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å valgdagen jo. september skul
le Norsk Ilydro starte prøve-
boring på Røstbanken utenfor
Lofoten. I slutten av august

snudde imidlertid regjeringen og stanset
boringen — midlertidig. Miljøverndepar
tementet bestemte seg for å ta en ny titt
på saken, før de kommer med sin ende
lige avgjørelse.

Det må være merkelig for miljovern
minister Sin Bjerke å argumentere hardt
for proveboring på NRK om kvelden, for
så å snu i8o grader neste dag. Enda mer
pinhig vil det bli om hun nok en gang
snur og tillater boring. Det vil definitivt
avsløre at vedtaket om a stanse proveho
ringen ikke ble gjort av hensyn til miljo
og fiskeri, men for a unngå en vanskelig
sak i valgkampen.

For ett år siden forsøkte Statkraft å
bygge ut Beiarn-vassdraget i Saltfjellet
Utbyggingen ble stanset etter massivt
press fra miljøvernere. Argumentene for

vern av Beiarn var like aktuelle for de to
andre truede vassdragene i omradet: Mel
fjord og Iljellaga. Det endte med at stats
minister Jens Stolten
herg i sin nyttårstale
lovet vern av alle de tre
truede vassdragene i
Saltfjellet-Svartisen.

Den planlagte prøve
boringen ved Røst har
klare paralleller til
vassdragskonfliktene i
Nordland. Også her har
miljøargumentene
vunnet frem i aller siste
øyeblikk. Og argumen
tene mot boring ved
Røst, er i minst like stor
grad aktuelle mot
boring i Barentshavet — et av verdens vik
tigte fiskeniområder.

A risikere disse ressursene ved i åpne
for proveboring og oljeutvinning er
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uhyre korttenkt. De væreharde områ
dene er svært utsatt ved oljeulykker.
Dessuten medfører boring kont in uenige

utslipp av kjemikalier.
En undersøkelse fra
I-lav forskni rigsinstit ut
tet viser at enkelte av
stoffene kan gjøre tors
ken steril.

Miljebevegelsen og
fiskerinaningen star
samlet bak kravet om i

stanse all olje- og gass
virksomhet utenfor
Nord-Norge inntil kon
sekvensene er kartlagt.
Nar vi sliter med å
bygge opp hestandene
av torsk og flere andre

fiskearter, er det dumt å lage nye proble
mer for seg selv. For fremtiden er fisken
langt viktigere enn forurensende fossil
energi.
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Hvis fem milliarder mennesker skulle hatt alt det jeg har,
ville selv Øystein Sunde blitt skremt.
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Stopp oljeboringen i nord

Når vi sliter med å

bygge opp bestandene

av torsk og flere andre

fiskearter, er det dumt

å lage nye problemer

for seg selv.
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Lokale krefter i
Nordland vil tilbake-
føre den regulerte
Sprutfossen i sin
opprinnelige stand.
Statkraft mener for
slaget er interessant.

Av KRISTIAN JAHR[

Da Bjerke-Plura-vassdraget i
Nordland ble bygd ut for kraft-
produksjon i 1965, mistet også
Sprutfossen, øverst i Plurada
len, 6o prosent av sin vannfo
ring. Under utbyggingen ble
vannet fra fem kvadratkilome
ter av fossens nedhørsornråde
overført til Kalvatnmagasinet,
som forsyner Rana kraftverk
med vann.

Lokale initiativtakere ønsker
nå å få tilbake full vannfø ring i
Sprutfossen.

— Sprutfossen er et helt spe
sielt naturfenomen i norsk og
internasjonal sammenheng.
En stor, underjordisk bekk
kommer opp av jorda og spru
ter rett ut av fjellsiden som en
foss, sier en av initiativta
kerne, Per Gunnar Hjorthen.

Sprutfossen ligger langt fra
alminnelig ferdselsveg, og Hjor
then hevder at fenomenet nær
mest var helt ukjent den gang
Statkraft bygde ut i området.

— Allmenheten kjente ikke
konsekvensene den gang
Sprutfossen ble regulert. Selve
fossen er ikke en gang beskre
vet i sakspapirene. Vi mener at
reduksjonen av Sprutfossens
vannkjøring var en utilsiktet
virkning av reguleringen, og at
reguleringen dermed hør opp
heves, sier Hjorthen.

Statkraft er uenig i at de
gjorde noe galt da de bygde ut
Bjerke-Plura.

—Vi har ikke gjort noe galt.
Utbyggingen er gjort i hen
hold til det vi har fått tillatelse
til, sier produksjonssjef Odd
Thoresen i Statkraft Region
Nord-Norge.

Statkraft er likevel imØte
kommende og har tilbudt seg
å gi Sprutfossen full vannfø
ring deler av året. Forutset

Vil tilbakeføre unik foss
±iruca Norway -

Topp komfort for føttene
Chiruca Norway er en svært komfortabel støv

el som er utrolig deilig å gå lange strekninger i.

Sålen er velvet hvilket gjør at belastningen på

føttene blir mindre ved lange og anstrengende

vandringer. Chiruca Norway er stivere rundt

vristene slik at det i praksis er omtrent umulig

å vrikke anklene. Innersålene er formet etter

foten. Dette gir svært god passform og

støvlen sitter perfekt på foten når den

snøres. Den har et Gore-Tex for som

gjør den 1000/o vanntett, men likevel

puster og slipper ut svette.

Veil. pris
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Smyg lydløst i lette

Sprutfossen, som kommer opp av jorda og spruter rett ut av fjellsiden, er et helt spesielt natur-

fenomen, mener lokale initativtakere som vil føre fossen tilbake i sin opprinnelige stand. Her er

fossen fotografert under vårfiom i 1974.

i
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Chiruca Torcas er en spesielt godt egnet støvel til

smygjakt. Den har myke såler slik at man kjen

ner det hvis man holder på å trå på tørre

grener. På grunn av den lave vekten, god

passform og komfort føles det som

om man har gummisko på

føttene. De er produsert

med Gore-Tex slik at

/

de er helt vanntette.

ningene er at det er overskudd finne løsninger, men forslaget — Grunnen til at vi er villig
i Kalvatnmagasinet og at det er rett og slett ikke godt nok, til å se på saken, er at vi mener

er snobart ved inntaket. sier Hjorthen. det er feil å avvise den uten
— Bare tull. Overskudd er det Han mener også Statkrafts videre. Faktisk synes jeg initia

ikke en gang hvert år, og snø- vilje til å diskutere tilbakefø- tivtakerne reiser en veldig

bart blir det ofte ikke før langt ring er en delvis innrømmelse interessant problemstilling,

ut på sommeren. Vi er likevel av at noe ble gjort galt 1965. sier han. I
glade for Statkrafts vilje til å Dette avviserThoresen.

Vei!, pris

F. - i-
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Mens det har vært
en generell nedgang
på 4 prosent i
anmeldte lovbrudd
første halvår, har
anmeldte miljøkrim
saker gått opp med
20 prosent.

Av KRISTIAN JAHRE

Foreløpige tall fra Statistisk
sentralbyrå (SSB) viser at det
første halvår 2001 ble anmeldt
209 8oo lovbrudd. Dette er en
nedgang på 4 prosent i forhold
til samme periode i fjor. Det er
først og fremst vinningskrirni
nalitet og skadeverk som har
gått ned.

Antall anmeldte saker
innenfor feltet miljøkrimina
litet har imidlertid okt mccl 20

prosent. økokrim har ingen
umiddelbar forklaring på

Miljøkrimtoppen
Anmeldte lovbrudd pr.
politidistrikt. 1. halvår 2001

Troms, 157

Vestfinnmark, 83

Lofoten og Vesterålen, 79

østerdal, 57

Vardø, . 56

Romerike, 56

Helgeland, 50

ogbunnen.i

Halden, 3

Tanseberg, 2

Hamar, 1

Til sammen 1388
t’i

Miljø fikk ikke noen fremtredende

plass i valgkampen, fordi forskjel

len mellom partiene er små.

Det mener Høyres

miljopolitiske talsmann, Jan Tore

Sanner. Han hevder Høyre, Arbei

derpartiet og sentrum er enige i

de fleste miljospørsmål.

— Frp skiller seg ut ved at de i

fenomenet. Rune Il. Hansen,
leder av Økukrims miljoenhet,
sier en forklaring rett og slett
kan være at Statistisk sentral
byra og politiet ikke opererer
med de samme definisjonene
pä miljøkriminalitet.— hos oss har vi ingen
følelse av at det har vært vold
somme endringer i antall
anmeldte forhold, sier han.

I-hansen har ikke hatt tid til
a ga inn i statistikken for før
ste halvår. Generelt for utvik
lingen innenfor feltet miljø
kriminaltitet sier han:

De siste ti år har vi to for
hold som påvirker i motsatt
retning. For det første har det
vært en oppvåkning blant folk
om at miljoødeleggelser fak
tisk er kriminelle handlinger.
Dette har ført til at det blir
begått færre straffbare hand
linger. Få den annen side har
oppmerksomheten om dette
ført til at myndigheter og
andre har blitt mer på hugget
etter å anmelde forhold.

I år som i fjor er det
Troms som topper statistikken
over anmeldte miljøkrimsa
ker. Mens de i fjor hadde ii6
saker, endte Troms politidis
Irikt opp med i saker i år.

Miljøkriminaljtet
år for år

hovedsak mener forurensning

ikke er så stort problem, mens SV

vil ha en tøffere miljøpolitikk, sier

Sanner.

Hilde Frafjord Johnson (KrF)

avviser Sanners påstand. Hun

mener årsaken til manglende

miljødebatt er at Høyre og Ap er

enige om å ikke prioritere miljø.

Av JENS P. TOLDNÆS

På forsomrneren ble over førti

skarvereder plyndret i Øra
naturreservat i Østfold. l”ylkes
mannen i Østfold vil anmelde
forholdet.

— Plyndring av fuglereder i
stor stil er grov faunakri in nali
tet. At det skjer i et nat orreservat
hvor vernet er ekstra strengt gjør

saken enda mer alvorlig. Slik
kommenterer førslekllnsulent
Gunnar Bjar, ved ly I kesman nens
mi ljøvc’rnavdel ing i Øst fold,
plyndringen av iiiii lag førti skar
vereder i Øra naturreservat i pin
sen.

I lvortor har ikke fylkesman
nen anmeldt forlioldei- Vi kommer til å anmelde for-

holdet, men vi forventer ikke en
bred etterforskning fra polits
side. Det er å hâpe at en ar.l
delse kan virke preventivt slik at
noe lignende ikke skjer igjen.

Ifølge Bjar har det også vært
båter ved Øra ved senere anled
ninger. Disse forsvant fra åstedet
da de ble observert.

Bestemte mistanker
Bjar mener mistanken går i helt
bestemte retninger når det gjel
der hvem som har ødelagt hek
kingen for de mange skarvepa
noe i Østfold. Han presiserer
likevel at det ikke finnes grun
ner til å mistenke noen bestemte
personer så langt i saken.- Vi vil ha en viss overvåking i
tiden framover for å hindre gjen
tagelse, sier han.- Har dere vurdert videoover
våking slik man gjør med blant
annet rovfuglreir?— Ikke foreløpig, men det er en

mulighet vi må ha i bakhodet.
Ornitolog Age Sten Fredriksen

h..\ ilgt skarvens, i dette tilfellet
rnellomskarvens. utvikling på
Øra siden arten slo seg ned der i
1997. Han mener skarvens dår
lige rykte er ufortjent.

— Mange mener skarven er en
primitiv fugl, og derfor mindre
verdt. Den er også. hatet av fis
kere fordi den spiser fisk. Vi har
ikke full oversikt over hva arten
spiser her i Østfold, men jeg har
inntrykk av at det dreier seg om
en god del «skrapfisk», slik som
for eksempel berggylte. Det er
det jo ingen som fisker, sier han.

Fargernerkes
Skarven har hatt suksess i Øst
fold. Fra de første parene slo seg
ned for fire år siden er det nå i alt
508 hekkende par i reservatet.— Vi gikk og ventet på denne
arten i flere år. Den ser ut til å
klare seg bra og bestanden har

vært i vekst, I fjor hadde hvert
par i gjennomsnitt 2,7 unger.
Eggplyndringen, kombinert med
stormfelling av mange trær
nylig, gjør at det ser mørkere ut
for årets kull, sier Fredriksen.

Nærmeste skarvkoloni er ved
innsjøen Väneren i Sverige.

Sammen med ornitologen Per
Arne Johansen driver Fredriksen
et helt nytt ringmerkingspro
sjekt på skarv, såkalt fargemer
king.

— Skarven kan ikke fanges i
garn når vanlige ringer skal leses
av. Derfor får vi bare opplys
finger fra død fugl. Ved å merke
skarvunger med fargeringer som
senere kan leses av med teleskop
på over 200 meters hold vil vi få
nye og viktige opplysninger om
arten og dens bevegelser, sier
han.

Så langt er 128 skarvunger
merket i Østfold. Resultatene
inngår i et større EU-prosjekt.R

Nylig presenterte Luropean
Environmental llureau (FEIl) i
Brussel, en rapport om hvor
dan Sverige, som ordførerland
i EU, har oppført seg på miljø
omradet.— Med tanke på at miljø-
spørsmålene skulle være et pri-
oritert omrade under det sven
ske lederskapet er det samlede
resultatet for dårlig til at Sve
rige kan få «godkjent», sier
Svante Axelsson, generalsekre
tær i Svenska Naturskycldsfö
reningen (SNF), som er en av
1EBs rnedlemsorganisasjoner.

Hovedårsaken til de skuf
fende resultatene er, ifølge EBB
og SNF at den svenske regje
ringen har manglet vilje, enga
sjement og lederskap til å gjen
nomføre RU-kommisjonens
relativt ambisiøse forslag.

Mer målrettet
i utvidelsesspørsmålet— Det er fremfor alt arbeidet
med holdbarhetsstrategien
som er mislykket, og som drar
ned helhelsinntrykket. Det
utvannede sluttdokumentet

Statens forurensningstilsyn

(SFT) vil fjerne alle utslipp av

miljofarlige kjemikalier fra

vask og rengjøring av

oppdrettsnøter.

- Dette er et meget bra initiativ,

sier miljøgiftrådgiver i Norges

Naturvernforbund, Tom Erik

økland.

På grunn av sine giftige egen

skaper brukes kobber på

oppdrettsnøter for å hindre

groing av alger og andre

sjølevende organismer. økland

forteller at Norge gjennom Nord

sjøavtalen har forpliktet seg til å

er en stor skuffelse ettersom
det for en gangs skyld fantes et
svært konkret forslag å for-
holde seg til, sier Axelsson.

Ifølge Axelsson har ikke
Sverige vært like målrettet
under forhandlinger på miljø-
området som landet har vært
under diskusjonene rundt uni
onens utvidelse østover.

Axelsson mener Sveriges
manglende innsats vil føre til
store miljotap. 1-han nevner fra-
været av et konkret khimamål
etter aoio og mangel pa
begrensninger i fiskeflåten,
med pafølgende overfiske,
som noe av det viktigste. I til
legg savner SNF en fullstendig
revidering av EUs jordbruks
politikk og tiltak som hindrer
ulønnsomme kullgruver i å
selge kull.

God kjemikaliepolitikk
Få den positive siden er både
FEIl og SNF meget fornøyde
med Sveriges padriverrolle i
kjemikaliespørsmil, noe som
har viktig for gjennomfø
ringen av unionens nye kjemi
kahiepoli tikk.

— Selv om den europeiske
kjemikaliepolitikken ligger et
par hakk etter Sverige utgjør I
den en bra basis for det lovar
beidet som nå skal gjerinomfo
res.

Sverige får også skryt for å
for sin rolle i klimaarbeidet
etter at USA snudde ryggen til
Kyoto-avtalen.•

halvere utslippene av kobber.

- SFT greide
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Opplysningsvesenets fond, som

forvalter Statens prestgårdssko

ger har fått FSC-godkjent 29 sko
geiendommer på Sør-Vestlandet.

Bygland er en av dem.

Rein Midteng i Naturvernfor

bundet er glad for at Norge

endelig har fått sine første

FSC-godkjente skoger.

Skogeierforbundet
har nektet for at det
lar seg gjøre. Nå har
det skjedd. Norsk
skog har fått det
internasjonalt aner
kjente miljømerket
FSC.

Av KRISTIAN JAHRE

Opplysningsvesenets fond
(OvF), som eier Norges preste
gårdsskoger, har fått sertifisert
29 skogeiendommer i Roga
land, Vest- og Aust-Agder etter
såkalt FSC standard. Skogeien
dommene som er FSC-godt
kjent er på mellom ioo og
9000 mål og utgjør til sammen
38 000 mål produktiv skog.

— Dette er veldig gledelig.
Opplysningsvesenets fond er
modige som går mot resten av
norsk skognæring, og lar sine
eiendommer bli FSC-god
kjente, sier Rein Midteng i
Norges Naturvernforbunds
skogu [valg.

Også WWF Verdens natur-
fond er fornoyde.

— Delte er en milepæl for
alle sum arbeicier med å få. eta
blert et økonomisk, økologisk
og 50511 li gI Id t skogbruk, sier
genera 1sek relvr Rasmus Hans-

i WWI Norge. WWF har

bistått Opplysningsvesenet
under sertifiseringsprosessen.

- Tar feil
Så sent som i mars takket Nor
ges Skogeierforhund nei til et
samarbeid med miljobevegel
sen om å utarbeide et opplegg
for FSC-sertifisering i Norge.
Skogeierne begrunnet dette
med at FSC er tilpasset store
plantasjer og industriskog
bruk, og dermed ikke egnet for
norsk skogbruk.

Midteng mener det nå er
bevist at Skogeierforbundet
tar feil.

— Disse områdene består av
mange små og mellomstore
eiendommer. Dermed er det
ikke lenger tvil om at standar

dene i FSC er fullt nlIIlig å
bruke i Norge, sier han.

- FSC ikke aktuelt
Det er sikkert ikke 1OC i

veien for å bruke FS( , men del
er ikke aktuelt for v re SkI gcr,
sier informasjonssjel <i re
Wedul i Norges Skogeiertur
hund.

Skogeierforbundel lise

rer i dag 8o prosent av tlen pru
duktive skogen i Norge. Wedul
forteller at alle deres iclul( ml
mer, til sammen 8.; Illillioner
mål, nettopp er blitt sert i fisert
etter såkalte Pkl( stI ulIrder
(Pan Europea n l( les l( rt i ti ca
tion). Dette er ri egel SCI) lise
ringssystem 5(1111 skogeiere i
Europa står bak.

Norge
— Vi fordømmer ikke FSC

slIni sertifisering, men ønsker
ikke at FSC skal oppnå mono
pol. Derfor har vi vært med på
i opprette et eget system som
er mer tilpasset familieskog
bruket, forklarer Wedul.

Hansson i WWF mener
Wedul prater tullball:

— Det finnes om lag 50 inter
nasjonale miljømerker for
skogbruk. F’SC er riktignok det
beste merket, men de er ikke i
nærheten av monopol. Deri
mot har Opplysningsvesenets
fond nå brutt PEFCs monopol
her i Norge, sier han tørt.

- Dobbel agenda
Rein Midteng i Naturvernfor
bundet er ikke overrasket over
at Skogeierforbundet fortsatt
stenger døra for FSC.

— Skogeierforbundet har
motarheidet FSC-arbeidet helt
fra starten. Argumentet deres
har vært at FSC ikke kan bru
kes i Norge, men den reelle
årsaken er at miljøkravene i
FSC er mye strengere enn
skogbrukets egen merkeord
ning, PEFC, hevder Midteng.

Wedul i Skogeierforhundet
avviser Midtengs påstander.

- Våre standarder er fullt på
høyde med FSC når det gjelder
miljøkrav, sier han.•

Over hundre instanser har
levert uttalelse til horingen
om lovfestet rett til opplys

ninger om miljøpåvirkning fra
offentlig eller privat sektor.

Ved å kontakte en virksom
het vil du ifølge forslaget
kunne få informasjon om for
urensning, avfall, ressurs- og
energiforbruk, samt andre for
hold ved virksomheten som
har vesentlig betydning for
miljøet. I tillegg skal det gis
opplysninger om egenskaper
og innhold ved produkter som
kan medføre helseskade og
miljøforstyrrelser.

I strid med
regjeringens ambisjoner?
Langt de fleste som har uttalt
seg er positiv til det nye lov
forslaget. Kommunal- og regi
onaldepartementet (KAD) går
imidlertid imot lovforslaget.

— Et regelverk om aktiv
informasjonsplikt på et sek
torom råde vil være i strid med
regjeringens ambisjoner om
rammes tyring av kommune-
sektoren, skriver avdelingsdi
rektør KAI) i sin horingsutta
lelse.

Dessuten kan ikke departe
mentet se at det er behov for å
innføre en lovfestet rett til å
kreve opplysninger om miljø-
tilstanden i kommunene.
Blant annet peker de pä Kom
munelovens § 4 som sier at
kommuner og fylkeskommu
ner skal drive aktiv informa
sjon om sin virksomhet.

- Dessuten har vi Offentlig
hetsloven som ivaretar retten
til fritt innsyn og offentlig til
gjengelighet til all relevant
informasjon, skriver departe
mentet.

Det har ikke lykkes Natur &
miljø å få kommentar fra kom
munal- og regionalminister

Sylvia Brustad eller andre i
departementets Politi5Ie
ledelse.

Skogbruket skeptisk
Heller ikke skoghruksnæring
ens paraplyorganisasjon,
Skogbrukets Landsforening
(SI.), er særlig entusiastiske til
lovforslaget.

— Det er ikke et reelt behov
for å pålegge skogbruket så
vidtgående plikter og byrder
som det legges °PP til. I det
hele tatt er ikke samfunnets

nytte av den foreslåtte opplys
ningsplikten etter vår oppfat
ning tilfredsstillende begrun
net, skriver SL i sin uttalelse.

Bjerke klar til høsten
Det er det offentlige opp
nevnte Miljøinformasjonsut
valget som står bak lovforsla
get. Utvalget arbeidet med for
slaget i to år førde overleverte
sin innstilling til miljøvern
minister Sin Bjerke før jul.
Bjerke sendte forslaget på
boring i januar.

— Mange av horingsuttalel
sene vi har fått er svært omfat
tende. Jeg tror likevel Bjerke
har et endelig forslag klart i
løpet av høsten, sier rådgiver
Knut Kroepelien i Miljøvern
departementet.

Hvis forslaget fra Miljøin
formasjonsutvalget blir ved
tatt, kan Norge ratifisere
Arhus-konvensjonen om mil
jøinformasjon som ble under
tegnet i juni 1998. I

. Mer informasjon: www.miljo.no

Brustad vil hindre innsyn
Kommunal- og regi
onaldepartementet
vil ikke lovfeste ret
ten til å kreve
opplysninger om
miljøstanden.

Av KRISTIAN JAHRF

Første FSC-skog i
Sylvia Brustad kan ikke se

at det er behov for en egen

lov om rett til miljøopplys

ninger fra private og
offentlige virksomheter.

I

• Skogsertifisering er et frivillig instrument for å sikre et oknlo

gisk, økonomisk og sosialt bedre skogbruk.

• Idag finnes det to sertifiseringssystemer i Norge, FSÇ ([orust

Stewardship Council) og PEFC (Pan European Forest Certifica

tion).

• PEFC er den europeiske skognæringens eget

sertifiseringssystem. Systemet garanterer ikke it hver enkelt

skogeiendom drives bærekraftig, men stadfester il, hele skog

eierforeninger kontinuerlig skal forbedre sin drift.

• FSC godkjenner at skogeiendommer drives bi’rekr.IftIg,

• Miljøbevegelse, urbefolkning og skognæringer over hele kloden

støtter FSC-sertifisering.

Kilde: www.pefc.org og www.fsc-sverige.org

I
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Vilirein i Helgedalen,

HurrunqQne, Jotun
heimen

Hytter og veibygging tar
knekken på vilireinstam
mene. Om et tiår eller to
vil mange være borte,
mener Direktoratet for
naturforvaltning (DN). I
fagmiljøene er det strid
om hvordan arten bør
forvaltes.

Av JENS P. TOLDNÆS

Vilireinen var en av de første
norske «beboerne». Trolig fan
tes arten her for 40—50 000 år
siden. Nå kan det imidlertid
snart være slutt. Dyret som
fikk de første nordmenn til å
komme hit er i ferd med å bli

drevet vekk for godt flere ste
der. Ironisk nok er den
moderne nordmanns iver etter
å komme ut i naturen en stor
trussel mot villreinen.

— Vi forventer å miste de
mest sårbare bestandene i
løpet av en tiårsperiode, sier
seniorkonsulent i DN, Johan
Danielsen.

Sårbare beiter
alt finnes det 23 bestander

med villrein i Norge. Til sam
men utgjør disse om lag
30—40 000 dyr. Et sted mellom
en tredjedel og en fjerdedel av
disse lever på Hardangervidda.
Det eksakte antallet vet ingen.
Det er nemlig umulig å telle
større bestander av villrein
med noen rimelig grad av sik
kerhet.

— Det klarer ingen. Derfor er
det forstemmende når folk

med professortitler fra Univer
sitetet i Oslo og Landbruks
høgskolen på As hevder at vi
må være føre-var og ikke skyte
for mye rein. A holde bestan
den på Hardangervidda nede
er viktig for dens eksistens.
Ved ikke å gjøre dette risikerer
vi å ødelegge de siste beitere
servene. Det tar fra ett til tre år
å bygge opp en vilireinhestand
gjennom mindre uttak, men
det tar mer enn tretti år å
hygge opp nedslitte beiter, sier
l)anie Isen.

Nesten ikke
villmark igjen
Villreinbestanden på Har
dangervidda er stor, men i dår
lig kondisjon på grunn av mat-
mangel. Andre steder er rei
nen i bedre form, men her er
bestandene mindre og ster
kere utsatt for press.

— Oppstykkingen av vill
mark gjør at det snart ikke er
områder igjen. Skogsbilveier,
hytteutbygging og andre inn
grep truer dyra sterkere for
hvert år som går.

Av de hestandene som er
mest truet nevner Danielsen
Setesdalsheiene, Brattfjell
Vindeggen, Blefjell og bestan
den i de sørlige deler av Ron
dane.

Vi vet jo alle hva slags hyt
.tehygging de driver med på

afjell, nord for Lillehammer,
sier han.

Et annet moment som truer
arten på sikt er skoggrensen
som sakte, men sikkert kryper
oppover.

Forskjellig fra tamrein
Villreinen er noe av det mest
urnorske vi har, mener Dani
elsen. Den var imidlertid nes
ten utryddet rundt århundre
skiftet.

— Det skyldtes en hem
ningsløs jakt. Rundt 1930 var
det bare fire bestander i Norge,
sier han.

Senere har arten tatt seg
opp gjennom fredning og
såkalt rettet avskyting. Det er
viktig for Norges biologiske
mangfold. Vilireinen er nem
lig svært forskjellig fra tamrei
nen sett med en biologs øyne.

— Det er snakk om både
genetiske og morfologiske
(utseendemessige, red. anm.)
forskjeller. I tamreinbestander
er det større individuell for
skjell på dyrene rent utseende
messig. Noen er mørke, andre
helt lyse. At det ikke er noen
fordel for en villrein gjenspei
les gjennom at jegerne kaller
dem for «judaser».

Normalt er vilireinfiokker
nærmest helt like i fargen.
Den skifergrå, homogene far
gen gjør dem vanskelig å opp
dage i fjellet. I

Norne er Norges eneste
økologiske travhest. Den
5-årige kaldblodshesten
slår sitt eget Debio-god
kjente gress med
gammeldags slåmaskin -

og vinner travløp.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det manglet ikke skeptikere
da hesteeier oi travkiisk Geir
Nordhotten ville kutte ut
kraftfôr og kunstgjødslet fdr
til travhesten Norne. i stedet
begynte han å fdre den unge
kaldhlodshesten med økolo
gisk dyrket gress. Nordhotten
har mange ars erfaring innen
såkalt naturlig hestehold og
driver med kursvirksomhet i
tillegg til at han tar seg av spe
sielt vanskelige hester.

Mæla i sulkyen— Folk mente det økologiske
föret ikke var godt nok for en
konkurransehest, sier han.

Men kombinasjonen av
Debio-godkjent gress i magen,
og Asbjørn Mæla i sulkyen,
har vist seg a gi suksess.

Ja, dette ser veldig bra ut.

Faget natur og miljørett er

en populært valgretning på

Politihøgskolen. Men først og

fremst blant <gutta i gore

teX’.

Av JENS P. TOLDNÆS

For fjerde året på rad har studen

tene i siste studieår ved Politihøg

skolen (PH5) kunnet velge faget

natur og miljørett som halvårig

valgfag. Og, selv om valgfag som

<narkotika’», <politiets møte med

etniske minoriteter» og «<ledelse»

er mer i skuddet, blir det stadig

flere grønne politimenn og kvin

ner her i landet.- Dette er helt klart et fagom

råde i vekst, og vi er godt fornøyd

med faget så langt sier høgskole-

lektor Hilde Sørum ved PHS.

Ifølge Sørum skyldes dette økt

fokus på miljøkriminalitet i de

senere år. I tillegg har ordningen

som sier at hvert politidistrikt

liesten har vunnet tre iop i år.
I de to siste har Asbjørn Mæla
kjørt ham. Dessuten har den
galoppert fra flere gode plasse
ringer. Det viser hvilken kapa
sitet den har, sier Nordbotten.

1-Jan overtok Norne da hes
ten var ett år gammel. Etter et
såkalt omleggingsår er den
miljøvennlige traveren nå
inne i sitt tredje år som økolo
gisk hingst.

- Miljøvennlighet
er en misjon
Og med suksessen har nysgjer
righeten tatt over for skepsi
sen i travmiljøet. Nå lurer hes
tefolk på hva Nordbotten dri
ver med.

Selv mener han at det å
drive miljøvennlig bor være
en del av misjonen med heste
hold og travsport.

Og Nornes vei «tilbake til
naturen» stopper ikke med
miljovennlig kosthold. På gar
den i Sauherad i Telemark slar
hingsten sitt eget gress med en
gammeldags slåmaskin

--Det ser vi på som en del av
treningen, sier Nordbotten.

skal ha sin egen miljekoordinator

og hver stasjon sin miljøkontakt,

ført til okt krav om kompetanse

på miljøområdet.- Riksadvokaten har også satt

søkelys på natur- og miljøvern

gjennom sitt prioriteringsdirektiv,

sier hun.

PHS benytter seg mye av eks

terne krefter i undervisningen

hvor så forskjellige temaer som

forurensning, natur- og faunakri

minalitet, snøskredfare og kul

turminner er pensum. Til tross

for veksten er natur og miljørett

stadig et fag hvor jentene glimrer

med sitt fravær.

Ifølge Sørum var det bare fire

jenter av i alt 24 deltagere ved

Politihøgskolen i Oslo i år.- Slik sett er nok dette stadig

et fag for de litt spesielt interes

serte - de med grønn gore-tex

jakke. Vi ønsker oss derfor flere

jenter i fremtiden, sier hun.

Varsku for vreinen
Økologisk traver
fra Telemark

.

Jl:4hh111IFr,dP’)” -

Lr ‘•

Grønn vekst på Politihøgskolen
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Av KRISTIAN JAHRE— Manglende støtte fra Miljo
‘erndepartementet og
næringslivet er årsaken, sier
daglig leder i l3lekkulfs Miljø
detekt iver, Andrew Kroglund.

Til tross for at mannskapet
er svekket med 25 prosent,
lover Kroglund at kvaliteten
på arbeidet ved detektivenes
hovedkvarter på Grfinerløkka
i Oslo ikke blir svekket.

— Nei, vi er ikke villige til å
redusere kvaliteten på arbei
det vi gjør overfor barna. Til
det er barn for viktige, sier
han.

}-lan innrømmer likevel at
det på sikt er umulig å opp
rettholde dagens niva med to
personer mindre.

— 1)et første vi vil kutte i er

medlemspleien overfor de
sakalte gruppemedlemmene
våre, altså skoler og harneha
gc’r, sier Kroglund.

Konkurranse
Detektivenes leder er svært
takknemlig over a ha en
såpass solidarisk stab. Kro
glund legger ikke skjul på at
kollegene hans lett kunne gått
til langt bedre betalte jobber i
næringslivet.— Men de har valgt å bli
fordi de tror pa Blekkulf. Det
bør myndighetene og nærings
livet merke seg, sier han.— I lar dere gjort en god nok
jobb med å selge Blekkulf-kon
septet overfor myndigheter og
næringsliv?

Nei. Sikkert ikke. Vi har
tatt det for gitt at miljømyn

dighetene skjønner hvor vik
tig vart arbeide er, men del er
tydelig at vi må tute høyere,
slar Kroglund fast.

Tidligere har de økono

miske bidragene fra Miljø
verndepartementet til Blek
kulfs miljødetektiver ligget pa
mellom 500 ooo O 700 000

kroner, I år fikk de først
200 ooo, og etter et møte med
Sin Bjerke ytterligere 250 000

kroner altså til sa in men
450 000 kroner.— Men dette er stadii altfor
lite. Konkurranse i om ha ros
oppmerksomhet er k na Il hard,
og seriøs informasjonsvirk
somhet overfor ba ro k sier
penger. Skal vi ha inulhhet til
å na gjennom, mi materiellet
være oppdatert og i idsriktig,
samtidig som det må være

Blekkulf mye viktigere

enn både Mikke og

Donald. Premissene for

i slå gjennom med teg-

nede figurer er riktignok

noe endret i løpet av 75

år, men teoretisk er det

ingen grunn til Blekkult

ikke kan bli like kjent.

Pokemon har vist at det

fortitt går an å skape

en Internasjonal farsott

blant barn. Selv om

Pokc’rnc5n-satsingen har

langt storre midler til

gjengelig enn vi kan

droriime om, sier Kr0-

(JiLlild.

lekkulf er blakk
og må vinke far

vel til to av sine
ansatte ved

hovedkvarteret i
Oslo.

sier Kro

Stab, lisert
med le msmasse
Som de fleste andre medlems
haserte organisasjoner har
niså Blekkulf hatt stor med- i
lemsflukt de siste årene. Kro
glund forteller imidlertid at
medlemssvikten nå ser ut til å
ha stoppet.— De siste fem, seks årene
har det vært en generell ned
gang, og vi har nå i underkant
av 6ooo individuelle medlem
mer. Men vi har ikke hatt noe
særlig frafall det siste året. Det
ser ut til â hitt seg fast rundt
6ooo, sier han.

Dessuten har Blekkulfs grup
pernedlenisskap ligget relativt
konstant rundt 6oo gjennom
flere år. ‘lii sammen når Blek
kulf ut til 13 000 barn gjennom
disse medlemskapene.

Søker sponsorer
Kroglund mener at Blekkulf
bor ha minst i million kroner
i årlig støtte fra myndighetene.
Han forteller ogsa at organisa
sjonen akkurat har sendt ut
forespørsler om sponsing fra
næringslivet. Målet er å få åtte
hovedsponsorer som hver skal
bidra med mellom 250000 og
500 000 kroner i året. Sponsor
hiten må være på plass i løpet
av en treårsperiode.

— Får vi ikke til dette er alter
nativet steinhard kommersia
lisering av Blekkulf, men det
tror vi ikke konseptet er tjent
med, sier Andrew Kroglund. I

Norske sportsfiskere
sprer store mengder
bly i naturen.
Uvitenhet, få
alternativer og
mangel på lovverk
er årsakene.

Av JENS P. TOLDNÆS

En fulivoksen trane ble nylig
funnet i forkommen tilstand
på Kvål i Melhus i Sør-Trønde
lag. Fuglen ble tatt hånd om,
men døde etter kort tid.
Ohduksjonen viste at dødsår
saken var akutt blyforgiftning
som følge av at tranen hadde
spist et blysøkke. Fuglene spi
ser småstein som blir liggende
i den såkalte muskelmagen
(kråsen) og bidrar til å bedre
fordøyelsen. Blyhagl fra jakt
og fiske (såkalte splitthagl til å
feste på snøret) ser ut til å falle
i smak når det gjelder størrelse
og utforming, men fører i
neste omgang til at fuglen dør.
I de senere år er det oppdaget
en rekke fugler som har dodd
av slik forgiftning.

Jegere får forbud
Mens blyhagi til jaktbruk nå
ser ut til å bli forbudt i 2005

finnes det ingen planer om
restriksjoner når det gjelder
fiskebly.

— Det er foreløpig ukjent
nøyaktig hvor stort dette pro
blemet er. Vi har vurdert at det
har mindre betydning, og har
derfor ingen konkrete planer
om å ta tak i dette sier. sek
sjonssjef Signe Nåmdal hos
Statens forurensningstilsyn
(SFT).

Hundrevis av tonn
Trolig er ikke problemet så
lite. Bly er svært giftig, selv i
lave konsentrasjoner, med
både akutte og kroniske helse-
og miljøeffekter. Søkket som
tok livet av tranen i Melhus
veide tr,8 gram, men bare
noen milligram hadde vært
nok til å drepe fuglen.

I tvert år omsettes det om
lag 380 tonn bly gjennom fis

betong.

keredskaper i Norge. Det
meste havner før eller senere i
vannmiljøet som en følge av at
snøret ryker. At all blyforu
rensning fra sportsfiske skyl
des uhell gjør problemet van
skelig å kartlegge.- Vi har fått mange signaler
om dette. Fiskebly har vært
diskutert i årevis uten at det
har ført til regelendringer sa
langt, sier seksjonssjef Ingeb
rigt Slensaas ved Direktoratet
for naturforvaltning (DN).

Til sammenligning sprer
norske jegere hvert år 272

tonn bly i norsk natur.

Uvitende fiskere
— Min erfaring er at svært
mange sportsfiskere ikke har
tenkt over problematikken i
det hele tatt. Det finnes alter
nativer til bly og mange velger
det når jeg gjør dem (Ippmerk
somme på faren, sier butikk-

medarbeider Finn Eng ved
sportsfiskeavdelingen hos G-
Sport i Storggata i Oslo.

Produsenter på gjerdet
Så mange alternativer til den
hærskaren av hlyscikker som
finnes på markedet er det dog
ikke å få tak i i Norge. Det
eneste NM Bulletin lykkes å
oppdrive var miljøsøkket Eco
Wcigt som leveres i en rekke
forskjellige vekter.

- Eco Weight er et godt
alternativ til de tradisjonelle
blysøkkene. Produktet har
ikke solgt sa mye som vi
hadde hapet de to første årene.
Det ma nok innarheides noe
bedre på det norske markedet
først, sier markedssjef Erik
Bakke hos importøren, Elbe
Normark.

I lan ser en tendens til mer
blyfritt fiske i utlandet og tror
Norge vil følge etter.

Norges største produsent av
sportsfiskeutstyr, Sølvkroken,
har imidlertid ingen alternati
ver til bly i sitt sortiment.— En del av de gode alterna
tivene til bly er dyre. Dessuten
er fiskere fryktelig konserva
tive. Vi ønsker foreløpig å sitte
på gjerdet og la markedet
bestemme, sier marlcedssjef
Morten Berger i Sølvkroken.

Sølvkroken bruker også
betydelige mengder bly i slu
kene sine. Dette representerer
ikke samme problem som
med søkkene ettersom slu
kene ur lakkert, ifølge Berger.

Stensaas har liten tro på
dette.

— Riktignok vil ikke sluker
bli svelget av fugl på samme
måte som små søkker, men
redskapen havner i vannmil
jøet og da har jeg ingen tro på
at et tynt lag lakk beskytter
mot tidens tann, sier han. I

Å

Blakkulf
sparker
ansatte
Blekku!fs Miljødetektiver sliter
med dårlig økonomi. To medar
beidere er sagt opp, og de
resterende ansatte gir avkall på
10 prosent av egen lønn ut året.

380 tonn blyBare»

pedagogisk godt,
tUrind.

Spør Sting om sanghjelp
Blekkulfs 13 nye episo- prate sammen igjen omTøffe tider til tross.

Blekkulf vil bli inter

nasjonal kjendis og

har spurt popartisten

Sting om drahjelp.

Sting ble overrakt Blek

kulfs Ærespris da han

var i Oslo i juni.



Marrakech
BAKGRUNN

Av AUDUN GARBERG

BONN:
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land mot USA -

Kyoto-protokollen
består. Avtalen
åpner for fri handel
med utslippskvoter,

gir klimastøtte til u-land
og straffer brudd med
strengere krav i neste
omgang.

I Bonn ble ministre fra [78
land enige om en avtale som
skal sikre Kyoto-protokollens
fremtid. Verdens mest kom
pliserte miljøavtale ble reddet
av ministrene på overtid
mandag 23. juli. Deretter fort
satte forhandlingene om det
detaljerte innholdet.

Penger til u-Iand
En av redningsplankene var
en erklæring fra Norge, EU,
Canada, Japan, Island, New
Zealand og Sveits. De lovte å
bidra med 410 millioner dol
lar arlig til a støtte klimatil
tak i u-land. Pengene skal
blant annet gå til de som ram
mes hardest av klimaendring
ene.

Tre nye fond vil bli oppret
tet for å støtte tilpasning, tek
nologioverføring og klimatil
tak i u-land. Fondene baserer
seg på frivillige bidrag og får i
tillegg penger fra en avgift på
2 prosent som legges på klima-
tiltak industriland gjennomfø
rer i utviklingsland.

Straffer brudd
Reglene for å straffe eventu
elle brudd på avtalen var ett
av de mest kontroversielle
spørsmålene i Bonn. Forelø
pig er reglene ikke vedtatt,
men det ligger an til at even
uelle brudd på avtalen straf

fes med strengere forpliktel
er i neste periode. For hvert
tonn man slipper ut for mye,

må man i neste omgang redu
sere utslippene med 2,3 tonn.

Få begrensninger
Avtalen legger få
hegrensninger på land som
vil oppfylle sitt klimamål ved
å kjøpe kvoter fra andre land,
eller gjennomføre tiltak uten
for egne grenser. RU har lenge
ønsket å begrense bruken av
slike tiltak, mens Norge ikke
har ønsket noe tak. Kompro
misset fra Bonn sier bare at
tiltak innenfor egne grenser
skal utgjøre en betydelig del
av innsatsen for å oppfylle
Kyoto-protokollen.

Landene blir imidlertid
bedt om å avstå fra å bruke
atomkraft som et klimatiltak
utenfor egne grensen Og
skogplanting i u-land kan
ikke utgjøre mer enn i pro
sent av landenes utslipp i
[990.

Får trekke fra skog
Kompromisset gir vide full-
makter til å regne inn skog
skjøtsel og landbruksmetoder
i landenes klimaregnskap. I
praksis gir dette rett til å
trekke fra noe av skogens
naturligeco2-opptak. På dette
punktet er avtalen ekstra
gunstig for Russland, Japan og
Canada, som med få eller
ingen tiltak kan trekke fra
utslipp som tilsvarer tre
ganger Norges totale utslipp
av klimagasser.

Liten effekt
Når USA i tillegg har satt seg
selv på sidelinjen, blir Kyoto
avtalens effekt på klodens
klima minimal. I hvert fall i
første omgang. Innen 2005

begynner forhandlingene om
nye og strengere forpliktelser
etter 2012. Men først er det en
ny runde med forhandlinger i
Marrakeeh i november. Der
skal man etter planen gjøre
endelige vedtak, blant annet
om regler for kvotehandel og
klimatiltak utenfor egne
grenser.

Dritt lei
burger

E
ndelig ble det til en

smule ferie, og vi brøt

opp fra holmer og

skjær, makrell og

agurksalat for å dra

over vidder, mellom fjell på høy-

kant og ut mellom fjorder av

ubegripelig skjennhet.

Forandringens fryd kilte i nakke

hårene. Men så var det lunch.

Om de hadde noe sånn passe

smakfullt til en hundrings?

- Jodal Hamburger med eller

uten pommes frites, med brød

eller uten salat, eller løvbiff med

eller uten stappe og/eller salat,

eller biffsnadder, kanskje

løkpelse. Pizza.

- Mja, det er vel ingen vei

utenom da, hvis dere ikke tilfel

digvis skulle ha noen sildekarbo

nader på lur, ei røykpylsa eller

komlasteik for ikke å snakke om

gome

- Hæ?

- To hamburgere takk. Med

mye salat.

Hamurgerne som kom var

små, grå og smakløse dingser

uten ringeste forbindelse til de

diskosliknende kjettkaker som

er utviklet på landsbygda i USA,

og som uten tvil er minnever

dige måltider der de velter saf

tig fram mellom varmt brød,

frisk salat og egnet dressing. På

ølen derimot besto salaten av

(og her tar avdelingen for over

drivelser definitivt slutt): sju

maiskorn, fire rede parikater

ninger og et par grønne fjoner

av ubestemmelig opprinnelse,

alt(?) badende i en pøl med rosa

røre. Dertil var chipsen preget

sterkt av et langt, fett liv i gryta.

0K. Hvis denne seansen

hadde vært en engangsforete

/else, hadde det ikke vært noe å

skrive om. Men ettersom turen

fortsatte, fortsatte også

burgerne, akkompagnert av piz

zabiter og slappe salatblekker. I

verdens vakreste fjordlandska

per cruiser vi avgårde med berg

tatt blikk, mens vi gulper smult i

svingene. Absurd? Ja, helt og

fullt Fellini.

Svemmer det ikke lekker fisk i

fjordene? Går det ikke sau i fjel

lene? Hvorfor havner de ikke på

kjøkkenet? Og opplever vi ikke

en sammenhengende frodighet

langs fjordene som burde kunne

forsyne oss rikelig med grent og

friskt i alle mulige fasonger? Jol

Her ligger alt til rette, men hva

har skjedd siden

lokalbefolkningen tydeligvis er

så ribbet for selvaktelse at de

ikke våger satse på stedegen

matkultur? Her ligger jo forøvrig

kulturminner tett som hagl.

Men når det gjelder kulturens

alfa og omega: maten, så opple

ver vi at den lokale restaurant-

bransjen består av en gjeng kul

turdesertører!

Men det skal og må sies, det

finnes unntak, takk og pris, som

for eksempel Solvangs Kafé på

Ringsaker. Der kan du gasse deg

med bron kålsuppe med mjel

boller, svigermors varmrøkte sik

m/eggerere, fersk pottetlompe

med lammerull, skomaker Even

sens flæskpænnkaku, og teskje

kjerringas bæste blåbærpænn

kaku.

Uhmm! Sånn skal det selvfel

gelig værel Det er bare så depri

merende langt mellom hver

gang slik matkultur blir elsket

fram fra det lokale naturgrunn

laget. Derfor: skjerp derel Ellers

gjør vi som de utskjelte tyske

turister, som vi nå forstår til

fulle og har opparbeidet den

dypeste sympati for; vi tar med

minifryser, egne råvarer og

gassbluss på neste tur, så kan

dere få tygge i dere de teite

burgerne deres sjøll

Vesterey Reker & Rabarbravin

ARILD ÅDNEM

Neste stopp
NYHETER

i

[1.4
— - - - . fl Min opp ut hvor oljen og gassen

befinner’seg i reservooret. Heldigvis satser Shell også på andre energiformer
7nn olje og gass. Det er viktig for min framtid - og for alle andre sin.”

Vi vil bli dobbelt så store
I Norge er Shell liten. Ute i verden er vi derimot blant de største. Med et netNerk rundt
hele kloden, uNeksler vi stadig erfaringer, idåer og kunnskaper. Vi har tilgang til det beste
av ny teknologi og forskning.
Norske Shell er en viktig aktør på sokkelen. Vi deltar i 14 lisenser, hvorav åtte som
operatør. På Draugen-feltet, hvor vi er driftsoperatør, er de uMnnbare reservene fordoblet
og vi har blant annet satt produksjonsrekord fra én av brønnene.
Til sommeren starter vi prøveboring på et nytt lovende prospekt, PL255 — populært kalt
Presidenten. Om noen år overtar vi driftsoperatøransvaret på Ormen Lange, et av de
største gassfeltene til havs. Men vi gir oss ikke med det. Vi vil vokse oss dobbelt så store
i Norge. Og det skal vi greie.
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Alle produktene nedenfor er anbefalt

av Norges Astma - og Allergiforbund.

Jif Mopp Startpakke bestar av et rogulerbart skatt, en

40cm bred moppeplato og 15 engangskluter for torr rengjøring.

Engangskluteno til TorrMopp bostar av impregnert viskose, som

gjor at stov og løst smuss fester seg godt til kluten. Klutene kan

kastes sammen med annet husholdningsavtall, eller brennos.

(- Jif Microfiber VåtMopp brukes sammen med Jif Mopp.

‘VåtMoppen fuktes under springen og vris godt opp for bruk, for

fjerning av flekker kan et rengjoringsmiddel brukes. Don spesielle

mikrofiberblandingen er konstruert for ä trenge ned i porene pâ

overflaten og trekke til seg partiklor, olje og fet tholdig smuss slik at

inneklimaet og de hygieniske forhold i ditt hjem blir optimalt.

Jif Microfiber klut kan brukes både fuktig og torr. og egner seg

også meget godt til stovtorking. Jif Microfiber gor med andre ord

rent uten rengjoringsmidler Kluten er også ypperlig til rengjoring av

baderom, kjokken, vinduer og speil. Jif Microfiber bestar av små,

tynne fibre som trekker til seg alle typer smuss og er spesielt

effektiv på fettfiekker Jif Microflber kan også brukes sammen med

Jif Mopp for rengjøring av vegger og tak.

Jif Mopp Systemet finner du i din dagligvarebutikk.

Ønsker du mer informasjon om Jif Mopp Systemet kan du ta kontakt med:

Lilleborg Forbrukerservice, Sandekerveien 56,

Postboke 4236 Nydalen, 0402 Oslo

Telefon 800 33 444 LFS@lilleborg.no

‘-i;,,

Kan det gjøres bedre?: .1

r À

.6

God smak —

god sak!

Vi vet alle at gulven I i oftere skitne når vinter og kulde erstattes med lysere tider ,, _r våren er

anmarsj. Med tanke på dette burde Jif Mopp Systemet være en selvfølge i alle hjem. Jif Mopp

- Systemet bestående av engangskluter til TørrMopp og VåtMopp er en enkel og effektiv måte å

rengjøre gulvene på siden den både fjerner flekker, samt støv, fett og smuss, og er derfor perfekt

for rengjøring av parkett, vinyl og fliser Jif Mopp Systemet fører til bedre inneklima og god

hygiene, slik at hele familien kan hygge seg uten bekymringer.

Jif Mopp

Jif Microflber Sfartpakke Klutpakke 15 stk.

IG NATUR & MIUØ 3.01



Av AUDUN GARBERG

Bonn, midt i juli: Utenfor brenner sola,
men inne i konferanselokalet holder tem
peraturen seg rundt 20. Om lag fire tusen
deltagere traver rundt på sommerens kli
makonferanse. Mange av dem har for
handlet om klima i årevis.

De vasser i papirer, manøvrerer mellom
posisjoner og diskuterer de siste hete ryk
tene. Hvem er disse tusenvis av deltagere,
og hva bedriver de tiden med på de evig-
lange konferansene?

Forsøker å torpedere
På galleriet står Don Pearlman og skuer
utover en halvfull konferansesal. Ameri
kaneren har i en årrekke forsøkt å torpe
dere forhandlingene. Denne sommeren
representerer han det obskure «Climate
Institute». Selv om Pearlman pleier nær

kontakt til flere lands delegasjoner, vil
han ikke uttale seg til pressen om sitt
arbeid. Nå ser han nesten ut til å kjede seg
i påvente av et flere timer forsinket ple
n umsmote.

Industrien og annet næringsliv møter
mannsterke opp på forhandlingene. Fra
Norge stiller blant annet representanter
fra Næringslivets Hovedorganisasjon, Sta
toil og Hydro.

Noen vil påvirke, andre er bare til stede
for å holde seg orientert, mens atter andre
har en eller annen fiks idé eller et produkt
de skal selge. For eksempel har atomin
dustrien til en hver tid 15—20 personer

parat til å forsvare sine interesser.
— Jeg tror ikke vi har så stor påvirkning)

kraft, sier Jonathan Cobb. Han er sjef for
klima og hærekraftig utvikling i selskapet
British Nuclear Fuels og leder for atomin
dustriens internasjonale klimagruppe.

— Posisjonene legges på forhånd.
Men hvis jeg treffer en fra den britiske
delegasjonen, sier jeg kanskje hei og min
ner han om våre standpunktet

I Bonn gikk atomindustrien på et kraf
tig nederlag. Landene ble enige om å
«avholde seg fra» å bruke atomkraft når
de gjennomfører klimatiltak utenfor egne
grenser.

— Dette er et tilbakeslag, men det er fort
satt ikke helt klart hva man mener med at
landene skal «avholde seg fra» å bruke
atomkraft, sier Cobb. Han er optimist på
industriens vegne og regner med å delta
på forhandlingsmøtene i mange år fremo

Norge sentral
Da de politiske forhandlingene spisset seg
til i slutten av den første uken, ble Norges
forhandlingsleder Harald Dovland satt til

å lede tre arbeidsgrupper. Oppdraget var
blant annet å løse de svært kontroversielle
spørsmålene om opptak av co2 i skog og
regler for å håndheve Kyoto-avtalen.

— Jeg delegerer en del av dette. Det er
ikke slik at jeg skal løse alle verdens pro
blemer, sier Dovland.

— Hvor viktig er personlige egenskaper ifor
handlingene?

— Personlige egenskaper er alltid vik
tige. I forhandlinger er det viktig å skape
tillit, å kunne forklare sine posisjoner og
lytte til andre. For å lede forhandlingene
er det viktigst å være objektiv og uav
hengig.

— Forsøker Norge å være en brobygger ifor
handlingene?

— Min fokus gjennom flere år har vært
at det er viktigere å få en løsning enn å
fremme Norges spesielle posisjoner, det
tar andre i delegasjonen seg av.

EXECU1,vc SECRETARY
PRESIDENT ::‘
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Hver dag utroper miljøorganisasjonene

det mest fossile landet. USA har fått pri
sen som århundrets fossil.

> Venting, venting, venting
Fra 179 land deltar mer enn r8oo offisielle
delegater. De har lange dager, med moter
fra tidlig morgen til langt pà natt. Men
mye av tiden går rett og slett med til å
vente, blant annet på at andre land skal
blir ferdige med sine møter. Dovland er
ikke i tvil om at ventingen er det mest slit
somme.

— I gar ventet vi fra klokka ti om for
middagen til seks om ettermiddagen på at
møtet skulle starte.

— Vet dere hen som skjer?
— Nei, få vet og mange gjetter. Ryktebør

sen går for fullt.
Men det er nettopp i mylderet av små,

formelle og uformelle møter, de viktigste
beslutningene blir tatt.

— A løse ting i plenum er veldig vanske
lig, sier Dovland.

På formiddagen 23. juli kommer for
handlingenes president Jan Pronk inn i
plenumssalen. Der legger han frem sitt
kompromissforslag. Deretter kikker Pronk
ned i bordet, konkluderer med at han ikke
ser noen innvendinger og banker vedtaket
gjennom. Diskusjonene med de viktigste
landene var allerede tatt.

I prinsippet skal alle avgjørelser tas
enstemmig, men i praksis er Kyoto-avta
len reddet flere ganger av nærsynte ord
styrere.

— Hvis man vet at det er en liten gruppe
land som ikke har støtte fra resten, så kan
man gjøre det, men det er bare unntaksvis,
forklarer Dovland.

En person representerer
142 millioner
Medregnet politikerne har Norge 25

representanter i den offisielle delegasjo
nen, mens Pakistan med sine 142 millio
ner innbyggere har bare én person.

Klimaendringer er ikke noe stort
.porsmål i Pakistan. Når vi har problemer

in som for eksempel flommer og at folk
‘‘len sulter i hjel, må vi prioritere dem
ml, forklarer Fareeha Iquhal. Hun er kli

mak iii isolent i det pakistanske Sustaina
I m-velopment Policy Institute. Insti

tuttet ble opprettet for å følge opp miljø-
konferansen i Rio de Janeiro 1992.

Iqubal er av mange hundre forskere og
konsulenter som deltar på forhandling
ene. Og fordi den pakistanske delegasjo
nen bare har en delegat, har Fareeha lqu
hal mulighet til å påvirke.

-- Vi har ganske stor innflytelse, men
det tar litt tid å komme inn i dette, vi har
g bare fulgt forhandlingene de siste to
årene, sier Igubal og påpeker at en av
hovedoppgavene hennes er å samle kunn
skap.

Pingvinene smelter
Kyoto-avtalen blir betegnet som verdens
mest kompliserte miljøavtale. Her er
naturvitenskap og internasjonal politikk
forent i et ytterst komplisert språk. Det tas
for gitt at deltagerne har lært seg utallige
forkortelser som JI, (ZOP, AAU, CDM,
BINGO, LULUCF og UNFCCC. Dessuten
refereres det stadig vekk til artikkel 3,4,
hase year, hot air, Annex i og first target
period — for å nevne noe.

Utenfor ko nferansesalen forsøker
kunstneren Byung-Soo Choi fra Korea å
minne forhandlerne om hva dette egent
lig dreier seg om. Smeltevannet renner fra
pingvinene han har skåret ut i is. Budska
pet er enkelt: Tiden er knapp.

- lClimaendringer
er ikke noe stort
spørsmål i Pakis
tan. Når vi har
problemer som
flommer og at
folk nesten sulter i
hjel, må vi priori
tere dem først,
forklarer
klimakonsulent
Fareeha lqubal.

Få meter unna, i en åpen folkevogn
buss, sitter en bevæpnet politivakt og tas-
ter konsentrert inn en tekstmelding på
mohilen. Under setet skimtes en kasse
cola-light. Det er ikke antydning til bråk.

Nervene hos politi og demonstranter var
riktignok i høyspenn da Friends of the
Earth tauet en i 50 fot lang, hjemmesnekret
livhåt inn på konferanseområdet. Organi
sasjonen hadde på forhand varslet at de
ikke tok ansvar dersom noen skulle bli ska
det under demonstrasjonen... Men det
endte med en ytterst fredelig forestilling.
Da vogna under livhåten punkterte, kom
lovens lange arm strenende til assistanse.

De tre store
De største miljøgruppene under forhand
lingene er Friends of the Earth, WWF og
Greenpeace.

All ventingen er
utvilsomt mest
slitsomt, mener
Norges
delegasjonsleder
Harald Dovland.
Han har en sen
tral posisjon i for
handlingene.

Sistnevnte har 30 personer i Bonn, ledet
av Bill I fare. I lan har fulgt forhandlingene
i en årrekke, men er usikker på hvor stor
innflytelse miljøorganisasjonene har på
utfallet i Bonn.

— Jeg tror vi har hatt innflytelse i våre
bestrebelser på å få EU og u-landene til å
bli enige. Men i forsøkene på å tette avta
len for smutthull har vi dessverre ikke
lykkes, sier Bill Hare. )

Truls Gulowsen er eneste nordmann i

Greenpeace-delegasjonen. Han mener
organisasjonenes viktigste vapen er å
være oppdatert på alt fra små detaljer til
store bevegelser i forhandlingene.

— Slik kan vi kommunisere til utsiden
hvem som har ansvar for gode og dårlige
bevegelser. Det har vært utrolig viktig,
særlig når Japan, Canada og Australia opp-
førte seg som USA. Da sørget vi for press
fra den hjemlige opinionen, sier Gulow

OPEC mot verden
Siste forhandlingsdag: Et sted prater par
tene med hverandre, men inne i konfe
ransesalen er det glissent. Først fem timer
forsinket starter plenumsmøtet, sent fre
dag kveld. Nå går det til gjengjeld raskt:
Vedtak etter vedtak bankes gjennom.

Canada ønsker å invitere landene til
uformelt møte om fornybare energikilder.
Da våkner Saudi-Arabia. «Et flott forslag,
men vi trenger tid for å vurdere alle aspek
ter i våre hovedsteder», sier landets for
handlingsleder. En etter en tar represen
tanter fra de andre OPEC-landene ordet og
taler for utsettelse, mens resten av verden
ønsker forslaget velkommen.

Når Saudi-Arabia tar ordet for tredje
gang og påpeker at forslaget ikke er over
satt til alle FN-språk, er ordstyrer jan
Pronk i ferd med å miste tålmodigheten.
«Det er fem dager siden dette kortfattede
forslaget ble presentert muntlig og samti
dig oversatt til alle FNs språk», sier Pronk
og får til slutt banket gjennom et vinges
tekket kompromiss.

Forhandlingene nærmer seg slutten. I
et hjørne står fossil energis fremste lobby
ist Don Pearlman, og betrakter fornøyde,
men slitne delegater som velter ut av kon
feransesalen. Om tre måneder møtes par
tene på nytt i Marokko.

Per i dag betaler statoil 300 kroner per tonn CO2 som slippes ut fra

våre plattformer på norsk sokkel. Hva kostnadene for utslipp blir

under Kyoto-avtalen er ikke kjent enda. Men det at avtalen åpner

for bruk av kostnadseffektive tiltak som går på tvers av sektorer og

landegrenser, ser vi selvsagt svært positiv på.

4. Vil ditt selskap jobbe aktivt for eller mot avtalen

statoil støtter avtalen og norske myndigheters forhandlingsposisjon

i de internasjonale klimasamtalene. vi har aktivt bidratt med innspill

overfor myndighetene gjennom våre bransjeorganisasjoner Proses

sindustriens landsforening (PIL) og Oljeindustrien landsforening

(OLF) -

Et åpent samarbeid med myndighetene er en forutsetning for å

finne gode løsninger for å redusere utslippene av klimagasser. vi har

også et åpent forhold til miljeorganisasjoner og interessegrupper i

vårt arbeid med klimaspørsmål.

5. Bør Norge ratiftsere avtalen, selv om USA står utenfor?

KLIMA
rti Vin

Trenger verden Kyoto-avtalen?
• Statoil mener Kyoto-avtalen er et fornuftig
første skritt på veien mot et bedre klima.

• Verdens største oljeselskap, ExxonMobil
(Esso), har derimot brukt store ressurser på å
kjempe mot avtalen.

Av A000N GARBERO

Essos inforvno
sjonsdirektør Per

schøyen ønsker

ikke å bli
avbildet.

Svar fra Statoil ved miljødirektør Knut Barland Svar fra Esso ved informasjonsdirektør Per Schøyen

‘I. Anerkjenner selskapet FN5 klimapanel og konklusjonene om at mennesket med

overveiende sannsynlighet er i ferd med å endre klodens klima?

Statoil anerkjenner FNs klimapanel og stetter Kyoto-avtalen. I Sta

toll diskuterer vi ikke hvorvidt vi har et klimaproblem, men hvordan

det kan leses.

vi ønsker å bidra til en bærekraftig bruk av fossile brensler. vårt
mål er null skader på mennesker og miljø.

sen.

ExxonMobil mener at FN5 klimapanels rolle og organisering ofte blir

feilaktig gjengitt. I praksis er FN5 klimapanel et organ hvor medlem

mene er medlemsrepresentanter for regjeringer, og ikke forskere.

Det er imidlertid ikke grunnlag for beskyldningen om at



Av TOM SCHANDY (tekst og foto)

eparden minner ikke så
lite om Den rosa panteren
fra TV. Grasiøs og elegant,
men dessverre også veldig

sårbar. Bestanden har gått
tilbake, og mange steder er
den lite populær fordi den
tar husdyr, akkurat som
ulven i Norge. Her i Masai

Mara på grensen mellom Kenya og Tanza
nia er det bra med geparder. Med en has
tighet på rundt bo kilometer i timen er
geparden en superkatt som løper fra alle
andre dyr på savannen.

Men den er ingen langdistanselçiper.

5000 meter og io 000 meter er ikke dis
tansen for en gepard. Den foretrekker kor
tere distanser og har ingen problemer
med å slå Michael Johnsen på 200 meter.
De raskeste sprinterne klarer ikke mer
enn 37 kilometer i timen, så en gepard
løper nesten tre ganger så fort.

Vi triller rundt på savannen i firehjul
strekkeren. Sola hever seg stor og rød opp
over åskammen i øst og skaper glorie
rundt dyrefiokkene på savannen. En giraf
familie blir helt rødglødende i morgenly
set, og til og med elefantene blir rosa. En
løvinne vender hjem fra nattens jakt, men
vi følger ikke etter. I dag er det bare gepar
der som gjelder.

Etter en time oppdager vi gulbrune dyr

med svarte flekker under et akasietre.
Joda, det er supersprinteren. Foreløpig
rolig og avslappet, som Michael Johnsen
før en konkurranse. I kikkerten ser vi at
det ikke bare er n katt, men en hel fami
lie. Sjåføren anslår de tre ungene til å være
cirka et halvt år gamle. Vi gjør klar fotout
styret, reiser oss på setene inne i firehjuls
trekkeren og hviler de store teleobjekti
vene på taket. Skal man fange en gepard i
spranget, må man være vel forberedt.

Sulten gepardfamilie
Mens ungene utforsker et gammelt tre
som ligger nede, utforsker gepardmor
savannen. Hun ser ekstra streng ut,
øynene blir smale, og hun krummer nak

ken. Vi følger det strenge blikket, og der
ute på savannen, noen hundre meter
unna, er det en flokk impala-antiloper.

Gepardmor lar ungene leke og begyn
ner å snike seg bortover i savannegresset.
Hun plasserer sine poter med omhu.
Kroppen holdes lavt og urørlig, mens bare
beina beveger seg. Hodet ligger bakover,
slik at øynene kommer øverst. Dermed får
den god oversikt over omgivelsene, mens
mesteparten av kroppen ellers skjules i
det høye savannegresset.

Assosiasjonen til sportsbil er slående,
der den smyger seg framover. Dyrerikets
Porsche er bygd for rask akselerasjon og
høy hastighet. Kroppen er slank og strøm
linjeformet, hodet lite og ørene små og >

Antilopen er nedlagt - 5trupetaket holde5

et pcir minutter.

(iL I-’AHL)LN

Savannens upersprintet

Geparden speider utover savannen,

Johnsen har ingenting han skulle ha sagt, når savannens supersprinter setter inn turboen. Det) r

blir smal i øynene og gjør seg klar til dagens utfordring. Ingen over og ingen ved siden. Michael

h er ikke den stakkars antiopen som skal bil dagens frokost.
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GEPA ROEN

avflatet — alt for å gi minimal luftmot
stand. Kroppen er hengslete, og ryggraden
svært tøyelig. De kraftige klørne gir gode
fraspark, og store nesebor sørger for til
strekkelig oksygenopptak under den kre
vende jakten.

Hver jakt er en energiutfoldelse av
dimensjonen Hvis den ikke klarer å ned-
legge byttet etter 400 meter, gir den opp.
Derfor er det viktig å bruke tid, å komme
så nær som mulig, aller helst 3 0—40 meter,
før turboen settes inn. Likevel lykkes den
bare i halvparten av angrepene. Det er
imidlertid bedre uttelling enn løven, som
bare har klaff på cirka 25 prosent.

Det er liten vits å være bak geparden
når jakten setter inn. Skal vi ha noen
sjanse til å fotografere geparden i
spranget, må vi plassere oss mellom
geparden og impalaene. Vi kjører forsiktig
fremover, men plasserer oss godt utenfor
den aktuelle ruta geparden vil velge for
sin jakt. Vi vil nødig ødelegge gepardens
jakt.

Vi nistirrer i kameraet og ventet Så går
startskuddet. Dødsjakten er i gang. Gepar
den stormer mot de beitende impalaene.
Den har ikke løpt mange meter, før anti
lopene skjønner at livet henger i en tynn
tråd. Flokken raser avgårde — redde seg

En gepard
strekker ut ved
ei termittue ute
på savannen.

den som kan. Geparden har allerede sett
seg ut et offer. En av antilopene er litt sei
nere i bevegelsene, og supersprinteren tar
raskt innpå den stakkars antilopen.

Antilopen løper i sikksakk for å kom
me unna, men geparden henger på.

Den slanke kroppen slenger fra side til
side, men holder svingene godt. Så kaster
den labben opp på ryggen til antilopen,
som mister balansen. Snart henger katten
over offeret. Løpet er kjørt, og geparden
tar det avgjørende strupetaket. I et par
minutter holder den det kvelende bittet.
Man skulle kanskje tror at en andpusten
gepard ville hive etter pusten i et slikt til
felle, men geparden har spesialtilpas
ninger også her. Hjørnetennene i overkje
ven er små og har korte røtter på begge
sider av luftveiene i nesen. Dette gir god
plass til store luftkanaler med god passa
sje, slik at den ikke behøver å slippe taket
for åfå igjen pusten.

Sliten mor
Gepardmor er utkjørt etter sprinten. Hun
orker ikke å gjøre noe mer med byttet før
etter en halvtime. Hun har heller ikke
krefter til å forsvare byttet, hvis for eksem
pel en løve eller en hyene skulle dukke
opp. Heldigvis skjer ikke det, så hun kan

derfor trygt lokke på ungene som sitter i
graset noen hundre meter unna. Straks de
hører mor, kommer de løpende og kaster
seg over den døde antilopen.

Mor vil slappe av i skyggen, før hun spi
sen Vi er midt ute på den åpne savannen,
og det eneste stedet med skygge er under
en av safaribilene. Men for gepardmor
spiller det liten rolle om det er et tre eller
en bil som kaster skygge. Hun rusler bort
og legger seg godt til rette under en av
safaribilene, mens turistene sitter bare en
halv meter over hodet på den.

Da det har gått en halvtime, drar hun
likeså godt hele byttet med seg inn i skyg
gen under bilen. Og der blir de liggende —

mor og tre gepardbarn. De spiser og koser
seg. Turistene over hodene på dem, klarut
ikke å fotografere gepardfamilien som
ligger rett under dem, men det gjør vi.
Tiden går, og først halvannen time etter
kommer de ut av skyggen for å strekke på
beina.

Vi har vært vitne til en vellykket gepard
jakt. Men selv om ingen løper raskere enn
geparden, er det likevel ikke alle jakter

som ender slik. En
annen gang i
Masai Mara fulgte
jeg en gepard helt

Løver og liye
ner dreper
gepardunger
og dette er
kanskje den
viktigste grun
nen til at
gepardbestan
der sjelden blir
særlig tette.

fram til det avgjørende støtet. Midt under
jakten ble den avbrutt av en illsint vill
svinfamilie. Med mor foran, to unger i
midten og far bakerst, alle med halen rett
til værs som vimpler, jagde de geparden
over alle hauger.

I motbakke
Geparden er verdens raskeste pattedyr,
men den løper i motbakke. Tidligere fan
tes den over hele Afrika, samt Asia, men
bestanden har gått jevnt og trutt tilbake.
I Asia er den nesten utryddet, og i Afrika
er det få gode løpsarenaer tilbake. Først og
fremst holder den stand på de vidstrakte
savannene i Masai Mara og Serengeti på
xrensen mellom Kenya og Tanzania, samt
det sørlige Afrika, særlig Namibia. En

bestandsundersøkelse på midten av 70-

tallet antydet at bestanden talte et sted
mellom 7300 og 22 950 dyr. Hvordan situ
asjonen er i dag — 20 år etter — er det få
opplysninger om, men sannsynligvis har
bestanden gått ytterligere tilbake.

På x 50-tallet var det vanlig at arabiske
fyrster og indiske stormoguler holdt
tamme geparder til antilopejakt, derav
navnet jaktleopard. Geparden blir lett
tam, og den indiske mongulkeiseren
Akbar holdt visstnok ioo geparder som

Hver gepard er å

betrakte som en

kloning av seg selv, I

en undersøkelse i

ør-Afrika var hele 71

prosent av spermiàne

mormale, sammen-

liknet med 29

prosent hos katter

‘nerelt.

ble ført rundt i bånd av egne dyrepassere.
Innfanging av geparder har vært negativt
for bestanden, spesielt i Asia, men i dag er
det først og fremst oppdyrking av leveom
råder og påfølgende konflikter med kveg
eiere som skaper problemer for superkat
ten.

Både i Zimbabwe og Namibia blir
geparden fortsatt etterstrebet. Mange far-
mere ønsker geparden til de evige jakt-
marker og plaffer gjerne ned det flotte
dyret om de får sjansen.

Andre rovdyr er dessuten en trussel
mot geparden. Løver og hyener kan som
nevnt stjele gepardens bytte, men de dre
per også gepardunget I en undersøkelse i
Serengeti sto rovdyr for 73 prosent av
dødsfallene hos gepardunger, og dette er

kanskje den viktigste grunnen til at
gepardbestander sjelden blir særlig tette.

Dette er imidlertid forhold som ingen
kan gjøre noe med, men superkatten rea
gerer ofte på høy løvetetthet ved å skygge
unna — ofte ut av nasjonalparkene og i ste
det inn i konflikter med masaier og deres
kveg.

Geparden har dessuten et annet kjem
peproblem som er vanskelig å løse. Under
søkelser har nemlig vist at kattens gene
tiske materiale er så ensartet at tilfeldig-
heter som for eksempel en epidemisk
sykdom vil kunne slå ut hele bestanden.
Hver gepard er å betrakte som en kloning
av seg selv. I en undersøkelse i Sør-Afrika
var hele 71 prosent av spermiene unor
male, sammenliknet med 29 prosent hos
katter generelt. Slike genetiske problemer
forekommer først og fremst hos arter som
holder til på øyer og andre avgrensede
områder. Hva som er årsaken til en slik
ensretting, strides de lærde om, men
mange forskere tror geparden har vært
gjennom en eller annen form for flaske-
hals for noen tusen år siden. Denne flas
kehalsen kan ha ført til at mesteparten av
den genetiske variasjonen gikk tapt — og
at dagens superkatt kanskje ikke overle
ver i fremtiden. B

GEPARDEN

Mor og unge.
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Kjøper du pølser fra Gilde, vet du hva du får. De smaker slik

pølser skal smake, med mye kjøtt og bare naturlige norske

råvarer. Så når du setter tennene i en av Gildes pølser, kan du

være sikker på å bli fornøyd. Hvis ikke, får du pengene tilbake.
Ci1de

— det kjennes på smaken

Økt innsats for å ta vare på biologisk mangfold

Fra og med 2001 gir Landbruksdepartementet Økte tilskudd til registrering av
biologisk mangfold i skog. Registreringene vil foregå med basis i omfattende
forskning og utprøving.

Landbruksdepartementet har nylig sendt på høring et utkast til en tilskudds
ordning for miljØhensyn i skogbruket.

Sammen med skogbrukets omfattende satsing på kunnskapsheving og
kvalitetssikring av sin miljøinnsats vil dette gi viktige bidrag til et mer
bærekraftig skogbruk i Norge.

Fred.Olsen & Co.
FRED. OLSENSGATE 2

P. 0. 80x 1159 - SENTRUM
0107 OSLO

i’)

«TENK MILJØ
- FRAKT PÅ SJØ»

Norsk Sjømannsforbund

))

li-
DET KONGELIGE

LANDBRUKSDEPARTEMENT

Gled deg til
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Respekt for miljø
Fler og fler av våre kunder legger stor vekt på
miljøaspekter når da velger flyselskap. Dette
gjør SAS til et naturlig valg—vi haretomfat
tende miljoprogram dergrunnprinsippeter
kontinuerlige forbedringer.

Forurensningene fra fly er den største
miljobelastningen. Derfor leggervi ekstra
storvekt pååvelge den besttilgjengelige
teknologi nårvi fornyervårflyflåte. Vi har
valgt Boeing 737, Airbus 340/330/321 og
de Havilland Q400—fly som tilfredstillerog
bygges etter de strengeste miljokrav. Dette
fører til ytterligere forbed ring av SAS miljø
effektivitets indeks.

Les gjerne mer om vårt miljøarbeid i SAS
Miljøårsrapport 2000 som er vurdert av en
internasjonal miljørevisor. Dufinnerden på
internet www.scandinavian.net eller du kan
bestille et eksemplar på telefon +47 6481
8025, fax +476481 8370 eller e-mail
niels_eirik.nertun@sas.no.

Av JENS P. TOLDNÆS

Tv-apparatet står i stuen med den røde fargen som var så
stilig midt på nittallet. TV-apparatet forteller at pro
grammet presenteres av Bygger’n. TV-apparatet for
teller at Maxbo gjør det enklere for oss. Bi-båm-pi
båm — bygg—mak—ker, synger TV-apparatet, og vi

tenker at den rødfargen er like håpløs som laminat- gulvet og de harry bade
romsflisene. Skal vi se — hvor lenge er det til jul? Jo, det burde gå det

De store hyggvarekjedene har gode dager i et land med velstående nord
menn som elsker hjemmene sine over alt i verden. I-tvert år bruker vi omlag
25 milliarder kroner til å fiffe, pusse, slipe, male og bytte ut. Det er en reg
ning vi betaler uten å kny.

At naturen også får en vesentlig «regning» av denne virksomheten er
fort å glemme. Men faktum er at hvis du hadde tømt utvarene i en far
gehandel i naturen ville du blitt dømt for miljøkriminalitet og satt i
fengsel. Hvis du derimot smører dem utover tak og vegger hjemme er
det greit. Problemet er at før eller siden havner stoffene, som i dette til
felle er alt fra løsemidler til tungmetaller og hormonhermere, igjen i
vårt felles naturmiljø. Derfor er det viktig både for en selv og de som
kommer etter oss at vi velger gode miljøløsninger når vi pusser
opp hjemme.

— Det handler om å velge kvalitet og varige løsninger, sier
Brita Haneberg ved Grønt Inspirasjonsenter i Oslo.

Hun mener nordmenn mangler informasjon om hva som
er fornuftige løsninger. For å bøte på dette behovet har sen
teret, som ligger på Kirkeristen i Oslo, en permanent
utstilling om temaet i hele høst.

Natur miljø vil gjerne hjelpe deg med å pusse opp
på en 0K måte, og har hentet en rekke tips fra Grønt
Inspirasjonssenter og andre steder. Arsti den tatt i
betraktning har vi holdt oss til innendørs oppus
sing i denne artikkelen.

Ved å velge miljøvennlige løsninger når du
pusser opp sparer du som regel også penger i det
lange løp. Husk at miljøløsningene, uten unn
tak, er like gode, eller bedre, rent helsemessig. >>

OPPUSSING

It’s Scandinavian

1’

Nå tennes
tusen arbeidslys

Høst er oppussingstid. Mange av produktene vi kjøper i
fargehandelen er dessverre både helse- og miljøskadelige.
Men, i jungelen av kjemikalier finnes det gode alternativer.

A STAR ALLIANCE MEMBER »4

L-rw;

Det miljovennlig alternativet

For reiser utover Oslos grenser står Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL)
til din disposisjon.

SLs takst- og billettsystem gjelder på tog, buss og båt i hele
Akershus.

Opplysningstelefon: i 77 Internett: www.trafikanten. no

SL - den grønne linjen
r
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OPPUSSING

MALING

SKADELIGE STOFFER I MALING:

• Organiske løsemidler, slik
som terpentin, belaster både
mennesker og miljø. Det er særlig
alkydoljemaling som inneholder
slike stoffer, noen ganger opp mot
50 prosent.
• Fargepigmenter og andre til
setningsstoffer i maling kan inne
holde giftige tungmetaller og
andre giftige stoffer.
• Også sparkelmasse inneholder
mange kjemiske stoffer hvorav
noen er helse- og miljøskadelige,

‘ slik som ftalater, løsemidler og
etylglykol.

MALINGSTYPER:

• Plastmaléng (vinyl- eller akryl
maling) er den vanligste innendørs
malingen. Den er vannbasert og

lett å bruke. Det er knyttet

I usikkerhet til helsefarene ved
avgassing, men det finnes i dag
produkter som gasser

minimalt. Miljømerket EU
blomsten»’ har begynt å dukke opp
på enkelte typer.
• OUEMALING (alkyd), gir gjerne
en sterkere overflate enn vannba—
serte malinger, men bør brukes
minimalt på grunn av avgassing
av skadelige lesemidler under
påføringen og om lag to uker
etterpå.
• Linoljemaling har lavt innhold
av løsemidler, og har i tillegg flere
andre positive kvaliteter. Den kre
ver imidlertid mer kunnskap og
innsats enn andre moderne
malinger. Linoljemaling tørker
sent og avgir en viss lukt etter
påføring.
• Emulsjonsmalinger (limma
ling) er vannoppløselig og basert
på naturlige stoffer som egg, hve
temel og vegetabilske oljer. Finnes

i handelen, men kan også blandes
på egen hånd. Bør ikke brukes i
fuktige rom og kan ha dårlig vask
barhet.
• Naturmaling er en samlebe
tegnelse på malinger som bare
inneholder naturlige stoffer, slik
som harpiks, bivoks og vegetabil
ske oljer. Miljømessig er disse et
svært godt valg. Vær oppmerksom
på at også disse malingene kan
inneholde stoffer som kan gi aller
giske reaksjoner, slik som sitrusolje
og naturharpiks.

NÅR DU SKAL MALE:
• Velg vannbasert maling innen
dørs.
ønsker du å bruke oljemaling er
linoljemaling mer miljøvennlig
enn alkydoljemaling.
Beregn malingsmengden nøye
slik at du unngår rester.
• Før du maler skal skitt, fett og
løs maling fjernes, Unngå å bruke
salmiakk og sterke spesialrense
midler til dette. Vanlig rengjo—
ringsmiddel er tilstrekkelig.
• Unngå produkter med
faremerker.
• Velg losemiddelfri sparkel.
• Husk at malingrester og white
spirit skal leveres til mottak for
spesialavfall.

Miljøtipsl
SLIK FJERNER DU MALING

Smør et 1/2 cm tykt lag med
grønnsåpe på malingen og
dekk det til med plastfolie.
Etter 1-2 døgn kan malingen
fjernes med skrape og en våt
klut.

• I likhet med maling er lakk et
miljøbelastende produkt. Et spi
kret plankegulv bør ikke lakkes
fordi lakken limer bordene sam
men og hindrer den naturlige
bevegelsen i treet. Resultatet kan
bli skjemmende sprekker. Skal du
lakke er det viktig å være
oppmerksom på følgende:
• Alkydbasert lakk gir en god og
slitesterk overflate, men har et
høyt innehold av løsemidler og er
derfor både helse- og miljøskadelig.

Naturmaterialer som tre, kork og
stein kan overfiatebehandles med
olje. Overflaten blir beskyttet mot
fettflekker og skitt, samtidig som
materialet bevarer sin levende

overflate. Skader lar seg lettere

reparere på et oljet tregulv enn på

et lakkert gulv.
• Vegetabilske oljer, som for
eksempel linolje er et bedre miljø-

valg enn alkydoljer. Unngå produk
ter med mye løsemidler. Kvalitets

produkter med lavt lesemiddelinn

hold koster mer per liter, men er

drøye I bruk.

VELG MILJOMERKEDE

PRODUKTER

Problemet med mange moderne
byggematerialer er at vi vet lite

om hva de inneholder, hvilke
avgasser de gir, hvordan de er pro
dusert og hva som skjer når de
kastes eller brennes. Derfor er det
lurt å velge miljømerkede produk
ter. Da vet du at produsenten har
vært nødt til å ta stilling til disse

problemene. Det finnes i dag gulv,
gulvbelegg, bygningsplater, kjøk
keninnredning og dører med blant
annet Svanemerket.

KJØP BRUKT ELLER
REPARÉR DET DU HAR
Gjenbruk gir god gevinst, både for
miljøet og lommeboka. Ved å
unngå å kjøpe et produkt unngår

vi også å kaste et annet. Etter
hvert finnes det brukthandlere

som omsetter dører, vinduer, ser
vanter, takstein og lignende. Dess
uten finnes det et voksende mar
ked for slike ting på internett.
Brukte materialer har ofte utse
endemessige og kvalitative forde

ler som ikke finnes hos nye pro
dukter.

TRE ER TOPP
Tre er et godt matetrialvalg med
hensyn til kvalitet, miljø og helse,

Unngå produkter med tropisk tre
som merbau, teak og mahogny

hvis treet ikke er merket FSC. Det
finnes en mengde produkter med
tropisk tre på markedet, blant

annet parkett dører og listverk.

Ring Regnskogsfondet, tlf
22 04 47 00 hvis du er i tvil.

LITI’ OM BYGNINGSPLATER

• Trefiberplater er bra
Trefiberplater består av sammen-
presset tre, inneholder ikke lim og

VOKS, BIVOKS
OG HARPIKS
Det finnes produkter basert på en
blanding av voks og olje eller har
piks og olje. Dette kan være miljø-
vennlige alternativer til andre

oljer, lakk og maling. Voks og har

piks gir en sterkere beskyttelse av
overflaten enn bare olje.

er et godt miljøvalg. Brukes til
gulv, vegg og tak innvendig.

• Unngå sponplater

Sponplater inneholder lim og det
kreftfremkallende stoffet formal

dehyd. Nye norske sponplater

avgir lite formaldehyd til innemil

jøet og Svanemerkede sponplater

finnes i handelen. Det beste er
likevel bedre å velge et annet pro
dukt.
• Bedre med flnér

Finerplater avgir noe formaldehyd,

men er bedre enn sponplater.

• Greit med gips
Gipsplater og tregipsplater er
uproblematiske med hensyn til

miljø og inneklima. Her finnes det

plater med Inneklimamerket.

TAPET
• Papirtapet av bra kvalitet er et
godt miljøvalg. Det finnes også
tapet av resirkulert papir i hande
len.
• Unngå vinyl- og strukturtapet

med PVC.
• Husk at glassfiberstrie avgir

gasser og krever svært mye

maling

OM GULV OG VEGGER

Som underlag for gulv og vegger

finnes det korkprodukter, jutefilt,

ulipapp og trefiberplater. Dette er
bra miljøvalg framfor for eksem

pel skumplast.
• Tregulv er generelt bra miljø-
valg. Det beste er å bruke lokalt

tilvirket heitregulv. Unngå limte

produkter og tropisk tømmer.

I Keramiske fliser gir et slites
terkt miljøvennlig gulv. Lim og
fugemasse kan gi uheldig avgas
sing til inneklimaet.

• Linoleum er i utgangspunktet

et naturprodukt, og har i motset

ning til vinylgulv, en viss evne til å

GRON NSÅPE

Grønnsåpe består av lut og fett og
kan være et godt miljøvalg ved
behandling av gulv. Ubehandlet tre

settes inn med konsentrert grønn

såpe. Passer best i rom med liten

slitasje, for eksempel soverom og
stue.

O PPU SS IN G

reparere seg selv. Kjøp miljemer
ket bonevoks.
• Steingulv er et bra miljøvalg.

I Kork er en fornybar, naturlig

ressurs. Bruk ubehandlet kork som
settes inn med voks. Unngå PVC
belagt korkbelegg.
• Plastbelegg (vinyl) lages av
PVC som er et miljøskadelig stoff.
PVC-belegg inneholder blant
annet helse og miljeskjadelige

mykgjørere, såkalte ftalater. PVC
bør unngås.
• Også laminatgulv av plast
inneholder miljøskadelige stoffer
og bør unngås.
• Tepper bør være laget av
naturmaterialer som ull, jute og
kokos.

ISOLASJON

Generelt er god isolasjon av boli

ger miljøvennlig og økonomisk ved

at vi sparer energi. Mineralull

(glassull og steinull) er den vanlig

ste typen isolasjon i Norge. Mine

ralull tåler imidlertid ikke fuktig

het, da hjemsøkes den av mikro
organismer og må fjernes (det
holder ikke å tørke den).
• Cellulose—isolasjon lages av
papiravfall. I tillegg til å være
ressursvennlig tåler denne
isolasjonen å bli fuktig. ben
brukes derfor gjerne i pus
tende konstruksjoner uten
fuktsperre.
• Kork-isolasjon er et
rent naturprodukt med
mange positive egen
skaper.
• Perlitt-granulat

lages av lavastein
og har ingen
kjente helse- eller
miljømessige
skadevirkninger.

Generelle råd
• Planlegg nøye. Unngå å kjøpe inn mer enn du trenger. Ta vare på rester.
• Tenk langsiktig. Kan du leve med denne løsningen i 10 år? 20 år? 50 år?
• VeIg kvalitet. Gjør grundig forarbeid og vær nøye med utførelsen.
• Vurdér om du kan bruke det du har. Tenk deg



Stille er det mørke vannet

Fullstendig lydløst

Ikke en krusning våger og vise seg

På den svarte overflaten

Fra Stille vann av MARIANNE BJØRNØDEGÅRD

- Herregud,

hva er det i

veien med

arkitekter

som tegner

så stygge

hus?

Fra Skyskrapersomrner av TOVE NILSEN.

Jo mer jeg ser på menneskene,

dess mer beundrer jeg hundene.

MADAME ROLAND (1 734-93)

ASLE HJELLBREKK/NN/Samfoto. Tøyenparken, Oslo. «:)

BJØRN RØRSLETT/NN/Samfoto. Regjeringsbygget, Oslo.

--J.

-- —

Morten Kritoffersri/Samfoto. Fredrikstad bro, Østfold.

I KAMERAØYET • natur i byen
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Det er noen som

sier at katter ikke

kan smUe.

Fra Strange Fruit av

LARS SAABYE

CHRISTENSEN.

• .
1. — .

I.

PÅL HERMANSEN/NN/Samfoto. Katt, Symi, Hellas.

I

I KAMERAØYET • natur i byen

ERKKI LAINE/Gorilla/Samfoto.

Fru Hoff har sagt at Pan er min og at jeg

kan hente hundekurven når jeg vil, men

reglementet i høyblokkene tillater ikke

større dyr enn undulater og marsvin.

Fra Skyskrapersommer av TOVE NILSEN.

))
ØYSTEIN SØBYE/NN/Samfoto. Rødrev utenfor verksted ved Bjerkelangen, Aurskog-Høland.

LEIF RUSTAND/NN/Samfoto. Knoppsvaner foran Herøya, Frierf]orden.
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Tema:TURISME r Tema:TURISME

Fra grand tour til Gran Canaria

R
eiseliv går i korthet ut

på at noen med mye
penger finner på noe
morsomt - og så gjør
vi andre det litt

senere. Da blir det ofte ikke så
morsomt for naturen.

Av JENS P. TOLDNÆS

Hvis vi holder OSS til at en turist er en person
som reiser for sin egen fornoyelses skyld, må vi
hoppe over pilegn mer, korsfarere og vikinger.
Da begynner reiselivshistorien med unge vel-
stående engelskmenn, som på 16 og 17-hundre-
tallet foretok sin «grand tour» gjennom Europa.
De første «touristene» tilfredsstilte sin eventyr-
lyst, og så pä reisen som et ledd i allmendannel
sen. De visste knapt hva de satte i gang.

Fra omkring 1820 ble det litt mer fart og
bredde i sakene. Da begynte borgerskapet i
England å reise på lange ferier til Italia og
Frankrike.

Reisene var tungvinte rent praktisk. Jernha
nen hadde knapt forlatt tegneb rettet, og land
veisfarende tok seg frem over kontinentet med
hest, dersom man ikke reiste med båt langs
kysten. l’id tok det uansett, og de reisende til--
brakte derfor lang tid i hvert land de måtte
innom.

I 1841 ble verdens første reisehyra opprettet.
Med det kom ogsa nye reisemål, som I lellas,
l’alestina og Norge. Ikke minst fjellhungrigu
engelskrnenn, som ‘vViliam Slingshy med flere,
fant fort veien opp i Jotunheimen.

Mot slutten av i Soo tallet hidro jernbane
nett og dampskipsruter til en sterk økning
turisttrafikken i verden. Det var stadig bare de
velstaende som reiste, men na gikk turene ogsa
til Nord-Amerika og Asia. Det ble lagt vekt pa
å gi reiselivet et luksuriost preg og store
utsmykkede hoteller, slik vi også har her i lan
det, kjennetegner denne epoken i reiselivets
historie. Engelske lorder drakk ikke lenger
ramelk i falleferdige seterhuer i Lorn.

Men om reiselivet satte spor etter seg i folks
liv, satte det mindre spor etter seg i naturen. Et
og annet hotell riktignok, men det var stort
sett alt. Turistene lovpriste naturen, Ikke
minst i Norge hvor verken klimaet eller stor
slagne bygninger og kulturmonumenter
kunne sies å være trekkplaster.

charterselskapene å frakte solsultne nord
menn til «syden», og familien fra Lambertseter
lærte å si ‘<gracias» og «dos servesas» pa Mal
lorca.

Om sommeren fikk bilene eggformet cam
oingvogn pa slep, i tillegg til takgrind. De rei
ende grupperte seg ogsa l1 nye mater. Fensjo
nistreiser og Interrail skilte gamle og unge.

Ser vi på vart eget land i de siste tiarene har
turismen brakt med seg en mengde foran
dringer pa godt og ondt. En nærmest ukritisk
utbygging av alpinanlegg kan stå som et
eksempel pa det siste. ()pplevelsestunisme,
som gardsferie og fisking hgrer til de positive
sidene, sammen med det faktum at uansett tid
og tilbud ser folk ikke ut til å bli lei av å ga i
fjellet. Den Norske Turistforening holder for

bausende godt stand og står som en kontrast
mot mye av den øvrige turistaktiviteten.

Turismen erstatter inntekter fra primærnæ
ringer og hjornestensbedrifter i et distrikts
Norge som strever for å overleve økonomisk
og sosialt, og er således blitt et viktig ben og sta
pa for mange bygder. Det er likevel ikke til å
komme forbi at turismen er blitt en av verdens
største industrier. Og som storindustner flest

- Tiedforer den storstilte utbygginger, forurens
- .aing og slitasje på naturen.

Dennis drømmetur
Vi drar ikke lenger bare på paske- og sommerfe
rie. I lost, vinter og jul er vel egnet for avslapping
noen hundre eller tusen kilometer borte fra
hjemmet. Storby weekend i London, Amster
dam eller for den sakens skyld New York, blir
mer og nier vanlig. Slikt blir det co-utslipp av.

Det rm)derne menneskets krav til standard
og komfort krever stadig bedre fasiliteter og
infrastruktur, i tillegg til okt energibruk. Dette
er paradoksalt. ettersom kravene kan ødelegge
det mange turister er ute etter, i hvert fall i
deler av sin fritid, nemlig urort natur.

Noen hundre år etter de første «touristene»,
nærmere bestemt den 6. mai 200 i, satt en for
tumlet liten mann i en ørken i Kasakhstan og
forsøkte å oppsummere en seks dagers pakke
tur til i So millioner kroner. Verdens første
romturist, den amerikanske mangemilliarda’
ren Dennis Tito, har foreløpig skrevet siste
kapittel i reiselivets historie. Men der de
rikeste av oss går foran kommer som regel vi
andre tuslende etter så fort vi får penger nok.

Det er langt mellom Tito og oss som går
over Besseggen en varm julidag. Men som
turister har vi en ting felles, vi setter spor etter
oss spor i den naturen vi utgangspunktet
søker etter. •

Reiselivshistorien

begynte med

unge velstående

engelskmenn,

som på 16- og 17-

hundretallet fore

tok sin «grand

tour» gjennom

Europa.

Sydenferien kommer
Etter den annen verdenskrig førte mer fritid og
bedre økonomi til at turismen antok nye for
mer. Nye og raskere passasjerfly, kombiner\ N
med økonomisk oppgang, førte med seg en ny
type for reiseliv, masseturismen.

I Norge hadde Kan og Ola sakte men sikkert
begynt å dra pa ferie i sitt eget land helt fra
århundrets begynnelse. Rundt 1060 begynte

På 60-tallet fikk

bilene eggformet

campingvogn på

slep, i tillegg til

takgrind
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Av KRISTIAN JAHRE

Turistene som oppsoker Norge er ikke ute
etter storhyferie, sol- oi strandliv eller
rene k ulturopplevelser. Turistene trekkes
til Norge på grunn av den flotte naturen.

—Det å oppleve ekte og— om ikke ube
nyttet — sa i hvert fall urort natur, er
hovedmotivasjonen deres, sier Brre I3erg-
lund, viseadministrerende direktør i Nor
ges turistrid.

Bergiund forklarer at utlendingene som
kommer hit uten unntak er mennesker
som er på jakt etter naturn ære opplevelser.

— De har pa forhand skaffet seg mye
kunnskap om omradene de besøker.
Turistene som kommer hit er svært inter
essert i a legge til rette for at naturen skal
forbli urØrt. De er svært hevisste på å ikke
sette spor etter seg, slik at enten de selv
eller venner kan komme tilbake til flotte
steder. Pa en måte blir turistene litt natur
forvaltere de også.

Ekskiusiv gruppe
— har tunstt’ot’ bedre kjennskap til norsk
naturenn nordtncnnflest?

—Vel, man kan i hvert fall si at de har en
oppmerksomhet og motivasjon for å ta
vare pa naturen som går langt utover det
vi som bor her har, sier Berglund.

— Kan turistene vært’ med pd å «slitt ut
populære reisenw i?

Reiselivsbransjen må kartlegge
hvordan de påvirker natur- og
miljø, krever Norges Naturvernfor
bund.

—Vi vet nøyaktig hva norsk industri slip
per ut og hvordan de påvirker naturen.
Seriøs industri skal kunne tallfeste sin
miljopavirkning. Men fortsatt dokumen
terer ikke reiselivet hvordan de påvirker
miljøet. Det er første steg for å forbedre
seg, sier informasjonssjef Kåre Olerud i
Naturvernforhundet. Han påpeker at rei
selivet stimulerer til okt forbruk, blant
annet av areal og transport.

— Nei. Turistene som kommer hit tilho
rer et lite, men eksklusivt segment. De er
bade velutdannede og ofte ogsa velsta
ende. i og med at de er få i antall, vil de
ikke på noen mate overheskatte naturen.

— Ja til gasskraft
Ogsa Reislivsbedriftenes landsforening
(RBL) vil ha mest mulig urort natur.

— Samtidig har jeg registrert at det er
mange seriøse aktører i reiselivsbransjen,
som er natur- og miljøengasjert. Jeg tror
ikke de går inn for naturodeleggelse og
ressurssløsing.

Olerud understreker at reiselivet har
mange positive effekter, blant annet ved at
folk knytter kontakter over landegrensene.

— Naturopplevelse og -glede er dessuten
vesentlig for at folk skal bry seg om natu
ren. Derfor vil vi ha folk ut i naturen, men
vi blir kanskje nødt til å legge visse
hegrensninger. I USA får man ikke gå fritt
i naturvernområder, men må holde seg til
stier som tåler aktiv bruk, sier ()lerud. •

— Ethvert angrep pa norsk natur er et
angrtr) pa norske reiseli sinteresser — og
dermed svært betenkelig, sier informa
sjonsradgiver Baard l’iksdal i RBL.

Fiksdal understreker imidlertid at re N
seli sbedriltene ikke er imot enhvei
utbygging.

— Sa lenge en utbygging ikke er i strid
med turistinteressur, krn vi si ja til det. Vi
er for eksempel for gasskraftverk. Hvis
gasskraftverk kan bidra til at man ikke
bygger ut et flott vassdrag, synes vi det er
bra. Dessuten må samfunnet ha kraft. Vi
ønsker å sta for cr1 ansvarlig miljøpolitikl
og mener man bor se helhetlig pa det, for
klarer Fiksdal.

For allmennheten
Et viktig prinsipp for RBL er at allmenn
heten ikke skal lide pa grunn av cr1 utbyg
ging.

I Ivis en utbygging forer til at all
mennheten blir stengt ute av et omrade til
fordel for en liten ekskiusiv gruppe.
mener vi det er galt. Boligbygging i Nord
marka er vi for eksempel imot. Vi er skep
tisk til enhver pri atisering av naturres
surser, sier :iksdal •

Tema: TURISME

Turistene tar
vare på naturen
- Turister som kommer til Norge har et sterkt ønske om å ta vare på
den norske naturen, mener Norges turistråd.

Et herHg -‘ . ..,

...

h u ndeiiv

TUrister besøker marmorslottet. Til Norge kommer de for å oppleve urørt ncitur.

Etterlyser miljøregnskap
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ordet være kjedelig og slitsomt? Må vi fryse
og spise guffen mat? Blir det i tillegg dyrt?
Det er en del spørsmål som melder seg for
to personer som skal velge seg ut en

såkalt opplevelsesferie med miljø-touch.
Spørsmål fulle äv fordommer. Ikke på overflaten

selvsagt, man er da politisk korrekt, men sånn røfflig
rett under. Vi mente vi hadde hørt noe om opplevel
sesferie på gård med obligatorisk vedhogst og skog
planting

Fordi vi er glade i den norske vinteren og i tillegg
ikke er spesielt glad i snøscootere, falt valget på tur
med hundespann. En gammel drøm om å besøke
Røros-martnan ble lagt inn i planen og dermed var det
klart at vi måtte finne et firma med firbente i nærhe
ten av Bergstaden.

Det bød ikke på problemer. Ved å søke litt på nettet
kom vi fram til Røros Husky Adventures, drevet av
Torgeir øren, en av Europas beste hundekjørere.

På telefon fikk vi framlagt flere turforslag, fra turer
på noen timer til flere dagers ekspedisjoner. Vi
bestemte oss for en to dagers tur med seterovernat
ting på Gauldalsvidda. At vår tidligere erfaring med
hundekjøring begrenset seg til sparkstøtting med
vimsebikkje gjorde ingen ting. Vi måtte bare ta med
godt med klær.

Ormhaugen gård ligger åtte kilometer utenfor sen
trum av Røros. Her holder Tprgeir med familie til, I til
legg til gårdsdriften driver familien campingplass om
sommeren. Samboer Mary jobber i kommunen. Det
gjelder å ha mange bein å stå på. Med sau, storfe og
hunder har familien Øren noen hundre.

Vi ankom Ormhaugen med noen forestillinger om
polarhunder som viste seg å være fullstendig feil. At
dette var helville halvulver som ikke hadde den ring
este interesse av noe annet enn trekking, grov kjeft og
blodig slakteavfall, for eksempel. Det stemmer dårlig
overens med hundene til Torgeir Øren. Hundene, av
rasen alaska-husky, logrer så de nesten går av på mid

Utstyrt med snøscooter•dress utenpå fjellanorakkene,
pluss snøbriller, stiller vi oss på hver vår slede. Vi blir
instruert om snøankerets fortreffelighet samt hvor
dan bremsene virker. Begge deler svært nødvendige
virkemidler for å tøyle seks huskyer som helst vil dra
deg dit pepper’n ikke gror før du får sagt snøgg.

Jeg merker en ørliten hjertebank når jeg studere
hundene foran meg. De hyler og spinner i
snøen, og jeg får en ganske tydelig assosia
Sj()fl om formel-i biler som varmer dek
kene før start.

Ga! roper Torgeir, og den tunge frak
tesleden skyter fart ut av hundegården.

Ncrmest uten
å heve stem
men styrer
Torgeir seksten
hunder dit han
vil.

GO! roper min samboer, slik hun har lært, og slip
per bremsen på sin slede som suser etter lederen.

GO! hadde jeg og tenkt å rope, litt myndig ut i vin
terluften, men de seks råsterke hannbikkjene jeg er
blitt tildelt drar i vei med bremsen på. Her er det bare
å holde seg fast. Timber og Jack er brødre, og er moto
ren i spannet. Gamle Max er den selvskrevne leder.

I virkeligheten går det ikke så fort. i kilometer i
timen er et omtrentlig gjennomsnitt. Men da teller
motbakkene med. På flatmark og i utforbakker får
man fartsfølelse.

Det er imidlertid flest motbakker til å begynne
med. Vi passerer Kongens Gruve på vei opp på fjel

let. Her, på den Gamle Malmvei vandret An
Magrit og Hovinstuten. Nå peser Timber og
Jack på for å ta igjen gjengen foran.

Bratt og slitsomt for hundene, men en fin
måte å bli kjent med det hele på for en fersk
hundekjører.

Etter hvert som vi kommer innover i fjellet
føler vi at vi begynner å få tak på kjøringen. Og
akkurat det er en viktig del av Torgeirs filosofi.

De fleste har ikke kjørt hundespann før.
Det er imidlertid ikke vanskelig å komme

opp på et visst nivå. Jeg mener
det er viktig gi folk følel

sen av å lykkes, sier

Når han ser at
vi har tak på det
øker vanskelig
hetsgraden i ter
rnget. Utfor
kjøringene blir

skrekkblandet fryd.

______

Spannet i hvilemodus
Torgeir Øren har drevet virksomheten i ti år. Til å
begynne med var det lite å tjene. Det lille firmaet fam
let seg fram i markedsføringsjungelen før de landet på
en kombinasjon av internett og deltagelse på messer
og lignende tilstelninger. Nå har Øren omtrent så
mange kunder som han kan betjene.

— Når det gjelder markedsføring har det vist seg at
en kombinasjon av det gamle og nye er det som fun
gerer best for oss, sier han.

Hvert år frakter han og hundene 3—400 mennesker
inn i fjellet. Turene varer fra et par timer til flere
dager. Deltagerne spenner fra barnehager til turfolk,
firmaer, pensjonister og brudepar. -

Du kan være med som passasjer, eller du kan kjøre
selv. Foring og stell av hundene om kvelden hører
med for den som vil. Det setter Øren pris på.

— Folk er forskjellige. Tyskere og sveitsere vil gjerne
være med på alt. Helst vil de sove ute med hundene i
snøen. Nordmenn har litt mer varierte ønsker.

Øren ler når han tenker på gruppen med datakon
sulenter som bare parkerte hundespannet i hvilemo
dus utenfor hytta og forsvant inn for kvelden.

— Det var fascine
rende å se noen av
landets skarpeste
hjerner innen ny
teknologi i nye og
uvante omgivelser,
sier han,

Vi når setra litt
før mørkets fran
brudd. Nå skal det
bli godt med mat.
Men først og fremst
for hundene. Det er
de som har gjort
jobben. Vi har jo

Folk skal få en fin naturopplevelse. I til
legg ønsker vi å gi dem følelsen av å
mestre noe, sier Torgeir øren i Røros

Husky Adventures.

er fra kysten, merker vi at vi er slitne. Etter finnbiff og.
potetstappe er det pussig hvor fristende soveposen
virker.

Dagen etter starter med blytungt og grått vinter-
vær. Vi fôrer hunder og får oss en bedre frokost før vi
setter i gang. Nå kjører vii utkanten av Norges nye
nasjonalpark, Forellhogna. Også denne dagen tilba
kelegger vi om lag femti kilometer. Vi stopper og
«snækker» som er hundekjørersk for å gi hver hund
en ball med fett. Ren energi som går ned i to glefs. Selv
skylaget forsvinner og vidda ligger badet i sol. Jeg tar
meg i å håpe at Torgeir ikke finner veien hjem.

Tilbake på Ormhaugen gård slipper vi hundene løs
i hundegården. De 24 som ikke fikk være med på
turen hilser os med ville hyl. Vi løser samtlige hunder
fra sledene og blir vitne til noe utrolig. Torgeir hever
nærmest ikke stemmen når han roper «Beivas». Og
vips kommer en svart og hvit hund bort og lar seg
feste i lenken til hundehuset. Deretter skjer det
samme med Pluto, Scotty, Krutt, Timber, Jack, Vinta
osv. Torgeir har aldri slått, eller engang snakket høyt
til en hund.•

Tema: TURISME Tema:TURISME

Pavlovs hunder siktet når det ringte i en bjelle. ørens
,Iunder, som Pluto, elsker turister.

ten når vi kommer inn i hundegården. Betingede
reflekser. Ørens hunder vet at turister betyr tur.

— De er vant til å bli håndtert av folk, sier Torgeir.

Flere hundre bein å stå på

Han forklarer oss hvordan vi kobler hvert vårt spann
med seks hunder. Selv skal han kjøre i tet med i 6 stk.
Det er mye snø i fjellet og den fremste sleden må
brøyte. Det er tungt. Dessuten har Torgeir sleden full
av hundemat og sikkerhetsutstyr. Gauldalsvidda i
februar skal man ha respekt for, og mat, ekstra klær og
telt er obligatorisk.

Råsterke hannbikkjer

0

han.

bare stått bakpå.
Det er imidlertid en
illusjon. Når samt
lige 28 hunder er
foret og fortøyd,
som vi sier vi som

.1
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Av AUDUN GARBERG

500 ooo nordmenn svarer at de kan tenke
seg å dra på sykkelferie med minst en
overnatting. Det er en kraftig økning fra få
år tilbake. Men hvor mange som virkelig
drar vet ingen.

— Vi har problemer med å telle antall
syklister, forteller leder for prosjektet Syk
kelturisrne i Norge, Hilde Nancy Skaug. Pro
sjektet ble startet av Statens nærings- og

distriktsutviklingsfond og skal viderefø
res som en stiftelse.

Vil ha informasjon
En årsak til den økende interessen er sat
sing på helhetlige sykkelruter, skiltet av
Vegveseriet.

—Fra utlandet vet vi at sykkelturister er
mer enn normalt opptatt av informasjon,
som kart, overnatting og spisesteder. Der
for har vi laget sykkelguider for flere av
strekningene, sier Skaug.

Rallarvei og Telemarkskanal
En av de populære sykkelrutene går langs
Telemarkskanalen, der kan man ta båt
opp og sykle tilbake.

— Telemarkskanalen hadde de en tre
dobling av antall reisende med sykkel i år
2000. Hittil i år ligger de 25 prosent over
samme periode i fjor. Det er et kjempe
rush og problemer med å finne overnat
tingsplass til alle, forteller Skaug.

Den definitive eneren blant sykkelruter
er imidlertid Rallarveien, fra Haugastøl
eller Finse til Flåm eller Voss. Den får
besøk av zo 000 syklister årlig, forteller
fagkonsulent Sissel Jenseth i Syklistenes
Landsforening.

— Den er blitt et «must», som alle litt
sporty mennesker «skal ha gjort» — omtrent
slik man skal ha sett slottet. Naturopple
velsene er flotte, og turen går på historisk
grunn. Dessuten er ruten hilfri, og har få

å, :$

oppoverbakker. Derimot er veien man
“kler på. skrekkelig dårlig, sier Jenseth.

Rallarveiert er også en kort tur, man
rekker å trå den i løpet av en helg, noe Jen
seth mener øker interessen.

3 til 6 mil om dagen
Flertallet av sykkelturistene er mellom 30

og år, viser en undersøkelse prosjektet
S.ykkclturisme i Norge har gjennomført. Tre
til fire personer sykler sammen i tre til fire
dager. Flertallet bor på hotell eller pensjo
nat.

— En vanlig person sykler mellom 3 og
6 mil hver dag, sier Jenseth og legger til at
det gjelder de som ikke er i spesielt god
form og sykler fordi de vil ha en opple-
velse, ikke fordi de skal bevise hva de
kan.•

Gråvær og flaks
Bagasjebrett og sidevesker pakket vi med
soveposer, telt, liggeunderlag, stormkjøk
ken og noe annet turutstyr vi fant på lof
tet.

På bussen sørover fra Oslo kunne vi
betrakte de grå skyene og regnværet uten
for. Vi hadde allerede tatt ut en god slump
flaks ved avreisen. Nor-way Bussekspress
garanterer bare plass for de to første
syklene, men vi fikk presset på nummer
tre og fire. Sjåføren ristet oppgitt på hodet
og bukserte dem inn i bagasjerommet.

Fire timer senere rullet vi inn på Rute
bilstasjonen i Arendal, og sannelig gløttet
sola frem i det vi stappet i oss første por
sjon med obligatorisk pommes frites.

Vi sikret oss et sykkelkart på turistkon
toret, dessuten er sykkelvei i skiltet fra
sentrum. Hyggelige små veier, avbrutt av
korte strekk på riksveien. En og annen
sommerturist med bilmotor på størrelse
med egoet suser forbi i svingene, men
stort sett kjører bilene i avslappet ferie-
tempo.

Nyter naturen
Å finne en usjenert teltplass når man ikke
er lokalkjent, viste seg å være den første
utfordringen. Med god hjelp fra sykkelk
art og turistkontor havnet vi første natt på
et gammelt festningsanlegg en mil sør for
Tvedestrand. Riktignok ikke helt usjenert;
vi hilste på et par dusin turgåere utover
ettermiddagen og kvelden. Men hvem
kan klage når man våkner opp i solskinn
med utsikt over havet?

Strekningen Arendal-Kragerø passer
perfekt fire utrente feriesyklister. Småste
der og småbyer ligger på rekke og rad.
Flerfoldige forfriskninger lokker fra kios

ker og kaféer. Tempoet gir oss rikelig
anledning til å nyte naturen underveis:
Små og store heier, litt skog, vann, skjær-
gård og sjø. Når svetten renner og kroppen
begynner å fuske, tar det sjelden lang tid
før en badeplass åpenbarer seg ved sjø
eller vann.

Tålmodigheten tar slutt
Lokker gjør også muligheten for en avstik
ker til øysamfunnet Lyngør, Europas best
bevarte tettsted. Vi parkerer sykler og opp
akning på kaia og blir loset over i taxi-båt.
Små og trange smug leder oss mellom den
fantastiske, gamle trehusbebyggelsen.

Men med mindre du kjenner noen med
stor hage, er mulighetene for å sette opp
telt ute på øyene minimale. Dermed ender
vi på camping. Først på Risøya, deretter
ved Risør. Vi har fortsatt flaks: Regnværet
kommer om natta og drar med morgeng
ryet, men tredje natt måtte teltet gi tapt.
Da vi våknet med regnvann mellom
tærne var tålmodigheten slutt.

For 700 kroner ble fire slitne syklister
innlosjert i Kragerø sentrum. En smakløs
leilighet over to plan, men det viktigste
var på plass: dusj, seng og tak over hodet,
Vi hadde tråkket om lag tre mil om dagen,
var strålende fornøyd med oss selv og syn
tes vi fortjente såpass. Vi hadde taklet
været, lagt ambisjonsnivået passe lavt og
fått tid til å nyte både natur og byliv.

Turens største utfordring var å. frakte
syklene fra Kragerø tilbake til Oslo. Toget
er nedlagt og på bussen kan man ikke
bestille plass til sykkel. Dessuten kom
bussen sørfra og var allerede full av passa
sjerer og bagasje. Men etter å. ha ventet i
regnet på buss nummer to, kom vi oss
hjem.•

1j’Mddagsetapper på tre til seks mil har mat-i
god tid til å nyte naturen under’.’eis.

‘fr

Sørlandssommer
på sykkel

Vi startet med rifla
pommes frites på
Rutebilstasjonen i
Arendal. Tre dager og
ti mil senere parkerte
vi syklene utenfor en
leid leilighet i
Kragerø.

Av AUDUN GARBERG

(tekst og foto)

I

kZJE

Planen var å kombinere Sørlan
det med en noenlunde sunn og Fra Arendal til Kragerø kan du sykle på små Hygge-
billig ferie. Dermed valgte vi lige veier, bare avbrutt av korte strekk på riksveien.
sykkel, selv om ingen av oss fire
hadde vært på sykkelferie tidligere.

Turister tråkker til
Sykkelhoteller og flere spen
nende ruter gjør at en halv
million nordmenn vurderer
utslippsfri ferie på to hjul.

• Mer informasjon: Syklistenes landsfore

ning: www.slf.no

• Stiftelsen sykkelferie i Norge:

www.bike-norway.com
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• Pengene du bruker er med

på å bestemme i hvilken

retning turismen utvikler

seg. Bruk dem til å støtte

turoperatorer og leveran

dører med en anerkjent

miljoprofil.

• Velg innlosjering med syste

mer for å behandle avfall

og utslipp. Og gjerne steder

som bruker miljøvennlige

energikilder. Hvis mulig:

Velg turoperatør, reisebyrå

eller hotell med en uttalt

miljøprofil.

• Hvis mulig: Besøk stedene

utenom høysesongen. Den

sammenfaller ofte med de

tørreste månedene når

spesielt presset på

ferskvannsbeholdningen er

høyest.

• Lær om kultur og skikker i

området før du drar. Lytt til

guidens råd.

• Skaff nødvendige tillatelser

før du besøker naturreser

vater og andre beskyttede

områder.

• Reduser vannforbruket ved

å dusje i stedet for å bade.

Reduser også lengden på

dusjen, så sparer du energi.

• Resirkuler aviser og blader.

Reduser antall brosjyrer og

kart du bruker og returner

det du ikke trenger.

Av KRISTIAN JAHRE

— Aldri, aldri mer Interrail, het det i Lars
Kilevold og Torstein Bielers ungdomsmu
sikal Papagaya-expressen fra 1988. Lite
ante herrene Kilevold og Bieler om hvor
rett de skulle få.

Fram til 1992 lå salget av lnterrail-bi. 3
letter i Norge stabilt på om lag 15 000

hvert år. I 1993 stupte imidlertid salget og
endte på 6653 billetter. Det har aldri klart
å ta seg opp igjen. Tvert imot har det gått
sakte, men sikkert nedover. I 2000 ble det
solgt 5086 Interrail-billetter til ungdom
under 26 år. NSB forklarer nedgangen
først og fremst med kraftig prisøkning,
men årsaken er sammensatt.

— Billettene gikk opp med mer enn 20

prosent. Samtidig var det dårlig økonomi
blant ungdom og liten tilgang på jobber
ved siden av studier. Dessuten gikk det
rykter om at Interrail-tilbudet var lagt
ned. Mange var også redde for å reise i
Europa på grunn av krigen i Jugoslavia,
sier Wenche Berger, produktansvarlig for
Interrail i NSB.

• Hold deg til stiene når du er

på tur. Fjern ikke planter og

mat ikke dyr. Koralirev blir

lett skadet og det er viktig

at båter ikke ankrer opp på

dem. Vær også spesielt

oppmerksom ved naviga

sjon i farvann med rev. Ikke

kjøp skjell eller andre suve

nirer som kan oppfordre til

plyndring av rev. Hold deg

også unna produkter laget

av truede arter.

• Ta ikke med koraller, skjell

og andre marine suvenirer

fra sjø eller strand. Det kan

skade okosystemene.

• Gi tilbakemelding hvis en

turoperatør eller andre er

flinke til å ta vare på miljøet

og informere andre om hva

de kan gjøre. Gi ros og ris til

de som fortjener det.

Fortere med fly
En annen forklaring kan være at flyselskc.
pene etter hvert har utviklet et tilbud som
ligner svært på Interrail, såkalt flyhop
ping. Billettene kalles flypass og i Norge er
det Killroy Travels som selger passene.

— Vi har ikke eksakte tall på hvor
mange flypass vi selger, men tilbudet er
veldig populært, sier markedssjef Heidi
Jondalen i Killroy Travels.

Flypass er en rundreisebillett for fly. Du
bestemmer på forhånd hvor du vil reise,
men bestemmer når du vil reise fra sted til
sted underveis.

— Kaprer tilbudet kunder som tidligere
ville valgt Interrail?

— Ja, folk har blitt raskere i tanke-
gangen, informasjon flyter raskere og folk
ønsker også å forflytte seg raskt. Og det
går jo fortere med fly. Har man kort tid til
ferie eller skal langt, får man mer tid på
reisemålet ved å fly framfor for eksempel
tog, sier Jondalen.

Hun tror likevel det er plass til både
Interrail og flyhopping i reisemarkedet.

Dyrere med tog
Wenche Berger i NSB er enig i at billigere
flybilletter er en viktig del av forklaringen
på hvor det ble av alle interrailerne. Dess
uten peker hun på at det er blitt økono
misk mulig å reise lenger. Fjerne reisemål
har blitt mer tilgjengelig for alle.

— Det som tidligere var nærmest uopp
nåelig, er nå mulig. Dessuten vil folk ha
varierte ferieformer. Før var det mange
som reiste på Interrail år etter år, mens det
i dag er nesten utenkelig å reise på den
samme ferien som i fjor, sier Berger.

I tillegg har togreiser blitt relativt sett
dyrere.

— Dette har sammenheng med at stan
darden på togene har gått opp, og dermed
også prisen, forklarer Berger.

Et annet moment som er med på å for
klare nedgangen, er at mange som tidli
gere løste Interrail-billett slett ikke hadde
tenkt seg på togloffing.

— Billettene var sterkt underpriset.
Skulle man for eksempel til Paris, kunne
det lønne seg å kjøpe Interrail-billett fram
for tur-retur Paris. Slik er det ikke lenger,
sier Wenche Berger.

Mens Interrail tidligere var et rent ung
domstilbud, er det nå også mulig å løse en
litt dyrere, men tilsvarende, billett for
voksne. Hvert år løser mellom 2500 og
3000 over 26 år Interrail-billett.

PS! Hittil i år har salget av Interrail-bil
letter økt med 12 prosent.

— Vi ser optimistisk på Interrail-salget i
2001, sier Wenche Berger.

• Sverige og Norge er de

landene det selges flest

billetter i forhold til antall

ungdommer.

Tema: TURISME Tema: TURISME

Masseturismen før til en enorm belastning på naturen på de mest populære turiststedene.

Aldri, aldri mer Interrail?
For de eventyrlystne holder

ikke lenger Europa.
Flyhopping er i ferd med å ta

over for Interrail.

tzs:

FOR SYDENTURISTEN

Hver tredje turist i verden legger turen til Middelhavsområdet, viser tall
fra World Tourism Organisation. Samlet utgjør turistene et hardt press
på regionens natur og ressurser. Her er noen tips om hvordan du kan
redusere dette presset - tips som også kan komme godt med hvis du
besøker andre populære turistmål. Tipsene er utdrag fra WWF5
turistvettregler for området rundt Middelhavet.

• Velg sport og andre aktivi

teter som er tilpasset og

forenhig med stedets natur,

landskap og bevaring av

miljøet.

• Begrens bruken av energi,

inkludert air condition og

varmtvann.

• Hvis mulig: Kjøp lokale pro

dukter og velg turoperato

rer som er lokalt eid og sys

selsetter folk i lokalmiljoet.

Ved å kjøpe lokale produk

ter bidrar du til den lokale

økonomien og reduserer

transporten.

• Respekter regler og regule

ringer, vær oppmerksom og

ansvarlig. Fyr for eksempel

ikke opp bål der det er for

budt.

En trøtt togreisende på sta
sjonen i Enna på Sicilia.
Dagens unge loffere fore
trekker raskere transport
midler enn toget.

• lnterrail-billetten ble

lansert i anledning Den

Internasjonale Jernbane

unions 50 års-jubileum i

1972. Det var ment som et

engangstilbud, men ble en

enorm suksess - og har

blitt gjentatt hvert år

siden.

• I dag finnes flere varian

ter av interrail-billetter,

blant annet er Europa delt

inn i åtte forskjellige soner,

hvor du kan kjøpe billett

for en eller flere soner, og

for 22 dager eller en

måned. Det selges også

interrail for voksne.
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Hippo lager
attraktive
produkter
av melk- og
i u i c e karton g en
du leverer inn!
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9627 Julehygge, 6 kort og konv kr.9,- Antall
9625 Småkryp, 6 kort og konv kr.59,- Antall
9315 Aktivitetskalender 2002 kr.95,- Antall
9916 Pennevenn Brevsett A4 kr.88,- Antall
9210 Sjiraff Notatbok A5 kr.78,- Antall:
9205 Stopp volden Notatbok A5 kr.78,- Antall
9324 Fotokalender 2002 kr.52,- Antall
9330 Fødselsdagskalender Hippo kr.95,- Antall:

Navn TIf.dag

Adresse: .

Betalingsform: D Faktura D Visakort 1 Euro/Masterca

Kortnr evt.CRI

Utløpsdato Signatur

Sendes Hippopotamus AS, Fredensborgvn.24 E, 0177 Oslo,
fakses 22 03 80 88 eller e-post: ordre@hippo.no
Porto 50 kr for bestilling under 600 kr - ellers portof ritt.
Ved bruk av kort intet fakturagebyr. Varer på faktura koster 40 kr I gebyr.

i henhold til:
* OHSAS 18001 / HMS forskriften
*1S09001
* F standarden
* ISO 14001

Bureau Veritas Quality International
Pb 1765 Vika, 0122 Oslo
Haakon Vils gt 6
Telefon 23 11 85 00
Telefaks 23 11 85 01

* Opprydning i miljogifter
i Sandefjordsfjorden

Sandeljord kommune skal gjennomfcire et pilot
prosjekt for opprvdcling i forurensede sedimenter
innerst i Sandefjordsfjorden. Prosjektet stottes av
SFT/Miljøverndepartementet. Den kunnskapen vi
tilegner oss skal komme andre havner og fjorder

med forurensningsproblerner til gode.

DEFA WZsrmUp gir deg en forvarmer og srarrklar bil, Du slzøper å
bruke tidpå å skrape is av vinduene, og du er sikret topp lade, batteri.
Ved hjelp av ssyringsenheten på dashbordet taster du inn ønsket tidfor
opp varming. Enkelt og greit — og aller viktige: varm motor forurenser
mindre.

Har du tid til å kose deg med barna om morgenen? Prate litt om
hemmeligheter over frokostbordet. Leke. Se over leksene. Eller
smøre en ekstra god matpakke, kanskje? Ja, gi dem ro og nærhet.
Før dagen tar av i sitt vanlige tempo. Med DEFA WarmUp i bilen,
får du den lille ekstra tiden du trenger om morgenen.
DEFA WarmUp er et komplett hilvarmesystem som gir deg ferdig
oppvarmet bil. Dermed er du alltid sikret varm og startvillig motor,
oppvarmet kupi, isfrie ruter og toppladet batteri til ønsket tid.
Uansett hvor kaldt, rått og guffent det måtte være ute — og husk
på at varm motor forurenser mindre!
DEFA WarmUp får du kjopt hos din hilforhandler og ledende
hilverksteder og bilrekvisitaforretninger.
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For organisasjoner på vei mot excellence
Sertifisering av ledelsessystemer for
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For mer informasjon, kontakt Sandefjord kommune:
e-post: sentraladm©sandefjord.kommune.no

/ Telefon: 33 41 60 00

/Telefaks: 33416001

tilfredse:
* Medarbeidere

I
Kunder

* Eiere
* Samfunn / miljø

933f2
i4Z

0 932t

I

i
Vil du helst slippe
å dra henne med ut

i en kald bil etterpå?

I

4

www.hippo.no

Kjøp produktene i din
nærmeste bokhandel,
bestill på www.hippo.no
eller send oss denne
slippen.
På www.hippo.no kan
du se hele produkt-
utvalget vårt, lese
annen Hippoinfo og
finne morsomheter som
e-kort, anirnasjoner og
PC-effekter!

RETUR KARIONG

GZippopotamus’
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1\WarmUp
Varm og startklar bil til ønsket tid.

www.defa.com
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MORA TIL FREDERIC HEDRET

• Alexandra Hauge, leder av Sandefjord

Naturvern er tildelt Felles Framtid-prisen av

Prosjekt Felles Framtid (PROFF).

- Mens Sandefjord er stolte av sønnen

Frederic som får masse skryt fordi han har

.gjort som mora hans sier, må Alexandra

stadig kjempe mot Strømmen her lokalt.

Men Alexandra er en person som gjør mye

for barna og barnebarna våre, sa PROFF

leder Tor Oskar Jørgensen til Sandefjords

Blad da prisen ble overrakt.

Prisen består av et diplom og 25 000 kro

ner.

LOKALLAGENE TO STEMMER
UNNA MØTERETT
• Naturvernforbundets landsmøte i Mandal

vil ikke gi lokallagene direkte møterett på

senere landsmøter, Forslaget om å gi lokalla

gene direkte møterett manglet imidlertid

kun to stemmer fra å bli vedtatt i Mandal.

Diskusjonen om Inøterett for lokallagene

har vært en gjenganger under de siste lands-

møtene i Naturvernforbundet. Tilhengerne

mener dette vil gi lagene større følelse av

tilhørighet i organisasjonen, og dermed sti

mulere til økt aktivitet. Motstanderne på sin

side frykter at dette vil bety flere deltagere

på landsmøtene, og dermed en mer tung

rodd organisasjon.

Derimot bestemte landsmøtet å opprette

en ny medlemskategori. Studenter som kan

fremlegge gyldig studentbevis, kan heretter

betale redusert kontingent i forbundet.

Landsmøtet klarte også å samle seg om

en ny fordelingsnøkkel for medlemskonting

enten. Den nye fordelingen medfører at fyl

keslagene vil få noe mer penger fra sentral

leddet pr. medlem i områder med lokallag.

Sentralleddet blir den økonomiske taperen

i dette.

Naturvernforbundets ambisiøse målset
ning betyr at det må stiftes 0,83 lag i
måneden. Da Natur 8 miljø gikk i tryk
ken to måneder etter landsmøtet, var det
ennå ikke rapportert om nye lag. Med
andre ord ligger forbundet 1,67 lokallag
etter skjema.

— Men jeg vet at flere fylkeslag har ting
på gang, sier organisasjonssjef Jan
Vevatne.

Vevatne forteller at en egen komité
allerede er i gang med å lage en strategi
på hvordan det nye arbeidsprogrammet
skal gjennomføres.

— Her vil vi sette oss ulike delmål og
fastsette kampanjer for å skaffe de nye
lokallagene. Det som nå er viktig er at
satsing på organisasjonen blir til faktisk
arbeid og ikke bare retorikk, sier
Vevatne.

For ordens skyld: Det er heller ikke
meldt om nedlagte lokallag etter Man
dal ...

Av KRISTIAN JAHRE

Naturvernforbundet i Lunner fyller år i
år. 30 år for å være eksakt.

— Laget har vært av stor betydning for
folks adgang til friluftsliv i Lunner. Press
mot Nordmarka og Romeriksåsen har
preget de viktigste sakene våre, sier
lokallagsleder Oddvar Olsen.

Olsen sier det fortsatt er stort utbyg
gingspress mot naturen i Lunner.

— Mest aktuelt er planer om storstilt

hytteutbygging rundt Mylla. Også nord i
Romeriksåsen er det stort press for hyt
tebygging. Vi kjemper også mot veimyn
dighetene i forbindelse med ny hoved
veg mellom Lunner og Nannestad. Vegen
vil rasere Romeriksåsen, mener Olsen.

Fårikål og vervestand
Jubileet ble feiret 8. september med fest-
middag bestående av fårikål, Øl, akevitt
og dans. På gjestelista sto både gamle og
nye medlemmer, sympatisører, Lars
Klevstrand og Erik Solheim.

Samme dag hadde også laget stand på
de to sentra i kommunen, Harestua og
Lunner, hvor de informerte om lokalla
getog Naturvernforbundet.

Arsaken til at Olsen valgte å gå såpass
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ENDELIG GJELDFRI

Forbundets første
lokallag 30 år

Landsmøtet i Mandal var bekymret for medlenisutviklingen i Naturvern forbundet.

I 30 år har naturvernere fra

Harestua og Lunner slåss

for å bevare Nordmarka og

Romeriksåsen.

• På Landsmøtet i Mandal kunne leder Erik

Solheim begeistret, og til heftig

trampeklapp, kunngjøre at

Naturvernforbundet nå er gjeldfritt.

Det er også klart at Naturvernforbundets

Venner, som har

hjulpet Natur

vernforbundet

gjennom den

økonomiske

krisa, har over-

dratt sin restbe

holdning på over

600 000 kroner

til Naturvernfor

bundet. Pengene

skal settes på et

eget vernefond.

Naturvernfor

bundets Venner

er nå oppløst, og vennenes leder for Kjell

Baalsrud ble utnevnt til æresmedlem på

Landsmøtet.

Vil ha 20 nye
lag på to årPå Naturvernforbundets

landsmøte fikk organisa
sjonen over 600 000 kr0-
ner fra Naturvernforbun
dets Venner. Vennefore
ningens leder, KjeII
Baalsrud, ble utnevnt til
ceresmedlem i forbundet.

På Naturvernforbundets

landsmøte i Mandal ble det
vedtatt at organisasjonen

skal ha 20 nye lag innen
neste landsmøte - altså juni
2003.

Av KRISTIAN JAHRE

bredt ut — i stedet for å ha et lite internt
arrangement — er at han håper å få til
bake noen av de gamle traverne i lokal-
laget.

— Utover høsten håper jeg å få mer fart
på laget og mer utadrettet virksomhet.

Eldste lag
Selv om Naturvernforbundet i Lunner så
dagens lys hele 20 år etter Sør-Varanger
Naturvern, regnes Lunner som Natur
vernforbundets første lokallag.

— Sør-Varanger Naturvern var tilsluttet
Naturvernforbundet som en slags satel
litt i mange år før de fikk formell status
som lokallag, forklarer informasjonssjef
Kåre Olerud. Olerud var selv med å starte
lokallaget på Lunner i 1971.

Naturvernforbundet i Sør-Varanger feiret 50-års jubileet med å dra på tur.

START DITT EGET LOKALLAG

Finnes det ikke lokallag av Naturvernforbundet der du bor? I så fall, er det jammen

på tide. Slik lager du et lokallag:

1. Skaff liste over medlemmer 3. Send et kort brev til med- lokallag. Prøv å få med

i kommunen. Dette får du lemmene. Fortell at det oppfordring til både med-

hos organisasjons- arbeides med å starte lokal- lemmer og ikke-medlem-

avdelingen i Naturvernfor- lag, at du håper de vil være mer om å ta kontakt. Før

bundet tif: 22 40 24 00. med og at de vil kontakte du besøker avisen er det

2. Se om du finner noen du deg. Standardbrev kan skaf- lurt å tenke gjennom hvilke

kjenner eller tror kan være fes fra sekretariatet, lokale saker det nye laget

interessert i å bli med å 4. Etter ca. i uke: Ring med- vil jobbe med.

starte et lag og kontakt lemmene, alle eller så 6. Arranger stiftelsesmøte.

dem. Det er nyttig å ha mange som mulig, og mvi- NaturvernforbundetS orga

noen å samarbeide med fra tér til stiftelsesmøte. nisasjonsavdeling bistår deg

begynnelsen, men ikke 5. Skriv til eller besøk lokala- gjerne hvis du trenger hjelp

absolutt nødvendig. visen(e). Få forhåndsom- med å utforme vedtekter

tale av planene om å starte og andre formaliteter.

50-år med naturvern i grenseland
22. juni feiret Naturvernforbundet i Sør- rettelsen av foreningen Sør-Varanger på vegne av jubilanten.
Varanger, tidligere Sør-Varanger Natur- Naturvern. I dag er Nikkelrens, atom- I februar i år var dessuten lokallaget
vern, 50-års jubileum. Jubileet ble mar- deponiet i Andreevabukta og depone- med å stifte Naturvern i Sør-Varanger.
kert med turer i Sør-Varanger og til Russ- ring av atomavfall aktuelle saker, men Stiftelsen har til formål å fremme tiltak
land, tegnekonkurranse for barn og utvidelse av Øvre Pasvik Nasjonalpark for å beskytte naturen og bevare mang
fotokonkurranse. og fredning av de siste rester av uberørt foldet i naturen i Sør-Varanger.

— Da Stortinget i 195 i sa nei til vern av natur er like aktuelle saker nå som for
urskogen i Pasvik, ga det støtet til opp- femti år siden, sier Gunnar Reinholdtsen
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Av KRISTIAN JAHRE
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Thoring slåss
mot vindmøller
- Et dødfødt prosjekt, sier
Erik Thoring i Naturvernfor
bundet i Rogaland om vind
kraftplanene på Høg-Jæren.

+J NORGES
NATURVERNFORBUND

801,5 342 Sentrum
0101 Oslo. Norge
Bes.ksadr.: Sklppergata 33. Oslo
lit: 22402400
Takt: 2240 24 10
6-post naturs’ennnaturvern.no
l.ltemett: http:IIwww.naturvem.no
Medlemskentffigent:
Horedmedlem: (inkl. Natur 6 mIljø) kr 290,-
Pensjonister og studenter: kr I 50,-
Husstondsmedlemmen kr. 60,-
Livovarig medlemskap (inkl. Natur & mO).): kr5800,-
Medlemmer av Norges Naturv.mforbund er automatisk medlem
av det lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til._

Naturvernforbundets fylkeslag:

Felles
front
mot
golf
Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (NOA) har opp
rettet et eget nettverk som
skal jobbe mot etablering
av golfbaner.

Av KRISTIAN JAHRE

— Golfsporten er i fremgang, og vi mener
utviklingen er ute av kontroll, sier Line
Andersen, leder for NOA.

Andersen forteller at nesten alle lokal-
lagene i Oslo og Akershus for øyeblikket
jobber med en eller flere golfsaker.

— Det jobbes enkeltvis mot hver sak,
noe som betyr at det sitter masse folk
spredt ute i organisasjonen med viktig
kompetanse. Nå skal vi samle troppene
for å bli sterkere og få gjennomsiag for
en mer bevisst og helhetlig politikk.
Golfforbundet, som vi jobber mot, er vel
dig gode på strategi og kommunikasjon
seg i mellom. Det skal vi også bli, sier
hun.

Skrekkeksempel
Andersen trekker fram utbyggingen av
Haga golfbane i Bærum som et skrekk-
eksempel på hvor ødeleggende golfspor
ten kan være.

— Markagrensa er brutt, vernede natur-
områder er blitt ruinert, gammelt kul
turlandskap er gått tapt og jordvernet ble
nok engang satt til side, sier Andersen.

Hun hevder at utbygger ikke har holdt
seg til reguleringsplanen. Dessuten
mener hun lokalpolitikere og kommu
neadministrasjon har sett gjennom fing
rene på at egne retningslinjer systema

c

Norsk Vind Energi planlegger å bygge
vindmøllepark på Høg-Jæren i Rogaland.
Får de det som de vil, skal det bygges
mellom 25 og 32 vindmøller med en
høyde på 90 meter. Naturvernforbundet
i Rogaland raser mot planene.

- Flere konflikter
— Hadde Norsk Vind Energi umaket seg
med å lese egnethetsanalysen for vind-
kraft fra Rogaland fylkeskommune,
hadde de aldri foreslått vindmølleparken
lagt til Høg-Jæren. Som det framgår av
analysen, er det flere konflikter i områ
det, sier Erik Thoring, daglig leder for
Naturvernforbundet i Rogland.

Blant annet peker han på nærheten til
landskapsvernområdet Syne svarden
samt at Hellandsmyr kommer inn under

vindmølleparken. Ifølge Thoring er dette
en spesiell type Jær-myr det er lite igjen

av. Han forteller
dessuten at en
utbygging vil skade
den utryddingstru
ede sorlige myrs
nipa, samt at parken
blir liggende innen
for deler av nedbørs
området for den fre
dede Håelva.

Er for vindmøller
Erik Tl-ioring: Thoring understre
For vin dmøller ker at Naturvernfor
men ikke på Høg- bundet i Rogaland
Jæren. er for vindmøller,

men mener de må
underlegges de

samme krav og restriksjoner som andre
inngrep i naturen.

— Rogaland kommer til â få mange
gode vindkraftprosjekt, men Høg-Jæren
blir ikke ett av dem. Kommer noen opp
med fornuftige vindkraftprosjekter, vil
vi selvsagt støtte disse, sier han. B

Mer positive til vindkraft
Vindmøller førte til frisk debatt
under Landsmøtet i Mandal i
begynnelsen av juni.

Hvor strenge krav skal miljøbevegelsen
stille til bygging av vindmølleparker?
Natur og Ungdom (NU) mener Natur
vernforbundet har satt seg på feil side i
debatten ved å stille så strenge krav at

Haga golfbane i Bærum: Markagrensa er brutt, gammelt kulturlandskap er gått

tapt og jordvernet ble satt til side, mener Naturvern forbundet i Oslo og Akershus.

tisk er brutt. Utbyggingen av Haga golf
bane er til etterforskning hos økokrim.

Endeløse eksklusive plener
I dag er det fem gigantgolfbaner i øst
landsområdet med opp til 27 hull, 20

baner med i8 hull og 7 mindre baner.
— Et raskt overslag tilsier at golfspor

ten allerede har lagt beslag på 6o kva

dratkilometer verdifull natur, frilufts
områder, kulturlandskap og, matjord.
Områdene forvandles til endeløse plener
til eksklusiv bruk for et lite antall men
nesker, sier Andersen.

Dersom alle eksisterende planer for
golfanlegg gjennomføres, vil ytterligere
ioo kvadratkilometer bli beslaglagt. •

ikke en eneste vindmølle vil bli bygd.
Under Landsmøtet i Mandal fremmet
NU derfor forslag til en uttalelse som
fikk mange til å se rødt, først og fremst
fordi den støttet bygging av møller på
Smøla — en utbygging som Naturvern-
forbundet kjemper mot.

Verken dette eller et forslag fra nestle
der Helene Bank om å erstatte uttalelsen
med et faktaark ble vedtatt.

Derimot fikk Ottar Michelsen fra Sør-
Trøndelag og sentralstyret oppslutning
om å endre uttalelsen fra å være positiv
til Smøla, til å være positiv til vindmøller
på Hitra, Kvaløya og Havøygavlen.

— Utbyggingene vil gi oss viktig kunn
skap om
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Uten. tittel
Hun har vært bistandsminister og
kaptein på Kjelsås’ første damelag
i fotball. Blant annet. Nå sier hun
farvel til Stortinget.

Av JENS P. rOLDNÆS

og AUDUN GARBERG (foto)

Jobben som miljøvernminister i Norge har hun
aldri hatt. Hun beskriver den likevel ved hjelp av et
eksotisk vekselvarmt dyr, nærmere bestemt pyton.

Siden hun kom fast inn på Stortinget i har
hun sittet i energi- og miljøkomiteen og har ord på
seg for å være engasjert. Nå vil hun ikke mer og det
er bakgrunnen for at Natur & miljø ville prate med
stortingsrepresentant Frafjord Johnson fra Roga
land.

— Ja, her ser det altså ikke ut, sier Hilde Frafj ord
Johnson og viser oss inn på stortingskontoret hun
snart skal forlate.

I løpet av tretti sekunder ser det imidlertid «ut»,
og vi er helt sikre på hva vi måtte satt av en god dag
til dersom hun skulle avlegge vårt kontor et besøk:
rydde.

Hun har det vi må kunne kalle en eksotisk barn
dom. Født i Afrika i ‘963. De første åtte årene av sitt
liv bodde hun i Tanzania. Moren var sykepleier.

Faren var lærer på en videregående skole som var
eid av det Lutherske Verdensforbund, Hilde har sett
flere løver enn ulv her i livet, og under den store
rovdyrdebatten -96 stilte hun i sebrajakke på Stor
tinget. Elendig kamufiasje, men hun går ikke for å
være noe lett bytte likevel. I stedet har hun ord på
seg for å være en svært resultatorientert og dyktig
miljøpolitiker.

Sebrajakke til tross; rovdyrspørsmålet anser hun
som noe av det praktisk vanskeligste å løse i norsk
miljøpolitikk.

— Har du skifiet standpunkt i viktige saker i din tid
som stortingspolitiker?

—Vanskelig spørsmål... Jeg tror ikke jeg har gjort
det, men jeg har nok fått et mer nyansert syn på
virkemidler etter hvert — på hvordan man kan nå
de samme målene.

— Er du en
— Nei, jeg liker ikke det ordet. Det høres ut som

man har mistet gløden. Jeg er medlem av en hær
skare organisasjonen Aktivistene har en veldig viktig
funksjon. Både påvirkning innenfra, og aktivisme
utenfra, er viktig for å få til politiske resultater

Jeg er ikke særlig revolusjonær, så det å jobbe på
innsiden har nok passet meg godt.

Og fra innsiden har hun blant annet foreslått å
stoppe utbyggingen av bilbaserte kjøpesenter i
Norge. Ut fra et miljøperspektiv selvsagt. Håpløst >
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Hilde Fra fjord Jolinson er født i Tanzania og vant til løver.



> forslag mente mange, men nei da. Forbu
det ble vedtatt av Stortinget i ig’.— Handelsstanden var rasende. Akkurat
like rasende som vi visste de ville bli, sier
hun og dersom KrF’ere kan ha fandeni
voldske smil så er det nok det vi ser.

U-landsengasjementet har fulgt henne
siden barndommen. Hun studerte sosial
antropologi, og tok hovedfag om småbøn
denes kår i Tanzania.

Kanskje ikke så rart hun var Bondeviks
førstevalg som bistandsminister. Når hun
gir seg som stortingsrepresentant, etter å
ha blitt valgt inn for to perioder, er det
først og fremst arbeid med globale spørs
mål som lokker. Sier hun da. For, når man

Kristendommen har

et viktig miljøbudskap

i det at vi er forvaltere, ikke

eiere, àv naturen.

besøker en sentrumspolitiker, om enn
aldri så avtroppende, like før stortings
valget anno 2001, er det selvsagt ikke lett
å fravriste vedkommende så mye som
konturene av noe konkret om fremtiden.
Vi har hørt rykter om jobb i Verdensban
ken, men først er det altså valg.

Valgerd Svarstad Haugland titter innom
for å få seg en kopp kaffe. Valgerd drikker
tydligvis andre ting enn «et glass vin i ny
og ne», tenker vi, mens Hilde benytter
anledningen til å rose sin partikollega for
at mange miljøsaker får gjennomslag på
Stortinget. Hun tar med Kjell Magne i
samme slengen.

Hilde Frafjord Johnson vil imidlertid
ikke trekke fram enkeltpolitikere fra
andre partier, men bekrefter at samarbeid

på tvers av partigrensene er helt avgjø
rende for å få igjennom saker.

Det er viktig å hygge allianser, særlig i
forhold til tunge koalisjoner som Arbei
derpartiet og Høyre. De har tradisjon for å
stemme ned viktige miljøsaker, sier hun.

Og, ikke helt overraskende, i miljøsaker
bygges disse politiske broene av yngre
politikere.

Politikkens ansikt
Men hvordan det føles når man taper en
sak som man har lagt ned tid og krefter i,
og som i øyeblikket betyr alt?— Skal vi seeee, tape sier Frafjord
Johnson og virker for så vidt helt opprik
tig når hun forsøker å erindre et større
Waterloo i sin miljøpolitiske karriere.— Nei, jeg kan ikke huske noen store tap
som har ridd meg i forhold til partiet. Om
vi ikke vinner en sak fullt ut, får vi som
regel lirket gjennom 60 eller 8o prosent.
Det er på en måte politikkens ansikt det
der. Men hvis du snakker om tapte slag i
norsk politikk på miljoområdet, sa er jo
listen lang. Det har storkoalisjonen hesta
ende av Arbeiderpartiet, Høyre og Frem
skrittspartiet sørget for.

Vi nevner ikke regjeringskrisen i denne
sammenheng, skjønner vi. Da var Frafjord
Johnson i tillegg statsrad for et annet fag-
område.

Forvalter, ikke eier, av naturen
Hun kom inn på Stortinget som varare
presentant i 1989, og ble fast representant
for Rogaland i og langt bak i slekten
finnes forbindelser til Eidsvollmannen
Asgeir Olsen Regelstad fra Finøy.

At det ble Kristelig Folkeparti har med
grunnleggende verdier å gjøre. og var ikke
tilfeldig.

— Var det noen spesiell sak som sparket deg
igang?— Jeg har i grunnen alltid vært miljø-
engasjert, og kan ikke huske at en enkelt
sak tente engasjementet. På begynnelsen
av åttitallet — huff, nå høres jeg fryktelig
gammel ut — hadde jeg jakka full av but
tons. Kampen mot apartheid var svært
viktig, men ved siden av utviklings- og
rettferdighetsspørsmål har miljøvern all
tid vært den andre store saken for meg.

— Men er det ikke et paradoksfor en miljø-
politiker; at kristendommen, i vår del av ver
den, er sterkt ansvarligfor en utvikling vi ikke
erfornøyd med?

— Kristendommen har et viktig miljø-
budskap i det at vi er forvaltere, ikke eiere,
av naturen. Vi skal overlate den i samme
stand som vi selv ønsker å finne den. Kris
tendommen representerer også et dypt
antimaterialistisk ståsted.

— Hvis du fikk lov å verne noe i Norge for
kommende generasjoner?— Det kan kanskje virke litt rart, men
jeg tror jeg ville valgt Nordmarka og
områdene langs Akerselva. Disse natur-
områdene betyr så mye for så mange.

Nordmarka er også favorittnaturen for
Hilde Frafjord Johnson når hun skal dyrke
sitt eget friluftsliv. Vi forstår at Skjenn
ungstuas hjembakte blåbærmuffiris ikke
er den eneste grunnen, men at nevnte
bakverk virker inn i en viss grad.

Tidligere var hun aktiv i idrett, blant
annet som kaptein på det første damela
get i fotball i regi av Kjelsås IL. Nå går det
mest i ski — noe som styrker nasjonalfø
lelsen en smule.— Jeg føler meg ikke så veldig norsk,
bortsett fra på to områder: Jeg elsker å gå
på ski og jeg trenger litt plass rundt meg.
Jeg har vært en dcli Nederland. Der kunne
jeg ikke bodd lenge.— Hvilke er Norges tre viktigste miljø
utfordringer i et ti-års perspektiv?— Huff, klima tar jo alle tre Nei, jeg
setter opp klimapolitikk som nummer en.
Energiforbruket vårt som nummer to.
Dette er en stor utfordring i et land der
strømprisen er like hellig som bensinpri
sen i USA. Få forresten med at det der ikke
er mitt sitat, men at det er veldig godt sa

I tillegg vil jeg ha med marint vern. Jeg
mener det er et område som har vært ned-
vurdert. Det dreier seg tross alt om spis
kammeret vårt som er truet av radioaktivt
avfall og oljeutvinning.

Siste sak
Frafjord Johnson mener, naturlig nok, at
miljovernministeren må prioritere på
samme måte. For at klimapolitikken skal
fungere må miljøvernministeren alliere
seg meg statsrådene for samferdsel og
energi. Miljøvern er ikke bare miljøvern
ministerens jobb, det er alles.

Kanskje var det spørsmålet om miljø-
politiske nederlag som fikk henne til å
komme med et hjertesukk til slutt. Fra
fjord Johnsons siste innlegg på Stortinget
var av det engasjerte slaget, men det førte
ikke fram.

liun skulle så inderlig gjerne sett G
stortingsvedtaket om mer makt til fylkes
kommunen hadde vært ugjort. Her mener
hun miljøengasjerte politikere, såvel som
miljoorganisasjonene, har sviktet full
stendig.

— Min uro gjelder ikke fylkeskommu
nen og det faktum at disse får overført
mer miljøansvar i seg selv. Det viktige er
at muligheten til å gripe inn overfor mil
jøfiendtlige avgjørelser i kommunene vil
bli minimal. Jeg mener innsigelsesretten
fortsatt burde vært hos Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Riktignok kan Miljø
verndepartementet gripe inn i helt spesi
elle tilfeller, men det sier seg selv at dette
blir få saker og sent i prosessen.

Du må gjerne ta med min skuffelse over
SV i denne saken, siden de vippet flertallet
i motsatt retning. Det var faktisk de som
avgi orde.

Sa Ililde Frafjord Johnson og klatret
vant opp på en ikke ukjent steinløve for
fotografering. For siste gang?

PORTRETTET

Nye vervepremier!
Natur- og miljøvern blir stadig viktigere, og i kampen for å verne norsk natur og globalt miljø,
er det viktig med en stor medlemsmasse. Dette kan du bidra til!

Vi håper de nye vervepremiene kan motivere våre medlemmer til en ekstra innsats. Du kan
velge mellom følgende premier:

Verv 4:Verv 1:
Ha/viiters
uknuse/ig stål
termos med
iogo - grei å
ha med på
jobben, på
iesesa/en ei/er
på tur.

Verv 2:
Jostedaisbreen
- vandringar i najonal
parken, skrevet av
Norges Naturvern-
forbunds leder Erik
So/heim. interessant
lesestoff og praktfulle iz -

Dyre/iv i havet av Frank
Emil Moen og Er/ing 7f7

bilder.

Verv 2:

Svensen
- En rikt i//ustrert

håndbok for den
norske marine
faunaen.

Verv 1:

Verv 3:
Hendig
turkikkert
med

Fuglesang - dobbeitcd
med 197 nordiske
fuglearter.

Lommebok i ekte elg-
skinn med Norges
Naturvernforbunds
logo. Hendig størrelse
og god plass.

bære veske
for be/te.
Stilig design
og enkel i
bruk.

Medlemskapspriser
Ordinært medlemskap 290 kr
Pensjon ist / studentmedlemskap 150 kr
Familiemedlemskap 60 kr

Har du tilgang til internett, kan du registrere
vervingene dine på våre nettsider:
www.naturvern.n0/verv



Norsk Polarinstitutt
utgir vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter,
bøker og kart fra polarområdene.
Be om salgsbrosjyre.
sales@npolar.no, www.npolar.no

Den røde tråd i Norgifr
Norgips vegg— og himlingssystemer (ubehandlet):
Inneki i masertifikat nr. N-002 og N-Ot)3.
Norgips Akustikkpanel (uhehandlet): Inneklimasertifikat nr. D-005.
Norgips produkter er klassilisert i den beste gruppen.

Norgips har alltid lagt stor vekt pa kvalitets- og mil jøstyring, hade av produkter
og fremstillingsprosess. Bedriften er med sine godkjenninger etter ISO 9001,
ISO 14001, den frivillige EMAS forordningen samt et integrert HMS-system, i
første rekke nar det gjelder apenhet om miljøfarhold og ressurshruk.
Norgips deltar aktivt i utviklingen av inneklimavennlige produkter og tilslut
ning til ordningen for Inneklimamerket er en lortsettelse av dette arbeidet.
Inneklimamerket gis til produkter som er testet i klimakammer etter en fast
lagt prøvningsstandard og som opplyller slandardens krav til inneklimarele—
vant tidserdi. Ytterligere dokumentasjon kan reksireres hos Norgips.

Velg ditt hjem med hi
Mesterhus er landets største boligaktØr, men
til tross for dette, har vi neppe bygget to
identiske boliger. Hos oss er hvert enkelt hus
unikt, fordi du kan påvirke lØsningen og gi
det din egen karakter. Vår store huskatalog
er like mye en kilde til inspirasjon som en
fyldig presentasjon av hustypene.

Hold drømmen i live og la deg inspirere.
Katalogen kan du bestille på www.mesterhus.no

Lei hytte
hos Statskog!

i

Telefon 23 ,, •..‘.

—

3 37 75 60

•
,‘

-.

‘—-NORSK POLARINSTITUTT
P( )larrn i Ijosenteret, ‘)2 TronisI
Tel. 77 73 05 00, Fax 77 75 05 01

z

Shell kan hjelpe deg.
Shell leverer energi til bedrifter over hele landet. Ved at vi analyserer bedriftens energibehov kan vi
enkelt redusere kostnadene.

Med Shell Flexi er du til enhver tid sikker på at du benytter den energikilden som er mest lønnsom. Ved
at vi tar en analyse av fyrrommet, kan vi skreddersy tjenesten etter dine behov. Dataene legges inn i vårt
sentrale kontrollsystem sammen med daglig oppdatert informasjon om markedet. Neste dag gir vi deg
råd om hvilken energikilde som er den optimale. Akkurat der. Akkurat da.

La Shell ta seg av alle dine energibehov. Én leverandør, én faktura. Og lavere fyringskostnader.

A/S Norske Shell
Telefon: 22 66 53 00
Telefaks: 22 66 55 41
E-post: shell.kundesenter
www.shell.no

Inneklimamerket
NORGIPS AS
POSTROKS 655 STROMSO 3003 DRAMMEN
TEL: 33 7848 00 FAX 337848 51
E-MAIL norgips@norgips.no • nternett: www.norgips.no
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BÅRD LØKEN

Med kamera i naturen

Naturforlaget

252 sider, innbundet

Bård Løken har samlet sin
kunnskap i en bok om natur

.Jotografering. Han tar oss med
( tur til blant annet Lofoten

og Mølen, og forklarer både
tanker og arheidsmetoder.
Boka går dessuten grundig
gjennom ulike typer kamera,
objcktiver, filmer og filter. De
to siste kapitlene er viet kom-
posisjon og kanskje den stør
ste utfordringen av alle: lyset.

Lettfattelig og poengtert for
klarer Løken teori og praksis.
Om vi skal lete frem en svak
het, er det kanskje mangelen
på forklarende tegninger i den
mer tekniske delen av boka.
Men til gjengjeld er boka spek
ket med fantastisk flotte foto
grafier. De er både instruktive
og inspirerende.

HV

Av AUDUN GARBERG

09 JENS P. TOLDNÆS

ERIK EID HOHLE (red.)

Bioenergi - miljø, teknikk

og marked

Energigården

390 sider, innbundet

Bioent’rgi — miljø, teknikk og mar
ked er den første store nordiske
boka om bioenergi. Her finner
du svar pa de fleste spørsmål
om den stçirste av de fornyhare
energikildene. Boka forklarer
hioenergiens plass i
økosystem og energisystem. Et
eget kapittel er viet miljø, der
man blant annet tar opp pro
duksjonen av biomasse, og for
klarer hvordan man kan
begrense lokale utslipp. Kapit
let om økonomi og
planlegging er nærmest en
kokehok for de som ønsker å
ta i bruk bioenergi.

Dette er en grundig faghok,
men de 20 forfatterne har gjort
stoffet tilgjengelig for folk
flest. Det hjelper også at boka
har rikt med bilder, tegninger
og tabeller. Innimellom duk
ker det også opp egne artikler
med konkrete eksempler fra
inn og utland.

Til tross for både moralske og
juridiske regler for hva man
kan gjøre og ikke gjøre i norsk
natur ser det ikke ut til at
behovet for et offentlig natur
oppsyn vtar med det første.
Det finnes stadig nye måter å
utnytte naturen økonomisk
på, bade lovlig og ulovlig. Tyv
fiske, ulovlig jakt, faunakri mi
nalitet, ulovlig motorferdsel,
og forsopling er bare noen
eksempler.

Boka Naturoppspi-i gir en

oppdatert og faglig oversikt på
dette stadig mer komplekse
området. Boka er en revidert
og omarbeidet versjon av den
gamle oiwsyn i utmark.

Naturoppsyn er i utgangs
punktet skrevet som en under
visningsbok for del 2 grunn
kurs Opplæri ro til begrenset
polilimyndighet relatert til natur
oppsyn, hvor Jegerproven
utgjør den andre delen av kur
set.

Boka er en samlet framstil
ling av de lover og forskrifter
som styrer alle som driver med
naturoppsyn i Norge. [tillegg
omtales behovet for naturopp
syn, hvilke rettigheter og plik
ter naturoppsynet har og hvor
dan arbeidet kan organiseres
og utøves i praksis.

Naturoppsyn vil først og
fremst være et redskap for
jurister og forvaltningen gene
relt, men også utrnarkslag og
grunneiere vil ha nytte av
boka.

Fra Darwin til
kommunenes
miljøansvar
GUDMUND TAKSDAL

og SIGMUND HÅGVAR

Økologi og miljøvern

La nd b ru ksforlag et

220 sider

Nok en bok som først og
fremst henvender seg til yrkes
liv og den spesielt interesserte.
økoloqi og miljøt.rern er en tett
pakket bok om alt fra darwi
nisme til kommunenes miljø-
ansvar. Boka er tenkt for et
bredt spekter av lesere og vil
være anvendelig for lærere og
byrakrater i offentlig forvalt
n ing.

I undervisningsctyemed vil
boka gi en god innføring i
generell naturforvaltning og
grunnleggende miljokunn
skap, med hovedvekt på miljø-
problemene og de utfordringer
vi står overfor i 2001. Kommu
nenes miljøansvar er betydelig
vektlagt i tråd med tidens poli
tiske signaler om større lokal
råderett i naturvernsaker.

Boka har et hovedbudskap
som i korthet går ut på alle
kan bidra til å snu dagens
uheldige samfunnsutvikling
hvis man har kunnskap og
fl1( )t ivasj on.

I,lflV*°

Med kamera
i naturen

BØKER

spar energi
spar penger

-

. spar miljøet

WWW.ENOKNORGE.NO -

-NETTSTEDET FOR DEG SOM ER OPPTATT AV ENERGIBRUK OG ENERGISPARING

ABC for natur- Den store
fotografen bioenergiboka

Hva har vi lov
å gjøre i
naturen?
SVERRE KIRKSÆTHER

og BJØRN SOKNES

Naturoppsyn

Landbruksforlaget

128 sider

Innbundet

Miljofreakene som vant fremtiden
Det var en gang for nesten 12 år siden. Da lanserte vi vårt forste grønne fond. Den gangen en nyvinnende tanke som fikk mange av v&e kol

leger til å dra på smilebåndet. Idéen gikk ut på å investere i selskaper som skulle tjene godt på at det fantes miljøutfordringer. Nå, mange år

senere, får vi stadig bekreftet at dette var en klok beslutning og svært god butikk for våre andelseiere.

Skandla MiIjøinvest ble etablert i 1989, og er et globalt akslefond som satser på aksjer i selskaper som produserer miljovennlige produkter.

Fondet investerer i internasjonale miljoteknologiselskaper som har produkter og tjenester som benyttes for å løse miljoutfordringer.

Skandla Grønt Norden, etablert i 1989, ser bort fra selskaper som er skadelige for miljøet. Fondet leter etter bedrifter som har en fokusert

jniljøprofil og miljøvennlig eller miljønøytral produksjonsprosess og produkter/tjenester. Bedriftene skal ha en glennomtenkt miljostrategi for

sin virksOmhet. Miljøteknologi, energi, IT, finans og telekommunikasjon er eksempler på bransjer fondet investerer i.

Skandia har meget strenge kriterier for hvilke bedrifter de ønsker å investere sine fondsmidler i. Totalt har Skandia definert mellom 200 og

300 bedrifter som de to grønne fondene kan plassere i. Skandia sprer investenngene på bedrifter i flere land, og på verdensbasis har sel

skapet nærmere 100 medarbeidere engasjert i dette analysearbeidet.

Asiig avkastning siste 5 âr:

20.27%

0

Skandla Miljølnvest
Skandia Grønt Norden 13.49%
årlig geometrisk gjennomsnitt Avkastningstallene erpr 03.08.01.

Ta kontakt på www.skandiafondene.no

Eller telefon 55 26 06 00 og telefax 55 26 06 01

Historisk avkastning er ingen garanti for fram tidig avkastning. Framtidig avkastningen vil ble. avhenge av markeds-utviklingen, fondets

risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som

følge av kurs tap.

kaiiIii‘v
Det «her det vokser

Åfitfr, t,k,tikk oq sew,rkrt
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Raseringen av fugleområdet ørin i
Nord-Trøndelag er eksempel på at
kommunene ikke er i stand til å ta
miljøansvar, mener norske ornito
loger. Nå ber de Sin Bjerke ta
ansvar i stedet.

Av JENS P. TOLDNÆS

Ørin er elvedeltaet der Verdalselva renner
ut i Trondheimsfjorden. Det rike brakk
vannsomradet betegnes som svært spesi
elt og viktig av norske ornitologer. Pro
blemet for ornitologene og de mange
fugleartene som holder til nord pa Ørin, er
at Verdal kommune vil fylle opp omradet
med stein. Bakgrunnen er et ønske om å
ha tomter å tilby industrien.

— Det verste rlaturinngrepet i Norge i
dag, mener nestleder i Norsk Ornitologisk
Forening (NOF) i Nord-Trøndelag, Flalvor
Sørhuus.

Sorhuus mener Ørin nord-saken er et
eksempel pa at kommunene får større og
større ansvar i miljosaker, samtidig som
de prioriterer ned arbeidet.

Det blir helt galt når en kommune
skal forvalte nasjonale verneverdier.
Omradet er ikke engang tiltenkt noe spe
sielt formål. Det skal bare ødelegges slik at
man har tomter å tilby industrien hvis det
en gang blir ført gass inn Trondheimsfjor.
den, sier han.

Etter forgjeves å ha henvendt seg til
kommunen om saken har NOF alliert seg
med Verdens Naturfond og Samarheidsrå
det for biologisk mangfold og skrevet brev
til miljøvernministeren om saken.

— Fordi området inngår i en gammel
reguleringsplan kan ikke fylkesmannen
gripe inn. Vi ma na sette vår lit til at Mil
jøverndepartementet tar ansvar, sier Sør
huus.

Det er allerede dumpet betydelige

mengder stein i omradet i form av en
steinmolo. Ifølge Sørhuus er ikke omradet
nevneverdig forringet av dette, og det er
registrert til sammen 203 arter der.

- Ørin er Norges største overvintrings

plass for tjeld. I tillegg til at området huser
store bestander av havelle, sjøorre og
ærfugi er det ogsä Norges største sam
lingsplass for svartand, smer han.

Deler av Ørin er foreslatt vernet etter
Ramsar-konvensjonen. Dette gjelder ikke
Ørin nord som har den gamle regule
ringsplanen som en hemsko for vern.

— For at et omrade skal få Ramsar status
ma det være fredet fra før. Kommunens
reguleringsplan gjør at de nasjonale ver
neverdiene blir tilsidesatt, sier Sørhuus.

Sørliuus hevder befolkningen i Verdal
er positive til vern av Ørin nord. Men fore
løpig er det bare SV og Venstre av de poli
tiske partiene som har gått inn for dette.

Svarsending
Avtalenr.: 171210-146 Pb

Natur & miljø Bulletin
Sentrum
0109 OSLO

Miljo.no
t-’ Inngangsporten til offentlig miljoinformasjon Norge

Miljøstatus i Norge — www.miljostatusno
Gir den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling

Miljøreferanser — www.miljo.no/referanser
Over 5000 referanser til norsk, offentlig miljeinformasjon

Grønn stat — www.miljo.no/gronnstat
Hvordan statlige etater kan bli mer miljøvennlige

Nettverk for miljølære www.miljolare.no
Møteplass hvor skolen kan hente miljøinformasjon

Norwegian Environmental Assistance — wvav.norad.no/environment
Informasjon om miljøforvaltningens bistandsarbeid

r

Døgntelefon:
SPOPTY1227612oo
SKADESERVICE AS

REDDER VERDIER EITER BRANN-
OG VANNSKADER

Ornitolog Halvor Sørhuus frykter at koi-nmunen vil rasere fugleområdet ørin nord i Verdal.

- Det verste natur
inngrepet i Norge i dag

éJOTUN

Prøv Natur & miljø Bulletin

Gratis prøvenummer

Hver 1.4. dag kommer Natur & miljø Bulletin med
ferske miljonyheter. Vi ønsker å gjøre flere kjent
med bladet. Send inn kupongen under, så får
du et prøvenummer, samt et uforpliktende tilbud
om abonnement.

Ja, takk jeg vil gjerne ha et gratis prøvenummer!

Mitt navn

Adresse

Postnr./steci

Fyll ut og legg kortet i postkassa, eller send det på faks nr. 22 40 24 10. E-post:
redaksjonen@naturvern.no

Sendes
ufrankert.

N&M Bulletin
betaler
portoen
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NATUR til glede og undring

Tekst: SIGMUND HÅGVAR

Foto: JØRN BØHMER OLSEN

Hvite sommerfugler

Mild sommernatt i gammel granskog.
Et svakt lysskimmer mellom stammene,
og duse farger.
En tynn lyd fra en rislende vannstreng
i en skrent.

Men halvmørket fylles av hvite sommerfugler.
Små, flagrende, lyse punkter
som trekker gjennom skogen.
En nattlig, stille dans
mens alt annet hviler.
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Anton Eliassen og Inge Fløsand (red.)

SUR NEDBØR — tilforsel og virkning
I denne boka oppsummerer våre fremste spesialister
resultater fra de senere års forskningsprogram. Boka er
inndelt i kapitler om forurensningenes virkninger på luft,
jord, trær og vegetasjon, fugler og pattedyr, vann og
vannprosesser, vannbiologi, fisk, amfibier og mennesker.
Omfattende litteraturlister og stikkordlister med steds
navn gjør boka ekstra godt egnet som oppslagsverk.

Innb. kr 3 68,-
Eivind Skjerve (red.)
JORDA RUNDT Å TO DAGER
— mikrobielle turister på aweie
Dette er en debattorientert fagbok som omhandler
mikrobenes betydning for vår egen helse, dyre- og plante
helsa og jordas økosystemer. Bruk av nye planter og dyr
laget ved hjelp av genteknologiske metoder kan få store,
utilsiktede konsekvenser for vårt miljø og vår helse.

Innb. kr 261,-
Lavrons Skuterud og Ole Horbitz (red.)

RADIOAKTIV FORURENSNING
Betydning for landbruk, miljø og
befolkning
I denne boka presenterer forskere de siste resultater fra
forskjellige forskningsprosjekter der effektene av radio-
aktiv forurensning på planter, sopp, fisk, vilt, husdyr, hav
og mennesker er undersøkt. Innb. kr 366,-

Rune B. Lillevik
HIMMELFUGLEN
Omfattende bok om fjellrypa — himmelfuglen — eller
skarven som den også kalles. Vi trekker opp i høyfjellet og
følger inngående fjellrypas liv gjennom året i vakker, men
karrig og barsk natur. Høstens og forvinterens jaktsesong
står sentralt. Boka er preget av forfatterens nysgjerrighet,
iakttagerevne og lange jakterfaring. Boka er i stort format
og særdeles rikt illustrert med fargefotografier.

Innb. kr 428,-

SOPP I NORDEN OG EUROPA
Sopp i Norden og Europa er oppslagsverket for sopp
entusiaste& Dette er den mest omfangsrike norskspråk
lige soppbok som noen gang er utgitt. Boka inneholder
over 1800 arter og mer enn 1400 illustrasjoner. Tydelige
symboler viser spiselighet eller giftighet samt soppenes
bruksområder mm. Boka er oversatt og tilrettelagt for
norske forhold av Per Marstad som er nærings
middelinspektør og amatørmykolog. Innb. kr 648,-

$

Landbruksforlaget
For bestilling av bøker eller bokkatalog:

E-post: post@landbruksforlaget.no
T1f23 1589 20 Faks 23 158921

Eller besøk butikken vår på www.landbruksforlaget.no

Jim Brandenburg
I ULVENS FOTSPOR
En usedvanlig vakker praktbok om et omstridt dyr.
Innledning av fagkonsulent John Unsgård. Forfatteren Jim
Brandenburg er en kjent, prisbelønnet amerikansk
fotograf, med en rekke oppdrag fra blant annet det
prestisjetunge magasinet National Geographic. I denne
boken skriver han om ulvens utvikling og liv fra tidenes
morgen og frem til en konfliktfylt moderne tid , og
illustrerer teksten med 140 fantastiske fotografier.
Oversatt av Kjersti Lundemo. Innb. kr 450,-

NEDBØR
—

NATURFORVALTNING

Bo Nylén

NATUR & MIU0 3.01 65





økologisk produsert mat betyr at vi
ikke bruker kjemiske sprøytemidler og
kunstgjødsel. Varene har også ofte
mer smak og lengre holdbarhetl

Butikkene er ikke flinke nok til å ta inn økolo
giske varer i butikkene.
Hvis vi sjekker kan det bidra tiJ at de tar inn
flere økovarer!

N må du huske
bruke sparedusj da,

Blekkulf!

Hva!? Rokkerolf, står
du der og dusjer UTEN
sparedusj, men med en

vanlig sløse-dusj?

....som bruker
8 SPAREbUSJER!!!

Åja så klart! Jeg er ikke en
energi-sløser som bruker
masse varmt varm med de

gamle sløse-dusjene!

I’m singing
in the shower...

(•S’
øICo*Jekj am1

0

a

Alle som sender inn økosjekken får
et flott diplom som takk for innsat
sen og blir også med i trekningen av
20 kule t-skjorter.

— — — — — — — — — —

Se etter “0-merket”

og sjekk om det finnes økovarer i

— — — — — — — — — — — — — .

butikker nær deg:

Butikknavn
oq sted

I

Slik ser ø-merket ut:

—

Ja = i poeng Ja = i poeng Ja i poeng Ja = i poeng
Nei = 0 poeng Nei 0 poeng Nei = 0 poeng Nei 0 poeng

øko- melk?

øko- grønnsaker?

øko - mel?

øko - kjøtt?

øko - egg?

Var økovarene
lette finne?

Kan betjeningen
noe om økovarer?

Totalt poeng sum
Maks poeng: 7 pr.
butikk

øh, opsan, ja-
det stemmer!...

men hva med bEG!...

Sjekk en eller flere butikker og send kupongen til Blekkulf:

øko

detektiv

(navn):

Adresse:

iI

f’ ï

Fødselsdato/ dag: måned: år:__________

5 ndes til: Blekkulfs Miljødetektiver, Nedre gate 8, 0551 Oslo

jedetektivenesrektivenes sider MUJdetetivenes sider MUJztektivenessider MilFeiven sider
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(lødme, kremt) 4
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I lundeeiere er mer sosi
alt dominerende enn
andre mennesker, viser
en undersøkelse utført

Venstres Jennie Johnsen har tro på
at det går an å kombiriere politisk
nøytralitet med engasjement for
miljøet. Johnsen er opphrakt over
at britiske industriutslipp foru
renser norskekysten, og er spesielt
opptatt av å fa fokus rettet mot
atornkraftverket Sellafield. Ven
strepolitikeren har hap or at

atferdstest, viste det seg
at de mest dominerende
i stor grad var de som
eide hun der. Forskerne

fant også ut at
hundeeiende
menn, som
liker raske
biler, er villige
til å gi opp
kjaledyret
dersom det
ikke oppfører
seg pent.

Ifølge sosio
log Bernhard

kronprinsparet uttrykte hekym
ring overfor Prins Charles i løpet
av bryllupshelga.— lbrurensningen fra Storbrita
nia kveler kysten vår, og bade
Mette -Marit og kronprinsen virker
flinke til å sende positive verdi-
meldinger til samfunnet. I)e rfor
haper jeg at de kan holde en høy

Dieckmann er det uklart
hvorvidt dominerende
typer velger seg hunder,
eller om det a eie en
hund fører til slik opp
førsel. Men sosiologen
har selv mye positivt å si
om menneskets beste

4 MILJOTIPSET! 4

Skikkelig
oppvask

Aller helst burde

en kanskje ta

oppvasken uten å

bruke strøm, men

siden en nå har

oppvaskmaskin går

det an å moderere

både strøm- og

vannbruken.
• For det første —

dagens oppvask
maskiner er så

ffektive at en
trenger ikke å skylle
tallerkene før en
setter dem i
maskinen.

• Oppvasken blir ren
selv om tempera
turen senkes fra 65
til 55 grader celsius.
Ved en slik
reduksjon minkes
energiforbruket
med 25 prosent.

• Oppvaskmaskiner
som er ansluttet
kaldt vann bruker
30 prosent mindre
energi.

• Oppvaskmaskinenes
tørkeelement kan
kobles ut. Ved å
åpne luken på gløtt
etter programmets
lutt får man god
tørkeeffekt,
dessuten sparer
man energi.

• Overlat utrangerte
produkter til
gjenvinningsanlegg.
Kontakt forhand
leren eller kom
munen din for
ytterligere
informasjon.

Miljønpttpå Internett er en gratis tjeneste for
alle som er opptatt av nyheter om natur og
miljø. I-Iver morgen leses over 2 norske og
8 nordiske aviser på Internett og det legges
ut pekere til artikler og kronikker som berø

naturtro som mulig, sier Chris
tian Sted i Norsk Ornitologisk
Forening (NOF). På telefon selv
saitt. -

I samarbeid med Bird Life Fin
land, det finske mohilselskapet
Mohilavenueog TV2 interaktiv
tilbyr NOE fuglelyder til folks
mohiltelefoner. Du har 28 arter å
velge mellom, og på tross av Odd
Børretzens antipati, ser det ut til
at nordmenn elsker maker. I

rer natur, miljø og ressurser, I tillegg kom
mer pressemeldinger og nyheter fra forsk
ningsinstitusjoner, norsk miljoforvaltning
og norske miljoorganisasjoner. Redaktør for
tjenesten heter selvsagt Ake BJORKe.

hvert fall om sommeren. For, når
det piper i telefonen er det som
regel ikke linerle eller havorn,
men fiskernaka som varsler at en
samtale er på vei. For hver fugle
lyd som lastes ned, og som for
øvrig koster ti kroner, går en
krone til fuglevern i Norge.— Pengene er ikke øremerket
noe spesielt prosjekt, men går i
sin helhet til foreningens arbeid,
sier Christian Sted.

Erfaringene fra
i Finland, som var

I forst Ute med Pro
sjektet, gjør ham
optimistisk.

— De siste tallene
jeg hørte var 40 000

nedlastede fuglely
der, og slike tall vil
bety en kjærkom
men ekstrainntekt
for oss, sier han.

telerior

miljonytt

Valg200l ‘‘ç.:- -,

-,

k
-‘.

div...

Husk kjøpefri dag!
11997 ble Kjøpefri dag feiret for første gang i Norge, med Framtiden i våre hender

og Changemaker (Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon) som arrangorer.

Kjopefri dag er en internasjonal markering mot den vestlige

verdens ville forbruksvekst. Den startet som Buy Nothing

Vay i Canada i 1992 og har senere spredt seg ti cirka 30 land i Vest Europa og

UY orju»e T) Nord-Amerika. Formålet er å sette fokus på overforbruket og kjøpehysteriet i den

‘ rike del av verden, og fokusere på dets negative følger for miljø, livskvalitet og for-

deling. Det er meningsløst og edeleggende å fortsette forbruksveksten i vår del av

verden, så la kredittkortet hvile 25. november.

Hundeeiere er
mer dominerende

av tyske sosiologer.
Av 8 personer som

ble undersøkt i forbin
delse med sosiologenes

Måke eller måse?
Er det forskjell på en måke og en måse? Sporsmalet ble
heftig debattert under Rana Blads morgenmote for en
tid tilbake. Rana Blads redaktør, Kirsti Nielsen, som for
øvrig er fra Vestlandet mente at definisjonen på make
var: En liten søt, renslig fugl som duppet blidt oppa bøl
gene rundt snekkene på Vestlandet. En måse derimot,
var: En stor, feit, glupsk, aggressiv fugl hjem mehørende
i Nord-Norge.

Nielsen mente i tillegg at hun hadde vært bofast i
Nord-Norge lenge nok til å kunne levere kvalifisert syn
sing om saken. Ikke minst ettersom hun og gemaleri var
ivrige sjøfolk, med farkost fortøydl ute ved kysten.

Journalistene i Rana Blads redlaksjon mener for øvrig
at redaktørrnnens hekjennelser avdekket en form for
diskriminerende holdning overfor nordnorske fugler.

Og for ordens skyld. Måke og måse er det samme.

Rana Blads reduksjon er usikker på hva som er

forskjellen mellom måke og måse. På bildet ser
vi en måke, som for øvrig er akkurat det
samme som måse.

som piper på telefonen

venn.
— De er perfekte tje

nere som kan skape
timesvis av moro, for
eksempel ved å her’
pinner, konkluderer h.. V
til avisa Frankfurter All
gemeine.

Norske mobilbrukere vil ha fis
kemake som ringelyd om som
meren. Laster du ned måkeskrik
pa telefonen hjelper du også
fuglene.

Ringelyder er blitt god forret
ning for it--selskapene. Elektro
nisk radbrekking av Wilhelrn
‘l’ell-overtyren, Sweet 1-lome Ala
barna og llyggrnesti’r Bob selger
som aldri før og får nå konkur
ranse av fuglelyder.

-- Ilelt som i

_________

virkeligheten
blir det selvsagt Her er de mest popu

ikke men vi r lære fuglene:
1. Fiskemåke

godt fornøyd 2. Kjøttmeis
med kvaliteten. 3. Måltrost
Samtlige av

• Nattergal

våre ringelyder
er godkjent av
Bird Life Fin
land som har
lagt mye arbeid
i i få dem så

Er denne hunden utsatt for en
sosialt dominerende eier?

Vil ha hjelp fra kronprinsesse Mette-Marit

Fuglenes

10
på topp

5. Bokflnk
6. Havørn

7. Linerle
8. Gresshoppesanger
9. Svarttrost
10. Vipe

Ringelyden fungerer bare på Nokias telefoner, og fremgangsmåten

finnes på NOFS hjemmsider. (http://folk.uio./csteel/nof/

dokumenter/nytt/2001 /mobilringetoner_ny.htm).

miljøprofil, sier Johnsen til Varden.
Ilun tilføyer at det britiske

atomkraftverket Sellafield slipper
møkka rett i havet og siden 1996

har radioaktiviteten i sjovann okt
med seks prosent. Noe kanskje
kronprinsse Mette —Marit, som har
vokst opp langs kysten, allerede
har merket.

www.miljonytt.no
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SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir, og har også dette som viktig råvore kilde i
nye produkter (=resirkulering). Restavfall 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).

SÖA

:,
I,

C—BLAD Ettersendes ikke ved varig adeesseendring

Returairesse:

Natur & miljø
Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

GODE MIUDVALG
Transport

Produksjon
SCA legger vekt på kontinuerlig
reduksjon av råvare- og energifor
bruk, samt minimalisering av av
fall, st og utslipp til luft.

Produktkomprimering samt industri
lokalisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere emballasjeforbruk.
Dette gir igjen lavere errergiforbruk og
mindre utslipp i luften.

D

Fornybar rvare AvfII
Så langt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybore eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvoltes,
og fo hvert tre som hugges plantes tre
nye trær.


