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Serengeti: Sjiraffmoren og
ungen beiter i et akasietre. En
ensom hunløve glir sakte gjen
nom det tette savannegresset.
Da det er knapt tyve meter
igjen setter hun inn angrepet.
200 kg ren love styrter fram.
Den voksne sjiraffen reagerer
imidlertid raskt og får plantet
en hov i siden på løven. Hoven
er på størelse med en ferdig
pizza og minst like vond.

Alaska: En moskuskalv er ille
ute. En ung ulv henger i ragget
på den og er i ferd med å trekke
den ned. Bakfra kommer
resten av moskusfamilien og
ulven må slippe taket et øye
blikk for ikke å bli tråkket på.

Ulven er endel av en flokk,
og de fortsetter å forfølge mos
kusene innover tundraen. Pla
nen er å skille ut et dyr. Med

ett stopper moskusfiokken på
en liten høyde og de voksne
dyrene gruperer seg som en
borg med palisader av skaller
og bom. Ungene er nå trygge
inne i «festung moskus».
Ulvene kretser rundt en stund,
usikre. Til slutt trekker de seg
tilbake på søk etter noe min
dre energikrevende mat.

Somalia: En ung, skruhhsul
ten, leopard stirrer på et nei’
hornsomneppekunne hiytt
seg mindre. Leoparden lagi i

planen i kattehjernen oni
«sinnsykt prosjekt—- ni ill,i
prøves».

Amazonas:Jaguaren liii ‘llr
ede klart å bite tapiren iii g.mg
i nakken. Den kraftige iii’n
beskytter imidlertid dy et ‘itIk
at bittet ikke gjør sal ‘ i

Nåbrasertapiren gj’’ liii

ner og kratt med jigit n p
hjul. Tapiren har ku ho fiva

‘djal Ipi’It.i: Vi i In turgåere
oppIevr (11 sânn dag

lii kkc ei -i larlig hvor
t’.i gr hrn. b. i i’ lii går. Sent i

I mcII i i ‘iiili vær — rød
i r.hyIt iilg1i’T og blå him—

niri I i til’ de opprinne—

den ;.iil 141.iI.ilsi) ililti tor—
st,’ittili’i il ti11- lit tilå
o1i1ll-i- rglv.iiiii -.-lvknnie
din ikke iiIiII.4 -11kl. .iliiren

iIIk1ei voniiniange
iii i i i ruili-i lit i liltOver

1)11 ‘‘iin oij ki mmiii 11)1)
lii .iiilri? Iit’ r

Ilgr jit.Intim’ iiii å «stikke»
i) p p* Jitmin meters-toppen

oIdu gi mii for en stund.
V ruIrr i ‘det indlover langs
Sk)øI[e lvi om går hvit og
hrucnde i’diiver dalen.

Liter i --i tind kon-imer vi til
el bru på brua ligger to
uucr og -iver i sola — ei søye
ugrt i het var jo også et
iled h-’li’ seg til — elva brå
ker t-t ikke er mulig å høre
dcr in i’n kommer .... Eller

undervurderer vi sauens vakt
si imhet?

Vi nærmer oss brua uten at
liii’ skjer. Vi tramper ut på
li ita liten at noe skjer. Deret
Iii går vi helt bort til sauene

il noe skjer. Vi har ikke
lyt til i skremme vettet av
dini si iii et par skritt til
Ii,iki’ og Iii’nili’r httyt—forhva
sier iii i (‘gint I g til en sau?
l)e to sii\’i’r solit on de skulle
ha tvil hvit mdi’. Vi gär helt
bort til dem igjen i g 1< imter,
høyere den iii’ ga ng. Med ett
farer søyi opp, sender oss et
raskt søyi’bhikk og hirsvinner
iver ii aiimlri’ sbhi’n, Men ikke
lnnitnt, lit sover videre. Først

mii liten lytt ned fjeilstø—
viii vil- ni’! det og skjener
mv.i i i ml lii iioren som nå er
vi iiii 1< ke alle hauger— så

i tivi’itf.iII i’n god del av dem.
iii ker at hvis jeg hadde

i-i t ji’rv ni. så hadde jeg vært

Vil ingenavosserjerv—så
vi gir litt opp i ha og angriper
i ni t1 i kkene. Vi blir sittende å
si over mot 2000-meteren på.
ti’n andre siden av dalen. Skal

vi likevel gjøre et fremstøt? Vi
bestemmer oss for å snu og
prøve. Det betyr i praksis at vi
ma gå en halvtime, for så a
krysse brua igjen. Og der ligger
de to sauene forsyne meg nok
en gang, og nøyaktig den
samme prosedyren gjentar seg.

På vei opp mot toppen stø
ter vi på flere sauer i omlag
1500 meters høyde. I-hva de
skal der er ikke godt å si -- ter
renget er så bratt at en av dem
faller ned fra en liten hyl le og
triller ti—tolv meter før den
heldigvis kommer seg på
beina igjen.

På vei ned fra toppen, som

forøvrig er vel verdt slikt, blir
vi sittende og nyte den siste
kaffekoppen i kveldssi li. Med
ett ser vi sju reinshti liker som
kommer i lav-gir (skjønte
den?) over et snølvii’. 1:1 par
hundre meter fra oss blir de
oppmerksom me I ii de li inn
trengerne som sitt er ganske
stille. Det er i ng’Ii tegn til
panikk. Nærmest iluvent veks
ler de ned el gir liakk, omtrent
som Kipkeler pi oppløpssiden
på 8oo meter, i g legger inn
cruisekont rollen i retning Hes—
tebrepiggnie. t’t overlegent
syn. Jeg ti’n kr ,ih hvis jeg
hadde vert ‘lv nå så hadde
jeg vart snItt’n og muligens
tatt en iii ned å hrua. U
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I Afrika er det med elefanten som det er med hvalen i Norge.
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I El Salvador, hvor forurensning krever flere liv enn krigen
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Duket for nye lenkinger 42
Når Statkraft børster støv av gamle utbyggingsplaner i Saltfjel
let, blir naturvernerne heite i toppen og børster støv av gamle
lenker.

Leder

VASSDRAGS

KAMP — IGJEN!
ARE MÅNEDER ETTER den politiske kam

pen om øvre Otta gjør vassdragsver
nerne igjen seg klar til kamp. Denne

gangen for å redde tre vassdrag i Saltfjellet. Tre
vassdrag som ligger i og rett utenfor nasjonal
parken. Statkraft vil ha penger i kassa. På natur-

— er’s bekostning.
Naturverneme har tøffe tider i Norge.

Skytefelt, fastlandsforbindelse i Lofo
ten, øvre Otta. Tre tap for naturver
nerne siste år. Kampen om Saltfjellet ble
på mange måter tapt for en årrekke
siden. Beslutningene ble nemlig tatt på

Natur— slutten av 8o-tallet. Statkraft har latt pla

e e e nene ligge brakk, men nå skal støvetv rn rn blåses vekk og vann legges i rør. Verne-

har tøffe siden tar likevel opp kampen. Ikke på
- tross av, men på grunn av at beslutning-

tider i ene ble tatt for lenge siden.

Norge
Mye har endret seg siden jappetida,

påpeker verneme. Vel, med årets avgjø
relser i store naturvernsaker, kan man

lure. Alt tyder på at norske politikere fremdeles
sliter med suveren forakt for naturens egenverdi.

Saltfjellet og Svartisen ligger langt nord. I
behandlingen av Lofotens fastlandsforbindelse
har man prestert å åpne for veibygging i rand
sonen av en nasjonalpark. På mange måter lik-
ner Saltfjellet-utbyggingen på denne saken.
Avstanden til Oslo og beslutningstakeme er hel
ler ikke på vernernes side. De fleste politikerne
har aldri vært på Saltfjellet. Og det er vanskelig
å skape engasjement for noe man ikke kjenner.

For oss som har vært der, er saken klar: Salt
fjellet-Svartisen nasjonalpark er en perle. Rand
sonen rundt parken er viktig. Man setter ikke et
vakkert bilde i en stygg ramme. Området bør
med andre ord vernes for Statkrafts leting etter
raske penger. Selskapet bør benytte anled
ningen til å rive planene i filler, og slå fast at
uberørt natur er viktigere enn en terrawatt.
Hvis ikke bør landets politikere ta ansvar. Par
tene har en siste mulighet på tampen av dette
årtusenet. Til å bevise at de faktisk anser natur
som en verdi.

Abonn.m.nt Inotit,asJon.r kr 340,-
Abonn.m.nt .nk.itp.rsoner: kr 225,-
Bestilles hos
Naturvernforbundets mediemsservice,
Postboks 342 Sentrum OiOi Oslo, Norge.
Til: 22402400 Tei0faks: 224024 10,
• Naturoernforkurdet innestår kke for

miiøvennhgheten til de bedr:frer, tjenester eller
produkter som det annonseres for i Natur & Mijø.

Urbane fugler 60
I Oslo er det ikke bare
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gi I. i og i rolig også andre

get har foregått gjennom en
arrekke — lenge etter at Mon
santo visste at PCB var skadelig,
hevder Naturvernforbundet.

Monsantos fingeravtrykk»

Store deler av denne giften
befinner seg fremdeles i norsk
natur, i havet, på sjøbunnen
eller i fyllinger som lekker.
Monsanto har så langt ikke
villet rydde opp etter seg.

Fordi miljøgiften PCB etter-
later seg et kjemisk «fingerav
trykk»— unikt for den enkelte
bedrift — er det lett å spore
hvem som har forurenset hvor.

Naturvernforbundet har
funnet Monsanto-gift i sjøom
råder blant annet i Oslo, Dram
men, Horten, Glomma, Hvaler,
Kragerø, Arendal og Farsund.

Gode grønne kort

Nylig fikk kjemigiganten
levert flere tønner med giftig

havområder med i’i gjerm
nom en årrekke.

I tillegg vil FOE og Greemill
ace trolig samarbeide i iii

pen mot Monsanto. Greem
ace — som har sloss mot Ml ‘ii

santo før — har tre nmiiiiiiiier
medlemmer på verdemihasi’,
ogkontoreri tredve litil

— Vi har diskutert iii ti og

ser store fordeler i i ku, di
nere innsatsen mot Mii ,,ilti

si,iititiil. 1 I.i,mihi(,mtrap.
(iii III lit mi loilorerpå

lyd i i Vti.a’llOiIi, Norges
N.itiii. iiliiiiiiij, lI_verte

‘I Cl hvor 111,111 onsker
.1 ‘01111. i li il,, IIiI_1_I Mon—

Ol? iOpig vist
i iiiiiieveran—

• i k.iit v.t’ir tilten pa et
i Il I iitlssalen.

\i i ull tiristertilå
iii.,, Iciiii ,,Ii?ii, og vet at

rOl, ile! selalsmann
li ir i i’e il l)4’,kC, trude Pleym.

flfrn MV oenpeace er i
sychlIkkct . i ktis med for
.krre fra Iji i . isitelet i Umeå
lii, . kart mniljogifter på
ogrundt iiliiril.

vi, juridisk sett, har meget
gode kort på hånden. I tillegg
er det noe som heter rettfer
dighet. Her har vi et digert
multinasjonalt selskap med
uhyre sterk økonomi som
gjennom en årrekke har for-
giftet norsk natur — også vil de
ikke engang forsøke å rydde
opp etter seg. En slik sak må vi
ta tak i, sier informasjonssjef i
Naturvernforbundet, Kåre Ole
rud til N&M.

Vil kjøre prinsippsak

I motsetning til informasjons
sjefen i Naturvernforhundet er
det umulig â få uttalelser om
Naturvernforhundets brev fra
Monsanto i Norge som bare

Kort om
Mon-
santo
I Hvor: Firmaet har base i St.

Louis, Missouri, USA og har

omlag 30 000 ansatte. Profile

rer seg stort som et .Iife Sci
ences selskap. Europa-konto

ret holder til i BrOssel.

I Hva: Selskapet, som har

avdelinger over hele verden,

selger sprøytemidler, kjemika

lier, sprøytemiddelresistente

frø og såprodukter og farmas

øytiske produkter.

• Hvor mye: På verdensbasis

har Monsanto de siste årene

hatt en omsetning på omlag

femti milliarder norske kroner.

• Produkter: Selskapet står

bak kjente handelsprodukter

som Roundup (verdens mest

selgende sprøytemiddel),

Nutrasweet, SGH (Bovine

Growth Hormone) sprøyte

middelresistente soyabønner

og har slagordet .Food,

Health, Hope*.

I Struktur: Monsantos virk

somhet har vært delt i to:

Monsanto Chemical Company

og Monsanto Agrculture. I sep

tember 1997 ble Monsanto

Chemical Companys virksom

het utskilt som et nytt selskap,

Solutia. Det er denne nydan

nelsen, som i følge Naturvern-

forbundet, ikke forandre det

faktum at PCB ble produsert

og markedsført i Monsantos

navn i hele etterkngstiden

fram til forbudet mot denne

miljøgiften kom i 1980.

I PCB-produkter: Monsanto

Industrial Chemicals startet sin

produksjon av PCB i USA i 1935.

Monsantos PCB-fabrikk I New

port, Storbritannia startet opp

i 1954. Selskapet solgte PCB i

Norge under handeisnavnene

Aroklor og Pyrochlor fra både

usa og Storbritannia. An dre

komersielle PCB-produkter fra

Monsanto er Santosol, No-Fla

mol-Askarel, Therminol, Turb

inol mli,

påpeker at henvendelsen ikke
har noe med dem å gjøre og at
den derfor er sendt til England.
— Monsanto i Norge sier de
ikke har noe med dette å gjore

Norske
dyr er
spesial
avfall

mer en ny rapport om t1mil]0gftL’r

i norskc der. Ifølge Direktoratet
for natomforvaltning (Dv) er i’cB
hovt’dproblenwt når det gjelder
forurensning i norske
kystfarvann.

• J[.NS P, TOLDNÆS

Eggene til et havornpar på
Mçire som ble undersøkt i i
1983 var forurenset med 400

mg i’CB/kg. Det er åtte ganger
høyere enn grensen for spesi
alavfall. I fuglelever er tallene
ofte mange ganger så høye.

Rapporten Miljøgittc’r og radi
oaktivitet i norskfauna — inklu
dertArktis og Antarktis er laget
av flere forskningsinstitusjo
ner pä oppdrag for Direktora
tet for naturforvaltning (ON).

og henviser til kontorer i Eng
land. Elva sier Naturvernfor
bundet til det?

Det er bare tull. Vi har
papirer som viser at det er
Monsanto som har markeds
ført og solgt giften i Norge.
Også etter at de var klar over
skadevirkningene -- det vil si
mot bedre vitende. Det vet
Monsanto like godt som OSS.

De kan ikke slippe unna
ansvaret ved å forandre struk
tur ga selskapet.

giften PCB.

I rapporten peker forskerne
pa at det er grunn til bekym
ring fordi det stadig lekker
miljøgifter ut i norsk natur.
For landpattedyr er situasjone
nen relativt trygg, mens sjø
pattedyr og andre arter i havet,
samt kjøtt og fisketetende
fugl, er i faresonen.

Dette er noen av proble
mene den norske faunaen har
å stri med:

• I’cli-nivaene i er høyt og
synker bare langsomt. Mange
arter har hatt så mye pc i seg
at forskerne forventer at det
har gitt skade på fosteret.
Utsatte arter er bl. a. havørn,
vandrefalk, hønsehauk, spur
vehauk, svartbak, silde
måke,gramåke, fiskeørn, hav
hest, ilke og havsule.
• Hos mange fugler er det fun
net sa mye PCB i leveren at det
trolig har medført forgi ftning.
For eksempel er det funnet
1260 mg/kg hos hønsehauk,
550 mg/kg hos hubro og 250

rng/kg hos kongeørn.
• Hval sel oter og mink er spe
sielt utsatt for I’CB. Hval er sær
lig utsatt for kloronganiske for-

— Det er flere selskaper som

har solgt i’cu i Norge — hvorfor
gar dere løs pa akkurat I\’lon
santo?

— Fordi det etter vart skjønn
er Monsanto som er «vær
Stingen» blant disse selska
pene. Derfor ønsker vi å kjøre
en pnisippsak mot dem.

•

- Opprydningskostnadene
er beregnet til mellom fem og
femten milliarderer kroner. Er
det relistisk å tro at det kan
stilles slike belop til radighet?

bindelser fordi dyrene har dår
lig nedbrytningssystyem. Gift
mengdene overskrider gren
sene for virkninger på nerve
systemet hos forsøksdyr. Det
er registrert forandringer i
kroppsfunksjoner, men ikke
sår og deformering slik som
hos for eksempel sel i øster
sjøen.
• Svaner og ender blir blyfor
giftet av jegernes hagl. I våt
marker kan hagl ligge strødd
med en tetthet på opptil
tredve hagl per kvadratmeter.
Det er også funnet blyhagl i
gulpeboller hos kongeorn.
• I en ikke offentliggjort
undersøkelse, foretatt av N IvA,

er det funnet høye konsentra
sjoner av PCB i lake fra Mjøsa.
• Kvikksølvforurensning har
gjort stor abbor og gjedde fra
en rekke innsj 0cr uten punkt
utslipp, uspiselige for mennes
Icer. Kvikksølvnivåene i nord-
områdene stiger



t europeiske mil
jøbyrået(EEA) i København ga
i sommer ut den første brede
prognosen for hvordan det vil
gå med miljøet i EU de neste ti
årene.

i miljaværmeldingen, som

EEA velger å kalle berge
ningen, er det ikke så mye å
glede seg over. Til tross for ii

unionen har jobbet med nnl
jøpolitikk i mer enn 25 ar er
nemlig ikke den generelle mil
jøkvaliteteniEu vesentlig lot
bedret.

Elvene bedre

Ifølge EEA har det vært gjiiit

betydelige fremskritt II
enkelte områder, slik som si
ring i tilstanden til en rik Le
elver, dessuten mindre ti i ii

i rik’ i.r ,i rtr cio, ,ider er des
VCT n oI’ il ln,in gitt i nega
liv illillir i1 ik;i.iii1elerde

i, in ni iii ii;’iire av avfalls—

i i A Lii, ikke miljø—
I _ilciii’ Iiirlra til den

lii-, I i il ic’ llviI1liIgen som
i t.i.Iil I i Arnsterdamtrakta

i I I’ iii ciiiiirriskesektorene
I iIIi’’ forandres slik

il I liii l.i sin del avansvaret
liii ti iiiriIraftig utvikling.

i I l’l )vIlSK VEKST: Til
tor . ni i od re miljøeffektivi

tet vil produksjon og forbruk
generelt kreve større naturres
surser og generere mer foru
rensning og avfall. Avfallsøk
ningen, som fra 1990—96 var
på ti prosent er forventet å
fortsette.

KLIMA OG ENERGI: Til tross
for økt energieffektivitet vil
EUs energiforbruk øke med 15

prosent hvis man ser perioden
1995—2010 under ett. Arsaken
er flere husholdninger, økt
mobilitet og økt transport. Det
er forventet 30 prosent økning

1’Linmisjo
nen foreslår 2 pikogram diok
siner per gram fiskemel og fis
keolje som ny grenseverdi. For-

i persontransporten med bil,
og 50 prosent økning i gods-
transporten. Dette medfører
en betydelig økning i utslip
pene av den viktige drivhus
gassen C0z. Dette gjør proble
mene knyttet til klimaen
dringer vanskelige å håndtere.

EUs mål om å redusere kli
magassene med 8 prosent i
perioden 1990 og 2008—2012

vil ikke bli nådd med de tilta
kene som var vedtatt før Kyo
tokonferansen. I stedet ventes
det en økning i utslippene på 6
prosent.

slaget er et resultat av dioksin
skandalen i Belgia. Saken har
vært til behandling i Eus faste
komité for fôrvarer. Der møtte
forslaget sterk motstand. Arsa
ken er kort og godt at de fleste
produsenter av fiskeolje og fis
kemel leverer varer med høy
ere dioksininnhold.

Flere land mot

Norge er ikke noe unntak. I
1995 ble fem produsenter av

TURISME: Internasjonal
turisme målt i antall ankom
ster er forventet å øke med
omlag 50 prosent i perioden
1996 til 2010. Dette medfører
økt transport- og energibehov
i tillegg til fortsatt byspred
ning. I enkelte av Eu-landene
er arealbruksendringen oppe i
120 dekar per dag. Kystsonen
er spesielt utsatt, her regner
EEA med at 8 prosent av are
alet er utsatt for såkalt høy
eller middels risiko.

MILJØGIFTER: EUs samlede
kjemikalieproduksjon øker,
samtidig som risikovurde
ringer mangler for 75 prosent
av de kjemikaliene som finnes
i stort vulum pä markedet.
Utslipp av tungmetaller som
kadmium og kobber vil øke,
samtidig som det er forventet
en generell økning i utslipp av
miljøgifter fra industri, land
bruk og veitransport. På den
positive siden vil utslipp av for
eksempel bly og dioksiner gå
ned.

Bekymret direktør

EEAs direktør Domingo Jime
néz-Beltrn legger ikke skjul

sjonens forslag hadde vært en
realitet. Tallene for fiskemel
var enda mer deprimerende.
Konsentrasjonene svingte her
fra 9,2 til 91,6 pikogram per
gram.

— Derfor har Norge foreslått
en grenseverdi på io—r piko
gram dioksiner per gram fis
keolje, og også en annen gren
severdi for fiskemel. Flere
andre land vil helt sikkert
stemme mot Kommisjonens
forslag, blant annet England
og sannsynligvis også Dan
mark, forteller Anne-Katrine
Lundebye Haldorsen, forsker
ved Fiskeridirektoratet.

Ifølge Haldorsen er norsk
sild ikke utsatt for spesielt stor

på at miljøtilstanden i EU ikke
er tilfredsstillende. Da rappor
ten ble lagt fram for FUs minis
terråd, 24juni, sa han blant
annet:

— Situasjonen for RUs miljø
og framdriften mot et bære-
kraftig samfunn er ikke til
fredsstillende. Tilstanden kan
til og med bli verre før vi har
tilrettelagt for forbedringer.

Men ifølge Beltrn finnes
det ogsà eksempler på en posi
tiv miljoutvikling i unionen.
Blant annet områder uten
plantevernmidler, organisk
jordbruk og vindenergi. Li

dioksinbelastning. Eus direk
tivforslag vil med andre ord
ramme store deler av verdens
fiskeriforedling hvis det blir
vedtatt.

Urolig bransje

Silfas, Norges største produ
sent av fiskemel og -olje har
registrert EU-utspillet med
uro.

— Hvis forslaget blir vedtatt
vil produksjon av fiskeolje og
mel av norsk villfisk være
umuliggjort. Dette vil igjen gå
ut over norsk oppdrettsnæ
ring, siden fôrprodusentene til
denne næringen er vår største
kunde, forteller Bjørn Marki i
teknisk avdeling ved Silfas.

Norsk produksjon av fiske-
olje og fiskemel varierer noe
fra år til âr, men utgjør i for
malår flere hundre tusen tonn.

Kjemper mot

EU-kommisjonens forslag skal
opp igjen i den faste komiteen
for fôrvarer i september. Fiske
ridirektoratet jobber for tiden
med å finne argumentasjon
for de norske delegatene, for å
prøve å forhindre at forslaget
blir vedtatt.

— Det er lite trolig at en
eventuell grenseverdi vil bli
satt så lavt som Kommisjonen
har foreslått. En rekke andre
grenseverdier for dioksininn
hold i foredlede fôrprodukter
er det større enighet om, for
teller Hans Birger Glende i
Landbrukstilsynet. Det er
denne instansen som repre
senterer Norge i fârvarekomi
teen. LI
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For mye
dioksiner
I NORSKE FÔRPRODUKTER
EU-kommisjonen foreslår

grenseverdier for dioksiner i

fôrprodukter som er så lave at

norskprodusert fiskemel og

fiskeolje kan bli stemplet som

ubrukelig.

• TOM ERIK ØKLAND

St.itus og prognoser

dro Thorn.s IucpcchiArcu .h 0,11.,

Norskprodusert fiskemel og -olje

inneholder mer dioksiner enn EU

har foreslått som grenseverdi.
sildeolje sjekket for dioksin
innhold i det ferdige produk
tet. Resultatet ble konsentra
sjoner mellom 2,1 og 5,95
pikogram dioksiner per gram.
Alle disse produsentene ville
med andre ord ikke hatt store
muligheter til à bli kvitt pro
duktene sine hvis EU-kommi

Mer forurensning er et av varslene i EUs .smiljoværmcldings..

Dystre
varsler
I EUROPEISK MILJØVÆRMELDIN;
EU5 miljøbyrå EEA har lagt fram en såkalt miljøvæt ti ‘I

ding for de neste ti årene, Tunge grå skyer domiriur

Iangtidsvarselet.

• JENS R TOLDNÆS
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- Situasjonen
for EUs miljø og

fra md r i ft e ti

mot et bære-
kraftig sam

funn er ikke til
fredsstillende.
Tilstanden kan

til og med bli
verre før vi har
tilrettelagt for

forbedringer.



millioner euro
peere har ikke tilgang til sik
kert drikkevann. 120 ooo blir
årlig drept i trafikken samtidig
som like mange dør av mdi
rekte virkninger som en følge
av veitrafikk. I tillegg er driv
huseffekten og reduksjon i
ozsaonlaget i ferd med å skape
nye helseprohiemer i Europa.

i8 juni undertegnet minis
tre fra europeiske land, her
under helseminister Dagfinn
Høybråten, en bindene proto
koll om vann og helse. Vann
protokollen var bare et av flere
temaer som ble drøftet på
ministerkonferansen i Lon
don. Felles for alle sakene var
likevel at de stort sett var rela
tert til helseproblemer som en
følge av at miljøødelegelser.
Dette kan illustreres med føl
gende eksempler hentet fra
bladet Dagens Medisin.
• Kolera, tyfoidfeber og hepa
titt A er sykdommer knyttet til
vann, og ofte forbundet med
utviklingsland. Disse sykdom-
mene gjør nå «comeback» i
flere europeiske land.
• Det siste året var det ‘go
utbrudd av bakteriell dysen
teri, 70 utbrudd av hepatitt A
og 45 utbrudd av tyfoidfeber
knyttet til drikkevann i
Europa og det nære Asia.
• Sverige har det siste tiåret
hatt seks utbrudd av vannbå

ren carnylohakteriose (diare).
noe som til sammen har
berørt 27 ooo svensker.
• England rapporterte om 13

utbrudd av kryptosporidiose,
en annen type diare knyttet til
forurenset vann fra landhru
ket.

I tillegg til forurensning
med bakterier og virus er mye
drikkevann også forurenset
med tungmetaller, nitratyer,
fluorider, plantevernmidler og
gjodselstoffer fra landbruket.
Slike forurensninger kan føre
til utbrudd av sykdom på kort
sikt, og til alvorlige lidelser
som hjerneskader på lang sikt.

Trafikken truer

I tilegg til rene trafikkulykker
er det også klart at veitrafik
ken forårsaker en rekke andre
helseskader.
• Forurensning fra veitarfikk
fører til økt anatall tilfeller av
lungekreft.
• Barn som bor nær veier med
mye trafikk har opptil 50 pro
sents større sjanse til å utvikle

NSB er sterkt delaktig i at lan
detsførste prwateide toqselskap
nå er stftet. Går alt efter planen
vil TiMrtoget Bratsbergbanen
A/5 være på skinnerijanuiir
neste år.

• KLAUS TVEDT

Alt avhenger imidlertid av titt

selskapet får godkjent sin [.un
sesjonssoknad. Mye tyde i p’ t

Jernbanetilsynet gir grønt lys,
men ingen vet foreløpig rir.

— Ingen har i nyere tid søkt
om noe slikti Norge. A lå I in

luftveissykdornmer i forhold
til andre barn.
• Fra rg8o til i gqo steg aiWill
europeere som utset I is It ir el
uakseptabelt støynivå ta tra
fikken fra i5 til 2( prosent.
• Barn som jevnlig plig
støy får vanligvis større put
blemer enn itiindre nett a
lese, skrive og ‘i k tusen I
seg.
• En rekke psyk i;1t bli
mer, fra aggresjon til sidisjon
og depresjttn er resulltlit iv
den økende i k ku.

Nir det gjeldei veil ti i kk
var det eitesle nitnslei konit—
ransen ble enig on el ikke
bindende i ho ti Snitt tar for
seg ett ekki lotlag til tiltak
for å ietlneit irihlenene
lcnytlet til i rntsjntrtsektoren.

Klima og ozon

Verdens itilstolgtitisasjon tok
Ogsi (1111) lot ihltitieiie med kli—
maend i i ngti i tg reduksjon i
07.011 Itit’i nu’il europas helse—
iniiiisl le. ti’’ ha om at helseef—
fikteitt iv lii le må overvåkes.

-tinn ei dii ur klart den stør—
li titt tili ingen, sier Gjer—

ittitritl Jatiiiveit, daglig leder i
dit nyslilteile selskapet.

NSB i iiilermobanensFlyto
get er dag det eneste som kan
smmenligiws med TiMEtoget

Ittit.Itetgbinen. Det hører
111111 til historien at Flytoget
lt.t i bI il kjørt i to år med dis

,iJt ti.

Regner med ja

økiitiiiiiisjef i NSB Persontra

li[.k Region Sør, CarI Erik
i ist. regner imidlertid ikke

iited il det skal by på proble

Ifølge WHO kan vi allered
registrere følgende effekter av
disse miljøproblenee:
• Økt ultrafiolett stråling som
gir økt risiko for utvikling av
hudkreft.
• Økning av antall heteholger
snitt kan føre til dødsfall.
• Øknin i sykdommer som
følger nialvarer, slik som Sal
ttiitnt’lIii og Campylobacier.
• la re for spredning av makt
ria. denne sykdommen opp
trer nå i Tyrkia og noen av de
tidligere sovjetrepublikkene.
• Lcishrnaniasis (infeksjon)
opptrer nå i det sørlige Frank
rike Spania og Portugal.
I Middbåren encefalitt (hjer
nebetennelse) er allerede fun
net i Skandinavia.
• Denguefeber (tropisk infek
sjonssykdom) er ennå ikke
registrert i Europa. men myg
gen som overførersykdommen,
Aedes a?bopictus, er allerede
observert på Balkan og i Italia.

I tillegg har flom, ekstreme
værforhold og springflo ført til
en rekke dødsfall i Europa.
WHO har derfor bedt med
lemslandene om å støtte forsk
ning som kan forutsi og fore
bygge helseeffekter som følge
av klimaendringer og ozonre
duksjon. E

mer å få konsesjon på Brats
bergbanen i Telemark. 55 pro
sent av aksjene i det nye tog-
selskapet eies riktig nok av
Gjermund Jamtveit og Halvor
Grenes Nye avganger, men NSB

er nest største eier med sin
aksjepost på 34 prosent.

— Det gjør dette prosjektet
annerledes. Det er ikke snakk
om ny drift på noen ny bane,
påpeker Qvist.

Må dobles

Bratsbergbanen går fra Notod
den til Porsgrunn, og har årlig
80—90 ooo passasjerer. TIME-

Arrene
etter
Tsjernobyl

p fra
enkelte områder i
Norge inneholder

flere årsdoser radio-

aktivt cesium per

kilo, Tsjernobyl-ulyk

ken har skylden.

•TOM [RIK ØKLAND

Tretten år etter Tsjernohyl
ulykken er norsk natur fort
satt rammet av det radioaktive
nedfallet. I enkelte områder
finner man opptil flere hundre
tusen hequerel Cesium 137

hver kilo sopp. Tolerabelt års
inntak av denne isotopen har
myndighetene satt til 8o 000

bequerel. For næringsmidler
som skal omsettes er grensen
satt til 6oo hequerel per kilo.
Sopp fra disse områdene er
med andre ord ulovlig å selge.

Saue- og reindriftsnæringa
må fortsatt fôre ned dyra når
de kommer tilbake fra som
merbeite.

toget Bratsbergbanen vil øke
antall daglige avganger fra
seks-sju til 16—17, samt
knappe noe inn på reisetiden.

— I dag venter togene opptil
tre kvarter på Nordagutu for å
ta imot reisende fra Sørlands
banen. Ellers går togene «hul
ter til bulter», som jeg kaller
det. Blir togtilbudet bedre, vil
flere bruke det, tror Gjermund
Jamtveit.

For at driften av TiMEtoget

skal lønne seg, må passasjer-
antallet dobles. 150 000 perso

— Cesium 137 har en halve
ringstid på litt over 30 år. Vi
forventer å jobbe med
målinger lenge framover, sier
forsker Tone Bergan ved Sta
tens strålevern.

Nedfôring

Enkelte områder i Norge, spe
sielt fjellene fra Valdres nordo
ver mot Vågå og grenseområ
dene i Nord-Trøndelag, ble
hardt rammet av Tsjernobyl
ulykken i 1986. Selve ulykkes
året ble flere titalls tusen
saueskrotter kassert på grunn
av forurensningen. I dag bru-

ner må bruke Bratsbergbanen
årlig for at tilbudet skal bli
varig.

— Hva får deg til å tro at så
mange vil ta toget?

— Erfaringene fra TIMEek

spressen fra Notodden til Oslo.
Med bedre tilbud gikk passa
sjertallet i taket tvert, sier
Jamtveit.

Med 40 år gamle tog?

Det er foreløpig ikke bestemt
hvilke togsett som eventuelt
skal brukes pâ Bratsbergba

ker man såkalt nedfôring for å
bli kvitt de radioaktive stof
fene. Cesium 137 binder seg til
berlinerblått. Dette blandes
inn i fôret, eller i saltstein, og
fører radioaktiviteten ut av
dyrekroppene.— De første årene etter ulyk
ken, og særlig soppåret ig88,
var nedföringstiden på tre-fire

måneder i de mest utsatte
områdene. Nå er den sjeldent
lenger enn fire uker, forteller
Bergan.

Statens strålevern utfører
jevnlig kontroller på varer
som selges i butikkene. Bergan

nen. Valget står mellom NSBS

40 år gamle BM-68-sett eller
nye dieseltog fra Sverige. Sist
nevnte alternativ vil koste
[5—20 millioner kroner, omlag
io millioner mer enn en opp
rustning av eksisterende mate
riell.

I første omgang blir det to år
med prøvedrift. Går alt som
tog-driverne på Notodden
håper, vil de første privat
togene i Norge i moderne tid
gå fra med 4009. januar til
neste år.

mener grensene satt av myn
dighetene blir overholdt.

Dypvannsrøye rammet

Også fisk i norske innsjøer ble
rammet av radioaktivt nedfall
fra Tsjernobyl-ulykken. Her
har bedringene kommet ras
kere. Blant annet i Høysjøen i
Verdal kommune.

— 1juli 1986 målte vi over
10 000 bequerel cesium i ørre

tel fra Høysjøen. I fjor som
mer viste målingene mellom
fem og seks hundre hequerel
per kilo, forteller Torbjørn For
seth ved Norsk institutt for
naturforskning.

For ørret er grenseverdien
for omsetning satt til 3500

bequerel per kilo. Denne fis
ken kan med andre ord omset
tes fritt.

Også i Tunnsjøen i Nord-
Trøndelag har man fulgt
utviklingen
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Seksjonsleder Reidar Strand
ved Fylkesmannens miljo
vernavdeling i Telemark ser
ikke bort fra at det faktisk kan
være to ulver i fylket. Bak
grunnen er at fjelivandrere på
Hovin-siden av Blefjell hevder
å sett to ulver i området.

— Vi holder alle muligheter
åpne i denne saken, sier Strand
til avisen Varden.

Kom fra Buskerud

Viltforvalter Johan Aas ved fyl
kesmannens miljøvernavde
ung i Telemark kan bekrefte at
den ene ulven det er snakk om
er en svensk «forskningsulv»
utstyrt med radiosender. Dyret
er blant annet peilet inn i
Gransherad, like ved Notod

et er erfa
ringene fra rovdyrfylket så
langt i sommer — en sommer
mange trodde ville bli den ver
ste i manns minne. I stedet rei
ser bygdeungdommen opp i
skogen om kvelden og knipser
ulvevalper med småkamera.

Ulven har bitt seg fast i
Norge, men ikke nødvendigvis
bare i sauen, selv om en del
dyr blir tatt. Til tross for gi en

den.
— Det er første dag på jobb

og jeg er ikke fullstendig opp
datert etter ferien, men vi vet
at dyret kom Buskerud, sier
han.

— Er det rapportert om ska
der på husdyr i området?

Vi undersøker 2 lam og 3
søyer som er drept med kraf
tige bitt i området ved øyfjell.
Vi vet imidlertid ikke sikkert
om det dreier seg om ulv, det
kan være hund, sier han.

Ny ulvetelefon

Til tross for store villmarks
områder er det mange år siden
sist det har vært foretatt sikre
observasjoner av ulv i Tele
mark.

— Vi har hatt mange mil
dinger, men de har vært
kreftet . Nå er det imidki I iii

ingen tvil, sier Aas.
For bedre å kunne gi og

motta informasjon om ulv i
fylket har miljøvernavde
lingen opprettet en egen ulve
telefon. På nummer
355333 oo kan du både få og
legge igjen informasjon.

tatte ynglinger og nye ulver i
Hedmark har ikke ulveangre
pene på sau økt så langt isom
mer sett i forhold [il i fjor.
Dette til tross for svært dystre
forhåndsvarsler etter at retten
nektet myndighetene å felle
det omstridte ulveparel vest
for Glomma. Tallene hekreftes
av seksjonsleder Jorn Berg ved
Fylkesmannens miljovernav
deling i Hedmark.

—Sålangtvisertallene.it vi
per 9.august har registrert Hi
sau som er tatt av ulv i år. I
var det 84 på samme id så (lit
er faktisk snakk om en orl i ti’n

nedgang, sier han.
Dette til tross for at ulven

lever og yngler som •ildri tør i
Hedmark. Nylig ble en vok’;e n
ulv og ikke miiulo’ eim
ulvevalper ohserve[t like nord

for Koppang.

Var på ulve-sat.iri

Det var de i re K ippa ig gni
tene Ted Irøn ‘, lei Mllne
Opphus og Ilik livliolm som
fikk en nu uloplilevelse iv de
sjeldne: nu’rk i mii kl med ni
ulver. I )e le vii. til iii over
mål, ute oi i k ilç In etter ulv.
Først fikk de pa ille val—
pene.

—l)el vn liellutioligåsitte
rolig i hun i st’ på de åtte
ulvein’ utit lutkel rundt oss—
hele I uiho ili’nde med stor
intetu;it’t t:t i bortimot et
kv,n tel i.oui vi iii ut vi måtte
ned til knppn for å hente
kinoi a, I i teller Irønnes til
Ø:;tl,od,1inIen.

la nthin kom tilbake
tupynti de å nle forå tiltrekke

nI ville i ippmerksomhet.
Ihi .1. ille vise seg å være

ten.

Jervestammen er sårbar
også utfra et genetisk perspek
tiv, sier Hagberg til det svenske
bladet Jaktmarker Fiske I’at

Den svenske jervestammen er
ytterst sårbar. Derfor bør jakt
overhodet ikke tillates. I stedet
hør stammen økes betydelig
for at ikke arten skal degene
reres og forsvinne pà sikt.
Dette er konklusjonen av en
undersøkelse foretatt av Ceci
ha Hagberg ved Enhet for pou
lasjonsgenetik ved universite
tet i Stockholm.

Jervestammens tilvekst er
svært lav, og undersøkelsen
viser at selv svært små
økninger i dødeligheten kan få
svært negative effekter på
bestandens muligheter til å
overleve på sikt.

— Ikke lenge etter fikk vi
respons. Denne gangen var
ulinga adskillig mer intens.
Overraskelsen var om mulig
enda større denne gangen.

Mellom furuleggene kom
en velvoksen ulv gående mot
oss. Da ulven var omtrent 4—
meter fra oss rettet jeg kame
raet mot den og forsøkte å ta
bilde av ulven. Lysforholdene
og kvaliteten på kameraet var
ikke de beste så bildene er ikke
mye å vise fram, sier Trønnes.
De tre guttene, pluss et fjerde
vitne som dukket opp er imid
lertid helt sikre på at de ni
dyrene de så var ulver.

Stor dødelighet

De tre stottes av ulveforsker
Petter Wabakken ved Høgsko

len på Evenstad. Han forteller
at valpene stammer fra paret
som har revir i området Kop
pangskjølen-Jutulhogget.

— At vi har fått et nytt kull i
dette området overasker ikke
meg, for vi vet at dette ulvepa
ret har ynglet to år på rad, sier
Wahakken.

Ifølge Wabakken er åtte val
per heller ikke noe sensasjo
nelt stort kull, spørsmålet er
hvor mange som lever opp.

—l 3985 ble det observert sju
valper på Finnskogen. I vinter
ble det observert sju ulver i
dette området, men hvor
mange det er igjen av den flok
ken vet vi ikke. Man skal være
klar over at dødeligheten blant
unge ulver er meget stor og jeg
ville bli meget forbauset hvis

jervestammen anslås til å være
omlag 2—300 dyr i Sverige og
om lag ioo i Finland. Til sam
menligning regner Direktora
tet for naturforvaltning med at
det finnes omlag 200 dyr i
Norge. Ifølge Cecilia Hagberg
trengs det over 2000 jerv for at
stammen kan l ‘ctes som
biologisk livskral

vi skulle registrere en fordob
ling av antall ulv i dette revi
ret, sier han.

At ulveskadene på sau ikke
øker i Hedmark er trolig et
bevis på at de forebyggende til
takene virker, mener føm Berg.

Han viser til en kraftig opp
trapping av denne virksomhe
ten i Hedmark i år.

— Vi vet at tilfeldigheter kan
spille inn. Samtidig har vi
gjennomført omfattende tiltak
med tilsyn, nattkvee og inn
gjerding av sentrale heset
finger innenfor området til
det revirhevdende ulveparet
vest for Glomma. Vi tror at
dette virker, sier Berg, som
også kan vise til at bjørneska
dene er halvert i forhold til
samme tid ifjor . El

SPORING

brakt argumentene våre til
torgs og presentert dem iøy
nefallende og overbevisende
på disken, men ser den kom
pakte majoritet sige uinteres
sert forbi, hjem til Hotell
Cæsar, med plastposene fylt
opp av tredjerangs
oppfatninger innkjøpt på bil
ligsalg på motsatt kant av
markedsplassen? Hva gjør vi
da, der vi står fattige tilbake
med kassene fulle av Sant og
Rett. Som nesten ingen vil ha?
Ja, hva gjør vi da?

Det kan være så ymse, erfa
rer vi. De fleste biter nok
skuffelsen i seg og prøver på
ytterligere kvalitetshevning
og bedre presentasjon av egne
greier ved neste korsvei. Men
det finnes også noen som tyr
til såkalt «utradisjonelle vir
kemidler». Når de ser at hver
ken folk eller medier gidder å
vie tørre argumenter på faglig
grunnlag nevneverdig opp
merksomhet, gir de
folk&medier det
folk&medier vil ha: Sirkus.

Blir journalist Hauge opp-
rørt over Kleppe og Hedstrøm
(hvilket ethvert anstendig
menneske burde bli), så griper
han ikke til tastaturet, men til
seidelen og lager til et spekta
kulært søl. Og blir Kurt Odde

kalv arg på Norges Jeger- og
Fiskerforbund, så brøler han
selvsagt, men det er ikke nok.
i tillegg skal det klaskes egg i
skallen på meningsmotstan

deren. Om noen dermed får
et avklart syn på henholdsvis

innvandring og
rotenonbehandling skal være
usagt. Men pytt sann, det sel
ger! Det blir da show og spal
teplass av det, og folk får med
seg en smule drama, en dose
aggresiv action i fri utfoldelse.

Og det var det, kan man
godt si. Men det kan også ten
kes at forestillingen har en
fortsettelse. For her er da vit
terlig flere som vil inn i man
sjen. Enda mer utradisjonell
opptreden er på trapp ene: I
Østfold er grunneier
foreninger og jaktlag så sinte
på ulven at de vil skyte den
uansett hva demokratiet
Norge med tilhørende ansvar
lige myndigheter mener og
bestemmer. Aksjonsleder Ole
Jakob Langeland skal gjøre
det så hett for dem som slar
ver om eventuelle ulvedrap,
at de må rømme til Sverige.
Ogforøvrigleservi iVG at
også gamle Bredo Greve har
lusket i kulissene med tanker
om sabotasje mot Gardermo
banen, for «å demonstrere
mot miljø-ødeleggelsene med
sterkere virkemidler enn
andre har gjort tidligere».

Nå kan det selvsagt hevdes,
med adskillig rett, at det er
vesentlige forskjeller på egg,
kuler og togavsporinger samt
raseriutbrudd og personforføl
gelse. På den annen side skal vi
ikke se bort fra at i en tid pre
get av stor forandringshastig
het og sug etter action, kan vi
komme til å oppleve en kjede
reaksjon i bruk av virkemidler.
Tomat- og bløtkakekasting har
allerede fått et komikkens
skjær over seg. Vise fingern er
det bare fjortiser og hestemø
dre som gjør for tiden. Øl og
egg ga bra oppslag i sommer,
men avstedkommer knapt en
notis til jul. Nei, her må det
nok sterkere virkemidler til.
Bare vent!

Og oppe i



ELLER VIRKELIGHET?

VI VIL GJERNE HA INNSFILL FRA DEG. VENNLIGST TA KONTAKT MED AS NORSKE SHELL PÅ VÅRE INTERNETT SIDER: WWW.SHELL NO.
DU KAN OGSÅ SKRIVE TIL AS NORSKE SHELL, V/INFORMASJONSDIREKTØR TERJE M. JONASSEN, POSTBOKS 40, 4098 TANANGER.

Etlwent $hell-,kkop er en ,elv,rerrdig ornirer I denne on n,onrnr,er ord,,,, ‘Shell’, oi’, ‘o,,’ og oS,’ vi tilFeller til Royol Dot4r/SheII Grnop rom helhet, og ondre tiIhIh, iii nd,o,doe[I, Sh.Il-,eIkop

L,keoå henorron Sholl lotmr,ot,onol R,noooobleo ml de Shell-oelol,op mor indmn,drrelt er engomjert i denne type onberd I

uR

Avløpsrensing etter naturmetoden, uten
lukt eller søl. og uten tilførsel av noen
form for kjemikaI/er.

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

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

avfall

kompostering av våtorganisk

Skreddersydde løsninger for kommuner og industri,
både for små og store bru kere. Ring oss for å få tilsendt
referanselister og informasjonspakker.

i

ifl MERCUR SUBSEA PRODUCTS ASA
Postboks 521, 9401 Harstad
Tif. 77 05 93 00. Fax 77 05 93 03
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ECOLOFLEX SPC
•Patentert selvpolerende tinnfritt bunnstoff.
•Ny teknologi gir vesentlige forbedringer for

miljøet, uten å redusere bunnstoffets
virkningsgrad.

•Beskytter skutebunn mot begroing med inntil 5
års intervall mellom hver påføring.

‘Utviklet av International og Nippon Paint for å
møte morgendagens krav til et renere maritimt
millø.

•Over 1000 påføringer gir en dokumenterbar
virkningsgrad.

TEKNOLOGU
•Ecoloflex SPC (SeIf polishing co-polymers) er

et selvpolerende bunnstoff med klare fordeler
sammenlignet med tradisjonelle CDP
(Controlled depletion polymers) baserte
bunnstoff.

•Ecoloflex SPC har en kontrollert og forutsigbar
polering fordi den reagerer kjemisk med vann,
i motsetning til et CDP basert bunnstoff.
Dette er avhengig av en fysisk kraft for å
oppnå en poleringseffekt.

I

• JENS P. TOLDNÆS

Mjljøgjftene langs kysten er et
menneskeskapt mareritt. Natur
vernforbundets Sommertokt er
beskrevet som en hyggelig måte
å klype seg j armen på.

Fra 5. juli til 5. august har Miljøskipet Kameleon reist

kysten rundt. Naturvernforbundets Sommertokt er duk

keteater, fisking, anmeldelser, dykking, fiskekonkur
ranser, artssafarier, giftjakt — med andre ord;
ET HAV AV MULIGHETER. )

International
gjørdet lettere å ta vare på
miljø og verdierI

lntersmooth EcOIOReX wc

Foto lorold M. Wolderhoug
Et

(
I

er over..
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Holtskjær i Sandefjord -

vakkert på overflaten

men på bunnen fant

Naturvernforbundets

dykkere malingavfall

og såkalte .tønnelik.;

halvt istykkerrustede

kjemikalietanner.

Jotun Fabrikker brukte

dette området som

dumpeplass for spesi

alavfall i mange tiår.

Foreløpig har de ikke

ryddet opp etter seg.

Sandefjordsfjorden er

en av landets mest

forurensede fjorder.

KRAGERØ: Etter artssafari

på Jomfruland blir sultne

små toktdeltagere fra

Romerverven Maritime

Barnehage i Kragerø trak

tert med saft og kjeks.

Redningsvest er obligato

risk ombord.

Et
smmer
tok
er over.

Miljaskipet Kameleon ble besøkt av dykkere, toksikologer, nceringsliv

sledere, unger, politikere, turister og pressefolk i en måned.

I

i

(

•-‘‘ ..

sFAVERN:Naturvernforbundets toksikolog Marie Louise wiborg viser fram forskjellige sneglearter. På det lille bildet kan man se at hun-sneglen,

som en følge av hormonhermende miljøgifter, har begynt å utvikle mannlige kjonnsorganer. De samme tendensene finnes også hos andre dyr i

norsk fauna, blant annet hos et så forskjellig dyr fra sneglen som isbjørn.
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FARSUND:l Farsund fant Naturvernforbundet

høye PCB-verdier i jjor. I år var den lokale

dykkerklubben behjelpelig med et såkalt

manngardsdykk på jakt etter gift i Lundevå

gen. En stålkasse som trolig er en kraftkon

densator ble funnet på bunnen. Den kan i

verste fall ha forgiftet hele vågen. Foreløpig

er ikke kondensatoren fjernet, men funnet er

fllmet og registrert.

KRISTIANSAND: Miljøvern

minister Guro Fjellanger ble

ønsket velkommen ombord.

Deretter ble hun anmeldt - i

hvertfall indirekte ved at

Direktoratet for naturforvalt

ning, som står som eier av

Bredalsholmen, sammen med

Kristiansand kommune, ble

anmeldt for brudd på Foru

rensningsloveii.

Blekkulf er en venn i naden - også for en sliten dyk

ker. Sommertoktet er over for i år, men neste år er

det trolig på’n igjen.

Naturvernforbundet har allerede fått flere henvendel

ser fra sponsorer om et tilsvarende opple4’q neste år.

ULLESAND: Man er liksom ikke ordentlig

miljøaktivist far man har kjørt litt rundt i

gummibåt. Prosjektleder Per-Erik Schulze

og to av hans sjavante medarbeIdere er på

vei inn til stranden i Lillesand for å rekla

mere for dukketeateret.

Et

er over...

I--

TØNSBERG: Teaterin

teressen er ikke så

lav som mange vil ha

det til. Folk gikk

mann av camping

vogn for å se Blek

kulfs Dukketeater.

cBack-stage ser vi

Bodil Kroksrud hånd

tere Sprelline.

C.

-er.

.9

I
I

i

—

s-- •

L :- i
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Schhhhhhhh...
Våre nye fly tar av slik som andre. Du hører det bare ikke like

mye.

Som eneste flyselskap verden har vi kjøpt 55 nye Boeing 737

med en motortype som minsker støyen til det halve. Dessuten

reduseres utslippene av karbondioksid med 20% og forsurende

nitrogenoksid med 40%. Du ser hvilke det er på den grønne

‘firkløveren” på motorene.

SAS er først med å investere i den nye miljøteknolgien og

skaper derved en ny standard i bransjen. Det betyr at du i lang

tid framover kan fly med en av verdens minst miljøbelastende

fly-flåte når du flyr med SAS.

For fjerde året på rad har vi også produsert en omfattende

miljørapport — de tre første ble mottatt svært positivt og har

blant annet blitt belønnet med ulike priser.

Besøk oss gjerne på www.sas.no på lnternett. Vil du vite mer

om SAS miljøarbeid kan du kontakte oss på telefon 6481 80 25,

fax 6481 83 70 eller e-mail niels_eirik.nertun@sas.no — så

sender vi deg ett eksemplar av SAS Miljørapport 1998.

PdIarh

THE BAAENTS EURO
ARCTIC REGIOPJ

Barentssamarbeidet foregår mellom de administrative
områdene som utgjør Barentsregionen; det vil si: Nordland.
Troms og Finnmark fylker i Norge, Norrbotten og
Våsterbotten Ibn i Sverige, Lappland og Oulu län i Finland,
Murmansk og Arkhangelsk fylker, Nenets okrug og Den
Karelske Republikk i Russland.

Barentssekretariatet har kontor i Kirkenes og er sekretariat
for den norske siden i Barentssamarbeidet. Sekretariatet har
utstrakt samarbeid med miljøer i hele Barentsregionen, og har

kontakter i en rekke land i Europa og i USA.

Barentssekretariatet driver en utstrakt
informasjonsvirksomhet og har bl.a. ansvaret for
prosjekthåndteringen og oppfølgingen av prosjekt som får

stØtte over Barentsprogrammet fra norsk side.
Barentsprogrammet er et handlingsprogram rettet mot den
russiske siden i samarbeidet. Programmet består av 12
hovedsatsningsområder. Et av disse områdene er miljø. Ta
gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

BARENTSSEKRETARIATET
Postboks 276
9915 Kirkenes

Telefon: 78 97 70 50
Faks: 78 97 70 55

E-post: harsek@barsek.no

Nittitre opplevelsesferier over seks
kontinenter med syv nyheter

Oppdat]ssreisr tar aldri slutt, og vinteruns TEMAprograrn apner verden for

deg. I .Star Rtur 11M.A sidestiller vi ruisulvst med â ull orske dit romerne kalte

,f/r’flills 1vi — sted Is atmosLure. Sammen flled vare skandin;iviske reiseledere

moter du nye kuliurej mennevker og natur. Lenge leve nvsg;errighetenl

VINTER ENS NYHETER Avrcc fraOsirvlnki.
Ivrl eller lflrliflflfllsiflfii

Syd-Marokkos Perler uhnd. r,

28/10, il/Il. 26/Il I uke ir,i 7.343 p.r.s.-bvflgt
lertirn fihifil .‘Ircsl,lI,nis

Marokkos Natur l,cskv:i,ise k,nnner fl

28/10, i/Il, lii ‘Il - 1 uke fra 9.093 Iflhlegg. llcgrcnrti ,rnfl.ill
pI.ivwr.

Tanzaniasafari og Zanzibar ‘i Inkl. I uke ro! & bul.

19/11,211, 4:2, 16 ‘2, 3/3, 17/3 - 13 dgr. fra 24.093

I

Kambodsja
28/10, 11/11, (ru, 20 13/2, 17/1 -17 dgr Ira 18.643*

Thailand og Laos
28/10, 11/11, 2V11, 9/12, 23/12 -17 dgr. fri 15.543

La Hispaniolas Natur
2/11, 30’ll. 26/12-16 drir.

0 Sertao - Nordøstre Brasil
6/11,20/Il, r/12.18/12 -16 dgr.

T[MA
Cr451 li [il

li I fl “G 5, UR

4’)

i

.-

StarTour
Fra 17.393*

www.startpur.no

Stor Tour støtter
Ira 13.543 «W’WF’s

Midde!havs
prosjekt. ww

Star Tours Ferietelefon 810 00000 Mjrr.-fre. 8.30-19

Star Tnllr v/llacllIusvt Indtil \.rhrsi’fls plass 6
Slar 1’our Maiorstua: Kirkeuciv’n 56
Star Tour Stabukk: l’rof Kiilits vei 106

Ler. 8.30-16 Søn. 11.15

22 47 99 00
22 60 94 00
67 11 50 00

Invester i fremtiden...
Vesta Grønt Norden er et nordisk aksjefoncl med

en klar miljøprofil. Fondet investerer primart i

fremtidsrettede bransjer innenfor miljøteknologi,

energi, IT, finans og konsum.

Avkastningen hittil i år har vært på 25%

(pr. 20.8.1999).

(llvvlanrl’ ar Aotst,inrg er i,, çs’n garanti _fi,rfre,ntcliç’ c,vlnti,irriç’. 16,, rir*cninn,ç’’na,uIelsi’flerJar fl

Jrenihi,le,I er ,,vhcr,gg at) markedets utvileimp. Jw,cI,is prrflr er/rruur’r oçJonodli’rr ,li*t,5hc’l).

Ç
Vesta Grønt Norden

Tif: 55172060

www.vesta.no/vestaforvaltning esta
‘Jhvç’hi’tJnr ,ç’vncras/oner It’s Scandinavian
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Elefantens støttenner

har vært et ettertrak

tet bytte som nesten

førte til dyrets uryd

delse.

hobe nasjonal-
park i Botswana. Det er juni og tørketid.
Tusenvis av bøfier sparker tørr jord opp i
luften og lager den rødeste solnedgang du
kan tenke deg. Da kommer den — elefan
ten vuggende med taktfaste skritt over
elvesletten. Den passerer under den røde
ildkulen som en svart silhuett. Ute i det

fortsatt frodige graset i Chobe-elva hol
der flere elefanter festmåltid. I

de nærmeste månedene vil
elva bli viktigere og vik

tigere ettersom tørken
og heten legger seg

som et lokk over
den afrikanske
savannen.

Elefantenes
land

Chobe fremstår
som det reneste
elefantparadiset

— med rette.
Dette er elefante

nes land — bestan
den i det nordlige

Botswana teller rundt
6 000 dyr. Man ser ele

fantmøkk og elefanter overalt.
En død elefant forpester luften inne

i et kratt, og en flokk rikker seg ikke da vi
kommer med safaribilen. Sjåføren leser
atferden og kjører forsiktig nærmere. Til
slutt ser vi nesten opp på jordas største
landpattedyr. Vi er så nær at jeg kan telle
hårene rundt øyet. Nærkontakten er til å
ta og føle på. Jeg venter bare på angrepet,
men elefanten er sindig. Den er mer

omA
«hval» • TOM SCHANDY (Tekst og foto)

Elefanten er Afrikas «hval». Noen

vil verne, andre vil høste. I ti år

har internasjonal

elfenbenshandel vært bannlyst,

men i år fikk Namibia, Zimbabwe

og Botswana endelig lov til å

eksportere elfenben til Japan.

s; (
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opptatt av vegetarkost enn fotografe
rende turister.

Safariromantikk — ja. Elefanter er en
viktig del av safariromantikken. Men bak
sto’et, bak elfenbenet og de røde solned
gangene skjuler det seg en virkelighet på
godt og vondt. Elefanten er offer og pro
blembarn. En gang fantes den fra Kartago
i nord til Kappstaden i sør. Ingen vet
eksakt hvor mange det var, men noen
antyder ti millioner dyr for oo år siden.

I 1979 talte bestanden av afrikansk ele
fant anslagsvis 1,3 millioner dyr, men i
dag, 20 år senere, teller bestanden bare et
sted mellom 280 ooo og 580 ooo dyr,
ifølge en fersk statusrapport fra WWF Ver
dens Naturfond. Det er flest savanne-ele

fanter, men en tredel av elefantene er
såkalte skogselefanter — en egen underart.

Mens savanneelefanten blir opptil fire
meter høy og veier fire til seks tonn, er
skogselefanten bare to—tre meter høy og
veier 1,2—3,5 tonn. Den mindre størrelsen
er en ypperlig tilpasning til et liv i tette
Iavlandsregnskoger i land som Gabon,
Kongo, Den demokratiske republikken
Kongo, Den Sentralafrikanske Republikk,
Kamerun og Ekvatorial-Guinea.

Den dramatiske tilbakegangen i ele
fantbestanden skyldes en kombinasjon av
krypskyting og stadig færre leveområder.
Dagens befolkning på 740 millioner for-
ventes å være fordoblet innen år 2025 og
vil følgelig legge beslag på stadig flere are

aler for bosetting og jordbruk. I Vest-
Afrika har for eksempel nærmere 90 pro
sent av regnskogen blitt hogd ned og
omgjort til jordbruksland, og det har selv
sagt gått hardt utover elefantbestanden.
Både her og i de typiske safarilandene i de
østlige og det sørlige Afrika er derfor ele
fantene henvist til isolerte reservater og
nasjonalparker. Noen områder er dårlig
beskyttet — og følgelig lett match for
bevæpnete krypskytterbander. Andre
områder har bra vakthold, hvor elefan
tene klarer seg godt.

En beskyttet elefantbestand kan vokse
med fem prosent i året. Dermed oppstår
nye problemer. Blir det for mange elefan
ter i et område, vil de forsøke å vandre ut —

slik de alltid har gjort, til nye områder.
Men i dagens Afrika er det sjelden nye
områder å vandre til — bare jordbruksland.
Ikke bare tar elefanten godt for seg av bon
dens grøntfor, men den kan også være en
sikkerhetsrisiko. Bare i løpet av en treårs
periode i Kenya, fra 1990 til 1993, ble mer
enn roo mennesker drept av elefanter.

Afrikas hval

Elefanten er på mange måter Afrikas hval.
Størrelsesmessig er det en god sammen
likning, historisk likeså. For på samme
måte som hvalene ble slaktet ned på
grunn av hvalolje, først i Nordishavet og
så i Sørishavet, ble elefantene slaktet ned
på grunn av sine tenner.

Elfenbenet eller det «hvite gullet» som
de forlengede støttennene i overkjeven
ofte kalles, brukes til å lage forskjellige
kunstgjenstander. Tennene kommer til
syne når dyret er cirka to år gammelt og
vokser hele livet, slik at en voksen hanne
lefant kan ha stottenner som hver veier
cirka 6o kilo.

Allerede på i6oo-tallet handlet drev
afrikanske stammer elfenbenshandel med
araberne, hvilket gikk spesielt utover
bestandene i Vest-Afrika. Når kolonimak
tene inntok Afrika og åpnet opp tidligere
utilgjengelige områder, skjøt elfenbens
handelen ytterligere fart. I løpet av perio
den 1900—1910 foregikk en intensiv ned
slakting for å dekke etterspørselen etter

elfenbensprodukter i Europa og Nord
Amerika. Bestanden nådde et histoisk lav-
mål. Etter en intensive nedslaktingen var
det bare 120 dyr igjen i Sør-Afrika. Bots
wana og Zimbabwe hadde bare noen få,
mens den ble utryddet fra Angola. Også i
øst-Afrika og Vest-Afrika ble bestandene
slaktet ned, mens dyrene i de tette, sentral-
afrikanske skogene klarte seg.

I tiden etter nedslaktingen ble flere
nasjonalparker og viltreservater, og
bestanden tok se opp igjen. Den elfen
benskrigen vi kjenner fra media, startet
imidlertid på begynnelsen av 70-tallet.
Nedgangen i verdensøkonomien førte til
at stadig flere satset pâ elfenben som kapi
talplassering, som igjen førte til en

.--
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> plutselig økning i elfenbensprisen. I
løpet av den neste 2o-års perioden ble
elfenhensprisen nidoblet. I 1990 var svar
tebørsprisen 200 dollar per kilo, og den
internasjonale omsetningen utgjorde 130

millioner dollar. Eksporten økte fra 200

tonn på 6o-tallet til over iooo tonn på 8o-
tallet. Selv om det foregikk lovlig avsky-
ting, kom 94 prosent av elfenhenet på
markedet fra krypskyting.

Jakten gikk hardt for seg. Man har
beregnet at det ble drept 70 000 elefanter
årlig fra midten av 70-tallet og gjennom
hele 8o-tallet. Det er nesten 200 om dagen.
Kenya, Uganda og Zambia mistet 8o til 90

prosent av sine elefanter i denne perio
den. Den demokratiske republikken
Kongo, eller Zaire som landet het tidli
gere, fikk sin bestand redusert fra 376 000

dyri 1979 til 90 000 dyri r990.

Drakamp

På grunn av elefantenes kritiske situasjon
ble all internasjonal handel med elfenben
forbudt i 1989. Elefant-fredningen var en
avgjørelse i regi av cITF:s-konvensjonen
som regulerer internasjonal handel med
truede arter. Samtidig ble elefanten flyttet
til konvensjonens Appendix I, som
omfatter arter som krever den strengeste
form for beskyttelse.

Seks land i det sørlige Afrika, Botswana,
Malawi, Mosambik, Sør-Afrika, Zambia
og Zimbabwe, gikk kraftig imot vedtaket.
De hevdet at deres elefanthestander ikke
var truet og at handelsforbudet ville
svekke deres muligheter til å investere i
naturvern, fordi de nå mistet inntekter fra
elfenhenshandelen.

Disse landene har cirka 40 prosent av
Afrikas elefanter, og har faktisk klart å ta
vare på sine elefanter langt bedre enn lan
dene i det østlige og sentrale Afrika. Pro
blemet er bare at de har klart å forvalte
bestandene så godt at de nå må foreta
avskyting for rett og slett å holde bestan
den i sjakk i forhold til næringstilbudet.

EIej’anter som hilser

på hverandre i Nasai

Nara, Kenya.

På samme måte som vi må holde elgbe—
standen i sjakk.

Handelsforbudet har ført til en nesten
ti år lang drakamp om elefanten. Landene
i det sørlige Afrika har hele tiden kjempet
forå gjenoppta den legale elfenbenshan
delen, mens land i det østlige og sentrale
Afrika, samt konservative støttespillere i
Europa og USA nærmest har sett på ele
fanten som et hellig dyr, et dyr som ikke
skal beskattes — på lik linje med vågehva
len. Dermed har forvaltningen av Afrikas
stolte elefanter blitt en drakamp mellom
konservative vemeinteresser og moderne
ideer om hærekraftig forvaltning. Disku
sjonen har klare paralleller til diskusjo
nen om høsting av den nordatlantiske
vågehvalbestanden.

Drakampen førte til at cITEs-konven
sjonen i jUfli 1997 vedtok å nedliste eie
fantbestandene i Botswana, Namibia og
Zimbabwe fra Appendix I til Appendix II.
Samtidig vedtok man at disse landene
skulle få lov til å eksportere lagret elfenben
til Japan. For de fleste afrikansk delegatene
var dette en stor seier. Så stor seier at de
stemte i en felles sang i kongresshallen:
NkosiSikelel1iAfrika — Gud bevare Afrika.

Mange fikk tårer i øynene, for dette
handlet om afrikansk stolthet, afrikansk
suverenitet, Afrikas rett til å stå på egne
bein — uten innblanding fra tidligere kolo
nimakter.

Delegatene fra Amerika og India, de
fleste europeiske land og noen afrikanske
land var nærmest i sjokk, for dette var
uventet. Alle trodde elefanten ville være
trygg på Appendix I-listen. I hvert fall inn
til neste cITEs-møte som skal holdes i
Kenya i 2000.

Strenge kontrolitiltak

Mange spør seg nå: Vil legal elfenbens
handel føre til økt krypskyting? Vil ille-
galt elfenben nå bli omsatt gjennom de
legale salgskanalene? Vil det bli en ny
elfenbenskrig? En delegat fra Zimbabwe
var tydeligvis klar over hva som nå stod
på spill, da han uttalte: «Min Gud, dette
betyr at vi ikke kanfelle. Hvis vi gjør det, vil de
aldri la oss forsøke igjen». Med andre ord:
Dersom CITEs-vedtaket fører til økt kryp

skyting, vil handelen stoppe, og det vil gå
mange år før det igjen vil bli aktuelt å ta
opp spørsmålet.

For å være sikker på at så ikke skjer, har
det gått ytterligere to år for å få alle for
malitetene og kontrolltiltakene på plass.
Først i8. mars tidligere i år gikk start-
skuddet for Zimbabwe, Botswana og
Namibias første legale elfenbenshandel
på ti år. Det er imidlertid bare snakk om et
engangs-salg av henholdsvis 13,8 tonn
elfenben fra Namibia, 20 tonn fra Zim
babwe og 23,5 tonn fra Botswana.

Det er kun Japan som får lov til å kjøpe
elfenbenet, og landet har strengt forbud
mot â eksportere elfenben videre til et tre
dje land. Det er igangsatt strenge kon
trolltiltak — og det minste feilskjær vil
føre til at handelen stoppes. Det er også en
klar betingelse at inntektene fra denne
handelen skal kanaliseres tilbake til for
valtningstiltak i elefantområdene.

Det er mange meninger om hvorvidt
det er riktig å tillate en slik handel. Den
internasjonale naturvernorganisasjonen
WWF mener at det er viktig straks å kunne
stoppe handelen dersom kontrolltilta
kene ikke fungerer, men ser det ikke som

noe problem å høste av levedyktige
bestander. Så langt ser det ikke ut som om
vedtaket har ført til oppblomstring av
krypskyting.

I flere prosjekter i Afrika, f.eks. CAMP

FIRE Zimbahwe, støtterwwF og NORAD

lokalsamfunnenes rett til å høste viltres
sursene på hærekraftig vis, elefanten
inkludert. Som en del av cAMPFIRF:-pro

grammet betaler utenlandske safarijegere
opp til 8o ooo kroner for å skyte en de
fant. I tillegg kommer daglig jaktavgift på
8ooo kroner, slik at det blir betydelige
summer som kanaliseres tilbake til natur
vern- og utviklingsprosjekter i lokalsam
funnene som lever med elefantene som
sine nærmeste naboer.

Mens elefanten tidligere var en pest og
en plage for fattige bønder, er den i dag
gull verdt. Afrikas hval har fått en pris
lapp. Kanskje er det umoralsk å sette en
prislapp på jordas største landpattedyr,
men det kan være den mest realistiske
veien å gå for å sikre Afrikas hval for etter-
tiden. Uansett: drakampen fortsetter. Den
internasjonale elfenbensdehatten vil pågå
i mange år fremover — parallelt med den
internasjonale hvaldehatten ... [i

ELEFANTEN OG

MANGFOLDET

Hvis det er for mange elefanter i et

område, kan det gå hardt utover vegeta

sjonen. Da bestanden i Tsavo nasjonalpark i

Kenya nådde rundt 40 000 dyr på slutten

av 60-tallet, ble de fleste av de store bao

babtrærne ødelagt — trær som hadde stått

der i flere århundrer og som er viktige for

en rekke andre arter.

Motsatt er det mange arter som er

direkte avhengig av elefanten, Den lille

nattsommerfuglen Ceratophagci vastella vil

dø ut dersom elefantene forsvinner. Dette

insektet legger nemlig egg i fotsålen på

føttene til døde elefanter. Her er den har

deste huden på hele elefanten - et trygt

og næringsrikt hjem for nattflyets larver.

Denne spesielle livssyklusen ble først opp

daget for få år siden.

I Addo elefant nasjonalpark i Sør-Afrika

finnes en ikke-flyvedyktig gjødseisbille som

er fullstendig avhengig av elefant-ekskre

menter, Hunnen legger egg inni en ball

med elefantmøkk, og graver så ned ballen i

bakken, Når larvene klekker, spiser de seg

vei ut av ballen, mens de vokser seg større

og større,
Noen trær har frø som rett og slett ikke

kan spire hvis de ikke har gått gjennom

fordøyelseskanalen til elefanten. Andre

trær, både på savannen og i skogen, har

høyere spireevne om de etablerer seg fra

frø som har gått gjennom en elefant. De

kjemiske reaksjonene i elefantens mage,

kombinert med elefantens tygging gjør at

frøenes vokslag får riper og dermed lettere

tar opp vann. Det fører igjen til raskere spi

ring.

som gjør det lett for elefanten å

plukke opp mat fra bakken —

eller å hente mat ned fra

trærne. Snabelen er også et

ypperlig sugerør når elefanten skal suge i seg de

200—300 literne med vann som den trenger daglig

— og en fabelaktig dusj hvis den trenger å kjele seg

ned på varme dager. Hvis elefanten skal krysse



SKYTEFELTPLANENE I HEDMARK:

Norgeshistoriens største enkelt-

stående naturinngrep er i gang. Natur

vernaktivister gjør dermed alvor av sine

trusler om sivil ulydighet. Forsvaret

skal ikke få etablere skytefelt i
Hedmark uten kamp.

• KRISTIAN JAHR[

23. mars vedtok Stor
tinget å etablere skytefelt for forsvaret i
Gråfjellet i Hedmark. Planene betyr at for
svaret vil beslaglegge viktige og delvis
urØrte naturområder tilsvarende 38 000

fotbalibaner og støylegge et område på
størrelse med Vestfold fylke. Får forsvaret
det som de vil, blir tonnevis med bly og
aluminium spredd i området. Gråfjellet er
dessuten et av få områder i Norge hvor alle
de fire store rovdyra fortsatt holder til.

Folkeaksjonen Stopp Regionfelt Øst
landet og Natur og Ungdom har lovet å
stoppe planene og truer med sivil ulydig
het. Kampen har allerede startet.

— Vi sperrer av veiene inn til det plan
lagte regionsfeltet. Det gjør vi for å hindre
forsvaret å komme inn i området for å
starte den fysiske planleggingen av skyte-
feltet, sier Hilde Solli til Natur & miljø.
Solli, som er nytilsatt sekretær for folke-

aksjonen forklarer at forsvaret skal legge
fram et kostnadsoverslag for skytefeltet i
februar. Uten planlegging, intet kostnads
overslag — og dermed forsinket skytefeltet.

— Vi blir i området så lenge det trengs
for å stoppe planleggingen. Det vil for
eksempel si inntil det kommer snø, sier
hun.

Selv om det er enorme områder forsva
ret vil ta, trenger naturvernerne bare å
passe på to innfartsveier. Forsvaret er
nemlig nektet å benytte seg av alle privat
eide veier. De to aktuelle veiene som for
svarets planleggere får lov å benytte eies
av Statsskog og Borregaard.

I det Natur & miljø gikk i trykken har
aksjonistene bare hatt besøk av turgåere
og bærplukkere i hiokkadene sine.

— De får selvsagt passere, men så fort
forsvaret dukker opp, setter vi oss i veien
og nekter dem å passere, lover Solli. [1

Q
berst Jan Erik

Gransæter, pro

• sjektdirektør for

forsvarets

• KRISTIAN JAHRE

Oberst Jan Erik Gransæter forteller til
Natur & miljø at forsvaret er i full gang
med å planlegge skytefeltet.

— Vi er i gang ute i feltet. Blant annet
registrerer vi kulturminner for â kunne
planlegge hvordan feltet skal se ut i for
hold til dette. Riktignok kunne vi ønsket
at veiene var ioo prosent tilgjengelige slik
at vi kunne fått mer personell inn og fore
tatt de nødvendige undersøkelser. Men
jeg vil understreke at forsvaret gjør det vi
trenger i gjøre, sier han.

Sår usikkerhet

— Hva har naturvernernes aksjoner å si for
arbeidet deres?

— Aksjonene betyr først og fremst at vi
arbeider under usikkerhet.

— Hva mener du med usikkerhet?
—Vi vet aldri hva deres neste trinn blir

og hva de finner på. Kan for eksempel
aksjonistene finne på i forandre sitt man
dat? De har sagt aksjonene skal være ikke
voldlige, men vi vet ikke hvordan det
utvikler seg, sier Gransæter.

Han innrømmer at denne usikkerheten
setter sitt preg på arbeidet deres og til en
viss grad er en forsinkende faktor. Han
bekrefter også at forsvaret skal legge fram
et kostnadsoverslag for skytefeltet i februar.

— Det er riktig at vi skal legge fram en
samlet plan som Stortinget skal ta stilling
til. Det kan selvsagt bli vanskelig å få til

hvis vi blir hindret i planleggingsarbeidet,
sier han.

ønsker dialog

— Hva slags forhold har dere til aksjonis
tene?

Vi har ikke noe forhold til dem som
sådan. Vi aksepterer ikke ulovlige meto
der for å stanse gjennomføring av lovlig
fattede vedtak og diskuterer ikke med
aksjonistene.

— Betyr det at motstanderne dermed
ikke får sjanse til å påvirke utformingen
av feltet?

— Vi legger stor vekt på dialog med alle
berørte parter. Selvfølgelig har vi også
invitert både Naturvernforbundet og
Natur og Ungdom til dialog. Med tanke på
å få til best mulig avbøtende tiltak og
gjøre skytefeltet så lempelig som mulig,
hadde det vært best om vi kunne prate
sammen, sier Gransæter.

- Vil bli gjennomført

Obersten skulle derfor ønske naturver
nerne oppførte seg anerledes.

— Vi kunne gjort dette minst mulig
smertefullt hvis alle hadde forholdt seg til
Stortingets vedtak og gått i dialog. Mot
standernes strategi ser imidlertid ut til å
gå ut på å stoppe hele prosjektet med de
midler de har.

— Frykter du at de skal klare det?
— Nei, jeg gjør ikke det. Jeg er helt over

bevist om at vi skal få gjennomført dette.
Skytefeltet er en forutsetning for utvik
lingen av det norske forsvaret og vil bli
etablert, sier oberst Gransæter. r i

Aksjonene
er i gang

MYHRE MOT MILITÆRET

Flere kjente artister gikk

på scenen da Stopp Regi

onfelt Østlandet

arrangerte protestkonsert

mot skytefeltet.

Protestkonserten gikk av sta
belen på Rockefeller i Oslo
23. september. Lars Martin
Myhre, som er mest kjent for
sitt samarbeid med Odd Bør
retzen, spilte på skytefelt
konserten sammen med
Arild Nyquist og Svein Olav
Blindheim. I tillegg spilte
blant annet Black Debbath,
Guren Hagen, Sinikka Lang
eland og Lillebror Vassåsen.
Dessuten holdt forfatter Vig

L dis Hjort en appell Alle artis
tene stilte opp gratis.

— Vi får mye henvendel
ser om i delta på forskjel

Naturver,iaktivister blokkerer veiene inn sky

tefeltet. Formålet er å hindre forsvarets plan-

leqging.

lige arrangementer. Alt kan
vi selvsagt ikke være med
på, men her ville vi gjerne
stille opp, sier Myhre. I til
legg til å være en usedvan
lig dyktig musiker er nem
lig Myhre opptatt av å ta
vare på natur.

— Det er ganske ille med
dette skytefeltet og i grunn
ganske passé i forhold til
hvilken rolle det moderne
forsvaret skal spille. Jeg kan
ikke skjønne hvorfor for
svaret skal ødelegge flotte
gedigne områder for å øve
pâ en krig som sannsynlig-
hvis aldri kommer. Forsva
ret har allerede ødelagt mye
natur, og dessuten ser det ut
til i finnes gode alternati
ver til dette øvingsfeltet,
sier han.

E

Militær frykt for voldlige aksjoner

etablering av skytefelt,

legger ikke sjul på at

miljøaktivistenes blokkering

av veiene inn til området

kan skape forsinkelser,

— VERV DEG SOM AKTIVIST
Hilde Solli regner med at aksjonene sekretariat hos Natur og Ungdom (Nu) het, du kan også få mer inforrnsjon.
mot forsvaret kan trekke i langdrag. på telefon 22 36 42 i8. Du kan også la eller rett og slett melde din sympati for

Hun vil derfor ha med seg flere alcsjo- deg innrullere via internett. For à finne saken. N us skytefeitsider er ryddige og

nister. fram pâ internett må du starte pâ NUS informative. Her kan du blantannet
sider www.nu.no. På hovedsiden klik- lese fra aksjonistenes égen dagbok.

Naturvernforbundet tyr som kjent ikke ker du deg fram til skytefeltsidene og Selv om det er mye oppramsing av

til sivil ulydighet, men du kan likevel her skal du finne «meld deg pâ». intetsigende hendelser og klokkeslett

bidra i kampen mot skytefeltet. ønsker Når du registrerer deg, kan du velge fra flere ukers blokkader, gir sidene et -

du i verve deg til tjeneste hos naturver- mellom å være med som aksjonist — godt innblikk ihvordan aksjonen har

nerne kan du ringe folkeaksjonens det vil si at du vil delta på sivil ulydig- forlopt.

Det er riktig at vi
skal legge fram
en samlet plan
som Stortinget
skal ta stilling
til. Det kan selv
sagt bli vanskelig
å få til hvis vi blir
hindret i plan
leggingsarbeidet
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å augustmånedens siste dag
fikk Naturvernforbundet svært uventet,
men svært hyggelig besøk. Ring, ring på
døren og vips var han der, Ricardo
Navarro, leder for Cesta — Naturvernfor

hundets like i El Salvador. I tillegg til å lede
organisasjonen han var med å starte for i

år siden, har Navarro vært nestleder i Fri
ends of the Earth International. For oss er
han helt ukjent, men El Salvadors svar på
Erik Solheim er folkehelt i hjemlandet.— Ricardo kan ikke bevege seg på gaten
uten å bli gjenkjent. Hver gang aviser og
tv-stasjoner skal lage noe som har med
miljøspørsmål å gjøre, er det han som blir
spurt. Pa Cestas ukentlige pressekonfe
ranser er det bestandig fullt oppbud av
journalister, sier Mauricio Deliz. Deliz er
selv fra Chile, men bor og jobber som
datakonsulent i Norge. Tidligere var han
leder for miljø- og histandsorganisasjoneri
Sol & Måne, og nå bruker han fritiden på
å være brobygger mellom latinamerikan

ske organisasjoner og Norge. Under
Navarros korte besøk i Norge var han selv
skreven guide.

Farlig å puste

El Salvador er det minste og tettest hefol
kede landet i Mellom-Amerika. I,andet
som ligger mellom Guatemala og I londu
ras er den eneste staten i Mellom Amerika
med kyst kun til Stillehavet. Landet er
rikt på fjell og vulkan er. Både vulkanut
brudd og odeleggende jordskjelv fore
kommer hyppig.

Her på berget er El Salvador sannsyn
ligvis mest kjent for krig og elendighet.
For syv år siden kunne Fl Salvadors
befolkning puste lettet ut etter r års bor
gerkrig — en krig som krevde omlag
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Ricardo Navarro, leder for Cesta —

Naturvern forbundets søsterorganisa

Naturvernforbundet er mest

opptatt av anker, løyver,

forskrifter og konsesjoner. I El

Salvador hvor det er farligere å

puste enn å drive krig, setter

Naturvernforbundets søster

organisasjon Cesta alle kluter

inn på praktisk opplæring i

miljøspørsmål.
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Så galt kan det gå. Prangende og

> 6ooo menneskeliv arlig. Nå er krigen
altså over, men det er fortsatt ikke helt
ufarlig i El Salvador.

— Luft forurensningen er enorm og kre
ver omlag 12 ooo menneskeliv i året. I til
legg dør ytterligere 12 ooo som følge av
mat- og vannforurensning. Altså krever
forurensning fire ganger så mange men
neskeliv som krigshandlingene gjorde. A
puste er faktisk det farligste du kan gjøre
i El Salvador, sier Navarro.

Han forteller at landet økologisk sett er
i full oppløsning. I hovedstaden San Sal
vador har grunnvannspeilet sunket med
omlag en meter i året. Gatene flyter over
av søppel, og myndighetene har ingen
kontroll over bedriftenes utslipp til luft
og grunn.

Tenker ikke på trusler

Myndighetene i El Salvador takler rett og
slett ikke miljøproblemene fattigdom og
den skeve sosiale struktureren i landet
fører med seg. Onde tunger vil sogar ha

det til at myndighetenes representanter
blir godt betalt for å lukke øynene til
enkelte problemstillinger.

— Er det farlig å være miljøverner i El
Salvador?

— Nei, egentlig ikke. Vi har etterhvert
blitt anerkjent som organisasjon av myn
dighetene. Riktignok har også vi mottatt
drapstrusler, men det er to — tre år siden
det skjedde sist. Det er ikke noe vi tenker
på i det daglige, sier Navarro tørt. På spørs
mål om hans rolle som mediehelt gir en
ekstra sikkerhet, trekker han bare på skul
drene.

Liten fabrikk

Cestas bidrag for å motvirke elendighe
tene er fire sakalte økosentre. De har ett
økosenter ved kysten, to pa landet og ett
bysenter. Tanken er å gi folk profesjonell
opplæring i et fag — det være seg praktisk
eller teoretisk, slik at de kan ta med seg
kunnskapene videre ut i samfunnet. Mil
jøorganisasjonen har omlag 6o mennes

ker på lønningslisten, og i løpet av de ni
årene de har drevet sentrene har anslags
vis io ooo mennesker vært innom.

Gesta fungerer nesten som en en ørli
ten ingeniørfabrikk. Av tingene de lager
og lærer folk å lage på økosenterene, fin
ner vi blant annet vedeffektive ovner til
matlaging, vannstasjoner, vannreservoa
rer, vannpumpestasjoner og — filter. De
lager toaletter og sanitærsystemer, driver
med kompostering og bygger pedal
drevne kvemsteiner til korn. Blant annet.

Rullende kjøkken

Navarro har med seg et fotoalbum som
viser litt av mangfoldet i aktivitetene. Før vi
begynner å bla gjør journalisten seg et par
litt fordomsfulle tanker om Reodor Felgen
konstruksjoner av tvilsom type. Bildene
gjør imidlertid skamme på antakelsene.

Først får vi se et par sykler. Rent bortsett
fra fotokvaliteten og de glisende mennes
kene rundt, ser dette ut som bilder fra en
katalog for en fancy sportskjede. Syklene

r Utsikt av urskog fra et av økosentrene.

ser robuste og ioo prosent profesjonelt
utført ut.

Grunn til den store satsingen på sykler
er todelt. For det første er sykkel som
kjent et miljøvennlig framkomstmiddel.
For det andre lages syklene i flere spesia
liserte modeller. Noen for å frakte men
nesket Andre søppel. De finnes i rullende
kjøkken-varianter som ligner mistenkelig
på de amerikanske pølsevognene vi har

4 sett i utallige filmer. Dessuten lager Cesta
flotte rullestoler.

— Etter at folk har fått trening hos oss,
tar de med seg kunnskapen og starter
småskalaproduksjon der de bor. Få den
måten kommer de mange mennesker til
gode, sier Navarro.

Stjeler skilpaddeegg

Ved kystøkosenteret driver Cesta oppdrett
av skilpadder i stor stil. Siden golfinaskil
paddens egg er en ettertraktet delikatesse,
har arten lenge vært på randen av utryd
ding. Nå går den heldigvis en tryggere

fremtid i møte. Cesta har nemlig alliert seg
med noen av rovsankerne. I stedet for at
eggene forsvinner til mer suspekte mar
keder, overtar Gesta en tredjedel av eggene
og klekker ut skilpaddene. Skilpaddene
lever så et beskyttet liv hos Cesta inntil de
er store nok til å bli sluppet på havet.

— Dette er selvsagt kjempepopulært
blant barna. Dessuten er nok skilpaddene
taknemlig. Golfinaskilpadden er på vei til
a bli en levedyktig stamme, sier Navarro
stolt.

Cestas økosentere lærer også barn å
lese og skrive. Dessuten har de flere jord
brukskurs —hvor man selvsagt lærer øko
logisk jordbruk. Og man kan ogsa lære
om naturmedisiner, sunt kosthold og
matlaging. Bakenfor ligger hele tiden en
tanke om å gjøre hverdagen litt enklere å
overleve for den fattige befolkningen.

Tenner på tv-aksjon

Rieardo Navarro tok selv initiativet til
lynhesøket i høst. Siden han var invitert

til et møte med frivillige organisasjoner i
Danmark, benyttet han anledningen til å
besøke Norge, Sverige og Finland. Formå
let med besøkene var å be om penger til
Cestas prosjekter. Av Cestas omsetning
på omlag en halv million amerikanske
dollar bidrar nemlig frivillige organisa
sjoner i Europa med 85 prosent. Nå ser
Cesta seg om etter flere samarheidspart
nere.

Vi har pratet med en del organisasjo
ner, men fikk dessverre ikke møte Norad.
Det var synd, men jeg håper de blir gjort
kjent med oss gjennom andre, sier
Navarro.

Han kjente allerede til Operasjon Dags-
verk, men da Natur og miljø fortalte om
tv-aksjonen ble han fryktelig interessert.

— Det høres ut til å være midt i blinken
for oss, sier Navarro.

Da gjelder det bare å finne en passende
organisasjon på utkikk etter et passende
bistandsprosjekt.. Li

moderne bygninger er symbol på sta

tus og økonomi i El Salvador. Proble

for tropiske områder. En gang strøm

men gikk måtte dette høyhuset eva

gang på frisk luft forsvant. Dermed

ble det vanskelig - for ikke å si umulig

Folk fra lokalmiljøet har bygd dette seminar

senteret for Cesta. Lokalbefolkningen får lønn

får strevet - og forplikter seg dessuten til å

bruke kunnskapen de tilegner seg under byg

gingen hjemme i sitt nærmiljø.

naturlige materialer og har naturlig

kjølig. På varme dager er bambus

og palmebladhuset et kjølig og

behagelig sted å oppholde seg.

Cesta bruker slike hus til seminarer.

De er også ypperlige boliger.

9,

-t
/

Ved Cestas økosentre leerer

man å lage nyttige ting.

Her har vi for eksempel en

Denne selvbygde komfyr blir drevet

av solvarme - etter parabolprinsip

solvarmedrevet kom fyr, en

sykkel, stol og et par vann

plter.

per. Her en demon—

strasjonsmodell på
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Blå lsopropanol
• Kondens og isfjerner i forgassere
• Konsentrat til vindusspylervæske
• Antifrost ved vinduspuss vinterstid
• Rens/vask av elektroniske instrumenter

og mekaniske komponenter
• Avfetting og desinfeksjon

Samarbeid

EWOS utvikler, produserer og
markedsfører fiskefôr.

EWOS tror på samarbeid for å
sikre at lakseoppdrett blir

bærekraftig og lønnsomt også
for framtidige generasjoner.

VOS as Posihoks 424 Tclefin 67 92 32 00
Hovedkontor 1471 Skårer Telefax 67923201

SIEMENS Vi arbeider kontinuerlig for at vår
forretningsdrift skal belaste
miljøet så lite som mulig. Vi
tar miljohensyn i alle faser av
produksjonen og er i ferd med
å innføre et miljøstyringssystem
for våre divisjoner.

THE NORWEGIAN PARTNERSHIP
IN SHIPBUILDING,

REPAIR

Aker Brattvaog
b

AKER BRATTVAAG AS
N-6270 BRATTVÅG
TLF.: 70 21 06 00 • FAX.: 20 21 06 02

[LJLTLJRA

SPARE AN K

ønsker du en samfunnsutvikling som legger
mer vekt på miljø, økologi, omsorg, sosialt
fellesskap og kultur?

Som innskyter i Cultura, bidrar du til å realisere et mangfold
av store og små prosjekter på disse områdene.

Ring oss på 22 99 51 99 og få vår brosjyre tilsendt, eller les om
oss på http://www.cultura.no/.

Vi gratulerer Norges Naturvernforbund
med 85 årsjubileet!

Kontakt oss i dag så sender vi deg
vär Ärsrapport for Helse, Miljø og
Sikkerhet.

I

Siemens AS
TIt 22 63 30 00

Miljørapporten
og mer om miljø;
www1hydro.com

Praktiske produkter
fra Arcus Produkter AS

Slam

Rødsprit
• Opptenningsvæske for primtis og parafinovner
• Brennvæske i kokeapparater, spritlamper og varmeovner

Antifrost i utslagsvasker, vannpuinper og toaletter
• Rengjøring av overllatcr for lakkering
• Rengjoring/avfetting

MASKOZOLL
SILAN LEGG

Totalleverandør innen behandling av:

Avløpsvann

Våre kunder er kommuner og industri.
Ring 77 0593 30 og be om å få tilsendt

referanselister og informasjonspakker.

7mR)
MERCUR MIL.JØTEKNIKKAS
Postboks 521, 9485 Harstad. Til. 770593 30. Fax 7705 9349

Flaskene leveres i miljøvennlig emballasje og kan
brennes uten å etterlate miljøfarlige avgasser.
Produktene føres av de fleste fargehandlere og
bensinstasjoner.

t’. é 4. —
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Bruk av naturgass
er trolig Norges mest

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

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

mer miljøvennlige alternativer.
Gasnor ASA presenterer naturgass som en
trygg, lønnsom og miljovennhig energikilde.

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

drivstoff for kjøretøy og ferger.

GASNdÖR

HELSE’MILJØ’ SIKKERHET
Ett av Landbrukstilsynets hovedmål er et landbruk som
ivaretar hensynet til et godt natur- og arbeidsmiljø.

Dette sikres gjennom forvaltning av regelverk som
omfatter innsatsvarene i landbruket; fôr, gjødsel,
plantevernmidler, plantemateriale, såvarer, bygnings
tekniske innretninger mm.

Landbrukstilsynet
TIf: 64 944400 Faks: 649444 10
Postboks 3, 1431 Ås. www.landbrukstilsynet.no

Gasnor er den ledende norske leverandøren
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

Energiforskning

Sammen med NTNIJ i Trondheim
satser vi p forskning og undervisning

innen området energi og miljø.

SINTEF Energiforskning AS
7465 Trondheim, tif: 73 59 72 00, www.energy.sintef.no

I

)

SOLA
AVN A/S

Tif. 51 94 28 00
Fax: 51 94 28 10

ANHERLØHHEn hIA5HIN 11/5
østre Aker vei 103 - Postboks 84 Veitvet, 05% Oslo - Tif.: 22 88 12 00 - Fax: 22 88 12 90 rXi

MILJØ OG KVALITET
skaper konkurransefortrinn

Vi sertffiserer styringssystemer for miljø (ISO 14000-sertifikater)

og kvalitet (ISO 9000-sertifikater). Dette skaper tillit og viser

seriositet hos deg og din bedrift. Spør oss hvordan vi kan gi din

bedrift et miljømessig forsvarlig fortrinn!

Vår erfaring — din sikkerhet
Bureau Veritas Quality International
Haakon VIls gt. 6- Postboks 1765 Vika -0122 Oslo
Telefon: 23 11 8500
Telefaks: 2311 8501
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Leder i Folkeaksjonen Spar SaItfjeIIet, Gaute

RoIv Dahi, Line Andersen, Hallgeir

Langeland (SV) og Marit Tennfjord (Rana

SV) studerer utbyggingskartene.

Duket for

klassisk

dragsstrid
OM SALTFJELLET

ndelig trodde man de store
vassdragsutbyggingers tid var over. Men
nei. På forsommeren 1999 led naturver
nere og vassdragsvenner et sviende neder
lag i Øvre Otta-saken. Og nå står forsyne
meg Norges største kraftselskap, Statkraft,
klar til å bygge ut flotte vassdrag i Salt
fjellet også.

Statkraft har nemlig børstet støv av io
ar gamle uthyggingskonsesjoner. Mange
vii ha mer og faen vil ha flere. Vi snakker
nå om elver i rør.

Naturvernere raser og rasler med len
ker. Rundt leirbålene mumies det om sivil
ulydighet. Det er duket for klassisk vass
dragsstrid i Nordland.

Statkraft vil bygge vannkraftanlegg tre
steder i Nordland; i Melfjord, Bjøilånes og
Beiern. Alle utbyggingene ligger kloss
opptil SaltfjelletSvartisen nasjonalpark.
Høyfjellet er med andre ord truet fra flere
sider — bokstavelig talt.

Hvis Statkraft får det som dcvii, blir det
litt mindre urØrt natur — og litt mer

• KRISTIAN JAHRE

Statkraft vil bygge ut flere vassdrag i og

rundt Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark.

Samtidig lader naturvernere fra fjern

og nær opp til mer vassdragskamp.

Statkraft bør ikke føle seg for trygge.
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Stortingsrepresentant Haligeir

Langeland (SV) oppfordrer naturver

nerne som kjemper for Saltfjellet til å

skape sterke allianser med lokal- og

fylkespolitikere fra alle leire.

Stortingspolitiker Haligeir Langeland
(sv) var også innom vassdragstreffet i
Saltfjellet. Han la ikke skjul på at det er
svært viktig å gjøre saltfjellsaken kjent
blant folk i hovedstaden og spesielt
politikerne på Stortinget. Han advarte
samtidig om ikke å glemme de lokale
kostene.

— Ingen fra Nordlandsbenken må
komme ned til Stortinget og støtte
Statkrafts planer. Derfor er det viktig å
skape sterke allianser mot utbygging
med folk fra alle partier. Hvis hele
lokalmiljøet, fra kommune- og fylkes-
ting til stortingspolitikere, er samlet i
sin motstand mot utbygging, er det en
større sjanse til å vinne fram i denne
saken, sier Langeland til Natur og
miljø.

Selv om Langeland ennå ikke har
rukket å gjøre seg lommekjent i Salt-
fjellet, er han ikke tvil om at området
må tas vare på.

— Selv kommer jeg fra Rogaland, og
der er nær 70 prosent av alle vannkraft
ressursene bygd ut. Jeg har sett nok
dem finger til å vite hva det dreier seg
om. Dette området må tas vare på.
Overfor kommende generasjoner har
vi ingen rett til å ødelegge Saltfjellet,
sier han.

Langeland gjorde også et poeng av at

Statkraft faktisk er eid av staten. Der
med mener han folket, gjennom regje
ringen og Stortinget, kan be Statkraft
holde hendene sine unna Saltfjellet.

— Fra mitt ståsted vil det se veldig
rart ut å ha en nasjonalpark inngjerdet
av demninger. Det strider mot all sunn
fornuft, sier han.

Under treffet berømmet han også
den lokale vernegruppa og manet til
videre kamp.

— Stå på, sa Langeland til vassdrags
treffet.r

> strøm — i Kongeriket. Dessuten kan
Saltfjellet bli nesten like berømt som Alta.

Konkurrerte med bilcross

I august blåste Folkeaksjonen Spar Salt-
fjellet i hornet og samlet omlag 200 mot
standere av utbyggingene til Saltfjelltreff.
Arets treff var lagt til Glomdalen, for å se
på konsekvenser av Melfjordutbyggingen.
Aksjonsleder Gaute Rolv Dahl var glad for
det store oppmøtet av glødende vernere
fra fjern og nær.

—Dette var helga da alt skjedde i Rana.
Vi hadde bryggedans, jazzfestival og inter
nasjonalt bilrace samtidig med treffet vårt.

Derfor er vi glad for at så mange tok turen.
Jeg vet dessuten at det er enda flere utbyg
gingsmotstandere her i Rana, men mange
av dem er nok bundet opp på de andre
arrangementene, sier Dahi til N&M.

Åndelig og faglig samling

Miljøbevegelsens vassdragsverntreff var
uhyre viktige for vassdragskampene på
70- og 8o-tallet. Treffene er først og fremst
åndelig oppbyggende og inspirerende.
Kontakter knyttes og argumenter utveks
les og formes. Her får man se naturen i fri
dressur. «Ta vare på naturen for våre etter
kommere», får mer innhold når du fak
tisk har opplevd den. Vernere fra hele lan
det blir kjent med de lokale forhold og
forelsker seg oppriktig i naturen. Ford
skelsen kan som kjent være lumsk, men
er livsviktig for å holde ut i det lange løp.

Arets Saltfjelltreff var det andre i
moderne tid, og det aller første for under
tegnedes del. Det blir neppe det siste.

Et Guds under?

Som tiåring hadde jeg min første store
‘ åpenbaring. Jeg var pi Liseberg i Sverige.

Plast og metall, blinkende lys og grelle far
ger slo i mot meg. Et Guds under, tenkte jeg.

i 5 år etter fikk jeg igjen en slik religiøs
opplevelse. Jeg var i Marmorslottet i
Glomdalen. Hvite og grå steinmasser i de
mest spektakulære former og fasonger sto
foran meg. I bakgrunnen bruste den tur
kise elva fra isbreeri modig forbi. Et Guds
under, tenkte jeg.

Men slik er det selvsagt ikke. Alt kan for
klares med vitenskap. Også Marmorslottet,
en av Saltfjellets absolutt flotteste perler.

— Marmorslottet er rett og slett en
levende skulptur, sier Ulv Holbye. Holbye
har geologi som hovedhobby og øste av
sin kunnskap under Saltfjelltreffet. Til
N&M forklarer han videre:

—Vannet i elva har gravd seg ned i mar
moren og skapt de flotte formasjonene.
Prosessen har holdt på 9000 år og pågår

( stadig. Internasjonalt er dette helt unikt,
og jeg vet at geologer fra alle verdens hjør
ner har kommet hit for å studere Mar
morslottet. Det som er så morsomt med
geologisk historie, er at det bestandig er
drama, sier Holbye oppglødd.

Ifølge Statkrafts planer skal vannfø
ringen i Glomåga bli redusert med 82 pro
sent. Det er Holbye svært skeptisk til.

— Vannføringen gjennom Marmorslot
tet vil da bli svært liten, og på sikt vil ste
det gro igjen. Det som i dag er en levende
skulptur, vil bli liggende dødt, sier han.

Undertegnede har fortsatt til gode å se
en filmkulisse som matcher Marmorslot
tet. Det er fristende i forsøke, men av
ærbodighet til dette naturskapte prakt
verket skal jeg la være å skildre det. Ord
forrådet mitt strekker ikke til. Marmor
slottet mâ opplevelses. Inntil du har
muligheten, får du greie deg med bildene.

Også Jan Olav Nybo, naturvernleder i
Den Norske Turistforening, har latt seg
imponere av fjeilheimen i Saltfjellet.

— Øvre Otta var ille, og vi skal være for-

iormasjonssjef Geir Fuglseth

er rimelig sikker på at Statkraft vil

realisere planene om å bygge ut

vassdragene i Saltjellet.

På slutten av åttitallet fikk Statkraft
konsesjon for å bygge kraftverk i tre
vassdrag i Saltfjellet i Nordland. Hel
digvis la de vekk planene. Utbygging-
ene ville bli for dyre, og dessuten var
ikke kraftbehovet i Norge prekært.
Dessverre ble aldri planene helt glemt.

Mye er skjedd på ti år. Statkraft har
blitt et kommersielt kraftselskap og ser
seg stadig om etter nye områder å tjene
penger. Nå har de vendt blikket tilbake
mot Saltfjellet.

— Vi har gått gjennom prosjektene
fra a til å, gjort noen justeringer og
mener tiden nå er moden for i bygge
ut, sier informasjonssjef Geir Fuglseth
til Natur & miljø.

Ensom svale

Som eneste tilhenger av utbyggingene
skilte Fuglseth seg absolutt ut blant
deltakerne på høstens vassdragstreff.
Selv synes han det var helt uproblema
tisk å delta.

— For meg var det naturlig i bli med
på dette treffet. Jeg føler meg ikke uon
sket, selv om jeg har en annen mening
om vannkraftutbygging enn flertallet
her oppe, sier han.

Samtidig understreker han at han
ikke var kommet for i misjonere for
utbyggingen.

— Vi må også kjenne området godt.
Jeg synes dette er en ypperlig måte for
meg å bli kjent i området.

Uavhengige prosjekter

Samlet vil Statkrafts tre utbygginger gi
omlag i terrawattime strøm. Det er
omlag like mye som en full Øvre Otta

sikt ige med å sette det ene vassdraget opp
mot det andre, men dette er om mulig en
enda verre utbygging, sier han til Natur
og miljø.

Nybo er spesielt opptatt av hvor nær
nasjonalparken utbyggingen vil komme.

— Saltfjellet er et av de største områdene
i Norge som fortsatt er nesten urørt av

— Nei, det er tre uavhengige prosjek
ter. Men det er klart det hadde vært en
fordel for oss å bygge ut samtidig, sier
Fuglseth.

økonomisk vurdering

— Hva må til for at dere skrinlegger pro
sjektene en gang for alle?

— Nå har vi ikke bestemt oss for å
bygge ut. Først i det øyeblikket vi får en
konsesjon, kan vi sette oss ned å ta en
økonomisk vurdering av prosjektet.
Viser det seg i ikke være god nok øko
nomi med de rammebetingelsene vi
får, vil vi ikke bygge ut. Men vår vur
dering er at det er god økonomi i pro
sjektene. Jeg ser det som usannsynlig
at vi ikke vil bygge ut, sier Fuglseth. LI

tekniske inngrep. Naturen her er svært
mangfoldig og rik. Hvis Statkraft gjen
nomfører utbyggingene sine, vil hele
elvedalen i praksis bli liggende nesten
død. Området rundt Glomdalsvatn vil bli
grusomt stygt når massene fra tunnel-
bygging blir dumpet her. Dessuten blir
det bilvei helt inn. Overgangen fra )‘

i verneland

— SKAP STERKE ALLIANSER

Statkraft—mann

utbygging — eller den kalkulerte vek
sten i det norske strømforbruket fra i
dag og fram til jul.

Mens flat urvernerne mener de ti år
gamle konsesjonene må kjennes ugyl
dige, understreker Fuglseth at prosjek
tene nå ser helt annerledes ut og at de
dermed søker om en planendring. Han
mener dessuten prosjektene tar mye
større miljøhensyn nå enn de opprin
nelige planene.

— Er dere avhengig av klarsignal på
alle prosjektene for i bygge ut?

Naturvernerne satt Iydhøre da Uh, Holbye

doserte om geologien i Marmorslottet og

Saltfjellet.

5o 000 KRONER TIL LOBBING

1/

Informasjonssjef Geir Fuglseth i Statkraft

vil bygge flere vassdrag i Salt)5eIIet.

Med 50 000 friske kroner fra

Finsefondet skal Folkeaksjonen Spar

Saltfjellet intensivere sitt

informasjons- og lobbyarbeid.

Finsefondet, denne gang i form av Per Flat

berg, dukket også OPP På Satttjelltreffet.



prater om her. Tunnelen vil få et tverr
snitt på mellom i8 og 38 kvadratmeter. Vi
vet ikke hva det vil ha å si for grottemil
jøet i fjellene. Storvatnet skal reguleres
med 7’ meter og vil bli seende helt forfer
delig ut. Dette er dramatiske naturinn
grep som aldri vil bli tilbakeført, sier han
oppgitt.

Venstre rykket inn

I løpet av en travel valgkamphelg var lis
tetoppene fra Nordland Venstre en kort
tur innom vassdragstreffet. Fredag kveld
dukket de plustelig opp. Med dønn like
grønne vindjakker rykket de taktfast inn
på området, slo av en prat, hørte på de
lokale musikernes bidrag til vassdrags
kampen og for videre.

— Joda, dette er vi imot og dette er en
viktig sak for oss, bedyret Gunnhild
Andreassen overfor N&M. Andreassen er
ordfører i Tjeldsund kommune og står

øverst på fylkestinglista.
Botaniker Mats Nettelbladt var også

med på Saltfjelltreffet. Han kunne fortelle
om et rikt biologisk mangfold og flere
unike naturkvaliteter i områdene som blir
berørt av eventuelle utbygginger. Blant
annet trekker han fram Norges nordligste
store forekomst av kongsgress. Hva som er
så opprivende spennende med dette kon
gelige gresset, som også går under nav
nene hergmynte og kung? Jo, kongsgress
er rett og slett viltvoksende oregano.

— Rett nok er det registrert funn i nær
mest uhetydelige mengder tre andre ste
der, nemlig i Sørfold, Ballangen og Meløy,
men dette er den nordligste forekomsten
som er så stor at det kan høstes av, sier
Nettelhladt.

Et av områdene hvor kongsgresset virke
lig ser ut til å trives ,er rundt Storvatnet. Når
Storvatnet blir demmet opp, må kongs
gresset håpe det finner nye steder å gro.

— Hvilken innvirkning vil utbygging-
ene ha på plantelivet i og rundt Saltfjellet?

— Det vet vi rett og slett ikke. Det er det
som er så skremmende, sier Netteibladt.

Strabasiøs retur

Turen ned fra Saltfjellet ble ikke helt som
planlagt. I hvert fall for noen av oss. Det
som skulle være en hyggelig rusletur, ble
et rotterace av en hårfin kamp mot
klokka. Bratte heng og tøffe traseer ble til
bakelagt med et tempo som selv Lasse
Kjus ville latt seg imponere av.

Vel fremme på parkeringspiassen ravet
vi inn i en ventende bil og lå ut på et des
perat landveisrally i forsøk på å rekke fly
og jernbane. Lukten av diesel og den sta
dig nervøse kikkingen på klokka ga en
ubehagelig påminnelse om at sivilsasjon
faktisk er der nede et sted. Og den vil ha
stadig mer. Av deg. Av moder jord. Og i
denne omgang Saltfjellet. D

Storvatnet blir stormagasinet i Melfjordutbyg

gingen. Vannet skal demmes opp og får en regu

Kanoparade på Glomåga. Etter utbygging vil elva få redusert vannforingen med 82 prosent.

> dette til nasjonalpark blir brutal. Opp
levelsesverdien blir ikke i nærheten av
hva den er i dag, slår han fast.

Nybo er også skeptisk til tunnelene som
er planlagt for å føre vannet fra Auster
dalsvatn. via Glomdalsvatn og til det
enorme reguleringsbassenget i Storvatnet.

— Det er voldsomme dimensjoner vi

— IKKE MER BIT FOR BIT, TAKK

amarbeidsrådet for

Naturvernsaker i Nordland mener

Stortinget må ta ansvar for å unngå

unedvendige inngrep i verdifull nord

landsnatur rundt Saltfjellet-Svarti

sen nasjonalpark.

— Vi har ofret nok nordlandsnatur på
kraftutbyggingens alter, skriver sam
arbeidsrådet i et brev til stortingspoli
tikerne fra Nordland. Samarbeidsrådet
for Naturvemsaker (sRN) består av de
fire organisasjonene Norges Natur
vernforbund, Norges Jeger- og Fisker-
forbund (N 1FF), Den Norske Turistfore
ning og WWF Verdens Naturfond.

NåbersRN-Nordland sine fylkespo
litikere om hjelp til å ta vare på områ
dene som er truet av Statkrafts plan
lagte utbygginger. SRN går til fronta
langrep pâ de gamle konsesjonene og
ber om at disse kjennes ugyldige.

— Det er med stor forundring vi regis
trerer at det sentrale byråkratiet i Olje-
og Energidepartementet synes â aksep
tere at det bygges ut på tjue år gammelt
grunnlag, uten hensyn til protester både
fra kommunalt og fylkeskommunalt
hold, og uten hensyn til ny kunnskap
om effektene av slike dramatiske og irre
versible inngrep, skriver s R N -Nordland.

Med dagens kunnskap og generelle
krav til helhetlige konsekvensutred
ninger, mener s R N -Nordland det burde
være uproblematisk for sentrale myn
digheter å skjære gjennom gamle for
maliteter og stoppe utbyggingene.

SRN mener konsesjonene for utbyg
ging av vassdragene rundt Saltfjellet
Svartisen nasjonalpark bør kjennes

ugyldige. Her er deres argumenter —

vassdrag for vassdrag:
• Beiarelva er i ferd med â bli frisk
meldt som laksevassdrag etter rote
nonbehandling. Elva er også foreslått
som nasjonalt laksevassdrag av fylkes-
mannen i Nordland. Utbygging vil få
negativ innvirkning på laksen som
følge av temperaturendringer og
endringer i vannføring, både i kortere
perioder og gjennom året. Regule
ringen kan også bety transport av store
mengder slam nedover vassdraget fra
Ramskjelsvatnet.
• Bjollåga og Tespa hører klart med i
nasjonalparken. Dagens grenser, som
utelater vannstrengene over en strek
ning på en mil innover i verneområ
det, er påfallende kunstige og deler
opp dette verdifulle området på en
unødig måte. Samtidig som vi stadig
har fått mindre sammenhengdende
urørte naturområder i Norge, har ogsä
bevisstheten rundt dette økt. Som en
viktig del av landskapet og det økolo
giske samspillet bør de nedre deler av
Bjollåga og Tespa innlemmes i Saltfjel
let-Svartisen nasjonalpark.
• Melfjordutbyggingen vil føre til at
prosesser som er viktige for utforming
av karstlandskapet i området opphø
rer. (Karstlandskap kjennetegnes av at
vann har stor evne til å tære på berg
grunnen. Marmorslottet i Glomåga er
et godt eksempel på dette. Det er også
alle grottene i området.)

Dessuten vil Glomdeltaet få redu
sert tilførsel av ferskvann og breslam. I
stedet for utbygging mener s RN Glom
dalen, med sitt unike og naturskjønne
lands ør vernes som landskaps
område.
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DIN oGR0NNEo BUTIKK • DIN .GRøNNEo BUTIKK • DIN oGR0NNEo BUTIKK • DIN 4GR0NNEO BUTIKK • DIN ‘GRøNNE. BUTIKK • DIN .,GRØNNER BUTIKK

69880370

eller Askim kommune

69819100

Mottakspiass for:

Industri- og husholdningsavfall,
Oppsamlingsplass for bilvrak,

Resirkulering av matavfall, papir,
drikkekartonger, plast, glass- og
metallemballasje, jern, trevirke

og EE-avfall.

Spesialavfall:
Olje, bilbatteri, maling,

syrer og baser o.a.

Åpningstider:
Mandag: 07.30-19.00
Tirsdag-fredag: 07.30-16.00

Bilvrak mottas senest
30 min før stengetid.

Livet i havet

(varenr.i3ii)Hardu sett en
rødnebb, langfingerkreps
eller havmus før?
Nå har du sjansen til å opp
leve disse og mange andre
spennende
fisker og sjødyr. Plakaten som
er ny av året er laget i en
interessant og
fargesprakende form og viser
et utvalg av spennende og
artige fisker, skjell, sjøstjer
ner, mm.
Format7ox ioocm.
Introduksjonspris kr ioo,
Medlemspris kr 8o,-

Besøk Web-sidene vårel!

Mressen er www.naturvern.no

Her kan du både undersøke hva vi har av

salqsartikler
og bestille med det samme.

Fuglesang CD

(varenr. 0202) Dobbel fuglesang CD med 197

nordiske fuglearter. Teksthefte følger med.
Her kan du lett finne fram til en bestemt fuglelåt
ved hjelp av alfabetregister eller systematisk
ordning hvor alle fuglene er listet opp etter hvil
ken familie
de tilhører. Kr. 295,- Medlemspris kr. 2 20,-

Naturkalenderen 2000.

(varenr. 0006) Dekorativ årskalender med 12 vakre
naturbilder hentet fra vårt langstrakte land.
Tema for Naturkalenderen 2000 er «Våre naturver
dier».
Format 40 X 30 cm. Redaktør: Arild Adnem.
Pris kr. 15o,- Medlemspris kr. 100,-

Vinterfugiplakat

(Varenr. 13cr) Hvilke fugler oppdager du
i høst og vinter?
Dekorativ og lærerik plakat med våre
viriterfugler.
Trykket på klorfritt papir. Form at 42 X 65
cm.
Pris kr45,-Medlemspris kr35,-

Andre fugleplakater

Trekkfugler (varenr. 1300), Rovfugler
(varenr. 1307),

Ugler (varenr. 1308) Pris kr 45,-
Medlemspris kr 35,-

Sett:

Trekk- og vinterfugler (varenr. 1306)

Rovfugler og ugler (varenr. 1309)

Pris pr. sett kr. 8o,-
Medlemspris kr. 6o,-

Dyreplakater

Dyr i skog (varenr. 1304)

Dyr i fjell (varenr. ‘303)
Pris pr. plakat kr. 6,- medlemspris kr.
55,
Pris pr. sett kr 110,- medlemspris kr. 90,-

TRONDHEIM ENERGIVERK
TEV skal fremstå som en miljøbevisst bedrift ved å:

• produsere og distribuere energi på miljømessig
forsvarlig måte

• utvikle egenproduksjon basert på vannkraft, avfall og

nye fornybare energikilder
• gi alle medarbeidere ansvar for at egen virksomhet

ikke påfører skader på miljøet

basar
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STOPP REKLAMEN
HUSK!

Avfallsminimering er bedre enn gjenvinning.
Avta! med Posten om ikke å få reklame i

postkassen.
Du vil likevel motta offentlig informasjon.
Bergcnsomr(idets interkonimunale Renovasjonsselskap

Telefon: 55 56 79 00

— — — — — — — — — — — — — — —

Bestillingskupong

(JN[VERSITETET
I OSLO

ER DU INTERESSERT I MILJOSPØRSMAL’

Senter for utviklmg og milja - SUM sed Universitetet i Oslo arbeidet med forskning.

undesventmg og informasjonsvirksomhet ,nnen utvikling og miljø

SUM gir kompetansegivende tvenfaglige kurs i miljautvildingsspørsmM Eksamen fra kursene

kan inngå i cand.mag-grader ved Iiniveeutetd i Oslo.

Kursene er
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Miljaveni og forvaltning
Milja og utvikling
Natur og menneske

tO vekttall
5 vekttali
3 vekttafl

-———— — — — — I

Kan sendes

ufrankert.

Adressaten
vil betale

portoen

skisadsftiet 1. desember.
knadsfii* 1juni
sisknadsfii 25. augU.

For nærmere opplyseinger ring siudiekonsulent Karen Mane Fjeldstad lE: 22 85 8900.

Antall Varenr Varens navn Str Pns Sum

Ekspedisjonsgebyr 35,-

Gave til NNV

Totalt

Navn: Medlemsnr.:

Adresse.:

Postnr./sted: Tlf

SVARSENDING

Avtalenr,: 171210/146 Pb

NORGES
T, NATURVERNFORBUND
Sentrum

0109 Oslo

1.99



Statistisk Sentralbyrås forbru
kerundersøkelse for 1997.

—Vi har ingen grunn til å tro
at forbruket har blitt mindre
siden den gang, forteller før
stekonsulent Eiliv Mørch i Sta
tistisk Sentralbyrå (ssB).

Mest til bil

Bruk og kjøp av bil står på
utgiftstoppen for denne grup
pen av familier. Disse to pos
tene utgjør til sammen over
72 000 kroner. Til sammenlig
ning bruker de samme famili
ene gjennomsnittlig 63 000

kroner til bolig, strøm og bren
sel.

Utiftene til kollektive trans
portmidler er atskillig lavere: I
overkant av io ooo kroner
årlig.

Det generelle høye forbru
ket for husholdningene med
barn som er sju år eller eldre,
forklarer Mørch slik:

— Gjennomsnittlig vil
parene i disse husholdningene
være kommet i slutten av 30-

åra eller 4o-årsalderen. De har
kommet langt i karrieren, og
dermed også oppnådd god inn
tekt. Dessuten koster det mer å
ha eldre barn enn småbarn.

Ny vekst

Den økonomiske utviklingen
det siste halvannet året har
ikke akkurat bremset på for
bruket. Siden 1997 har pilen
pekt oppover, i hvert fall ifølge
Handels- og Servicenæringens
Hovedorganisasjon (HsH). En
undersøkelse basert på hande
len de fire første månedene i år
viser at vi har brukt 4,5 milli
arder kroner mer enn i samme
periode i fjor.— Vi hadde ventet en fortsatt
vekst i 1999, men trodde ikke
den skulle bli så kraftig, sier

MEST PÅ KJØTT
• Husholdningen bruker ii 400 kroner på kjøtt
hvert år. På andre plass kommer innkjøp av meieri
produkter og egg. Grønnsaker, frukt og bær koster
familien 7760 kroner i året. Tilsammen går det med
over o ooo kroner til det daglige brød.

KLÆR KOSTER
• Gjennomsnittsfamilien bruker 27 6oo kroner til
klær og sko for sine 3,87 personer i husholdningen.
Klær koster mest, hele 22 000 kroner. Resten går til
sko og skoreperasjoner samt stoffer, garn o.l.

DYR FRITID
• Av 41 683 kroner til utdanning og fritidssysler går
over halvparten til fritidsutstyr. Deretter følger pos
ten «forestillinger, spill o.l.» med drøyt ii ooo kro
ner og «bøker, aviser og tidsskrifter» med 6300 kro
ner. Til skolegang går det ikke med mer enn 2300

kroner.

DYRE FERIER
• 19 350 kroner per år bruker vår gjennomsnittsfa
milie til reiser, hotellopphold og restaurantmat. Rei
seeffekter koster familien 3900 kroner per år. Dette
er 1997-tall, og utviklingen tyder ikke på begrens
ninger i reisevirksomheten. 202 845 nordmenn for
lot fedrelandet i løpet av årets fire første måneder.
Det er mer enn noensinne.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå, Alle tall er hentet fra

Forbruksundersøkelsen 1997, og gjelder familier med yng

ste barn over sju år.

teni

I

HVA I ALL

VERDEN KAN DU
letablerte

ruker
•TOM ERIK ØKLAND

)

I

Familier med godt voksne foreldre og store

barn befinner seg på den norske

forbrukstoppen. Kjøp og bruk av bil topper

listen over utgftsposter.

GJØRE?
Hva kan hver enkelt av oss gjørefor at verden skal

bli et litt bedre sted å være? Sannsynligvis ikke

mye? På de neste sidene vil Natur & miljøforsøke å

gi deg noen tips på veien.

• JENS P. TOLNÆS

DU REDDER IKKE VERDEN vedå

kjøpe resirkulert papir. Eller

ved å forbruke litt mindre,

ved å kjøpe såpestykker istedetfor flytende

såpe, ved å sykle til jobben, gå på tur, spise

grønnsaker, kjøpe hagemøbler av bjørk, kaste

glass i glasscontainer, fyre med tørr ved eller

dyrke giftfritt i hagen. Du gjør faktisk ikke det.

Ikke ved â kjøpe sparepærer engang!

Sannsynligvis kan du leve et langt og lykke

lig liv selv om du gir fullstendig blaffen i alt

dette og mere til. Det er ingen som passer på

deg heller. Riktignok kan naturen tjene pâ vår

miljøbevisthet, men det eneste du kan oppnå

med alt miljømaset er litt bedre helse og øko

nomi. Og kanskje en ørliten grad tryggere

framtid for barna dine.

Natur & miljø har fått hjelp av Miljøheime

vernet til å gi deg noen nyttige tips for en

grønnere hverdag.

.usholdning
ene hvor yngste barn er over
sju år eller mer bruker gjen
nomsnittlig 350 ooo kroner
per år. Dette inkluderer mat,
utgifter til bolig og brensel,
klær, sko, møbler, reiser og alt
annet en familie kan bruke
penger til. Tallet er hentet fra

Familier med foreldre i 40-åra og

store barn forbruker mest.

direktør Thomas Angell i H 5 H

til Dagbladet.
Veksten i forbruket blir

møtt med ro av finansminister
Gudmund Restad.

— Veksten i det private for-

bruket er stort sett som ventet,
sier han til Dagbladet.

Han mener ikke at forbru
ket i Norge er i ferd med å ta
av, men forklarer at hele utvik
lingen er «som forventet». [1
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i or selv om økomat
produksjonen har gått opp de
siste tre årene, har salget gått
ned.

At Forbrukersamvirket NKLS

butikker promoterer seg som
miljøvennhige, betyr derfor

• KRISTIAN JAHRE

Motstand mot bio-ingeniøre
nes produkter stikker ikke så
dypt som mange sikkert skulle
tro. Så mye som 8o prosent av
dc 7000 spurte i en stor euro

ikke at økoutvalget er spesielt
stort eller at det fins økovarer i
alle deres butikker.

Debio, som merker økolo
giske matvarer for Statens
Landbrukstilsyn, hadde i fjor
godkjent i alt 923 produkter. I
tillegg har i dagligvarebu
tikker fått et såkalt Debio-ser
tifikat. Et slikt «kjørekort»
betyr imidlertid bare at disse

peisk undersøkelse sier de hel
ler fyller handlekurven med
fersk genmodifisert mat når
alternativet er dypfryst mat.
Det er ForbrukerRapporten som
melder dette.

Undersøkelsen forteller
likevel at 6i prosent forsøker å
unngå produkter med genmo
difiserte ingredienser, altså så
lenge alternativet ikke er dyp
fryst mat. Omlag halvparten
av de spurte sier dessuten de

forretningene har en ferskva
reavdeling som av og til har
økologiske grønnsaker, frukt
og poteter eller økologisk
kjøtt.

Problemet er todelt. Norske
økobønder klarer ikke produ
sere nok frukt og grønt. og av

helst vil kjøpe okologisk dyr
kede grønnsaker og frukt når
det er tilgjengelig. Undersø
kelsen forteller også at forbru
kerne er stadig mer positive til
å betale ekstra for økologiske
varer.

For ti år siden ble det dyrket
økologisk på to millioner mål
jord i Europa. I dag er tallet
tidoblet. Likevel er det bare
snakk om 1,3 prosent av dyr
ket areal i Europa. El

de 102 tonnene økokjøtt som
framodles, blir bare rundt i
solgt.

- Godt gjemt

— økologiske matvarer er ofte
godt gjemt. Omsetningsled
dene gjør underlig lite for å få
solgt økoprodukter, mener
daglig leder i forbruker og pro
dusentorganisasjonen Norsk
økologisk Landbrukslag,
Helga Nordland.

Styreleder i ØkoProdusen
tane, Kurt Atle Hansen, synes
ikke det er rart at situasjonen
er som den er:

—Bare rundt 1,5 prosent av
norsk landbruk drives eller er
i ferd med å bli økologisk. De
andre bøndene har naturlig
nok størst interesse av å rekla
mere for egne produkter, og da
er det ikke rart økomaten fal
ler igjennom.

Hansen er ogsà kritisk til
Tine Meierier og kjøttsamvir
ket.

— Den ikke-homogeniserte
økomelken må hentes innen
en dag om ikke kvalteten skal
forringes. I dag kommer Tine
kun hver tredje dag. Også øko
kjøtt viser seg å være vanskelig
å håndtere i et industri elt sys
tem. Mye økokjøtt blir fryst
ned til tross for etterspørsel,
hevder Hansen.

Merke-jungel

Det første dilemmaet økobe
visste forbrukere stilles over
for, er merkingen. For matva
rer er det i hovedsak to merker
du skal se etter: Debios 0-
merke og det svenske Bra Mil
jöval.

— Debio-merket rangerer
høyest. Velger du Bra Miljöval,

kan du risikere å få gris som er
foret opp på sudansk korn,
opplyser rådgiver i Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, Aina
Edelmann.

Mega er den kjeden i NKL

som hittil har vært mest hissig
på å markedsføre seg som mil
jovennlig. Besøk i Mega-butik
ker i Oslo avslører likefullt at
det ikke er lett å finne fram i
merke-jungelen.

— Mange tror eksempelvis
Godt Norsk-merket er ensbe
tydende med økomat. Mitt råd
er at du spør butikk- eller
ferskvaresjefen. Ikke ta et nei
for et nei, og ikke la deg lure.
Ring oss hvis du ikke får det
du vil ha, oppfordrer ØkoPro
dusentanes Kurt Atle Hansen.

Foreløpig er økomatproduk
sjonen i Norge liten. 0,4 pro
sent av alt storfe og o,8 prosent
av alt saue- og lammekjøtt
som produseres her til lands,
stammer fra økobruk.

Landbruksdepartementets
beskjedne mål er at ‘ prosent
av all økomaten som produse
res skal omsettes innen år
2003. I årets jordbruksavtale
ble det satt av 6,3 millioner
kroner til markedsforingstil
tak.

— Vi håper å løse noen flas
kehals-problemer i omset
tingsleddet for bedre å kunne
dekke etterspørselen, sier før
stekonsulent i Landbruksde
partementet, Kristin Orlund,
som opplyser at det i dag ikke
fins spesifikke målsettinger
for hvor mye norsk mat som
bør være økolgisk. LJ

orbrukerrapporten
har fått Teknologisk institutt
til å teste disse produktene
med tanke på om de kjemiske
bestanddelene kan skade
reproduksjonsevnen hos men
nesker og dyr eller om det kan
gi oss kreft og allergier. I mil
jøvurderingen ble det lagt vekt
påom stoffer er bioakkumule
rende, det bil si at de øker opp
over i næringskjeden, om de er
nedbrytbare eller om de inne
holder hormonhermende stof
fer eller løsemidler som skader
ozonlaget.

DETTE BØR DU

UNNGÅ I

FAR GEHANDELEN:
Tjærahin oljedekkbeis og
maling (svært dårlig utfra
helse- og miljøvurdering)
Utgard grunningsohje (svært
dårlig utfra miljøvurdering)
Bergen utendørsmaling (nek
ter å oppgi innhold av helse-
og miljøskadelige stoffer).
Tre-sir grunning (nekter å
oppgi innhold av helse- og
miljøskadehige stoffer).
Norrøn oljebeis, oljedekkbeis
og husmaling (dårlig utfra
miljøvurdering).
Mestermaling (dårlig utfra
miljøvurdering).

Kjøp HELST:
Demidekk maling og dekkheis
(bra utfra helse- og miljøvur
dering).
Tinova Acryl (bra utfra helse-
og miljøvurdering).
NorrØn Acryl husmaling og
Acryl dekkbeis (bra utfra
helse- og miljøvurdering).
Livos VINDO blank oljemaling
nr 6o og DUBNO grunnings
olje nr. 262 (bra utfra helse- og
rniljøvurdering).

DE PRODUKTER
Drygolin oljemaling og olje
dekkbeis
Visir grunning
Tinova ohjemaling og olje
dekkbeis
Utegrunn grunning
Norrøn Unik husmaling

I
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Grønn
maling
LAR VENTE PÅ SEG

Økologisk maling får du ikke. Men enkelte
er bedre enn andre,

Du skal ha godt syn, tålmodighet og pågangsmot

for å få økologiske matvarer i norske
dagligvarebutikker. Bare en tredjedel av
økomelken og under en fjerdedel av økokjøttet

som produseres i Norge når fram til forbrukerne

• KLAUS TVEDT

i

Heller gentuklet enn dypfryst

Beskjedne mål

En undersøkelseforetatt i ii

europeiske land viser at vi heller
velger gentukletfremfor dypfryst
mat.

Ikke all maling er like bra for miljøet.

ANDRE

TIL FREDSSTILLEN
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en frem
deles bruker vi store mengder
sprøytemidler i hagene våre.

Bruken av sprøytegifter utgjør
en stor trussel mot miljøet.
Mange av de sprøytemidlene
som er i salg til privat bruk
inneholder miljøgifter. Når
disse tas opp i kroppen til dyr
og mennesker kan det blant
annet føre til adferdsen
dringer, forskjellige former for kreft, nedsatt fruktbarhet

m.m.
Hage- og hobbydyrkere er

ekstra utsatt for forgiftninger,

HAGEN DIN?
Ikke tre og ikke plast — hva i all
verden skal hagemøbler være
laget av?

Svaret er kort og godt norske
treslag. Furu og bjørk er
utmerkede, fornybare materi
aler. Det er brukt lite ressurser
til frakt og ingen urbefolkning

lider som en følge av at du sit
ter på terassen og flyter solen

1-lagemøbelimporten fra
Vietnam, Indonesia og Malay
sia til Norge er mer enn hun
dredoblet i perioden
1990—1998. I tillegg importe
res det mye via Kina, Danmark
og Sverige. Mye av dette bidrar

til å rasere regnskogen.
Den eneste garantien for at

tømmeret er tatt ut på en øko
logisk forsvarlig måte er FSC

merket. FSC står for Forrest
Stewardship Council, et organ
som sertifiserer etter kriterier
som sikrer lokalbefolkning og
natur mot overgrep. Det beste
er uansett norske treslag. Må
du ha tropiske treslag, sâ kjøp
kun teak fra Java. Plaritasjene
der er anlagt på i8oo-tallet, i
tillegg det en sertifiseringspro
sess i gang. E

BLI KVITT

REKLAMEN
Er du lei av at postkassen fly
ter over av reklame? Gjør noe
med det. På postkontoret kan
du reservere deg mot uønsket
reklame. Et lite klistremerke
er alt som skal til for at post
budet ikke forsøpler kassen
din.

Du vil likevel motta all
offentlig informasjon.

Bor du i blokk bør du også
sette et ekstra klistremerke på
døra for å unngå reklame på
dørmatta.

TI TIFS

FOR DEN

GRØNNE

BILIST
Bilen er et stort miljøproblem.
Som bileier og sjåfør !cafl du
imidlertid gjøre myefor å bøte
på elendigheten.
i. Godt vedlikehold av bilen
gir miljøgevinster.
2. Bruk sykkel eller beina på
korte strekninger. Bilen foru
renser mest på de første kilo
meterne, særlig i kaldt vær.
3. Kjører du saktere kjører du
tryggere — og får miljøgevin
sten på kjøpet.
4. Prøv Haiketorget på Inter
nett. Der kan du organisere
kameratkjøring med bil. Til
arbeid eller fritidsaktiviteter -

enten du kjører selv eller
gjerne vil sitte på.
5. Velg Svanemerkede bilpleie
midler.
6. Bruk blyfri bensin.
.

Ta ut unødvendig last i
bilen.
8. Unngå piggdekk.
9. Bruk motorvarmer på kalde
dager.
io. Sørg for riktig lufttrykk i
dekkene. For lite luft gir stor
friksjon og dermed økt for
bruk av bensin.

SLÅ AV

LYSET
Norge har et rekordhøyt elek
trisitetsforhruk. Det første vi
bør lære oss er å skru av lyset.

Selv om vi har råd til å
betale regningen er det ingen
grunn til å ha på lyset i rom
som ikke er i bruk.

Også økonomisk er det mye
å tjene på å skru av lyset. I til
legg til at strømregningen blir
mindre, varer lyspærer og
moderne lysarmaturer lenger
dersom de ikke brenner hele
tiden.

En 6o watts lampe som
brenner hele året koster omlag
300 kroner, inklusive pærer.

SPAR PÅ
VARMT-

VANNET!
Stiller du ned termostaten på
varmtvannet sparer du penger.

Oppvarming av varmt vann
utgjør en stor del energifor
bruket i en bolig. Vanligvis er
varmvannsberederen for
håndsinnstilt 7 5—80 grader.
Dersom du senker temepera
turen til 65 grader vil varmeta
pet fra hereder og rørnett bli
redusert, og det blir enklere å
sikre seg mot skoldingsskader.

Merk at dersom termosta
ten er montert i berederens
elektriske koblingsboks, må
en eventuell justering av tem
peraturen foretas av elektriker.

FYLL
VASKE-

MASKINEN
Oppvaskmaskiner og vaske
masiner bruker like mye
energi uansett hvor mye eller
hvor lite du har i dem. I tillegg
til å fylle maskinen bør du
velge en vaskemaskin som
sentrifugerer godt, det vil si
minimum iooo omdreininger
per minutt, dersom du har tør
ketrommel. Energibruken til
trommelen reduseres nemlig
med en tredjedel dersom vas
kemaskinen sentrifugerer på
1000 omdreininger per minutt
i stedet for 500.

Husk at den billigste og
mest miljovennlige måten å
tørke tøy på er å henge det opp
til tørk.

Det blir stadig

mindre gift i

norske ha8cr.

Farlig
gift i
hagen

I fjor gikk forbruket av sprøytegifter i norske

hager betydelig ned. Det er gledelig - for

hagen — og for de som bruker den.

$... .
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fordi de fleste mangler skikke
lig verneutstyr, sprøyteutstyr
og nok kunnskap.

De fleste sprøytemidler forFLOTT HAGE

UTEN GIFT
Ønsker du å drive giftfritt i hagen er det mange
muligheter og mye informasjon på markedet.
• Bare sprøyt? Veileder om gflfritt hagebruk.
Miljøheimevernet, Naturvernforbundet og
Hageselskapet.
• Ville Naboer—Håndbokfor en naturlig omgivelse.
Naturvernforbundet.
• Ren Jord! Håndbolc i hjemmekoinpostering.
Miljøheimevernet.
• Villrosene — økologi i hagen
Marianne Leisner, landbruksforlaget og Hageselskapet.
• Gftfritt hagebruk — råd og vink.
Miljoheimevernet og Naturvernforbundet.

HVOR GRØNN ER

salg til privatpersoner er heller
ikke selektive, det vil si at de
dreper langt flere ulike insek
ter enn det som er planlagt. LI
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1.Du
SPARER

MILJØET
Utslipp fra privatbiler er ett av
de største miljøproblemene i
Norge i dag. Ved å bruke syk
kelen bidrar du til å redusere
utslippene og støyproble
mene. Nesten en halv million
nordmenn er plaget av støy fra
veitrafikk.

SPARER

PENGER
Syklister sparer bompenger og
parkeringsavgifter. En sykkel
til 4000 kroner kan du ha i
tyve år hvis du passer godt på
den.

3.Du
SPARER

TID

r

I mange tilfeller går det ras
kere å sykle enn å kjøre bil
eller kollektivtrafikk. Det gjel
der hvis avstandene ikke er
altfor store og hvis bilene
stanger i kø.

Mange arbeidsgivere stiller
parkeringsplasser til disposi
sjon for sine ansatte. Parke
ringsplasser varierer i pris,
men kan fort koste rundt
io ooo kroner i anskaffelse.
Bedriften sparer også penger i
form av redusert sykefravær.
En undersøkelse gjort i
ved Hunsfos Fabrikker viste at
bedriften sparte to millioner
kroner i redusert sykefravær
det første året.

5. SAM

FUNNET

SPARER

PENGER
Det er langt billigere for myn
dighetene å bygge sykkelstier i
stedet for veier. Ved at flere går
over til sykkel blir behovet for
nye bilveier mindre. I tillegg
blir det mindre slitasje på de
veiene vi har.

6.DU
FÅR BEDRE

HELSE
Hele kroppen tas i bruk når du
sykler. Du får bedre kondisjon,
muskier, hjerte, lunger og skje-
lett. Et sykkelprosjekt i Tøns
berg viste at etter fem måne
der forbedret deltagerne kon
disjonen sin med 8—20

Selv om endel syklister er inn
blandet i ulykker, tjener sam
funnet pa at du sykler. Folk
som er fysisk aktive er mye
mindre utsatt for alvorlige hel
seplager enn andre.

Vis
fyiings
vett!
i. Sorg alltid for å ha god
trekk. Reguler varmen med
hvor mye ved som blir lagt i

( ovnen — ikke ved å skru ned
trekken. Legg heller i oftere og
mindre med god trekk hele
tiden. Da minsker luftforu
rensningen.

2. Steng igjen både bakre og
midtre spjeld når du ikke fyrer.
Bor du i blokk, blir det dårli
gere trekk hos naboen over
dersom du har spjeldet åpent.
3. Sorg for god trekk i pipa.
Pass på at ovnen er tett og det
ikke er lekkasjer ved inn
gangen til pipa. Be feieren
sjekke dette.

4. Bruk alltid tørr ved. Helst
skal veden ha tørket ett år, i
det minste over sommeren. Rå
ved er vanskelig â tenne og gir
lite varme.

.
Brenn ikke trykkimpregnert

treverk og plankebiter med

PLAGER

IKKE

ANDRE
l-{ver fjerde bilulykke involve
rer personer utenfor den bilen
som er med i ulykken. En
uheldig syklist skader som
regel bare seg selv.

maling. Slik brensel gir fra seg
svært giftige gasser når det blir
brent og etterlater seg tung
metaller i asken. Det vil også
kunne skade både ildstedet og
pipa.

6. Unngå å brenne søppel som
plast, melkekartonger, store
mengder papir eller annet
husholdningsavfall.

7. Bruk småved som oppten
ung i stedet for store mengder

9.
SYKLING

ER MEN

NESKELIG
Sykling skaper ikke de samme
harrierer som bilen. En vei full
av biler er vanskelig å krysse
for både folk og dyr. Sykkelen
gir også større muligheter til
sosial omgang enn bilen. Det
er ikke noe problem å stoppe
hvor som helst og slå av en
prat med kjente.

med avispapir eller annet hus
holdningsavfall.

8. Unngå sprengfyring. I tradi
sjonelle ildsteder får du best
nytte av veden når du fyrer
med middels belastning. I de
nye rentbrennende ovnene
kan du med fordel fyre med
lav belastning.

9. Unngå for all del å legge
godt i ovnen om kvelden for så
å strupe lufttilførselen. Det gir

10.
SYKLING

GIR

FRIHETS

FØLELSE
Med sykkel kommer du fram
over alt, og det er sjelden du
må ta hensyn til barrierer som
en hilist i byen må ta hensyn
til. A sykle gir deg en folelse av
frihet.

ufullstendig forbrenning,
sterk luftforurensing, dårlig
utnytting av energien i veden,
nedsoting av pipa og fare for
pipebrann.

io. Skal du kjøpe ny ovn, så
velg en ovn med katalysator
eller luftkammer i stedet for å
kjøpe brukt. Endel steder får
du tilbud om pant for den
gamle ovnen din.

hverdaci
4.
ARBEIDS

PLA SSEN

SPARER

PENGER

8.Du
7.
HELSE UT

GIFTENE

BLIR

MINDRE

od
) c

runn
til å sykle til jobben

E)

2.Du
Med riktig fyring kommer det mindre forurensning ut av pipa.

prosent.
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Norgips vegg- og hiinlingssystemer (uhehandlet):
Inneklimasertifikat nr. N-002 og N-003.
Norgips Akustikkpanel (ubehandlet): Inneklimasertifikat nr. D-008.
Norgips produkter er klassitisert i den beste gruppen.

Norgips har alltid lagt stor vekt pa kvalitets- og miljøstyring, hade av produkter
og fremstillingsprosess. Bedriften er med sine godkjenninger etter ISO 9001,
ISO 14001, den frivillige EMAS forordningen samt et integrert HMS-system, i
første rekke nar det gjelder ipenhet om miljøforhold og ressursbruk.
Norgips deltar aktivt i utviklingen av inneklirnavennlige produkter og tilslut
ning til ordningen for Inneklinuimerket er en fortsetelse av dette arbeidet.
Inneklimamerket gis til produkter som er testet i klimakammer etter en fast
lagt prøvningsstandard og som oppfyller standardens krav til inneklimarele
vant tidsverdi. Ytterligere dokumentasjon kan rekvireres hos Norgips.

som skaper
Samspill

Verdiskapende samspill gjør

helheten større enn summen av

enkeltinnsatser. Både

samarbeidspartnere —

som entreprenører.

for våre kunder og

Miljotilstanden
i Akerslus 1999

• Naturvern, friluftsL DIogisk mangfold
• Kultunninner•Vann-c -
• Helse- ogi
• Produksjim
• Regionalt

0

EIDEKK

)

GLAVA skiller kulde fra varme, skiller stillhet fra støy.

GLAVA sparer energi og reduserer forurensing.

GLAVA bruker resirkulert glass som råvare.

Glava komprimeres og reduserer transportbehovet.

GLAVA er med i frivillig ordning for retur av emballasje.

Kjøp GLAVA isolasjon også for miljøets skyld!

Icj !V/
Llsol.A5J0NJ

GLAVA A/S
Fridtjof Nansens vei 14, Postboks 5017 Majorstua, 0301 Oslo

Tif. 22931700- Fax 22931777
e-mail:glavaoslo@glava.no - internett:www.glava.no

ata
ige kjemikalier
og avfall

stikk og omtale av situasjonen
.Jtgis i september. Rapporten kan
(is fra:

t AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Schweigaardsgt 4.0185 Oslo
Tlf.:22055617 Fax:22055699

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo
Tlf:22003500 Fax: 2200 36 58

c

(C

•1

På vegne av Norges
viktigste næring

Energiforsyningens fellesorganisasjon

(Enfo) ivaretar fellesinteressene

til kraftselskapene og energiverkene i Norge.

De vel 220 med lemsbedriftene

— med omlag 18 000 ansatte — har

investert 190 milliarder kroner i anlegg for

å produsere, selge og distribuere elektrisk kraft.

Den røde tråd i Norgi

Enfo.,
Granfos Næringspark

vqHaien.13H

Postboks 274
_

1326 LYS,ER”’

TeIefoni7 119t00

Telefaks67 119110

E-post enfo@enfo.no

Internett vNw.enfo.no

4:
Inneklimamerket
NORGIPS AS
POSTBOKS 655 STRØMSO 3003 DRAMMEN
TEL: 33 7848 00 FAX: 337848 51
E-MAIL norgips@norgips.no

1VVLSatUr’
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MANGE rARER: Det er ikke bare bare å være byfugl.

Påkjørsel er den vanligste dodsårsaken for fuglene i Oslo.

Æ

i byen
• KLAUS TVEDT (tekst) og SRI GJØLME (foto)

SAMLING I ØST: Vaterland i Oslo er et av duenes samlingssteder. Her har de sin egen køyblokk., og her får de mat av sine vingelose kolleger.
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FRED: Noen skulle nok ønske duene var lagd av tøy og at de holdt seg langt

unna steder der mennesker ferdes. Andre jobber for fredeligere tilstander.
GZ NATUR & MRiO 395



ver 300 fuglear
ter er registrert i Norges mest folke-
rike område. Det kan nesten virke
som om fuglene, som menneskene,
liker å klumpe seg sammen i trang
bodde, urhane strok.

Leonard Cohen kvitrer hassmørkt om å
føle seg som en fugl på en høyspentled
ning. Sånn er det kanskje i USA. I Oslo der
imot finner du fugler i annethvert tre, på
gesimser og tak, på torg og i hager.

— Nesten uansett hvor i Oslo du bor er
det nok å se ut av vinduet, så ser du fugl,
konstaterer leder i Norsk Ornitologisk
Forening (NoE), Per Stensland.

Tilpasser seg

NOE har så langt registrert over 300 av

Norges i alt cirka 450 fuglearter i Oslo og

Akershus. Et par hundre lokaliteter er
kartlagt.

Sjøl om de fleste fugler er kresne i mat-
veien, fins det eksempler på at enkelte
arter til og med tilpasser seg byen og blir
urbane. Det er ikke lenger bare måker,
skjærer og kråker som oppfører seg som
«junk food»-fuglen

— Det regnes som en internasjonal
trend at enkelte fugler omstiller seg. På
brannfeltet i Maridalen har vi sett spurve
og hønsehauker som er presset ut av skog
bruket, og som henholdsvis lever av
skogsfugl, duer og skjærer Det er for tid
lig å si om vi får egne «søplehauker», men
tendensen er at i hvert fall hønsehaukbe
standen øker, forteller Stensland.

Biologisk mangfold

Hvorfor blir fuglene urhane? Det er det
mange svar på. Oslo og omegn er, i mot
setning til mange andre europeiske stor-
byer, ikke bare rik på parker og mindre
grønne flekker, men også pa private
hager. Skogen er aldri langt unna. Desu
ten er det ingen tradisjon i Norge for å
«temme» parknaturen. Trær og busker,
og noen ganger grass, får ofte lov til å
vokse vilt i norske grøntanlegg.

Mat er sjølsagt også viktig. Og nærings
gru nnlaget er rikt rundt Oslofjorden. «De
sommervarme kambrosilurområdene
nær Oslofjorden (lavereliggende deler av
Oslo, Bærum og Asker) står i særklasse
når det gjelder biologisk mangfold. Denne

regionen huser 8o 0/0 av artsmangfoldet i
Norge,» står det for eksempel å lese i Fyl
kesdelplan for Miljøvern i Akershus fra
1998.

Utkikks-steder

Aller størst konsentrasjon av fugler i Oslo
finner vii naturreservatet ved østensjø
vannet. Godt over 200 arter er registrert
her — pa NOFs mest brukte ekskursjons
sted i fylket. Andre viktige samlingssteder
for de vingehårne er Bogstadvannet, Frog
nerparken, Gressholmen-Rambergøya,
Brenna-Pinsle, Ljanselva, Smestaddam
men og Sinoher.

Typiske parkfugler er meiser, løvsang
ere, munker og hagesangere. Ender av
diverse slag trives best langs Akerselva og
i Frognerparken. Norges største svart
rødstjert-hestand er å finne på Oslos øst-
kant. I kong Haralds «egen park», Slotts
parken, bor det blant annet rundt 15 tros
tepar.

Flyplass for fugler

Utenfor Oslo står Fornebu i en særstilling.
Hele 260 arter er registrert i våtmarksom
rådene her, mer enn for eksempel i Nor
dre øyeren naturreservat — et område
som er klassifisert som internasjonalt
verneområde.

Gjester som sivhøne, vannrikse, siv-
sanger og myrsanger er blant artene som
har blitt sett ved Fornebu. Innslaget av
«turister» er også stort. Den tidligere hovedflyplassen regnes som en viktig

raste- og hvileplass for trekkfugler. Skog
duer, stillits, dvergfalk, hønsehauk, tårn
falk, fiskeørn, myrhauk, sivhauk og stor
skarv er blant de mange gjennomreis
ende. Det mest populære utkikksstedet,
Storøykilen, kalles karakteristisk nok for
«Hawk Mountain» på folkemunne.

Sjøfugi

Oslo bærer også preg av å være en sjøhy.
Hettemåkene er i klart fugleflertall, og

talte 68o par under siste N0F-sjøtelling
for to år siden. Gråmåka, sildemåka og fis
kemåka er det også vanlig a støte pa. Mer
sjeldent —men langtfra ekstraordinært —

er det å se kanadagås, grågås, stokkand,
ærfugl og svartbak.

Den mest urbane

Det er umulig å nevne fuglelivet i Oslo
uten å komme inn på duene. Klippeduen,
eller byduen som den med rette har blitt
døpt, trives best i nærheten av mennesker
og dermed også i byer. Av samme grunn
er den både elsket og forhatt.

Byfuglenes Interessegruppe (sir) er
blant de som synes det (nesten) ikke kan
bli for mange av de kurrende toheining
ene. Sjøl om de har forståelse for at duene
ikke er like godt likt av alle.

— Det er ikke så rart at folk blir lei av
dueskitt og høylytt kurring, men jeg
synes ikke avliving er noen god løsning
på problemet. Det er ikke fuglenes feil at
de er til, sier siu-leder Simen Ostensen.

I tillegg til å gi akutthjelp til skadde
fugler. omplassere foreldreløse unger, före

SULTEN: Skjrera er en litt sky type, men er det

mat å få, kommer han fram.

av-en-eller-annen-grunn-sultne fugler og
informere om vingesveveroe. hedriver SIG

også det de kaller konfliktløsning. Due
tårnene på Oslo 5, Vaterland, Cuba og øst
ensjø er et resultat av sistnevnte aktivitet.

— Det er ikke noe mål å tomme byen for
duer. Det er mye bedre å tynne der det er
mye og samle flokkene på grønne områ
der. Duetårnene gjør det mulig å bytte ut
dueegg med narreegg og dermed kontrol
lere hestanden, framholder Østensen, som
egenhendig er i ferd med å lokke dueko

Håndverksskole bor det både duer, en trost og

noen skjærer.

lonien på Alexander Kiellands plass til
Cuba på Grünerløkka.

Lite rev

Farene som truer hyfuglene er ikke som
Alf Prøysen trubadurer om i Reven og
ki-åk-a. Den vanligste dødsarsaken for
hyfugler er trafikkulykker -. påkjørsel av
bil e]lerkrasj mot vindu.

Færre jordhruksområder rundt Oslo
skaper også problemer for fuglene.

— Jordbruket rundt Oslo er enormt vik
tig for disse fuglene. Vi i NOE har lenge
påpekt at bøndenes åkre ikke bare er til
for landbrukets skyld, men også er viktig
for å hevare det biologiske mangfoldet.
Syv av ti fuglearter i Europa er i tilbake
gang, påpeker Per Stensland.

At folk generelt bryr seg om fuglenes ve
og vel, bekreftes likevel av responsen på
BIGs vakttelefon.

— Vi får opptil 20 telefoner daglig i som
merhalvåret, forteller Østensen, som nå
jobber for å gjenåpne et fuglesjukehus og
med et hefte om hvordan man kan ta seg
av fugler.

Enn så ]enge holder fuglesangen i Oslo
og Akershus seg nokså variert og kon
stant i volum. En ny Noi- -telling offentlig
gjøres i en lokal fugleguide i begynnelsen
av år 2000. D

I

3 0

OVER ALT: Uansett hvor i Oslo du bor, ser du fugl. Her leder i Norsk Ornitologisk Forening, Per Stensland, på ekskursjon i kong Haralds egen park.

FUGLENES VENN: Yngvil Telgen i Byfuglenes

lnteressegruppe jobber for fuglenes ve og vel.

På sitt kontor på Statens Kunst- og
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• TOM ERIK ØKLAND

N

edre Telemark har fått sitt av
forurensning. Derfor rea
gerte folk ekstra sterkt når
det ble kjent at Eramets
smelteverk i Porsgrunn

slapp ut store mengder kvikksølv. Tone
Skau Jonassen er oppgitt, og litt frustrert.
Miljøproblemer trenger man egentlig
ikke flere av i Porsgrunn. Fylkes- og lokal-
laget har nok å jobbe med som det er.— Dette er et enormt tilbakeskritt for
Grenlandsregionen. Miljoarbeid gjennom
en årrekke er i ferd med å drukne i kvikk
sølv, sukker Jonassen fra sitt hjemmekon
tor i Porsgrunn.

Konsesjons-forvirring

Eramet-saken dreier seg om mangan
malm, om et selskap som eier både gruver
og smelteverk og til slutt om kvikksølv
som kommer ut pipa på bedriften. Era
mets gruve i Gabon utvinner god mang
anmalm, men kvikksølvinnholdet er
høyt. Bedriften mener de ikke har gjort
noe galt, siden deres utslippstillatelse
ikke omfatter kvikksølv. SFT tolker tilla

telsen annerledes. Rent hyråkratisk sett er
saken temmelig forvirrende. Direktør
Odd Husmo i Eramet forteller at den
kvikksølvholdige Gabon-malmen nå er
ute av produksjonen i såvel Sauda som
Porsgrunn. SFT har gitt midlertidig tilla
telse til å gjenoppta bruken, men bedrif
ten vil vente litt før de eventuelt starter
opp igjen.— Vi vil helst ha i gang et måleprogram
i regi av Veritas før vi starter. Dessuten er
vi rundt og ser på renseteknologi, for å se
om det finnes noe som egner seg for vår
type virksomhet, sier Husmo.

Tone Skau Jonassen oppfordret tidligere i
sommer Eramet til å trekke tilbake søk
naden om konsesjon for midlertidig bruk
av den kvikksølvholdige malmen. Det
skjedde ikke. Nå er Jonassen egentlig vel
så forbannet på Statens forurensningstil
syn (sFT) som på Eramet.— SFT tar ikke lenger hensyn til miljø,
de lar seg styre av økonomien til bedrif
tene. I den midlertidige utslippstillatelsen
begrunner SFT sin avgjørelse med at Era

met vil ha trøbbel med å skaffe annen
malm. En slik holdning er helt uholdbar
fra myndighetenes side, mener Jonassen.

Hun støtter Bellonas anmeldelse av
både Eramet og Statens forurensningstil
syn. Naturvernforbundet i Telemark har
dessuten bedt Miljøverndepartementet
om å rydde opp i SFTs lokale kontrollsek
sjon i Skien.— Noen i kontrollseksjonen har ikke
gjort jobben sin i denne saken. De bør gå,
mener Jonassen.

Naturvernforbundet arrangerte en
demonstrasjon mot 5FTs avgjørelse i
begynnelsen av september. Demonstra
sjonen var strategisk plassert i forhold til
tid og sted: På rådhusplassen i Porsgrunn,
samme dag som politikerne i byen hadde
sitt “åpen mikrofon”-arrangement. Rett
før valget. Da N&M gikk i trykken arbei
det fylkes- og lokallaget med arrange
mentet for fullt.

— NU-leder Einar Håndlykken skal

Naturvernforbundet i Østfold har
anmeldt foreningen Nei til ulv i Østfold
for tyveri av forbundets eiendom.

Aksjonsgruppen Nei til ulv i Østfold
har brukt konvolutter med Naturvern-
forbundet i Østfolds navn når de har
sendt ut sitt materiell. Fylkesleder Knut
Magne Furuheim i Naturvemforbundet
i Østfold mener konvoluttene er stjålet.

Han har derfor anmeldt ulvehaterne til
politiet. I tillegg til tyveri er ulvehater
foreningen også anmeldt for krenkelse
av Naturvernforbundet. Furuheim
mener Naturvernforbundets integritet
blir krenket fordi deres navn er satt i for
bindelse med negativ propaganda ved
rørende en utrydningstruet art som
Norge har forpliktet seg til â bevare gjen

HYDRO-SKANDALEN

I REPRISE?
På midten av 80-tallet ble det huskestue i
Porsgrunn. Bellona tok tak i forurensningen
fra Hydro. Blant annet kvikksølvforurensning.

Klorproduksjonen på Herøya hadde sluppet
ut ufattelige mengder kvikksølv i Telemarks
fjorder. Særlig før Hydro installerte rensean
legg i miljøvernets barndom, rundt 1970. Fra
dengang og fram til 1987 slapp klorfabrikken
ut i overkant av 50 kilo kvikkselv per år. Bello
nas aksjoner rettet seg først og fremst mot
de tidlige utslippene til fjordsystemet, men
også mot de pågående utslippene.

Til sammenligning slapp Eramets anlegg i
Porsgrunn ut over 100 kilo kvikksølv i året tidli
gere på nitti-tallet. Da brukte man samme
type malm som Eramet nå har fått tillatelse
til å bwke videre.

— ULLENT FRA SFT
Også Naturvernforbundet i Rogaland synes
Statens forurensningstilsyn (sET) har vært for
feige i Eramet-saken.

— SETs forklaringer i forhold til utslippstilla
telsen til bedriften er mildt sagt ullen. Argu
mentet for at bedriften kan fortsette å slippe
ut kvikksølv er like merkelig. SFT påpeker at
smelteverkene har sluppet ut stadig mindre
kvikksølv siden 1980. Eneste fornuftig krav må
dermed være nullutslipp, sier Ingvald Erga, fyl
kessekretær i Naturvernforbundet i Rogaland.

Han mener utslippene fra fabrikken i Sauda
må bort. Særlig på grunn av alle de andre mil
jøgiftene naturen blir belastet med.

— ‘fl vet at et utall miljøgifter fører til proble
mer for flere arter. Da har vi ikke noe valg, vi må
SI at det er nok for lenge siden, forklarer Erga.

nom internasjonale avtaler.
- Vi ble varslet av en grunneier som

hadde mottatt materiellet. Vi har litt
problemer med å ta disse menneskene
seriøst. Samtidig tar vi sterk avstand fra
innholdet i oppropet, og vi håper perso
ner med et nogenlunde balansert
omdømme ikke lar seg forlede til å tro
at vi står bak dette, sier Furuheim.

VI.?. ,V Leder i Natuernfor

I Iciga bundet i Telemark,

Tone Skau Jonassen

(t.v), og Charlotte

Oland er oppgitt over

SFT5 rolle i Erainet

saken.

Kaldt
kvikksølvgufs

fra fortiden
Kvikksølvholdig malm fra Gabon snudde Norge på hodet i

sommer. Naturvernforbundet i to fylker kjemper mot giftige

utslipp som på sett og vis tilhører en annen tidsalder,

i

Hoderulling

7

vernforbundet i Telemark kom godt til i
lokalpressa. Det er Jonassen fornøyd med.

— Vi har fått mye informasjon fra Bel
lona. Jeg synes det er bra at de har hatt res
surser til å følge opp denne saken. Presse
messig har fordelingen vært smart, vi har
vært tilstede lokalt mens Bellona klarte â
få opp temperaturen nasjonalt. Li

holde apell, og forhåpentligvis får vi folk
fra miljøverndepartementet til å møte.
Ellers er det gledelig at de aller fleste poli
tiske partiene i området har støttet opp
om vår motstand, og erklært at Grenland
ikke bør belastes ytterligere med miljø-
gifter, sier Jonassen.

Da saken tok av i sommer, var det Bel
lona som var synlig i riksmedia. Natur-

Engasjement Ulvehatere anmeldt

NatUrvernforbundet—- Naturvemforbundet i
— -- - —
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Er du lysten p kI noen miljøsyndere?

Er du sugen pa aturopplevelser?

ba har du komn*t p riktig sted.

Hva skjedde med Molly Spis Xp.nenel
ICuhi? M1.wdes Xpe er eerr

1r for å tes mer OM mirrlen Guro Fjeltanger NI
Moly Kuhi ble utsan fOr. ka du stille henne

fl •jiiere som du ser und,r rrjOrn

du på den du les, om

Klikk deg inn på Norges eneste nettsted
for mi ljøageriter. Internettadressen er
www.agent21.org

Her møter du flere underlige typer, noen
er miljøvennlige, andre er miljøsvin.

Viktigst av alt: Sidene er fulle av tips til
hvordan DU kan lage miljørabalder og
komme i kontakt med andre med samme
interesse som deg.

Er du interessert i leve s miljøvennlig s mulig?

Stedet er Internett, og bU og Agent 21 er hovedpersoner.
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Rabalder
Den som vil passe på jorda, kan fort kom
me borti situasjoner der det er nødvendig
å påvirke andre for å forandre på noe
som er feil. Det er mye forskjellig som
kan lage problemer for naturen. Kanskje
renner det olje ut i bekken bak boligfel
tet, eller kanskje stranda er full av søp
pel?Uansett hva det gjelder: Vet du noe
det er verdt å bråke om? Hvis du klikker
på Rabalder finner du tips til hvordan du
kan lage nok rabalder til å bli hørt. Du
finner også gode råd som handler om det
motsatte av å protestere og lage oppstyr:
Nemlig om å skryte av de som er flinke.

I

Agent 21:
Egentlig navn: Molly Kühl
Stilling: Miljøagent i Miljøkommisjonen
Spesielle egenskaper: Supersensitiv som
følge av ulykke. Håret blekner ved berø
ring av giftstoffer. Grønn hårfarge
Normalt. Hvit hårfQrge livsfare!
Svakheter: Påvirkes fysisk og psykisk av
dårlig klima og luftforurensning.
Foretrukne fremkomstmidler:
Rollerblades, sykkel, hangglider eller seil
brett
Avhengighet: økologisk dyrket mat og
klcer av naturfibre.

4
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NETSTEDET FO mLJE*oewT

Hva er .r mUjeageM?
fc å lese mer on

en mdjoaçenl Or
I

Mlj.sklp. rle.nd.
I sommer seiler rund i

8tekkr$is Iip påj;t etter
KansIçjan kommIrtdie?

4

PeeonqalI.il
Pi disse sidene ril du n’

du Ies• mer, mer om e

Spør Xpertene
Klikker du på Spør Xpertene, får du mulig
heten til å spørre Xperter om natur og
miljø. bu kan for eksempel spørre miljø
vernministeren om hun har tenkt kjempe
for å bevare fossefallet der du bor, eller
du kan spørre henne om hun liker å tur i
skogen. Her kan du spørre om hva du vil.

4. l o5WI4

l$0.q,

- L---u - -.

Birger Brackwand:
Stilling: Generaldirektør EXSOS-gruppen
Sivilstand: Gift med
Sølvi Kvick-Brackwand
Internt notat:
Mistenkes av MK1 for diverse miljøfor
brytelser.
Avhengighet: Kubanske sigarer

SOS4p
.1

Illustrasjon: Tore Strand-Olsen

[

Hva er en miljøagent
Kanskje du lurer på hva en miljøagent dri
ver med? Svaret er at en miljøagent gjør
en innsats for jorda. Måten bestemmer du
egentlig selv. Men det kan vcre mye å
IcEre av andre. Klikker du på Hva er en
miijøagent? , finner du tips til hva du kan
gjøre, og du kan lese hva andre har gjort
før deg.
Typiske gjøremål for en miljøagent er å
jakte på miljøsyndere og skryte av de som
er flinke, dra på oppdagelsesferd i natu
ren og prøve og oppføre seg miljøvennlig.

Alt dette og mere til finnir du på www.agent2l .org.

Kanskje vi treffes å en internettbolge?

i
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