
Tatur & milj
1 (.. ti ‘ Norges Naturvernforbund 3:2000. KR39

.



Jeg pendler
- altså er jeg
(ikke riktig vel bevart)

Pendling i samk;oringsnett kan

lett oppsta hvis nettet har svake

linjeforbindelser i forhold til do

maskinytelser som or knyttet

sammen, slik at den synkronise-.

rendo kraft blir forholdsvis liten.

AschohoiÅg og Gyldendnls Store

Norske Leksikon

D
et er synd P NSli üm
dagen. Det er enda mer
synd pa dem som bru

ker NsB, og det er aller mest
synd pa dem som er avhengig
av delte merke1ue Iranspi ti

firmaet for å komme seg pa
jobb. Jeg traff min gamle x enn
pendleren pa en kafe i Oslo rett
for sommerferien, og spurte
om han hadde noen godt tog-
historier fra siste trettidtign.

— Jeg klarer ikke .i huske
mer enn en av gangen. Det er
akkurat som med vitser. nar
du lærer en ny vits forsvinner
den forrige. Men jeg kan jo ta
garsdagens, la han til.

Han fortalte .11 han stod ga
Oslo 5 og ventet ga 14.39-toget
til Vestfold. t)et var de’s vanlige
gjengen med dokumenlmap
per si nu stod og kikket forvent
ningsfutlt i. tier kontorvognen
sin. Toget kom ikke. Etter ti
minutter kors det beskjed om
at toget var i: minutter torsin
ket. Etter ty\ e minutter var del
fremdeles ikke i. ( immet noe

ti ig. ‘tre rna in med s tek
makrell og jordliær i blikket
gikk opp til informatnisluken
og spurte hvor 14. g toget ble
av. lnfcirmasjonspersonen Lii: -

ket pa skjermen sin og Loast.i

terte at: joda. de: tiigseitet star

spor tre det!
Neb det gjør det ikke protes

terte de tre, som hadde «Itjeirr
kjære titem» gravert inn i kai
veski n ni’ t sa fili la kse se sine.
Ikke i virkeligheten! Det er bare
pa skjermen din. lvi rkel igheten
er det ikke noe tog der.

ingenting slar virkelighe
ten, og etter hvert ble det kla rt
at det neste toget til Vest ohl
var et mer realist:sk alrern.:t:v.

Det blir satt opp i tor i

na. opplyste personen i luken.
De tre gikk, -<aninte il riieil

sitte i kontorvogoen sin, etter
som toget foran var stappfullt
og det bak var tomt. Oppildnet
over denne tanken tipset han
konduktøren som var enig i at
det var en god ide a ringe til
toget foran slik at man kunne
fordele passasjermengden i
Drammen. Begge togene stop
pet i Drammen og en del pas
sasjerer, deriblant alle pend
lerne, forlot det forreste toget
og satte seg i det bak. Toget
foran forlot nå Drammen.

Det gjorde derimot ikke
In ter City-toget. Det stod og det
stod. Pendlerne synes det var
lit I rart at noe som lignet vel—

1.1 en loktorer med ferie—
gl.i nr ti i -<vi ni ni av lokomo
tivel. l.iki’ etter gikk ogs.i kom
ilnktiari’n. Miii sinn begynte
nå å ta Iii ligi’ ii ii’lser og gikk
inn på I )i’,i in iio’i i ‘,t ,isjno for å
høre hva som ti ing kk. Der
fikk han lii’’,[. ‘I om toget
skolletilli.iki’tilttslii.Allepas
s,isji’ri’oi’ oi.itti’ ili’rt’nr ut av
tot’,i’t vi’nti’ i, det neste.

010 lag iii halv time fant
ti’ I( )e’’i, ‘.nni selvsagt var

tnllt,ili’l liii 1’oilt iilnkkeopp.
Ni’n til ‘‘iii lii li ii’il foregikk
I ei ‘.l iii I ‘‘I I ni ni irmalt.

Vel i i [. i ing i’n stormet

ni’ not syklene og
ville dehjem!

Miii ik ti’ In ivi’ilpersonen i
d’iini’ lnnliirii’n. Provosert
iii ‘i iii ni,iii1’li’nilt’ avisene og

I vi ni ti .i i ti li.. gikk han
001 ti. .i.i’.iini’ii il klagetpa
illi.niil.ki’li,nlilef,iltdethan

lii’l,ilt On kroner for. Per
i nU’n vii enig med

i ni n viii ni g lik t ‘i ni en diger
Ii til I ‘ i g et ter mye reg—

Ioni nt at han skulle
i .iiio kroner, noe han

slioreilireks fikk utbetalt. Nå
ti k k han et stort moralsk
dilemma. Det var åpenbart at
beløpet var galt. samtidig var
han lei hele NSB og hadde lyst
pd de seks 200-sedlene på
skranken. Han løste det ved å
ymte noe om at «dette var
jammen mer enn jeg hadde
forventet», men fikk til svar at
nå skulle NSB rydde opp i dette
her og alle skulle ha erstatning
for varer som ikke ble levert.

To måneder senere er ilet
bestemt at Sandefjord st.isjon
skal legges ned. Narvecen ‘la I
overta hillettsalget. M i sinn
gar spennende tider i not i’.
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Bevar Beiarn

I nattens mulm og mørke har Statkraft kjørt sitt utstyr
frem til Beiarn-vassdraget. Selskapet skal legge det

verneverdige vassdraget ved Saltfjellet-Svartisen nasjo
nalpark i rør.

Dette skjer samtidig med at Statkraft lar eksisterende
vannkraftverk forfalle. Selskapet stanser kraft-aggrega
ter i Kvilldal ng Saurdal. De gjenværende aggregatene
sørger for at det fortsatt kommer elektrisitet fra disse
utbyggingene. Men Statkraft vil ikke lenger ha mulig
het til å øke produksjonen i perioder med stor
etterspørsel etter kraft,

Statnett, som har ansvar for landets ledningsnett,
reagerer. De har fått myndighetene til
å vurdere om Statkraft bryter loven,
når de ikke vedlikeholder

— kraftverkene.
Samtidig har Statkraft og olje- og

energiminister Olav Akselsen det tra
Akselsen må velt med å legge Beiarn i rør: Anleggs

regne med arbeidene må være i gang før 26. april
neste år. Hvis ikke risikerer

kamp utbyggerne en ny runde med konse
sjonssøknad og grundige utredninger

av konsekvensene. Det er det siste Statkraft og kraftso
sialisten Akselsen vil gjennomgå. For ingen kan være i
tvil om at hensynet til natur ng miljø vurderes annerle
des i dag enn da konsekvensutredningen ble gjennom
ført i iij.

1juli ba representanter fra samtlige opposisjonspar
tier på Stortinget om at konsekvensene for natur og
miljø blir grundigere vurdert: De forutsetter at
Statkraft ikke igangsetter bygging før dette er gjort.

io. august kom svaret fra statsråden:



Miljøvernere kommer i
media når de presente
rer sakene sine politisk.
Men har de ikke grundig
kunnskap, eller
velfunderte meninger
om en sak, så hold heller
kjeft.

av AUDIJN GARBERG

Rådene kommer fra Guttorm
Aanes som har skrevet hoved
fagsoppgave i medievitenskap
om miljøorganisasjonenes
mediestrategier og pressedek
ning. Han har sett på dek
ningen av Bellona, Naturvern-
forbundet og Greenpeace i
Aftenposten, Dagbladet, Fædre
landsvennen og NTB 1998.

Totalt fikk Naturvernfor
bundet 210 oppslag i disse
mediene, hvorav nærmere
halvparten dreide seg om
intern strid i organisasjonen.
Bellona fikk i oppslag og
Greenpeace 78.

Bellona fikk desidert mest
positiv omtale av organisasjo
nene.

— Bellona blir kontaktet av
media, mens Greenpeace må
tilspisse sakene. Naturvernfor
bundet ligger i et mellomsjikt,
de har etablert seg som eksper
tise pâ saker som tradisjonelt
natur- og artsvern. Dette vet
også de norske miljøjournalis
tene, sier Aanes.

At miljø fremstår som poli
tikk er viktig for journalistene.
Da kan de bringe sakene opp
på et høyere nivå. Dessuten er
det viktig å spesialisere seg og
ha «eierskap» på saker.

— Bellonas arbeid med atom
spørsmål i Russland fremheves
av journalister som nyhetsver
dig. Bellona har den fordelen
ifolge journalistene at de er
flinke til å politisere sakene.

I tillegg er det naturlig nok
viktig for Aftenposten, Dag
bladet og NTB at sakene har
interesse for folk i hele landet.

Hold kjeft
Aanes mener det kan være lurt
å holde kjeft dersom man ikke

har grundig kunnskap iI!
velfunderte meninger om
sak.

— Dette fremheves 51)111 ‘I

skille mellom Belloni og I
andre organisasjonein. I lvi
de ikke har noe pa hjeili. ‘Hi

de ingen ting. Andre orgon I

sjoner kan uttale seg i is I

vær, og er mot del not lei

er greit å være mot, innil det er

i ei niin.ilist sa—lite
I i nI

I nl ii vellykket
I. I i il, ii(vrier .A.anes

iii ii idets kam—
I I il/jiikta. Ved å

I i)g% Ivain og rette søke
I; ‘i iii iiiljogifterfikk kam—
litilleli i kkning i media.

var effektfull,
tii,iI Vii I.i si im et ekstraordi

nært tiltak. Aktiviserte miljø
vernere i media er pâ vei ut.
Men særlig Greenpeace får
sine oppslag basert på hand
linger.

Da Greenpeace i 1998 gjen
nomførte en kam pi il j( in ut
Statoil, fok usert i iii i i

konflikten, 1kG hva iIritlen
kunne gjøre. I igil \

oppslagrne Ai i i. .1 I gjen—

sen
nomgått fremstiller Greenpe
ace som ekspertise.

— Er media spesielt kritiske
ovenfor Greenpeace?

— De er ikke spesielt fiendt
lige, men organisasjonen har
lav troverdighet. Greenpeace
er fanget av sitt eget image, og
blir lett avskrevet i en kon
fliktsituasjon.

Interne konflikter
Aret i 998 var preget av mange
interne nyheter fra organisa
sjonene. Naturvernforhundet
var i økonomisk krise som
endte med at leder og general
sekretær gikk, Greenpeace la
ned kontoret, mens Bellona
tjente godt med penger. Hele
4 prosent av oppslagene
Naturvernforhundet fikk dette
året handlet om de interne
problemene.

— Dekningen av krisen var
intensiv da den sto på. Deretter
fikk organisasjonen samme
behandling som tidligere. For
bundet består ikke bare av sine
ledere, noe det virket som
media tok inn over seg.

Lite kritisk
Tross alle oppslagene rundt
intern strid i Naturvernfor
bundet, mener Aanes media er
lite kritiske til miljøorganisa
sjonene som kilder.

—Utvalget av miljokilder er
forholdsvis snevert. Viten
skapsfolk er lite involvert, og
miljøorganisasjonene frem-
står dermed som ekspertise.
Organisasjonene blir myndig
hetenes hovedopponenter.

Aanes mener media tar mil
jøspørsmålene alvorlig, selv
om de ikke prioriteres til
enhver tid.

— Det er en konstant flom av
til dels informative og saksori
enterte miljøsaker i media.
Men dette er vanskelige spørs
mål som krever mye kunn
skap av journalistene.

Rapporten Grønne kilder —

lniljøvernorganisa5joner5 tnedie
strategier og niedicdekning er
utgitt på Senter for utvikling
og miljø, ved Universitetet i k

Oslo.I

Færre medlemmer, svikt
i annonseinntektene,
mindre prosjektstøtte og
færre ansatte: 1999 ble
et nytt magert år for
Naturvernforbundet. 20
spilleautomater sørget
for millionoverskudd
likevel.

av JON BJARTNES

Naturvemforbundets regnskap
for ‘999 viser et overskudd på
2,6 millioner kroner. i,8 av
disse millionene kom fra for
bundets spilleautomater.
Resten skyldes forsiktig penge
bruk i sekretariatet, med nye og
billigere lokaler og stadig færre
utførte årsverk. Overskuddet
går til betaling av gjeld.

Gjeldfri i 2001?
Etter den akutte økonomiske
krisen i Naturvernforbundet,
som toppet seg sommeren
1998 med trussel om konkurs,
fikk forbundet en gjeldsord
ning med sine kreditorer. Ord
ningen forutsatte to millioner
i årlig overskudd. Per i dag lig
ger forbundet nesten to milli
oner foran skjema.

— Dersom vi fortsetter på
samme måte, skal gjelda til de
eksterne kreditorene være
betalt neste sommer, sier øko
nomisjef Marius Gjerset.

Generalsekretær Jørund

Ubøe Soma er fornøyd med
det økonomiske resultatet.

— Isolert sett er fjorårets
overskudd et sterkt resultat, og
Naturvernforbundet er nå
over den verste økonomiske
krisen. Men vi trenger fortsatt
stram økonomistyring. Ifølge
budsjettet for 2000 skal vi ha
et overskudd på en million
også i år, sier Ubøe Soma.

Automatiske inntekter
Størsteparten av overskuddet i
1999 stammer fra 20 spilleau
tomater, som Naturvernfor
bundet har konsesjon til â
drive. Ifjor mente ledelsen at
dette ikke var noen heldig
måte å skaffe penger på. Ikke
desto mindre blir automat
inntektene stadig viktigerefor
forbundet: En drøy million i
1998 ble til i,8 millioner i
1999.

— Pengene kommer vel med.
På sikt vil vi jobbe med syste
mer som kan frigjøre oss fra
automat-inntektene. Men per i
dag har vi ingen svar på hvor
dan vi kan finne alternativ
dekning for det bidraget auto
matene gir, sier Ubøe Soma.

Annonsesvikt og færre
medlemmer
Betydningen av spilleautoma
tene vokser ikke bare i kroner
og øre: Enda viktigere blir de
hvis man ser på hvilken andel

de utgjør av forbundets sam
lede inntekter. I 99-regnskapet
peker nemlig alle andre piler
nedover: Den totale omset
ningen sank. Forbundet fikk
færre prosjektmidler enn året
før. Annonseinntektene gikk
ned, og det kraftig:

— Annonseinntektene sank
omtrent like mye som inntek
ten fra spilleautomater vokste,
sier Ubøe Soma.

Dessuten sank bidraget fra
forbundets medlemmer: Drøyt
21 000 medlemmer i 1998 ble
til rekordiave i8 68o i 1999.

Det koster å spare
— Vi må bare konstatere at vi
ikke har klart å gjøre noe med
medlemsnedgangen, sier Ubøe
Soma. Han mener den økono
miske sparelinjen forklarer
mye av nedgangen.

— I likhet med andre med
lemsorganisasjoner rammes
nok også vi av en generell ten
dens til synkende oppslut
ning. Men det er også en viktig
del av forklaringen at vi de
siste åra har brukt lite ressur
ser på verving, organisasjons
bygging og utvikling av tilbud
til medlemmene. Det er ingen
tvil om at den harde økono
miske linjen vi har kjørt de
siste årene har gitt oss et etter-
slep av uløste oppgaver. Du
kan slanke deg, men ikke til
evig tid, sier Ubøe Soma.

Politiske miljøvernere pirrer pre
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Nytt magert år for
Norges Naturvernforbund
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I nternettaktivister
for regnskogen

• Blekkulfs miljødetektiver
tar i bruk nternett for å
mobilisere sine
medlemmer. Første
oppdrag er å kartlegge
butikker som selger

havemøbler laget av
tømmer fra

regnskog.
Dersom) internett
mobilisering
blir en suksess,
får

miljødetektivene
nye oppdrag en til to

ganger året.

Havnepris til
Naturvernforbundet
• Norges Naturvernforbund har fått Oslo
havnevesens miljøpris for 1999.

<Gjennom sitt engasjement i ‘den store
glftjakta 1998 og ‘csommertoktet 1999
har Norges Naturvernforbund satt fokus
på et meget alvorlig miljøproblem. Det er
skapt bevissthet om problemet med
miljøgifter i sedimenter som kan opptas av
organismer i sjøen,» skriver havnevesenet
i sin begrunnelse. De håper Natuvern
forbundets engasjement skaper forståelse
og aksept foropprydding av forurensede
sedimenter i Oslo havn. Noe havnevesenet
mener vil være en stor forbedring av
vannkvaliteten i indre Oslofjord.

Prisen er en akvarell av kunstneren Kåre
Tveter.
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57 millioner i avgift5-
rabatt får utbyggerne av
øvre Otta fra
regjeringen. Samtidig
kuttes bevilgningene til
enøk og nye fornybar&
energikilder med like
mye.

av AUDUN GARBERG

I revidert nasjonalhudsjett
foreslår regjeringen å gi de
som investerer i vannkraft fri-
tak for investeringsavgift.
Investeringsavgiften er i dag

7 prosent. Fritaket gjelder
både opprusting, utviding og
nybygging av vannkraft.

øvre Otta
Stortinget vedtok i fjor å åpne
for delvis utbygging av øvre
Otta-vassdraget. Den
omstridte utbyggingen er
kostnadsberegnet til 88o milli
oner kroner. Fritak for investe
ringsavgift gjør utbyggingen
blir rundt 57 millioner kroner
billigere.

Tidligere krevde utbygging
av øvre Otta en kraftpris på
minst 14 øre pr kilowattime
(kWh). Nå er utbyggingen
lønnsom med en kraftpris på
13 Øre.

— Betyr dette at utbyggingen
kan starte tidligere?

Det er ikke umulig. Når vi
får den endelige konsesjonen —

noe Stortinget nærmest har
forutsatt at vi får — er neste
spørsmål når vi setter spaden i
jorda. Reduserte kostnader er
et vesentlig element i forhold

Verdens største
demning for kraftutbyg
ging, Trekløftsdam men,
har møtt oppsikts
vekkende stor motstand
fra vanlige kinesere.

Offentlig kritikk hører med blant
sjeldenhetene i Kina, men i

Statens veivesen må
spare inn 387 millioner
kroner. Kuttene rammer
sykkelveier og kollektiv-
transport.

til når en øvre Otta-utbygging
vil bli iverksatt, sier direktør
Oddleiv Sæle i Opplandskrafl.

denne saken har myndigheti’iii

mottatt krasse protester. NyIic

skrev 53 kinesiske ingeniører “i

akademikere for andre giitii I

under på en skriftlig adv,jr.el

regjeringen. Gruppen on’ki i

sende et varselsignal til inynlit

hetene om at demninq’.Iii.lI•
tet er nedtynget med ti’kiil.l.

og økonomiske probk’iti.i

Det rammer sma tiltak for kol
lektivtransporten og bygging av
gang- og sykkelveier. 105 millio
ner tas fra posten som blant
annet dekker grøntarealer, ras
teplasser og skiltvask, skriver
Vegavisa, internbladet til Statens
vegvesen. Kommuner og fylkes-
kommuner får 102 millioner
mindre i overføringer til trafikk
sikkerhetstiltak og forsterkitirig
av fylkesveier.

energi—
viser at

iv1’ilIli til I vil hely 96 mil—

i ku lii, ivet, som er
i.-. i liii usicient Jiang

‘lii li blant annet høy—

il’ktot har blitt fare—
iii’ •.i i t i omfang. De opp—

lluii(110 før byggestart
I vii luuigt mindre ambisi—
iii li man ser i dag, sier

ii ui’’’. IIPS)

lioner i tapte inntekter for sta
ten i år. Til neste år vil sum
men øke til ii millioner.
Departementet har imidlertid
ikke beregnet hvor mye ny
kraft som vil bli bygd på
grunn av tiltaket.

Advarer
Samarbeidsrådet for Natur
ve rnsaker (SRN) aksepterer
rene opprustingstiltak, men
idvi rr’r nu)t avgiftsfritak for
utvidelser og nyhygging.

Eednserte kostnader gjen
iii to ivriftslettelser for nye
viii ik ri t u thyggingsprosjek
ti km føre til enda mer natur-
ot le leggelser. Forslaget er også
i si rid med de overordnede
malsettingene i energimel
iiit i gen om å begrense forbru
ket og produsere 5 TWh ny
lornybar varme i 2010», skri
ver SRN i et brev til Stortingets
fi nanskomite.

E nøk- kutt
l3evilgningene til enøk og nye
fornyhare ene rgikilder foreslår
regjeringen å kutte med 57
millioner kroner, fra dagens
nivå på 280 millioner kroner.

— Småpenger til fornybar
energi blir enda mindre, sier
styreleder Erik Eid Hohle i
Norsk Bioenergiforening.

— Dette gir jo et signal til
bransjen om å satse mindre.
Det gir også liten forutsigbar
het. De vedtar ett budsjett og
kutter ned etterpå. Det kan få
konsekvenser flere år fremo

Bare under posten til
utbygging av vannbåren
varme har Norges vassdrags
og energidirektorat (NVF)
mottatt søknader om 6 mil
lioner kroner. I til tangspunk
tel vardet satt av o millioner
til dette formalet.

Hvis miljøvernminister
Sin Bjerke får det som
hun vil, blir det slutt på
all bruk av blyhagl i
Norge i løpet av fem års
tid.

av TOM ERiK ØKLAND

.
juni i ir sendte Miljøvernde

parteinentet brev til Statens
forurensningstilsyn (sF1’). Del
gir klar beskjed om at blyhagl
skal forhys i Norge. Dermed er
en arelang kamp mot foru
rensningen etter all sannsyn.
lighet snart over.

11998 ble det skutt 22 tonn
bly ut i norsk natur i form av
blyhagi. Utslippet var mer enn
li ganger større enn norsk
industris blyutslipp til luft og
vann. I 1997 ble det innført
forbud mot bruk av hlyhagl i
våtmarksområder. Nå blir
altså ammunisjonen forbudt
også i skog og pa fjell, sunt
ved landets skytebaner.

Lier-Hansens røde tråd
For statssekretær Stein Lier-
Hansen er miljøvernministe
res brev til SFT velkomment.
I (an har hatt blyhagisaken
hengende over hodet i en
arrekke. I 1991 var han gene
ralsekretær for Norges leger
og Fiskerforbund (xjtil. Da
underskrev han en avtale om

Norges Jeger- og Fisker-
forbund (NJFF) annonse
rer allerede nå at de kan
komme til å be om
en lenger overgangsperi
ode for bruk av blyhagl.

av TOM ERIK ØKLAND

spørsmål om en overgangs
periode på tre til fem år for å
stanse bruken av blyhagl er
lang nok, er informasjonssjef
Espen Farstad i NJFF klar:

— Miljøverndepartementet
kan sette tidsfristen som de
vil. Vi ber om ny utsettelse

frivillig reduksjon av blyhagi.
Ordningen in nehar at hly hagl
forbruket skulle være redusert
med nitt i prosent innen 2001).

At malet ikke ville Ni nadcl,
skjønte lier-i lansen for noen
år siden. Da var han direktør i
Direktoratet for Naturforvalt -
ning (ON).

Vi forsto at den Irivillige
ordningen ikke var tilsi rekke
lig, og gikk dermed sammen
med SF1 og fremmet et forslag
om forbud til Miljøverndepar
ementet, sier lier-I [ansen.

Dette skjedde i fjor høst. I
dag har altså Lier-I lansen blitt
statssekretær, og kan se il

hans mangeårige kjepphesi
blir realitet.

-

- Denne saken har fulgt meg
som en rød tråd i mange år, og
jeg har fålt kjeft hver eneste
gang den har kommet på bor
det. Faktisk gjorde NJ1i under
søkelser så tidlig som pa star
len av So-tallel som viste at Ny
hagi kunne utfases. Likevel har
prosessen talt veldig lang tid.

Smidig overgang
I brevet fra MO iii sid ber depar
tementet om at man skal utar
leide en forskrift som forbyr
bruk, import, proiluksjon og
omsetning av hlyhagl. For at fa
til det man kaller i’n smidig
omstilingsprosess, vil man ha
en overgangsperiode for bruk

hvis det ikke finnes fulliode
alternativer til blyhagl nar
overgangspenoden gir ut.

Det er nemlig ammunisjo -

nens effektivitet som skaper
krangel mellom jegere og
myndigheter. Statssekretær
Stein l.ier-i (ansen mener dit
allerede finnes fullgode aller
nativer til bly.

‘Jboretisk sett er det riktig
at eksempelvis stalhagl er
mindre effektivt enn bly, siden
haglene veier mindre. Men
moderne stdlhaglam mu nisjo fl

er hra nok, så lenge den brukes
med fornuft og avstanden til

av blyliagl til jakt p.i fjell og i
skog. Ifølge Lier-I lann’n blir
denne perioden pi tre til fgm ar.

Mens den tidligere Df’ sje

fen er tornoyd med s,ikens
gang, er seksjonssjef Ingebrigt
Stelisaas ON noe oppatt over
tempoet.

— Arbeidet mot jegerorgatil
sisjonen’ begynte så tidlig

byttet ikke er for stor, sier Lier
1 lanen.

\Jii Espeti 1-arstad er hi’lt
uenig.

— lit’ I Timen sier selv at
man mi reclu—ere avtand n
mellom jeger og h tle i ed bruk
av stalammuriispin. Mcd andre
ord innrømmer statssekreta
ren at stillitel ikl.:e har likt stor
drapseflekt si ni hlyhlgl. Det er
a rsak i i i I at v i ønske rå bruke
blyhagl til jakt i skog og p.i fjell
fram til fuligode alt ernaliver
lin us i salg, sier Farstad.

St at ssek re tar Stei n Lier
I li men synes det er spesielt

som i 1988. Det



To døde sauer i et
kjerneområde for bjørn
kan ikke være grunnlag
for å felle bjørn, mener
Naturvernforbu ndet.

av JENS P. TOLDNÆS

Natt til fredag r6. juni blebn
fire år gammel hjørnebinne
skutt i Lierne i Nord-Trønde
lag. Norges Naturvernforbund
reagerer kraftig på fellingen
som organisasjonen mener det
ikke er dekning for i lovverket.

Prøveordning
I et brev til Direktoratet for
naturforvaltning (ON) skriver
Naturvernforbundet blant
annet at binna ble felt på et
spinkelt skadegrunnlag.
Naturvernforbundet retter
først og fremst kritikken mot
Lierne kommune som etter
funn av to sauekadavre ga til
latelse til å felle binna.

— Kommunen sa først nei.

Fjellreven er i ferd med å
bli det første store pat
tedyret som blir utryddet
i Norge. Nå vil forskere
ved Norsk institutt for
naturforskning ta et siste
krafttak for å redde
arten.

Så fant de to døde sauer og en
halvtime senere var fellingstil
latelsen gitt, sier leder i Natur
vernforbundet, Erik Solheim.

At kommunen forvalter
såkalte hetingede fellingstilla
telser er en prøveordning som
Naturvernforbundet delvis
har godtatt. Nå mener imidler
tid organisasjonen at kommu
nen ikke har vært seg sitt
ansvar bevisst.

— To døde sauer kan ikke
være nok til å felle en bjørn i et
kjemeområde der sjansen for å
felle binner er svært høy,
mener Solheim.

Ser på fellingen som avvik
Ifølge Solheim har ON selv
uttrykt at kjerneområdene for
bjørn skal ha den aller høyeste
terskelen for fellingstillatelser.
Han mener videre at fjoråret
var et eksempel på at det lar
seggjøre.

— Ifjor ble løyvene i Lierne
forvaltet ganske bra. Foreløpig

av JENS P. TOLDNÆS

Til tross for sytti års fredning
står fjellreven på kanten av
utryddelse. Alle forsøk på å
redde arten har så langt vært
forgjeves. I dag er det bare om
lag femti fjellrever igjen i
Norge. Nå vil forskere ved

velger vi derfor å se på denne
fellirigen som et avvik, sier
han.

— 1-Iva kan Naturvernfor
bundet gjøre dersom denne
utviklingen fortsetter?

— Vi har ikke andre grep enn
dem vi har brukt til nå. Der
som vi ikke får medhold fra DN

i denne saken må vi vurdere å
påklage saken til Miljøvernde
partementet.

— Ingen nye rovdyr-retts
saker altså?

— Nei, det er i hvert fall ikke
aktuelt i snakke om det nå.

Det lyktes ikke Natur &
miljø å få kommentarer fra
Lierne kommune og DN. I

Hcinnbjørnen «Rudolfx.
koser seg med grass i en

eng i Pasvik - slike bjørner
det vil gamle Norge ha.

Binna i Lierne tok to sauer
og ble skutt til tross for at
den var midt i «sitt eget’

kjerneområde.

Norsk institutt for naturforsk
ning (NINA) starte innsamling
av fjellrevvalper. Hensikten er
å få dyrene til i formere seg i
fangenskap slik at man kan få
blandet det sparsomme gene
tiske materialet som er igjen
og sette valper tilbake i norske
fjell.

— Vi har akkurat fått munt
lig tilsagn om penger fra
Direktoratet for naturforvalt
ning.

Innsamling av valper
Fjellre’rèn får unger i slutten
av mai. Da N&M gikk i tryk
ken hadde Linnell og hans kol
legaer ikke fanget noen valper.
Forskerne håper at dette er et
unntakstilfelle, og at man vil
lykkes bedre neste år. Valpene
vil bli i fangenskap resten av
livet, men vil få det godt ifølge
Linnell.

— De vil bli avlsdyr. Sann
synligvis vil de bli plassert på
veterinærhøgskolen. De vil

• Fjellreven har vært fredet
siden 1930.

• Det er trolig om lag femti

fjelirever igjen i Norge.

• Den største bestanden
befinner seg i Børgeljell
området.

• Det er mange hypoteser om
hvorfor arten forsvinner.
Blant de viktigste er: mat-
mangel som en følge av
mangel på kadaver etter

Store rovdyr, jakt, miljøgif
ter, konkurranse med
rødrev, innavlsdepresjon,
unaturlige svingninger i

smågnagerbestandene og
klimaendringer.

uansett fa en luksusli]va’rclse.
Vi er avhengig av il dyt ene [ri
ves for å fa dem I I «i fo mere
seg.

— Krltikere vil vil IIL’\ de at
dette er en kunstig flate 3

holde liv i i’n LIVTe.IT I

Sulter i hjel
— Det har vært spekulert i om
fjelireven rett og slett sulter i
hjel som en følge av at det
mangler kadaver etter rovdyr.

Fotturister må holdes
borte fra fjellrevens yng
leområder, krever Natur
vernforbundet.

Høsten 1996 startet Norges
Naturvernforbund (NNv)

Aksjon rcddfiellrt’ven. Da ble det
satt frem åtte krav til myndig
hetene, for å redde fjellreven.
To av disse er nå innfridd:
Arten har fått status som

Hva med i fore fjellreven ute i
naturen?

— Dette har vært forsøkt i
Sverige og Finland. Her i landet
er situasjonen for arten helt
annerledes. Bestandene er langt
svakere og jeg har heller ikke
tro på at det er matmangel som
er det mest kritiske punktet for
arten i Norge. Ved å samle inn
dyr og blande de stedegne
bestandene vil vi også styrke
arten genetisk, ikke bare tall
messig, sier Linnell.I

direkte truet og restaurerings
tilak settes i verk.

NNV har sendt et nytt brev til
regjeringen og krever at de seks
andre punktene innfris, fortel
ler informasjonssjef Kåre Ole
rud. Kravene er blant annet at
det ved etablering og utvidelse
av verneområder tas spesielt
hensyn til fjellreven, at fottu
rister holdes borte fra områder
der fjellreven yngler og tiltak
mot overbeite fra husdyr.

Måseegg fulle av gift
Undersøkelser viser at
måseegg inneholder så mye
av miljøgiften PCB at man
bør begrense inntaket til
fem til ti egg per år.
Statens næringsmiddeltilsyn (SNT)
gir alle måseegg-elskere en lite

hyggelig melding ved inngangen
av årets hekkesesong: Eggene
inneholder så mye PCB at man
bør begrense inntaket til fem til ti
egg per år. Kostholdsrådet
kommer etter at
nænngsmiddeltilsynet har påvist
høye konsentrasjoner av PCB i egg

fra Bleikøya, Hjelmsøy, Homøy og
Røst. Lokale næringsmiddeltilsyn
gjennomførte samtidig en
undersøkelse av befolkningens

kostholdsvaner. Undersøkelsen
viste at spesielt ungdom i alderen
10-15 år fra Lofoten og Tromsø
spiser relativt mye måsegg. SNT
mener forbruket er så høyt at det
kan overstige grenseverdiene for
maksimalt ukentlig inntak av PCB.
Inntaket er særlig urovekkende i
og med at personene som spiser
mye måsegg er unge. pcb samler
seg opp i kroppens fettvev.
Miljøgiften kan gi skadevirkninger
på barn født av mødre med for
høyt PCB-innhold i fettvevet,
siden giften i stor grad overføres
til barnet under graviditeten.

56 av 1000
bjørner skal
felles i
Sverige
Naturvårdsverket har
bestemt at det skal felles
56 bjørner under årets
bjørnejakt. Åtejakt blir
trolig forbudt neste år.

av JENS P. TOLDNÆS

Sverige har en langt større
bjørnestamme enn Norge.
Likevel holdes jakttrykket for
holdsvis lavt. Til tross for pro
tester fra fylker og jegerorga
nisasjoner har forskerne i det
Skandinaviske bjorneprosjek
tet rådet myndighetene til å
holde antall fellingcr nede.

I år har Naturvårdsverket
bestemt at det skal felles i alt
56 bjørner. Dette tallet er et
par bjorner høyere enn fjorå
rets kvote, men de hjørnerike
områdene Dalarna og Gåvle
borg får den samme kvoten
som i fjor. Grunnen til dette er
at myndighetene har sett at
jakten har redusert stammen i
disse områdene. Den svenske
rovviltpolitikken går i korthet
ut på at bjørnestammen skal
vokse, men relativt langsomt.

— Det viktigste er at bjørnen
aksepteres av menneskene i de
områdene der den finnes. Slik
er det stort sett i Sverige i dag.
Det finnes også forståelse for
en viss kontrollert jakt, også
hos dem som vil bevare bjør
nen, sier Monica Stridsman i
Naturvårdsverket.

Sverige har langt færre
sauer enn Norge. Problemene
med bjørn og sau blir stort sett
løst med elektriske gjerder. Av
Sveriges om lag tusen bjørner
var det således bare n, den
såkalte Granfjållshjørnen i
Småland, som voldet saueei
erne store problemer i fjor,
ifølge Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket oppfor
drer bjørnejegerne til først og
fremst å skyte de bjørnene som
ikke er redde for mennesker.

— De uredde bjornene blir
ofte problemhjorner som går
inn blant folk og leter etter
mat. De må ofte avlives før
eller senere, sier Robert Fran
zén i Naturvårdsverket.•

Død binne skaper sinne
NYHETER NYHETER

Desperat krafttak for fjelireven — Det er mulig, men fjellre
vens situasjon er helt spesiell.
Arten har kommet under den
kritiske terskelen for overle
velse. Utsetting er ikke ment
som et permanent tiltak, bare
som en ekstra hjelp i en svært
kritisk fase.

Skal den norske fjelirevstammen bli reddet av avl?



Drømmer om
verdens lengste
tunnel

Vegsjefen i Rogaland og
Rogaland fylkeskommune vil
ifølge Berges Tidende ha ferje-
fri vei mellom Stavanger og
Haugesund. Det eneste som
mangler er en 24,5 kilometer
lang tunnel under Bokna
fjorden. Det vil i så fall være
flere ganger lengre enn noen
annen undersjøisk tunnel og
nøyaktig like langt som
verdens lengste på land, Lær
dalstunnelen. Vegsjef Tor Geir
Espedal tror han vil være i
gang med arbeidet i løpet av
fem til ti år. Han får støtte fra
fylkesordfører Roald G.
Bergsaker.

— Dette er en realistisk
oppgave som det er politisk
vilje til å gjennomføre, sier
Bergsaker, som mener
tunnelen vil koste to
milliarder kroner og tror
dette kan fullfinansieres med
bompenger. Pris per passering
vil være 150 kroner.

Bunnstoffgiften TBT er
forbudt på småbåter og
skal ikke brukes på store
båter fra 2004. 11998 ble
det brukt mer av miljø
giften til beis, husmaling
og treimpregnering enn
til bunnstoff.

av TOM ERIK ØKLAND

11998 ble det brukt til sam
men 31,6 tonn TBT til treimp
regnering, maling og beis. Det

Lattermåke, japanstormsvale,
åkersanger, myrteparula og
mongolpiplerke er registrert og
godkjent som nye arter i Norge,
går det fram av en rapport fra
Norsk sjeldenhetskomité for fugl.
Grønlandsmåke er registrert og
godkjent som ny underart her i
landet.

var 3,4 tonn mer enn hva som
ble brukt til skipsrnaling
samme år. Allerede ‘990 ble
stoffet forbudt som tilsetning
til bunnstoff for båter under
23 meter. Fra og med 2004 er
stoffet også forbudt på større
båter. Noe forbud mot bruk i
heis, maling og til treimpreg
nering er ikke aktuelt, selv om
giften har alvorlige skadevirk
ninger for både mennesker og
miljø. Statens forurensnings
tilsyn (5FT) er likevel optimis
tisk i forhold til utviklingen.

Nedgang i sikte
— Vi har ikke tallene klare,
men alt tyder på at bruken til
maling og beis har gått kraftig
ned i 1999. Det er nok blant
annet et resultat av prosjektet
Produktorientert miljøsl rategifor
maling og laklç forteller sek
sjonssjef Erik Hoygaard ved

Ifølge Høygaard er det stort

sett mindre produsenter av
maling og beis som har holdt
på bruken av TBT. De store pro
dusentene har faset ut tilset
ningen tidligere.

—For en del år siden var TBT

et ganske vanlig tilsetnings
stoff i beis, siden det ga
produktene meget god hold
barhet. Etter hvert som produ
sentene har oppdaget skade
virkninger i forbindelse med
helse og miljø, har bruken gått
ned, sier Høygaard.

Vesentlig reduksjon
TBT som treimpregneringsmid
del har hovedsakelig blitt
brukt til vinduer og dører. Pro
duktene blir levert ferdig imp
regnert med TBT.I 1998 ble det
brukt 6,6 tonn TBT til impreg
nering.

— For denne produktgrup
pen kjenner vi ikke til utvik
lingen i forbruk, sier Høy
gaard.

Myndighetene har satt TET

på listen over prioriterte kje
miske stoffer. Målet er å redu
sere bruken av TBT vesentlig
innen 2010. Høygaard er opti
misi i forhold til målet, særlig
fordi 1l3T omfattes av forbud på
store båter fra 2004.

— Så lenge stoffet ikke kan
påføres båter fra 2004, regner
vi med at forbruket her går til
null. Kombinert med nedgang
i bruk av TBT i maling og beis
vil det bety en vesentlig reduk
sjon i TBT-bruken allerede fra
2004, sier Høygaard.•

Fremdeles finnes det
store mengder TBT i

norsk maling- og

beisprodukter.

Forskerne ved
Stockholms universitet
trodde knapt nok sine
egne øyne da de så ana
lyseresultatene: Kjøkken
svamper inneholdt giften
TBT og sprøytemiddel.

av TOM ERIK ØKLAND

Tributyltinn, eller 1BT, er så
giftig at stoffet for flere år
siden ble forbudt som
hegroingshindrende middel i
bunnstoff til småhater. Likevel
brukte selskapet 3vI stoffet i
vanlige kjøkkensvamper. For
sker Margaretha Adolfsson
Erici ble overrasket da hun
fant stoffet, og sjekket konkur
rerende produkter. I en annen
svamp fant hun det soppdre
peride middelet diklorofen,
som er både miljø- og helse
skadelig, I andre svamper fant
hun triklosan, et middel skapt
for å drepe bakterier, men som
også er giftig for vannlevende
0 rganismer.

— Flere selskaper skaper et
inntrykk av at hakterier er så
farlig at man må bruke pro
dukter som dreper dem. Det
fører til helt rneriingslos foru
rensning, sier Adolfsson-Erici.

Giftige sykkelbukser
Men det stoppet ikke med
kjøkkensvampene. Stock
holms universitet samlet inn
en rekke andre produkter som
var markedsført som «hakteri
ehemmende». Sporissokker,
sykkelbukser, ileggssåler,
skjærebrett av plast og under-
tøy ble analysert. Alle viste seg
å inneholde triklosan.

Produsentene baker stoffet
inn i fibrene i produktene sine,
slik at det avgis sakte men sik
kert. Vi analyserte triklosan
innholdet i sportsstrømper, og
vasket deretter strømpene 24
ganger. Etter vask var halvpar
ten av stoffet borte, forklarer
Adolfsson-Erici.

Ifølge 3M produseres ikke
de TBT-holdige svampene

lenger. Men andre 3M-svam-

per skal fortsatt inneholde tri
klosan, ifølge Adolfsson-Erici.

-- Vi analyserte bare en type
svamp, men selskapet inn
rømmet at de brukte triklosan
i alle svamptypene som var
merket som bakteriehem
mende, sier den svenske for
skeren.

Puss, puss
Triklosan finner du også i nor
ske produkter. Blant annet i
tannkrem.

— Triklosan brukes i såkalte
total-tannkremer, og også i
enkelte shampoer og såper.
Stoffet er tilsatt for å dempe
bakterievekst. For kort tid
siden ble det framlagt under
søkelser som antyder at bakte
riene kan opparbeide resistens
mot stoffet. Derfor har vi bedt
Folkehelsa om å sjekke stoffet
nærmere, forklarer Tor
Øystein Fotland, førstekonsu
lent i Statens Næringsmiddel
tilsyn.

FAKTA

• TBT (tributyltinn) og
TFT (trifenyltinn) er
menneskeskapte miljø-
gifter.

• Stoffene brukes i
maling, beis, treimp
regnering og bunnstoff
til store båter. Nye
undersøkelser har også
påvist TBT i produkter
som kjøkkensvamper
og bleier.

• Miljøgiftene er tungt
nedbrytbare, og opp
konsentreres i
næringskjeden. De er
svært giftige for vann-
levende organismer.
Det er påvist reproduk
sjonsskader på snegler
og skjell som følge av
TBT-forurensning.

• TBT og TFT er også gif
tig for mennesker.
Stoffene forbindes
med nerveskader, samt
irritasjon på åndedrett,
hud og øyne.

Prosjektieder Christian
Dons i Statens forurensnings
tilsyn sier at det er lite data om
miljoskadevirkningene av tri
klosan.

Nytt EU-direktiv
Dons jobber med innføringen
av et nytt EU-direktiv som leg
ger opp til godkjenning av
stoffer som er laget for plante
vernbruk, men som tilsettes i
andre produkter.

— Dette direktivet vil blant
annet omfatte stoffer som tri
klosan og diklorofen. De første
årene vil gå med til å under
søke stoffene nærmere. Deret
ter blir det bestemt om stoffene
kan brukes i andre produkter
enn plantevernmidler, eller om
de skal forbys, forklarer Dans.

Det nasjonale systemet for å
følge direktivets intensjoner
skulle egentlig vært på plass i
løpet av mai, men Dans regner
med at den høringen for den
nasjonale forskriften først vil
være klar til samme ren.

Giftig maling og beis
NYHETER 4 “ NYHETER

Nye arter i Norge ‘I
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- NATURKALENDEREN
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STORT FORMAT

ja takk!
Jeg kjøper Naturkalenderen 2001
Pris: kr i 50,- • Medlemspris: kr 100.-
Jeg bestiller på internett
http://www.naturvern.no/
eller på tif. 22 40 24 00 • faks 22 40 24 10,
eller på denne slippen (skriv tydelig):

Jeg er/er ikke medlem
og bestiller naturkalender(e)
Navn’
Adresse’
Postnr. og sted’

Sendes:
Norges Naturvernforbund
Boks 342 Sentrum
0101 Oslo
Besøksadresse: Skippergata 33, 4. et.

Giftige kjøkkensvamper

• Vår levende natur.
Norges rike dyre- og planteliv er tema for Naturkalenderen 2001. Bildene er
som vanlig levert av våre fremste naturfotografer. Tekstene, som er på norsk

og engelsk, handler om vårt ansvar for biologisk mangfold og de uttordringer
Naturvernforbundet står overfor.

Kalenderen har i år fått ny utforming. Den er heftet slik at den bade kan
henges på veggen oq jlss(r(S i bokhylla når året er omme.

OversIktlIg ki ki i d,i ri u i> in e 111,1 nef,Iser.

Naturkalenderen er en in gave til lamilie og venner i inn og litlalol.
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Færre piggdekk har gitt
renere luft i Oslo. Innen
første november må du
bestemme deg. Velger.
du piggdekk eller skal du
kjøre piggfritt til
vinteren?

av KRISTIAN JAHRE

Svevestøv utgjør den kanskje
aller farligste luftforurens
ningen, og piggdekk er den
største enkeltårsaken til sve
vestøv.

Det bør nødvendigvis ikke
være farlig å få i seg en dose
svevestøv eller to. Det som er
farlig er å bli utsatt for sveve
støv over tid. Du kan utvikle
astma og bronkitt, eller få ned
satt lungekapasitet. Forskere
har dessuten funnet en klar
sammenheng mellom sveve
støv og økte forekomster av
luftveislidelser. Og sist men
ikke minst, svevestøv kan også
gi såkalt framskyndet dødsfall.
Barn, eldre og syke er mest sår-
bare overfor svevestøv.

Tøffe fakta. Er det viktig å gi
folk bedre luft å puste i eller er
det viktigere å kunne kjøre
noen minutter raskere til job
ben? Problemstillingen har de
senere år blitt en klassiker om
høsten. Piggfritt eller pigg
dekk? Om få uker vil debatten
igjen rase i avisene.

- Piggfritt best på
de fleste førehold
- Piggfrie dekk er i dag best på

alle føreforhold, med unntak av

vått isdekke påstår Norges Natur

vernforbund på sine nettsider.

Ifølge forbundet viser flere

undersøkelser at de som bruker

piggfrie dekk er fornøyd. For å

unngå flere ulykker bør vii stedet

satse på bedre vedlikehold av

veiene våre.

Naturvernforbundet sier avgif

ter bør brukes for å få ned bru

ken av piggdekk, fordi det vil gi

store helsegevinster.

Mer fakta. I avslørte
Norsk institutt for luftforsk
ning at 42 byer og tettsteder i
Norge, med til sammen
700 000 mennesker, utsettes
for helsefarlig luftforurens
ning. Hovedårsaken til foru
rensningen i 32 av byene er
veitrafikk og bruk av pigg
dekk.

Krafttak for bedre luft
Bare i Oslo bor 270 000 men
nesker på steder med helsefar
lige konsentrasjoner av sveve
støv. Overgang til piggfrie bil-
dekk har vært pekt ut som én
løsning på problematikken.
Problemet er at folk er for
trege med å skifte dekktype. I
fjor vinter satte Oslo kom
mune derfor inn det hittil stør
ste enkelttilaket i Norge for å
få fart i utviklingen. Ikke bare
skulle det bli dyrt å kjøre med
piggdekk i Oslo. Hvis du
leverte dine gamle piggdekk,
fikk du rooo kroner i pant.
Vegdirektoratet velsignet ord
ningen.

— Piggdekkavgiften fungerte
over all forventing. Andelen
piggfrie biler gikk opp med
om lag 40 prosent. Dessuten
leverte over 35 ooo bilister inn
sine gamle piggdekk, sier
direktør Knut Gabestad i Sam
ferdselsetaten i Oslo.

Til tross fro at 70 prosent av
bilene i Oslo kjørte med pigg
frie dekk på slutten av forrige
vintersesong, er ikke Gabestad
fornøyd. Piggdekkandelen
skal opp i 8o prosent. Først da
vil han kutte ut piggdekkav
giften.

— Vi er godt på vei, og jeg
tror vi skal nå denne målset
ningen om få år, slår Gabestad
fast. Han forteller imidlertid at
refusjonsordningen for brukte
piggdekk ikke vil gjelde til
vinteren.

— Var det mange som igno
rerte piggdekkavgiften?

—I løpet av vinteren ble det
ilagt 4000 bøter for manglende
betaling av avgiften. Men å si
eksakt hvor mange som ble

fanget opp av kontroller er
vanskelig, mener Gabestad.

Lufta ble bedre
Rett før Natur & miljø gikk i
trykken kunne saksbehandler
Ingerid Myrtveit ved Helsever
netaten i Oslo presentere de
første resultatene fra vinterens
målinger av luftkvaliteten.
Målingene viser følgende:
• Dagene med mest forurens
ning, hadde lavere mengder
svevestøv enn de verste
dagene tidligere år.
• Det var færre dager med
høye verdier enn tidligere.
• Gjennomsnittlig svevestøv
konsentrasjon — hele vinteren
sett under ett — har vært for
holdsvis lav på tross av svært
mange dager med høye sveve
støvskonsentrasjoner i mars.

—Altså var lufta i Oslo bedre
i vinter enn tidligere år. Færre
piggdekk er trolig årsaken, slår
Myrtveit fast.

Noe å tenke på?
— Er dette en ordning å anbe
fale for de andre store byene?

— Ja, absolutt. Vår kombina
sjon av gulrot og pisk har vært
veldig vellykket. I den grad de
andre byene har et forurens
ningsproblem, og det har de

vel så vidt meg bekjent, bør de
vurdere å gå inn på dette, sier
Knut Gabestad ved Samferd
selsetaten.

Politikerne i både Bergen og
Trondheim har diskutert pigg
dekkavgifter, men de har ennå
ikke klart å bestemme seg.
Neste gang de skal diskutere
hvordan de kan gi innbyg
gerne bedre luft, bør de ha føl
gende lille regnestykke fra
Oslo i bakhodet:
• I løpet av vinteren leverte
35 000 bilister inn sine gamle
piggdekk. Dette kostet Sam
ferdselsetaten 35 millioner
kroner i pant. I tillegg ble det
brukt om lag 5 millioner kro
ner i informasjonskampanjer
for å fortelle om gebyrord
ningen, hvor man kunne
kjøpe oblater og den slags.
Samlet pris: 40 millioner.
• Mellom o ooo og 6o 000

bilister betalte i ooo kroner for
å kjøre med piggdekk. I tillegg
kjøpte mange tillatelse til å
kjøre én dag. Til sammen inn-
brakte dette 8o millioner kro
ner.

— Altså hadde vi om lag 40

millioner kroner igjen til drift
av ordningen, bedre vinter-
vedlikehold og feiing av
gatene, sier Gabestad.U

Miljø
syndere
hençjes ut

I København risikerer mil
jøsyndere å bli hengt ut
offentlig. Metoden har
vært så vellykket at miljø-
minister Svend Auken
vurderer å anbefale den
til alle landets kommuner.

AV AUDUN GARBERG

I første omgang er det bilverk
steder som risikerer å få sine
miljøforhold offentliggjort.
Men etter hvert må også andre
bransjer helage seg på offentlig
gapestokk, skriver den danske
avisen Politiken.

Under en kontroll av lukt-,
støy- og avfallsforhold hos 33
bilverksteder i Vanløse, fant
kommunen kritikkverdige for
hold hos ii verksteder. To uker
etter var det bare to verksteder
som ikke hadde ryddet opp i
forholdene. Københavns miljø-
borgermester Bo Asmus Kjeld
gaard er overbevist om at den
raske oppryddingen skyldes
trusselen om offentliggjøring.

Danmarks miljø- og energi-
minister Svend Auken ser
ingen betenkeligheter ved
metoden.

— Dette lyder som et godt
pedagogisk verktøy, under for
utsetning av at det skjer med
objektive kriterier, sier Auken
til Politiken. Nå vurderer han å
anbefale metoden ovenfor alle
landets kommuner og amt.•

Grønne hvitevarer
er bra butikk
Såkalte miljotilpassede produkter

er god butikk for svenske Electro

lux. Ifølge konsernsjef Michael

Treschow står industrigigantens

grønne vareutvalg bare for 20

prosent av salgsvolumet, men for

hele 31,4 prosent av fortjenesten.

Ifølge det svenske bladet Miljö

Rapporten har Electrolux nå et

stort antall energisparende og

PVC-frie produkter.

- Vårt ansvar handler først og

fremst om drivhuseffekten og til

gang på rent vann, sier Treschow.

På slipp
med
prosessen

D
et bor en rekefisker

nedi veien her. Van

ligvis tørner han ut

ved halv firetiden

om morgenen.

Fordi han er rekefisker går han

etter rek» som de sier her på

den ytterste, nøgne ø hvor voka

lene er korte og ordene ikke alt

for mange. Rek, altså, og ikke

torsk, sild eller størje. Om etter

middagen returnerer han med -

ja, nettopp: Bra med rek. Og

akkurat det er det noen enkle

grunner til, som selvsagt fiskeren

Vet om:

Han Vet hvor reka er.

Båt, utstyr og virksomhet er

utviklet i forhold klare

målsettinger samt naturens lover

og luner. Kort sagt: Han vet det

er nær sammenheng mellom

innsats, tilpasning og fangst. Blir

ikke resultatet som forventet

skyldes det ett av to: Svart hav

eller skrøpelig prosess.

Når jeg tørner ut om morge

nen, har også jeg noen mer eller

mindre presise forestillinger om

hva jeg er ute etter: En bedre og

mer solidarisk verden. For å

oppnå dette er det nødvendig å

gjennomføre miljøverntiltak.

Fordi de er nødvendige, kan tilta

kene gjerne betraktes som mål i

seg selv.

For å nå mine mål drar jeg ut

med en farkost av typen «miljø

organisasjon». Etterhvert har det

blitt en rekke av dem, men jeg

har holdt meg til NNV (bygget

‘over et skrog fra 1914 og sjøsatt

1963). Mine redskaper er alt som

kan relateres til informasjon og

kommunikasjon og som fiskeren

nedi veien, vil også jeg at det Ved

dagens slutt skal ligge fangst på

dekk.

Men hvilke båter er det som

egentlig kommer i havn med et

skikkelig resultat? Er det NNV

som leverer varene? Eller er det

Bellona, Miljøheimevernet, Lokal

Agenda 21, 07-06-05, «Tusen

tanker tar tak» eller andre mer

eller mindre nybygde farkoster

som stamper eller surfer ute

mellom bølgene? Her er en hel

regatta av initiativ, konsepter,

kampanjer og prosesser for fulle

segl, den ene mer overskridende,

mer overordnet, mer

omfattende, mer helhetlig, mer

global, mer grunnleggende og

mer pretensiøs enn den andre.

Og hvem vet - kanskje er det

nettopp noen av disse som vil

levere fangster for framtiden.

For å finne ut noe mer presist

om dette må det rettes kritiske

blikk i flere retninger. På den ene

siden: Hvorfor kommer



Aller først,
en stor takk til

Ola og Karl som

er den egentlige

årsaken til sukses

sen

Det er nå ett år

siden returord

ningen for elek

triske og elektroniske produkter ble satt i gang.

På det året har Ola og Karl levert inn — gratis— godt over 20.000 tonn kasserte produkter.

Det blir et par - tre skrotfjell, det!

Og vi i El-Retur har samlet dem inn, sortert

dem og levert dem til gjenvinning eller

destruksion. Fra disse produktene har vi blant

annet fjernet mange tonn miljøfarlige stoffer og

spart miljøet for den belastningen. Målet vårt er

høyest mulig gjenvinning, slik at de kasserte

produktene får nytt liv - ny verdi - som råstoff

Kjære Ola og Kan, levér mer!
Så langt er det stort sett de større

produktene som blir levert inn. Det er j
litt verre med de små. De har fortsatt

altfor lett for å finne veien til søpla!

(Godt hjulpet av deg, eller...?)

Nytt av i dag er at du nå også kan levere inn kas

serte, oppladbare batterier - til kommunal avfalls

plass eller der du kjøpte dem. Det er også gratis!

Enkelt sagt skal alle produkter som drives av

strøm - batteri eller nett - returneres når de har

gjort nytten sin.

Her skal du få noen eksempler til ettertanke:

Det elektriske teppet ditt, kaffetrakteren, barber

maskinen, hårtørreren, vaffeljernet... ja, til og med

armbåndsuret skal leveres. Men det er mer.

Mobiltelefonen eller fasttelefonen, lommeradioen

og øreproppen, kalkulatoren, barnas leketøy,

kameraet, videospillene, massasjeapparatet...

Og så videre, og så videre.

internett www.elretur.no

Er du likevel i tvil; spør pa den kommu

nale avfallsplassen eller i butikken.

Det er bedre å levere for mye enn for

lite.Vi sorterer likevel.

Om fire år skal vi være oppe i en

innsamlingsgrad på 80 prosent av alt elektrisk

og elektronisk som kasseres.

Sd hold deg unno søplo!

av JON BJARTNES

I
nordsiden av Saltfjellet ligger ei
grønn og avlang gryte av en dal,
mellom grove fjell med snø på top
pene. Nede i dalen ligger både hyt
ter og gårdshruk, og aller nederst
glir Riehijåhkå fra den ene svingen

til den neste. Tollåga heter hun på norsk.
Det går stille og fredelig for seg. Vannet er klart og

på bunnen ligger sand i bølgeform etter mønster fra
Sahara. Hvis sola er framme glitrer elva så det svir i
øynene.

Den nederste gården i gryta heter Forsli. Der driver
gårdbrukerne villmarkscamp hvor folk kan oppleve

Sukse:
4 1r 1)

stort!

Du finner en komplett oversikt på

5

I I

Nå vil vi gjere det godt i smått’ ‘også.

4 Den
I

siste
Her kommer
dommen: En valer
laget av Kurt Ed vin
Blix Hansen illustre
rer høyden på dem
ningen Statkraft
planlegger.

oto Oyt.n Solevag.

sommeren
Akkurat nå slåss storlaksen i Belarn om de beste gyteplassene. Det kan være

siste sommeren. Før snøen legger seg skal anleggsmaskinene være i gang.

www.elreturno
Et samarbeid mellom Hvitevareretur as og Elektronikkretur as

sørsamiske tradisjoner. Om du rusler forbi og vil
kikke på lei rplassen hør du ta det varsomt: Tidlig på
sommeren lå ei rype pa hrunflekkede egg bare noen
meter bak den ene gammen, og snart skulle det bli
kyllinger.

Storforsen
Går du videre møter du ei lita slåtteeng med et mer
kelig oppkomme. [våtmarka nedenfor gjør lushatt,
starrgras og bekkehlom beslag på et trappetrinn hver
seg. Krysser du enga kommer du gjennom ei grågam
mel grind som er varm mot håndflaten. Snart treffer
du en liten hekk. Mye bråk med den er det vel ikke,
men akkurat å grave i grashakker er noe den har greie
på, og kurvene den skaffer seg har geometrisk

eller energi.
NATUR & MIU0 3.00 15



presisjon. Skogen omkring ligger
apen og krokete. I grønnsværet mellom
hjorkeleggene gror mer lushatt, dessuten
storkenehb, mjødurt, en og annen beroli
gende vendeirot, og så i lyngen et glø
sende teppe av gule fioler.

Går du enda litt til blir det slutt på idyl
len. På dette stedet har fjellet funnet på å
plassere en kant på tvers av dalen. Fred-
fylte Tollaga bruker høydeforskjellen til å
skifte ansikt. Hun skummer seg opp og tar
fart der berget skråner, og så slynger hun
seg ut i den ravnsvarte revna nedenfor,
som en mektig dom over alt dét småtteri
som måtte hefinne seg lavere nede. Fos
seføyka henger som skodde mellom stein

Stcitkrcift truet
med ikke å utbetcile

5,6 millioner
veggene. Storforsen ser livsfarlig ut. Selv
mosen holder seg på avstand. Men konge
orna har reiret sitt nedi stupet her et sted.

Byggestart i høst
Storforsen er et uvær, dét er ingenting å
diskutere, men det er kjent fra før at troll
kan temmes. I bjorkeskogen vi nettopp
forlot stikker underlige vekster opp mel
lom gras og urter. Lange og tynne står de
der og lyser, i fluoriscerende rosa med
bokstaver på, perfekt på linje med ti

meters mellomrom, fra bredden og oppo
ver ha. Det er spor etter kraftselskapets
landmålere. Akkurat her skal inntaks
dammen komme.

Statkrafts planer for utbygging av Bei
arn går ut på at mesteparten av vannet i
Tollåga skal tas inn i tunnel like over Stor
forsen, og føres til et kraftverk ved selve
Beiarelva nede i dalen. Det samme skal
skje med naboelva Gjeddiga. Der vil Stat-
kraft dessuten demme opp et vann inne
på fjellet, Ramsgjelvatnet, med sju meter.
Om vinteren skal vannet i dammen tap
pes ned med til sammen 40 meter. Til
sammen skal Beiarn-utbyggingen produ
sere 184 GWh.

— Vi har ambisjoner om å være i
gang med Beiarn-utbyggingen i løpet
av inneværende år, sier informa
sjonssjef Bjørnar Olsen i Statkraft i
Nord-Norge.

Stortinget vil ha utredninger
Nåja. Før Olsen får viljen sin har han— og andre forkjempere for utbygging— en flokk med stortingsrepresentan
ter å blidgjøre. I mai skiev stortings

folk fra alle opposisjonspartiene et brev til
olje- og energiminister Olav Akselsen. Der
ba de om at skadevirkningene for natur og
miljø ble grundigere vurdert, før Beiar
utbyggingen ble satt i gang. 1juni svarte
Akselsen at alt var i orden. Dt var verken
Jan Tore Sanner (H), Hilde Frafjord John
son (KrF) eller Odd Roger Enoksen (SP)
enig i. Sammen med representanter fra
Fremskrittspartiet, SV og Venstre skrev de
et nytt brev i juli. I brevet gjentar de kravet
om nye vurderinger, og forutsetter at Stat-

kraft «ikke igangstter utbygging for
utredningene er ferdigstilt».

Det er spesielt fisken i Beiarelva stor
tingsrepresentantene er bekymret for.
Elva har en egen stamme av storlaks — i
gode gamle dager skal en koloss 33 kilo
ha blitt dratt opp over elvegrusen — og reg
nes dessuten for å være den sorligste gyte
elva for den polare raringen sjørøye. Som
de fleste gode lakseelver i Norge har også
Beiarn hatt besøk av ubedte gjester fra
oppdrettsbransjen. Lakseparasitten Gyro
dactylus angrep vassdraget pa 8o-tallet,
men ble utryddet etter rotenonhehand
ling Siden den gang har elva vært
stengt for laksefiske, og bestanden er nå
på vei mot gamle høyder. Trolig blir elva
friskmeldt i år. Fylkesmannen i Nordland
har bedt om at Beiarelva får status som
nasjonalt laksevassdrag, og at hele utbyg
gingen blir vurdert på nytt — et krav som
for øvrig støttes av et enstemmig fylkes-
ting i Nordland.

Der storlaksen gyter
Dersom Statkraft får gjennomføre pla
nene sine, er det særlig to forhold som kan
skape vanskeligheter for fisken: For det
første kan både sjekkesteder og barnehage
forsvinne. Akkurat nå står voldsomme
hannlakser med krokete kjever i elva, og
forsvarer gytegropene sine mot alt som
rører seg. Om et par år kan vannet de
svømmer i være borte, og gytegropene
ligge på tørt land. En utbygging vil helt
eller delvis tørrlegge elvestrekninger hvor
både laks og sjoroye har viktige gyteplas
ser i dag.

Det andre problemet kan oppstå neden

for kraftstasjonen, der vannet skal
slippe ut fra tunnelen. I den planlagte
Ramsgjel-dammen oppe på fjellet
skal vannstanden heves og senkes med
førti meter i løpet av året. Det vil bety at
det som nå er sand og grums på bunnen
av vannet, og lyng og grasbakke langs
bredden, gradvis vil løsne og fraktes ned
gjennom kraftverkstunnelen som slam. Jo
mer slam i elva, og i fjorden utenfor, jo
vanskeligere for fisken å leve der.

«Chicago-metoder»
Slike bekymringer er bakgrunnen for at
også kommunestyret i Beiarn går mot den
planlagte utbyggingen. Kommunepoliti
kemes problem er at det ikke er de som
bestemmer.

Det er gått mer enn elleve år siden Stor
tinget ga Statkraft konsesjon til å bygge ut
både Beiarn, Melfjord og Tespa/Bjøllåga på
Saltfjellet. På grunn av dårlig lønnsomhet
i prosjektene la selskapet papirene i en
skuff. Men to av prosjektene har fått en
byggefrist: Både i Beiarn og Melfjord må
anleggsarbeidet være i gang før 26. april
neste år. Derfor har Statkraft tatt planene
fram igjen, forandret litt på dem for å
bedre økonomien, og bedt om å få disse
planendringene godkjent av regjeringen.
For Beiarns vedkommende kom godkjen
nelsen i statsråd i mai.

Dermed er det ikke mye lokalpoliti
kerne i Beiarn har â. stille opp med. Like
vel forsøkte de nå i sommer å bremse
utbyggerne ved hjelp av kommunale
reguleringsplaner. Statkraft svarte med et
brev til ordføreren, der selskapet truet
med ikke å utbetale et avtalt beløp på ,6
millioner. Selskapet sørget også for å
minne om at det kunne gå mot en både
dyr og langvarig rettsprosess, dersom
kommunen stakk kjepper i hjulene for
utbyggingsplanene. Resultatet ble at kom
munen ga etter.— Stormannsgalskap, judaspenger og

judaspenger og
Chicago -metoder

Ivar Kristiansen, stortingsrepresentarit (H)

Chicago-metoder, var kommentarene fra
Ivar Kristiansen (H), som representerer
Nordland på Stortinget.— Dersom Statkraft bygger ut Beiarvass
draget selv om flertallet i Beiarn kommu
nestyre er imot utbyggingen, er det noe
galt med maktfordelingen mellom stat og
kommune i Norge, sa professor Stein
Ringen på vegne av Verdikommisjonen.

Ap mot resten?
I Norge har vannkraftspørsmål vært et
rikspolitisk anliggende helt siden konse
sjonslovene ble innført, like etter unions
oppløsningen med Sverige. Den politiske
matematikken i vassdragskonfliktene
pleier å være slik at Arbeiderpartiet går
inn for utbygging, og trenger støtte fra
høyresiden for å få. flertall. Sånn sett pas
ser det pent inn i mønsteret at Statkrafts
informasjonsmann Bjørnar Olsen ikke
bare har som jobb å presentere fordelene
ved en utbygging, men også er leder i
Nordland Arbeiderparti.

Olsen og Statkraft kan nok temme kom
munestyret i Beiarn. Men stortingsfiertal
let er det muligens verre med: Hvis det blir
Ap mot resten har både Statkraft og regje
ringen tapt. Dersom de stortingsrepresen
tantene som har engasjert seg i saken har
partigruppene sine med seg, er de mange
nok til å forlange at olje- og energiminister
Olav Akselsen må stanse utbyggingen.

Klokka tikker
For utbyggingsmotstanderne, som var
samlet til vassdragstreff ved Beiarn i
august, er første mål å vinne tid til nye
utredninger av miljøkonsekvensene. Da
må de hindre at Statkrafts byggefrister blir
avgjørende argumenter for å starte utbyg
ging i høst. Statkraft på sin side er lite
interessert i å tape tempo.

— I siste sving kan det være en mulighet
å søke om forlenget frist, men det er noe vi
vil bestrebe oss på å unngå, sier Bjørnar
Olsen.

Og mens det drar seg til i Beiarn, tikker
klokka også for de andre utbyggingspro
sjektene Statkraft vil gjennomføre på Salt-
fjellet. I høst vil Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NyE) levere sin innstil
ling til Statkrafts planendringer, både for
Tespa/Bjøllåga-uthyggingen, og for Mel
fjord-utbyggingen. For Tespa/Bjøllaga er
det foreløpig ikke satt noen byggefrist,
men for Melfjord-uthyggi ngen gjelder
samme frist som for Beiarn.

Vi regner med å levere vår innstilling
om ivlelfjord i september eller oktober,
sier NvEs overingeniør Torbjørn Sneve.

Det betyr at hvis Statkraft skal rekke
fristen for Melfjord-utbyggingen, har sel
skapet omtrent et halvt år på seg til å. få
loset sakspapirene gjennom systemet og
fram til beslutning i regjeringen.•

SIste
Like før Natur & miljø gikk i trykken kjørte

Statkraft frem sin første anleggsbrakke til

Belarn.

Utbyggingsmotstanderne mobiliserer til sivil

ulydighet, mens



Full rulle for norsk returpapir
Nå kan dine gamle kjærlighetsbrev og regninger havne i Bergens Tidende, Adresseavisa, VG,
Bildzeitung, Daily Mirror, ja til og med i aviser i Hong Kong og Taiwan. Natur & miljø har kik
ket i papirene til det første store, norske anlegget for papirgjenvinning.

av RUTH SCHUKALLA

SKOGN (NATUR & MILJØ):

S)m

en rykende dampkjele lig
ger Norske Skogs fabrikk ute
på
gronEreoiiordtrønder
ske saueskyer. Bakom port

vakten åpner det seg et annet landskap av
sølvgrå tanker og rør. Det er ingen tegn til
hektisk produksjonsaktivitet: det virker
overraskende rolig her. Av de 630 ansatte
er knapt nok noen å se. Bare hyggverk i
aluminium og betong. Det lukter tre. I
horisonten skimtes bakker av sagflis og
ha rk.

Wien til returfiheranlegget fører gjen
nom en lahyrint av hus og haller med
endeløse trapper og ganger i mellom.
Hjelm er obligatorisk, selv om det er nes
ten umulig å ta bilder med en skjerm halv
veis i linsa. I en diger hall ruver stahier
med -gamle aviser, magasiner og annet
papiravfall. Papiret kommer fra renova
sjonsselskap over hele landet.

— Fabrikken skal ta imot i 70 000 tonn
retUrpapir i året. Gjennom
inått1Zontrakter med et 5o-talls
renovasjonsselskap. Det dekker cirka 6o
prosent av vårt behov. Resten må skaffes
i spotmarkedet eller fra utlandet. Det er
et problem å få tak i nok returpapir. Etter
spørselen er stor og prisene er høye, sier
prosjektieder 0dm Krogstad.

Frykter gule sider
Det var stor spenning i Norske Skog da de
i slutten av mai fàret maskinene sine med
norsk returpapir for første gang. Det har
ikke akkurat verdens beste rykte. Til tross
for årelang trening i kildesortering, kaster
folk fortsatt både plast og matavfall sam
men med papiret. Det blir ikke bare en
ekstrajohh for renovasjonsselskapene, det
kan også gi problemer i papirgjenvin
n ingen. Norske Skog vil bare ha lesestoff,
det vil si trykt papir: aviser. magasiner og
så videre. Papiret man er mest glad i til
gjenvinning er glapset papir: da blir bil
ledtrykken hest. Pappesker og drikkekar
tonger kan ikke brukes, ifølge driftssjef
Knut Dreier. De har en annen kvalitet og
sendes til gjenvinning andre steder. Et av
de største problemene i dagens returpapir

- Det er et
problem å få tak i
nok returpapir.
Etterspørselen er
stor og prisene er
høye, sier
prosjektieder
0dm Kr0gstad
i Norske Skog,
Foto: Roth SrhoI,,I,

er ifølge Dreier plast, metaller og store
mengder g som finnes blant
annet i telefonkataloger og aviser.

Slammet fra produksjonen er i dag et av
de største miljøproblemene ved anlegget.
Man regner med å måtte brenne 30 000

tonn slam hvert år. Det gir store mgder
aske, alt i alt 10 000 tonn. Askeavfall kan i
prinsippet brukes både i asfalt og sement,
men foreløpig har Norske Skog ikke fått
arvtakere for asken sin.

Aviser får såpevask
Etter å ha snakket med noen menn i blå
dresser, får jeg lov å gå inn i helligdom
men for å ta bilder, bare noen minutter.
Nei, det er ikke lov å klatre opp på papir
hallene — ikke for å ta bilder en gang. A ta
på noe her er også uaktuelt — fotomodel
len vår vil bare stå med hendene på ryg
gen. Han tar dem fram for å peke på noen
jernhanevogner i den ene enden av hallen.
Mye av returpapiret kommer hit med tog.
I den andre enden av hallen gaper en
maskin som spiser papirballer: Den river
opp trådene rundt hallene og knuser papi
ret. «Dagens meny: 8 baller A/B, 2 baller G,
i ball kulørt ukeblad» står det på et papp-
skilt under transportbånde’t som kjører
papiret i naborommet. Der havner papir
restene i en stor oppløsningstromme,
sammen med vann, lut og blekemiddelet
hydrogenperoksid. En roterende sil i
gigantstørrelse siler ut alt som er større
enn 15 millimeter: plast, tre og metall. Jeg
hadde forventet mer lukt av alle uhumsk
heter som kommer ut her, men jeg kjen
ner ingenting. Vi spaserer langs flere hun
dre meter rør, tanker og flere siler. Papiret
har forlengst blitt til grøt når vi kommer
til sakens kjerne: avsvertingsanlegget eller

«flotasjonscellen», som det heter på fag
språket. Den som har håpet på en avansert
maskin med mange finesser, kan få seg en
solid skuffelse her. Det er bare et simpelt
rør med blått lokk. Inni rørene er det hel
ler ikke noe hokuspokus: det er rett og
slett luft og såpe som får trykksverten til å
boble opp. Stikker du nesa inni røret kan
du faktisk lukte såpen.

I Reodor Felgens ånd
Før den resirkulerte papirmassen er klar,
må den presses slik at det urene prosess--
vannet byttes ut og erstattes med rent
vann. Den tilsettes talk og kvernes slik at
flekkene fordeles jevnt. Etter enda en
avsverting blir den bleket. Da er fibermas
sen ganske lik massen som lages av jom
fruelige fibre.

— Det er bare fagfolk som kan se for
skjellen på papiret som er blandet i resir
kulerte fibre og det som bare inneholder
nye fibre. Papiret er kanskje litt tynnere,
og litt mer kompriinert, sier Knut Dreier.

Avispapiret som produseres i dag inne
holder cirka 30 prosent returfibre, i løpet
av året skal returandelen økes til o pro
sent. Til tross for at produksjonen av
returpapir fortsatt er i en startfase, er erfa
ringene så langt gode. Ifølge Dreier har
bedriften bare fått positive tilbakemel
dinger fra kundene, avistrykkerier i inn-
og utland.

Den store papirmaskinen er et impone
rende syn med ruller og slanger og trapper
i flere etasjer. Det må være en oppfinnelse
i Reodor Felgens ånd. Den banker og bra
ker, rasler og durer, dundrer og rumler.
Her koker det, og jeg har omsider skjønt
hvorfor jeg har fått utdelt ørepropper.

Lang drakamp
Fabrikken i Skogn vil ta imot cirka halv
parten av papiravfallet som samles inn i
Norge. Det meste av dette avfallet har tid
ligere blitt eksportert. Papiravfallet erstat
ter vel 300 000 kubikkmeter trevirke som
i dag importeres fra Danmark og Balti
kum.

— Dette er svært gledelig. Mye av skog
avvirkningen i gamle Sovjetunionen er nå
rovdrift for å skaffe hard valuta, sier Hans
Håvard Kvisle i Hippopotamus AS. Han er
glad over at produksjonen av resirkulert

avispapir omsider er i gang.
Han forteller at anlegget er resultat av

en over ti år lang drakamp mellom myn
digheter, miljøorganisasjoner og indus
trien. Selv om Miljøverndepartementet
allerede i hadde en avtale om å bygge
et gjenvinningsanlegg med Norske Skog,
tok det enda fire år til byggearbeidene
startet. Norske Skog argumenterte med at
produksjonen ikke var lønnsom. I mel
lomtiden vokste papirhergene.

— Problemene med avsetningen av
papiravfallet har vært gigantiske. Kom
muner og innsamlere har fortvilt. Papir-
avfall har vært skipet til fjerne Østen, mil
jømessig er det fullstendig misforstått,
bortsett fra at det kan redde litt indonesisk

regnskog. Økonomisk var det tragisk for
de som samlet inn papiret, til tross for
subsidiering av Norske Skog. Miljøvern
departementet satt på sidelinjen og toet
sine hender, sier Kvisle.

En vesentlig grunn for at planene ble
realisert, var at Norske Skogs kunder i
utlandet ville ha returmasse i papiret. I
Storhritannia, Tyskland og Beneluxlan
dene er det etterhvert blitt vanlig å blande
returmasse i avispapiret. Som en eksport-
bedrift som selger over 90 prosent av

varene i utlandet, var det viktig å imøte
komme kundenes ønsker. Samtidig ble
det vanskelig å få avsetning for papirav
fallet som Norske Skog hadde påtatt seg
ansvaret for å eksportere eller forbrenne.

- Liten miljøgevinst?
Selv om miljøbevegelsen hilser papir
gjenvinningsanlegget velkommen, er

ikke alle like glade for kildesorteringen.
Forsker Annegrete Bruvoll i Statistisk Sen
tralbyrå er blant dem som mener at gjen

vinning kan ha mange



Go inneklima er en liten
som r stor gevinst i form av

I Norge er mye inne. Systemhus-konseptet er bygget rundt ideen
om “Friske Hj “- for å legge grunnlaget for et godt inneklima som
igjen gir trivsel og skvalitet.

I Miljøko-serien setter vi i spesielt fokus på kostnads ivitet
og optimale planløsninger for fors j . iljøko 105 er
for eksempel en sann økonom; en romslig og fleksibel familiebolig
med stor bileilighet som kan gi gode, skattefrie leieinntekter.
Estetikken ivaretas også bl.a. gjennom et symmetrisk og balansert
eksteriør.

Systemhusene kan også tilrettelegges for morgendagens teknologi,
såkalt Smarthusteknologi, som bl.a. gir mulighet for energiokonomisering.
Besøk oss på internett, ta kontakt med en av våre lokale forhandlere
eller hovedkontoret for å få tilsendt vår nye huskatalog.

Ja takk, send meg
Systemhuskatalogen
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Navn:

http://www.systemhus. no

STEMHUS
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Systemhus Norge AS, Postboks 4104 Jensvoll, 8089 Bodø
Telefon 75 56 31 00 - Telefaks 75 56 23 20

Adresse:
-

Postnr.:

Sted:

Har tomt:

Ei Ja Ei Nei

Byggekommune:

Mulighetene til å se et eller flere store rovdyr er

størré i Canada enn i de fleste andre land. Kanskje

har det med canadiernes syn på dem å gjøre? i’
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JAKTEN Å CANADAS ROVDYR

av JENS P. TOLDNÆS (tekst og foto)
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Mountain i Alberta.
— Fjellkjeden Indian

Range i bakgrunnen.

Naturskjønn metropol
Vancouver, hovedstaden i British Colum
bia, er noe sa paradoksalt som en natur-
skjønn metropol. Som den eneste
virkelige storbyen på den canadiske
Stillehavskysten er byen et økonomisk
vekstsentrum. Omkranset av Stillehavet i
vest og snøkledde Rocky Mountainstop
per i øst er byens stadig voksende «sky-
line» i stal og glass et styggvakkert skue.

Og når man sitter pa gateplan, på en ute
café, og ser store skvadroner med gjess på
nordgående trekk mellom skyskraperne
undrer man pa hvor de skal. Yukon?
Alaska? Opp å legge gullegg? Jeg får uan
sett lyst til a følge etter. Tre dager i Vancou
ver og nærliggende fjellområder er passe.

Første stopp blir likevel ikke Yukon. I 7
timer østover med Greyhoundbuss fra
Vancouver ligger den lille byen Banff i del-
staten Alberta. Byen er spesiell, ved at den
ligger midt inne i en nasjonalpark . Med
sine 6641 kvadratkilometer, omtrent tre
ganger Jotunheimen, er Banff National
Park Canadas nest største nasjonalpark.
Etablert i 1885 er den nummer tre på ver
densrankingen når det gjelder de eldste
nasjonalparkene, bare slått av Yellows
tone og Royal National Park i Australia.

Elk overalt
Banff er et fantastisk turutgangspunkt. Du
kan gå rett fra hovedgata og ut i villmarka.
Ved elvebredden rett bak hotellet mitt ser
jeg en flott elgstatue på bredden. Det er litt
snødrev til tross for årstiden og jeg må
ganske nær før jeg ser at «statuen» faktisk
ligger og tygger. Den canadiske «elken» er
overalt i Banff, også inne i byen. På hotell-
rommet står det kun en ordensregel; ikke
mat elken! Ingenting om røyking på senga
og ro etter klokken 23.

Det er også mange rovdyr i Banff. Lokal-
avisen kan fortelle om en en puma som
nesten laget Whiskas av en border collie.
Hunden klarte seg, men eieren kan helage
seg på en klekkelig bot ettersom det er
båndtvang hele âret. Bjørnesesongen er i
gang og hotellet ved
siden av har nylig
fått bot for ikke å
sikre søppelbøttene
slik at to svartbjør
ner har hat nattlig
piknik med kaffe
grut og eggeskall på
plenen utenfor.

- Folk er idioter
Jeg treffer Andrew
på bar en kveld jeg

Elk er ikke elg
men elk,

og den ser slik ut

kommer inn fra en av mine daglige rund
turer. Han ser kikkerten jeg har rundt hal
sen og lurer på om jeg er «fuglemann».
Andrew er villmarksguide og forteller
meg at det sannsynligvis er åtte ulvefiok
ker i dalen i øyeblikket han ler litt .

NASJONALPARKER I CANADA
RUSSLAND

MAIKA44

IINorge er som kjent et av Europas største land. Sam
menlignet med Canada blir vårt langstrakte likevel bare
småtteri. Canada er om lag tretti ganger større. Det gjør
at man, i sterkere grad enn til for eksempel Belgia-turen,

er avhengig av en plan
for hva man ønsker å se

I.hwt

og oppleve. Jeg hadde
bestemt meg for at jeg ville se tre ting; en
storhy, dyreliv, samt delstaten Yukon.

Jeg bestemte meg for å dra i mai etter
• som noe av det dyrelivet jeg ikke ønsket å

ORONLAND

oppleve var mygg. Jeg har grenseløs
ISLAND respekt for Helge Ingstad og anser ham

+ somenhetydeligtøfferepersonennmeg
Bffi,b,kto

selv. Når Ingstad, i boken Pelsjegerliv,
beskriver myggen som «nordlandets

= .. svøpe» valgte jeg å ankomme noe før
klekkingen. Da unngår man også nesten
alle turistene, noe jeg som turist setter stor

Nunavut Territo,y e.’
pris på.

Lnbn,dorh..’.t
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b..kt, Quebec

Qntario q,_

Canada .
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Atabaska River renner rolig gjennom Rocky Mountains tidlig i mai. I området er det snøgeiter.
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JAKTEN Å CANADAS ROVDYR

> overhærende når jeg spør om det er
problemer med alle ulvene i Banff. Det
kan nok være problemer med bjørner som
skremmer turister, for ikke å snakke om
«elken» som har kalver og kan være
aggressiv, men aldri med ulven.

Jeg tar med meg
spørsmålet til Neil
Power på informa
sjonskontoret for
Banff National Park.

— Det er et problem
forbundet med ulven.
Problemet er at folk er
idioter. Ulven var nes

__________

ten utryddet i Rocky
Mountains. Nå er den
heldigvis tilbake.
Ulven er sky og intelli
gent, det kan man
dessverre ikke alltid si
om mennesker, er
hans utvetydige
beskjed.

Jeg vil gjerne se ulv.
Gjerne bjorn også. Der

for tar jeg ikke med meg den lille bjørne
hjellen som mange turfolk har hengende
på sekken. I Norge er det vel et spørsmål
om ikke hjeller tiltrekker rovdyr. Her er de
ment å virke omvendt. Jeg observerer
hjort, ørn, hig bom, elk, diverse smågna
gere, men ingen rovdyr.

Jasper - den største parken
Etter fire dager i Banff reiser jeg nordover
med bil, langs Columbia Icefield High
way, til Canadas største nasjonalpark, Jas
per. Turen er på om lag 300 kilometer og
er som å kjøre over et slags uendelig Sog
nefjell. Jeg stopper ved Lake Louise, den
lille bregrønne smaragdsjøen som er en av
Canadas mest kjente turistattraksjoner.
Indianerne var ikke like imponert over
stedet og kalte pytten for «sjøen med de
bittesrnå fiskene». Midt i mai er ikke sjøen
grønn, den er hvit ettersom isen ikke er
gått enda. Det er likevel svært vakkert der

Byen Banff ligger
midt inne i Canadas
nest største nasjo
nalpark.

og mens jeg står og
beundrer utsikten
beærer naturen
meg med et gedi
gent snøskred på
akkurat passe
avstand. Også Jas
per National Park
har en by i midten.
Her skal det være
enda mer bjørn enn
Banff forteller Har-

er Heritage Officer I

- Hva med ulv vil jeg vite?
Hun forteller at hun har bodd i Jasper i i
år og sett ulv tre ganger. Hun vet ikke sik
kert, men mener det er om lag fem flokker
i områdene rundt byen i øyeblikket.

— Ulven er kanskje det mest fascine
rende dyret vi har, men jeg tror du skal
være heldig for å få øye på dem. Bjørn der
imot....

Jeg bruker tre dager i Jasper. En dag
kommer jeg ut av tellingen ved 130 elk.
Ieg finner bjørnemøkk, men ingen bjørn.
De lokale mener jeg har vært litt uheldig.

Jeg etterlater leiebilen i Jasper og tar
toget gjennom Rocky Mountains tilbake
til Vancouver. På vei ut fra Jasper stasjon
slår det meg at det kanskje kan være
mulig å observere dyr fra togvinduet. Jeg
rigger meg til med kaffe og kikkert og
etter fem minutter ser jeg den første svart-
bjørnen. Etter en times tid kommer kon
duktøren. I det han skal klippe billetten

min får han telefon fra lokforeren og kan
opplyse kupeen om «bear on the right
hand side». Ja vel, jeg har sett bjørn, men
det var et togvindu imellom.

tJiv i guligraverland
Tilbake i Vancouver tar jeg lokalfly tre
timer nordover til Whitehorse, hovedsta
den i delstaten Yukon. Selve eventyrlan
det for alle som har lest Morgan Kane, Jack
London og en del annen litteratur med få
kvinnelige hovedpersoner. Dette er fron
tierland. Det er slutt på de fancy sportsbu
tikkene og de fikse bilene. Her er folk litt
mer raggete, med svære rustne pickuper
med ubestemmelige bikkjer på planet.

Første fjellvettregel på Alaskian Hig
way er «full tank». Jeg kjørte mot Alaska.
Det var umulig å være så nær uten å sette
sin fot i usAs mest myteomspunne delstat.
Det var her det skjedde. Først observerte
jeg såkalte snowgoats høyt oppe i en fjell-
side. Disse villgeitene er sky og sjeldne. En
lokalkjent fyr som også hadde stoppet ved
highwayen fortalte meg at jeg hadde stor
sjanse til å få se de sjeldne Dall-sauene
hvis jeg kjørte noen mil lenger vest langs
en stor sjø.

Han pekte det ut for meg på kartet og
området var lett og finne. Det var mens jeg
satt og speidet etter denne villsaufiokken
at ulven kom. Til tross for at den løp i trav
var den ufattelig rask. Som en strek så jeg
den mellom furuleggene ti femten meter
fra meg. Jeg hadde omtrent like stor
mulighet til å rekke få opp kameraet som
til å skifte kløtsj på bilen. Ulven brydde
seg overhodet ikke om meg. Til gjengjeld
brydde jeg meg ganske mye om den.•

I.

-

riet Cornwall som
parken.

Harriet
Cornwall har
bodd iiasperi
17 år. Til tross
for 5 ulvefiokker
i nabolaget har
hun bare sett
ulv tre ganger.
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Forsvaret lader opp med miljøbomber

av TOM ERIK ØKLAND

og KRISTIAN JAHRE

IFØLGE TALL fra Statens forurensnings
tilsyn er Norzink i Odda landets verste
industriforurenser i forhold til bly.

Bedriftens utslipp på 4,4 tonn i 1998 er
likevel lite mot det planlagte skytefeltets
årlige utslipp på 7 tonn. Også for kobber
kommer skytefeltet dårlig ut i forhold til
industrien. Verstingen Borregaard i Sarps
borg slipper ut tonn kobber hvert år.
Forsvaret vil bombe Hedemark med xo
tonn årlig.

Samtidig er Norges nasjonale målset
ning for utslipp av de to tungmetal
lene klar: «Utslippene skal reduse
res vesentlig, senest innen 2010.»

Er en slik målsetning forenlig
med et nytt skytefelt?

— Nei, mener Natur og Ungdoms
Hilde Solli.

— Det planlagte skytefeltet er faktisk
på kollisjonskurs med svært mange nasjo

nale miljømål. I forhold til tungmetaller
er det spesielt ille at man vil ha store
utslipp i et naturområde som er helt ube
rørt.

- Forsvaret må
ta sin del
Leder for Stortingets
Energi- og miljøkomitée,
Tore Nord tun (Ap), tror
ikke de nasjonale
målsetningene
om å redusere
utslipp

av tungmetaller har noen
direkte betydning for etable
ring av skytefeltet i Hede
mark.

— Nei, vedtaket om etable
ring av skytefelt står ved lag,
slår han fast.

Nordtun sier Forsvaret likevel må regne
med å redusere sine utslipp av tungmetal
ler.

— Her mâ alle bidra, også Forsvaret.
Forsvaret, som skal forestå skytingen på
vegne av nasjonen, må selv finne ut

hvordan de kan bidra til å redusere
utslippene. Vi kan ikke
la en forurenser slippe,

og pålegge resten av
utslippsindustrien å
gjøre jobben, forkla

rer Nordtun.
Leder av Storting

Å ets Forsvarskomite,
Hans J. Røsjorde

(Frp), lar seg ikke stresse. Han påstår
endringer i forsvarsstrukturen uansett vil
føre til mindre utslipp av blant annet bly
og kobber.

— Jeg nærer ikke de samme bekym
ringer for dette som Nordtun. Forsvaret
trenger ikke å gjøre noen aktive tiltak for
å kompensere for de utslipp skytefeltet vil
gi. Over tid vil Forsvarets struktur endres,
aktiviteten vil avta andre steder og der
med blir belastningene på miljøet mindre,
forklarer Røsjorde.

Ugunstig terreng
Forøvrig er det rent naturlige forhold som
taler mot etablering av skytefelt akkurat
i Gråfjellområdet. Tidligere undersøkelser
av andre skytefelt viser at spesielle natur-
omgivelser framskynder frigjøring av
tungmetallene. To forhold er spesielt vik
tige: Vannets surhetsgrad og humusinn
hold. Store deler av Gråfjellområdet består
av myrlendt terreng, noe som kan vise seg
å frigjøre tungmetaller.

— Forundersøkelser viser at vannet i
området er omtrent nøytralt og rikt på
humus. Det er ikke akkurat veldig gunstig,

sier Sigurd Rognerud ved Norsk institutt
for vannforskning (NIvA).

Noe mer kan forskeren
foreløpig ikke si om for
holdene i Gråfjellområ

det. NIVA har akkurat
påbegynt en kart

legging av

vann- og grunnforhold. Rapporten vil
være klar neste høst.

— Foreløpig vet vi ikke så mye. Myrene
kan for eksempel være surere enn
målinger fra vann og bekker i området,
sier Rognerud.

NIVA har overvåket flere av de norske
skytefeltene. Et par av dem er sterkt foru
renset av tungmetaller. Eksempelvis
Steinsjøfeltet i Oppland. I 1999 ble det
funnet store konsentrasjoner av både bly
og kobber. I rapporten Overvciking av
metalforurensning fra militære skytefrlt og
demoleringspiasser er konklusjonen klar:
«Konsentrasjonenevari 1999 meget høye
og langt over de naturgitte. Gifteffekter på
akvatiske (vannlevende red.anm.) organis

mer kan forventes.»
Også skytefeltet på Evjemoen i Aust-

Agder er sterkt forurenset av tungmetal
ler.

— Når man vedtar å etablere et slikt sky
tefelt, må man regne med at noe av det
man skyter nødvendigvis blir deponert i
området. Ser du imidlertid på kart over
Regionfelt Østlandet ser du at avren
ningen fra nedslagsfeltet er godt kanali
sert. Jeg regner dermed med at man vil ha
rimelig god kontroll over forurensningen,
sier Hans J. Røsjorde.

Natur og Ungdoms Hilde Solli er uenig:
— Gråfjellområdet er svært myrlendt,

noe som gir forurensningen muligheter
til å spre seg. Tungmetallene kan til slutt
ende i fisk og lokale drikkevannskilder,
sier Solli.

Bly: Rent bly og blyforbindelser regnes

som svært miljøfarlige. De er giftige

for vannlevende organismer og varm-

blodige dyr. Svenske undersøkelser har

påvist skadevirkninger i vilt, blant

annet kreftdannelse, samt skader på

immun- og nervesystem, som følge av

blyforurensning.

Kobber: Rent kobber og kobberforbindel

ser regnes som svært miljøskadelige

stoffer. De er giftige for vannlevende

organismer og varmblodige dyr.

Det planlagte skytefeltet i Hedemark vil bli en absolutt
versting innen tungmetallforurensning. Ingen industri-
bedrifter kan måle seg med forsvarets kanoner.
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PORTRETTET

Thor med øksa
- Jeg kan nok dessverre ikke kalle meg miljø

verner, sier mannen som har jobbet tretti år
sammenhengende i Norges Naturvernforbund.

av JENS P. TOLDNÆS (tekst) og BÅRD LØKEN (foto)

ian er født i Søndre land. Det
blir skogsfolk av slikt.
—Vi må gjøra opp varme.
Je’ tok med litt ve’ i sek
ken for sikkerhets skyld.

Nesten uansett hva du
begynner å prate med

Thor Midteng om ender samtalen opp
med å prate om ved. Thor har et nærmest
lidenskapelig til trær som er skåret opp i
biter. Han hogger, slinnebarker, lager reis,
torker, kapper, kløyver, stahier og fyrer og
snakker om ved. Det er ingen som kan
finnepå så mye med en kubbe uten å drive
som treskjærer. Thor sitter likevel bare
igjen med aske. Og varme i stua. For i hus
bankhuset på Harestua er det fire ildsteder.

Vi bygde det i 71. Det var fryktelig
mye regler om alt mulig, men ingen om
antall ildsteder. Det hadde de glemt, sier
han og det glimter muntert og natur-
vennlig bak brilleglassene. Sola skinner
over vannet Langpipern på Harestua.
Thor kloyver opptenningsved med vante
hogg mens han hele tiden får beskjed om
å kikke på fotografen. Det ser skummelt
ut. Jeg ber en stille bonn om at pølsepakka
på bakken ikke får selskap av et par fingre.

— Ja, ved er artig. Det er i alle fall mye
artigere enn data, durer han på, mannen
som begynte i Norges Naturvernforbund
8. juni ‘97°. Siden den gang har han reist
fram og tilbake med toget om lag 12 000

ganger mellom Harestua og Oslo sentrum
i naturvernets tjeneste.

Sveisa svenskeøks
Og mens vi er inne på hardved og soft
ware; 59-åringen er langt fra noen sinke i
dataverdenen, selv om han protesterte litt
mot e-mail sånn midt på 90-tallet en gang.

—Je snakker itte med maskiner. Je hilser
itte på biler heller, je, brummet kontor
bjonn’ Midteng dengang. Men det var
mest for sms skyld. Ifølge de som kjenner

ham godt liker Thor å gjøre seg litt mer
satt enn han i virkeligheten er. Nå leser
han Gudbrandsdølen og østlendingen på
nettet hver dag.

Og apropos biler: Thor snakker om
økser som andre snakker om sine blank
polerte kjøretøy.

— Det her er ei åtte hektos svenskeøks --

litt pussig form på’n, sier Thor og leder
temaet glatt inn på vedrelaterte emner
igjen. Je har akkurat fått sveisa’n — den
sprakk etter at je brukte’n som kile, sier
han og viser fram en solid sveisesøm på
oksehodet.

Antagelig er det ikke så mange som
oppsøker et verksted og betaler førti kro
ner for å få sveisa ei øks lenger. Men det er
klart mer miljøvennlig enn å kjøpe en ny.
Men miljøverner har Thor aldri ansett seg
selv som — han er naturverner. Med to t’er.

— Nei, je kan nok dessverre itte kalle

Thor med ei åtte hektos svenskeøks.

meg miljøverner. Det er noe med gasser
je får liksom ikke helt tak på dem.

Som saksbehandler i Naturvernforbun
det har han derfor aldri jobbet med vaske
midler, hormonhermere, klimaproble
mer, tøybleier og sykkelstier. I stedet har
det gått i rovdyr og barskogsvern — klas
sisk naturvern, med andre ord.

Men, til tross for flere helge- og ferietu
rer i skogen enn de fleste av oss, har han
aldri sett noen av «de fire store», gaupe,
jerv,ulvogbjørn.

— Nei je har itte det, men jeg så snougle
da jeg gikk i Dividalen sammen med Hans
Prestbakkmo i sommer. Jeg gikk av meg
flere kilo på den turen. Det er noe av det
flotteste je har vært med på, sier Thor,
uten å presisere nærmere om det var snø
ugla eller kiloene han sikter til.

Det er blitt bra fyr på bålet nå og kjelen
med dobbel kobberhunn og to hanker er
hengt opp. Det med to hanker er viktig på
en skaukjele. Da henger den støtt.

De omtalte pølsene havner i panna.
Vante hender ordner med bålet. Hver helg
må han ut. Minst en dag, gjerne to.

Suveren med svans
Thor er en velutdannet skaubjønn. Forst
kandidat fra Norges Landbrukshøgskole.
Det var på sekstitallet.

— Først gikk je på Statens Skogskole på
Osen 62. Husker vi hogg tømmer på en
plass som het Jernskallen. Det var mye
smågran. Dette var før motorsaga og vi
hogg med svans og barka tømmeret. Det
er forresten der Forsvaret skal lage skyte-
felt nå. Jeg likte godt å hogge om kapp.
Tror kanskje jeg var best, sier Thor. Men
han sier det med en humring som gjør at
du ikke vet om han var suveren eller ga
blaffen i hele kapphogginga.

Senere ble det pugging på As og forst
kandidatring på fingeren som har over-
levd så mange oksehogg. I tillegg en
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«Vi taper og vinner, men

annen og viktigere ring. I dag har
kona Torunn og Thor tre sønner. De
har en dose barnåler i blodet alle sam
men.

Som nyutdannet hadde Thor, av alle
ting, en kort karriere som personalsekre
tær i Rikstrygdeverket.

— Det var helst fordi jeg ikke ville flytte
på meg. Jeg søkte etterhvert pa stillingen
som sakshehandler i Norges Naturvern
forbund sammen med 50 andre, og ble
innkalt til intervju.

Saksbehandler Midteng jobbet under
«det moderne Naturvernforhundets
grunnlegger», Magne Midttun. Det var
tøffere å være naturverner tidlig på sytti
tallet enn det er i dag. Selve grunntanken
hadde liten eller ingen aksept.

— Vi ble jo nærmest plaget og ledd av.
Særlig Magne, men han var sterk. Man
måtte liksom se litt i bakken når man sa
hva man drev med. Ikke minst vassdrags
vernet var jo en vits i manges ører — det at
elva skulle ha en verdi i seg selv. Idag føler
jeg meg heldigvis stolt, og ikke heskjem
met når jeg sier at jeg jobber i Norges
Naturvernforbund.

— Om lag 6ooo arbeidsdager med natur
vern. Har det vært noe vits i dette her?

— For meg har engasjementet først og
fremst vært en jobb — en fullverdig jobb.
Jeg gleder meg over nye små verneområ

Hviler i en stor mildhet

Ved kveld -

når stjemene går vestover

og jorda overgir seg stille

til sommerhimmelens fred, da

kjenner du som en iling i selve ryggmargen

at alt liv blir lukket inne i

ei varm vennlig hulhand

og løftet varsomt

opp. Hele verden hviler i en stor mildhet

trass ialt

med alle sine sinnsykehus

panservogner barnemordere

kriger...

En stor hvit mildhet som engang

Skal skape Mennesket. Og dâ -

ved en ny tidsregnings begynnelse

Vil ondskapens svarte brakkland

bli omdannet til åkrer

som duver for vinden.

Det er derfor

livet holder ut

på planeten Jorden. Det er derfor

blåklokkene er like blå

hver sommer i graset. Og

fuglene like gylne når

de flyter på vinden hegt over hvetelandet

i solnedgangen.

Nei - jeg tror ikke det.

Dessverre tror jeg det er

drivkrefter i samfunnet som

er sterkere enn oss.»

der og rovdyras situasjon. Verneplan fire
for vassdrag var også utrolig viktig. Vi
taper og vinner, men om vi greier å redde
verden? Nei — jeg tror ikke del. Dessverre
tror jeg det er drivkrefter i samfunnet som
er sterkere enn oss.

- Je rekk detje rekk!
I Naturvernforhundets sekretariat kan
man stille klokka etter Thor. Han kom
mer klokka åtte og går kvart på fire. Job
hing i seine kvelder har aldri vært noe for
ham. Thor brenner lyset sitt i en ende og
blåser det ut i helgene.

— Je rekk det je rekk, sier han selv. Det
har ikke alltid vært vanlig i miljobevegel
sen. Tvert i mot— på syttitallet skulle man
helst sveive stensiler til ut i de små mor
gentimer og slik har det fortsatt.

Selv tror fagkonsulent Midteng at
evnen til å sette foten ned og dra
«hematt» er årsaken til at han har holdt
på med naturvern så lenge. Utenom
arbeidstida føler han at andre har rett på
oppmerksomheten hans.

Det forhindrer ikke Thor i å være umå
telig imponert over alle dem som har brent
lysa sine i alle de ender som er opp igjen

nom arene. Han nevner Ørnulf Ilodne i
Aurlandsdalen, Sigmund Kvaloy under
Mardøla, Tore Bongo i Alta, Marta Ner
gaard som engasjerte seg enormt da
Innerdalen skulle demmes ned og Bjorn
Hoitomt fra Etna-Dokka-utbyggingen.
Alle mennesker som gjorde en formida
hel innsats for naturvemsaker de trodde
pa. Thor, som sjelden mangler ord, kan
vanskelig få fullrost dem nok.

Selv tror Thor på Gud. Respekten for
naturen er gjenspeilet i en enda større
respekt for den han mener står bak ska
perverket.

— Ja, jeg har respekt for den store
boka. Ikke noe slikt ekstatisk opplegg,
men når jeg ser hva vi flyter så tror jeg
det er en kraft bak dette. I vår tid er det
mye som er blitt snudd opp ned. Er
Gud til på våre premisser? Må han
godta oss slik vi er? Jeg lur det er viktig
at vi av og til stiller spørsmal om hva
Gud krever av oss. Det er feil at men
neskene skal råde over planter og dyr.
Det står i Apenbaringen at Gud skal
ødelegge dem som ødelegger Jorda. Det
er mye bra naturvern i Bibelen.

Da Miljøverndepartementet ble opp
rettet var det et stort framskritt. Departe
mentet skulle være et overdepartement
som skulle legge rammer for fagdeparte
mentene omtrent slik Finansdepartemen
tet fungerer i dag. Dette var intensjonene
fra begynnelsen, men det har aldri skjedd.
Miljoverndepartementet er blitt et sektor-
departement i likhet med alle de andre. En
engasjert miljovernminister må pukke på
dette synet--naturen vår må da være like
viktig som penger.

Solid hygdebakgrunn til tross; Thor
Ivlidteng har begrenset tro på det okolo
giske folkevettet som måtte hefinne seg
rundt omkring.

— Det er uhyre blaøyd å tro at lokale
interesser skal ta nasjonale hensyn. Det er
nok å nevne kampen om nasjonalpar
kene. Vi kan ikke skusle bort Norges
nasjonalverdier på grunn av lokale inter
esser i øyeblikket, sier han, og nå er det et
ildskjær bak brilleglassene som ikke kom
mer fra halet.

Om han tror det er bedre med en sosial-
demokratisk regjering sett med natur
vernøyne?

-- Det kan sikkert variere fra sak til sak.
Jeg mener likevel at Arbeiderpartiet har
tatt klassiske saker som nasjonalparker og
rovdyrsporsmål opp på et nasjonalt
ansvarsnivå. Likevel ser vi at også dette
partiet lar seg presse. Jeg har forstaelse for
bøndene, men det er uansett viktig at sta
ten ikke lar seg presse av bøndene i rov
dyrsaken. I-Ter har jeg litt tro på Miljø
verndepartementets nye statssekretær,
Stein Lier- l-lansen — jeg tror han har natur
vern i hjertet.

Det er fremdeles kaffe på kjelen og Thor
finner fram fyrstekake fra sekken.

Beundrer Børli
Thor er en meget tale- og skrivefør mann.
Også poeten Thor Midteng finnes. han
har moret og rørt mange med sine dikt.
Som regel skrevet til en eller annen anled
ning. Selv har han stor respekt for dikte
ren og skogsarheideren Hans Børli.

— Han var en uredd kar som ikke
brydde seg om at arheidskameratene i
koia lo av ham når han skrev dikt. Det var
jo ikke karslig nok for en skogsarheider å
drive med den slags, men Børli måtte
skrive. 1-lan var en kar jeg gjerne skulle ha
møtt.

Balet har brent ned ved Langpipern.
‘fhors hund Troya har vantro mottatt den
siste grillpølsa og gitt lahh fire ganger for
sikkerhets skyld. Et dikt av Hans Borli
hadde gjort seg i Natur&Miljo. Thor skal
tenke på hvilket. Det er ved igjen. Thor
samler den sammen og putter halvparten
i sekken. Resten legger han igjen.

— Det kan komme andre etter oss, sier
han.•

Respekt for miljø
Fler og fler av våre kunder legger stor vekt på
miljoaspekter når da velger flyselskap. Dette
gjør SAS til et naturlig valg — vi har et omfat
tende miljøprogram dergrunnprinsippeter
kontinuerlige forbedringer.

Forurensningenefraflyerden største
miljøbelastningen. Derfor legger vi ekstra
stor vekt på å velge den best tilgjengelige
teknologi når vi fornyervårflyflåte. Vi har
valgt Boeing 737, Airbus 340/330/321 og
de Havilland Q400—fly som tilfredstiller og
bygges etter de strengeste miljøkrav. Dette
førertil ytterligere forbedring av SAS miljø
effektivitets indeks.

Les gjerne merom vårt miljøarbeid i SAS
Miljøårsrapport 1999 som ervurdertaven
internasjonal miljørevisor. Du finner den på
internet www.scandinavian.net eller du kan
bestille et eksemplar på telefon +476481
8025, fax +476481 8370 eller e-mail
niels_eirik.nertun@sas.no.

PORTRETTET om vi greier å redde verden?

It’s Scandinavian

A STAR ALLIANCE MEMBER

Beskjed til Bjerke
— Hvis vi er så frimodige å anta at lan
dets ferske mil jovernminister, Sin
Bjerke, leser Natur & miljø — hva vil en

Hans Borli
naturverner med tretti års fartstid si til
henne?
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I KAMERAØYET

edderkopper

Edderkopper
I mange myter er edderkoppen
et symboldyr med negativ
betydning. Enkelte ganger er
den en listig luring, for
eksempel i vestafrikanske
fabler. Det tyske ordspråket
“edderkopp om morgenen”,
betyr bekymringer og sorg.
Edderkopper om kvelden skal
derimot virke styrkende og
oppfriskende.

I Kina har edderkoppen vært
symbol for nær forestående
lykke, for eksempel en fortapt
sonns hjemkomst.

Pål Hermansen

Edderkoppnett.

Augustmorgen

i østmarka,

Eriebakk,

Akershus.
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- Naturvernforbundet bedre enn ingenting
- Lite strategiske, kjedelige og kun opptatt
av klassisk naturvern, lyder refrenget når vi
ber NUerne beskrive Naturvernforbundet.
De samme NUerne sier likevel de kan tenke
seg å melde overgang til moderorganisasjo
nen når de fyller 25 år. Er ikke det litt rart?

av KRISTIAN JAHRE

Vi var tre utgamle naturvernere på 26 og 27 år. I en
liten rød bil suste vi nedover Ei8 gjennom Vestfold.
Målet vårt var Natur og Ungdoms (No) sommerleir på
Risoya, midt mellom Tvedestrand og Risør.

Debatten om det er lurt å kildesortere eller ikke
raste i hovedstaden, og leder Erik Solheim satt i Førde
og lette etter kronargumenter å servere Nationen i
sakens anledning. Naturvernforbundets fagkonsulent
på såkalt bærekraftig ressursbruk var kaptein og sjå
før for bilen vår. Med fokus vekseisvis på klokke og
speedometer, kommuniserte vi med Solheim via den
dige mobiltelefonforbindelser og terpet foredrag om
hverandre. Få mil unna satt kritiske Nuere og ventet
på foredrag om miljctgifter.

Bekymringene burde i det hele tatt være mange.
Likevel, det som opptok oss mest var hvordan vi
skulle forklare disse ungdommene at vi kom i bil. De
er jo sä forbaska politisk korrekte disse Nuerne.

Eneste debatt på landsmøtet
I forkant av Naturvernforbundets forrige landsmøte
gikk Natur og Ungdoms leder, Einar Håndlykken,
hardt ut mot forgubbing i Naturvernforbundet. Hånd
lykken argumenterte med at altfor mange av de unge
og flinke i miljøbevegelsen velger bort forbundet og
krevde at gjennomsnittsalderen i styrer og utvalg
måtte ned. NU utspill var det eneste som skapte et
snev av debatt på møtet.

Etterpå har det vært stille. Har Naturvernforhundet
blitt bedre? Har NUerne rett og slett hatt viktigere ting
å gjøre enn å klage på gamlingene? Eller er det fortsatt
ansett som verre å være aktivist i Naturvernforbundet
enn å jobbe for Statoil? Vi håpet NUs sommerleir
skulle gi oss svaret.

- Rydd førstesida
Heldigvis var det lite folk foran leirstedet da det røde
lynet vårt kom skrensende inn på plassen. Så go,dt

•som ingen registrerte at vi ankom med bil. Dessuten
blir vi fortalt at NsB igjen hadde innstilt Signatur-toget
sitt. Bil var faktisk vår eneste mulighet til å komme
fram i tide. Dermed er ingen sure for at vi kjører bil.

Dette går nesten litt for lett.
Ja, uerne virker nesten litt glade for at fossilene fra

Naturvernforbundet er på besøk.
— Skal dere skrive om sommerleiren? Bra, rydd før

stesida, foreslår leder Håndlykken før han springer
videre for å besvare en telefon.

- Engasjement blir ikke borte
Så til verket. Natur & miljø har forberedt en ørliten

rundspørring for å finne ut hvordan Naturvernfor
bundet kan lokke flere gamle uere over i sine rekker.
Først vil vi vite hvorvidt miljøengasjement er noe
som forsvinner når man blir eldre.

Sytten år gamle Kristin R. Næss er redd engasje
ment for både miljøvern og andre politiske saker er et
fenomen som hører til ungdomstiden.

— Når vi etterhvert får arbeid, slår oss ned og får
barn, forsvinner kanskje disse sporsmålene ut av sin
net. Det er i tilfelle synd, sier hun.

Erik Martiniussen er uenig med Næss. Tvert i mot
mener han miljøengasjementet øker proporsjonalt
med den energien man selv legger ned i miljøvernar
beid. 24 år gamle Martiniussen har vært NUer i en
årrekke og burde vite hva han prater om.

Blant den eldre garde av Nuerne er de fleste enige
med Martiniussen. Vigdis Hobøl tror ikke engasje
mentet blir borte, men konstaterer at mange etter
hvert får flere baller i lufta og flere ting å fordele tiden
på. Det samme mener 22 år gamle Lars fra Lofthus og
trekker fram okonomi og skole som hegrensende fak
torer for videre miljøvernarbeid.

—Jeg tror også mye skyldes at folk flytter og ikke får
tilbud om â være med i et lokallag der de havner. Der
med bruker de kreftene sine andre steder, for eksempel
i studentorganisasjoner, sier Ingvild Melvær Hansen.

Ett år yngre Hans Eirik Hem er usikker på hva som
skjer med miljøengasjementet. Han er imidlertid sik
ker på at Naturvernforhundet ikke er noen framtid for
han.

— Naturvernforbundet består av litt trøtte typer i
grå dresser som stort sett sitter rundt et bord og drik
ker kaffe, sier Hem.

M iljøvernerfabrikk
— Sommerleiren er den ideelle måten å lære mer om
NU og miljøvern på, eller fà inspirasjon til et nytt
aktivt år. Det sosiale er viktig og du vil få nye venner
fra hele Norge, heter det på NUs nettsider.

Jeg kan raskt fastslå at Naturvernforbundet ikke

har noe som en gang likner NUs sommerleir. Riktig
nok samles noen av oss til landsmøte annet hvert år.
Ved siden av møtevirksomhet, består Naturvernfor
bundets landsmøte av ekskursjoner og omvisninger i
lokalmiljøet, gjerne en miljødebatt med inviterte poli
tikere og gallamiddag på lørdag kveld.

Natur og Ungdom har landsmøte hvert eneste år, i
tillegg til sommerleiren. Sommerleiren skal altså gi
kunnskap om både miljavern og egen organisasjon.
Deltakeme starter dagen med å dele seg opp i grupper.
alt ettersom hvilke aktiviteter man vil være med på. Og
mulighetene, eller de såkalte verkstedene, er mange. På
en grassplen sitter unge hoder og diskuterer hvordan vi
kan få mer miljøvern inn i skoleverket. På en annen
grassplen er Naturvernforhundets tidligere nevnte fag-
konsulent i gang med et foredrag om miljøgifter.
Nuerne spør og graver. Foreslår nye innfallsvinkler og
ler. Noen hundre unna gjør andre sine første klønete
forsøk som fjellklatrere. Eller skal de kanskje bli fasa
deklatrere? En volleyball skal ha sitt. For ikke å
glemme havet som er egnet til både seiling og hading.

Invitasjonen til sommerleiren har også proklamert
med mulig klining. Dette ble det ikke noe av for Natur
& miljøs journalist. Andre så derimot ut til å kose seg
med hverandre i sommervarmen.

Og sånn driver de på. Kliner og klatrer. Ler og lek
sjonerer hverandre. Det blir garvede miljøvernere av
slikt.

Føler seg ikke velkomne
Men hvor i all verden blir de av, de unge lovende mil
jøvernerne? I praksis viser det seg at medlemsskap i
Naturvernforbundet ikke er det opplagte valget når
Nuerne fyller 25 år.

—Problemet mitt er at det mangler en miljøorgani
sasjon for voksne som appellerer til meg. Naturvern-
forbundet er for gammelmodig og jobber stort sett
bare med klassisk naturvern, sier Erik Martiniussen.
Heldigvis er han ikke helt fortapt for Naturvernfor
bundet. Så lenge han blir hoende i Bergen, regner den
studerende Fredrikstadgutten med å være medlem i
Naturvernforbundet i Hordaland.

— De har et yngre og mer aktivt miljø å jobbe i enn
resten av organisasjonen, forklarer han.

— Hva må til for at flere Nuere skal bli naturvernere?
— Naturvernforbundet må ønske oss Nuere vel

kommen og ta inn over seg at vi faktisk er verdifulle
ressurser, sier Martiniussen. Ingvild Melvær Hansen
er enig.

— Ledelsen i Naturvernforbundet må være mindre
negative til Nuere. Naturvemforbundet må dessuten bli
mer synlige både nasjonalt og lokalt slik at folk vet at de
finnes. De hør lage en strategi for begge deler, sier hun.

Andre, som påheroper seg å være anonyme, er
enige om at Naturvernforhundet er alt for lite strate
giske.

- Må takle konflikter
Et par av Nuere vi spør sier Bellona og solidaritetsar
heid er mer tiltrekkende enn Naturvernforbundet. 22

år gamle Lars påpeker at forbundet er et ganske
annerledes verktøy enn NU i miljøkampen, men at det
er bedre enn ingenting. Han er slett ikke helt frem
med for tanken om i. melde seg inn — når den tid kom
mer.

Også Vigdis Hobøl og Ingvild Melvær Hansen hol
der døra åpen for NNv.

—Men det spørs om jeg blir aktiv. Det er avhengig
av om det folk jeg kan identifisere meg med i lokalla
get, sier Hobøl.

— Miljøvern er for viktig til ikke å være aktiv og det
er ingen andre organisasjoner å være med i. Men jeg
håper jeg ikke blir alene under 50 lokallaget, sier
Melvær Hansen.

Selv en av de aller mest kritiske gutta, en av de ano
nyme, har planer om å melde seg inn i Naturvernfor
bundet — hvis ledelsen blir litt yngre og lager en mer
spennende organisasjon.

— Mye ma endres. Det må bli flere seminarer og mer
fokus på lokalt arbeide. Fordi Naturvernforhundet
ikke har seminarer, er det umulig å bli kjent med de
kule folkene som helt sikkert er der. Ledelsen må
tørre å stole på uere og vise oss mer tillit. Natur
vernforhundet må dessuten utvikle en organisasjons
kultur som takler konflikter, mener han.

Journalisten må etterhvert takke for seg og forlate
sommerleiren. 25 mil unna venter kontoret. Mens
Nt’erne gjør seg klare til håttur og grilling, pakker jeg
fotobagen og setter meg i bilen. En time senere sitter
jeg på veikro og spiser
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Gamle grå
jeans?
Vi skal ikke gå god

for at kjemikaliene i

tekstilfarger er det

mest miljøvennlige

du kan tilføre ditt

lokale kloakknett.

Likevel: Hvis du har

en del gamle grå

jeans som engang

var, for eksempel

svarte, er det langt

mer ressursvennlig å

farge dem enn å

kjøpe nye.

Dessuten er teks

tilfargene enkle å

bruke. En pakke

med innfargingssalt

koster rundt hundre

kroner. Det gjør ikke

en ny Levis.

lity Zapper er noe Så

pussig som en
elektrisk sparke
sykkel. Ifølge
importøren har
den topphastighet
på 20 kilometer i
timen, og
rekkevidde på

10—15 kilometer mellom hver ladning.
Natur & miljø har testet vidunderet, og
vår testversjon hadde nok en del kortere
batterilevetid enn lovet. Det kan skyldes
at demonstrasjonsmodellen ikke har
blitt ladet på riktig måte tidligere. Produ
senten burde dessuten lage en bedre
lader, modellen som følger med zappyen
er ikke veldig effektiv. Vi registrerte lade-
tid på sju—åtte timer for å fylle batteriet,
og det er i overkant.

Ellers er City Zapper et morsomt

leketøy — og faktisk et ganske effektivt
framkomstmiddel. Et lite spark er alt som
skal til, motoren kobles inn, og du suser
stille gjennom byen. Folk kikker, joda, og
noen blir til og med så nysgjerrige at de
rett og slett spør om farkosten. En uvan
lig opplevelse i Oslo. Kjøretøyet er for
øvrig farlig ved bruk i kontorlandskap.

City Zapperens navn er passende. Zap
er en forkortelse for Zero Air Pollution.
Den teorien holder, i hvert fall så lenge
Jens & Co ikke får infridd gasskraftdrøm
mene sine.

Prisen er 6ooo kroner, inkludert lader.
Farkosten er lovlig i bruk, men myndig
hetene vurderer lovligheten i disse dager.
Siden det er gøy å kjøre City Zapper, skal
du ikke se bort fra at den blir erklært
som ulovlig hvert øyeblikk

Mer informasjon finner du på
www.cityzapper.com.

hvitt
• Nr. 11041 IlbesheimerRitters
berg Scheurebe Kabinett 1998

(94,50): Denne hvitvinen er
halvtørr, men på den tørre
siden av skalaen. Lett perlende,
grunnet rest av kullsyre. Blom
steraktig, bærpreget fin duft.
Smaken kan minne om
gewürztraminer, den er
middels fyldig, har god friskhet
og noe restsødme. Bør drikkes
godt avkjølt, en nydelig veran
davin på varme dager. Fornuf
tig priset.

• Nr. 32305 IlbesheimerRitters
berg Dunkefelder Trockcn 1997

(94,00): En rødvin for røffe
ganer. Fargen er nærmest helt
lystett, duften er kraftig
bærpreget og krydret, og den
første smaken er likeså. Men
her er det mye bitterstoffer på
gang, munnen tørker ut umid
delbart etter den første smaken.
En fulltreffer for alle som liker
kraftige viner med mye bitter-
stoffer. Få matretter kan hamle
opp med denne, men rustikke
kraftbomber i gryteform klarer
kanskje jobben.

Det moderne industrisamfunn har gjennom 100 år løst sitt
problem ved å tømme avfall ut i havet, med stadig større
konsentrasjoner av giftstoffer som ikke brytes ned av
naturen. Havnebassengene langs kysten vår preges av
dette. Forurensningene er:

• PCB fra transformatorer, smoreoljer, PVC,gummi og
maling

• PAH fra aluminium- og mangansmelteverk, tjære, bek,
kull og koks

• Tungmetaller som kadmium, kvikksølv, bly, kobber,
nikkel, krom og sink

Det brukes store beløp hvert år på analyser og studier for
å kartlegge forurensningene.

NCC Anlegg har valgt å investere i å fjerne problemet
permanent i stedet for at vi skal leve med det. Vårt forret.
ningsmal er a fjerne både kilden og forurensningene.

NCC Anlegg har utviklet teknologi og er i gang med å

videreutvikle denne teknologien for a gjøre oss i stand til a
na dette målet - rydde opp i gamle synder, fjerne giften pa
sjobunnen og dokumentere at det er rent.

NCC Anlegg har patentert teknologi og utstyr som skal
brukes til å fjerne giftstoffene uten å etablere deponier, og
vil kontinuerlig tilpasse dette til det arbeidet som skal
utføres og de oppgaver som skal løses. Dette er løsninger
som hele det norske samfunnet trenger.

I havnebassenget ved Haakonsvern har vi startet fase to i
et stort prosjekt som skal gå frem til mars 2002. Det er
etablert en spesislmetode for à ta opp forurensede
sedimenter og plassere dem i et strandkantdeponi,
slik myndighetene har bestemt.

NCC Anlegg skal behandle omkring 400.000 kvm havbunn.
Forurenset sedimentlag fjernes og deponeres. Metoden
gjør at sollyset igjen slipper til på bunnen, slik
at naturen selv kan gjenskape biologisk iv og mangfold.

VI KAN LØSE DITT MILJØPROBLEM

11’:

Summende sparkesykkel

Grønt, rødt og
På jakt etter økologisk vin? Kjellermesteren AS importerer blant
annet to økologiske viner, lagd av samme tyske produsent. Druene
er typiske blandingsdruer. Den hvite Scheurebe
er en blanding av Silvaner og Riesling, mens Ul

Dunkelfelder er blanding av Portugieser og Får- ,.

bertraube. Vinene finnes på Vinmonopolets

_____

hestillingsliste. Nummeret .__

foran vinene er alt du
trenger i utsalget for å
bestille vinene. Normalt
er de i butikken etter et
par dager.

MILJØMUDRING
PERMANENTE LØSNINGER FOR FORURENSET SJØBUNN

1Ilgs 501
..— —

ii Mer informasjon ved henvendelse til Markedsavdelingen:

NCC Anlegg AS, Mariboesgate I 3, PB. 454 Sentrum, 0104 Oslo,
Telefon: 22 98 68 00,Telefax: 22 I I 28 60, E-post: firmapost.anlegg@nccnorge.no

Internett: www.nccnore.no36 NATUR & MIU0 3.00



Nasjonalparken i Snåsa, Lierne og Verdal
vil bli en av landets største nasjonalpar
ker. En stor del av arealet er fjellområder
over tregrensen. I tillegg kommer områ
der med fjeilskog. Mest omstridt er imid
lertid daler og lisider, samt skogkledte
myrområder: Skal de vernes eller ikke?
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag og
reindriftssamene vil verne et størst mulig
område, mens kommunene er skeptiske.

9Ç’, 7
.1

— Det er et stort og relativt urørt
område, med flere verneverdier når det
gjelder flora og fauna. Dessuten er det kul
turminner i deler av det veldig varierte
området, forteller fylkesleder Per Flatberg
i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.

— Det har skjedd en veldig innsnevring
av det vi kan kalle urørte naturområder.
Dette er en av de siste sjansene man har til
å verne et stort område som også ligger
opp mot verneomridet på andre siden av
riksgrensen. For oss er dette en av de vir

kelig store sakene når det gjelder klassisk
naturvern, sier Flatberg. Han mener
næringsvirksomhet er den største trusse
len i området.

— Man ødelegger verdiene i området
med forskjellige inngrep, som hyttebyg
ging, skogsbilveier og motorisert ferdsel.

Tilsidesetter miljøverrisjef
Sommeren 1996 la fylkesmannens miljø
vernavdeling Nord-Trøndelag frem forslag
til ny nasjonalpark. Miljøvernavdelingen

hadde på forhånd hatt møter med repre-
sentanter fra kommunene. Men kommu-
nenes representanter er slett ikke fornøyd
med miljøvernavdelingens forslag.

Striden topper seg 12. januar i år. Da
tropper Lierne-ordfører Amodd Lillemark
opp på kontoret til fylkesmann Inger Lise
Gjørv. Fem dager senere tilsidesetter fyl
kesmann Gjørv sin egen miljøvernsjef,
Svein Karlsen. Hun overtar selv nasjonal
parksaken.

1
-

.1 àpprettes.

AV AUDUN GARBERG

i iyii(eSmaflfleflS miljøvernsjef er
_itt til siden, og det foreslåtte
verneområdet vil bli redusert.

I



— Nå er saken kommet så langt at det er
naturlig at fylkesmannen sammen med
direktoratet går inn og leder det videre
arbeid. Det er ikke noe mistillit verken til
miljovernavdelingen eller landbruksav—
delingen hos fylkesmannen, sier Gjørv til
Trønderavisa.

9. februar opphever Gjørv arbeidsgren
sene for nasjonalparken. Hun nulistiller
prosessen etter et møte med representan
ter for seks interesseorganisasjoner fra
Lierne. Direktør Stein Lier-Hansen fra
Direktoratet for Naturforvaltning (oN) er
til stede på møtet.

Lokalt samarbeid
— Hvorfor ble arbeidsgrensene fjernet?

—Vi vil opprette en nasjonalpark gjen
nom mest mulig samarbeid med vernein
teresser og lokale interesser. Det vi opti
malt kunne tenke oss, var ikke forenlig
med lokal oppslutning. Skal nasjonalpar
ken få en god forvaltning, må ambisjons
nivået noe ned i forhold til det optimale,
sier Inger Lise Gjørv til Natur & miljø.

— Jeg er opptatt av at denne nasjonalpar
ken skal fungere i hundrevis av år med
lokal forståelse og tilslutning. Ting som blir
tredd ned over hodet på folk fungerer ikke
så godt i det lange løp. Jeg har ett mandat fra
Stortinget. Det er å lage en størst mulig sam
menhengende nasjonalpark.

Gjørv mener det ikke er grunn til å
heve øyenbrynene over at hun har satt sin
egen miljøvernsjef til side.

— Det er bare én ansvarlig. For det andre
har jeg en utmerket fagavdeling som har
gitt meg premisser fo hva som er av verne-
verdier, og det tar vi vare på enten slik eller
sånn. Det er ingen ting av vemeverdi jeg har
kompromisset bort, så langt jeg kan se.

Gjørv er fornøyd med saksbehand
lingen, men mener hun burde grepet inn
på et tidligere tidspunkt.

— Dette er jo muligens den siste store
nasjonalparken, og ved siden av Hardang
ervidda, den største. Dette er en spesiell
ting, som muligens ikke så mange andre
kan lære av i ettertid, men jeg tror vi får et
kjempebra opplegg, og tror lokalbefolk
ningen langs hele nasjonalparken er glad
for den.

Blir ikke hørt?
Fylkesmann Gjørv mener alle parter blir
hørt i prosessen. Men hennes uttalelser
står i skarp kontrast til Naturvernforbun
det og reindriftssamene, som mener de
ikke blir hørt.

— Vi har bare hatt ett møte med fylkes-
mannen, på en time eller to. Og vi er de
største brukerne av området, forteller Ole
Frank Hætta, leder for Skjækerfjell rein
beitedistrikt.

— Vi har hatt innflytelse, men slik det
utviklet seg fra nyttår og utover, havnet vi
på sidelinjen og har strevd for å komme
inn igjen, sier Per Flatherg.

— Fylkesmannen har ikke håndtert

er representantene fra
Lierne kommune fornøyd

med sakens utvikling.

dette på en god måte. For miljøvernavde
lingen er det ganske tragisk — miljøvern
sjefen og hans medarbeidere er redusert
til kaffekokere i prosessen. Det hele styres
langt på vei over deres hoder.

Lukket prosess
For å. komme frem til et forslag forhandler
fylkesmannen nå med en liten gruppe,
som representerer Lierne kommune.

— Dette er en lukket prosess. Vi har ikke
blitt invitert til innspill. Det har sin bak
grunn i at arbeidsgrensene ble trukket. Jeg
tror ikke vi får vite mer før Fylkesmannen
forteller hva de er blitt enige om, sier Per
Flatberg.

— Vi var ikke fornøyd med de tidligere
arbeidsgrensene. Vi mente de tok for mye
hensyn til næringsinteressene. Nå sier fyl
kesmannen at området som vil få nasjo
nalparkstatus vil bli vesentlig redusert i
Lierne.

Hvor stor innflytelse bør lokale myn
digheter ha i denne type saker?

— Kommunene må være aktivt med i
prosessen og få legge frem sine synspunk
ter. Men vi aksepterer ikke at de skal legge
alle premissene. Dette dreier seg tross alt
om nasjonale verneverdier. Hvis ikke ver
neinteressene kommer skikkelig inn i
dette, er det stor fare for at vi får noe helt
annet enn hva Stortinget forutsatte da de
bestemte at dette området skulle vernes.

— Er ikke god forvaltning årsaken til at
området er verneverdig?

— Jeg er ikke spesielt imponert over for
valtningen, for eksempel når man ser tett
heten av skogsbilveier i distriktet. For det
andre hadde man ikke de samme truslene
tidligere. Det var ikke de samme mulighe
tene til tekniske inngrep, eller det samme
presset på bygging av hytter, veier og så
videre. Jeg er helt sikker på at fremtidig
forvaltning av området blir problematisk
dersom det ikke blir underlagt vern. Kom
munene vil bli utsatt for stort press.

Fornøyd
Mens Naturvemforbundet i Nord-Trønde
lag raser, er representantene fra Lierne
kommune fornøyd med sakens utvikling.
Det forteller Alf Robert Arvasli som deltar
i gruppen som nå diskuter?r nasjonalpar
kens storrelse med fylkesmann Gjørv.

—Vi foler vi er blitt tatt mer på alvor nå.
Dette var faktisk arbeidsgrenser. Det har
aldri vært definert hvor stor parken skulle
være. Men arbeidsgrensene begynte å
befeste seg, og da har det galt av sted, sier
Arvasli.

Naturvernloven vil gjelde i en fremtidig
nasjonalpark, mens store deler av området
i dag forvaltes etter fjelloven.

— Fjelloven sier at vi har rettigheter i
forhold til «tid og tilhøve». Det vil si at
lovgiver ikke har definert fullt ut våre

fremtidige rettigheter. Det skyldes at sam
funnet forandrer seg, og det er vanskelig
for oss også å definere hvordan vi skal
bruke området fremover, sier Arvasli.

I dag brukes området blant annet til
beiting og seterdrift, noe som sannsynlig
vis vil kunne fortsette i nasjonalparken.

— Men vi er jo også kjerneområde for
bjørn. Vi har satt opp et gjerde for sauene,
og det ville ikke vært mulig i en nasjonal-
park. Det med «tid og tilhøve» er veldig
viktig for oss. Naturvernloven konserve
rer situasjonen. Det skjer faktisk noe da
også i området. Området forandres hele
tiden, også med naturvernioven. Fornuf
tig bruk vil være det beste vern.

— Vi har ikke noe ønske om å rasere
dette. Kommunens arealpian er utrolig
streng. Det er ikke lov til å bygge hytter
inne i statsallmenningen. Skal det bygges
nye hytter, må det være i fjellstyrets regi.

— Men det er bygd mange skogsbilveier
i området?

— Ja, i skogen, men i dokumentene fra
stortinget står det at parken unntaksvis
skal gjelde skog, sier Arvasli.

Er det ikke nettopp hvor mye skog man
skal verne som er striden?

— Jo, det er klart.

Vil verne skogen
Samene i området vil verne mest mulig
skog, men helst vil de ikke ha nasjonal-
park i det hele tatt, forteller Ole Frank
Hætta.

— Vi vil helst ikke at noen kommer
utenfra og styrer området. Vi ser på dette
som samenes land. Dersom det blir en
nasjonalpark vil vi at området skal være
størst mulig. Vi ønsker at de skal verne
gammelskogen, som er viktig for vinter
beitet.

Det foreslåtte verneområdet innehol
der to reinbeitedistrikter med io—i i rein-
eiere. I Skjækerfjell driver seks familier
med rein, og har 2000 dyr på vinterbeite.

Skal området vernes, vil reineierne at
det skal forvaltes av sentrale myndigheter.
I sin høringsuttalelse til Snåsa kommune
skriver reinbeitedistriktet: «Vi kan ikke se
noen fordeler med en lokal forvaltning av
et fredet område. All erfaring har vist at
den lokale forvaltning i sterkere grad enn
sentrale myndigheter lar seg presse av
kortsiktige økonomiske gevinster. Hensy
net til reindriftsnæringen kommer til kort,
noe kommunens forslag til nasjonalpark
er et eksempel på.» Samene har fått munt
lig lovnad om fortsatt drift i nasjonalpark.

— Vi må finne frem til løsninger slik at
sørsamisk reindrift kan fortsette. Rein-
driften er ikke noen trussel, vi tror vi langt
på vei har felles interesser, sier Per Flat
berg.

Fylkesmann Inger Lise Gjørv regner
med å legge frem sitt forslag til nasjonal-
park for ON oktober, men legger til:

— Men det kan jo dukke opp vanskelig
heter jeg ikke har sett

Mens Naturvernforbundet
i Nord-Trøndelag raser,

THE BARENTS EURO
ARCTIC REGION

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

Barentssekretariatet har kontor i Kirkenes og er sekretariat
l’or 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 informasjonsvirksom
het og har bl.a. ansvaret for prosjekthåndteringen og opp
følgingen av prosjekt som får støtte over Barentsprogrammet
fra norsk side. Barentsprogramrnet er et handlingsprograin
rettet mot den russiske siden i samarbeidet. Programmet
består av 5 hovedsatsningsområder. Et av disse områdene er



Polaritets
terapi

Polaritetsterapi er en helhetlig tilnærming til helse og helbredel
se. utviklet av Dr. Randolph Stone. Den forener elementer fra

Vestens og Ostens helbredelsesteknikker med forståelse for den
energidynamikk som ligger til grunn for disse. Helse er basert
på balanse og fri flyt av vital energi (livsenergi). Blokkering av
disse energibanene kan forårsake ubehag og smerte. Polaritets
terapien bruker kroppens energi-anatomi i tillegg til orto-doks
anatom i og fysiologi. Polaritets-terapeuten evalucrer hvordan

klientens energisysteni er i ubalanse, og harmetoder for å frigjø
re disse blokkeringene gjennom en variasjon av teknikker.

Behandlingen. l’olaritetstcrapicn
hevder at helse er avhengig av fri og
balansert flyt i v italenergien. Som en
del av utdannelsen vil deltagerne lære
å identifisere og å arbeide mcd krop
pens fem grunnleggende energimon
stre. og dc interferensmønstre de dan
ner med hverandre og som ligger til
grunn for vår fysiske tbrm.

Polaritetsterapi virker på fhrsk clii
ge energihlokkeringsnivåer i kroppen:
på nervesystemet. på ryggraden og det
muskulære systemet såvel som pa
henhygiungen i sin helhet.

En forandring mot større velvre og
bedre helse mnntrer når disse blokke
ringene er apnet, og energiflyten er
balansert.

Polaritetsøvelser. I utdannelsen vil
det også undervises i polaritesøvelser,
som hjelper klienten til selv å opprett
holde en tpen og balansert energiflyt.

Diett og ernæring. Polaritetstera
peutcn bruker både rensende dictter og
andre metoder som hjelper mcd å fjer
ne gifttge avfa]lsstoffer som er lagret i
kroppsvevet.

Lytt og tenk. Tanker og følelser kan
låse oss fast i skadelige motistre. En
viktig dcl av utdannelsen er psykolo
gisk bevisstgjoring slik at man i en
behandlingssituasjon kan hjelpe klien
ten til å ta ansvar tbr eget liv og skape
mer konstruktive holdninger.

I utdannelsen vil deltakerne lære å
frigjøre blokkeringer og på dcii måten
hjelpe klienten å komme i kontakt
med sin egen kjerne. Polaritetsterapi
balanserer energiflyten i mennesket,
og har dermed en transformeremtde
virkning på helsen, både fysisk og
psykisk. Polarm tetsterapemitetse mener
det er viktig å behandle og fjerne årsa
kene til lidelsen, ikke bare symptome
ne.

Polaritetsmerapi kan godt komhine
res med en rekke andre behandlings

Den røde tråd i Nor

Inneklimamerket

UNIVERSITETET
I OSLO

‘AN NONSE

Norgips vegg- og himlingssystetner (uhehandlet):
Inneklimasertifikat nr. N-002 og N-003.
Norgips Akuslikkpanel (uhehandlel): Inneklimaserlitikal nr. D-00X.

Norgmps produkter er klassifisert t den beste gruppen.

Norgips har alltid lagt stor vekt på kvalitets— og tuiljøslyring, hade av produkter
og fremstillingsprosess. Bedriften er med sine godkjenninger eller ISO 9001,
ISO 14001, den frivillige EMAS forordningen samt et integrert HMS-system, i
første rekke når det gjelder åpenhet om miljøforhold og ressurshruk.
Norgips deltar aktivt i utviklingen av inneklimavennlige produkler og lilsiul
ning til ordningen tur Inneklimamerket er en forlsellelse av dette arbeidet.
Innekimniarnerket gis til produkter som er testet i klimakamttter etter en fast
lagt prpvningsstandard og sunt oppfyller standardens krav til inneklimarele—
vant tidsverdm. Ytterligere dokumentasjon kan rekvireres hos Norgips.

former og brukes i dag av akupunkto
rer, homimopaler. massorer og kropps—
terapeuler, foruten stadig tiere mmm nemt
dci mer tradisjonelle psykiske og
fysiske helsevesen.

Undervisnitigen holdes i regi av
Norsk Institutt thr l’olaritetsterapi. Vi
tnotes 12 ganger (iver 2 år å 4 dagers
weekendkurs. I tillegg kommer egen-
studier og praksis. Utdannelsen vil
føre til prof esjonell status som Polari—
tetsterapeut (mange tar utdanttingen
for personlig utvikling/vekst).

Verdiskapende samspill gjør
helheten større enn summen av
enkeltinnsatser. Både for våre

NORGIPS AS
POSTBOKS 655 STROMSO 3003 DRAMMEN
TEL: 33 78 4800 FAX: 3378 48 51
E-MAIL norgips@norgips.no
www.norgips.no

kunder og samarbeidspartnere —

og for oss, som entreprenorer.

OtS
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N3 utdanning heg3 itner pa Øst

landet i nosetuher 2000.
Mer in forinasjon tas pa telefon

223601 0l,1ax2236032l eller
wwupolaritetsterapi.coiu

Norsk Institutt _fdr Polaritet.stcrapi,
Kristian Au,gwqsgt. 19, 0164 Oslo.

P.S.: På instituttet kan du også få
behandlinger, både polaritetsterapi
og tarmskyllinger.

Vi har ttoen ledige studieplasser.
Meld derior slitt interesse snarest.

Internett: www.polaritetsterapi.com

ER t)U INTERESSERT I MILJØSPØRSMÅL?

Senior for nu kun5 og miljø (SUM) er en iniegrrri det uv tlnissrsiicici i Oslo, lagt direkte
under Der akademr,ke kollegrei. Seniereis undcnisrirng og forskning er iverrtagtrg, feltet
noljø og ui ikling rommer prohIcinnhIingcr som krever iilnænningcr fra mange fagdisipliner.
Scnlcrei tilbyr kurs’ng:

i

Miljø og utvikling 5 vekitatl
Menneske og miljø 5 vekitatt
Miljm’Verrm og forvalining to veDtatt

Simknadsfrisl for vårsemnesieret i. desember
Søkoadsfrmsi fi,r tmøsiscmesteyt I, juni

bare hilsiserimesierei
bare himsisemnesierei
bare sårsemesmerei

Søknader som kommer inn ener frisiese blir behasdki dersom dci er ledige plasser.
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tema: MILJØGIFTER

av TOM ERIK ØKLAND

Miljogiftene havner i havet, blir opptatt av
fisk og ender til slutt i din mave. Dioksiner
og PCB regnes blant de farligste miljogif
tene verden hittil har sett, og selv små
mengder kan være farlige. En nordisk for
skergruppe har kommet fram til at vi men
nesker tåler et daglig inntak på omtrent
fem pikogram (milliarddels gram) av diok
siner og dioksinlignende miljøgifter.
Mengden ganges med kroppsvekten for å

izza, :hicken & urger
Den amerikanske forskeren Theo Colborn
slår fast at <junk food,’ inneholder like
mye miljøgifter som oppdrettsfisk. Hun er
bekymret.- Folk som gir barna sine en Big Mac om
dagen, noe som ikke er uvanlig i USA, bør
forstå at det er det samme som å gi dem
et fiskemåltid fra The Great Lakes, i
måneden, sier Colborn.

Fisk fra Great Lakes er kjent for sitt
høye innhold av miljøgifter. Amerikanske
forskere ble derfor overrasket da
produkter fra McDonald’s, Pizza Hut og
Kentucky Fried Chicken viste seg å ha like
høyt giftinnhold. Colborn kan ikke gi noen
god grunn for de urovekkende
resultatene, men mener miljøet på et
hurtigmatkjøkken kan være en
medvirkende årsak.

Meny fra
virkeligheten

Menyene over er for
spesielt interesserte.
Her får du vite hva
du egentlig spiser.
Og hvor sunt det er.

av TOM ERIK ØKLAND

I menyene over er sjøma
tens miljøgiftinnhold sam
menlignet med hva men
nesket tåler av daglige
doser. En slik framstilling
blir illustrerende i forhold
til gjennomsnittsnordman
nens matinntak. De aller
fleste spiser ikke fet fisk
daglig. Under gjengis gjen
nomsnittlig daglig inntak
av mat som inneholder
PCB og dioksiner. Tallene
stammer fra den såkalte

Norkost-undersøkelsen,
utført av Statens råd for
ernæring og fysisk aktivi
tet, Samt Institutt for
emæringsforskning ved
Universitetet i Oslo i 1997.
Den viser at gjennom
snittsnordmannen får i seg
omtrent 2 pikogram diok
siner og dioksinliknende
forbindelser per kilo
kroppsvekt daglig.

Nivået er såpass høyt at
det ligger innenfor Verdens
Helseorganisasjons risiko-
område, som er satt til 1-4
pikogram per kilo kropps
vekt som daglig dose. Det
ligger likevel under de nor
diske forskernes
grenseverdi på 5 pikogram
per kilo kroppsvekt.

Men dette gjelder gjen
nomsnittsnordmannen.
Statens Næringsmiddeltil
syn tror at enkelte storfor
brukere av fisk og sjømat

kan få i seg større mengder
av miljøgiftene.

Daglig gjennomsnittlig
inntak av miljøgift
holdig mat:
22 gram torskefilet
4 gram oppdrettslaks
i gram rødspette
3 gram sild
6 gram makrell
1,4 gram tran
1 gram torskerogn
0,1 gram torskelever
0,4 gram krabbe
4 gram oksefett
Il gram svinefett
1 gram lammefett
i gram svinelever
19 gram melkefett
5 gram smør
13 gram margarin
5 gram soyaolje
19 gram egg

FOR DEN SPESIELT INTERESSERTE

Krabbeinnmat inneholder svært mye miljøgifter. Dette gjelder ikke bare i de
mest forurensede fjordene. Henter du krabber fra åpne sjeområder på Sør-

og Vestlandet, kan du bruke følgende dagsmeny:
16,6 gram krabbeinnmat
Loft, salatblad og litt presset sitron

Legg salatbladet på loffen, dekk med krabbe og press sitron over. Kvern litt
pepper over til slutt.

• Krabbe spiser
vi heldigvis ikke

så mye av i
løpet av året.

Dette sniørbrø
det har den

daglige dosen
krabbe fra lite

forurensede
områder.

FOR DEN SMÅRADIKALE

Oppdrettsnæringen vil sikkert ikke like denne beskjeden:
Oppdrettsfisk er ikke nødvendigvis sunt i store mengder.
Innholdet av PCB og dioksiner er over det dobbelte av hva
du finner i makrell. Dermed blir dette som en forrett å
regne.
60 gram laks
1/2 løk
1/2 paprika
1 gulrot
1,5 dl hvitvin
i dl fløte
Olivenolje
Salt og pepper

Laksen stekes gylden i olivenolje. Sausen lages slik: Løk,
paprika og gulrot strimles. Surr raskt i olivenolje, og hell
over hvitvinen. Kok til vinen er redusert til nesten ingenting.
Tilsett fløten, og kok til sausen tykner. Smak til med salt og
pepper. Server umiddelbart.

• Oppdrettslaks inneholder
så mye miljøgifter at dags
dosen egner seg best som
forrett.

FOR KAMIKAZE-GOURMETENE

Her får du to forslag. Det ene passer best for
dere som bor nordpå og har tilgang på fin
torsk. Det andre er for krabbesultne
telemarkinger:

5 gram torskelever (fra fisk fanget på åpent
hav)
Litt vann
i dråpe eddik
Noen saltkorn og ørlite malt pepper
Rens leveren for hinner, kok den i vannet
med eddik og krydder i 20 minutter.

0,21 gram innmat av krabbe fra Frierfjorden
Dander pent på en ørliten Ioffterning. Stryk
en sitronskive over krabbebiten. Ett korn
kvernet pepper burde holde.

FOR DEN NORMALE

Det er høst, og det er makrelltid. Makrellen er en fet fisk, og har dermed relativt
høyt innhold av miljøgifter i selve fiskekjøttet. Giften bindes nemlig til fett. Daglig
dose blir:
150 gram makrell
Litt olivenolje
1/2 10k
5-6 halvstore sjampinjonger
1 sjalottlok
2 dl kraftig rødvin
50 gram usaltet smør

Tro det eller ei, men den kraftige makrellen klarer fint å hamle opp med en klassisk
rødvinssaus. Makrellen pepres og stekes gylden i olivenolje. Finhakk sjalottloken,
kutt vanlig løk og sjampinjonger i rause biter. Surr sjalottløken raskt i olivenolje.
Tilsett sopp og 0k. Stek videre et par minutter og hell over rødvinen. Kok inn til
det er en knapp halv desiliter igjen. Ta panna av varmen og rør inn smøret. Smak til
med salt og pepper. Server med en enkel salat, eksempelvis tomat, revne salatbla
der, litt 10k og paprika, hell over en dæsj god olivenolje og litt presset sitron.

• Makrell, her servert i

rødvinssmør. Denne
porsjonen gir deg det
du tåler av dioksiner og
PCB på en dog.

Gift for qourmeter
60 gram oppdrettsiaks er alt som skal til for at du oppnår din daglige dose
av miljøgiftene PCB og dioksiner. Eller knappe fem gram torskelever. N&M gir
deg oppskrifter på qiftige hostmåltider. Vel bekommel

få hver enkelt persons tålegrense. Under
heskrives «menyforslag» som fører til at et
menneske på seksti kilo har fått nok for n
dag. Som et ekstra tankekors på veien kan
du få følgende opplysning: Verdens Helse-
organisasjon mener at menneskets tåle-
grense er 1—4 pikogram per kilo kropps
vekt, altså en del lavere enn de nordiske
forskernes grenseverdi.

I oppskriftene under er mengden fisk
eller skalidyr tilsvarende en dagsdose for
n person.



tema : MILJØGIFTER

Vi er forsøksdyr •1•

Du og jeg er forsøksdyr. Kloden er
buret vårt, Omgivelsene er
spekket med miljøgifter. Resulta
tet av eksperimentet er ukjent.

av TOM ERIK ØKLAND

Det er vanskelig å slippe unna miljøgif
tene. De er overalt. Et liv uten produkter
som inneholder et eller flere miljøfarlige
stoffer, er et liv uten mye av det vi regner
som normale bruksgjenstander.

Fabrikkene som lager alskens produk
ter er i stor grad uten ansvar for hva de
gjør. Derfor fant eksempelvis svenske for
skere miljøgiften TBT i kjøkkensvamper. Et
stoff som er en direkte trussel mot flere
arter langs norskekysten. Et stoff som gjør
at hunnsnegler mister evnen til å formere
seg.

En PCB-tyggis?
Firmaet 3M, som tilsatte TBT til svampene
sine, er ikke enestående. Gjennom flere
tiår har kjemiprodusenter lagd det ene
vidunderstoffet etter det andre. En stund
etter at produktene kom på markedet har
glansen forsvunnet. Stoffet har vist seg å
være mer giftig enn bra er. Eksempelvis
ville produsenter av PCB, den kanskje mest
velkjente og veldokumenterte miljøgiften
av alle, bruke stoffet som tilsetning i tyg
gegummi.

Slik gikk det heldigvis ikke. En gang på
6o-tallet fant man ut at stoffet var farlig.
En gang på 70-tallet ble stoffet satt på den
norske giftlista. Fra 1980 var det forbudt i

Listen burde selvfølgelig tilsi at PBB

skulle vært forbudt brukt i ethvert pro
dukt. Likevel finner man det, hovedsaklig
i plast og da gjerne brukt til elektronisk
utstyr. Neste gang du ser på i’v eller bruker
en datamaskin kan du tenke på akkurat
det. Historien er som idioten. Den gjentar
seg.

...og flere kommer
For hverdagen vår er mye mer enn PBB. Vi
pusser tennene med miljøgifter, vi vasker
oss med miljøgifter, vi utstyrer ungene
våre med bleier som inneholder miljøgif
ter, vi lager veranda av treverk innsatt
med miljøgifter, vi lyser opp rom med mil
jøgifter, maler vegger med miljøgifter og
så videre. Listen over kjemiske stoffer er
milelang. Noen av dem vet vi er giftige.
Mange av dem vil bli erklært som giftige
i årene som kommer. Det er tjue år siden
PCB ble forbudt, men man snakker fortsatt
om en «pcB-skandalex’. Snart kommer sik
kert «PBB-skandalen». Og etter den, n til.
Og én til.

Forbrukerne har knapt nok noe valg.
Myndighetene og industrien har sørget
for at Produktregisteret er lukket for inn-
syn. Man kan med andre ord ikke finne ut
om produkter inneholder miljøgifter.
Unntaket er kosmetikk. Se på Total-tann
kremen din neste gang du pusser tennene.
Står det triciosan på pakken, bør du kan
skje vurdere å bytte merke. Stoffet er nem
lig giftig for vannlevende organismer. Et
godt eksempel på at miljøgifter er hver
dagslige. Dagen blir ikke helt den samme
uten

og her er buret vårt
Moderne hus og huholdningsartikler inneholder
en rekke giftstoffer:

Klorfenoler maling

o-Cymen-5-ol kosmetikk, hygieniske artikler

Kvikksolv termometer, lysstoffrør

Klorparafiner, gulvbelegg, maling, parfymer

dibutylftalater
og andre -ftalater

Kobber, krom, arsen ttykkimpregnert virke

TBT treimpregnering, bleier

PBB/PBDE flammehemmere

PCB vindusglass, betongtilsats

Triklosan skjærefjøl

Kadmium oppladbare ting

seg opp
Miljøgifter kan endre kjønn og gi akutt for
urensning. Mennesket er særlig utsatt for
giftene, fordi de hoper seg opp i
næringskjeden. Vi tåler dessuten
mindre enn dyrene.

av ALJDLJN GARBERG

Miljøgiftene blir i liten eller ingen grad
brutt ned i naturen. Derimot hoper stof
fene seg opp i næringskjeden. For eksem
pel kan en gruppe planter ta opp en spesi
ell miljøgift. Plantene er mat for smågna
gere og harer, som i løpet av noen år
tygger i seg store mengder. Nå har opp
hopningen av giften begynt.

Ekstra ille blir det for reven, som spiser
både mus og harer. En ørn kan få det enda
verre — den lever lenge og spiser mange
typer smågnagere, i tillegg til at den ikke
går av veien for en rødrev-middag.

Ørnen er på lik linje med mennesket på
toppen av næringskjeden. Vi får dermed i
oss alle de giftene som dyr og planter lenger
nede i pyramiden ikke har klart å bryte ned.

I tillegg til mat, kan vi få i oss miljøgif
ter gjennom luften vi puster inn, drikke-
vann, samt direkte hudkontakt.

Mennesket er imidlertid mer utsatt enn
enkelte andre arter høyt oppe i næringskje
den. I hval og sel er det for eksempel funnet
så høye nivåer med kvikksølv i lever og
nyrer at det ville drept et menneske.

Flere skader
For mennesker kan miljøgifter gi akutte
forgiftninger eller kroniske helseskader.
Blant annet kreft, og skader i nervesystem
og immunforsvar, fosterskader, nedsatt
fruktbarhet, allergi og overfølsomhet. I
hjernen kan giftene redusere hukom
melse og læreevne.

HVA ER MILJØGIFTER?

Statens forurensningstilsyn definerer

miljogifter slik:
‘Miljogifter er stoffer som selv i små

konsentrasjoner skader naturen, enten ved
direkte giftvirkninger, ved
oppkonsentrering til skadelige
konsentrasjoner i næringskjeden og/eller
ved særlig lav nedbrytbarhet..

Giftvirkninger kan både bety akutt
giftighet, men også forgiftning som følge
av at en art blir utsatt for en gift i små
mengder over lang tid.

Radioaktiv forurensning regnes ikke som
miljøgifter, selv om slik forurensning kan
oppfylle kriteriene nevnt over.

_ _ _

i
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Hver enkelt miljøgift har gjerne flere
negative effekter på mennesker og dyrs
helse. PCB kan for eksempel blant annet
fremkalle kreft, redusere læreevnen og gi
skader på nervesystemet.

Den viktigste måten mennesker og dyr
kvitter seg med giftene, er ved at de over
føres til foster gjennom morkaken, og
gjennom morsmelken. Avkommet får der
med i seg miljøgiftene i sin mest sårbare
fase av livet.

Flere steder blir gravide frarådet å spise
mat man i utgangspunktet skulle tro var
trygg: for eksempel måsegg og sjømat. For
skerne diskuterer dessuten om barn og
unge bør spise stor innsjø-fisk.

Forstyrrer hormonene
Mange av miljøgiftene vi skaper ender til
slutt opp i nordområdene. Isbjørnen på
Svalbard har fått svekket immunsystem
på grunn av PCB. Giften påvirker også bjør
nens kjønnshormoner, og har ført til at
enkelte hunn-bjørner har utviklet penis.
Svalbard-bjørnen får færre unger enn
ishjørn andre steder.

Endret adferd
Purpursneglen langs norskekysten er
truet av stoffet TBT (tributyltinn). Kjønns
organene til hunnsneglene endrer seg i
retning av mannlige kjønnsorganer. TBT

brukes i beis, og er også brukt i skipsma
ling for å hindre skipsbunnen fra å gro til.

Stoffene som virker på kjønnshormo
nene har fått mest oppmerksomhet, men

Giftene hoper

/ MILJØGIFT l

Hver røde prikk står for et miljøgift-molekyl.
næringskjeden.

Norge. I 2000 forurenser det fortsatt nor
ske fjorder og arktiske farvann. Vidunder
stoffet har blitt til hodebry. Føre var-begre
pet eksisterer ikke i vår kjemiske hverdag.

Moderne idioti
Det som er inntjening for en fabrikk kan
virke som det reneste sjansespill for deg
og meg. Her kommer en historie fra vir
keligheten:

Miljøgiften PCB er ikke n gift, det er 209

forskjellige stoffer som går under felles-
betegnelsen «polyklorerte hifenyler».
Som tidligere nevnt er stoffgruppen for
budt i Norge. En annen miljøgiftgruppe
heter PBB. Forkortelsen her står for «poly
bromerte bifenyler». Man trenger ikke
stor kjemisk innsikt for å skjønne at stof
fene er beslektet. Der cB inneholder klor,
inneholder PBB brom. Det er eneste for
skjellen.

Vel, ikke helt. PBB er nemlig fortsatt i
bruk. I elektronikk, der det tilsettes for å
forhindre brann. i’uii brenner nemlig vel
dig dårlig. Det gjør stoffet til et vidunder
middel. vm brant også svært dårlig. Det
gjorde stoffet til et vidundermiddel.

Mens rcø erveldokumentert miljømes
sig, vet vi noe mindre om PBB. Men vi vet
at:

• PEB er lite nedbrytbart.
• Enkelte PBB-utgaver har samme egen

skaper som PcB.

• Dyreforsøk viser at PBB skader lever,
immunforsvar, forplantningsevne og
hormonbalanse.

• PBB oppkonsentreres i næringskje
den.

TORSK

‘I l:1Ii.

Teg,ing Ra,,di Eide

det finnes også hormonhermere med
andre effekter. De kan skape misdannelser
og sykdommer. Hos dyr er det påvist
alvorlige endringer i organer og adferd
etter eksponering for stoffer som kan
endre hormonsystemet.

SLIK SKAEWiJ$jLJFTENE:

pcB
• Kreftfremkallende
• Giftig for vannlevende organismer
• Skader på reproduksjon
• Skader på nervesystemet
• Nedsatt læreevne

Kvikksølv
• Giftig for vannlevende organismer og

varmblodige dyr

TBT (tributyltinn)
• Akutt giftig for fisk, alger og krepsdyr
• Hormonhermende effekt på



tema MILJØGIFTER

Det regner kvikksolv

Gift
overalt
Miljøgiftene finnes nær sagt over
alt, fra dypeste havbunri til den
høyeste fjelitopp.

av KRISTIAN JAHRE

Forskere har funnet miljøgifter i en rekke
forskjellige sjøpattedyr. Blant annet vet vi
med sikkerhet at selarten steinkobbe, som
finnes langs hele norskekysten, svØmmer
rundt med miljøgifter i kroppen. Ifølge
Direktoratet for naturforvaltnings rap
port «Miljøgifter og radioaktivitet i norsk
fauna», viser undersøkelser fra 1988

moderat til høye verdier av PCB i stein
kobbe.

For hvalene våre er det enda verre.
Nivåene av pCB i vår minste hvalart, nise,
ligger om lag to til fire ganger høyere enn
i kystselen. Forskerne mener dette er for
uroligende høyt. Enkelte niser har så mye
PCB i spekket at de overskrider SFTs grense
for spesialavfall. Dessuten er det funnet
små mengder kvikksølv i nisene.

Også vågehvalen er full av gift. Spekk
fra vågehval inneholder i gjennomsnitt
3,8 ppm (milliondeler) PCB. Det høyeste
pcB-funnet i vågehvalspekk er 20,8 ppm.

Uspiselige krabber
Torsk blir brukt i overvåkningen av mil
jogifter langs norskekysten og er dermed
en av artene vi vet mest om. Flere typer
organiske miljøgifter, som for eksempel
dioksiner, cs og DDT, samles i den fettrike
levra, og i mange fjorder er det blitt frarå
det å spise fiskelever på grunn av for høye
miljøgiftnivåer. Krabber fra Grenlands

arter overalt i naturen.

fjorden er rett og slett uspiselige på grunn
av utslipp fra Hydro Porsgrunn. Krabbene
er stappfulle av dioksiner, PCB og flere
andre typer miljøgifter. Miljøgiftene fra
Grenland er også funnet igjen helt ned til
Kristiansand.

Spis ikke spissmus
En del pattedyr i norsk fauna har også
høyere kadmiumverdier enn sunt er. DN

rapporten viser at
spissrnusa topper lista,
med verdier i leveren
så høye som 3,9 Pffl.
Gjennomsn ittsverdien
hos spissmus ligger
imidlertid noe lavere,
om lag ,i ppm. Dette
er likevel høyere enn
Statens næringsmid
deltilsyns anhefalte
grenseverdi 0,5.

Nå er det de færreste
av oss som spiser spiss
mus. Mer skrem
mende er det at lever-
undersøkelser på mat-
nyttig vilt viser for
høye kadmiumverdier
i en tredjedel av tilfel
lene. Rein har nesten

like mye kadmium i leveren som spiss
musa, men også elg og hare overstiger
grenseverdien.

Det er også funnet høye nivåer av kad
mium i nyrene til norske typer. Kadmium
i fugl regnes imidlertid ikke som noe stort
problem, fordi fuglene sannsynligvis er
tilpasningsdyktige til høyt kadmiuminn
hold i næring.

Tynne eggskall
Men tro nå for all del ikke at problemene
med miljøgifter i fugl er ute av verden.
Denne våren advarte Statens nærings
middeltilsyn mot å spise måsegg. Eggene
inneholder så mye av miljøgiften PCB at
man ikke bør spise mer enn fem til ti egg i
året.

Miljøgifter har også vært trukket fram
som årsak til kraftige reduksjoner i fugle
bestander. De hardest rammede artene har
vært vandrefalk, dvergfalk, fiskeørn og
spurvehauk. I 998 ble det funnet et
dvergfalkegg som var 39 prosent tynnere
enn normalt. Det samme egget inneholdt
enorme mengder DDE, et reststoff fra det
forbudte sprøytemiddelet DDT. Forskerne
er ikke i tvil om at fortynnet eggeskall for
årsaket av DDE bidro sterkt til bestands
nedgangen til vandrefalk, dvergfalk og fis
keørniperioden ‘950 til T98o.

Store mengder miljøgifter vil lekke
ut i naturen de kommende årene.

av KRISTIAN JAHRE

Miljøgiftene vil fortsette å lekke ut i natu
ren i lang tid fremover. Store mengder gift
sitter i produkter som er i bruk eller har
havnet på søppeldeponi.

Enhver miljøgift som blir dumpet på
fyllinger eller andre steder på landjorda,
siver før eller siden ut i havet. I havet blir
giftene tatt opp i små organismer som bei
ter på bunnen.

Etter hvert som bruk og skader har blitt
mer kjent, har en del miljøgifter blitt for
budt. Likevel utgjør disse fortsatt en stor
fare. Det beste eksemplet er PCB. I Norge er
det anslått et totalforbruk av pc på mel
lom 1200 og 1500 tonn. Ubetydelige
mengder er destruert, noe er deponert.
Omlag 700 tonn skal fortsatt være i bruk,
til tross for at giften ble forbudt i 1980.

Altså er store mengder gift allerede i, eller
på vei ut i, naturen.

Forskere forventer fortsatt ukontrollert
spredning av pc, særlig fra rester av skips

Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

nen.

I forsøket ble torsk utsatt for vann fra et

kloakkrenseanlegg. Det ble påvist økning i

produksjon av proteinet vitellogenin hos

ungfisk av begge kjønn. Den mest

sannsynlige årsaken til påvirkningen er

maling, rivningsmateriale og utrangert
elektrisk armatur.

Miljøgiftene spres også med været. Stof
fene når nær sagt hver liten avkrok med
luft- og vannstrømmene. Siden nordområ
dene er endestasjon for både luft og vann
strømmer, deponeres mange miljøgifter
her. Dette skaper det urettferdige forholdet
at miljøgifter ender opp langt unna ste
dene der forurensningen har funnet sted.

Et eksempel er insektsgiften toksafen.
Toksafen har aldri vært i bruk i Norge.
Med unntak av Russland, Mexico og muli
gens noen land i Afrika, har de fleste land
innført forbud eller strenge restriksjoner
på bruken av stoffet. Likevel kan vi finne
giften igjen i arktiske farvann. Eksempel
vis finner vi like høye verdier av toksafen
som ce i sel og hval.

Miljøgiftene spres også i innlandsnatu
ren, For få år siden ble det avslørt at Femun
den inneholdt like sto re mengder av giften
DER? som ved Færder. Ettersom det ikke fan
tes hilveier eller andre inngrep i området,
mente forskerne at giftstoffet høyst sann
synlig ble transportert dit med nedbør. I

naturlig og syntetisk estrogen (hunnenes

kjønnshormon) i vannet. Blant de synte

Ulike kjemiske stoffer kan også gi

østrogenhiknende effekter.

- Vi vet ikke om produksjonen av vitehlo

genin gjør skade på hannkjønnene. Men

dette viser at østrogenhermerne har en

effekt på torsken, sier forsker og marinbio

log Ole Aspholm ved NIVA.

Stor fisk i mange norske innsjøer
inneholder så mye kvikksølv at den kan
være farlig å spise, selv om det ikke ligger
noen kjente kilder til kvikksølvutshipp ved
vassdragene. Nedbør og
vassdragsutbygging kan være to av
kildene.

Hvis du er gravid eller ammer et barn
bør du takke nei til stor ferskvannsflsk. Vi
andre bør passe oss for å spise den slags
oftere enn en gang i måneden, ifølge et
kostholdsråd fra Statens Nærings
middeltilsyn.

Forsker Eirik Fjeld ved Norsk institutt for
vannforskning har ingen fasitsvar på hvor
kvikksølvet kommer fra.

- Sikre svar har vi ikke. Men vi regner
det som sannsynlig at mesteparten av
kvikksølvet kommer med nedbøren. Både i
kullkraftverk, visse smelteverk og i anlegg
for avfallsforbrenning finnes det kvikksølv i
avgassene. Mye av dette havner i
atmosfæren, hvor det kan ta så mye som
et år før det vaskes ut med nedbøren.
Dette gjør at nedfallet kan havne langt
unna kilden til utslippet, sier Fjeld.

Alternativ til giften
Det amerikanske forurensningstilsynet
(EPA) melder om et nytt biologisk
sprøytemiddel med store miljømessige
fordeler. Middelet dreper ikke skadedyr,
men gjør i stedet planten i stand til å
forsvare seg.

Ifølge EPA vil det såkalte Harpin
proteinet .Messenger. kunne
utkonkurrere vanlige sprøytemidler på en
rekke områder. EPA har godkjent middelet
til bruk på åkre, prydplanter, grassplener
og trær. Ifølge det amerikanske
forurensningstilsynet hindrer .Messenger.
de fleste skadegjørere, slik som insekter,
sopp, bakterier og virussykdommer på
plantene. I motsetning til dagens
sprøytemidler virker ikke Harpin-proteinet
direkte inn p skadegjørerne. I stedet
aktiviserer proteinet forsvarssystemer hos
den enkelte plante som gjør den i stand til
å tåle angrepene.

Giftig oppdrettsnæring
Oppdrettsnæringen får slippe ut stadig
større mengder giftige kobberforbindelser.

11994 satte myndighetene en ambisiøs
målsetning for oppdrettsnæringen:
Kobberutslippene skulle ned med 80
prosent. Det lyktes ikke. 11997 var
utslippene økt med 40 prosent i forhold til
1994-nivå.

Kobberet inngår som giftdelen av en
impregnering for nøtene, det vil si
.garnet’ som fisken sperres inne av. Giften
må til for at nøtene ikke skal bli tettet av
algevekst. Hvis det skjer, får fisken for liten
vannsirkulasjon, og faren for sykdom og
fiskedød øker betydelig.

Oppdrettsnæringen har tatt over som en
av de største kildene til kobberfor
urensning i Norge. Tidligere var det
industri og gruver som sto for kobber-
utslipp. Disse har i stor grad ryddet opp i
utslippene.

-
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En grunneier i Verdal søkte i 1994 om å
hygge en skogshilvei, men fikk avslag. Til
tross for dette bygde grunneieren den
omstridte veien.

I 1998 anmeldte Verdal kommune for
holdet. Kommunen mente det var et
alvorlig brudd på skoghruksloven og
manglende respekt for politiske vedtak.
Men kommunen fikk kalde føtter og et år
senere ba de politiet om å henlegge saken
av hensyn til anmeldtes høye alder og dår
lige helse. Inntrøndelag politidistrikt
etterkom kommunens anmodning og
henla saken «etter bevisets stilling».

Naturvernforhundet i Nord-Trøndelag
ville imidlertid ikke akseptere dette. For
bundet ba kommunen om å behandle
saken på nytt med tanke på gjenoppta
kelse. Denne henvendelsen har imidlertid
aldri kommunen svart på.

Fylkesleder Per Flatherg kaller dette
grumsete sakshåndtering og har anmeldt
både kommunen og Inntrøndelag politi-
distrikt til Økokrim.

Bevisene i saken er uomtvistelige.
Dette går ut over både kommunens og
politiets troverdighet. For å unngå gjenta
kelser, er det svært viktig at anmeldelsen
blir fulgt opp, sier Flatberg til Natur 8
miljø.

Ordfører Knut Einar Steinsli i Verdal vil
ikke kommentere saken.•

Dagens forvaltning av torskeressursene
fører til stadige torskekriser og fare for
nedfisking av bestanden. Samtidig fører et
hardt fiskepress til store økonomiske tap
for kystsamfunnene.

— Kunnskapen om hvordan dette kan
unngås har vært kjent i årtier. Med åpne
øyne har myndighetene stått for en for
valtning som har drevet oss fra torske
krise til torskekrise. Kystsamfunnene i
Nord-Norge er de store taperne i dette spil
let, sier Alhum.

Han mener det er påfallende at nord-
norske politikere og næringsaktører ikke

er i stand til å forsvare sine interesser på
en bedre måte. En av grunne’ne er kanskje
forvirring rundt bestandsheregningene og
kvotefastsettelsen.

— Havforskernes heregningsmetoder er
vanskelig å forstå for ikke-matematikere.
Grunnleggende størrelser uttrykkes i
enheter som ikke er direkte forståelige.
Den offentlige debatten viser at svært få
forstår grunntrekkene i forskernes anbe
falinger og i torskebestandens vekst, sier
Gurinar Alhum.

Alhum har nettopp laget et informa
sjonshefte for å spre kunnskap om hvor-

dan torskebe
standen hør
forvaltes. For
målet med
heftet er å gjøre flere i
stand til å delta i debat
ten om forvaltningen av
torskeressursene.

— Forvaltningen av
torsken er alt for viktig
til å overlates til en liten
gruppe næringsaktorer
og statlige forvaltere,
sier Album.•

Denne
skogsbilveien er
bygd ulovliçj.
Naturvernforbun
det i Nord-Trøn

delag har anmeldt

forholdet til øko
krim.

rundt og besøke lokallag hele året.

Naturvern forbundet har igjen vært på
sommerturn. Sommerpatruljen 2000 var
dog noe annerledes enn de to foregående
års turer med båt langs kysten. I sommer
reiste naturvernerne rundt med kollek
tive transportmidler og besøkte lokallag.
Patruljeleder Christine Andersson forkla
rer at malet med Sommerpatruljen 2000

var å hevisstgjore folk om eget ressursfor
bruk.

Dette gjorde vi ved å oppmuntre til
lokalt engasjement, hvor fokuset var
energi og avfall, forteller hun.

Hyggelig å møte folk
Sommerpatruljen startet i Grenland,
reiste videre til Bo, Oslo, Bergen, Trond
heim og Levanger før den avsluttet i Øvre
Otta. I og med at årets tur var lagt opp slik
at hvert enkelt lokallag selv skulle legge
opp aktivitetene, mener Andersson det er
vanskelig å gi noen generell oppsumme
ring av Sommerpatruljen.

Det som først og fremst var positivt
med Sommerpatruljen 2000, var å møte
folkene man har pratet med pâ telefon
flere ganger. Jeg tror det var en vitamin
innsproytning både for oss som reiste
rundt og lokallagsrepresentantene. Som
merpatruljen var dessuten en god anled
ning for lokallagene til a sette fokus på
lokale natur- og miljosaker, sier Anders
so n.

Varierende oppslutning
Andersson forteller at oppslutningen og
interessen om de forskjellige arrange
mentene varierte fra sted til sted.

— I Grenland arrangerte vi for eksempel
miljødehatt mellom naturvernere, lokale
politikere og næringslivsfolk. Her fikk vi
veldig mye oppmerksomhet. I Bergen var
vi derimot en av mange deltagere på en
sykkeldag og druknet nok litt i mengden,
sier Andersson.

— Mange lokallag måtte avlyste arran
gementene sine i siste liten. Hvorfor?

- Lokallagene gjorde det de kunne for å
gjøre dette vellykket. Avgjørelsen om å
gjennomføre Sommerpatruljen ble tatt
bare et par måneder før vi reiste. Dess
verre gjorde dette at det ble for dårlig tid
til planlegging for noen lag. Lagene skal
ha kreditt for at de forsøkte å få til noe på

Naturvernforbundets miljødebatt i Gren-
land var godt besøkt og fikk også
oppmerksomhet i lokalpressa. Fra ven
stre: øyvind DahI - varaordfører i Pors
grunn, assisterende direktør ved Hydro -

Per Wold og Finn Kikkutt fra Telemark
EN0K-miljø.

kort tid, sier Andersson, som til daglig job
ber som fagkonsulent på hærekraftig res
sursbruk i Naturvernforhundet.

- Må evaluere
Naturvernforbundets generalsekretær
Jørund Ubøe Soma tar inn over seg at det
er både positive og negative erfaringer
med sommerens turni. 1-lan er likevel
overbevist om at konseptet med å reise
rundt til lagene vil fortsette i en eller
annen form.

— Men nå må vi først sette oss ned å eva
luere sommerens tur. Jeg regner med at vi
vil videreføre tanken fra årets Sommerpa
trulje med lett oppakning og lave hudsjet
ter. Hovedhensikten er å komme ut til
lagene, og jeg kan godt tenke meg å utvide
dette til å gjelde for mer enn noen få uker
om sommeren. Det er ingenting i veien
for at vi kan reise rundt hele året, sier
Uboe Sorna.

Anmelder kommune og politi
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har anmeldt Verdal kommune og Inntrøndelag
politidistrikt til økokrim. Grunnen er kritikkverdig saksbehandling i forbindelse med ulovlig
bygging av en skogsbilvei.

- Naturvernforbundet
på reisefot hele året
Norges Naturvernforbund har nettopp avsluttet sin tredje sommerturné
for å spre miljøbudskap. Nå vil generalsekretær Jørund Ubøe Soma reise

- Torskekrisa kunne vært unngått
- Torskebestanden fiskes ned for tredje gang på tre tiår. Dette kunne vært unngått med’

enkle tiltak, sier Gunnar Album ved Barentshavkontoret i Norges Naturvernforbund.

• NED MED VEISTANDARDEN:- Veis
tandarden påvirker traflkkmengden.

Standarden bør derfor brukes som virke
middel for å begrense traflkkmengden,
skriver Ragnar Johnsen i Naturvernfor
bundets en høringsuttalelse til Revidert
stamvegstandard. Johnsen mener det
alltid skal være åpning for å la andre for
hold enn rene traflkktall påvirke veiens
utforming, som for eksempel miljøfor
hold og kostnader.

Naturvern for
bundets
Barentshav

kontor har
laget et in for
masjonshefte
om hvordan
torskebestan
den bør
forvaltes.

• SLÅTTEKURS: Naturvernforbundet i

Buskerud inviterte i sommer til slåttekurs
for syvende året på rad. Fylkeslagets tra

disjonelle slåttekurs tok for seg hvilke
biologiske verdier ei eng kan inneholde.
Dessuten ble det gitt en innføring i slåt
tens ulike redskaper, det ble satt opp
hesjer, og deltagerne fikk et innblikk i
ulike tradisjoner og arbeidsmåter.

• MIIJØPRIS: Vernegruppa for Saud
avassdraga har fått Rogaland Venstres
miljøpris for år 2000. Ifølge stortingsre
presentant Gunnar Kvassheim, som
overrakte prisen, kan vernegruppas
imponerende arbeid føre til at de omfat
tende planene om utbygging av Saudav
assdragene ikke blir gjennomført. Kvass
heim lovte samtidig at arbeidet mot
Saudavassdragene blir en av
hovedsakene for Venstre fram mot neste
stortingsvalg.
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Naturvernlorbundel I Ositold:
Leder: Tore 60611
Tif: 69192011 (pl. 6911 72
06 (al. Fylkessekr.:
Freddy Larsen. Kontoradr.:
To.t(onserss gt. 8.
Frednkstad. Tif; 6931 4990.
takt: 69 31 85 27. Po.tadr.:
BoLs 487, 1601 Frednkstad.
Naturvernlorbuodel

Oslo og Akershus:
Leder: Line Andersen Tif: 92
6862 52. Daglig leder:
Gjernsesd Andersen, e
post wermund@.oa.no.
Fylkesuekeetr: Oddvig
Thoresen, epost
oddveigmnoa.nO.
Kontor- og postadr.:
Maridalsvn. 120, 0461 Oslo.
TIL 22 38 3520.
Faks: 22 71 63 48, 6-post:
noa@noa.no
web:http:IIwww.noa.no
NaturverlllOrbundel i Hedmark:
Fungerende leder: Arve
Fossen, Postboks 14, 2501
Tynset. TIf: 62 4822 10.
Nalurverolorbundet Oppland:
Leder Thomas Klevmark,
2743 Harestua, TIf: £1 37 35
13 (p1, 63 980600 la>. e-pont:
tho-klev8’online.no
Naturnernlorllusdel I Buskerud:
Kontaktperso.1:
Marit Berglia Hovind,
Funikollen 7, 3300 l4okksund.
lit: 32 8044 50 (p1.
Fylkessekr.: Per Øystein Klunde
rud. Kontor- og postadr.:
3322 Darbu. TTf: 32 750504.
takt: 32758491. epost:
pedroklu@online.no
Nalurvernlorbundel I Vestfold:
Kontaktpersun:
Dag Abrahamsen,
Ynglingvn. 16, 3104 Horten
lit: 33081812(p),
330343 52 la), e-post:
dagab@bigfoot.com. Kontor
og postadr.:
Håkon Gainlesgt. 6,
3111 Tensberg.
TIL 33 31 56 70.
Faks: 3331 5610.
Nalurvernforbundet I Telemark:
Leder: Tone Skau Jonassen,
Trollvn. 86, 3925 Porsgrunn.
TIf: 355587 93 (p1. e-post;
tonesj@ooline.no.
Fy(kessekretr Kost, A,vesen,
TIl: 97 53 7624.
Naturvimlorbundet I Aust-Agder:
Leder Nils Age Vikingsdal,
Landbo. 4849 Arendal. 3703
32 14 E-post: nilsav@online.no
Konitoradr.: Klevgt. I, Arendal.
Tif/Faks: 3702 79 44. to,tadr.;
4934 Nesgrenda.
Naturnereturbundel I Vest-Agder:
Leder: To.bjam Fred,lksen,
Granjelan. 33, 4514 Mandal.
Tlf: 3826 1349 Ip). 382671 8
0 la). Kontoradr.: Millahuset,
Skansen 6 Kristiansand.
TIL 3802 57 66.
Faks: 38 02 46 33. Postadr.:
Boks 718, 4666 Kristiansand.
Naturvernlorbundot Rogaland:
Leder: Willy Miljeteig,
øksnevarden 35, 4352 Kleppe
TIf: 90 87 66 68 (p1 Fylkeusekr.:
lngvald Erga. Kontoradr.:
Lokkevn. 45, 4008 Stavanger.
TILSi 528811.
Faks: SI 5288 IS. e-post:
nnv.rogalandåiunline.r.o.
Postadr.: Saks 441,
4005 Stavanger.

• Ta kontakt med organi
sasjonskonsulent Steinar
Alsos hvis lista Inneholder
feil: 22 4024 03,
St6inarnaturrern.n0

Naturvernforbundet I Hordaland:
Leder
Mekonnen Titos Germiso,
Professor Hanstensgt 20,
5006 Bergen. lit: 55 31 94 30

(p1. 1nok.: 9341 1811.
Kontoeadr.: ia(obsl)orden.
B.yggen. Bergen.
TiL 5531 3851.
Faks: 55 31 5392. Postadr.:
Boks 1201 Sentrum,
5811 Bergen.
E-post: natur-homonline.no.
Naturnerrdorbusdet
i Sogn og Fjordane:
Leder Astrid Kalstveit,
Liavegen 39 8, 6800 Ferde, TIl
57 72 53 75 (p1. 57 72 31 30
(a) e—post:
astrid.kals@sensowave.com.
Postadr.: Boks 470,
6853 Sogndal. Fylkessekretær:
Kristen Oreisnes. til: 900 71
711 e-post.
kflsten.breisnes@vestforsk.no
Nalurnenrtorbuodet
I Mere og Romsdal:
Leder: Geir Haugli. OPP’ C,jerå,
6391 Treal)ord.
Til.: 71 18 96 55 (pl.
70155446 la). Fylkessekr.:
Gunn Fiske. Poutadresse:
Boks 153, 6401 Molde
Notornerntorbundel
I Sar-Trendglag:
Leder: Odd Rangar Lerstal.
E.B. Svhieldrops seil 06,
7033 Trondheim. TIl: 73 93 28
58(p), 92801352.
Fylkessekt: Ottar Miduelsen.
TIL 91 555983(p), 72 5681
03 (p). Konto.’adr:
Munkegt. 27, Tl’osdheim.
lit: 73 51 52 24.
Pakt: 7351 2727.. Postadr:
Bolcs 706, 7407 Trondheim. e
post; natun,erndst.telia.no
Naturvernforbundel
i Nord-Trendelag:
Leder: Per Flatberg, Øsergata
11,7670 lnderey.
Tlf: 74153801. Kontoradr.:
Kongensgt. IS, Steinkjer.
TIl, 74 16 99 56. Postadr.:
Boks 132, 7702 Steinkler. E
post: levanger@apotek.no
Nalurvernlorbundel i Nordland:
Leder FIne Erik Sommerseth.
Sildvikgata 2, 8516 Narvik.
TIL 76946152101)769615
00 (a).
Naturvernturbrlndei I Troms:
Kontaktperson: Stig Ulvang,
Lars Hagerupsvei 38,
9012 TromSo.
Tif: 7761 Ol 29 (p1.
77 6202 56(a). Fylkessekr.:
trude Skarstein E-post
lrodeg9karstein.no.
Kontoeadr.: Sldppergt. 118.
Tronise, lit: 77609960.
Faks: 7761 1069. Postadr.:
eoks 924, 9151 troms6.
Nalurvemntorbundel I Flnnmarb:
Leder Dag 7. Elgvin,
Furuåsen 8,9512 Alta.
TIl: 78432011 Ip).
78 4566 64 la),
7843 44 38 (faks),
e-post: dag.elgvin@o2l.net
Postadresse: Boks 1176,
9504 Alta
Barentahankootorel:
Kontaktperson:
Gunnar Album.
TIf: 757784 10.
takt: 75 7704 74. Postadr.:
Boks 10. 8082 Leines. e-p000:
alburn@online.no
Natur og Ungdom:
Leder: Einar Handlykken.
TIL 2332 7400.
takt: 2232 74 10. Kontor- og
postadr.: Torggt. 34,
0183 Oslo. e-post: inloeno.no

Okay. Kanskje er de det. Kanskje er alle du
kjenner både naturvernere og medlemmer i

Norges Naturvernforbund.

Navn: Adresse:

Postnr/sted: Evt epostodresse

Navn: Adresse:

Postnr/sted: Evt epostadresse

Navn: Adresse:

Postnr/sted: Evt epostadresse

Navn: Adresse:

Postnr/sted: Evt epostodresse
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Naturskogene i fare

Norge er dårligst når det gjelder å ta vare
på naturskog sammenlignet med våre
naboland. Vi har minst naturskog igjen, og
vi har minst vern.

NORGES
NATURVERNFORBUND
B,oks 342 Sentrum
0101 Oslo, Norge
Besakuadr.: Skippergate 33. Oslo
TIL 22402400
Pakt: 22402410
8-post natumvernAslaturvern.no
Inteinett: http://w’wse.natsurvern.no
Medlemslcuollsgent:
Hovednsedlem: (inkl. Natur & Milje) kr 290,-
Pensjonister og studenter kr 150,-
Husstandsmedlemmer: kr. 60,-
Livovarig medlemskap (inkl. Natur & Miljo): kr5800.-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk

niedlern av det lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til

Naturvernforbundets fylkeslag:

HVORFOR ER IKKE VENNENE DINE

NATURVERNERE
Sammen med miljøvernorganisasjoner i
Sverige, Finland og Nordvest-Russland har
Naturvemforbundet samlet all tilgjenge
lig kartlegging av de gjenværende natur-
skoger i regionen. Rapporten, som
heter «De siste naturskoger», avslø
rer at Norge kommer på en sole
klar sisteplass når det gjelder vem
av naturskogene. Vi har minst
naturskog igjen, og vi har minst
vern. Bare én prosent produktiv
skog er vernet. Sverige og Fin
land har vernet nær fire prosent
og sikter mot en økning til fem
prosent.

— Vi krever nå umiddelbar
beskyttelse av naturskog
områdene etter naturvernlo
ven, sier Gjermund Ander
sen, leder for Naturvern-
forbundets skogutvalg.

Andersen hevder
inngrep og hogst i
naturskogene
bringer Norge i
internasjonalt
vanry.

?

NATURSKOG I NORGE

Eller kanskjeikkeJ Kanskje kjenner du en.
Eller to. Eller tre. Eller ti. Venner eller familie
eller kollegaer eller andre. Folk som ikke er

medlemmer av aturvernforbundet. Selv om
de aktivt bruker ndturen, selv om de bryr seg

om både klimaendringer, kollektivtrafikk og
størrelsen på ulvestammen.

Kanskje kjenner du noen som burde få
sjansen til å melde seg inn i
Norges Naturvernforbund.

• Byer

— Jernbaner

— Veier
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Denne kikkerten er Naturvernforbundets nye vervepremie,
og kan bli din hvis du verver fem nye medlemmer. De som
blir medlemmer etter dine utfordringer regnes som dine
vervinger.

Ellers er vervepremiene:
i nytt medlem: StåItermos
2 nye medlemmer: Fugle-CD
3 nye medlemmer: Boka «Jostedalsbreen» av Erik Solheim
4 nye medlemmer: «Dyreliv i havet», rikt illustrert håndbok

Naturskog 100-1000 hektar
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• Vernet

Naturskog over 1000 hektar

Ikke vernet

Vernet

O 50 100 150 200 250 km

KART taiga tesvue NetWork

Navn: Adresse:

Postnr/sted: Evt epostodresse

— Både forbru
kere og miljøver
nere engasjerer seg.
Store utenlandske kunder krever garan
tier for at tømmer og råstoff de kjøper
ikke kommer fra naturskoger. Saken er
også en av de store utfordringene innen
norsk naturforvaltning i dag, understre
ker Andersen.

Trillemarka og Rollagsfjell i Buskerud
er ifølge Andersen det største naturskog

området i Norge. Naturvernforbundet
lover nå kamp for å ta vare på området.

— Trillemarka og Rollagsfjell er spesielt
viktig på grunn av størrelsen. Størrelsen i
selv utgjør faktisk en verneverdi, og det
skal ikke mer enn en vei eller en større
hogst til før det ikke lenger er stort og
sammenhengende, sier Andersen.

Jeg tror følgende personer kan tenke seg å bli medlemmer i Naturvernforbundet:

__________________________________________________________________________________________

Kan sendes
ufrankert i

Norge.
Adressaten

Lbetaler porto.

Svarsending
Avtalenr: 171210/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Innsender:

Skriv navn og adresse til noen du tror kan tenke segå bli medlemmer av Naturvernforbundet. Send slippen til
Naturvernforbundets sekretariat, så sender vi et tilbud om medlemskap til dem. Er det ikke plass på lappen kan du lage en selv.
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av AUDUN GARBERG

S
itatet stammer fra den amerikan
ske forfatteren og journalisten P.

J. O’Rourke. Han har klare
meninger om miljøvernere, og
de siste årene har han fått følge

av flere. Er det et blaff, velfortjent kritikk
eller bare begynnelsen?

For fem år siden utga en gruppe ameri
kanere The True State ofthe Planet med klar
brodd mot Worldwatch Institutes årsrap
port, Jordens tilstand. Tydelig inspirert av
amerikanerne avskrev den danske statis
tikeren Bjørn Lomborg miljøproblemene
i boka Verdens sande tilstand i Lom
borg inspirerte på sin side nordmannen
Erling Fossen, som i vår kom med boka
Antinatur.

Fossen kyler til med den ene bredsiden
etter den andre: «... gjør det i dag umulig å
hogge et tre i moderniseringens navn.»

En bølge
Sigmund Kvaløy Setereng blir i boka
utnevnt til medlem av en «rød-grønn
firerbande» sammen med.,Ottar Brox,
Hartvig Sætra og Arne Næss. Setereng sier
følgende om hvorfor anti-miljøtenden
sene har oppstått:

— Dette er del av en bølge på begge sider
av Atlanterhavet, hvor man prøver å ta
inn over seg at urbanismen med dens tivo

lieffekter har kommet for å bli. En slags
overlevningsreaksjon hvor man ikke bare
prøver å gjøre det beste ut av storbylivet,
men via fantasi å få det til å bli noe vidun
derlig—det neste store utviklingstrinn for
menneskeheten.

— Det andre er â fange media. A komme
i rampelyset bidrar også til mening i ens
liv. Det gjør de ved å si noe på tvers av det
som er sagt tidligere. Men fordi det sies
mye må de stadig gripe til sterkere og mer
radikale midler for fortsatt å fange opp
merksomheten.

Dommedagsprofetier
Erling Fossen forklarer sitt engasjement
slik:

— Helt fra jeg var liten har jeg trodd jor
den kommer til å gå under. Da jeg skulle
begynne å virke politisk i 1978—80,

kunne man ikke gå inn i politikken der
som man ikke tok disse dommedags

greiene alvorlig. Dette har alltid plaget
meg. Derfor bestemte jeg meg for å finne
ut hvorfor har det blitt slik. Hvem lanserer
disse dommedagsprofetiene? Hvem tjener
på det? Og hvorfor i all verden bruker den
norske venstresiden disse dommedags
profetiene aktivt?

— Er mil jøbevegelsen blitt sâ etablert at
den er mer spennende å angripe enn å
støtte?

— Ja, men det jeg også tror har slått inn
er at alle dommedagsprofetiene som kom
på 6o-tallet ikke har slått til. Alle som er
rimelig edruelige ser jo at de store globale
miljøkatastrofene som er spidd ikke har
inntruffet, sier Fossen.

Har de rett?

Natur og Ungdom-leder Einar Håndlyk
ken er enig.

— Det er et problem at det er blitt tegnet
opp en del skremmebilder som folk ser at

ikke stemmer. NU tror ikke man kan male
fanden på veggen og få folk til å bli
kjempe-engasjert i miljøvern, sier Hånd
lykken, men legger raskt til:

— Vi må heller ikke underdrive, og bli så
redd for å bli kalt dommedagsprofeter at
vi ikke sier fra om truslene.

— Vi tar feil
— Jeg er den første til å innrømme at vi har
tatt feil, sier generalsekretær Jørund Ubøe
Soma i Naturvernforbundet.

— Vi bygger på den naturvitenskapelige
tenkemåten, og revurderer våre stand
punkter etter hvert som ny kunnskap
kommer.

— På 70-tallet arbeidet vi mot smog i
byene og fikk endret sammensetningen
av bensin. Senere viste det seg at luftforu
rensningen også hadde regionale konse
kvenser i form av sur nedbør, og deretter
globale konsekvenser i form av klimaen
dringer. Vi har fått til lokale forbedringer,
men klimautfordringen vurderer vi mer
dramatisk i dag, enn vi gjorde på 70-tallet,
sier Soma.

Fossen vil derimot konsentrere innsat
sen om lokale problemer.

— Jeg synes man skal konsentrere seg
om de miljøproblemene som er åpenbare,
som biltrafikk i byer, og gi opp «globale
miljøproblemer». Det finnes jo ikke noe
som heter globalt vær, sier Fossen.

Kildebruk
Anti-miljøvernerne refser miljøbevegel
sens omgang med fakta, men får selv kraf
tig kritikk for sin kildebruk. I boken Ver
dens sande tilstand skriver Bjørn Lomborg:
«Verden er ikke i ferd med at gå under.
Ressourcene er ikke ved at løbe tør. Vi
efterlader faktisk jorden som et bedre sted
at leve, end den var, da vi motog den.» Kil
dene i boken bærer budskapet om offisiell
sannhet: FNs miljøprogram (uNEP) og det
anerkjente World Resources Institute er
hyppig sitert.

— Problemet er at Lomborg kommer
frem til helt andre konklusjoner enn
mange av sine hovedreferanser, sier Svein
Tveitdal. Tveitdal er direktør ved Grid
Arendal, et informasjonskontor under
UNEP. Han er ytterst kritisk til hvordan
Lomborg bruker sine kilder. «Med suve
ren forakt for den omfattende prosessen
som involverer mer enn 2000 forskere i
FNs klimapanel hevder Lomborg med sine
kildehenvisninger at drivhuseffekten er
ytterst tvilsom. Med samme selvfølgelig-
het refererer han til UNEP og WMO, som står
bak klimapanelet, der dette isolert sett
underbygger hans påstander», skriver
Tveitdal i den danske avisen Politiken.

Må fornye seg
Øystein Dahie, leder i Den Norske Turist

forening og styreleder i Worldwatch Insti
tute Norden, tror miljøbevegelsen får en
hard oppgave fremover.

— Jeg tror også miii øbevegelsen trenger
å fornye seg. Problemstillingen «bære-
kraft» er veldig forskjellig fra problem-
stillingen «forurensning», sier Dahle. For
mens mye av forurensningen kunne fjer
nes relativt enkelt, er det vanskeligere å
bli bærekraftig.

— Den nye problemstillingen går på
adferdsmønster og mer fundamentale
ting. Det må miljøbevegelsen gripe fatt i
på en klok måte. Fornyelsen vil gi debat
ten en ny og mer krevende vending.

— En slik debatt vil vel gi mer rom for
motkreftene?

— Ja den er veldig krevende. Her gjelder
det at det ikke er strid på miljøsiden om de
grunnleggende tingene. Debatten er vel
dig viktig, ressurskrevende og komplisert,
sier Dahie.

Tjener miljøbevegelsen?
Men verken Øystein Dahle, eller de andre
er bekymret for at vi får en langvarig reak
sjon mot miljøvern.

— Jeg tror ikke motreaksjonen vil
komme særlig langt, for moder natur vil
med stadig sterkere midler slå mennes
kene over fingrene. Til syvende og sist vil
det være umulig — uten å bli ledd ut — å
hevde at vi ikke har et alvorlig klima-
skifte. Det vil mil jøbevegelsen tjene på, og
vokse igjen — så å si av naturnødvendig
het, sier Setereng.

Natur og Ungdom-leder Einar Hånd
lykken ønsker anti-miljøvernerne vel
kommen på banen.

— Jeg synes det er bra at noen faktisk
sier de er mot miljøvern, selv om jeg bare
ler av Erling Fossen, sier Håndlykken.

— Et av de største problemene i miljø-
kampen er alle de som later som de er
opptatt av miljovern, og lurer folk til å tro
at de fører en miljøvennlig politikk. Vi har
jo en statsminister som tilhører den sko
len. Hvis Stoltenberg hadde sagt rett frem
i gasskraftdebatten, «at den norske stats
inntekter er viktigere enn miljøet og kli
maet», kunne vi fått en redelig debatt.

— Skal vi løse miljøproblemene krever
det store samfunnsendringer. Det er klart
noen kommer til å være mot det. Miljode
batten 90-tallet er forsøkt gjort til en
konfliktløs sak. Men noen vil tape på at
klimatrusselen tas på alvor og de kommer
til å mobilisere. Det er et sunnhetstegn at
det kommer noen pâ banen som ikke
ønsker en miljøvennlig politikk. Det tyder
på at vi får til noe, konkluderer Håndlyk
ken. Med andre ord: Ingen kultur uten
motkultur. Som P. J. O’Rourke skrev: «Jeg
vil gjerne være den ene personen som sier
noe negativt om miljøbevegelsen ...» Nå er
han ikke lenger alene

I

:.
-.

-— .—.— _

rLtt
-

påstanden om den menneskeskapte
drivhuseffekten [har] skapt et politisk
regime der innbyggerne får orden og
mening i sine daglige liv.»

• Klimaendringer
vil gi mer
ekstremt vær.
Var flommen i
Mosambik resul
tatet av
menneskeskapte
utslipp av klima

- gasser?

«Alle som er
rimelig edruelige ser

jo at de store globale
miljøkatastrofene

som er spådd ikke
har inntruffet»
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KRONIKK

Er klassisk naturvern umoderne?

VILLMARK I NORD

Irideksen viser
graden av
menneskelig inngrep
i form av
bosettning, veier,
jernbane, flyplassei
hogspentlinjer ol.

UTKANTEN AV EuRoPA LIGG N0REG som ein
knudrete skrent mot havet, fattig på jord, men rik på
andre ressursar og med ein variert natur. Eit land med
lite dyrka jord, med små gardar i spreidde grender,
men med vide strekningar av skog, fjell og villmark.
Lenge var det slik, men i dag har vi lite natur igjen
som ikkje er prega av moderne inngrep. 103 planter
og dyr er utrydda frå norsk natur dci siste I 50 åra. Nes
ten 300 artar kan forsvinne dci neste —io åra. 25 pro
sent av våre fugle- og insektartar er truga, ifølgje den
nye raudlista.

Industrialiseringa kom seint hit, men utvikla seg
som ein farsott, særleg etter 1945. Ved siste hundre-
årsskiftet var nesten halve landarealet uforstyrra av

større inngrep. Nå
er det herre vel io
prosent igjen som
fortener karakte
ristikken vill
mark, ifølgje det
siste oversynet frå
Direktoratet for

naturforvaltning og Statens Kartverk. I Sor-Noreg har
vi mindre enn 6 prosent som ligg meir enn kilome
ter frå vegar og større inngrep eller hyggverk.

Vi skil oss likevel frå andre land i Vest-Europa, som
er endå meir prega av menneske. Kontrasten er stor til
Danmark, ein flat og grøderik jordklump i havet.Trå
lufta ser landet ut som eit glasmåleri av åkrar og
enger. byar og vegar. Danmark vart, som store delar av
det nordlege Europa, tidleg avskoga. Då Wilhelm Ero
braren skreiv si jordebok i io8, var herre 20 prosent
av England skog, fortel Bredo Berntsen i boka Grønne
linjer. 200 år seinare var dette arealet halvert. Tyskland
og Polen var i det vesentlege skogdekt ennå 900-

talet. iooo år seinare var skogane ei samling fragment.
I Europa under eitt er over 60 prosent av det oppha
velege skogarealet vekke. Bortimot halvparten av
europeiske pattedyr og krypdyr er truga artar. For fisk
gjeld trugsmålet over halvparten, ifølgje Furopean
Environmental Agency.

Også i vårt land sette øksa sitt preg på landet, men
det var ein viktig skilnad frå resten av Europa: Skog-

sjorda vart ikkje dyrka i same grad. Til det var ho for
darleg. Etter hogst kom nye tre opp igjen. Men då
vassaga gjorde sitt inntog først på ioo-talet, og det
opna seg ein marknad for eksport av trelast, lysna det
raskt i dci norske sjumilsskogane. Trea fall i tusental
kvart år. I England, Danmark og Nederland var det
slutt på tømmer, men dci hadde bruk for trelast til
husbygging, skip og pelar under nye byar. Rovhogsten
nådde Noreg, for han gav inntekter. 1670 var rekordar
for eksporten. Og skogsmarkene låg nakne igjen.

Styresmaktene forsøkte å skattlegge sagene for å
dempe rovdrifta. Men det hjeipte lite. Bønder, lens
menn og andre protesterte mot reguleringane. Det lag
pengar i tømmeret, og noko innebygd hemning mot
rovhogst hadde eigarane ikkje.

Utover på i8oo-talet vart folketalet dobla 50 år.
Det vart knapt med ressursar, og landet var opplagt
overutnytta. Til slått og beite, tømmer- og vedhogst.
I 1842 konstaterte regjeringa at «skovene i de fleste
egne er avtagende>. Eit mønster gjekk igjen: Både vek
sande folketal og gode marknader lokka uttaket av
ressursar over den bereevna naturen hadde. Dci som
tente på drifta protesterte mot restriksjonar.

Det same galdt viltet. I io måtte statthalda ren gje
opp eit forsøk på å forby fangstgraver for elg. På slut
ten av r6oo-talet var elgstammane så små at freding
vart forsøkt. Men reaksjonane kom raskt, og restrik
sjonane vart oppheva, til det på nytt vart freding i
1784.

I ein artikkel i Naturen i 1924 dokumenterte kon
servator Sigurd Johnsen med fellingsstatistikk korleis
dci fredlause bjornestammane hadde minka frå 1846

til 1922.1 toppåret 1849 vart det betalt ut skotpremie
for 325 hjornar, 1921 for berre ein. Det tok i 6 år, frå
i 906 til 1922, å felle like mange hjørnar som i det eine
året 1846, etter dci offisielle tala.

Den europeiske bisonen vart utryddai Frankrike
på iooo-talet, skriv Hilde Ibsen i si økologiske verds
historie: Menne5ketsfotavtrykk. Under første verdskri
gen gjekk han også under i Kaukasus. Ho referer, frå ei
rekkje kjelder, døme på at primitive kulturar og jord
brukssanfunn har hogge ut skogen, utrydda dyre- og
planteartar og overbeita areal med jorderosjon og

utar
ming som

følgje. Nyare for
sking har slege vide sprek

ker i myten om dci naturvenlege
naturborna og dci økologisk veltilpassa kulturane i
eldre tider. Dci fleste tok ut det dci kunne, så lenge det
lønte seg, då som no.

Vårt land var ikkje noko unnatak. Vi var eit lite
folk, spreidd i mange lokalsamfunn. Men det har
ikkje vore til hinder for at ressursar og rikdommar i
naturen vart overutnytta når teknikken og markna
den gjorde det mogeleg. Dci som hausta for mykje i
naturen, vart ikkje stansa av eigne hemningar, men av
mangel på meir å hente ut.

Etter kvart var det likevel nokre som reagerte.
Naturverntanken slo rot i vårt land på slutten av
i8oo-talet. Men før det fekk vi det første praktiske
gjennomsiaget for ideen om ei rasjonell ressursfor
valtning. Her var skogbruket først ute, med General
forstamtet på Kongsberg i 1739, under leiing av ein
tysk forstmann. Målet var å hindre rovdrift og å
utvikle eit rasjonelt skogbruk som utnytta tilvek
stevna hetre på lang sikt. Men protestane kom raskt
mot slike inngrep i den private handlefridommen,
først og fremst frå dci som hadde økonomiske inter
esser i trelast.

Romantiske kunstnarar, friluftsfolk og naturel
skande vitskapsmenn gjekk i spissen for eit anna syn
enn den rasjonelle tankegangen om at naturen er
først og fremst ei kjelde til materiell og økonomisk
utvikling. Urort natur hadde ein eigen verdi, hevda
den nye retninga, som vakker, veldig og rik på opple
vingar. Denne eigenverdien var viktig a ta vare på.

Vi fekk det første offentlege vernevedtaket i 1884,
for bøkeskogen ved Larvik. Beveren, som var utrydda

i England på
slutten av viking

tida, og seinare i
både Sverige og Fin

land, vart hos oss freda
mot jakti 1899. Då hadde

vi kanskje mindre enn ioo
dyr igjen, etter langvarig jakt

for skinn, hevergjel og kjøt.
Fredingsohjekta var i første

omgang einskilde artar eller eksemplar
av dyr og planter, spesielle geologiske loka

litetar og andre fragment. Så, i 1909, heldt bota
nikkprofessor Nordahl Frischer Wille sitt epoke

skapande foredrag i Det Geografiske Selskab i Kristi
ania: Om Naturens Mindesmærker og deres Bevaring. «De
oprinelige Samfund af Dyr og Planter odelegges», sa
Wille, «eller forandres ved at deres Livshetingelser
omdannes; og ofte træder Kunstprodukter isteden».
Med det hadde professor Wille lagt grunnen for eit
økologisk fundert naturvern. Han såg ikkje berre
direkte trugsmål mot artane, kvar for seg. Problemet
var større: Livsvilkåra, det økologiske miljøet som
artane er avhengige av, var i fare. Såg Wille 1909.

I dag er ein tidel av landarealet verna som nasjo
nalparkar eller på andre måtar. Uerstattelege natur
verdiar i myrar og våtmarker, skogar, fjell og vassdrag
er berga. Ei rekkje viktige leveområde hyser framleis
sjeldne dyr og planter. I dci fleste tilfella var alterna
tiva inngrep og øydelegging. Rovdyr som nesten var
utrydda veks gradvis ut av dødslista. Naturverninn
satsen har bore viktige frukter for vår rikdom av artar
og landskap.

Men nå kjem reaksjonane med større styrke enn
før. Mest høglydt er kampen mot rovdyra. I tillegg står
klagene tett om at vern hindrar næringsdrift og lokal
råderett, motorisert ferdsel, vegbygging og økono
misk utnytting av utmarka. Teknifiseringa av
utmarka har både privat og politisk medvind. Her går
by og land hand i hand, og hemningane mot skade-
lege inngrep er som på i 500-talet.

Gamle driftsmåtar i landbruket må vike for nye og
meir aggressive. Skogsvegnettet strekkjer seg nå over
fleire kilometer enn dci offentlege vegane. Det veks
med stadig høgre standard og



Mykje av dette blir grunngjeve med at det gjeld
næringsgrunnlaget i svake utkantstrok, som i og for seg
er legitimt nok. Men det er ikkje av den grunn natur
venleg drift. «De oprinelige Samfund av Dyr og Planter
(idelegges» av Støy, inngrep og innsnevra leveområde.

Moderne skogbruk trugar minst iooo artar, etter
dci siste overslaga, og truleg fleire. Kvart år minkar
våre villmarker, som allsa er nede i vel io prosent av
landarealet. Del blir vanskelegare å klare seg for dyr,
planter og anna liv som ikkje kan tilpasse seg ny akti
vitet. Spørsmålet om a ta vare på vår rikdom av artar
og landskap er først og fremst eit spørsmål om areal-
bruken framover.

Det naturen na treng, er meir vern, ikkje mindre.

J
i•(. VISER Til. VART TIDSSKR1F Natur & Miljø nr.

1—2/2000. I denne utgaven er det flere artikler om
ulv. Som medlem av Norges Naturvernforbund rea

gerer jeg på at det ikke sørges for at bladets egne arti
kler er uangripelige i sin argumentasjon.

Min reaksjon skyldes uttalelser som: «Mennesker
som har kunnskap om og kjennskap til ulv er derfor
ikke særlig redde for ulven, forklarer hun.» <tJlv kan
drepe et menneske, men det kan også en hund.»

Sitatene ma mot bedre vitende være skrevet for a få
frem at mennesker kan være trygge for ulven; ja, like

trygg som for hunden. Det er
mulig at psykolog Ine Skjørten
og journalist Kristian Jabre ikke
har kjennskap til den dokurnen
tasjonen som foreligger, og som
gjør at naturvernere ikke hør
benytte slike argumenter. Det
vil bare slå tilbake i en senere
fase. Dokumentasjonen jeg ten
ker på er:

i. Arbeidsrapport fra Rovvilt
prosjektet nr. 3o: Ulvers nærinqs

søk og mennesket utgitt av Direktoratet for naturfor

valtning (DN).
Rapporten fra 1987 inneholder tre kapitler fra

boken Ulven, utgitt i Moskva i 1982, skrevet av doktor
i hiologi, Michail Pavlov. Pavlov oppgir i sin littera
turliste 136 referanser. Rapporten refererer et meget
stort antall ulveangrep pa mennesker i deler av den
tidligere Sovjetunionen. Tilfellene er stort sett fra
slutten av 193oåsene og frem til i 978. Det er overvekt
av barn blant de drepte.

Rapporten ble allerede i august r987, det vil si kort
etter at den av utgitt, stoppet av Miljoverndeparte
mentet. I brev av 2 1.10 87 fra DN til Verdens Natdr
fond, Norges Naturvernforbund, Dyrenes Beskyttelse
og Foreningen Våre Rovdyr, sier Direktoratet blant
annet: «I oversellelsen av deler av dr. Michail Pavlovs
bok Ulven, var også medtatt et kapittel om ulvens far
lighet for mennesker. Som det ble redegjort for på
møtet i departementet, var begrunnelsen for dette å
meddele de ytre omstendigheter omkring påstandene
om ulvers drap på mennesker i Sovjet under og like
etter den andre verdenskrigen. Ut fra de sterke reak
sjoner som var kommet, spesiell fra ovennevnte orga
n isasjoner. innser direktoratet at offentliggjøri og av
dette kapittel i boken var uklokt fordi det feilaktig ble

Når det minkar på inlakte omrade, er det desto vikti
gare å ta vare på dci vi har igjen. Presset på areala
aukar raskare enn vernetiltaka, gjennom nokre store
og mange tusen små sår. Livet i naturen får det verre,
i dag som då professor Wille heldt sitt foredrag i 1909.

Med ein viktig skilnad: Na går utarminga så mykje
raskare.

Det klassiske riaturvernet har ikkje tapt sin aktua
litet. Det har tvert imot fått ein ny og moderne dimen-
sjon, internasjonalt stadfesta gjennom Riokonvensjo
nen. Den forpliktar statane til å sikre rikdommen av
planter, dyr og anna liv både i og utanfor formelt
verna omrade. økologisk berekraftig bruk krev at ein
del areal ikkje vert utnytta økonomisk.

oppfattet som et negativt bidrag til holdningsska
pende arbeid for vern av de store rovdyr, herunder
ulv, i Norge. Direktoratet beklager (lette.»

Det ble altså ansett som «klokt» å hindre offentlig
hetens innsyn i ulvens angrep på mennesker! Senere
ble dette begrunnet med behovet for «kvalitetssik
ring»!

Statssekretær i Miljøverndepartementet Stein lier
Ilansen, tidligere direktør i DN, uttalte i april i år:
<Rovdyrforvaltning er både fag og følelser. Ingen
meninger skal feies under teppet. I dag ville aldri DN
rapporten om ulvedrap i Russland blitt stoppet.» Pro
fessor dr. juris. Carl August Fleischer karakteriserte
det som rettsstridig at DN stoppet rapporten.

2. Den russiske forskeren Bibikov har omtalt
ulvens angrep på mennesker i samlingen av i i for
skerrapporter som inngår i l’ovedcnw volka (Ulvens
atferd). I en annen publikasjon skriver han at o ulve
angrep på mennesker fant sted i Kasakhstan 1970-

tallet.
.

I boken Ulv i Norqc skrevet av John Unsgird og
Nils Petter Vigerstøl (imtales en rekke tilfelle der ulv
har angrepet mennesker i India. Eksempelvis nevnes
det at biologen S. I’. Shahi refererer flere drap på barn
i en forskningsrapport. l3lant annet hvordan en gam
mel ulvetispe og hennes voksne avkom jaktet på
barn. Et annet tilfelle var en flokk pa fem ulver i Bihar
som drepte 13 barn ved byen llazaribagh i igHi.
Shahi var selv på to av åstedene.

4. I Aftenpostens morgenutgave 26 juni i år leser
jeg om en rekke tilfelle av ulveangrep pa mennesker i
den siste tid.

Vi er her i landet blitt sjokkert over harnedrapene
i sommer i Kristiansand og på Smøla. Ved å fortie at
ulv kan angripe mennesker, kan vi komme til å opp
leve svært tragiske episoder som folk vil reagere enda
sterkere over. Og da har ikke vi grunnlag for å hevde
at det var uventet.

At en hund kan drepe el menneske er nok mulig,
men forskjellen i hundens og ulvens holdning er altså
dokume nterhar.

La oss unnga å forsvare ulvestam men med at den
ikke angriper mennesker. Slike angrep er en risiko
man ikke kan se bort fra.

PAAL R0IRI

KRONIKK

DEBATT

Ulv er ikke ufarlig for mennesker

A/S Norske Shell.
deltarÅ alle

ledd av norsk
ollevirksomhet

Faksimile Natur &
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MILJØGEOLOGI AS
* Grunnvannsundersøkelser * Georadarmålinger
* Deponier og forurenset grunn * Brønnskader
* Naturbaserte avsløpsiøsninger * Radonmåling

Almeveien 7. Dronningens gt. 25, Teknologisenteret
1555 Son 1500 Moss Pb 247, 7501 Stjørdal

Tif.: 64 95 89 05 Til.: 69 24 01 75 TIf.: 74 82 1740
Fax:64958532 Fax:69240176 Fax:74821741

—

Skogen -

vår gave til
fremtiden!
Det hele begynte i 1674.
Vi har lange tradisjoner

i å arbeide langsiktig
og tenke både på
avvirkning og

tilvekst.

Vår skog drives
aktivt etter langsiktige”
bærekraftige drifrs
planer og er milj Øsertifisert.

Trelast som produseres og selges med vårt
merke er rene naturprodukter basert på
fornyhar naturbruk.

Vår tradisjonsrike historie er din garanti.

Norsk fiskeri- og havbruks
næring er inne i en positiv
utvikling og byr på store

utfordringer innen fiske og
fangst, produksjon, eksport

/ samt forskning og utvikling.
Skaff deg en utdanning og

skap deg en framtid i kystens
viktigste næringsgren.

THE NORWEGIAN PARTNERSHIP
IN SHIPBUILDING, CONVERSION
AND SHIP REPAIR

rt
Aker Brattvaag

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

Vi er en i
mi1jrp1attforr

Feitmåling i vann, poreluft og biogass God smak

En av de viktigste oppgavene for Oljeindustriens Landsforening er å samordne

olje- og gassindustriens miljøinnsats. På vegne av våre medlemmer har vi

tatt på oss rollen som miljøpådriver.

god sak!

• OLF dokumenterer miljokonsekvenser av industriens virksomhet

• OLF bidrar til å utvikle et bedre miliøregelverk for sokkelen

• OLF bidrar til å styrke medlemselskapenes kunnskap om miljø

• OLF sørger for felles losninger som er kostnadseffektive

OLF arbeider for å tilpasse norsk regelverk til internasjonalt regelverk
OLJ EIN Du STRI ENS
LANDSFORENING

Norsk skogforskning

FISKERIDIREKTORATET

i

VI TAR PROQUSENT
ANSVARET PA ALVOR

har lange tradisjoner. Siden 1916 har forskerne
arbeidet med problemstillinger knyttet til etable
ring av ny skog, vekstforhold Økologi, Økonomisk
skogbruk og utnyttelse av trevirke. Skogforsk
ningen går videre og tar fatt på oppgaver initiert
av myndigheter, skognæring og forskningsmiljø.
Norsk institutt for skogforskning (NISK) vil bidra
til en bærekraftig forvaltning av skogressursene.

Vi gir ut en rapportserie som gir løpende informa
sjon om resultatene fra en bred naturfagelig forsk
ning. Et ahonnement på denne serien (ca. 20 hefter
i året) koster kr 300,—. Enkelthefter kan også be-
stilles. Les om vår virksomhet på våre internett
sider www.nisk.no

Å Å

?htic9etsktsbettcnezkoi.,ene
1930 \urk • Tclc6i: 63865900 • Telefas: 63865878

e—post: brinipt ,&rQ6t .iiekovene.n • www.st,ingcsk )VC!kc.fl

Sogn Jord-og Hagebruksskule
5745 Aurland
tif. 57 63 32 05 / faks 57 63 36 76
Heimeside: ti’wwsogn-j-h.vgs.no

Utdantiirig i økologisk landbruk
Skuten har landslinefor

VK i og VK2 økologisk landbruk
Gjev solid utdanning i praksis og teori.

Nokre ledige plassar på VK1.

72t kontakt tned sku len sna rast!

Blybafterier
• Nikkel-Kadmium batterier

AS BATTERIRETUR
POSTBOKS 97, 1740 BORGENHAUGEN

TELEFON: 69 10 27 70 • FAX: 69 16 76 88

NISK

Norsk institutt for skogforskning
HØgskolcveien 12. 1432 As.
Tif.: 64 94 90 00 Fax: 64 94 29 80
e-posl:
ni.sk(6iii.skaio - http:I/www.nisk.no
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Blekkulf har fotografert
Rokkerolf i full sving
med gitaren.
Nederst ser du
negativene til bildene.
Ett av dem er ikke likt
noen av bildene.
Ser du hvilket?
Skriv svaret på
kupongen til høyre, og
bli med i trekningen av
flotte Blekkulfs Beste
CD’er.

pnkk til prikk!
Hva gjør PeNe?

g ei

Hvilket negativ er feil?

selv.

Er du glad i naturen? Vil du

gjerne ta vare p den?

Blekkulf og vennene hans haper

at du også vil bli miljødetektiv!

Bli med i Blekkulfs Miljødetektiver 09 få

medlemsbkidet Blekka hjem i postkassa

di. I blodet finner du spennende lese-

stoff om dyr og natur, tegneserier, vit

ser, miljøtips og oppgaver du kan løse

Medlemskapet koster 195 kroner i året

(søsken betaler 95 kroner). Vi begynner

med å sende deg et velkomstbrev med

klistremerker, plakat og samlekort.

Premleoppgove:
Negativ

_________

er galt

i

Fødseisdags
abbonement gis til:

Navn:

Adr.;

Postnr/steci:

__________________________________

Født:bag Måned________
Li Hovedmedleta 195,- Li Søskenmeden 95,

Navn;

Adr.

Porto
betalt

5VARSENDING
Avtalenr. 173115/21

Postnr./sted:

Født:

Gitt av:

Navn:

Adr: •:

Postnr./sted:

Blekkulfs
Miljodetektiver
GrUnerløkka postkontor
0505 OSLO
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jSCÂ

Produksjon
SCA legger vekt på kontinuerlig
reduksjon av råvore- og energifor
bruk, samt minimolisering av av
fall, støy og utslipp til luft.

Transport(Produktkomprimering samt industri
lokolisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere emballasjeforbruk
Dette gir igjen lavere energiforbruk og
mindre utslipp i luften.

Fornybar råvare
Så langt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybare eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvoltes,
og for hvert tre som hugges plantes tre
nye trær.

dAvfaI1

papir, og har også dette som viktig råvorekilde i
‘ SCA samler selv inn betydlige mengder brukt

nye produkter (=resirkulering). Restavfoll går
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og fri
gjør energi til oppvarming som kan erstatte an
dre energikilder (f.eks. olje).


