter, men etterhvert så vi at
ine nneskerettighet sproblemer og
miljoprobleiner i Nigeria ofte har
samme arsak, nemlig diktaturregirnet og
oljelet ingen. Derfor har det vært
naturlig a jobbe med begge saker
parallelt, sier han.

Ingen identitet
irRA leder, dikteren og arkitekten
Nnimmo llassey, kunne ikke komme til
Oslo i juni forå ta imot Sofieprisen.
Myndighetene i Nigeria har tatt fra ham
passet og passer pa at han ikke kommer
seg ut av landet.

Nestleder Oronto Doug]as kom
istedet sammen med sine to kollegaer
Godwin Uyi Ojo og Uehe Onyeagucha.
Alle tre hadde vært nødt til å ta seg ut av
landet i hemmelighet ford komme til
pris utdelingen. Og de ma ta seg tilbake
samme vei.— Myndighetene ser på oss som
motstandere og er redde vi skal drive
kampanje mot dem nar vi kommer ut av
landet. Og det harde jo også rett i, sier de.

De tre nigerianerne viser Natur
miljø sine flere sett med falske pass, og
forklarer videre at de lever et liv uten
identitet i hjemlandet. De er etterlvste
a myndighetene og risikerer livet hvis
de blir tatt. Familie er det selvsagt ingen
av dem som har mulighet eller
samvittighet til å ha, og det er flere ar
siden noen av dem har hatt et fast hjem.
Praktisk talt hele livet deres er viet til
sakene de kjemper for.

Prispengene på ioo 000 dollar ma ia.\

føre inn i Nigeria via forskjellige
bankforbindelser for ikke å bli oppdaget
av myndighetene.

Da FRA ble overrakt Sofieprisen het
det i juryens begrunnelse av de utviser
stort mot i sitt arbeid. Og at det kreves
mot for å jobbe for miljosaker —mot
myndighene under slike forhold er det
vanskelig å føre sannhetsheuis for.

— For de ufødte barna— I Ivordan klarer dere å gjøre dette?
- Var samvittighet gir oss ikke noe

valg. De ufødte barna — morgendagens
folk - har rett til å få rent vann, mat og
et sted å ho. \Ieimesket har i dag hadle
intellekt til å forstå at vi ødelegger
hvsgrunnlaget og kunnskapen om
hvordan vi kan stoppe dette. Vi klarer

ikke å sitte og se pa det som skjer, sier
Douglas.

Douglas trekker frem olje som blir
pu pd’t opp i ekspressfart, nedlsabling
av verdens regnskoger og rovtisket pa
verdensha ene.— Det ‘r ikke fattigdom som paf ører
verden de store miljoprohlemene, men
snarere rikdom, grad igliet og jakten pa

enda mer rikdom. Verdens ressurser er

begrensede, og hvis vi tar ut mer verdier

i dag enn naturen taler, padrar i oss en
okologisk gjeld til vane elterkommere.
sier han.

1-lan mener det er harreisende
hvordan menneskene i dag tærer på
naturens kapital.-. 1-Ivis de som har nok var fornoyde
med det, og istedet jobbet for a tilføre
noe til de som ikke har noenting, ville
verden blitt et mye bedre sted, sier han.

— Plikt å overleve
ERA er Naturvernforbundets sosterorga-

nisasjon gjennom Friends of the Earth.
(FoL) l-lva betyr det å ha et internasjo
nalt nettverk mcd dd’mokratiske
nalurvernorganisajorier i ryggen?

— FoLs viktigste funksjon er ,i være en
kanal for informasjonsflyt. Vi kan trekke
veksler p hverandres fagkunnskap, og
det gir ogsa en følelse av tilhorighet med
likesmnnede, sier Douglas.

— Gjør vi ting riktig har vi dessuten
enorm slagkraft. Tenk deg en kampanje
hvor vi klarer å mobilisere folk pa
grasrotniva i alle medlemslandene

Oronto Douglas tar en kort pause for
han tilkjennegir at han har hørt om

turbulensen som har vært i Naturvern-
forbundet, og faren for at vi kanskje kan
forsvinne som organisasjon.

- Men det kan dere ikke. Dere har
nærmest en plikt til å overleve slik at
nettverket består. Derfor må dere komme
ut av uføret og videre. Uten Naturvernfor

bundet mister Fok en viktig høytaler i
Norge. Dessuten kan de andre organisa
sjonene ute i verden miste informasjon
om viktige miljosaker i Norge.

— Stabil ut av Nigeria- Elva er ERA holdninger til Statoils
engasjement i \ igeria7- 1-Ivis Statoil stotter menneskerettig

helene, hør de ikke sarnadieide med

militærregimet. I dag viser de lav etisk
standard vedl a engasjere seg i Nigeria. Sa
lenge Nigeria styres av n gjeng

kjelteringer, bor Statoll og alle andre
senose selskaper trekke seg ut av landet,
sier I)ouglas. i

Miljøvernere med
De slåss for
naturvernsaker
bokstavelig talt
med livet som
innsats. De er
Naturvernforbun
dets søsterorgani
sasjon i Nigeria,
og 15. juli var
Envi ronmental
Rights Action
(ERA) i Norge for å
motta Sofieprisen.

livet som innsats

F-

Bakgrunn:
• Environmental Rights reduksjon avlinger og • ERAs 35-årige leder
Action (ERA) i Nigeria er en feilernæring i 25 prosent av Nnimmo Bassey har også
miljø- og menneskerettig- befolkningen, vært fengslet gjentatte
hetsorganisasjon. tilknyttet • ERA blir stadig ganger. Basseys pass er
Friends of the Earth. motarbeidet av landets beslaglagt av myndighetene,
Naturvernforbundet er også diktatoriske regjering, og og han ble nektet utreisetilla
tilknyttet Friends of the Earth. ifølge flere uavhengige kilder telse til Norge for å motta
• ERA har stått sentralt i er opptil 2000 mennesker — i Sofie-prisen.
arbeidet med å kartlegge all hovedsak sivile — blitt I ERAs tre representanter
miljoskadene av oljeselskape- drept av myndighetenes som var i Oslo for å motta
nes virksomhet i Ogonifolkets soldater i den pågående Sofie-prisen ble smuglet ut
områder på Nigerdeltaet. konflikten, av Nigeria med falske pass
I 50 000 mennesker fra I I 1995 ble den nigerianske og brakt til Norge via
Ogonifolket er drevet på flukt forfatteren Ken Saro-Wiva og omveier.
fordi jorda deres har blitt åtte andre miljø- og I 20 miljø- og menneskeret
ekspropriert. Dessuten har menneskerettigtietsforkjem- tighetsaktivister sitter (idet
både jord, vann og luft blir pere fengslet og senere N&M gikk i trykken) fortsatt
dramatisk forurenset. Dette henrettet. fengslet i Nigeria uten lov og
har fort til omlag 75 prosent dom.

2000 drept
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Sikkerhet ‘98
21.24. oktober er utsatt.

Hele bratisjeii samles i Sjølystseriteret
12.14. oktober 1999!

Som kjent hr Norges \/rernesse fr 1.juli 1998’ overtatt 1riftsnsvret
for messene i lnfo-Rm senteret. ette hr gitt Norges Vremesse
mulighet til «frigjøre> Norsk Sikkerhetsforening fr sin Ingsiktige
kontrakt, for smrnen mel Norges Vremesse kunne vilereutvikIe Safe
Sec til s vel en I2re1ere som lypere sikkerhetsutstilling i Sjølystsenteret.

Som en konsekvens v lette hr Norsk Sikkerhetsforening og Norges
Vremesse 25. august 1998’ inngått ol-ii fgmessen
SaFe Sec, — som skal gi en presentasjon for slg/mrkecIs-Føring v
sikkerhetsmteriell, dvs. leler, produkter, utstyr og annet som hr
tilknytning til sikkerhets12rnsjen.

Nor Sec/Nor SaFe 98’ p lnfo-R.m Senteret nnuleres. Likeså som
partene hr intensjon utvikle Nor Sec/Nor Sfe til en forl2ruker/
pul2likumsmesse i n-iellomrene til fgmessen SaFe Seo. l)et er forutsalt
t I2egge utstillingene skal vholdes i Sjølystsenteret.

Norges Vremesse I2ekLger p den ene siden t Sikkerhet ‘98’ m
nnulleres, mens en p den ndre siden hr gleden v kunne f være med

utvikle SaFe Sec videre til F2este for sikkerhetsI2rnsjen generelt og for
leverndører og forhncllere spesielt.

Norsk Sikkerhets-Forening og Norges Vren-iesse ser frem til presentere
konseptet for SaFe Sec,- 12.-14. Oktol2er 1999, med det første.

Annonse



Hvilke aspirasjoner?

Vi Amoco har et høyt aspirasjonsniva - et sterkt ønske om a oppna

noe stort. Men sa mener vi ogsa at utsiktene er gode til å oppnå

det vi streber etter. Vi vil vokse ved a øke verdien av selskapet.

Det er vi iferd med a få til etter at vi gjorde det nye og betydelige

olje- og gassfunnet i Norskehavet. Og vi skal fortsette a lete etter

nye petroleumsforekomster bade i Norskehavet og i Nordsjøen.

Samtidig skal vi fa ut mer olje og gass fra vare eksisterende felt,

Valhall og Hod.

Leting etter og utvinning av olje og gass skjer i nær kontakt

med naturen. Dette krever kompetanse og respekt.

AMOCO

Amoco Norway Oil Company

Amoco Norway Oil Company har i mer enn 30 ar vært en sentral og aktiv aktor pa norsk sokkel. Selskapet har rundt 400 medarbeidere,
hvorav 90 prosent er nordmenn. Vi holder til i nytt bygg i Stavanger sentrum. Amoco er operatør for feltene Valhall og Hod, og fikk i 15.
konsesjonsrunde nye og store utfordringer som støtter opp om vart mai om langsiktig vekst i Norge. Selskapet gjorde nylig olje- og gass-
funn i Norskehavet. pa utvinningstillatelse 212, vest for Sandnessjoen. Det er nødvendig å bore flere brenner, men det er godt hap om at
feltet vil bli bygd ut. Internasjonalt har Amoco produksjons- eller letevirksomhet i cirka 20 land, og har totalt vel 40 000 ansatte.

ê. jCUR

Avløpsrensing etter naturmetoden. uten
lukt eller søl, og uten tilførsel av noen
form for kjemikaller.

Vi leverer totale løsninger
for behandling av:
* Avløpsvann
* Våtorganisk avfall/slam

Våre produkter er:
* Masko-ZoII avløpsrenseanlegg
* Mjølner Bioreaktor for

kompostering av våtorganisk

avfall

Skreddersydde løsninger for kommuner og industri,
både for små og store brukere. Ring oss for å få tilsendt
referanzelister og informasjonspakker.

Kvwriier beii vtler til e:ili ,‘er ild dcii beste teknologien som er tilgjengelig i markedet.

l)etie er ei priii.vipp.fr vår konsepiutvikling, og en del av vår totale milj(,,s’aising.

v
0

0

0

til foralle

. . I I • I

. I • . I I

I I I • I I

‘4,

0

UtslIpp til vann

I’L.I’I

Eksos fra gassturbiner

H2S og C02 fra naturgass

i

Produsert vann

Oljeholdig sand

Boreutsllpp

Visjonen for Amoco er a bli et ledende selskap

pa norsk sokkel. Det gir grunnlag ogsa for

medarbeiderne til å sette seg høye mål.

Kjølevann, avløpsvann og kloakk

0

Kværner Oil & Gas a.s er den største leverandøren til olje- og gassfelt i Nordsjøen. Det gjør at det

hviler et stort ansvar på oss - men det gir oss samtidig en enestående mulighet til å skape en mer

miljøvennlig næring. Vårt mål er ambisiøst, men realistisk: Vi skal være ledende på miljø. Derfor bruker

vi vår kunnskap og kreativitet til å levere løsninger med sikrere og renere teknologier og mer effektiv

bruk av energi. Forurensing kan deles i to kategorier: Utslipp til luft og utslipp til sjø. Selv om

utslippene pr. produsert enhet stadig synker, fører den økende aktiviteten til at den totale mengden

utslipp likevel øker. Dette gjør at behovet for nye, effektive miljøløsninger er påtrengende.

i
-‘

I)t er /1i’(t il ploloit i A$ I,,t’d iitJiI/l’iid(’ Il/Ipi VSiilIig i III?? li 10,1100 Åi’(liii(’r linhI, le! 311fl ‘i 1(11!

i de ,n’1nt,’ imlp’iil/oidrin’’ene. ø,i,vk’r dii 1i1iiit,’ii ti/.’,,’,idt? Ri,, e i irkel/ede/ini! INI 5! 1S’S /0 00

,I/er .V(nd i’i.ottkortet (litt til l i’nii el Oil & (hi.v u.,i /Marked4,irnig & I’!?, po vibol, v 5006, 4003 ,S’ru,’iui,e,:

1)11 RIo? Ogsil lOiit(lkie lii(1ikedsUl’de/lJiÇ’(’!i I JS.l’(L’iIiei /‘IVl ‘V,V Sv.vtei,i,v us, /iO?t/)i?/,S /3, 136 / !!i/I(i,i,’,vt(i(I.

RIn,ç’ ,t/(’(’ (>6 77 37 00 og to en teknisk 1001.

Kværner Oil & Gas
www.kvaerner.com KVÆRNER

cE%II‘) MERCUR SUBSEA PRODUCTS ASA
Postboks 521, 9401 Harstad
TIf. 77 05 93 00. Fax 77 05 93 03
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11996 kom 40 prosent
av genmaterialet i
lakseungene i Vosso
vassdraget fra
oppdrettede foreldre

Av TOM ERIK ØKLAND

>1 fjor ble det produsert 315 000 000

kilo laks og 35 000 000 kilo regnhueørret
langs norskekysten. Laksen er vårt siste
husdyr, men har allerede rukket å bli en
dominerende faktor for kystnæringen.
Norge er en suveren ener innen
produksjon av atlantisk laks, og det er
lite som tyder på at vi vil bli vippet av
pinnen kommende åL Produksjonen av
laks økte med 7,8 prosent i 1997. For
ørret er tallet enda høyere, hele 6o
prosent. Smoltproduksjonen øker
fortsatt i forhold til antall slaktefisk, noe
som betyr mer voksen laks i mærdene i
tiden framover.

Oppdrettsanleggene er forurensere.

Organisk avfall og kobber slippes ut i

store mengdr fra bransjen. På tross av

gode målsetninger, øker forurensningen

stadig. En viktig årsak er den vold

somme veksten i næringen.

Gener på rømmen
Reiser du med båt langs kysten,
oppdager du næringens omfang. I
skjærgarden ligger oppdrettsanleggene i
kø. Til glede og inntekt for mange, til
irritasjon for andre. Miljøprohlemene i
næringen er nemlig mange. Et av de
største er at oppdrettslaksen rett og slett
stikker av. Hva slags skade gjør så en
rømt oppdrettsfisk? Først og fremst
sprer den genetisk materiale som
avviker fra villaksen. Da oppdrettsnæ
ringen ble opprettet, startet man såkalt
seleksjonsavl etter metoder kjent fra
annen husdyrdrift. Man foredlet en egen
laksetype, som egnet seg til oppdrett.
Disse egenskapene spres via romt fisk til
villaksen. Ft av de mest kjente eksem
plene på genetisk tullball er utviklingen
i Vossovassdraget i 1-lordaland.
Vassdragets laksestamme har vært viden
kjent for sin størrelse, gjennomsnitts-
vekten for fisken er faktisk over ti kilo.
Men stammen er i rask tilbakegang. Alt
tyder på at oppdrettslaksen har skylden.
Undersøkelser av Vosso-laksen viser at
40 prosent av genmaterialet fra
lakseungerklekket 1996 kom fra
oppdrettede foreldre. Forskning har
samtidig vist at øppdrettslaksen vokser
hest i ferskvann. Det vil si at avkom-
mene etter oppdrettsfisk kan <(bruke
opp» maten i vasdraget, slik at det blir
mindre føde til villfisken.

Siden Norge både har stor utbredelse
av villaks og verdens største lakseopp
drettsnæring. skulle man tro at
problemet med rømt laks ble viet stor
oppmerksomhet. Forsker Øystein Skaala
ved t-lavforskningsinstituttet mener
dette ikke er tilfelle. Som eksempel
trekker han fram arbeidet for å opprette
øppdrettsfrie s ner langs norskekysten.
Dette ble startet opp for ti år siden, men
i ‘996 ble det slått fast at man var
kommet liten vei i forhold til mulighe
ten for spredning av genetisk materiale.
Arsaken var rett og slett at styringsgrup
pen for arbeidet ikke hadde noen egen
fagperson innen genetikk. Ny frist er
satt til år 2001, men foreløpig har man
ikke startet opp undersøkelsene.

Den fordømte lusa
Et annet stort problem med oppdretts
laksen er lakselusa (Lepeophtheirus
salmonis). Dette er en parasitt som
angriper laks, sjøørret og sjørøye. Lusa
lever av vertsfiskens hud, slim og blod.
Før oppdrettsnæringen kom, var det
balanse mellom antallet parasitter og
vertsdyr, men det store antallet
oppdrettsfisk langs kysten har skapt

f ubalanse i forholdet. Mange villaks har
store skader etter luseangrep. Det er
spesielt villsmolten (ungfisken) som er
sårbar for luseangrep. Parasitten kan gi
fisken sårskader. Hvis skadene blir store
nok, klarer ikke fisken å holde på
væsken, og vil dø. Lakselus kan i
hovedsak bekjempes på to måter. Den
mest «naturlige» er utsetting av
leppefisk i oppdrettsanleggene.
Leppefisken spiser lusa rett av laksen.
Problemet med denne metoden er at
myndighetene ønsker tiltak som
monner mot lusa. Det betyr sterk
avlusning før smolten vandrer ut i
havet, det vil si på vårparten. På denne
tiden av året er leppefisken så slapp at
den ikke gjør jobben sin godt nok.

Dermed står oppdrettsnæringen igjen
med kjemikalieL De såkalte ørganofosfa
tene, bedre kjent som insektsmidler, har

Lakselusa er myndighetenes fiende

nummer én i forhold til opprettsnæ

lenge vært populære. Blant disse finner
man diklorvos og metryfonat. I perioden
1988 til 1992 ble det i gjennomsnitt
brukt henholdsvis 36 og 2612 kilo av

disse stoffene per ån 11996 var
forbruket nede i i6r og r8
kilo. Men det betyr ikke at
forbruket av lusemidler går
ned. Organofosfatet Salmosan
har i stor grad tatt over, I ‘996
ble det brukt 66o kilo
Salmosan. Dette stoffet er ti
ganger mer virksomt enn
diklorvos og metryfonat.
Dermed har man faktisk en
reell økning i bruken av
organofosfater mot lakselus.
Enda nyere er bruken av
såkalte kitinhemmere mot
lusa. De to aktuelle stoffene,
difluhenzuron og teflubenzu
ron, er tidligere brukt som
plantevernmidler. Myndighe
tene har kun tillatt bruk av
disse stoffene midlertidig.
Arsaken er at effektene av
bruken ikke er tilstrekkelig
dokumentert i vannmiljø.
Statens forurensningstilsyn er
skeptisk til bruken. Nytt av
året er en egen luseforskrift
som flere fylkesveterinærer
har innført. Denne forsk ri ften
tilsier økt gifthruk i oppdretts
anleggene. Med en slik aksjon
håper myndighetene å få
kontroll over lusa. Forskriften
tilsier at oppdrettsanlegg ikke
kan ha mer enn to kjønns

modne lus per fisk som gjennomsnitt før
perioden hvor villsmolten vandrer ut av
vassdragene. For strekningen fra Sør-
Norge til Lofoten er denne perioden satt
til i. mars til i. juni. For resten av året
skal grensen være fem lus per oppdretts
fisk som gjennomsnitt.

Kobber og för
Oppdrettsnæringen er også forurensende
på mer <(tradisjonelt» vis. Bransjen er
blant annet ansvarlig før at Norge ikke
klarer å oppnå malene i Nordsjøavtalen i
forhold til kobber. Avtalen hinder oss til
å redusere utslipp av kobber med 50

prosent i forhold til 1985-nivå, I littil har
utviklingen gått i stikk motsatt retning.
Arsaken er at oppdrettshransjen bruker
kobber til impregnering av nøtene som
fisken går i. Kobberet hindrer hegroing
av alger og skjell. I 1994 satte myndighe
tene mål for kraftig reduksjon i
kobberbruken for næringen. Reduksjo
nen skulle være på hele $o prosent. Mer
i r996 brukte næringen hele 215 tonn
kobber, hele 8ø prosent mer enn i 1991!

Norsk industri og gruvedrift har redusert
utslippene av kobber kraftig, men hele
denne miljøgevinsten blir spist opp av
den negative utviklingen i oppdrettsnæ
ringen.

Kobber er ikke spesielt giftig for
høyerestående organismer, men virker
som en sterk gift på «enklere» former
for liv allerede i små konsentrasjoner.
Man har blant annet sett at enkelte arter
i hlothunnsfauna utryddes i omrader
med store kohherutslipp.

Organisk materiale er også et problem

innen næringen. Dette slippes ut i form
av fôr eller avføring fra fisken. Oppho
ping av organisk materiale kan blant
annet føre til oksygensvikt pa hunniva,
fordi avfallet bruker opp oksygenet i
forråtningsprosessen. Havfo rskningsin
stituttet jobber for tiden med et prosjekt
kalt Mom (Modulering, øvervåking og
matfiskanlegg). Prosjektet ser på
mengden forurensning fra anleggene, og
prøver å utvikle en modell for hvordan
det organiske avfallet vil spres og hvilke
konsekvenser forurensningen haa En
slik modell vil kunne sette krav til
eksisterende anlegg, samtidig som man
vil unnga å plassere nye anlegg på steder
som ikke egner seg for oppdrett.

Problemet med organisk avfall rundt
oppdrettsanleggene var atskillig større
tidligere, da næringen konsekvent
overfuret fisken.

Veien videre
«Forvaltni ngen av oppdrettsnæringen
skal sikre balanse mellom bruk og vern
av vannressurser og hiulogiske ressurser
av hensyn til det ytre miljø og som
grunnlag for produksjon av høykvalitets
sjømat.» Sitatet er hentet fra Sturtings
melding 48(1994-95), flaehrok—cn
drieki-oft i norsk kystoærinq. Trusselen
mot villaks, bruk av giftstoffer man ikke
kjenner virkningen av, utslipp av
metaller og stadig vekst i næringen
peker ikke umiddelbart i riktig retning.

Forskere og miljøvernere er stort sett
enig om en ting: Arbeidet for å skape en
forsvarlig oppdrettsnæring går altfor
tregt. D

Villaksen, som disse to eksemplarene

fra Orkla, er i ferd med å bli fortrengt

av oppdrettsfisken.

(i

ringen. Lusa er en trussel mot norsk

villaks.

Leppefisk er en effektiv lusedreper. Lusa blir rett og slett beitet bort. Fote Per leie Samtoto

Ø
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•
Målrettet avl igjennom mer enn 25 ar har gitt resultater.
Systematisk utvelgelse av stamfisk med egenskaper som
bI.a. bedre motstandsevne mot sykdom fører til en friskere
fisk og redusert medisinbruk. Hvert enkelt rognkorn fra
NLA har denne egenskapen.

l( LAI(S

Norsk Lakseavi AS-7200 Kyrksæterora
• Telefon 72 45 05 00 -Telefax 72 45 05 25

MILJØ - RESSURS - HAVBRUK

HAVFORSKNNGSNSTITUTTET
Nordnesgaten 50, 5024 Bergen

Tif. 55 23 85 00 - Faks 55 23 85 31
http://www.imr.no

RØDYR
HVA MED KVALITET Å VANN?

Kvaliteten på ‘a,zn til drikke og produksjon settes det strenge krav til gjennom offrntlige, internasjonale
drikkevannsforskrifte,: Når Statens institutt forfolkehelses rapport om drikkevannet i Norge i 1997 slårfast

at 128 kommuner ikke har tilfredsstillende vannkfl’alitet, blir myten om Norge som det rene vannets hjemland
noe tk’ilsom.

Miljølaboratoriet i Telemark
hjelper vannverkseiere, vareprodusenter, miljøorganisasjoner og privatpersoner med å

fastslå kvalitet på vann etter kravene i alle tabeller i drikke vaniisforskrij’tene.

Lahoratoriet er en del av Rødmyr Mil jøsenter i Skien og har over 150 akkrediterte analyser der vannanalyser er
en av flere spesialiteter. Arlig gjennomfører vi ca. 40 000 forskjellige analyseoppdrag i tillegg til konsulent-
virksomhet. Vi leverer tjenester over hele landet. Enkel distribusjon. små prøvevolum og korte leveringstider
gjør at vi f.eks. har store «vannkunder» så langt borte fra oss som Alta og Tromsø.

Trenger du tjenester fra et serviceinnstilt laboratorium, eller vil du vite mer om oss

TA KONTAKT PÅ TLF. 35505600 / FAX 35505620

PRØV OSS

•‘OC

I.’c

0

MARKEDSLEDER
innen folieprodukter i plast

V Bæreposer/sekker
V Bygg- og landbruksfolie
/ Emballasjefolie

Norfolier
Losbyveien 1, Pb. 85,
1473 SKÅRER
Tif. 67 97 94 00 Fax 67 90 85 57«Norsk fiskeri- og havbruksnæring

er inne i en positiv utvikling og
byr på store utfordringer innen fiske og

fangst, produksjon, eksport samt
forskning og utvikling.

Skaff deg en utdanning og skap deg

en framtid i kystens viktigste
næringsgren.

FISKERIDIRETORATET

-,

Samarbeid

EWOS utvikler, produserer og markedsfører
fiskefôr som skal bidra til høyest mulig verdi
skapning for våre kunder, bevaring av miljøet og
god kvalitet på laksen.

EWOS tror på samarbeid for en verdiskapning
og vekst som sikrer et bærekraftig og lønn
somt lakseoppdrett også for framtidige gene
rasjoner.

EWOS as Postboks 424 Telefon 67 92 32 00
Hovedkontor 1471 Skårer Telefax 67 92 32 01

FRAMTI DSRETTET
ressursforvaltni

I

Fiskemelnæringen tur hånd om fisk

j og foredler den til høyverdige mel-

og oljeprodukter, rike pa proterner. vitaminer. omega-3

fettsyrer og mineraler. Hele fisken utnyttes — ingenting

går til spille Produkteee brukes i alt fra helsekost for

mennesker til fiskefår i oppdreztsnæringen. På en miljø-

vennlig måte foredles en fornybur og helse-bringende

ressurs som sikrer det norske lakseeventyret. lokale

arbeidsplasser og store eksportrnntekter.

Fiskemel og fiskeolje er i dag bærebjelke for
oppdrettsnæringen. Men kvaliteten på produktene

forbedres stadig. Framtiden har mange munner å
mette. Mulighetene er mange. Hvem vet...

SIWEMELFABRIKKENES
t.ANDSFORfNING F1EZ.F1E il ti IFIIEI

SII.1)IiSAIXLSI.A(i

suh...,’,i.nf,rnu.-’k ,.. Markedsfører fiskemel og -olje fra norsk fiskemelnæring

KJERREIDVIKEN 6. PB 3523—5033 FYLLINGSDALEN — TLF 5550 300



Bruk av naturgass
er trolig Norges mest

kostnadseffektive miljotiltak
Norge har underskudd på vannkraft og
importerer store mengder forurensende

kullkraft fra Europa.
Denne avhengigheten av kullkraft vil øke til
et alvorlig problem dersom vi ikke tar i bruk

mer miljøvennlige alternativer.
Gasnor ASA presenterer naturgass som en
trygg, lonnsom og miljovennlig energikilde.

Naturgass åpner for mange anvendelser
både som råstoff, til oppvarming og til

drivstoff for kjøretøy og ferger.

GASNR
Gasnor er den ledende norske leverandoren

av naturgass, og du er velkommen til å
kontakte oss på telefon 52 85 62 10.

Du kan også finne oss på internett på
www.gasnor.no

RMERRDR HESS NORGE RIS

et norsk oljeselskap eiet av Amerada Hess
Corporation, New York

aktivt i Norge siden 1965

operator for tre utvinningstillatelser

deltager i 28 andre tillatelser

- har produksjon i fire felter på
norsk kontinentalsokkel

HES5 Langkaien 1, 0150 Oslo
Tif. 22 94 00 00

Vi satser på
fornybar energi!

Stavanger tar miljøansvar

- byen med 3-D syn på avfall

RENHOLDSVERKET

• Nå kai, du bli blant defrste i Norge
med reiihetsgaranti på strømmen diii.

Sfekk våre tilbud på MilfØstrØm.
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ydros miljorapport
for 1997 gir et kortfattet
sammendrag av innsatsen
innenfor områdene helse, miljø og
sikkerhet i forhold til selskapets
miljøprinsipper. Rapporten gir et
overblikk over Hydros
hovedforretningsområder med
resultater, mål og tiltak. Nøkkeltall
innenfor områdene helse og
sikkerhet får også plass
i rapporten.

Miljø- og sikkerhetstiltak gir høy
driftsstandard på Hydros fabrikker
og innvirker på teknologiutvikling
og kundeforhold. Systematisk
miljoarbeid gir optimal utnyttelse
av råvarer i produksjonen, leve-
tiden på utstyret øker, utslippene
reduseres, sikkerheten bedres og
nye forretningsmuligheter skapes.
I tillegg til hovedrapporten for
selskapet utgir de viktigste fabrikk-
stedene egne miljørapporter og
hovedforretningsområdene lager
egne publikasjoner om viktige
miljøforhold knyttet til virksom
heten.

Vennhigst send meg eks. av Hydros miljørapport for 1997

Navn

Firma

Adresse

Tif.

Signatur

Sendes Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo. Tel.: 22 43 21 00 Fax.: 22 43 28 30.
Internet: http://www.hydro.com
Merk konvolutten ‘Miljørapport -97W

Miljøbevissthet er et spørsmal om engasjement

og kreativitet. Det handler om viljen til d løfte

blikket og se alternativer som ligger litt til siden

for det vante.

I EIf er gjenbruk en gjennomgaende idé

for alt — fra plattformer til daglig søppel. For det

finnes en enkel filosofi som ligger til grunn for all

fornuftig ressursbruk; nemlig at bruk og bruk er

bedre enn bruk og kast. Dermed kan alle bidra

slik at vart engasjement munner ut i konkrete

handlinger og ikke bare tomme ord.

Vi ønsker a gjøre var del, derfor støtter vi

ogsa opp om miljøorganisasjonenes arbeid.

For engasjement ma næres, skal resultatene

komme. Det er ogsa en evne som kommer godt

med nar vi na gjør oss klar for nye utfordringer

pa norsk sokkel. Kontakt oss dersom du ønsker

var rapport om helse, miljø og sikkerhet.

: s:..a

NORSK HYDROS MILJORAPPORT FOR 1997

Norsk Hydro er et industriselskap
forankret i foredling av naturressurser
med sikte på å dekke behov for mat,
energi og materialer.

rrii
E$fPetroleore Norge AS

hop /Io’ow elfep no
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Norsk Miljøkraft AS er et prosjekterings- og utbyggingsselskap med 8 større vindkraftanlegg
under prosjektering i Nord Norge. Vindkraftanleggene har til sammen en beregnet årlig kraft-
produksjon på ca. 1 Twh (1 milliard kilowattimer), tilsvarende husholdningskraft for over
100 000 mennesker.

Norsk
J Miljøkraft AS

Andersdal
9020 Tromsdalen

1EnFO
Energ iforsyningens
Fellesorganisasjon

ivaretar fellesinteressene til kraft-
selskapene og energiverkene i Norge.
De 240 med lemsbedriftene — med
nærmere 17 000 ansatte — har investert
200 milliarder kroner i anlegg for å
produsere og fordele elektrisk kraft.

Telefon: 67119100
Telefaks: 67 11 9110
Internett: http://www.enfo.no

‘ENØK
- en 1ysende1;e!
Vi tilbyr gratis enøk-sjekk

av boligen din.
Du får råd og veiledning

omtiltakforå
redusere energikostnadene

Akershus
Energi
Enøk-avdelingen
1927 Rånåsfoss
Tif. 63 82 33 00

Norsk
.J.. Miljøkraft AS Havøyagavelen

Tif
Fax

77694450
77694204
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Av JENS P. TOLDNÆS

PCB er farlig er de fleste enige om i
dag. Hvor giften er og hva man
skal gjøre rned den er mer uklart.

i fem uker har en gjeng miljøvernere
reist langs kysten med losskøyta Alfa
Pilot og tatt bunnprover. Fra Bergen i
nord til Halden i sørøst. 21 havner og
dobbelt så mange bedrifter. Uten lønn. I
ferien. Hensikten har vært å finne PCB og
det har de gjort. Alt for mye i følge
prosjektleder og PCB-jeger Per Erik
Schultze som vi treffer på rufsete
mobiltelefonlinje fra «utenfor Lillesand
et sted».

Tråkker i SFTs bed
Stemningen ombord er bra etter ti dager
— for det meste på sjøen. På tross av «mye
vær» har de fleste holdt grønnfargen på
avstand. I hvert fall i ansiktet.

- Er det ikke egentlig SFT som skal ta
seg av den slags?

— Jo, det er pussig det der. SFF sier det
vi gjør er bra. Deretter stopper det opp.
De vil ikke støtte oss og vi får hele tiden
følelsen av å tråkke i deres bed. Forsåvidt
tråkker vi ganske bevisst — det er den

Fakta om PCB

• PCB (Polyklorerte
bifenyler) er et kjemisk
framstilt stoff. All PCB
naturen er menneskeskapt.

• Stoffet ble satt i
produksjon på 20-tallet (av
bl.a. Bayer Kjemi og
Monsanto). og ble på grunn
av sine egenskaper svært
populært. PCB er brann og
eksplosjonssikkert. har god
isolasjonsevne, gode
smoreegenskaper og er lite
korrosjonsdannende.

• Miljøgiften PCB er en av få
hvor skadevirkninger er
grundig dokumentert.
Miljøgiften brytes sakte ned,
og hoper seg dermed opp i
organismene. Den følger
også næringskjeden, slik at
man finner de største
giftkonsentrasjonene i rovdyr,
eksempelvis isbjørn, sel og
rovfugl.

• PCB-eksponering kan gi
kreft, redusert immunforsvar,
skader på nervesystemet,
leverskader, hudskader og
reproduksjonsskacler som
nedsatt fruktbarhet, aborter
og dødfødsler.

• PCB ble forbudt i Norge i
1980. Vi har i Nordsjøavtalen
bundet oss til total stopp i
utslipp av PCB. Alle PCB
produkter er spesialavfall.

I Undersøkelser gjort av
Naturvernforbundet tyder på
at flere hundre tonn PCB kan
lekke ut i fjordsystemene.
hvis man ikke setter gang
skikkelige tiltak for
innsamling av PCB-holdig
avfall og opprydning på PCB
forurensede områder.

eneste måten vi kan få resultater på.
PCB ble brukt i bunnstoff og maling på

skip på o-, 6o- og 70-tallet følge
Schultze. Først på 8o-tallet ble stoffet
forbudt. Når skipene blir sandblåst på
verft blir giften spredd utover og havner
i økosystemet til skade for planter, dyr
og mennesker. I tillegg til PCB er det blant
annet relativt store mengder med andre
miljøfarlige stoffer som kvikksølv, bly,
og DDT i prøvene.

Gamle synder
— Den manglende forståelsen for hvor
farlig PCB er har ført til at store mengder
er på avveie. Spesielt på og rundt gamle
og nedlagte skipsverft. I tillegg flyter
mage titalls tonn rundt på skip. Dette er
gift som før eller senere havner i miljøet
dersom det ikke bli stoppet. Vi jakter
imidlertid på gamle synder.

— Hvem er egentlig ansvarlig for
syndene?

Det der er litt kinkig. Vi kunne helt
klart brukt forurensningsloven, men vi
synes det er galt å gjøre verftene til
syndehukker i og med at de har kjøpt
malingen i god tro. Mest pinlig er det for
kilden til forurensningen, nemlig
maling- og lakkprodusentene.

— Hvordan kan dere konfrontere disse?
— Det er ikke så vanskelig. Miljøgiften

co har et «fingeravtrykk». Det gjør at vi
kan kjenne igjen ørsmå rester og
konfrontere produsentene med
resultatene.

Ifølge Schultze er det to store
produsenters fingeravtrykk som går
igjen. Det er kjemigiganten Bayer og det
multinasjonale selskapet Montzanto. I
dag herostratisk berømt i miljøkretser
som produsent av blant annet sprøyte
midlet Roundup.

Stortinget må rydde opp
Til tross for at giften er funnet og
synderen lokalisert vil selskapene kunne
påstå at de ikke har gjort noe ulovlig
rent juridisk selv om de har solgt aldri så
mye giftig maling gjennom tiår. På
samme måte som verftene har de
handlet innenfor loven og kanskje også i
god tro inntil stoffene ble forbudt.
Schultze mener derfor at Stortinget må
ta ansvar for å rydde opp i pce-forurens
ningen. Det vil koste penger-- veldig
mye penger.

Prisen for ikke å rydde opp er
imidlertid også svært høy. Kostholdsres
triksjoner og omsetningsforbud på fisk
og skalldyr er den utrivelige virkelighe
ten mange nordmenn må venne seg til
langs det vi liker å tenke på som den
rene kysten vår.

At folk er bekymret for dette, og
interessert i problemet, har mannskapet
på Alfa Pilot fått merke. Det blir fort
sammenstimling når båten legger til
havn. Pressekonferansene har hele tida
trukket godt med mediefolk. Nærmere
to hundre presseklipp og nærmest
daglige oppslag i radio og TV forteller at
dette er godt stoff— agurktid eller ikke —

ren fisk og rent hav er viktig.
— Vi vet også at nivåene av cs i

morsmelk er stabilt på tross av at
stoffene ikke brukes lenger, sier
Schultze.

Lagres i næringskjeden
Men det er likevel ikke bare for
mennesker at PCB er et problem. Spesielt
hos dyr høyt oppe i næringskjeden
hoper giften seg opp. I nordområdene er
polarmåka så hardt rammet at den ofte
har problemer med reproduksjonsev
nen. Arter som fjellrev og oter lider
trolig også sterkt på grunn av vårt
sjansespill med farlige stoffer. De
formerer seg ikke lenger.

Velkommen og torsvinn
Mens mange hilser Alfa Pilot velkom
men når den legger til havn, er det ikke
alle som er like begeistret for snokende
giftjegere med prøveflasker og
profesjonelle laboratorier i ryggen.

— Kværner Rosenborg i Stavanger
nektet oss å ta prøver på land. Det gjorde
også kjempebedriften Aker Stord. De
fikk så ørene flagret i lokalpressa etterpå,
forteller Schultze.

Polarmåka er en av de
artene som sliter tyngst
med miljogifter.

Han mener bedriftene feier gifta
under teppet — et teppe bare SFT får lov
til å gløtte under.

— Mange er imidlertid svært vennlige
og samarbeidsvillige, eksempelvis
Forsvaret.

Ekspedisjonen har også fått god
bistand fra lokallagene til Naturvernfor
bundet — en organisasjon som sårt
trenger noe annet en røde regnskapstall
og intern krangel å fokusere på.

Leit å ha rett
Mens vi snakker med Alfa Pilot er de
første analyseresilltatene kommet inn.
Med blandede følelser kan Schultze
konstatere at resultatene fra Kristian
sand er så ille som de hadde trodd. Det er
ikke alltid like hyggelig å ha rett.

Til tross for stor frivillig innsats har
ekspedisjonen vært avhengig av
økonomisk støtte. Og ingen fattigere en
Norges Rederiforbund tro til med å
spandere båt og bunker til den store
giftjakta.

De endelige analyseresultatene vil
ligge klare i september. Så spørs det da;
hvilket teppe SF1 vil feie dem under.

4,

,

Er det PCB som hindrer

fjellreven i å lormere

seg? Det tror mange

forskere.

:
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Pa klimakonferansen i
Kyoto forpliktet den
industrialiserte verden seg
til å redusere sine samlede
utslipp av klima-gasser ned
til 1990-niva innen perioden
2008-2012. For orge
krever dette en reduksjon
på ca. 9 millioner tonn
innen samme periode.
Statoil har jennon1 sitt
trearige C02-program tatt
høyde for denne avtalen. I
forhold til utslipp med
dagens teknologi, har vi satt
oss det ambisiose mai a
redusere egne utslipp med
30% i løpet av de neste ti
arene. Gjennom C02-
programmet, som gjennom
føres i samarbeid med

andre bedrifter og
ofkntlige institusjoner, tas
ny teknologi i bruk for å
finne fram til kostnads
etkktive måter å redusere
utslippene på. Statoil vil
måtte investere for a fli
dette til. Men det er vi
villige til å gjøre for et
bedre klima. Vil du vite
mer om hvordan Statoil
ser for seg framtiden,
sender vi deg gjerne Miljø
rapporten var. Kontakt oss
pa tlf 51 99 94 47 eller fax
51 99 71 65. Du kan ogsa
sende e-mail til
BViastatoil.com. Se
forøvrig var hjemmeside
på www.statoil.com under
«Nokkeltall».

Natu

praft

«Vi har fått konsesjon for å bygge og drive

to av verdens mest effektive

og minst forurensende kraftverk»

Postadresse:
Postboks 358 1324 LYSAKER

Besøksadresse:
Volisveien 1 3E

Telefon: 67103700

Telefax: 67103790

E-mail: www.naturkraft.no

‘1YIÏËT
XEROX LASER PATRONER
til din 1—Iew lett Pac k ard, Canon.
Brolher, Apple, Wang, Oli\ ettL. QMS.
Stat. Sieiuens in.fl. laserpnnteie.
— et iniljøriklig Iternaliv

Nttlleie til ditt lokalt n itsulskap kommer i tillegg. Dersom lorbruks—
a gifien på vindkralt fjernes i løpet as året, skal dette komme selger
til god ed at hruitopriseii til kunden forbli r ueiidret.

Nord—Trøndelag Ekkirisiteisverk (NTE) er Norges stOrste indkraft—
procltiseiit med S midler i drilt på ikiia i Nord—Triiidelag.
Normal arsproduksjon er im 6 mill. kXh. ‘ idere har N’i’I hcsIult(t a
sette opp (fl ny og større nitille i I ø)8, og da il sår totale produksjon
komme opp i I 1 mill. kwh.

Vi ordner mcd skifte av kraftleverandør for deg.
Fyll ut svarslippen og setid den til oss i dag!

Navn:

AAIr

I’osl nr.:

[1

Hva fikk

.4

Statoi I ut

‘1

av

Kyoto

Xerox X-tra

tos OOC000Y{C COMPANY

RM< XEIOO

konferansen

bortsett fra

en stor

regning?

• Xerox er kjent for sin gode ks alitet
Pa disse pioduktene gir Xerox X—tra 12 innd. garanti

• Send piodukteite gratis i retur til Xerox X—tra lor esirku—
lerine. og unnga unødvendig helasln i ig as naturen

Ring vårt ordrekontor
gratis på 800 33 0 33

Xerox X—ira, Xerox AS. i’osiboks 452. 324 L saker
Telelon 07 21) 301)0. Til ,i\ 07 20 34 54

I

vin &aft
Støtt utvuuingen av vind-
kraft i Norge! Fast pris 1998:
iiiIeIJilni,Ä’sai/fl (5,75 /1W!) OÇ’ fl/SI.

0 STATOIL

34,1 Øre/kWh
At’lto: 22 (u(’/I,,fl 0 cI.sIeI ai’ç’iflc’r

I

./j
r

-

NTE
- ren og fnoi,ar eiwrll siden 424- 3

JLLI, jç’ cnirÅ’er u kjø/s ii,nIkia/l/a
‘III )‘ II 1)f(’/ktthl()I 199i5.

Jçnç’ir .\ Il. /u!hnniki lii 0/0)041(1

ski/le ni k,u/?k, erinnlor

Sendes: xii., Sji,fansot. i oO SliI\KJFI) iii.:

_________________________

IaIcrnr.:

-__________________



AvSIRI LEHNE NILSFN

M\
rA(ER en vakker, gjengrodd

dal og en håndfull sanering
sklare bygninger. filsett rikelig

med idealister og la gjare en liten stund.
Rør mn små dasher med penger for
blandingen får heve videre. Etter en tid
får du resultatet: Restaurerte bygninger,
gjem)ppretlet kulturlandskap, storre
biologisk mangfold, kunnskapsrike
turgåere, informasjonssenter, overnat
tingssted, kaf

- jo, det har vart en kjernpejohh. 2500

dugnadstimer bare siden i fjor. \1en så
har det blitt bra også!

Rigmor Solern inviterer stolt til kaffe
og vafier i Naturhuset ved inngangen til
Utladalen. Solem jobber i fjelloppsynet

for Joturiheimen, og har vært sentral i
I arbeidet med skjøtselsplanen for

Utladalen.

Høyest og smalest
Norges smaleste dal. Den høyeste fossen
i fritt fall. Buldrende elv, storslått natur.
Det mangler ikke på spektakulære
elementer i Utladalen. Den strekker seg
fra Ardal i Sogn og Fjordane og innover i
Jotunheimen. Fra det frodiggronne til
det alpine.

Bratt og uveisomt, men likevel er det
drevet gärdsdrift i dalen i over tusen år.
Etter at siste fasthoende flyttet fra dalen
på 8o-tallet er imidlertid sporene etter
den tradisjonsrike aktiviteten gradvis
visket vekk.

Men så tok altså dugnadsiveren

overhånd.

Fra kulisse til kafé
Ideen kom i 1995: Grunneierne hadde
såvidt begynt å restaurere det gamle,
falleferdige bruket Skåri nederst i
Utladalen. Hvorfor ikke gjøre noe mer ut
av Skåri? Bruket burde ikke bare være en
kulisse! Rigmor Solem mente det kunne
bli til et naturinfosenter for Utladalen.
Grunneierne var enige.

Mange tente pa ideen. 1januar1996
var de trommet sammen til befaring
hele gjengen; kommunen, fylkesman
nen, turlaget, reiselivslaget, fjelloppsy
net, grunneierne, Hydro Ardal. Men
stemningen var darlig. Husene var i
elendig forfatning, og fulle av skrot.
Gamle beitemarker var gjengrodd — det

samme gjaldt slåttengene. De fleste
mente restaureringsjobben ville bli for
stor. Men Rigmor Solem, grunneierne og
turlaget så bare potensialet.

--Vi opprettet en arbeidsgruppe, og
ble enige om å lage en skjotselsplan for
hele dalen, hvor
bygningene på
Skåri skulle bli
hovedsete for
informasjon og
forvaltning, sier
Solem.

Hydro spyttet i
300 000. Det
samme gjorde
fylkesma nnens
miljøvernavde
ling og kommu

Sidsel Sæterhaug og

Arne Åsebo er to av

studentene med

sommerjobb i
Utladalen. Den går

blant annet ut på å

se etter 96

geitekillinger. I

I Årdal samarbeider d) meste som
kan krype og gaom atavarepa
verneområdet i Utladalen. Friluftsfolk,
grunneiere, industri og det offentlige har
fått til fantastisk mye på fantastisk kort tid.
Her er oppskriften.

bakgrunnen ligger
gårdsbruket

Avdalen.

Elva Utla trenger

seg fram gjennom

frodig landskap.

På sidene reiser
de alpine

fjeiltoppene seg.

Utladalen

landskapsvernom.

råde strekker seg

fra 80 meter over

havet til godt over

2000 meter.
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nen. 25 frivillige skuffet gammel
sauemøkk, snekret, tjæret, hogde, slo,
saget

Da Naturhuset åpnet i mai i år, var
300 årdøler på plass. I Iver helg siden har
tilstromningen vært stor— både av
turister og folk fra traktene.

Naturvernforbundets egen foss
På Skåri kan de besøkende se utstiL
lingen som forteller om natur- og
kulturhistorie i området, og de kan spise
vafier på kafeen. Videre kan de ta turen
innover i dalen, gjennom gronn natur og

Fluor tok)
furua
Idyllen i Utladalen er ikke fui
kommen. Døde furutrærr

-

seg mot himmelen. De er en tydelig
påminnelse om store utslipp av
fluor fra aluminiumsverket i Ardal.

Etter andre verdenskrig etablerte
aluminiumindustrien seg i Ardal.
Røykteppet seg oppover Utladalen,
og etterlot seg altfor store mengder
fluor: Ikke bare furuene døde. Dyr
på beite fikk misdannelser og
døfødte avkom.

Nå er utslippene redusert, og bare
noen fâ steder er påvirket av fluor.
Furuskogen er i ferd med å vokse
opp igjen, og husdyra trives.

Forurensning skal imidlertid
ikke ha skylden for alle de døde
trærne. Allerede i 1892 ble det
meldt om tørrfuru i Utladalen. Det
har vært karakteristiske for
høyereliggende skog i området, og
skyldes trolig tørke eller angrep fra
i nsekter.

I Avdalen kan
turfolket
overnatte på
Ardal turlags
hytte — et annet
restaurert bruk som klorer seg fast i
dalsiden. Eller de kan gå videre til Vetti
og overnatte på en plass hvor gårdsturis
men har røtter helt tilbake til L875.

Den som går lenger innover i dalen
treffer på Vettisfossen. Tidlig dette
århundret ble den kjøpt av Vestlandske
Naturvernforening —nåværende
Naturvernforbundet — for å unngå
utbygging. I dag er den Norges høyeste
foss i fritt fall.

— Vi lever for lettvint
-- Vi prøver å gjøre gammel kulturhisto
rie levende for folk. Gi dem innsyn i
hvordan det har vært å leve her. Det var
slett ikke noe enkelt liv, men det var et
liv i samspill med naturen, sier Solem.
Hun er oppgitt over dagens «lettvintkul
tur»:

—Hvis vii det hele tatt skal ut i
naturen, skal vi bare være litt ute, bli litt
slitne. Vi skal alltid ha mulighet til
retrett og komfortabel overnatting. Skal
vi jakte, vil vi helst komme lettvint fram
til byttet, og slippe å bære det langt
tilbake...

— Men mennesker har bestandig
ønsket å gjøre livet lettere for seg selv?

— Ja, men nå har vi kommet dit at vi
kan gjøre alt lettvint. Jeg tror vi har tapt
noe vesentlig på veien. Folk blir
halvfornøyde, livet for lite utfordrende,
vi møter aldri naturen direkte, sier
Solem. Hun tror «Iettvintkulturen» er et
hinder for å oppleve nærhet til naturen,
og at det igjen fører til at vi blir lite
opptatt av å ta vare på den.

Solem har tro på at naturen, kulturen

og informasjonen i Utladalen skal åpne
noen dører for de hesokende. Gi dem et
nærmere forhold til livsgrunnlaget og
historien.

— Det er like viktig å ta vare på
gammelt kulturlandskap som gamle
stavkirker. De er en viktig del av
historien, og byr dessuten på et rikt
mangfold av dyr, planter og insekter, sier
hun.

52 ooo passerte Naturhuset i fjor.
Solem ser ingen grunn til å tro at det blir
færre i år— snarere tvert imot.

— Frykter dere ikke overhelastning av
naturen i området?

— Vi prøver å kanalisere trafikken til
veier og stier som tåler mye bruk.
Områder som er mer skjøre snakker vi
ikke så mye om.

Sauer og studenter på sommerjobb
io studenter sørger for at hjulene gar
rundt sommerstid. De pleier kultur-
mark, passer dyra og er vertskap på
Naturhuset og i Avdalen. Fire av dem er
norske, resten utenlandske. Samtlige er i
gang med utdanning innen naturforvalt
ning eller friluftsliv. Sauer, geiter, hest
og høns er også i staben. De holder
heitemark og vaffelkostnader nede.

Flere planer
Den tar feil som tror at dugnadsgjengen
i Utladalen nå har tenkt å legge seg på
ryggen i enga og se på skyene.

I høst blir det kunstutstilling med
bilder fra Vest-Jotunheimen. Et eget
undervisningsopplegg for barn er på
trappene. Eldhuset på Skåri er snart
ferdig restaurert — der blir det mulig å
prøve seg på gammeldags bakst.
ølbrygging etter tradisjonsrike
oppskrifter står også på tapetet.
Forhåpentlig laget på korn som er
dyrket i dalen. På gammeldags vis,
selvsagt.

— Nøysomheten og slitet til generasjo- !‘

ner av bønder i litladalen gir motivasjon ‘
for å stå på, sier Solem. LI

Gårdsbruket

Avdalen klamrer

seg fast 380

meter over havet.

finitoA+B er et ngtt iuturmitlrhl mot

kviser og urelt hud. finitoA+B hr

dnkurif’ntnrt effekt, og er enkelt og
i ‘li irl[’lig å bruke. I tillegg til å lØse

kvieproblerrii’t. virker finitoA+B også

pleiende og forebgqgende på problem

lii HI. Kuti også hpngttes under sminke.

finltoA+B får du i parfgmeri. helsekost

og degliç]v,riri’Iiutikkur. www.flnlto.com

kultur, klemt
mellom mektige
fjell.

Utmeldt av Statskirken?
ved århundreskiftet vil mer enn 500.000 nordmenn stå ,,ren(or Kirketi Mange

av disse tilhører heller ikke andre trossamfunn. Er du en av dcm

Har du tenkt på hvem som skal hjelpe deg med navn&st når dii får barn og
barnebarn. kon6rmere tcnåringcne dine, holde talen kapellet når dii dor>

Det ordner vel Human.Etisk Forbund. sier dii

vi skal gjøre så godt vi kan, men er du medlem av H:,man-F.,itk Forbund>

Det er grenser for hva vi kan gjøre. hvis ikke de som egentlig er humanctikcre

stotter vårt arbeid ved å melde seg inn.

Human-Etisk Forbund får en oÆentlig stortc for hvert medlem som tilsvarer skirkeskatten,.
Det betales også en medlcmskontingent på kr 160 for folk med inntekt, kr50 f,,r andre.

Som medlem mottar du vårt medlemsblad FRi T,sNKt 6 ganger pr. år.

Vil du vite mer. 6nnvr du oss på Internett på http://nettvik.no/hunsan_ecisk. Her kan du
også melde deg inn. Telefonnummeret vårt er22 Il 10 10.

Det er hyggelig at du regner med oss, men vi vil også gjerne regne med deg.

NORSAS
Norsk kompetansesenter
for avfall og gjenvinning

Tenk avfall - også på jobben din!

Vi gir råd om hvordan dere

kommer igang med

effektiv og økonomisk

forsvarlig avfallshåndtering.

Kontakt oss

Postboks 264 Skøyen,
Drammensveien 175, 0212 Oslo.

Tel: 22 51 07 00, Fax: 22 51 07 01

Snart skal enga

foran naturhuset

slås. Rigmor

Solem og Arne

Åsebø er blant

slåttfolket.

LI Jeg n,cldcr meg herved inn i 11 ttt,.ii>- I i iå. I trliti,td.

LI Jeg er kk medlem av Stirskirken,

LI onsker nærrnere::ppIvtiI:nz. i iii Huni,,,—l ,ti:I.. lh,rbund.

Navn:

.\d

l’nri,r,l sit-ti

Stilling:

I ),it:: I — —

Und ,5k,l

Ki:1i:itgci: sendes: I Ii:iv.v,-!e,k i:i St,:::!, I’:istI:eks (:4’i. St. ((I.:> (li (I) 0:1,,
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Å redegjore for miljoarbeid er i dag like selvsagt som å utarbeide årsberetninger. SAS har nå to år på rad mottatt prisen

for beste miljoberetning. Dette er vi naturligvis svært stolte av. Vi onsker imidlertid å bli enda bedre, og derfor satte vi i år

miljorevisorene til å granske oss selv, både hva angar arbeidet og beretningen.

ønsker du selv a kontrollere hvordan det gikk, finner du miljoberetningen på var Internett-adresse www.sas.se. ønsker

du å bestille et eksemplar av miljoberetningen, kan du også skrive til SAS, SE-195 87 Stockholm, ringe +46 8 797 00 00

eller fakse din forespørsel til +46 8 797 15 15.

Vibryross.

TIKKPANELER
Har du ikke hørt om dem? En moderne vegg- og

takkiedning både til rehabilitering og nybygg. Et

gipsplateprodukt til kreative og elegante løsninger.

• Effektiv akustisk regulering

• Miljovennhig naturprodukt

• Brannsikker kledning, K1-A, mi

• Overflate umalt, glatt eller perforert

• Bredde 600 mm,
lengde 600, 1200 og 2400 mm

V1 Helt klart vi må ha brosjyren om
Norgips Akustikkpaneher

Firma

Att.

Adresse

Postnr. Sted

Telefon Fax

NORGIPS A/ S POSTBOKS 655 3003 DRAMMEN
TELEFON 3378 4800 TELEFAX 337848 51

LINOLEUM

Nå har vi satt miljorevisorene til å granske oss selv.

Vi jobber med
forurensning i
grunnen
Vi har 15 års

1)

erfaring med å løse
miljøproblemer, og
utfØrer:
- miljøteknisk

kartlegging
- miljørisiko- og

konsekvens-
vurdering

- planlegging og
gjennomføring av
tiltak for å feme
torurensning ih.

NOTEBY
“ NORSK TEKNISK

BYGG EKONTIROLL A’S
RADGIVENDE NGENIORER — MRIF

Et firma i MuIticonsuit-guppen

Wdm. Thranesgt. 75
P.B. 2710 St. Hanshaugen, 0131 Oslo
Telefon 22 2041 00
Avdelingskontorer:
Bergen, Fredrikstad. Kristiansand, Skien,
Stavanger, Trondheim, Alesund

—4———-

I.

— Et ansvarlig miljøvalg —

Linoleum er i dog det eneste gulvbelegget som er
miljømerket med Svanen.

Som verdens største linoleumsprodusent tar Forbo ansvar
for miljøet.

I Norge legges det nå store arealer med linoleum på
bl.o. Rikshospitalet og Gardermoen.

fbø
Leangbukta 40, N—1370 Asker

Telefon: 66 77 12 00, Teiefaks: 66 77 12 45



DETTE MÅ DU
IKKE GÅ GLIPP AV!

Reidar Fritzvolds B)onnen Forsiden av Naturvernforbundets i 999-k5ender

Naturverntorbundets kunstmappe 1999

En av de store i norsk samtidskunst —

kunstmaleren Wiflihald Storn (f. i 6) —

gir Naturvernforbundet hjelp til
selvhjelp ved å la oss selge originallito
grafier til spesialpris. Storn henter
mot iver fra Naturvernforhundets
flaggsaker og ferdigstiller arbeidene i
Oktober.

Ga ikke glipp av kunstmappen I 999,
en investering som gir glede hver (lag
og som øker i verdi. Det lages bare 15o
m appe r.

Naturvernkalenderen 1999: Vern norsk natur

Vi kan glede medlemmer og trofaste
kunder med en riktig hyggelig nyhet:
Naturvernkalenderen kommer tilbake!

9g9 kalenderen heter Vern norsk nolor
og består av 13 bilder av Reidar Fritzvold
(1920 i 998), en av de virkelige giganter
i norsk malerkunst!

Reidar Fritvvolds naturskildringer er
kraftfulle og urnorske samtidig som de
er nokterne og saklige. I lans bilder har
gjort han kjent og avholdt, og han er
representert nar sagt over alt — inkludert
Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet.

At Reidar Fritzvold i en arrekke var
aktiv i Norges Naturvernforbund og at
han var livsvarig medlem, oker var

Pris for kunstmappe med 3 litografier,
50 X 70 cm:
Ikke medlemmer: kr 10 000

Medlemspris: kr $ 900

Enkeltbilder:
ikke medlemmer: kr4500

Medlemmer: kr 3 0O

(Evt. porto kommer i tillegg)

stolthet over å presentere kalenderen.
Vern norsk flat urer en hyllest og takk til
bade kunstneren og naturverneren
Reidar Fritzvold som gikk bort i vår 78 år
gammel.

Naturvernforbundets medlemmer får
kalende ren for spesialpris.
Det lages kun 4000 eksemplarer. 1999-

kalenderen kommer til å bli et samle
objekt!
Butikkpris: kr i 6o
Salg til ikke-medlemmer gjennom
Naturvernforbundet: kr 145

Medlemspris: kr 100

(Evt. porto i tillegg)
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Abonner på No

SLÅ TO FLUER I ETT SMEKK — UTEN Å GJØRE EN FLUE FOR TRED!

Norsk kunst vil hjelpe Naturvernforbundet økonomisk på fote igjen etter
en svært tung og vanskelig periode, slik at alle kreftene igjen brukes på natur

vernarbeid. Kjøp stor norsk kunst til liten pris!
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Willibald Sionir Blind fugl.

OBS! Dette bildet er ikke fra kunstmappen, men kun ei eksempel p0

Siorns arbeid De 3 Iilograliene til muppen skal pnoduseres i okiober.

9-.

Pål måtåk.

Sendes eller fakses Norges Naturvenforhund, lloks 6891 St Olavs plass, 0130 Oslo. Faks 22 99 33 10.

Vil forby antibiotika i fôr B.m,e.tiekP
.,__..,

Bestilling

Jeg/Vi bestiller:

stk. Vern norsk natur, kalender 1999

stk. Naturvernforbundets kunst
mappe 1999

D Kryss av her hvis narmere opplys
ninger om (le 3 litografiene i kunsimap
pen ønskes tilsemli.

(Verniligst Irrukt trykte bokstaver,)

Navn:

Adresse:

Postnr./-stecl’

Ijnderskrift:

JA - jeg vil holde meg orientert om miljø-
spørsmål og tegner abonnement på
Norges ledende miljøavis.

Bedriftsabonnement: 500,- kroner pr. år
Privatabonnement: 199,- kroner pr. år

Navn

Sendes
ufrankert i

Norge.
Adressaten

betaler
portoen

Natur & miljø Bulletin
kommer med 22 nummer i

Adresse

Postnr Sted

Dato

Signatur

SVARSENDING
Avtalenr. 171113/52

Natur & miljø
Bulletin
St.Olavs plass
postkontor
0130 Oslo

året.
Det betyr at du hver 14. dag
mottar bulletinen.

I tillegg får du 4 omfattende
temabulletiner i løpet av
året.
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Forhexet forrett av steinsopp
Den delikate nottesmaken i
steinsoppen kommer aller best til sin
rett rå. Skjær unge, faste sopper i
tynne skiver. (Alle de andre blir til
deilig stuing.) Bland dem med
tinstnittet stangselleri, smuler av
blâskimmelost og hakkede valnatter.
Drypp over valnøttolje med litt presset
hvitlok i — og kvern p litt salt og
pepper ved servering.

(Fra boka Vilt og vakkert

Pai fylt med grønn tarse
PaskaH
150 g margarin
3 dl hvetemel
iss vann
115 salt

Arbeid ingrediensene raskt sammen,
sett deigen kaldt. Kjevl deigen ut og
kle en rund form. Stek paiskallet i
10—15 minutter ved 225 grader C.

Grønn tarse:
5 dl torvellet. hakket grønt (f.eks.
aesle, skvalIerkl eller meldestokk)
i finhakket lek
100 g kokt skinke eller sopp
1 dl brodrasp
i dl revet ost
1—2 egg
115 salt, pepper og muskat

Bland alle ingrediensene unntatt
østen, fyll i palskallet. Strø over revet
ost, og stek paien ved 225 grader til
østen er smeltet og gyllen.

(Fra boka I den grønne gryte)

Syltetøy
av grønne tomater
For trosten kommer skal de
grønne tomatene plukkes.

1kg grønne tomater
5 dl sukker
11/2 sitron

Skjær tomatene i skiver og legg
dem lagvis med sukker i en
gryle. Sett gryten kjølig natten
over. Kok opp, skum, skru
varmen ned og la smàkoke i en
gryte uten lokk. Se til
syltetnyet en gang iblant og
pass pa at varmen er svak.
Vask og skrubb sitronene
omhyggelig, skjær dem i to og
sà i tynne skiver. Kok sitronene
sammen med med lomatene i

I den grønne gryte
I LISF Ti)RkI i si ‘ og

iii Dvii, WRJ(ji I 05 il RN
Landhruksforlaget, 1992

ioo sider
170 kroner

gie...

fmm til dt
— —

— rni’st
matnttiize vilJe plantene.

Boka begynner med et kort
historisk tilbakeblikk pa
bruken a \ ille urter, og gir
noe grunnleggende
plantekunnskap. Presentasjo
nen av de enkelte plantene er
delt i tre: l3ladgrimnsaker,
krydderplanter og teplanter.
I Iver enkelt plante er
systematisk beskrevet, med
opplysninger 0111 voksested,
bruksomrade, innholdsstof
fer og vanlig tid for

innsamling. Boka forteller
også om arter som matplan
lene kan forveksles med.

Tugningene er gode, og
spesielt praktisk er det at
plantene er tegnet på
«plukkestadiet».

Enkle og greie oppskrifter
er presentert i et eget
ka pittel.

Boka er trolig spesielt godt
egnet for nybegynnere.

Vilt og vakkert
li FAT i. 5 LI ‘I il: Il

Bonytt, 1997

119 sider
295,- kroner

Vilt og
vakkert er
nettopp det —

ville bar,
bli )mster,
urter som blir
til vakre (og

sikkert ve lsmakende) retter,
gjengitt pa flotte fargebilder:
Gjarbakst med sevjesaft,
hvitvinsdampede strandsne
gler, groftekantsalat,
granslaidclolje, bringehæred
dik, kreklingdrarn

Boka er inndelt i kapitler
etter årstidene. Hvert kapittel
starter med naturskildringer.
Aktuelle matpiariter
heskrives -utseende,
historikk on aktuefle
bruksområder. I tillegg
presenterers oppskrifter hvor
«de ville» som oftest er
hovedingrediens. Boka
forteller ogsa om giftige
planter og om allemannsret
ten.

Vilt og vakkert inspirerer
deg ut i naturen, veileder i
jakten pa planter, hær og

blomster, og hjelper deg å
lage mat av fangsten.

Ville bær
Gli DRUN ULLrvI:IT
NW Dam & Sønn Teknolo
gisk forlag 1995

bø sider
378 kroner

Ville bær tar
utgangspunkt
igamle
bairtrad isjoner
som tildels er i
ferd med a
forsvinne, og
peker pa det

store potensialet i mengder
med bar som hvert ar ratner
på rot. Verdien av barpluk
king som rekreasjon trekkes
frem, og allumannsretten
u tdypes.

Alle spiselige ville bær i
Norge har fâtt plass i boka.
Samtlige presenteres
grundig: Sagn og myter rundt
bærenes virkning, tradisjo
nell bruk til mat og medisin,
aktuell bruk i dag.

I tillegg får vi en rekke
oppskrifter: Tradisjonsrikt
syltetøy, supper, saft og gek,
og mer moderne retter som
bæris, sorhet, paier og

marinadr’r.

Et kulinarisk eventyr — mat fra
hage, skog og hav
SANNAriRN(F og aerr ABERU
Itoksenteret, 1997

i8 sider
298 kroner
(Oversatt fra svensk)

Et kulinarisk eventyr er en
blanding av kokehok og
nawrskildringer. Men forst

og fremst gir
den veiled
ningi
I ivsnytelse.

Forfatteren

J
beskriver

____________

- begeistringen
over å fylle sesongens første
kurv med brennesle, gleden
over å høste de forste
nypotetene, henrykkelsen
over a finne harskarer av
ste I nsnpp.

Oppskriftene folger ikke
det tradisjonelle kokeboksy
stemet, og gjør boka ganske
vanskelig å finne fram i.
Istedet tar den utganspunkt i
årstidene i naturen:
Lovetannsalat om varen,
stikkelshæris midtsommers,
lammegryte eller rødbetsalat
sent på hosten. Det er slett
ikke alle ingrediensene man
kan gå ut i den ville naturen
og hente. Men en god del av
dem kommer fra skogen,
hagen og havet. Boka gir
imidlertid ingen beskrivelse
av plantene, hvor man finner
dem osv.

Boka har mange gode
fargehilder.

lit og plukke planter — urter i
naturen
LILL GR.\RUi)
Gyldendal Tiden, 1997
48 sider
i68 kroner

l)ette er en
plantehok for
barn. Den
presenterer 19

norske
planter -både
bær og

blomster. Boka forteller om

tradisjonell bruk av planten
til mat, medisin og redskaper.
Dessuten oppfordrer den til
bruk av vekstene -. som
suppe, salat, krydder og le.

Tegninger viser bruksom
rader, og gjør plantene lette å
kjenne igjen.

Boka forteller også litt om
hvilken rolle plantene spiller
i naturen, og gir en liten dash
grunnleggende plantekunn
skap.

Et eget kapittel gir
oppskrift på syltetoy,
hvordan man tører planter og
lager te av dem.

Dram med smak av natur
LARS AN’DERSON og J.•\N
OISHEI)E\

Cappelen, 1996
128 sider
249 kroner

f)rui i i

er en grundig
og entusias
tisk bok.

_______________

Forfatterne
har eksperimentert med å
smaksette brennevin i
nærmere 30 år, basert på både
nye og gamle oppskrifter.
Resultatene er samlet i boka.
lier finner vi dram laget pa
ville bær og blomster, på
krydderurter og frukt.

Boka begynner med
historikk, og går nøye
gjennom hovedpri nsippene
for å lage dram.

Dernest blir en lang rekke
forskjellige planter beskrevet.
Historikk, sanking,
hearheiding. For hver plante
får vi én eller flere oppskrif
ter. De fleste er prøvesmakt

og har fått
karakter— som en
veiledning for
nyhegynnere.
Boka presenterer
også oppskrifter
på mat som
passer til de
forskjellige
typene dram.

Likorer med smak
av natur
SAN\’A T0RIIaii: og ANEf’i I.

ABERG

Cappelen 1995

125 sider

249 kroner

(oversatt fra svensk)

hk(-J’H Likorer med
smak av natur
er skrevet av
en likørelsker.
Med et

- - smittende
engasjement forteller hun
om likør av fioler, mjødurt og
røsslyng, om rnarkjordhær
punsj, pærelikør og
einerbærlikør. Fristende,
fargerike bilder øker lysten
til å prøve selv.

Boka inneholder et vell av
oppskrifter på likører laget av
urter, blomster, bær og frukt.
Samtidig legger den til rette
for at man skal kunne prøve
seg fram selv.

Kort likorhistorikk horer
ogsa med. I tillegg kommer
et kapittel om desserter med
likør.

Ilvor du skal plukke urter
og blomster må du finne ut
selv.

ytterligere en time. La
sitronstenene koke
med, de kan lett plukkes
vekk når syltetøyet er
ferdig. Hell syltetøyet
på rene, varme glass.
Spis det til kavringer og
ristet brød.

(Fra boka
Et kulinarisk eventyr)

Bæris
3 eggeplommer (ev. 2
hele egg)
3 ss melis
2—3 dl tettsukrede.
ferske eller dypfryste
bær
(2 ts vaniljesukker)
3 dl kremfløte

Pisk eggeplommer og
melis lett og luftig. Rør
inn ønsket hærtilset
ning. (Hvis du bruker
bringebær bor du presse
dem gjennom en sil,
slik at du ikke får med
sIBinele.) Pisk flaten og
bland den i
eggeilosisen. Sett
blandingen i
frysehoksen i ca. 2
timer. Rør i kremen av
og til, slik at fyllet
holder seg jevnt fordelt.
Frys isen i minst 5—6
timer.

Røsslyngblomsttikør
35 Cl spilt (450/ eller 60%)
1—2 dl rosslyngblomster
1/2 dl flytende honning

(Fra boka
Ville bær)

Risp av de små hlomstene — det går
med ganske mange blomster til en
flaske. La det trekke i to uker. sel med
flytende honning. En bahagelig drikk
som smaker skog.

(Fra boka Likorer med smak av natur)

Einerbærbrennevin
50 einerbær
70 cl brennevin (450/ brennevin som
er blandet ut med kitdevann til 35%)

Legg lett knuste, modne einerbær på
brennevin, La det stå en uke. Sil
gjennom et klede. Tapp på flaske.
Ristes for bruk, slik at den gode oljen
blir med i glassene.

For du plukker dine einerbær, bør
du smake på noen av dem. De skal
være litt søte. Legg et hvitt klede
under eineren. og slå lett på grenene.
Da løsner de blå bærene og faller ned
pà kledef.

(Fra boka Dram med smak av natur)

ronn gastronomi

Naturen er stappfuH av mat — for alle som vet å utnytte den. — Ta med kurv og kniv på søndagsturen. Eller spis
ugresset i din egen hage, oppfordrer Anna-Elise Torkelsen i Nyttevekstforen ingen.

Av SIRI LEHNE NILSEN

-

• Maten er der. Men mange



Av KRISTAN JAHRE

levende Skog ble opprettet av skognæ
rinren med støtte fra Landhruksdeparte
mentet for tre år siden. FormåJet med
prsjektet var å lage et opplegg for et
(tkolnglsk og økonomisk hærekraftig
skogbruk som hade miljovernere,
myndigheter, skogeiere og ikke minst
kjøpere av skoghrukets produkter kan
samles om.

Prosjektet ble startet på grunn av
sterkt internasjonalt press fra miljøver
nere og furbrukere om å dokurnentere at
norsk skogbruk blir drevet etter
hærekraftige prinsipper.

— Bedre enn skogloven
i.juii ble prosjektet, som har kostet 30

millioner kroner, avsluttet. Resultatet er
enighet om 25 standarder for bærekraft
skogbruk. Enigheten er oppnådd i
Levende Skogs såkalte Deiprosjektet 2

som har bestått av representanter fra
miljøside, skogeiere, industri, myndig
heter, forbrukere, friluftsliv og
arbeidstakere.

Seksjonsleder Thor Midteng har

— Imponerende
arbeid

- I

Tlmothy
Synnott:
-Levende
skog en
demokratisk
prosess.

—Jeg er
imponert over
den brede
enigheten om
bærekraftig
skogbruk
som er
oppnådd i
Norge.
Arbeidet kan
utmerket godt
danne
utgangspunkt for å få FSC
sertifisering, sier Timothy
Synnott, leder for Forest
Stewardship Council (FSC).

Synnott er imponert over
den lange og grundige
prosessen bak Levende

representert Naturvernforbundet i
Levende skog. Han vedgår at han har
vært skeptiske til å delta i arbeidet ut fra
faren for å bli brukt som miljøalihi for et
opplegg som ikke blir optimalt
miljørnessig.

— Men det har vært viktig å bidra til et
kompromiss som betyr en heving av
skogbruket i forhold til dagens nivå. Det
er det nå tilrettelagt for, sier han.

Midteng er ikke i tvil om at Levende
skog-standardene gir et bedre skogbruk

en hvis man følger dagens gjeldende
sko glov.

-- Skogloven bygger på «frihet under
ansvar» prinsipp, og det overordnede
malet der er hensynet til økonomi;
derunder lønnsomhet for eier og jevn
tilforsel av rastuff til industrien, I
Levende Skog er de økologiske hensyn
blitt tillagt langt støte vekt, slar han fast.

Kan miste troverdighet
l.ikevel er ikke Midteng overbevist om at
de 23 standardene far like god effekt som
forventet. Det er fordi han mener Levende
skogs opplegg for sertifisering av
skogbruket etter standardene er for dårlig.

Det finnes nemlig to måter å bevise at
man driver etter bærekrafige prinsipper
— en enkel måte og en mer krevende. Den
enkle veien, nemlig å sertifisere etter iso
systemet, betyr at skogeierne selv velger
hvilket nivå de legge egen forbedring av
skogbruket på. Et slikt system tar etter
miljøbevegelsenes syn ikke godt nok
vare på naturverdiene i skogen.

— Dermed mister også standardene og
sertifiseringen mye av sin troverdighet,
sier Midteng.

Krever nøytral tredjepart
For å få miljøhevegelsens videre
velsignelse, er det et ufravikelig krav at
også selve skoghehandlingen sertifise
res.

—Det eneste troverdige systemet for
dette er det internasjonale Forest
Stewardship Council (tsc). Fsc:’s
sertifiseringssystemer er laget spesielt
for å oppnå en Økologisk akseptahel
skogforvaltnirig, sier Midtung.

han mener det vil kreve en viss
tilpasning av Levende Skog-standardene
for at de skal bli godkjent av Fsc, men at
det arbeidet som allerede er gjort er et
godt utgangspunkt.

—Først når vi kan sertifisere norsk
skog etter en Fsc-godkjent standard, vil
det skapes tillit i internasjonal
sammenheng. Mye av vitsen med
Levende Skog faller bort når vi har
utarbeidet standarder for god skogshe
handling, men ingen forpliktelser til å
følge dem, sier Midteng..

Kvaliteter

I vårt indre
ligger det et felt
av uforklarlig energi.
lier er ingen tall,
ingen logisk argumentasjon,
intet samlested
før vitenskapens data,
av forgjengelige ting.

Men likevel:
Ilerer var største
rikdomsk ilde.

I kr bor glede,
godhet, toleranse;
her hrr ydmykhet og innsikt.
Her er livsviljens bolig,
heter livets kvaliteter gjemt.

Har vi omsorg for vart indre?
Gir vi næring til det senter
som bestemmer fargen
pa vårt liv?

Fyll kilden opp!
Skap et overskudd
som vi og verden trenger!

Fyll kilden opp
med sommerfuglens farger!
Fyll den opp
med vinterskogens stillhet

med vårens nye dufter
og svarttrostens toner.

Fyll kilden opp
med ærefrykt for alt liv,
med tid til ettertanke,
og en styrket vilje
til å være god.

Seksjonsleder Thor Midteng i Naturvernforbundet er glad for at miljøbeve
gelsen er blitt enig med skognæringen om standarder for bærekraftig skogbruk.
Likevel er ikke Levende Skog noen garanti for at norsk skogbruk blir mer miljøvennlig.

M iljøløsn ing uten miljøgaranti

Natur til glede og undring
Tekst: SIGMUND HÀGVAR Foto: JØRN BOHMER OLSEN

0

0
Skogs standarder for
bærekraftig skogbruk. Han er
også mektig imponert over
den bredden av organisasjo
ner som har deltatt i Levende
Skog. Men om standardene
er gode nok, vil han ikke
kommentere.

—Jeg har kun fått en rask
presentasjon av opplegget.
Det ser unektelig bra ut, men
jeg har for snevre kunn
skaper om både norsk skog
bruk og innholdet i Levende
Skog til å vurdere hvorvidt
de er gode nok til å få rsc
status, sa Fsc-sjefen til Natur
& miljø da han var i Norge
for kort tid siden.

— Hva må til for å
eventuelt gi ordningen FSC
godkjenning?

— For det første må

definitivt flere av organisa
sjonene som står bak
Levende Skog bli
medlemmer av FSC. Det er
et krav vi har. Noen
tilpasninger og forbedringer i
forhold til våre kriterier må
sikkert gjøres. Utover det blir
det nødvendigvis ikke mye
jobb, sier Synnott.

— Du tror altså de
bakgrunnstall, registreringer,
og utredninger Levende
Skog har gjort kan være
grundige nok FSC
godkjenning?

— Uten å kjenne innholdet
detaljert; ja det vil jeg tro.
Dessuten har Levende Skog
vært langt mer åpen og
demokratisk enn liknende
prossesser i andre land. Det
er utvilsomt et stort pluss.
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Liv i laga

Situasjonen
Naturvern-
forbundet
Av ERIK SOLHEIM, Ieiar

M
ange medlemer har lurt pa kva som har
hendt i )aturvernforbrindet denne

varen. Sentralstyret er klar over at mange

har etterlyst direkte informasjon om utviklinga. Eit

brev til alle mrdlemenc kostar over 110 000 kroner,

og sentralstyret kom til at det var for dyrt i ein så

alvorleg okonomisk situasjon som forbundet er i.

Og etter at Fleidi Sorensen

trekte seg som leiar 12. mai var det

for seint å fa ut informasjon i nr ti)

av Natur&’Miljo magasin. Bladet

var ferdig produsert.

Ved utgangen av 1997 hadde

f rhundet ein negativ egenkapital

p 7,4 millioner kroner. Omset

ninga 1907 var pa 23 millionar.

Ein del av TV-aksjonsmidlane var

brukt til andre ting, og vi ma

skaffe nye pengar for å gjennom -

føre dci prosjekta som vi har lova

det norske folk å utføre. At

forbundet skulle gå konkurs var

en hogst reelt trugsmål.

For å kunne drive vidare, matte vi først av alt få

driftskostnadene ned på eit nivå som ligg under dci

inntektene vi kan rekne med, dette har kosta harde

I

nedskjeringar. Sekretariat er i skrivande stund

omlag halvert sidan først i mai. Dei aller fleste som

sluttar har sagt opp sjølv. I tillegg til nedgangen i

personalkostnadene har vi redusert andre

driftsutgifter til eit minimum. Dette arbeidet held

fram, m.a. for å få lågare husleige.

Etter vedtak i landsstyret 23. juni har vi nå ein

likviditetssituasjon framover som det ser ut til at vi

kan bere, med unnatak for september. For å komme

over denne inånaden treng vi ekstra inntekter. Vi

meiner nå at det kan vi be om, fordi pengane vil gå

til å halde forbundet i live.

Det grunnleggande vilkåret for å unngå konkurs

—at drifta går med overskot -- er vii ferd med å nå.

Dette inneher likevel ikkje at nokon kan garantere

at forbundet overlever. Vi har ikkje ordna opp med

kreditorane.

Den i
.

mai ha vi om hetalingsutsetting for all

gjeld opparbeidd per i. Det var då utsikter til at

vi kunne få ein ekstra stønad frå Miljoverndeparte

mentet. På grunn av uklare forhold omkring iv

aksjonsmidlane, tok regjeringa ikkje standpunkt til

søknaden. Vi var dermed ikkje i stand til a innfri

floko av dci eldre krava.

Den største kreditoren er Natur og Ungdom, som

vi skuldar eit likviditetslån frå. 0997 og tilskot som

dci har krav på etter tidligare vedtak, til saman

bortimot ein million kroner. Vi skuldarrundt to

millionar til eksterne leverandørar av varer og

tenester. Dci fleste av desse — som er bortimot 270 i

0 alt — er relativt små kreditorar.

Dette inneher at det er mange usikre faktorar i

grunnlaget for å handtere den eksterne gjelda. I

tillegg har heller ikkje fylkeslaga fått det dci skal av

kontigentoverforing dette året. Til saman utgjer

dette ei gjeld på vel seks millionar kroner, om vi

held ‘rv-aksjonspengane og nokre andre øyre

merkte prosjektmidlar utanorn.

Sentralstyret vil ha klart eit framlegg til

gjeldsordning innanmidten av august. Det er klart

at vi lever på nåde frå kreditorane, og før vi kan få ei

eller anna avtale med dci, vil situasjonen vere

usikker.

Eit gledeleg moment er at fleire har sagt seg

villege til å stille opp for å hjelpe forbundet

økonomisk. Dette gjeld både einskildpersonar og

verksemder. Men rimeleg nok vil dci ikkje kaste

pengar inn i noko som kan Ni eit

konkursho, og vi augner nå altså ei

løysing på den situasjonen ved at vi er

på veg mot ei drift som kostar mindre

enn vi tener.

For naturvernarheidet i forbundet

har det sjølvsagt store konsekvensar å

måtte redusere drifta så kraftig. Dette

gjeld ikkje herre sentralt. Fleire

fylkeslag har fatt store vanskar fordi

kontigentoverforingane ikkje kjem i

tide. Også lokallag har lidd under

mangel på pengar som dci har krav på.

Sentralstyret vil prøve å gjennom

føre arbeidsprogrammet frå landsmø

tet i fjor så langt det er mogeleg.situa

sjonen krev at vi tenkjer ut andre

måtar å gjere det på enn det som var mogeleg med

eit større sekretariat. Kanskje kan interesserte

fylkeslag få meir ansvar for arbeid som nå har lege

sentralt? Vi bør truleg tenkje meir på å utvikle

nettverk av frivillege i heile organisasjonen.

Vår eigenart som miljøorganisasjon er knytta til

eit folkeleg engasjement og stor innsats frå mange i

våre fylkes og lokallag. Vi oppmodar interesserte

om å melde ifrå, slik at vii lag kan gå laus på desse

oppgåvene utover hausten, når vi venteleg har fått

unna dci mest akutte økonomiske vanskane og kan

vite at vi overlevver.
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Det grunn
leggande
vilkåret for
å unngå
konkurs —

at drifta
går med
overskot —

er vi i ferd
medånå

Ei!
gledeleg
moment er
at fleire har
sagt seg
villege til å
stille opp
for å hjelpe
forbundet
økonomisk
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Aspen 2-taktsbensin
Norsk institutt for ord- og skogkartlegging
Raveien 9, Postboks 115. 1430 Ås,
Telefon 6494 97 00 Telefaks 64 94 97 86

Befolkningens livsgruirnlag og velferd forut
setter en hærekraftig bruk av naturressursene.
NIJOS bidrar til dette gjennom innsamling og
lormidling av data om ressursgrunnlaget i inn—
og ut mark. Gjennom N IJOS far samfunnet
tilgang pi informasjon og kompetansetjenesler
som er nødvendige lor å sikre en hærekraftig
Iorvaltmng og bruk av naturen til:

• Matvare- og virkeproduksjon som dekker
grunnleggende behov for mat og husly

• Et rent og variert naturmiljø for trivsel og
god helse

• Jord, skog og landskap som basis for
verd iskapi nu

• En kunnskapskilde og et pedagogisk
hjelpemiddel

v

Med dette som utgangspunkt burde Natur & Miljø være hoyaktuelt 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 miljobakgrun n/i itleresser.

— 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 miljoet.

Med Aspen 2- taktsbensin går motor- og ryddesagen, gresstrimme
ren og mopeden dessuten enda bedre og holder lengre.

ASPEN

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

Aspens helse- og miljotilpassede
bensiner finner du hos din
nærmeste motorsagforhandler.

ASPEN PLTROLEUM AB, Nils Hansens veiS, 0667 OSLO. Tel 226307 40. Fjis 2264 1’) 02

NISK

Veidekke er en av Norges ledende
entreprenørhedrif ter med virksomhet
innen bygg, anlegg, astaft og eiendom.
Veidekke er engasjert internasjonale
prosjekter og utenfor Europa.

Veidekke legger vekt po a være en god
ridgivor og en pulitulig samarbeide
partner. Selskapets kompetanse og
tin ineielk styrke gir ik kerhet for
proh;e,onell gjennomloring av de
prosekfirr Vodokke engaejerer seg i.

11361 Billingstad

Norsk institutt for
skogforskning
Norwegian Forest Research Institute

I.F’R. LANDBRUKETS FORSØKSRIN(;ER

Saeahygget. 432 A.T IL: 64 07 21 00
Fax :6407 21 10. Epost:llr@llr.no

R)rsçiksrinrile er det s iktigste s stemet ler
lokal flusks—oiz radgivingsvnksoinhet innen
planleprodnksjon.Vi i Ihyr radg iving innen:

• Plan leproduksj on

• Mi lj i 1—og ress ii r.spl anlegg iv

• Biologisk mangl eIcI og skjotsel a kulturlandskapet

• økniogisk Iandhruk

• Utnyttelse :i gardens ressurser

• (ijedselplanlegging

Norsk institutt for skogforskning (NISK) skal
være en ledende kunnskapsleverandør for

myndighetene, næringslivet og all mennheten

i arbeidet for en hærekraftig lorvahning av
skogressursene.

NTSK skal gjennom forskning og utviklings—

arbeid styrke det vitenskapelige grunnlaget for

forvaltninu av skouressursene. verdiskapninu

basert på skog og milj4innsats i skog.

NISK ei- et forvaltningsorgan med særskilte

full makter under Landbruksdepartementet.ROGALAND

FYLKESKOMMUNE
arheider hl.a. med disse iniljøsakene:

• AKSJON JÆRVASSDRAG Norsk institutt for skogtorskn ing (NISK)
• AVFALLSPLAN FOR ROGALAND Høgskoleveien 12, 1432 As

. SYKKELTURISME TIf 64 94 90 00 - Fax. 64 94 29 80

LANDBRUKSDE PARTEMENTET

Skog og klima
Skogbruk og bruk av tre for å motvirke klimaendringer

I 1995 bandt den norske skogen nær 14 millioner tonn CO2 som er mer enn 1/3 av det totale CO2-utslippet i Norge
fra fossilt brensel. Større skogproduksjon, mer bruk av trevirke i stedet for mer energikreven(le materialer, samt
større satsing j)å bioenergi er tiltak som vil bidra til a forsterke den gunstige klimaeffekten gjennom okt CO2-binding
og reduserte utslipp.
Oppbygging av skogressurser og økt bruk av treprodukter vil redusere CO2-konsentrasjonen i atmosfæren og vil der
ved bidra til å avdetnpe drivhuseffekten.

I )ette skjer IJa følgende mater:

• Trær som vokser tar opp CO2 og lagrer det som karbon
• Bruk av trematerialer binder CO2 i lang tid

Okt satsing 1a skogbruk og bruk av trematerialer bidrai- samtidig til å oppretthokle skogen som ressursgrunnlag for
kommende generasjoner og at en større (lei av (lei framtidige forbruket kan haseres pa fornyhare ressurser. l)ette vil
også bidra til å hevare skogsområdene med tanke p det biologiske mangfoldei og som kilde for rekreasjon.

Opplysningen kommerfra en rapport so;iz omhandler skog og treprodukters potensiale til a dempe klimaendringer Rapporten er
utarbeidet for Landbruksdepartementet av ei arheidsgrup.pe med representanterfor Landbruksdepartementet,

Miljøverndepartementet, Olje- og Energidepartementet og Statens Foru rensingstilsyn.

78% av våre 60 000 lesere har utdannelse på uiiversitets-/høyskolenivå’
60% har sitt daglige virke i staten, kommuner, forskningsinstitusjoner og
utdan nelsesi nsti tusjoner.
83% befinner seg i aldersgruppen 25—54 år.

Felles for dem alle er miljointeressen.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på tif. 22 71 92 20
om du ønsker ytterligere opplysninger om vår leserundersøkelse eller
annonsemuligheter.
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Prémieoopgave
DYRE BAR NI iq bo n

Blekkulfs miljadetektiver
er Norges eneste
miljøvernklubb for barn.
Sammen med Blekkulf og
vennene hans kan du
jobbe for ren luft, rent
vann og ren natur. Som
medlem i klubben får du
medlemsblader med
spennende lesestoff om
dyr, natur og miljø og
oppgaver du kan løse selv.
Noen ganger får du også
plakater eller noe annet
spennende. Medlems-
skapet koster 125 kroner,
og vi starter med å sende
deg et velkomstbrev med
blant annet blader,
klistremerker og en kul
Blekkulf-pin.

f s i d e n e

Vi fyrer løs med åtte spørmål om dyr og barna
på siden. Det du må gjøre er å finne riktig svar
til oss, er du med i trekningen av 10 bøker om

i Kan du navnet påto dyr som føder kalver?

2 Hva kalles sommerfuglen før den blir voksen?

deres. Svarene finner du rundt omkring
til spørsmålene. Sender du kupongen
Blekkulf og vennene hans. Lykke til!

4 Hva var frosken da den var mindre?

5 Hva gjør elefantmoren når barna er uskikkeligi’?
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6 1-Iva ser tigerungen når den blir født?

\. i

3 Fjellreven føder mange barn. Hva kalles de

7 I Ivorfor legger gjoken eg i andre fuzlers rede?

8 I Ivor mye veier en elefanthaby?
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i Svar
2 Svar
3 Svar
4 Svar’
5 Svar
6 Svar’
7 Svar
8 Svar:

Du trenger bare å hafem riktige svarfor å vinne!

Porto
betalt

I
I
I
I

i

11 Ja, jeg vil bli miljodetektiv. Se informasjon til høyre,

I Navn’
Adresse’

I Postnr

I
Fodselsdato og -âr

— — — — — — — — — — — — —

SVARSENDING
Avtalenr. 152220/21

Blekkults
Miljødetektiver

Grünerløkka postkontor
0505 Oslo
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PHILLIPS

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY

Begynnelsen

Phillips har levert olje og gass fra Ekofisk i nærmere

30 ar. Verdiskapingen har vært enorm for

selskapet og nasjonen. 895 milliarder 1997-kroner

lyder de samlede inotektene pa

Stigende driftskostnader, innsynking av havbunnen

og strengere krav til sikkerhet gjorde at vi for fem år

siden startet gjenutviklingen av Ekofisk.

Gjennomføringen

40 000 mennesker fra 400 firma i 9 land har utfort opp

draget. Bronnhodeplattformen Ekofisk 2/4 X og transport-

og prosessplattformen Ekofisk 2/4 i er terdigstilt i henhold

til planen. Rorledninger er lagt om og samlet pa Ekofisk

2/4 i. Gamle og nye systemer er koplet sammen.

Resultatet

Åpning i august 1998. Konsesionstidvn er utvidet til 2028.

Og vi ser muligheter enda lenger. Utnyttelsesgraden er

okt til 44 prosent. C02-utslippene er redusert med 40 prosent

og N05-utslippene med hele 60 prosent. Verdiskapingen pa

Ekofisk fortsetter inn i framtiden. Ekofisk er, og vil fortsatt

være, svært matnyttig for naslonen.

Velbekomme og velkommen til vår ONS- stand E 530

I augusT isaa apner vs der nye Eks fiskanlegget.

Oet bestar av en brøvnhodeplatrform og en

prosess- og transpnrrplarrform samt en vesentlig
omlegging av rorieslningssysremer.

Ekofisk - en ny æra.


