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• • — Vi må få slutt på det globale apar
theid-regimet. En verden basert på fat
tigdom for mange og fremgang for de få,
kan sammenlignes med små øyer av rik
dom omgitt av en sjø med fattigdom. Det
er ikke bærekraftig, sa Sør-Afrikas presi
dent Thabo Mbeki ved åpningen av
toppmøtet for miljø og
utvikling i Johannes
burg.

Selv om apartheid
regimet i Sør-Afrika
ble avskaffet for åtte år
siden, er en liten rund
tur i byen er nok til å
skjønne at landet fort
satt er delt. De velstå
ende bor i egne bydeler
bevoktet av elektriske
gjerder og med skilt
som lover «væpnet svar» på enhver uøn
sket tilnærming. Skillet mellom de vel-
stående og de uten eiendom blir ekstra

slående når man få kilometer unna fin
ner bydeler av aluminiumsskur, uten
vann, renovasjon og elektrisitet.

Slik blir Sør-Afrika en verden i minia
tyr. Og når eliten i verdens land samles i
Johannesburg, kan de oppsummere
resultatene fra forrige toppmøte om

miljø og utvikling. Det
er ikke oppløftende: I
løpet av de ti årene
siden Rio-toppmøtet
har skillet mellom fat
tige og rike land bare
økt.

Sammenhengen
mellom miljøproble
mer og fattigdom er
ikke alltid like åpenbar,
men de færreste vil
være uenig når vi

påstår at for å løse det ene, må vi også
løse det andre problemet.

Ressursfordelingen mellom de rike og

fattige landene er så skjev at de rike lan
dene må halvere sitt energiforbruk,
mente Verdenskommisjonen for miljø
og utvikling. Det er i 5 år siden kommi
sjonens leder, Gro Harlem Brundtland, la
frem rapporten. Og i løpet av disse årene
har utviklingen gått i motsatt retning og
energiforbruket økt i de rike landene. I
den fattige del av verden sliter mange
med å finne nok ved til å lage et varmt
måltid om dagen.

Samtidig har mange av de fattige lan
dene enorme naturressurser. I det sørlige
Afrika er for eksempel potensialet for å
solenergi enormt.

Likevel skal det mer enn store møter
til for å snu utviklingen.
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Kontrastenes toppmøte

Coop er eid av forhriik’rrie, og alt vi gjør skal være til forbrukernes beste.

Vi vet at forbrukerri orisker varer som er produsert under etisk forsvarlige

arbeidsvilkår. Derlor I;loserer vi nå FUTURO BANANER.

Coop Norge har iiing;dt en avtale med bananplantasjen ORO VERDE og

4-
I løpet av de ti årene

at vi kjøper banaiwrit direkte fra plantasjen. Den skal også sikre gode

4

siden Rio-toppmøtet har

skillet mellom fattige og

rike land bare økt.

u, hver kasse Coop kjøper fra ORD VERDE vil det l)Ii sitt

av et beløp til et sosialt fond for plantasjearheiderire.
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Av AUDUN GARBERG— Jeg er overrasket over hvi
mange gode prosjekter som ho

kommet på så kort tid, slet (il.
Brynjulf Skjulsvik, direktot I

energibruk i Enova. Han fuji I

ler at det fortsatt kommi i i

nye prosjekter.
—Veldig mye går pi viii!, li.

brensel og omlegging il von

baserte systemer. Vi liii I’
begynt å få prosjekti I 3

anvende naturgass. Pr il

I

i

at naturgass ikke er IiIg;iii1.

i særlig stor grad.

Milliardprosjekter
Statsforetaket Enov,i Il

r” ,

i li i jooiariår.Formåleter
liiviinlig omlegging av
li uk og energiproduk

I il leir Enova et budsjett

uuullioner, penger som
i i i i i i ei statsbudsjettet og
iii I iv uvfifterl på elektrisitet.

I TI i leir hittil gitt tilsagn på
il uuuiii aoomil]ionerSam

I. i liii I ftt 350 søknader og
Iuislag for 1,3 milliarder

i I tottebeløpetvariererfra
Iuu)ent, noe somhetyrat

I. luuuligte investeringene er
oiiigt rnilliarderkroner.

i nillioner til vind
i I In pung av vindmoller er
I .1.1 il I nest populære prosjek

tene. I hiiuu[.u lii fl økna

der om ni oilliuiier til
bygging iv viii!!. ii??. I tillegg
har Eniv,u I.iO i .1 mo at det
kommei yti ihi i .oknader

fororii lif ‘I IIilliiljiillroljCr

til utlyggiui; iv ‘ uuiii. iii I.— For v i i i Il i li liii I irtiriget

besteni? .i iii? totliandel.
I\’Ien iii! [.it,ili i lulurtitTiot

600 niilli ‘i i i uuujitlngen

vår for li liii il i 11111! il det kra
vet. Vi ti iii ip V ii li på kro—
neneloi i uuuii iii luvorilanvi
skal lriil. liii, i kiilsvil..

J1iii ii li ,i’l Iult fornøyd
inedsøkiiillool•.in og mener
det ikke vil Il i ii i problem å
oppfylli IiiitoiliI ild! om 3

TWh vindkraft og 4 TWh vann-
båren varme fra fornybar energi
innen 2010.

— Stor søknadsmengde betyr
at vi kan plukke ut gode, varige
prosjekter som gir en god sig
naleffekt.

Risiko
Prosjektene Enova slølter blir
vurdert etter antall kWh, som
kanvarierefra3 kWli opp til ioo
kVJh per støttek ru iii. til legg er
varighet et viktig ki i union.— Vi kommer iii’! penger

som skal utløst li i lu lov. Det
ervi som tar nei ku Ho, oil’n Vi vil
ikke ta all risi k iii, fastslår
Skjulsvik.

Enova mener Stortingets
mål om 3 TWh vind kraft
innen 2010 er for ambisi
øst. Statsforetaket vil
redusere støtten til byg
ging av vind kraft.— Vindkraft må sidestilles med
andre nye energikilder, mener
administrerende direktør Eli
Arnstad i Enova.

Kraftselskapene har blitt fore
speilet 25 prosent støtte til ut
bygging av vindkraft, mens
andre energikilder mä klare seg
med maksimalt 20 prosent til
skudd.

Støtten til vindkraft skulle
sikre Stortingets mål om 3 TWh
vindkraft innen 2010. Men
Enova ser ingen grunn til at
vindkraft skal prioriteres frem
for andre nye energikilder.

— I dag har vi fått varsel om
søknader på over 6oo millioner
kroner til utbygging av vind-
kraft. Totalt har vi 426 millioner
kroner disponibelt i år, og en del
av dem har vi allerede satt av til
ulike tiltak. Da sier det seg selv at
vi ikke har nok penger, og vi har
sett at det vil bli vanskelig å opp
fylle forventningene i årene som
kommer, sier Eli Arnstad. Hun
mener likestilling av energi-
kilder vil gjøre det enklere å sam
menligne de ulike tiltakene som
før støtte.

— Hvoifor ber dere ikke om mer
penger?— Vi skal alltids klare å bruke
mer penger, men vi har fått en
gitt ramme, og den skal vi for-
holde oss til, sier Arnstad. I

‘r
,,,, oQ&

Valdresbanen rives opp
og Jernbaneverket selger
tusenvis av kreosothol
dige sviller slik at du kan
bruke dem, for eksempel
i hagen din, Uforsvarlig,
ifølge Jordforsk.

Av JENS P. TOLDNÆS

Skal det være litt spesialavfall til
hagen? Litt kreosot kanskje?
Nylig startet opprivingen av Val
dresbanen mellom Leira og
Bjørgo, en strekning på r kilo
meter som etter planen skal bli
gang- og sykkelvei. Selv om siste
persontog pâ Valdresbanen gikk

1989 har det vært jobbet in
tenst for å få til alternativ drift,
og vedtaket om oppriving er
omstridt. Og miljokonsekven
sene strekker seg utover de rent
samferdselsmessige. Jernbane
verket har satt bort arbeidet
med opprivingen til firmaet
Oppland Metall, noe som også
innebærer ansvaret for tusenvis
av kreosotholdige jerbanesviller.
Disse kan publikum få kjøpt,
ifølge Jernbaneverket.

Miljømessig uforsvarlig
Kreosotholdige sviller er imid
lertid det siste man burde ha i
hagen, ifølge Thomas Hartnick
ved Jordforsk.

— Det ville jeg aldri brukt, selv
om svillene er gamle og utvasket.
Jernbanesvillene inneholder tre
store grupper alvorlige miljogif
ter, nemlig PAH som er svært
kreftfremkallende, fenoler som er
akutt giftig for vannlevende orga
nismer og de såkalte NSOene
som vi ikke vet så mye om bort
sett fra at de ligner på PAH Ifølge
Hartnick er dette stoffer som for-

gifter jordsmonnet i hagen din.
De tas opp av planter, meitemark
og andre jordlevende organismer
og er i tillegg skadelige for men
nesker, ikke minst for barn.

Farlig for hud
Er salg av sviller en miljomessig
forsvarlig håndtering av spesial
avfall? Vi spør informasjonssjef
i Jerbaneverket, Kjell Bakken.

— En stund solgte vi ikke svil
ler fordi vi anså det som spesial
avfall. Nâ har vi reversert dette.
Det koster å rive, og vi har gitt
Oppland Metall lov til å selge
sviller hvis de deler ut SFTs fak
taark om kreosotholdig avfall
samtidig. Det er jo viktig at svil
ler ikke kommer i kontakt med
hud, ved at de for eksempel bru
kes til lekeapparater, sier han.

Ingen informasjon
Men som svillekunde får du
sparsomt med informasjon.
Interessen blant publikum er
imidlertid til stede.

— Vi får vel neppe solgt alle,
men det er en del som ringer og
vil ha sviller, sier Jon Boye Lie i
Oppland Metall. Selv tror han
ikke svillene er så giftige etter
som det er mange som har ligget
der i årevis og følgelig er ganske
utvasket.

— Hva slags miljøinformasjon
får vi hvis vi kjopersviller hos dere?

— Det er kreosot i dem. Det
sier vi jo fra om. Noe informa
sjon utover det har vi ikke.
Ifølge Lie er det vanskelig å si
hvor mange sviller det dreier seg
om ettersom mange må vrakes. I
utgangspunktet ligger det en
sville for hver 6o centimeter på
den 13 kilometer lange strek
ningen. I

Energiprosjekter
for milliarder

Vil gi mindre til vind

r
i
I

Selger giftige sviller

Ingar Iversen er byggieder for viiliI,,l.iII,liiu.,i’k[et på Smøla. første omgang hyi;tg.’, il,’r ‘i) v;,iilnioller.

i
i

s’’i

- Stortingets mål om 3 TWIi vindkraft innen 2010 er for ambi

siøst, mener administrerende direktør Eli Arnstad i Enova. Arn

stad vil redusere støtten til bygging av vindkraft.

Interessen for ny fornybar energi og mer effektiv energibruk er

enorm. På få månedei har Enova fått inn søknader og

prosjektforslag for mer enn 1,3 milliard kroner.

frep

i
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Var det tilfeldig at folk
gikk mann av huse for å
se «Heftig og be
geistret»? Nei, for nå er
det tid for å stresse ned
og satse på gjenbruk av
oldemors gamle
gjenstander, hevder
trendanalytiker.

Av TONE MIKALSEN

Trendanalytiker Lisbeth Larsen
bruker mye tid på â reise verden
rundt og plukke opp trender for

Billig løsning
• Om hundre år kan folk være
fem ganger rikere enn i dag. Og
hvis vi utsetter inntektsveksten
med bare to år, kan vi legge en
løsning på klimaproblemene inn
i regnestykket.

Det er konklusjonen til den
ledende amerikanske klimafor
skeren Stephen schneider og
den svenske energiøkonomen

nåtid og fremtid. Ifølge Larsen
lever vi grusomt. Stresser mye
og spiser lykkepillen

Ut med aerobic
— Hvordan har vi det egentlig?
Ta for eksempel mannen: Jo,
han sliter seg ut på jobben og
når han kommer hjem må han
lufte den hersens bikkja. Stres
set kapsler han inn i hjernebar
ken. Og kvinnen? Jo, hun er
fullt opptatt av mann, barn, kar
riere og elskere som aldri ringer.
Hva gjør hun når hun blir

stressa? Skrav la gå r i ett, I åst ar
Larsen.

Men nå er det altså tid for å
roe ned, og blant annet hytte ut
aerohic med yiig.i

—Vierittiteieti etitide hvor
vi er opptatt .1V liii Ijo og er også
blitt mer bevisst i’ ti maten vi
spiser. Folk at seg tid til å lese
hva som st i i I tak i . pa kningen,
sier ho ti og tiirteller at Mc
Donalds hit ttid’.iiig i hambur—
gersalget.

Larsen tnittii at vi befinner
oss i Hvit ttiit t hit samfunnet og
at vi lt.ittillit sjelden av nød,
mcii ,iv I y’.t

Da til itieit om Berlevåg
lt1attosaitttiiti.ttttit gikk sin
seiersgaitg latnlet rundt var
cii ki’lti sot i oger sjokkert over
fitittttt.itktiigeites interiør. De
sktottti titt og slett ikke hvor
dati iii liiililt st med de stygge
itiolili’tti’, og ikke minst brune
vigg.il.tiinir overfylt med
kitsi li, tiiitalte PR-guru Hans

I,

I Z44&

Geelmuyden for en tid tilbake.
Men nå kan det vise seg at kor-
medlemmene fra det kalde nord
faktisk var trendsettere med sin
shabby skikk. Gjenbruk kom
mer for fullt og i England arran
geres interiørutstillinger med
brukte gjenstanden

Minimalisme er ut
— Gjenbruk er positivt for mil
jøet og nå er det på tide å lete
fram gjenstandene du arvet.
Minimalisme er ut, påpeker Lar-
sen.

Dermed kan du trygt lete
fram glorete gipsengler, farge-
rike pledd, puter og varmefias
ker. Det sistnevnte er ikke
lengre bare forbeholdt gamle
kjerringen

— Bort med det strenge sam
funnet. Nå er det human touch
og det kronprinsparet kaller for
den gode samtale som gjelder,
fastslår Lisbeth Larsen.•

turøkningene i dette århundret
kan bli mer dramatiske enn tid
ligere antatt. Resultatene er
publisert i det anerkjente tids
skriftet Nature.

40 prosent
FNs klimapanel (IPCC) slår i sin
siste hovedrapport fast at tem
peraturen på kloden kommer til
å øke med mellom 2,4 og ,8 gra
der i perioden fra 1990 til 2100.

En annen undersøkelse viser at
temperaturen, med høye
utslipp, kan komme til å stige
med hele 6,9 grader i samme
tidsperiode.

Forsker Jarle Inge I lolten
mener at dette kan føre til dras
tiske endringer for økosyste
mene og særlig i fjellene.

— 1 fjellmiljøet vil vi se store
endringer i plante- og dyrelivet,
blant annet vil reinen få endret
beitegrunnlag, sier I lolten.

Han bruker Finnmarksvidda
og I lardangervidda som eksem

Ifølge de sveitsiske forskerne er
det 40 prosent sannsynlighet for
at temperaturstigningen blir
høyere enn IPCC anslår.

Sveitsernes modell er kjørt
tusenvis av ganger med Forskjel
lige forutsetninger. Deretter har
forskerne luket ut beregninger
som ikke stemmer over ens med
den temperaturstigningen vi
allerede har sett i havet og atmo
sfæren. Resultatet er altsa at det

pel. I dag ligger skoggrensa pa
Flardangervidda på iooo meters
høyde. Som følge av klimaen
dringer vil den i framtida ligge
på 1200 meters høyde. Fa Finn
marksvidda ligger skoggrensa i
dag på 6oo meters høyde, men
etter hvert vil den ligge roo
meter lengre opp.

— Skog vil føre til et annet lys-
klima for artene, og vi får andre
vekster enn lav, opplyser 1 [olten.

Forskeren tror at temperatur-
økningen vil føre til et jevnere
snødekke i fjellet, men om det er

er stor sannsynlighet for at tem
peraturstigningen blir større
enn tidligere antatt, mens det
bare er prosent sannsynlighet
for at den blir lavere.

Usikkerhet
Reto Knutti ved Bern Universi
tet sier til N&M Bulletin at deres
studie ikke er ment som en kri
tikk av FNs klimapanel.

— Men det de antagelig kan
forbedre i sin neste rapport, er
en å gjøre en grundigere analyse
av usikkerheten i sine frem
skrivninger.

For tidlig
Hans Martin Seip ved Cicero
senter for klimaforskning me
ner det er for tidlig å si om
beregningene til Knutti og hans
kolleger er bedre enn de FNs kli
mapanel har gjort.

— Deres modell er ikke av de
mest kompliserte. Sett i sam
menheng med andre studier er
det likevel grunn til å sette et
lite spørsmålstegn ved IPCCs
intervaller, i alle fall de øvre
grensene, sier Seip.

Støtte
En annen undersøkelse publisert
i samme nummer av Nature
viser at temperaturen med høye
utslipp kan stige med hele 6,9
grader fra 2990 til 2100. Denne
undersøkelsen er gjort av Peter A.
Scott og J. A. Kettleborough ved
l-Tadley senter for klimaforskning
i England. De er også litt mer
optimistiske enn klimapanelet i
sitt beste anslag: Med lave utslipp
kan temperaturøkningen i beste
fall bli «bare» 1,2 grader, mens
klimapanelet anslår at den blir
minst 1,4 grader•

positivt eller negativt for vege
tasjonen er vanskelig å si.

— Noen arter vil begunstiges
av temperaturøkningen, andre
vil hemmes. Dette vil spesielt
gjelde fjellarter. Endret konkur
ranseforhold mellom artene vil
være hovedårsak til endringer i
artsammensetningen i plante
samfunnene, sier Jarle 1-lolten
som anser temperaturøkning
som en stor trussel mot det bio
logiske mangfoldet.•

[___

)

‘g;

Det var ikke tilfeldig at filmen om Berlevåg Mannsangforening ble en suksess, I ettertid har det også vist seg at flnnmarkingene
var trendsettere.

Gjenbruk er trendy Temperaturøkningen kan
bli større enn de 1,4 til
5,8 gradene FNs
klimapanel antar fram til
2100. Stigningen kan bli
opptil 6,9 grader, viser ny
forskning.

Av AIJDUN GARBERO

Forskere ved Bern Universitet i
Sveits har funnet ut at tempera

-Vilireinenvillide

Christian Azar. De retter et krast

angrep på klimaretorikken fra
Bush-administrasjonen.

- Den ville retorikken om å
slavebinde de fattige og ruinere
økonomien for å gjennomføre
en klimapolitikk er falsk, selv om
man aksepterer konvensjonelle
økonomiske modeller, sier
schneider til New scientist.

Den antatte temperatur-
økningen får store kon
sekvenser for plante- og
dyrelivet i fjellet. Blant
annet vil villreinen lide
som følge av at det blir
mindre lav.

Av TONE MIKALSEN

FNs klimapanel (IPCC) slår fast i
sin siste hovedrapport at tempe
raturen på kloden kommer til å
øke med mellom 1,4 og ,8 gra
der i perioden fra 1990 til 2100.
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Linx AB,som er heleid av Si og NSB, har ansvaret for linjene
Kabenhavn.Göteborg-Oslo og Oslo—karfstad—Stockholm,
Avgangene trafikkeres dag med hurhgtoget X 2000
og lnterCity-tog. løpet av det kommenderet vil X2000
suksessivt skiftes ut med nye, komfortable Llnx-tog.

Bedre tider!
Endelig er de gode tidene her. For nå trår vi skikkelig til. Med Linx reiser du hele veien
mellom Oslo og Stockholm med komfortable og raske X 2000 på tider du bare har drømt
tidligere.Vil du unngå innsjekkingskøene på flyplassen eller lange kjøreturer,er det bare
å gå om bord. Resten tar Linx seg av. Med nye og bedre tider!

Oslo-Stockholm på 4 timer og 50 minutter. BIank!

www.linx.no
JI7AX

NSB og Si i grenseløst samarbeid

AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www.batteriretur.no
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Vi lanserer nytt ekspressbussnett!

Vi tar produsentansvaret pa alvor
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier kommer til resirkulering.

ci)
0
z
0

0
0
0

TlMEkspressen tar deg til byen hver eneste time. Hjem igjen også. Stig på og du er fremme raskere og mer
uthvilt enn du noen gang har vært. De fleste bussene har musikkanlegg, aircondition og ekstra
komfortable stoler. Velkommen om bord!

Stjørdal-Hommelvik bomstasjon
Sveberg-Leistad-Trondheim.
Ruteopplysning: 177 www.timekspressen.no

TIM1’ksp ress en
TlMEkspressen er en del av Nettbuss
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Hvis man ikke kan spise
fisk og skalidyr er det
ikke så attraktivt å kjøpe
fritidseiendom i et
område. Giftige fjorder
holder eiendomsprisene
nede flere steder, og
meglerne håper på fort-
gang i opprydningen.

Av JENS P. TOLDNÆS

Kostholdsrestriksjoner som en
følge av miljøgifter brer om seg.
Etter hvert rammer forurens
ningen stadig nye områder, og
det er ikke lenger bare Iddefjor
den i Østfold og Frierfjorden i
Telemark som er rammet. Sist ut
er blant annet den attraktive
skjargården ved Kragerø. Eien
domsmeglerne merker alvorlige
mil jøgifter som dioksin i form
av lavere betalingsvillighet hos
kundene på ellers svart så
attraktive objekter.

Det er overhodet ingen tvil.
Så fort vi selger eiendommer
mot Mørjefjorden i Helgeroa fal
ler prisen dramatisk Det er klart
at når folk ikke kan spise krab
ber, og kanskje heller ikke fisk i
et området påvirker dette attrak
tiviteten, sier eiendomsmegler
Tore Solberg i Sandefjord. I lan
jobber i firmaet Georg Solberg,
og omsetter mange eiendom
mer i Vestfold og Telemark.

Langesund og Kragerø
Eiendomsmegler Stein Birger
Johnsen hos Focus Iiendom i

Et selskap som går med
milliarder i overskudd bør
rydde opp i det de har
ødelagt. Det skylder de
lokalbefolkningen, mener
Naturvernforbundet, som
sikter til Norsk Hydro.

Miljogiftrådgiver i Norges
Naturvernforbund, Tom Erik
Økland, er ikke overrasket over
eiendomsmeglernes vurde
ringer av områder med kost
holdsrestriksjoner.

og skalldyr.

Skien har sett hva miljøgifter
kan gjøre med prisnivået på
eiendommer innerst i Voldsfjor
den og Frierfjorden. Nydelige
områder som likevel er blant de
sterkest forurensede i Grenland.
Han tror det ville virket svært
positivt på markedet dersom
regjeringen fikk fortgang i mil
jøgiftoppryddingen langs Tele
markskysten.

— Nå er det jo kostholdsres
triksjoner langt utenfor Lange.
sund og nedover til Kragerø.
Dette er svært uheldig så vel

— Nei, hvem i all verden vil ha
en fritidseiendom ved Frierfjor
den hvis man ikke tilfeldigvis
eier den fra for? spor han.

Om press fra stadig flere vil
påskynde oppryddingen av gift
langs kysten er han imidlertid
mer i tvil om. Norsk Hydro har
han minimal tro på.

—Vi må huske på at forurens
ningen har vart i årevis. Den har
kostet fiskere jobben og lokalhe
folkningen muligheten til å
bruke skjærgården sin. Likevel

psykologisk som rent miljømes
sig, sier han.

I følge Johnsen har folk i
Grenland har hatt en oppfat
ning av at forurensningen stop
per når man skrur igjen kranen,
det vil si stopper tilførselen.

-— Slik er det jo ikke. Forurens
ningen ligger i sedimentene og
skader områdene for all fremtid
dersom man ikke gjør noe. Dette
er svært uheldig for et marked
rent psykologisk, og en skikke
lig opprydding ville utvilsomt
virket svært positivt.

er det ikke gjort noe som helst
på oppryddingssiden. Tar man
med SFTs sendrektighet, som
også er påpekt av Riksrevisjo
nen, ser det jo ikke akkurat lyst
ut.

Et av problemene, i følge
Økland, et at ikke mengden
dioksin har gått ned slik man
skulle forvente langs Telemark
skysten. Til tross for at indus
trien har stoppet tilførselen er
mengden i okosystemet alarme
rende høy. Dette er også årsaken

Beliggenhetviktig
— Beliggenhet — beliggenhet —

beliggenhet! Det er jo eiendoms
meglernes mantra, og gjelder
selvsagt ikke bare geografisk.
1-Ivis beliggenheten er slik at
man ikke kan spise mat i områ
det uten at det er skadelig er
eiendommen mindre interes
sant. Jeg synes dette er et veldig
viktig fokus, sier Finn Tveter,
direktør i Norges Eiendomsme
glerforbund. •

til at Norsk institutt for vann-
forskning m.fl. i øyeblikket fore
tar en større undersøkelse av
dioksinnivået i Grenland.

— Norsk Hydro skulle sikkert
gjerne sett at det var flere dioks
inkilder i Grenland. Det tror jeg
ikke blir resultatet, og da synes
jeg et selskap som går med
mange milliarder i overskudd
burde være voksne nok til å ta
ansvar og rydde opp i det de har
tjent seg rike på og samtidig øde
lagt, sier han.

SOLIDARITET MED SMM’ j
KAFFEDYRKERE I UTVIKLINGSLAND

NYHETER

Gift i eiendomsmarkedet

Prøv Coop Café Futuro, som er Coops solidaritetskaffe. Dette betyr at
kaffebøndene som dyrker kaffen til Café Futuro får en garantert minste-
pris, pluss en solidaritetsbonus. Dette sikrer produsentene en rimelig
pris og bedre fremtidsutsikter — derav navnet Café Futuro (fremtidskaffe).

Café Futuro er resultatet av et samarbeid mellom Coop Kaffe Norge AS
og produsentkooperativet Fedecocagua i G uatemala.

I vår avtale med Fedecocagua er det også slått fast at arbeiderne ved
sorteringsanlegget er sikret etisk forsvarlige arbeidsvilkår.

Dette innebærer blant annet:
• Ingen kan tvinges til å arbeide
• Barnearbeid er forbudt
• Faste pauser og krav på ferie

Full organisasjonsfrihet

Pen gesterke kjøpere ønsker at dyre hytter ved sjøen ligger i fjorder hvor det går an å spise fisk

E

Prøv også Coop
okologiske kaffe

Selskaper må rydde opp!
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Arbeidet med å verne
Gjesåssjøen, et av
Hedmarks mest
verdifulle fugleområder,
startet i 1978. Fredag 31.
mai 2002 ble naturreser
vatet opprettet.

Av JENS P. TOLDNÆS

— Formålet med naturreservatet
er å bevare et viktig våtmarks
område med et spesielt plante-
og dyreliv. Til sammen 115

fuglearter hvorav 6i vâtmarks
arter ble påvist ved siste regis
trering i området, sier miljø-

vernminister Borge Brende.
Området er den eneste kjente

hekkeplassen for rørsangt’r i
1-ledmark, og regnes ved siden av
Âkersvika ved I lamar, som 1-led-
marks mest verdifulle fugleom
råde.

Også plantelivet er spesielt
ved at den svært sjeldne flyte
hladsplanten sjøpiggknopp vok
ser i sjøen. Naturreservatet, som
er på litt over fire kvadratkilo
meter, regnes også som viktig
for friluftslivet i området.

Gjesåssjøen ble foreslått fre
det i verneplanutkastet for våt
marksområder i I ledmark i
T978. Hvorfor tar det 24 år å få

vernet et verdifullt naturområde
i Norge?

Trodde sjøen var usta bil
Ifølge avdelingsdirektør Pål Sol
lie i Miljøverndeparternentet ble
det under en lokal horing for 24

år siden, hevdet at sjøen var
ustabil og i en aktiv gjen
groingsfase. Spørsmålet om
varig fredning ble derfor utsatt.
Miljøverndepartementet inn
førte i stedet en midlertidig fred
ning av fuglelivet i Gjesåssjøen
og i en sone på ioo meter rundt
sjøen.

I ettertid har det vist seg at
dette med ustahilitet ikke med-

førte riktighet. Jeg er enig i at
arbeidet har tatt svært langt tid,
men etter at saken ble gjenopp
tatt 2000 har arbeidet gått på
skinner, sier han.

Tillater påhengsmotor
Ifølge Solli vil Åsnes kommune
bli tilbudt forvaltningsan svaret
for Gjesåssjøen naturreservat.

Fiske vil være tillatt, men
ikke jakt, og båt med motorstør
reIse opp til 4hk kan brukes i
perioden 20. juni — 31. august.
Etter søknad kan blant annet
heiting og forsiktig tynning i
kantvegetasjonen tillates.

En av tingene du kan huske som
meren 2002 for, er den somme
ren miljøbevegelsen vant slaget
om miljøvennlige hagemøbler.

— Med noen veldig få, og eks
klusive, unntak vil ikke folk
lenger ha regnskogstømmer
som ikke er miljømerket, sier
Lars Løvold i Regnskogsfondet.

Regnskogsfondet har vært i
klinsj med de store møbelkje
dene siden “alle” plutselig skulle
ha eksklusive utemøbler for
not’n år siden. De store møhel
kjedene nektet å ta inn møbler
merket med miljømerket FSC,
slik miljøbevegelsen krevde. Det
var ikke mulig å få tak i, mente
de. Regnskogsfondet mente det
motsatte og startet svertekam
panjer mot de som hidro til å
ødelegge regnskogen. En etter

en måtte de store kjedene gi
etter, og nå er så å si alle regn
skogsmøbler som selges i Norge
FSC-sertifisert.

— Dette er en veldig stor seier.
Det har vært en dramatisk og
markert endring i bransjen på
veldig kort tid. At alle de sen
trale aktørene i en bransje
endrer både innkjøps- og mar
kedsføringspolitikk på så kort
tid er rett og slett oppsiktsvek
kende, sier en fornøyd Løvold.

Trege rikinger
Ifølge Løvold har også de useri
øse aktørene som solgte regn
skogsmøbler gjennom garasje
salg, pallesalg i idrettshaller og
liknende gitt opp på grunn av
det negative fokuset som har
vært på hagemøbler laget av
regnskogstømmer.

— Dette viser at det er effektivt
å jobbe målrettet over lang tid.
En enkel sommerkampanje hol
der ikke. Men når vi nå har gjen
tatt det samme over noen år, har
det glidd inn i folks bevissthet,
sier han

Regnskogsfondct nå rette hoved
fokus mot byggevarer.

— Nesten alle de store bygge
varekjedene er under endring.
Vi vil holde trykket oppe og har
store forventninger, sier Løvold.

— 1-Ivilke type byggevarer
dreier det seg om?

— Parkett, ytterdører, listverk,
benkeplater, noe baderomsmø
bler og sågar doseter i mahogny.
Fint skal det være. Stort sett alt
mørkt treverk stammer fra regn-
skogen. Dette hør du styre unna,
sier Lovold.•

NYHETER

Skal undersøke PCB i norsk laks
• Forrige gang Michael Easton presenterte sine målinger av PCB i laks ble

det voldsomt bråk. Den gang var det Canada det gjaldt. Nå skal den ameri

k,inske forskeren studere norsk laks. Den amerikanske forskeren Michael

Faston undersøkte hvor mye PCB som fantes i canadisk laks, og pådro seg

kraftig harme da resultatene hans ble publisert i det vitenskapelige

tidsskriftet Chemosphere i fjor. Ifølge bladet Fiskaren konkluderte undersø

kelsen med betydelige mengder PCB i så vel vill- som oppdrettslaks, og

nivåene var av en slik karakter at Easton fant grunn til å anbefale redusert

fiskespising for folk flest, og særlig for gravide. Nå planlegger Easton en

langt større undersøkelse av laks i USA, Canada, Norge, Skottland og Chile.

Industridesignerne
vil lære om miljø
• Er fancy jakke av pytonslange til 25 000 kroner og krokodillesko

til 13000 kroner god økodesign? Nå vil industridesignerne lære

mer om temaet. Det forteller Gry DahI fra GRIP (stiftelsen for

bærekraftig produksjon og forbruk). For en tid tilbake foretok

Norske industridesignere en undersøkelse blant sine medlemmer

om hva de ønsket å lære mer om, og høyest score fikk temaet

miljø og design. Resultatene av undersøkelsen blir brukt som

grunnlag for å få i gang tilbud om etter- og videreutdanning for

designere.

Vern tok 24 år
Formålet med å verne Gjesåssjøen er å

bevare et viktig våtmarksområde med et

spesielt plante- og dyreliv.

Hvis du skal kjøpe nye
hagemøbler neste år,
skal du slite hardt for å
finne møbler laget av
ødelagt regnskog.

Av KRISTIAN JAHRE

Selv om det store masse-seg-
mentet har gitt opp regnskogs
møbler, er ikke seieren ioo pro
sent. Løvold forteller at det sta
dig er enkelte finere
mobelforretninger som selger
eksklusive og svært dyre hage-
møbler i såkalt Burma-teak.

— Disse skal vi fortsette å
presse. Etter hvert bør selv de
aller rikeste kutte ut å kjøpe
regnskogsødeleggende møbler.

Byggebransjen neste
Ved siden av å passe nøye på hva
møbelbransjen foretar seg, vil

Fakta

• Hvert år ødelegges over 150 000 km2 tropisk regnskog. ødeleg
gelsene tilsvarer halve Norges areal.

• I løpet av 1990-tallet forsvant åtte prosent av de tropiske skogs
områdene i verden.

• Nesten 20 prosent av den tropiske regnskogen i Asia ble ødelagt
mellom 1990 og 2000.

• Årlig selges det tropisk parkett i Norge tilsvarende samme areal
som 70 fotballbaner.

• Miljøbevegelsen mener det er akseptabelt å kjøpe møbler laget
av regnskogstømmer som er merket med miljømerket FSC
(Forest Stewardship Council)

KMe Regnskogsfondet
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Helvete i Oppland er
blant de områder som
norske geologer vil ha
inn på UNESCOs «The
World Heritage List».

Av JENS P. TOLDNÆS

ProGE() — Furopean Organisa
tion for the Conservation ofthe
Ge)logical Ileritage er en inter
nasjonal organisasjon som
ønsker å fremme den geologiske
delen av vår naturarv.

Lars Erikstad er norsk styre
medlem i ornanisasjonen og
arheider for at sakalte vernever
dige geotoper ikke forsvinner
her i landet. Malet er a lage en
kandidatliste som IN-organet

UNESCO kan plukke fra for a få
frem n i’ lokatiteter med geolo
gisk innhold til den sakalte
«‘v\forld Ileritage List».

Røros og Alta er med
— En slik liste kan sammenlig
nes med RAMSAR-konvensjo
nen for bevaring av vatmarker,
selv om (len foreløpig ikke er
bundet av noen formell konven
sjon, sier Erikstad.

UNES( Os verdensliste inne
luilder allerede navn og lokal ite
ter oin Kursiu Nerija i Lithauen
og grottesystenet Skoejanske
Jame i Slovenia.

Av de fire norske stedene som
allerede er pa listen, har bade
Røros og Alta geologiske eIe

menter i seg. Røros fordi byen er
tuftet på utvinning av kobber-
malm, og Alta fordi hellerist
ningen gir el klart vitnesbyrd
om landhevningen etter siste
istid.

Vil ha flere forslag
En rekke norske lokaliteter er
allerede nevnt som mulig sup
plement til listen. l)et sakalte
Festningspro filet pä Svalbard,
endemorenen ved Jomfruland i
Telemark, mineralforekomstene
ved Iveland i Aust- ‘gder, Jutul
hiigget i I ledmark, jettegrytene i
I lelvete i Oppland, rasmassene i
Junkerdalsura i Nordland og
Nigardsbreen i Sogn og Fjordane
for å nevne noen.

Erikstad, som til daglig jobber
ved Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) ønsker imid
lertid flere forslag fra norske
geologer. •

Fakta om Helvete

I Jettegrytene t Helvete
ligger i Espedalen i Oppland.
De ble dannet på slutten av
siste istid ved at vann og
stein fra issmelting roterte
og slipte seg ned i fjellet.
Flere av grytene er over 50
meter dype og 20-30 meter
i diameter.

I Helvete har fått navnet
sitt fordi stedet var vanske
lig å passere med hest og
slede da det var gruvedrift i
Espedalen.

På verdensbasis er det
solgt over 100 000 av
hybrid bilen Toyota Prius.
Hittil i år har vi
nordmenn kjøpt fire.
- Nordmenn er skeptiske
til ny teknologi, sier
informasjonssjefen hos
Toyota.

Av JENS P. TOLDNÆS

I’oyota Prius er den første
sakalte miljøvennlige hybrid
bilen som er satt i serwproduk
sjon. Ifølge informasjonssjef Per
Arne Skramstad i Toyota Norge
er det solgt over 100 000 biler pa
verdenshasis sa langt.

— Bilen har slått spesielt godt
an i USA og Japan sier han.

Et sted bilen ikke har slatt
særlig godt an, er i Norge. Hittil i
år har ‘l’oyota Norge i Drammen
bare solgt fire stykker. Total ski
vehom, men ikke helt overras
kende, ifolge Skramstad.

Får ikke el-bil-vilkår
— hva skal ti/for at nordmenn vel
ger ny teknologi?

— Det er nok flere faktorer
som spiller inn, men at vi i
utgangspunktet, er svært skep
tiske til ny teknologi, er del liten

• En ny metode for å påvise tre

ets DNA kan gjøre livet vanskeli

gere for tresmuglere. Ulovlig

hugget tømmer har vært vanske

i li9 å spore gjennom gentesting

siden treets DNA brytes ned kort

tid etter at det er hugget.

Forskere ved Det nasjonale insti

tuttet for jordbruksforskning i

Gazinet har imidlertid lyktes i å

tvil om. Vi går aldri først. I til
legg leveres bilen bare i sedan
utgave og her i landet er vi glade
i stasjonsvogner. At vi ikke har
fatt presset prisen på 274 900,-

ytterligere ned, spiller ogsa inn.
Ifølge Skramstad har Toyota

Norge hatt møte med myndig
hetene for å diskutere mornsfn
tak pa hyhridbilen. Så langt uten
resultat.

— Ettersom el-bilene har fått
momsfritak synes vi det var
rimelig at andre gode miljøløs
ninger også kunne bli tilgode
sett, sier han.

Noe er likevel oppnadd på
prissiden. Vekten av el-bilutsty
ret er trukket fra i avgiftene på
Toyota Prius. Dette utgjør om
lag 20000 kroner.

Lave utslipp
hfvoOorcr Topota I’rius en bedre bil
for miljøet?

— Drivstoffforbmk pa under
en halv liter per mil er jo meget
bra for en stor fem-seters sedan
med 117 hestekrefter. Det er
likevel de minimale utslippene
som gjør Prius unik. Vi snakker
om bare 10— 25 prosent utslipp
av CO2 og nitrøse gasser. Dette
oppnas, svært enkelt forklart,
ved at elektromotoren hjelper
bensinmotoren slik at den alltid
går på samme turtall.

Fire nordmenn har kjøpt seg
hyLmridbil i år.

lage en svært følsom forsterk

ningsteknikk som kan identifisere

ørsmå biter av DNA i trevirke

som er opptil 10 år gammelt.

Haken er at teknikken bare kan

brukes til å identifisere illegalt

tømmer hvis man har en omfat

tende base av skog-DNA å sam

menligne med, skriver New Sci

entist.

O
m det er pizzagenerasjo

nen som har satt kort-

reist mat på menyen,

eller reisetrette sekstiåttere, skal

ikke sies for sikkert. Uansett; — er

ikke dette et fortreffelig initiativ,

så vet ikke jeg. Dette smaker det

potet av.

Og potet har jeg nok av nord i

hagen her, deretter følger i rad

og rekke, i retning kjøkken

inngangen, bønner, løk, kål, nepe

et cetera, alt hva min trinne

mage kan begjære. Dette med

kort vei til maten er noe jeg har

hatt et bevisst forhold til siden

mor ga meg pupp. Siden har jeg

alltid har sørget for at det ikke er

spesielt langt fra naturens god

teri til egen gane. Trenger jeg

fisk, så finnes den i sjøen 200

meter retning syd. Blir jeg kjøtt

sugen så går det okser, får og

svin på gården 200 meter retning

nord.

så ‘kortreist’, den er god,

men hva ser man ellers?

Folk flest gir blaffen, kjører til

butikken og kjøper mat som

kommer fra alle andre steder enn

nabolaget, og det er utviklet en

miljøødeleggende globalgastro

nomi uten grenser. Dess lengre

maten har globetrottet, dess

bedre. Som meg så maten, skulle

en tro.

Pasta og pesto! - Når ble det

problematisk med spinatstuing?

Olivenolje! — Her til lands har vi til

alle tider gått på smør og blitt

utgamle! soyasaus fra

Guangdong. Når ble det galt med

brun saus? - Taco! Har vi lefse,

eller har vi ikke lefse’ Og på kaf

febarer og bedehus sitter man og

mesker seg med kaffe fra Kenya

og Java, uten tanke på de klima

forstyrrelser bønnenes langrei

sing forårsaker. Ærlig talt: Sikori

avkok er da utmerket, og planten

vokser villig vekk helt til

Nordland, så vidt jeg vet. Og

ellers har vi nype-te smekkfull av

antioksidanter.

Joda, jeg er oppriktig glad for

at så mange etterhvert innser at

de har gått på trynet i en smørje

av garam masala og sultanrosi

ner, og at de nå så smått begyn

ner å dyrke den nære og rene

glede som bare kålroten kan gi.

Og makrellen. Sistnevnte gjelder

selvsagt bare oss her ved Viken.

Andre steder får de ta for seg av

sine respektive goder. Ikke et

vondt ord om Røros-morr, men

send den bare ikke ned til oss. For

ikke å snakke om reinsdyrkjott og

den slags. Keep it! Klippfisk fx.

Den fraktes som kjent verden

rundt, til land som har mer enn

nok fisk selv. Jeg har selv smakt

klippfisk en gang jeg var nordpå.

Den var veldig god. Nordlending

ene kan trygt spise den selv. Så

skal vi ved Viken ta oss av

makrellen. Og endelig, gress og

gru: Botzwansk kjøtt. Hvem i all

verden kan ha glede av at vii rike

i-land kjøper noe så lite bærkraf

tig som billigbiff fra fattigfolk?

Bør



I. Kort beskrivelse av AvtaleCiro
AvialeGiro er en tjeneste hvor kunden (betaler) gir sin bank
(betalers bank) i oppdrag å betale regninger ved å belaste
kundens konto for overføring til en betalingsmottakers konto (et
fast betalingsoppdrag).
Bare betalingskrav (rcgninger) fra betalingsmottakere som
betaler har bekreftet til banken (fast betalingsoppdrag) omfattes
av tjenesten. Det vises til punkt 2 nedenfor.
Dc betalingsmottakere som betaler har opprettet faste betaling
soppdrag (AvtaleGiroer) for, vil sende betalingskravct til banken.
Det vises til punkt 3.
Senest syv dager før regningen skal betalet vil det bli sendt
varsel til betaler med informasjon om hvilke regriinger som skal
betales og hva regningen gjelder. Det vises til punkt 4.

Betaler kan inntil dagen før betaling skal skje, stanse betalingen.
Det vises til punkt 5.
Nærmere om hvordan betalers regninger blir betalt og til hvilket
tidspunkt, fremgår av punkt 6.
2. Faste betalingsoppdrag (AvtaleGiroer)
Eor hver betalingsmottaker som omfattes av AvtaleGiro, skal
betaler opprette en AvtaleGiro (et fast betalingsoppdrag) med
banken. For samme betalingsmottaker kan det opprettes flere
AvtaleGiroer dersom betaler ønsker det og betalingsoppdragene
er av forskjellig art. Banken skal gi betaler informasjon om
hvilke betalingsmottakere som er tilsluttet tjenesten.
I en AvtaleGiro (et fast betalingsoppdrag) skal det bl.a. være
mulig å angi betalingsmottakers navn, adresse og kontonummer.
samt belepsgrense pr.trekkmåned.
AvtaleGiroer kan opprettes samt tilbakekalles. sperres og
endres av betaler ved personlig fremmøtc i banken eller på
annen måte etter nærmere anvisning. Et tilbakekall, en sperring
eller en endring skal være gjennomført fra og med påfølgende
vtrkedag etter at beskjed fra betaler er mottatt i banken. Banken
kan ikke endre en AvtaleGiro uten samtykke fra betaler, med
unntak av betalingsmottakers kontonummer. Etter opprettelsen
av en AvtaleCiiro vil betaler motta forhåndsvarsel som nevnt i
punkt 4, før kontoen skal belastes. Banken skal periodisk sende
betaler informasjon om opprettede Avtale- Giroer og eventuelle
tilbakekallinger. sperringer eller endringer.
3 Innlevering av betalingskrav
Betaler samtykker i at opplysninger om AvtaleGiroer kan gis til
betalingsmottaker. Opplysningene vil gjøre det mulig for beta
lingsmonakere å frenisette betalingskrav mot betaler gjennom
AvtaleGiro tjenesten.
4. Forbåudsvarsel til betaler
Det vil bli sendt varsel om forestående betalinger senest syv
dager før belastning av konto skal finne sted (se punkt 6).
Varselet skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger om
betalingsmottaker, belepets størrelse, hva regningenc gjelder og
tidspunktet for belastning av betalem konto (betalingsdag).

Betaler skal på grunnlag av tilsendt varsel kontrollere at opplys
ningene er korrekte. Betaler må ta kontakt med banken så snart
som mulig for å rette opp eventuelle uoverensstemmelser.
I tillegg til et slikt forhåndsvarsel vil betaler 17a informasjon om
betalingskrav ved henvendelse til banken.
5. Stansing av enkeitstående betalinger
Dersom betaler ikke ønsker at banken skal gjennomføre en en
keltstående betaling som fremgår av tilsendt varsel, kan betaler
til og med dagen før angitt betalingsdag stoppe betalingen
Nærmere informasjon om betalers fremgangsmåte ved stansing
skal gis av banken.
6. Nærmere om gjennomføringen av betalingen
Innenfor rammen av den faste AvtaleGiroen, vil banken gjen
nomføre en betaling ved å belaste betalers konto på angitt
betalingsdag. Selv om det i en AvtaleGiro er angitt betalingsk
ravets art, vil banken ikke kontrollere hva betalingen gjelder.
Betalingsmottakers konto vil bli godskrevet på betalingsdag eller
første virkedag etter.
Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet lig
ger utenfor fastsatte rammer i AvtaleGiroen. Det samme gjelder
dersom betaler har stoppet betalingen, betalers kontoforhold i
banken er opphørt sperret eller banken av annen saklig grunn
ikke kan gjennomføre betalingen.
Banken vil normalt kontrollere om det er dekning på betalers
konto for det beløp som skal belastes. Dersom det ikke er dekn
ing på kontoen på betalingsdag kan banken i inntil fire påføl
gende virkedager utføre dekningskontroll. Ved betalingskrav
med samme betalingsdag, har banken intet ansvar for i hvilken
rekkefølge betalingene blir belastet kontoen, eventuelt hvilke
betalinger som ikke blir gjennomført. Betaler er ansvarlig for
eventuelle overtrekk på kontoen. Ved overtrekk har banken rett
til å belaste betaler med overtrekksrente.
Hvis betaling ikke gjennomføres av årsaker som nevnt ovenfor,
vil betaler bli meddelt dette av banken og få tilbud om alternativ
betalingsmåte. Informasjon om alternativ betalingsmåte gis av
banken. Banken vil også informere betaler dersom betalingsmot
taker annullerer betalingskravet.
7. Konsekvenser for betaler når betalingen ikke blir gjen
nomført
Dersom en betaling stanses eller andre forhold som nevnt under
punkt 6 medfører at kontoen ikke belastes på angitt betalingsdag
vil betalingsmottaker kunne kreve forsinkelsesrente. gebyrer el.
av betaler. Banken er ikke ansvarlig for lovbestenste forsinkelses
rente, som skyldes forhold på belalers side.
8. Bankens ansvar ved forsinket betalingsoverfenng m.v
Banken er ansvarlig for direkte tap (krav om forsinketsesrente.
inkassogebyrer o.l.)som betaler er påført som følge av forsinket
betalingsoverføring jfr. punkt 7 over. Dette gjelder likevel ikke
dersom forsinkelsen skyldes forhold utenfor bankens kontroll
som banken ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i be-

traktning på avtaletiden eller unngå eller overvinne følgende av.
For indirekte tap som betaler har lidt ( feb tap av kontrakt) er
banken ansvarlig dersom tapet er voldt ved grov uaktsomhet
eller forsett fra bankens side.
Bankens ansvar etter regelne ovenfor dekker også feil som er
begått av bankens medhjelpere.
9. Urettmessig belastning av konto. Retting av feil.
Belastes betalers konto i strid med denne avtalen og opprettede
faste betalingsoppdrag . skal banken uten ugrunnet opphold
rette feilen og gedskrive kontoen med rett beløp og eventuelt
rentetap. Har betaler forseltlig ellrr grovt uaktsomt medvirket til
at kontoen urettmessig er belastet, kan bankens ansvar lempes
eller bortfalle helt.
10. Priser
Priser for etablering og bruk av AvtaleGiro fremgår av bankens
prisliste og/eller kontoutskrift. Prisene kan endres av banken to
uker etterat skriftlig varsel er sendt betaler. Betaler samtykker i
at banken belaster kontoen for de fastsatte priser.
li Henvender fra betaler.
Henvendelser fra betaler vedrørende inngåelse og bruk av
AvtaleGiro skal rettes til banken. Dette gjelder også feil ved
gjennomføring av enkeltstående betalinger.
Forhold som vedrører selve betalingskravet ( dvs, det under-
liggende betalings- og rettsforholdet mellom betaler og betal
ingsmottaker) skal betaler ta direkte opp med betalingsmottaker.
12. Endring av avtalevilkårene
Banken kan endre vilkårene i avtalen med fire ukers skriftlig
varsel. Dersom slikt varsel ikke er sendt, kan endringer til ugunst
for betaler ikke påberopes av banken. Betaler kan ved vilkårsen
dringer si opp avtalen i henhold til punkt 13.
Banken skal i avtalepertoden innhente uttrykkelig aksept fra
betaler ved endringer i avtalevilkårene som medfører vesentlig
økt risiko for betaler.
13. Opphør av avtalen
Betaler kan med en dags forhåndsvarsel si opp avtalen med
banken. Banken kan si opp avtalen med fire ukers skriftlig
varsel til betaler. Oppsigelse fra bankens side er betinget av at
det foreligger saklig grunn. Grunnen til oppsigelsen skal oppgis.
Ved opphør av betalers kontoforhold i banken vil denne avtale
og opprettede faste betalingsoppdrag opphøre samtidig. Hver av
partene kan heve avtalen med øyeblikkelig virkning dersom det
foreligger vesentlig mislighold fra den annen parIs side. Banken
skal oppgi hcvingsgrtsnnen.

Dersom det oppstår tvist mellom betaler og banken om avtale-
forholdet kan betaler bringe saken inn for Bankklagenemnda
til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi betaler nærmere
informasjon om Bankklageneinnda.

Som medlem i Norges Naturvernforbund er du en viktig støttespiller for naturvernarbeidet i
Norge. Bred folkelig deltakeLse er en viktig del av arbeidet. Frivillig innsats i Naturvernfor
bundets lokaL- og fylkeslag rundt i Landet er den viktigste ressursen i arbeidet vårt.

Kjære medlem .
bli fast giver!

Som medlem gir du også et viktig økonomisk bidrag til naturvernarbeidet i Norge. Du er
med på å finansiere en effektiv og stagkraftig organisasjon som både kan følge opp politiske
måL og støtte opp om den frivillige innsatsen der det trengs.

Å administrere kontingentinnbetalingene krever mye arbeid. Hvert år går vi glipp av penger fordi det er hull, i våre rutiner el
ler fordi medlemmer glemmer å betaLe. Norges Naturvernforbund ønsker å forenkle dette arbeidet. Derfor oppfordres du til å
betale medLemskontingenten via Avtalegiro. Det frigjør penger til økt naturverninnsats.

Med AvtaLegiro blir medlemskontingenten trukket rett fra konto. Du kan bruke et av skjemaene på neste side for å opprette en
slik ordning. Med det øverste skjemaet kan du betale medlemskontingenten i flere omganger, og i tilLegg gi regelmessige gaver
til Norges Naturvernforbunds arbeid. Det nederste skjemaet benyttes til å betale medlemskontingenten i ett årLig bidrag.

Uansett hvilket skjema du benytter, er det viktig å fylle ut rubrikken ‘Beløpsgrense per trekkmåned’. Hvis du viL slippe å endre
beløpet ved senere kontingentøkninger, kan du på det øverste skjemaet sette grensen høyere enn nåværende
medlemskontingent.
Nedenfor kan du lese viLkårene for Avtalegiro. Husk at dette er en avtale mellom deg og banken din, som du når som helst kan
forandre ved å kontakte denne.

La naturen gå i arv!
Tore Killingland

Med vennlig hilsen Generalsekretær

Norges Naturvernforbund

‘åiarv’

Naturen trenger deg
Vi spilLer hasard med klodens klima. Stadig flere dyr og planter er truet. Utbyggingspianer som hver for seg ikke behøver å være så dramatiske,
står i kø. SamLet sett er natur og miljø under sterkere press enn noen gang.

Det nytter!
Som fast giver er du en viktig støttespiLler i arbeidet for å forsvare norsk natur og vårt feLles livsgrunnLag. Norges Naturvernforbunds medLemmer
og støttespillere bidrar til at det hvert år vinnes flere viktige seire.
Jeg



Av JENS P. TOLDNÆS

ye er annerledes for en nordmann
som befinner seg på den andre siden
av ekvator. Sola står i nord. Vannet
snor seg den andre, den gale selvsagt,
veien ned igjennom sluket. Likeledes
vrir gamle trær seg motsatt av hva vi
er vant til.

Dessuten: I Johannesburg har

mange av træme den 17-mai grønne bjør
kefargen vi ble ferdige med for noen
måneder siden. Det er vâr. Men det er ikke
den tause våren Rachel Carzon skrev om i
det som av mange er kalt verdens første
miljøvern-bok.

Våren 2002 Johannesburg, eller
Joburg, som den kalles lokalt, er alt annet
enn taus under FNs toppmøte om miljø-
og utvikling (WSSD). Her krangler Falun

Gong og Hamas fordi de har stand ved
siden av hverandre, og sistnevnte forstyr
rer meditasjonen. Her er det mulig å få ti
kilo papir i hendene ved å gå et par hun
dre meter. Her har man avfallsbarometer
som forteller hvor mange tonn som blir
resirkulert fra toppmøtet hver dag, til
tross for at jeg har sett at de som tømmer
kildesorteringsbøttene putter alt i en
sekk.

Lucky Mabaya,
Thomas Baloyi og
Nelson NtuIi dan
ser i ti dager
under WSSD. De
var positive til
Norge helt til de
fikk se et bilde av
Dovrefjell i vinter
skrud.

JiJ
«Jokes for change» står det på tiggerens plakat. Jeg lurer på hvor mye han vil tjene på

toppmøtet i Johannesburg
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TOPPMØTET I JOHANNESBURG

> Og til tross for overskrifter som «Velter
seg i luksus», om enkelte delegaters liv på
luksushotellene, og mange orgariisasjo
ners raseri over å bli neglisjert og over-
kjørt, de har tross alt brukt penger og fri
tid på dette, er mange sjeleglade for sin
første mulighet til å bli hørt i en større
internasjonal sammenheng.

Men ikke alle blir hørt. Mange møtesa
ler er ikke store nok og den hjerteskjæ
rende historien om kvinnen fra Sudan
som ble nektet adgang på grunn av
begrenset kapasitet, har grepet mange.
Landsbyen hennes hadde jobbet i åtte
måneder for at hun skulle få råd til
turen

Men om mye er annerledes her er det
også mye som er likt. Ikke minst de prang
ende reklamene til Coca Cola og de store
hurtigmatkjedene. Det får tydeligvis være
grenser for idealisme. Også på Nasrec hvor
alle organisasjonene holder til gjør Ken
tucky Fried Chicken med flere god butikk.

Mest lukuriøs på sørlige halvkule
Business- og boligkomplekset Santon,
nord for Johannesburg sentrum, huser
FNs hovedforhandlinger. Boligområdet er

• ‘I•’, 4

Iiic

De viktigste temaene

• Målet med toppmøtet i iohannesburg

var å vedta et handlingsprogram for å

nå målene fra Rio-konferansen. Noen

av de viktigste temaene er

• strategier for bærekraftig utvikling

• Føre-var prinsippet

• Klimapolitikk

Biodiversitet

• FattigdOmSbekjempelse

• Kamp mot erkenspredning

• Kamp mot skadelige kjemikalier

• Ferskvaflfl

• Hav og fiskeressurser

• Miljøvennlig energi

• Matvaresikkerhet

• Forbruk

ranket som det mest luksuriøse på den
sørlige halvkule. Shoppingsenter med
trendy butikker og luksuriøse restauran
ter hører med. Likeledes intet mindre enn
i6 kinoer, en rekke femstjerners hoteller
og streng sikkerhet. Det er her arrango

rene har pådratt seg manges vrede ved å
leie ut det største og eneste standområdet
til bilfabrikanten BMW. Friends of the
Earth ønsket også plassen, men kunne,
ifølge dem selv, ikke bla opp de ni millio
nene som skulle til.

Over Santon suser helikoptrene og sol
dater på off-roadmotorsykler med maskin
pistoler på ryggen, patruljerer gatene. Sik
kerheten for de akkrediterte er på topp.

De som ikke har noe
Som en nærmest maksimal kontrast til
dette besøker jeg en nedlagt, rasert for
nøyelsespark utenfor byen. Her blant
rykende søppel, matbål og skrot, bor tre
tusen tilreisende fra hele Sør-Afrika. De
karakteriserer seg selv som de fattigste av
de fattige. De er «the landless people» og
de har dannet sin egen organisasjon, Land
less People’s Movement (LPM). Nå vil de
bli hørt.

Begeistringen etter Apartheids fall har
lagt seg. De svarte i Sør-Afrika har oppda
get at de har mistet rettighetene til å e
egen jord gjennom en serie komplekse
prosesser.

Sipho Mathews er 22 år. Han mener

J\vrc’r %\
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D
agens FN-avtaler er ikke

noe glimrende globalt
multiverktøy å redde
verden med, men i
løpet av tretti år har

ingen funnet noen bedre.

Verdens første miljovernkonferanse i FN-
regi ble holdt i Stockholm i 1972. 112 land
deltok den gang, og konferansen står som
en historisk milepæl i internasjonal mil
jøpolitikk. Samme år ble rapporten Limits
to Growth utgitt.

Blant konklusjonene som kom fram i
denne relativt pessimistiske undersøkel
sen var den som kort og godt sa at uten en
grunnleggende forandring i de fysiske,
økonomiske og sosiale forhold ville ver
den, i løpet av hundre år, gå tom for ikke
7.ornybare ressurser. Ressurser vi så langt

ar, og er, avhengige av. Ressurser som
ville føre til kollaps i verdens økonomiske
systemer, massiv arbeidsløshet, økende
matmangel og økt dodelighet dersom de
ble tømt i dagens takt.

Kort tid etter møtet i Stockholm ble
FNs miljoprogram, UNEP, som skulle bli
kjent for møtet i Rio 20 år senere etablert.

På midten av åttitallet så Verdenskom
misjonen for miljø- og utvikling dagens

han ikke har noe å se fram til hvis de land-
løse ikke blir hørt.

— Jeg gleder meg til demonstrasjons
marsjen på lørdag. Da skal de høre oss, sier
han.

Men foreløpig vet ikke Sipho, som
etyr «gave», om myndighetene vil gi

dem lov til å synge og marsjere.
— Vi ønsker et toppmøte om retten til å

eie eget land. Et møte i FN-regi, slik som
dette toppmøtet. Myndighetene har lovet
i diskutere det med oss, men de
utsetter det hele tiden. I mellomti
den bor vi på landet og jobber på
gårder. Når vi er seksti blir vi kastet
ut. De begraver oss langs veien&
tordner den aldrende Gaoganulwe
Motsamai, en av flere talsmenn for
LPM.

LPM er tilsluttet organisasjonen
La Via Campesina, et verdensom-
spennende nettverk av folk i dis
triktene uten muligheter til egen
jord.

— Det er lett å tenke at dette er et
rasespørsmål fordi vi øyeblikket
befinner oss i Sør-Afrika, men det
er feil. I Brasil finnes det jordeiere
som har over en million hektar
land. Like utenfor eiendomsgren

lys. Den var ledet av vår egen Gro Harlem
Brundtland. Kommisjonen ga ut rappor
ten Vårfellesframtid og la press på FN for å
få arrangert et nytt toppmøte om disse
temaene. Det hadde jo så langt bare vært
arrangert ett.

Rapporten Vdrfellesframtid var viktig,
men ble også kritisert av mange. Først og
fremst fordi den bare tok opp «gamle»
problemer i utviklingslandene, mens den
ikke tok tilstrekkelig og konkret tak i
hvordan den vestlige verden skulle redu
sere sitt forbruk.

Miljøtoppmotet i Rio i 1992 kom rett
etter den kalde krigens siste dager, da
kapitalismen hadde feiret endelig seier
over sitt røde motstykke.

Over 170 land deltok og Agenda 21 ble
svaret på hvordan et bærekraftig samfunn
skulle vokse inn i det neste århundret. I
Rio ga de frivillige organisasjonene, de
såkalte NGOene et betydelig bidrag til
kvaliteten på debattene som ble ført, på
engasjementet og på den massive media
dekningen som ble dette toppmøtet til
del.

To avtaler, Biodiversitetskonvensjonen,
som skal beskytte truede arter og deres
levesteder og Klimakonvensjonen, som
kom i stand for å sinke drivhuseffekten,

sen hans sulter folk. Dette går igjen i alle
verdensdeler, også i Europa, sier fransk-
mannen Jean-Marc Desfilhes, talsmann
for La Via Campesina. rer.

Kastet ut av Zimbabwe
Mens organisasjonene raser over i bli
avvist i plenumssalen og andre steder, for
handlerne drar i hver sin ende av gummi
aktige setninger, journalistene skriver om
luksus og avventer voldelige demonstra

- Uten land er vi ingenting, sier Peggy Mahionoko i Land
less People’s Movement.

ble konkrete resultater etter Rio-møtet.
Problemet med FN-avtaler er at de fore

går etter konsensus-metoden, det vil si at
alle mi være enige. Derfor vil aldri en
avtale bli bedre enn minste felles multi
plum, og et hvilket som helst land eller
sammenslutning vil kunne blokkere en
avtale ut i fra egne interesser, slik at de
kan få en avtaletekst «ned» på et nivå som
passer landets interesser.

Eksempelvis gikk USA og G77-landene,
som er navnet på en stor gruppe utvik
lingsland, inn for en avtaletekst på kjemi
kalier som lød: Innen 2020 skal det bli en
betydelig begrensning av kjemikaliers
negative virkning på helse og miljø. Stort
vagere kan det ikke sies, og Norges for
handlere forsøkte også lenge å få til et mer
ambisiøst forslag, men ble overkjort.
Mange vil mene at avtalen om beskyttel
sen av verdenshavene og gjenopprettelsen
av truede fiskebestander innen 2015 er en
mer ambisiøs, konkret og følgelig bedre
avtale.

Det kanskje aller største ankepunktet
mot FN-avtaler er at de ikke er juridisk
bindende. Det vil i praksis si at det ikke er
annen straff enn vanære for det eller de
landene som bryter den. Og det gjør de,
også Norge.I

sjoner — og de landløse avventer hva de
synes om hele greia — er det noen som si
langt bare er positive. Og årsakene vane

Jeg treffer Sametings-representant
Johan Mikkel Sara og stortingsrepresen
tant Ingvild Vaggen Malvik på gaten. De
er nylig blitt kastet ut av Zimbabwe og har
akkurat landet i det langt mer gjestfrie
Johannesburg.

— Vi sa vi var politikere og



Rauma genser
Rauma genser med gaupe
motiv, er et resultat av sam
arbeidet meLlom Rauma og
Husfliden, et kvaLitetsplagg
i tråd med det beste i norsk
strikketradisjon
Ordinær pris: kr 750,-
Medlemspris: kr 500,-
Vervepris: 3 medlemmer eller
2 medlemmer og kr 300

Hardangervidda og
Rondane og Femundsmarka
HenhoLdsvis 78 og 75 fotturer
fra hytte tiL hytte,
fra GyLdendals fjeLL-guider.
Ordinær pris: kr 200,- pr. bok.
Medlemspris: kr 150,- pr. bok.
Vervepris: I medlem pr. bok.

I.

I)medLem (kr. 3
it(kr. 160)

;t (kr. 160)
idtem (kr. 60)

iv1ngicwo

medLem (kr. 320)
(kr. 160)

Pensjonist (kr. 160)
Familiemedtem (kr. 60)

Flerbrukskniv med NNV-Iogo
Dette er en kniv av høy kvalitet
med et 7 cm Langt knivblad.
Dette er en flerbrukskniv som
burde få være med deg ut i
naturen.
Ordinær pris: kr 350,-
Medlemspris: kr 300,-
Vervepris: 2 medlemmer eller

I medlem og kr. 150,-

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Ordinærpris: kr 60,-
MedLemspris: kr 45,-

Ç Vervepris: 2 plakater pr. medlem

Arkivmappe
Hendig arkivmappe med
Naturvernforbundets logo.
Ordinærpris: kr 80,-
MedLemspris: kr 60,-
Vervepris: I pr. medlem

Bestiller:
Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

MedLemsnumr

Jeg viL bestilLe:

I I
I

Fuglesang-CD
DobbeL CD med 197 nordiske
fugLe-arter. InnhotdsfortegneLse
som gjør det enkLere å finne frem
følger med.
Ordinær pris: kr 295,-
Medlemspris: kr 220,-
Vervepris: I medlem.

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

ENDING
140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Verv en venn... I
I

...eller kjøp noe til de selv! i

Fugleplakater
Fire flotte fugleplakater med våre vanligste fugLer.
Ptakatene måler 45 x 65 cm.

Rauma Iue og

Samme stil som genseren (motsatt side)
Selges hver for seg...
Ordinær pris: kr 225,- for Lue etter votter
Medlemspris: kr 195,- for Lue eLler votter
Vervepris: i medlemmer for lue eller
votter

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVE

Postnr. /sted:

Medtemsnummer:

Nye medLemmer:

Jeg viL ha:
Q Bok: Hardangervicida

Bok:

Rondane
Rauma genser (str. L)
Rauma genser (str. M)

_avotter
uma tue
‘iv

Navn:

QFugan<D
QPtakat: Tre4kfugLer
Ptakat: VinterfugLer
QPtakat: Ugter
QPtakat: Rovfugter

Adresse:

NATUV

Postnr. /sted:

Navn:

evervingar. Di

vedmedlem (kr. 320)
.lt (kr. 160)

Pensjonist (kr. 160)
FamlUemedlem (kr. 60)

Adresse:

Postnr. -

7....... onn

L

Navn:

I
L

I

SVARS
AvtaLe nr.

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKS

ENDING
140212/146 Pb I

I

I

I- I

r

I SVARS
Avtale nr.



Milliard sluk skal rasere natur

Av AUDUN GARBERG

Fra sitt barndomshjem på Otrøya kan
Norsk Hydros toppsjef, Eivind Reiten,
skue over til Gossen i Aukra kommune.
Der vil selskapet ilandføre gassen fra
Ormen Lange-feltet. Vel og merke dersom
gassen i det hele tatt skal føres til land. For
den kontroversielle ilandføringen koster
ifølge Hydro mellom 5 og 8 milliarder kro
ner mer enn en løsning til havs — der gas
sen behandles og gjøres klar for eksport
ved feltet.

Hvalstasjon
I 1924 var det gullalder for norsk hval
fangst. På Gossen i Aukra kommune
bygde man i full fart en hvalstasjon som
ga arbeid til 8o personer. Men bare åtte år
senere var det slutt på den gullkantede
forretningen. Hvalstasjonen ble stengt og
arbeidsplassene forsvant. I dag står et par
rustne tanker og rester etter en grunnmur

som eneste synlige påminning om den
gamle industrien i området nordøst på
øya Gossen, like utenfor statsminister
Bondeviks hjemby Molde.

Nå har imidlertid I lydro kastet sine
øyne på området for ilandføring av gass
fra Ormen Lange-feltet. Blir denne løs
ningen valgt vil en gassterminal legge
beslag på det siste uherørte naturområdet
på øya, samt flere gårdshruk. Til sammen
blir en ni del av øyas areal håndlagt.

— Hvalkokeriet blir en fluelort i forhold
til når 1-lydro flytter inn, sier Johan Løvik
som selv bor i området. Han reagerer sær
lig på at man tvangsflytter beboere og
raserer store områder for å bygge opp en
midlertidig industri.

— Hadde dette bare vært fornybart, men
o--Ioo år er ikke noe tidsperspektiv. Vi vil
jo også at våre etterkommere skal få opp
leve ne uberørt, sier Løvik. Han peker
utover sjøen og forteller om de flotte fis
keplassene i det som skal bli en sikker
hetssone for gassanlegget.

overveldende: I avisa sto det at kommu
nen disponerte alt. Dette blir som Davids
kamp mot Goliat — og det er slitsomt å
være David.

Mangler arbeidskraft
Foreløpig består den lokale motstands
gruppen av 12—13 personer. Men Kirsti
Moe Oterhals fra Naturvernforbundet i
Møre og Romsdal forteller at det er blitt
enklere å være mot anlegget nå enn tidli
gere.

— Folk har respekt for motstanderne. Jeg
tror mange er tvilere eller motstandere
uten at de tør å fortelle det, sier Oterhals.

En årsak kan være at Aukra, i motse,)
ning til mange andre kommuner i dis

triktsnorge, ikke mangler arbeidsplasser.
Tvert imot:

— Problemet her på øya er for få arbeids
tagere, forteller Karl Småge. Han arbeider
i Aukra Industrier som har leid mr. 400

arbeidstagere utenfra kommunen, hvorav
mange bor i brakkebyer.

Steensnæs støtter ilandføring
NRK Trøndelag 26. juni: «Steensnæs
mener regjeringen ved å støtte Aukra
alternativet, øker sjansene for at oljesel
skapene i det hele tatt vil velge en løsning
hvor gass fra Ormen lange-feltet vil bli
ført inn til land.»

( Også Statsminister Kjell Magne Bonde
vik har en «positiv grunnholdning» til

ilandføring i sitt hjemfylke, ifølge NTB.
Fylkesordfører Ole Eimund øverland (Sp)
mener at dersom gassen ikke føres til
land, hør den ligge på bunnen helt til det
blir lønnsomt med ilandføring.

Til Oslo
På Gossen planlegger Johan Løvik og de
andre ilandføringsmotstanderne tur til
hovedstaden for å fortelle sentrale politi
kere om naturverdiene i området.

— Alternativene er enten å ilandføre gas
sen til Tjeldbergodden som er ødelagt fra
før, eller å behandle gassen direkte ved fel
tet. A ta nye områder til dette er helt vilt,
sier Løvik. Han påpeker at all vegetasjon
i området må fjernes og det kuperte land-

skapet skal jevnes ut. Sju husstander skal
tvangsflyttes for å gi plass til anlegget.- Driver ikke politikk
Tross de sterke signalene fra regjeringen
og andre politikere avviser Hydro at saken
er avgjort.

— Vi registrerer i høyeste grad det som
sies av tunge politikere, men vi må vur
dere hva som er det beste prosjektet. Vi
driver ikke politikk, sier informasjonssjef
Dag Ryen Ofstad i Norsk Hydro.

Selskapets arbeid med å utrede alterna
tivene vil være ferdig i oktober. Da skal
også miljøkonsekvensene av de ulike
alternativene være kartlagt.•

Kjell Magne Bondevik er positiv til iland

føring få mil fra hjembyen Molde.

Flyttet hjem
Datteren Anne Løvik Osen vokste opp på
Gossen og flyttet sammen med ektemann
og barn tilbake til øya i ‘991. Der bygde de
nytt hus på gårdshruket til Annes forel
dre, men bare et halvt år etter innflyt
tingen dukket planene om ilandføring
opp.

— Vi fikk ingen signaler om at noe var
på gang. Da hadde vi jo ikke bygd, sier
Løvik Osen, som sammen med ekteman
nen har overtatt og driver foreldrenes
gårdshruk.

— Oldefar ryddet jorda her med hakke
og spade. Jeg er knyttet til området. Derfor
valgte vi å flytte hit fremfor å bosette oss
i et boligfelt. Her kan vi sette på terrassen
om morgenen og høre at dyrelivet våkner
opp. Det eneste som forstyrrer oss nå er
delegasjoner fra kommunen og andre som
kommer på besøk før å inspisere området.

Anne Løvik Osen har imidlertid ikke
gitt opp kampen mot planene.

—Vi visste ingenting om planene før en
representant for kommunen sto i lokala
visa og pekte utover området. Det ble

Urørte naturområder på Gossen skal jevnes med jorda

og husstander blir tvangsflyttet for å gi plass til iland

føring av gass. Politikere i og utenfor regjeringskon

torene ivrer for å føre gassen til land, selv om det vil bli

5-8 milliarder kroner dyrere enn en løsning til havs.

Kirsti Moe Oterhals (tv.),

Anne Løvik Osen, Karl

Småqe og Johan Løvik

slåss mot planene om

ilandføring av gass til

Gossen i Aukra kommune.
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* Opprydning i miljogifter
i Sandefjordsfjorden

Sandfjorc! kcnrnLInt gjnnoinforcr t pilotprosjekt

tor oppryckling i foruri .ck scIimcntçr innrst

i Sanckfjorclsfjordun. ProsjkWt st 1Ws av

SFT/Milj’rnclcpartenwnkt. t)n kunnskapen vi
rikgner oss skal komnw anclw havnvr og fjorcler

md forurcnsningsprobkmr til gc )ck.

For inr inl&masjon, kontakt Sanddjord kommuni:

-—P°5t 5’ntralaclrn@san(telj( )rd.komlnunc.no

www.sandefjord.kommune.no

• men liavnedriften skaper
krvssende mil jointeresser

Vi onsker sikre en l);erekraftig
utvikling i omraciet

— en utvikling som er forenelig mccl
innhyggernes krav til et sunt og

Feflt l( )kalmiljø.

DeUe har vi sterk fokus pa,
og i jol)l)er kontinuerlig
mr â sikre et sunt miljø— ogsa l( )r k( )mlllencle generasjoner.

0
GRENLAND
HAVNEVESEN

Sogn og Fjordane fylkeskommune har slutta seg til
Fredrikstaderklæringa.
Fylkespianen er ein regional agenda 21, og her er
fleire tiltak med tanke på rein og trygg mat
forankra:

• Bygdeutvikling og bygdernobilisering
• Auka satsing på økologisk landbruk
• Lokal matforedling
• Deltaking i det internasjonale

tjeliregioninitiativet
EUROMOUNTAINS.NET

• Aktivt engasjement mot radioaktiv ureining av
Nordsjøen

Sogn og Fjordane Fylkeskommune gir tilskot til
LA2 1-tiltak i regi av kommunar I lag /
organisasjonar, og samarbeider med fylkesrnanncn
om å vera eit knutepunkt for LA2 i i fylket.

Regionalavdelinga, 6861 Leikanger
TIf. 57656100 wvw.sf-f.kommune.no

Sjøtransport
er miljøvennlig!Kjøp kraft fra en

solid trønder

NTE
Nord -Trøndelag Elektrisitetsvcrk

NTE, 7736 STEINKJER

Tel.: 74 15 02 00 Fax.: 74 15 04 02

E-post: nte@nte.no Internett: www.nte.no
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SOGN OG FJORDANE
FYLKESKOMMUNE

en vindmølle
j

‘1urmansk
For å vise at vind kraft kan erstatte atomkraft på
Kola-halvøya, har Naturvernforbundet og selska
pet Vetro Ene.rgo satt opp en vindmølle utenfor
Murmansk. Men først måtte 16 ulike instanser

Vetro Energo.

godkjenne planene - og det etter at man i to år
hadde kjempet for å få opprette aksjeselskapet

tz

Av YNGVILD LORENTZEN

Å1

I flere är har Naturvernforbundet
jobbet med ulike prosjekter knyt
tet til kraftproblematikken på
Kola. Bekymringen over de gamle

og usikre atomreaktorene ved
Kola atomkraftverk har vokst seg
stadig større. Den første reakto
ren skal etter opprinnelige planer
stenge i 2003, den neste i 2004.

Det har likevel lenge vært tydelig
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)i at ingen forberedelser til nedleg
gelse gjøres, og det har ikke skjedd noe for
å etablere alternativ produksjon som kan
erstatte de gamle reaktorene. Det eneste
russerne har lagt planer for er å bygge et
nytt atomkraftverk.

Ideen om en vindmølle
Dag Arne Høystad har vært Naturvernfor
bundets primus motor i energiarbeidet på
Kola i mange år. Det var han som fikk
ideen. Ideen om å sette opp en vindmølle
i Ivlurmansk.

Bak oppsettingen av vindmølla i Mur
mansk ligger større planer, planer om å
bygge ut vindkraft i stor skala på Kolakys
ten. Vindmålinger viser at kysten langs
Kolahalvøya har de beste forutsetninger
for vindkraftproduksjon i stor skala i hele
Europa. Det blåser mye og jevnt, og etter
som det allerede er bygd vannkraftverk i
det aktuelle området er infrastrukturen
på plass i form av veier og ledningsnett.
Potensialet innefor den eksiterende infra
strukturen kan erstatte kraftproduksjo
nen fra en av de gamle reaktorene ved
atomkraftverket. En atomreaktor her er

440 MW, mens for tilsvarende vind-
kraft må om lag 8oo MW installeres, fordi
det ikke blåser hele tiden. 1-Ivor mange
møller en trenger avhenger av størrelsen.
Mest sannsynlig er en kapasitet på i til 2

MW per mølle, da behøves fra 400 til 8oo
møller for å erstatte en atomreaktor.

Men før en utbygging i stor skala kan
skje må holdningen til vindkraft i sam
funnet endres. Både vanlige folk og myn
digheter må få øynene opp for alle kilo
wattimene som i dag bare blåser ut over
havet og forsvinnen Det er her prøvevind
mølla i Murmansk kommer inn. En vind-
mølle som kunne være en stor reklame
plakat for vindkraft på Kola.

— Det var så mye snakk om at noe måtte
gjøres med alternativer til atomkraftpro
duksjonen, men lite skjedde. Vi måtte
komme videre, vise praktiske eksempler,

- at noe annet enn atomkraft var mulig, for
teller Dag Arne Høystad.

Eventyret begynner
En ting er å få ideen om å sette opp en
vindmølle i Murmansk, en annen ting er å
vite hvor en skal begynne denne proses
sen. Det russiske byråkratiet er som kjent
ikke for blautfisker.

— Jeg tenkte til å begynne med på å få et
norsk kraftselskap til å engasjere seg i
utbyggingen av vindkraft på Kola. Men
usikkerhet i vindkraftmarkedet kombi
nert med usikker russisk økonomi var
tydeligvis ikke så interessant for etablerte
selskaper, sier Dag Arne med en viss for
ståelse i stemmen.

Når ingen andre ville ble løsningen å i
gang med prosjektet selv. Denne ideen var
for god til bare å la ligge.

— Vi skjønte raskt at Naturvernforbun
det ikke kunne jobbe overfor russiske

myndigheter for kommersiell utbygging
av vindkraft, vi måtte endre status, vi
måtte bli noen russiske myndigheter
kunne forholde seg til. Vi bestemte oss for
å etablere et aksjeselskap, forteller Dag
Arne. En norsk vindkraftprodusent hadde
snust på prosjektet, og det norske aksje-
selskapet VetroEnergo (fra ordet «vind-
kraft» på russisk) ble startet av Natur
vernforbundet og Norsk Vind AS 1998.

På russisk side skulle det etableres et dat
terselskap, heleid av det norske. Og det er
egentlig her eventyret begynner.

—Vi skulle nå registrere datterselskapet
vårt, ZAO VetroEnergo, i Moskva. For å
gjøre det måtte vi vise at vi hadde tilstrek
kelig aksjekapital på konto. Men da vi
gikk til banken fikk vi ikke åpne konto før
vi var registrert som eget selskap, minnes
Dag Arne med et smil som sikkert er
større nå enn da dette foregikk. — Når det
oppstår sånne floker må man løse dem
selv, det er ingen i banken eller hos myn
dighetene som hjelper deg. Vårt beste hjel
pemiddel i de fleste situasjoner har vært
«Russiske lover og forskrifter» på CD, med
ukentligeG) oppdateringer. Det er stor
reformiver i det russiske samfunnet, og
det er jo mye å reformere. Det lages nye
lover og forskrifter hele tiden, men de
kommer på ulike tidspunkt og er ikke
oppdatert i forhold til hverandre. Folk i
byråkratiet har ofte ikke rukket å sette seg
inn i nye lover. De blir usikre, og sier
«nei» hvis ikke de av åpenbare grunner
må si «ja». Dette er et stort problem, og vi
har skjønt underveis at dette blant annet
henger sammen med mangel på arbeids
vern. Folk sparkes ikke for ikke å gjøre
noe, men de kan sparkes for å gjøre noe
feil. I stedet for å si direkte nei skjer det
ofte at de ber deg komme med et stempel
fra et annet kontor, selv om vi vet det ikke
er påkrevet. På denne måten får de noen
andre til å ta en beslutning for seg.

Dermed må en selv kunne vise til lov-
verket om man kommer med en sak som
ligger litt utenfor det byråkratiet jobber
med til vanlig. Og etablering som en uav
hengig kraftprodusent og oppsetting av
en vindmølle er definitivt en slik sak.

— A kunne bruke lovverket på denne
måten hadde vi ikke klart uten Grigorij
Dmitriev som er ansatt som direktør i
VetroEnergo. Dmitriev bor i Apatity noen
mil fra Murmansk, men han er født og
oppvokst i Murmansk. Plan har gått på
skoler med og kjenner mange av de som
sitter på ulike kontorer, og uten ham
hadde ikke dette prosjektet-vært i havn,
sier Dag Arne.

Stempelvelde
Men det var ikke bare nok aksjekapital
som var nøkkelen for å registrere ZAO
VetroEnergo. Myndighetene i Murmansk
måtte også underskrive på at selskapet
som skulle etableres virket troverdig. Og
alle papirene måtte ha stemplet

— Vi fikk for så vidt de papirene vi
trengte i Murmansk greit, men i Moskva
hadde de stadig noe å utsette på doku
mentene vi kom med. Og det var ikke noe
viktig de satte fingeren på, det var stoi
sett uvesentligheter som formuleringef
og oppsett. Så måtte vi tilbake til Mur
mansk og endre et dokument, og før vi
fikk det igjen var gjerne et annet doku
ment forfalt, fordi stemplet bare var gyl
dig i tre måneder. Vi måtte reise den lange
veien fram og tilbake mellom Murmansk
og Moskva seks ganget

Slutten på den lange prosessen for å
registrere eget selskap er den gyldne stun
den når du står med ditt eget stempel i
hånda, og kan stemple det siste registre
ringsdokumentet med dette. Dette stem
pelet fikk de til slutt, ved personlig opp-
møte på et eget kontor i Moskva. Helt
slutt var det likevel ikke, for nå måtte
ZAO VetroEnergo registreres ved Verdipa
pirsentralen i St. Petersburg. Derfra kom
de tilbake med uforrettet sak flere ganger.
VetroEnergo hadde jo base i Murmansk og
Apatity, men på stempelet sto det Moskva
Noen på Verdipapirsentralen syntes dette
var temmelig mistenkelig, og nektet å
godkjenne stempelet.

— Til slutt kjøpte vi et piratstempel i
Murmansk, flirer Dag, vi fant ikke noen
annen løsning. Han blir litt usikker av
spørsmålet om dette kan stå på trykk,
men nikker etter hvert smilende, det er
greit. Og saken om svart omsetning av
stempler er en annen og spesiell sak, om
enn helt ukjent her i Norge.

Ingen nabovarsel
Hele prosessen for å registrere selskapet
tok om lag to år, og var ferdig forsomme
ren 2001. DagAme konkluderer nøkternt
med at det i praksis er omtrent umulig å
starte et aksjeselskap i Russland, det er for
komplisert. Reglene for å starte enkelt
mannsforetak er atskillig enklere, og
mange gjør det i stedet. Det betyr at det
russiske samfunnet går glipp av en
mengde foretak som kunne vært med på å

drive samfunnet i riktig retning.
Den norske delen av VetroEnergo ord

net finansiering til en prøvevindmølle fra
Utenriksdepartementet i Norge. Mens
prosessen med registrering av aksjesel
skapet gikk sin gang ble det i mellomtida
jobbet med de praktiske forberedelsene
for oppsetting av vindmølla i Murmansk.
A få byggetillatelse var en prosess i flere
trinn, og for selve tillatelsen måtte ikke
mindre enn r6 ulike instanser godkjenne
oppsettingen.

— Samarbeidet med Murmansk kom
mune har gått utrolig greit, understreker
Dag Arne, og legger småflau til at denne
delen har gått mye raskere enn det ville
gjort i Norge. —Det trengs ikke akkurat
noen nabovarsler og høringstillatelser. Vi
har hatt et greit samarbeid først med Mil
jøkomiteen, og da den ble nedlagt med
Energikomiteen. Vi har møtt positive
holdninger overalt, også i det regionale
kraftselskapet Kolenergo.

Bruktkjøp av vind mølle

Vindmølla 200 kilowatt ble kjøpt brukt
i Danmark, og de nødvendige importpa
pirene måtte ordnes. I riktig rekkefølge
skulle danske konsulenter foreta en ver
divurdering av mølla, Handelskammeret
måtte bekrefte at konsulentene var det de
gav seg ut for å være, det danske Utenriks
departementet måtte bekrefte at 1-landds
kammeret var Handelskammeret, og det
russiske konsulatet i København måtte
bekrefte at Danmark var et land i verden.
Etter flere forsøk ga Dag Arne opp å ordne
dette fra Oslo. En vakker kveld satte han
to unger i bilen, som sov natta igjennom
mens han kjørte fra Asker til København.
Der ordnet han alt på en formiddag, gikk
på Tivoli med ungene og tok ferga hjem
om kvelden.

I Murmansk var det funnet plass til
mølla på en høyde utenfor byen, avtaler
var



Av AUDUN GARBERO

Torsdag 7. mars kommer Oleg Bodrov smi
lende tilbake på kontoret i den russiske
byen Sosnovy Bor. I hånda bar han frisk-
meldingen etter å ha blitt slått ned uten
for kontoret 17 dager tidligere.

Bodrov har markert seg som en kraft-
full miljørøst og leder for miljøorganisa
sjonen Grønn Verden i den lukkede atom
by en. På vei hjem etter en lang arbeidsdag
i februar ble Bodrov brutalt slått ned bak
fra. Overfallsmannen, eller —mennene, lot
Bodrov ligge hevistløs igjen på fortauet
uten a ta med seg lommebok eller mohil
telefon. Selv er miljøaktivisten ikke i tvil
om at overfallet var politisk motivert.

Grønn Verden har nylig stanset driften
ved et nytt anlegg for smelting av radio-
aktivt metall. Selskapet Ekomet-S hadde
ikke gjennomført en obligatorisk utred
ning av miljøkonsekvensene og anlegget
var således ulovlig satt i drift. At driften
ble stanset har gjort mange forhannet, for
klarer Bodrov.

Selv er han ikke redd for å fortsette sitt
utrettelige arbeid for miljø og atomsik
kerhet i en by hvor atomindustri er eneste
næringsvei.

— A finne seg en ny jobb er å stikke
hodet i sanden som en struts. Og desto
mer informasjon som blir publisert om
vårt arbeid, desto tryggere er vi, sier
Bodrov.

Alternative arbeidsplasser
Sosnovy Bor ligger noen mil sørvest for St.
Petersburg. Her lever ôo ooo mennesker
på atomindustriens nåde. Atomkraftver
ket, lagre for radioaktivt avfall og forsk
ning på atomreaktorer utgjør nærings
grunnlaget i byen.

Derfor har den lille miljøorganisasjo
nen Grønn Verden vakt oppsikt i sitt
arbeid mot atomkraft og for hærekraftige
alternativer en kamp de fører med øko
nomisk støtte fra Norges Naturvernfor
bund.

—Vi ønsker å stanse dagens atomindus
tri, men samtidig må vi finne løsninger på
de sosiale problemene som da vil oppstå.
Derfor må vi starte alternative aktiviteter
med ren teknologi og turisme, sier Bodrov.

Han påpeker at man ikke har effektiv
teknologi for hvordan man skal dekom
misjonere — stenge — atomkraftverk. Der
for foreslår Gronn Verden at man bruker
kunnskapen byen besitter til å forske på å
stenge ned atomreaktorer i regionen
rundt østersjøen. I denne regionen finnes
det i dag 37 atomreaktorer, ifølge Bodrov.

— Vi vil invitere andre land til â delta i
forskningen slik at de kan bruke resulta
tene når de skal stenge egne reaktorer, for
teller Bodrov.

Mens naholandet Litauen nå planlegger
å stenge sitt atomkraftverk Ignalina, har
Leningrad atomkraftverk ingen planer
om å stenge sine gamle atomreaktorer av
Tsjernobyl-typen. Atomkraftverket ble
satt i drift i 1973. I.evetiden på reaktorene
er anslått til 30 år, men russiske myndig
heter har bestemt seg for å videreføre drif
ten i opptil io år — i første omgang.

I tillegg til faren for ulykker, påpeker
Oleg Bodrov at kraftverket produserer
problemer for fremtiden. 30 ooo brukte
brenselsstaver fra reaktorene ligger lagret
ved kraftverket. I tillegg kommer 70 000

kubikkmeter lav- og mellomaktivt avfall.

Atomindustriens sterke stilling
Atomindustrien har fortsatt en svært
sterk stilling i Russland og kritikere blir
stemplet som upatriotiske. Sergej Khari
tonov ble sagt opp fra sin jobb ved Lening
rad Atomkraftverk, etter at han gjentatte
ganger hadde påvist brudd på sikkerhets
reglene ved kraftverket og det nærlig
gende lageret for radioaktivt avfall.

Oppsigelsen ble blant annet begrunnet
med at Kharitonov ikke oppfylte hemme
lige interne regler ved atomkraftverket.

— Høyesterett har slått fast at reglene
burde vært åpne for innsyn, men aksepte
rer likevel at de brukes mot meg. Rettens
beslutning viser at interessene til Lening
rad atomkraftverk settes over Grunnlo
ven, sier Kharitonov nå er blitt miljøakti
vist på heltid.

I lan viser frem en tykk perm med avis-
klipp der journalister, topp-hyråkrater,
politikere og næringslivsledere henger ut
miljøaktivistene og mistenkeliggjør deres
motiver.

Fikk medhold
Likevel har arbeidet til miljøorganisasjo
nen Grønn Verden båret frukter i Sosnovy
Bor. Rett før sommeren fikk miljøorgani
sasjonen medhold i bystyret i sitt arbeid
mot fabrikken for smelting av radioaktivt
avfall. Bystyret vil åpne rett ssak mot Eko
met-S og har nå nedsatt en arheidsgruppe
der Oleg Bodrov deltar for å forberede
saken.

Farefull
kamp mot
atomindustri
Litauen må stenge sitt atom kraftverk for å tilfredsstille krav fra EU. Noen
titalls mil lenger nord går Leningrad Atomkraftverk for full maskin med
reaktorer av Tsjernobyl-typen. Miljøorganisasjonen Grønn Verden slåss
mot kraftverket og ulovlig etablering av ny atomindustri, men kampen
er ikke uten risiko.
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I KAMERAØYET

g u mmi trykk

av rolf sørensen
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Oppfordrer landbruket til å

akseptere
store rovdyr

H
an begynte sin
naturkarriere
med nitidige
registreringer
sammen med
kamerater i

det som skulle b]i fuglereservat ved Fis
kumvannet i Buskerud. Etter biologistu
dier i Oslo har utfordringene blitt flere og
større; fra isbjørn i Nordishavet via bjørn
og elg i skandinavisk natur til eksotiske
dyr under varme himmelstrøk for BBC.
Aller sist har han hatt suksess med famili
eserien «Vi på Langedrag». Interessen for
natur kommer fra hans oppvekst på et
småbruk i Øvre Eiker. Gleden over et
levende landbruk er svært stor, men sam
tidig uttrykker han frustrasjon over
enkelte veivalg i næringen.

Forvaltningsplan for sau
En ny rovviltmelding er på trappene og
Nævra har både ønsker og vyer for framti
dens norske rovdyrpolitikk.

— Landbruket må se potensialet i å sam
arbeide med miljøvernbevegelsen. Mange
er opptatt av sunn og trygg mat og
levende bygder. Norsk landbruk er
avhengig av det. Om de ser mulighetene,
så vil dette med store rovdyr løse seg. Det
er jeg helt sikker på, sier Nævra.

Han ønsker seg en forvaltningsplan for
sau, hvor man tilpasser saueholdet etter
hvor man har rovdyr.

— Politikere må være såpass modige at
de foreslår det. Om vi skal senke tapstal
lene og konfliktnivået, og samtidig ha
levedyktige rovdyrhestander, så er dette
den eneste løsningen. Jeg er også opptatt
av å bevare det som i en viss grad kan kal
les særnorske individer, selv om disse
dyrene vandrer, sier Nævra og nevner jer
ven på Dovrefjell. Han mener det er galt å
tillate sauehold og utmarksbeiting i rov

dyrområder der det tradisjonelt har vært
lite eller ingen heiting.

— Det er unikt at sauene går fritt og
alene på beite her til lands. Det vekker
oppsikt internasjonalt. Når jeg forteller
om dette i utlandet, så spør folk om vi
ikke har store rovdyr. De himler med
øynene når jeg forteller at man får erstat
ning selv om dyra ikke har gjeter eller
inngjerding, forteller Nævra. Han mener
det fremdeles bør være sau i de fleste
områdene hvor det er sau i dag, men sam
tidig er det noen områder hvor utmarks
beiting må opphore. Likevel understreker
Nævra at store rovdyr og sau lar seg kom
binere, men ikke i store bestander på
samme sted til samme tid.

— Tida er inne for forvaltningen,
næringsorganisasjonene og miljøvernor
ganisasjonene til å sette seg ned og se på
hvor vi skal ha sau. Det er ikke rett å sette
sau sammen med bestander av store rov
dyr. Det er ikke rett overfor de store rov
dyra, menneskene og ikke minst sauen.

Trusselbi Idet
— Hva får landbruket igjen ved ci akseptere
store rovdyr?

— Belønninga for næringa er veldig stor.
De får viktige venner i de grønne organi
sasjonene og i resten av befolkningen.
Mange betaler gladelig sin skatt for å sub
sidiere det norske landbruket, men de for
langer noe tilbake, slik som store rovdyr i
deler av norsk natur. Trusselen for land
bruket i dag er WTO, globaliseringen og
inritektsmålsettinga i jordbruket. Livs-
kraftige bestander av rovdyr her i landet
er ingen trussel for landbruket generelt,
men en del enkeltbruk kan rammes hardt
og der må storsamfunnet inn med kom
pensasjon, sier Nævra.

— I-lvofor er det så stor motstand mot store
rovdyr i landbruket?

— WTO og globalisering blir så uangri

pelig og lite konkret for folk flest. Store
rovdyr er derimot lett å slå ned på i den
generelle frustrasjonen i jordbruket og
distriktene. Det blir nærmest en religion å
samle seg om. Arne Vinje, leder i Norsk
Bonde- og Småbrukarlag, og Naturvern-
forbundets leder Erik Solheim, burde ha
felles interesse av å bevare norsk jordbruk.
Sammen kan bondeorganisasjonene og
miljøbevegelsen danne en bred front på
linje med Hitraaksjonen og EF-kampen på
1970-tallet, hevder Nævra. Men han
understreker at miljøbevegelsen ikke kan
inngå kompromiss i spørsmål om leve-
dyktige rovdyrbestander på norsk jord.

- Ingen grunn til frykt
— Problemet er at rovdyra har vært nesten
borte i to-tre generasjoner. Vi er ikke vant
til dem lenger. Et hvert rovdyr blir sett på
som en innvandrer. Frykten for store rov
dyr er omvendt proporsjonal med kunn
skapen om artene. I Sverige har man

rundt tusen bjørner. 1-Ivis en trekker en
linje fra svenskegrensa og vestover til nor
skekysten så øker nesten hysteriet og
motstanden proporsjonalt vestover med
minkende bjørnetetthet.

Nævra mener det er et tilvennings
spørsmål og ikke en reell faresituasjon.

— Det var veldig lite elg for noen gene
rasjoner siden. Så økte utbredelsen og
hestanden. Den kom tilbake til Lofoten.
Folk så de store spora, hørte noen skreklc
historier og ble redde. Men med tida har
folk skjønt at elg ikke er noe å frykte

Nævra mener man ikke har noe annet
hjelpemiddel enn statistikken for å for
telle om farlighet hos rovdyra. Ifølge den
er det helt andre dyr som utgjør en viss
fare for mennesker.

— Elg skader rundt 20 personer hvert år.
Vepsen dreper en til to i året og er farligst.
Hvert ar er det 6ooo legehesok på grunn av
skader fra «menneskets beste venn», hun-
den.

Gjennom utallige naturprogrammer i NRK har Arne Nævra
formidlet Norges natur inn i stua. Mange dager i bitende
kulde, sol og ruskevær har gitt mannen et glødende engasje
ment og en rik kunnskap om norsk rovdyrpolitikk.

Av LISBET BAKLID

Arne Nævra har et hjerte som
banker for norsk jordbruk, men
han mener samtidig at vi skal
ha levedyktiqe bestander av
store rovdyr her

INTERVJUET

Rovdyr blir mistrodd
— Rovdyr blir misforstått og mistrodd. Ulv
blir misforstått gjennom myter, sagn og
eventyr.

Nævra kunne flere ganger ha påberopt
seg nødverge, skutt og blitt trodd, uten at
det var grunnlag for det. Det viktigste er å
forstå adferden til dyra. Selv har Nævra
aldri har vært redd i møte med store rovdyr,
bare følt en spenning. Han har blant annet
møtt bjorn 40—50 ganger i Skandinavia.

— En gang jeg satt på post for å filme
kom en ungbjorn i Pasvik beitende mot
meg. Jeg satt helt åpent bak stativet. Den
kom innpa I meters hold for den ikke
fant noe mer â spise i min retning og for-
vant. Hadde jeg vært elgjeger på post og
fått <hjorneskjelven», kunne jeg ha skutt
den i «nodverge» og blitt trodd!

— Det er andre situasjoner som er mye
farligere i mitt yrke: for eksempel blikjo
ring og klatring med tungt utstyr, avslut
ter Nævra.
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Stor vervesuksess
• Sommerens offensiv for å verve nye med
lemmer har vært en kjempesuksess.

- Vi holder fortsatt på å registrere de nye

medlemmene. så langt er vi oppe i om lag

1500 nye medlemmer og givere, sier organi

sasjonssjef Jan Vevatne til N&M rett før vi

gikk i trykken.
Naturvernforbundet har i sommer enga

sjert firmaet Fundraising-Gruppen til å verve

nye medlemmer i de fire største byene våre;
stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo. Ver
vingen vil fortsette utover høsten.

1—0 til
nytt
lokallag
Allerede før den formelle
oppstarten kan Naturvernforbun
det i Sande notere sin første
seier. Sande Paper Mill (SPM) gikk
konkurs i begynnelsen av august.

Av KRISTIAN JAHRE

Lokallagsleder Theo Sikkes slipper like
vel ikke jubelen løs.

— Dette ønsket vi slett ikke. Det er god
miljøpolitikk å benytte sortert avfall,
blant annet drikkekartonger, som råstoff
for nye varer slik SPM har forsøkt. Men
vi har vært sterk motstander av rekken
av mil jodispensasjoner Statens forurens
ningstilsyn har gitt gjennom flere år.
Konkursen er tragisk for de ansatte og
sterkt å beklage for Sande kommune,
sier Sikkes.

Sikkes har i fire âr ledet den lokale
aksjonsgruppen Tenk Sande, som har
arbeidet med problemstillinger knyttet
til dårlige miljøløsninger ved SPM. Koor
dinering av arbeidet, innsamling og
spredning av informasjon har for det
meste foregått elektronisk via mail.

— Underveis har vi også knyttet kon
takt med blant annet Greenpeace, Mil jo
vernforbundet og Naturvernforbundet.
Etter hvert har det presset seg fram et
behov for å bli et lokallag av en større
forening slik at vi bedre kan nytte oss av
den ekspertisen som finnes. Derfor blir
Tenk Sande nå til Naturvemforbundet i
Sande, sier Sikkes.

Lokallaget vil formelt bli stiftet i
utgangen av september.

Av saker som vil stå sentralt i arbeidet
for det nye lokallaget er re-etablering av
drift ved industriområdet SPM holdt til,
Langoya, avrenning fra ny Ei8 og foru
rensning av Sandeelva.

Neste sommer er det tid for
Naturvernforbundets største
interne happening, Landsmøtet.
Det avholdes denne gang i
Levanger 13.-15. juni 2003- og
skal være helt naturlig.

Landsmøtet er varslet å skulle være et
annerledes landsmøte, et møte på natu
rens premisser. Naturglede skal stå i fokus,
og forhandlingene skal være effektive,
heter det i en melding fra sekretariatet.

Dette innebærer at naturglede skal
prege alt fra landsmøtesal til måltidene
og overnattingsplassene. Måltidene skal
videreføre erfaringene fra TV-aksjons
prosjektet «Trygg Mat». Du skal vite

hvor all maten kommer fra, hvordan den
er tilberedt, og hvordan den skal spises.
Kvaliteten skal være høy og du skal
verdsette maten. «Du får smake noe du
aldri har smakt før!», loves det fra hoved
kvarteret.

Du skal også kunne velge mellom fire
forskjellige kategorier overnattinger.
Lavest naturgledefaktor har hotellet i
Levanger sentrum. Høyest naturgiede
faktor blir det å finne i naturcampen
med telt og lavvo. Prisene er omvendt
proporsjonale med naturgledefaktoren.

Dessuten skal naturinspirert kultur
gjennomsyre landsmøtet. Natur & miljø
tipper du vil høre mer om Landsmøtet i

Thorvald Meyers gate i Oslo var tidligere forbe
holdt buss og trikk. Men det var helt til politiet
tok ned skiltet på grunn av ulovlig kjøring.

Av TONE MIKALSEN

Øystein Solevåg i Østkanten Naturvernforbund er oppgitt
over at skiltet ble fjernet. Dersom denne gata kun var for-
beholdt trikk og buss, ville passasjerene som reiser kollek
tivt spare viktige minutter.

— Bussen og trikken ville da også kunne kjøre flere turer
i løpet av dagen og tjene mer penger. Dersom alle bussene i
hele landet får opp frekvensen vil kollektivtrafikken få
200—300 millioner kroner mer i inntekter årlig. Med andre
ord er dette et tiltak som koster lite og gir stor samfunns
nyttig gevinst, påpeker Solevåg.

Må ha bom
Oslo politikammers talsmann bekrefter at skiltet ble fjer
net for et par år siden og at hyppig ulovlig kjøring var årsa
ken.

— Vi har ikke kapasitet til å passe på ulovlig kjøring. Fri
vatbilistene må rett og slett stoppes av et fysisk tiltak, som
for eksempel bom. En annen ting som gjør det vanskelig å
holde gata fri er at næringslivet trenger gata til vareleve
ring, sier politibetjent Brekke. Han tør ikke stå fram med
fullt navn av frykt for ubehageligheter.

Solevåg forteller at Tromsø sliter med de samme proble
mene. Kommunestyret bestemte at en av de mest trafik
kerte veiene skulle være forbeholdt buss.

— Men så opphevet politimesteren forbudet. Arsaken var
at mange bilister kjørte ulovlig og da var det like greit at
alle fikk lov, sier Solevåg opp gitt.

Færre parkeringsplasser
For en ti tilbake varslet samferdselsminister Torild Skogs
holm at hun ønsker færre parkeringsplasser i Oslo. Utspil
let ønskes velkommen av Solevåg.

— Dersom parkeringsmulighetene er dårlige vil flere
velge å kjøre kollektivt, sier Solevåg.

Også politiet har sans for Skogsholms ord, men er skep
tisk til å sette opp «Parkering forbudt skilt».

— Vi trenger parkeringsplasser for folk som skal foreta
ærend som tar relativt kort tid. Det er også viktig med
tanke på et levende bymiljø. Næringslivet trenger også par
keringsplasser for å ta imot varelevering, påpeker
Brekke.

Landsmøtet
blir helt naturlig

Kollektivgata forsvant:

Politiet slapp bilene fram

Levanger i månedene som kommer.

: r

Krever global regulering av storselskap. Fra venstre: Kjersti Finholt, Ola Rise, Øystein

Solevåg, Simon Hanson, Jon Magnar Haugen og Tore Brtnd. (Foto: Kristian Jahre)

Storfint besøk til Oslo
I • I forkant av verdenstopp

møtet om miljø og utvikling i
Johannesburg demonstrerte
Naturvernforbundet mot
storselskapenes stadige
økende innflytelse. Sammen
med en seks meter høy
bedriftsdirektør, minnet
naturvernerne forbi-

passerende om at store sel
skap i større grad må ta
ansvar og at det internasjo
nale samfunn må pålegge
selskapene forpliktelser.

- Mange av de som har

vært innom oss, har ikke fått
øynene opp for dette ennå.
Men mange innvandrere fra

- Bussen må få grønt

land som har fått føle stor-
selskapenes herjinger på
kroppen har gitt oss
oppmuntring og anerkjen
nelse for arbeidet vårt, sa
Kjersti Finholt da N&M var
innom standen.

• Naturvernforbundet hadde
nylig aksjon i Oslo med håp
om bedre forhold for folk som
velger å kjøre kollektivt.

- Busslinjene Galgeberg
Skøyen og Helsyr-Kjelsås
frakter mest passasjerer i
Norge. Bussen bør få grønt lys
og eget kollektivfelt, sier
Øystein Solevåg i østkanten

Naturvernforbund.
En buss med 40 passasjerer

forurenser mye mindre enn
40 personbiler.

- Det er rett og rimelig en
buss full av folk blir prioritert
foran matpakkekjørerne..
Folk som bruker bussen bør få
et håndslag, mener solevåg.

.11

Øystein Solevåg i Østkanten Naturvernforbund er oppgitt. Her var

det tidligere skiltet gjennon-ikjøring forbudt, men politiet fjernet
skiltet - fordi bilistene ga blaffen.
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Album vil
forhandle
Norges Naturvernforbund søker
om å bli representert i den
norske delegasjonen til den
norsk-russiske
fiskerikommisjonen.

Klaus Rasmussen i Naturvernfor
bundet i Kvam raser mot Kvam
herad som tillater boligbygging få
meter fra Hardangerfjorden, i et
vakkert verneområde. Både
naturvernloven og reglene mot
bygging i strandsonen er satt til
side.

Av AUO(JN GARBERG

Stekka landskapsvernomrade ligger ved
Hardangerfjorden i Kvam herad. lier vil
lokalpolitikerne tillate bygging i verne-
området godt innenfor ioo-metersheltet.
Naturvernforhundet har påklaget vedta
ket i Kvam herad.

— Omradet har veldig mange kultur
kvaliteter i tillegg til naturen, sier Klaus
Rasmussen i Naturvernforhundet i
Kvam. Han viser til at området har en
verneverdig naustrekke og gammel sag i
tillegg til den spesielle naturen.

Fylkesmannen i Hordaland har gitt
dispensasjon fra verneforskriftene for
bygging i området. }iordaland fylkes
kommune går pa sin side hardt ut mot
planene. «Vi tilrår at det ma fremjas eit
alternativ til plassering utanfor land
skapsvernomradet med det verneverdige
hygnings- og naustmiljøet i Stekka»,

skriver fylkeskonservator Gerd Bolstad i
et brev til Kvam herad.

Frykter dominoeffekt
Klaus Rasmussen mener bygging inne i
verneområdet både er unaturlig og
unødvendig. For det første mener han
det er unaturlig å hygge et kårhus halv
annen kilometer fra gården. I tillegg til
avstanden skiller et hoydedrag garden
fra den planlagte karboligen.

Naturvernforbundet i Kvam frykter
ogsä at hyggetillatelsen vil skape en
dominoeffekt, med flere utbygginger i
naboområdene langs fjorden.

— Hvordan skal man unnga utbyg
gingspress pa nabotomta som er iden
tisk, men ikke vernet? spor Rasmussen.
l-ian papeker at beliggenheten vil gjøre
huset svært verdifullt.

— Man kan ikke beholde dette omradet
som offentlig tilgjengelig med et stort
karhus, sier Rasmussen.

Ser «utfordringene»
Ordfører Martin Vik (Sp) i Kvam herad
ser at man kan reise innvendinger mot
bygging i omradet.

-- Jeg ser utfordringene i forhold til
strandloven og slike ting, men det er for
søkt lagt pa en fornuftig plass i omradet,
sier Vik.•

Av KRISTIAN JAHRE

Den norske delegasjonen består i dag av
representanter for norske myndigheter,
havforskere, og utvalgte representanter
for fiskeriorganisasjonene.

— Tiden er inne for en bredere sam
mensetning av den norske delegasjonen
der også interesser som er uavhengige av
fiskerinæringen representeres, mener
Gunnar Album ved Naturvernforbun
dets Barentshavskontor. -‘

Naturvernforbundet har søkt om plass
i den norsk-russiske fiskerikommisjonen
flere ganger tidligere. Siste gang var i
1999.

— Siden vi søkte sist, har FN-konven
sjonen fra 1993 om fiske på vandrende
fiskebestander trådt i kraft. Denne slår
fast at organisasjoner som oss skal delta i
arbeidet med forvaltningen av fisk.
Dagens forvaltning i Barentshavet er der-
med i strid med folkeretten, sier Album.

i en ringerunde bladet N&M Bulletin
gjorde rett før sommeren støttet blant
andre Kåre Willoch Naturvernforbun
dets sak.

— Jeg ser ikke bort at deres (Naturvern
forbundets, jour. anm.) tilstedeværelse i
kommisjonen vil gi en mer fornuftig
balanse enn dagens sammensetning, sa
Willoch til N8M Buliletin. —

Da Natur & miljø gikk i trykken hadde
ennå ikke Fiskeridepartementet svart på
saken.

SFT hørte på
Naturvernforbundet
• Statens forurensningstilsyn (SF0 er ikke
fornøyde med Oslo havnevesens konse
kvensutredning for dypvannsdeponi av foru
rensede masser ved Malmøykalven i indre
Oslofjord. SFT krever at havnevesenet må
utrede flere punkter.

- Kravene fra SFT sammenfaller stort sett
med kravene i vår høringsuttalelse, sier en
fornøyd miljøgiftrådgiver Tom Erik økland i
Naturvernforbundet (N Ny).

SFT krever ytterligere utredning for tre
punkter i forbindelse med opprydningspro
sjektet: Spredning av forurensning, depone
ring på NOAH Langøya og kostnader. Videre
ønsker forurensningsmyndighetene ytterli
gere informasjon om strømforhold, vannut
skifting, stabilitet og tildekking. Samtlige
punkter var berørt i NNVs høringsuttalelse.

- Vefsna-vassdraget er
et av landets aller mest
verdifulle uregulerte
vassdrag, sier Per Flat
berg i Naturvernforbun
det i Nord-Trøndelag.
Nå er vassdraget utbyg
gingstruet.

Av TONE MIKALSEN

Derfor etablerer Norges
Naturvernforbund en
aksjonsgruppe og oppfordrer
folk med hjerte for Vefsna å
slutte seg til gruppa som vil
være på beina i løpet av høs
ten.

— Interesserte kan ta kon
takt med Leif Elsvatn på tele
fon 75184112/947 70305,

sier Flatberg.

Ny alta-aksjon?
Flatherg tror ikke Vefsna vil
bli noen ny Alta-aksjon.

— Dette er ei sak som hør
kunne vinnes uten å ty til
slike midler, sier han.

— Statkraft heuder at dette er
ei skansom utbygging?

— Tvert imot, konsekven
sene er store. Det gjelder så
vel i forhold til vann fori nga
av vassdraget som de anleggs
messige inngrepene, under-

ringer av Susna og flere elver
til Røssvatn gjennom en 40

kilometer lang tunnel. Sist
nevnte alternativ vil gi 900

gigawatt. Utbygginga kan
også bli en kombinasjon av
begge disse alternativene.

— Dersom det blir vedtatt ei
utbygging vil det være tra
gisk. Det finnes ikke mange
uherørte elver igjen, påpeker
miljøvernieder i Vefsn kom
mune, Gunn Frilund.

Hun varsler grundig gjen
nomgang av konsekvensut
redningene både av politi
kere og interesseorganisasjo
ner.

L

0
0

.t;

Klaus Rasmussen fra Naturvernforbundet i Kvam viser fram tomta hvor det skal

bygges et stort bolighus. Forbundet har på klaget vedtaket i Kvam herad.

Slåss motby9ging
i vernet omrade

- Jeg frykter jeg at det snart kommer forslag om ytterligere utbygginger, og støtter en ciksjonsgruppe, sier Leif Elsvatn (t.h.). Fra

venstre Torbjørn Prytz og naturverner Kjell Bø ved Forsen i Skarmodalselva.

t

Aksjonsgruppe for Vefsna
streker Flatberg.

Han beskriver Vefsna som
et imponerenede skue, og
nevner spesielt Laksforsen og
Forsjordforsen som eksem
pel.

- Tragisk
Tre utbyggingsalternativer
skal diskuteres grundig før
det tas en avgjørelse om
utbygging. Det ene alternati
vet, den såkalte Trofors kort,
innebærer føring av elver i
tunnel ned til elvekraftverk i
Trofors. Alternativet vil
utgjøre 400 gigawatt. Susna
alternativet består av overfci
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Naturka1endren 2003!
Naturgiede er temaet for Naturkalenderen 2003. Motivene spenner fra baLlb[om, fyLkesb[omsten i

Troms, som snakker til oss på sitt språk, tiL mennesker på vandring i de snødekte B[åfjeLla som er hjertet

i den nye store nasjonalparken i Nord-Trøndelag. Her Lever reinen og fjeltreven, urinnvånere i Landet

vårt, i et gammeLsamisk Landskap rikt på samiske naturkuLturminner. Bildene appellerer til våre sanser og

vår evne til å glede oss i og over naturen, selve drivkraften for alle som vil ta vare på norsk natur.

L)

Sciuclci-nei
for frcimticlci

Vi
er på synfaring i Sauda.

Det gjeld den store kraftut
bygginga. Veret er varmt og
vakkert. Elvane går nesten
tomme. Bileta av fossar med

minstevassføring ser brusande ut i
samanlikning.

Samstundes kjem meldingane om at
vatnet Stig Donau og Elben. Eidgamle
europeiske kulturbyar Står under vatn.
Nokre er omkomne og mange evakuerte.
Klimaforskarar seier at menneske har
skulda, i alle fall delvis. Det er drivhus
gassane frå brenning av kol og olje. Eg
høyrer ein kommentar om at motstand
mot rein og fornybar vasskraft er det
motsette av miljøvern. Sjå elvane fløy-
mer i Praha og Dresden, under fossilrøy
ken!

Er det slik at meir vasskraft gjev min
dre utslepp av ku
magassar? For

•

nokre er problem- Vi ser pci
stillinga såre enkel:

meirstrauniAnten strc.um som
må vi produsere
meir sjølv, eller vi amerikancircine
må importere meir.

nportere: blir det på bensin. Vi
utslepp, fordi det er
fossilkraft.Ergomå skal ha rikeleg
vi byggje ut meir
vasskraft.

Einannanlogikk O det skal
er slik: I Noreg ligg
vi på verdstoppen i koste I teforbruk av elektrisi
tet. Jorda toler ikkje
at alle gjer som oss. Ergo må vi, dei store
konsumentane, bruke mindre av både
elkraft og fossil energi. Meir fossilkraft
forstyrrer klimaet, til skade for både
natur og folk. Meir vasskraft krev skade-
lege inngrep i leveområde for planter og
dyr. Vi har eit internasjonalt ansvar, ikkje
berre for klimaet, men for restane av vår
vassdragsnatur. I internasjonal saman
heng er den eineståande rik og variert. Fri
natur utan inngrep får stadig større verdi.

Globalt er det semje om at verda har to
dominerande miljøproblem. Det eine er
klimaendringane, og det andre er varia
sjonsrikdommen av artar og landskap
blir stadig mindre. Dette var hovud
punkta under Riokonferansen for o år
sidan, då verdsleiarane i tanke og ord
innsåg at vi har ingen framtidsveg utan å

dempe trykket på
begge desse punkta.

Hindringane er meir
mentale enn praktiske.
Vi ser på straum som
amerikanarane på ben
sin. Vi skal ha rikeleg,
og det skal koste lite.
Straumen er vår hei
lage ku. Tanken er
vanens slave, og det er
menneskeleg nok.
Verre er det når nokre
prøver seg med miljø-
argument for meir
vasskraft, eller gass
kraft. Dei som ikkje ser
andre løysingar enn at vi må anten pro
dusere meir, eller importere meir, har
ikkje sett godt nok etter.

Då industrien fekk
dei første reinse
krava for ein genera
sjon sidan, var
ekkoet frå direktørar
og fagforeiningar at
Statens forurens
ningstilsyn er kro
ken på døra. Nå ser
framtidsretta indus
trileiarar at skal dci
overleve, bør
utsleppa helst ligge
under SFT-krava.
Storindustrien har
også effektivisert
energiutnyttinga og
bruker ikkje stort
meir elektrisitet enn
dci gjorde for 20 år

sidan. Men i butikkar, kontorbygningar
og privathus er det som bilane går på
tomgang både natt og dag. Kommunane
manglar pengar, men bryr seg lite om å
spare straum. Mange politikarar tenkjer
som industridirektørane for 30 år sidan.

Dersom Stortinget står fast på det som
både regjeringspartia og Arbeidarpartiet
har sagt, at tilgangen på ny vasskraft er
over, kan det få fleire over på nye tankar.
I Sauda er det eit nei som skal til.
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nærbutikken ligger impor
terte matvarer på rekke og rad. Appelsiner fra Spania, selleri fra
Israel og kaffe fra Brasil, for å nevne et lite knippe av utvalget.

Kontrasten er skarp til tidligere tider da kostholdet var preget
av årets avling. Bygg og havre var de to viktigste kornsortene,
mens husdyrene ga kjøtt og flesk, melk, ost og smør. Langs kysten
var naturligvis fisken viktig som næring og ernæring.

Matvanene har endret seg
I dag trosser utvalget i nærbutikken årstider og geografi. Likevel
går ikke endringene i folks matvaner så raskt som man kanskje
kan få inntrykk av. På midten av 1980-tallet begynte Statens insti
tutt for forbruksforskning (Sifo) i forske på norske matvaner.
Siden den gang har menyen
endret seg: Vi spiser mer
eksotisk mat og lar ris og
pasta erstatte poteten litt
oftere enn før. Men sett
under ett er endringene små.

— Ting forandrer seg svært
langsomt. Det tar ofte en til
flere generasjoner før en ny
rett eller tenkemåte innføres
i et samfunn, sier kulturfor
sker Virginie Amilien ved Sifo.

Endringene skjer først og fremst i én gruppe: Akademikere
mellom 30 og 50 år, som bor i byer og har mye penger.

— Og så har man naturligvis studenter. De spiser alltid litt
annerledes, men når de stifter familie og får barn, gårde vanligvis
tilbake til gamle verdier og spiser kjøttkaker og poteter, forteller
Amilien.

Nordmenn flest spiser også mer frukt og grønt nå enn tidligere,
men denne utviklingen er i stor grad statsstyrt gjennom enorme
reklamekampanjer for å spise «5 om dagen».

— Nordmenn er mest interessert i det som er enkelt, greit og litt
eksotisk.

Frem og tilbake
Endringer i matvaner, så vel som endringer i primærnæringene
og blant butikkene har alle bidratt til at transporten av matvarer
har økt. Både i form av eksport og import, men også innenlands.
Og med transport følger naturligvis energiforbruk og utslipp.

I løpet av de siste tiårene er antall slakterier og meierier redusert
kraftig. Prior har for eksempel lagt ned sitt kyllingslakteri i Trond
heim. Nå kjøres kyllingen til Elverum for slakting og fraktes deret
ter tilbake til Trøndelag for salg. Enda mer paradoksal er TINEs pro
duksjon av økologiske varer. Produktene produseres ved noen få
meierier og fraktes over store avstander. Kjøper du for eksempel den
nylig lanserte økologiske yoghurten, så er den produsert på Ringebu
i Oppland. Og årsaken til sentraliseringen? Lav produksjon.

Også blant butikkene har det vært en sentralisering, der fire
store kjeder nå dominerer dagligvarebransjen med sine

Av AUDUN GARBERG

Den økte transporten
og de stadig
skjerpede kravene til
effektiv produksjon
må også ta en stor
del av ansvaret for
den utryggheten som
omgir mat.

Lang vei til
E

m bordetat
ør spiste folk det de hadde tilgjengelig. Nå har vi

tilgang på det meste, men utvalget har sin pris
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‘TL’nza: MAT OG MILJØ

)‘ sentrale innkjøpsordninger og lagre.
Trenden med okt transport er den

samme mellom ulike land. Båttranspor
ten av jordbruksvarer er forventet å vokse
med hele 6o prosent i perioden 1992 til
2004, viser en rapport fra OECD. Interna
sjonal transport av jordbruksprodukter
har økt langt mer enn produksjonen de
siste 30årene. Fra 1968 til 1998 ble ekspor
ten av slike varer tredoblet, viser tall Vest
landsforskning har innhentet fra FNs
matvareorganisasjon. Mer mat blir
eksportert, og produktene blir transpor
tert lenger enn tidligere.

Syk mat
Den økte transporten og de stadig skjer
pede kravene til effektiv produksjon må
også ta en stor del av ansvaret for den
utryggheten som omgir mat. Stikkord er
kugalskap, dioksiner, hormoner og gen
modifise ring.

Problemene har vi skapt selv. Kugalska
pen oppsto som følge av at man fôret kyr
med kadaver.

I mai dukket nok et tilfelle av kugal
skap opp i Danmark, denne gangen på
ferieparadiset Bornholm. Hele den eksis
terende besetningen på gården og dyr som
er solgt til andre besetninger ble avlivet og
sendt til forbrenning.

Med det siste tilfellet er det i alt funnet
8 tilfeller av kugalskap hos danskfødte dyr
i Danmark. Verst rammet har imidlertid
Storbritannia vært med over 177 000 til
feller av kugalskap.

Mindre mangfold
Effektiviseringen av matproduksjonen
har også en annen side. Man har satset på
de vekster og dyr som gir optimal uttel
ung og høy produksjon. I det sentrale
Europa er en håndfull okser stamfar til
nesten alt kveg.

Og går du i butikken og kjøper et eple,
er det etter all sannsynlighet enten Gol
den, Granny Smith eller Red Delicious. I
dag dominerer disse tre sortene verdens
markedet totalt, mens det for hundre år
siden var om lag 350 forskjellige sorter
epler bare i Irland, ifølge Sifo.

Mangelen på mangfold øker faren for
opphopning av sykdomsgener. tillegg
blir man svært sårbar for endringer i ned
børsforhold, sykdommer og annet. Dessu
ten utgjør frakten av livdyr en potensiell
smittekilde for sykdommer.

Nettopp den harde konkurransen inter
nasjonalt kan bidra til at enkelte går mot
satt vei og satser på særegenhet og mang
fold. Hos www.norsk.gardsmat.org finner
man en rekke gårder som tilbyr egenpro
duserte matvarer innen sine spesialområ
der og tradisjoner.

Likevel er det i de store butikkjedenes
utvalg vi finner maten som havner på de
fleste bord. Men for billig mat og effektiv
produksjon betaler vi også en pris, om enn
ikke i butikken. •

Norske dagligvarekje
der er faktisk med på
å redde verden.

Av LARS BARTH-HEYERDAHL

Kjedene ønsker ikke at små
barnehender skal plukke
kaffebønnene som havner
i butikkreolene, eller at
arbeidere på bananplanta
sjer som handler med
Norge holdes innesperret.
Etisk handel kalles det når
man fokuserer på disse
aspektene ved produksjo
nen, og i Norge ble Initiativ
for etisk handel (IEH) stif
tet 2000. Daglig leder Leif
Lausund nøler ikke med å
kalle prosjektet en suksess.

— Målet var å få alle dag
Jigvarekjedene med i sam
arbeidet, og det har vi klart.
Kjedene tar arbeidet seriøst
og har lagt planer for å
implementere etisk handel
i bedriftene, sier Lausund.

Stiller krav
Målsettingen med IEH er

dagligvarekjedene sluttet
seg til samarbeidet, samt
KappAhi, Body Shop og
Fabel Tekstil.

— Nå arbeider vi med å
kartlegge hvilke produkter
vi importerer fra sør
finne ut hva som er prc.. i-

mene. Hensikten er ikke å
stoppe importen, men å få
produsentene i tale og der
ved forbedre arbeidsforhol
dene. Hvis dette ikke skjer,
sier vi opp kontraktene
med leverandørene i neste
omgang, sier Lausund.

Rettferdige bananer
Informasjonsrådgiver Ger
hard Schjelderup i Coop
NKL forteller at kjeden
konsentrerer seg om å få til
etisk handel i varegrupper
det er stort volum på og
hvor man vet at det er en
risiko for at arbeidere blir
utnyttet i produksjonen.
Kaffe og bananer er to
eksempler på segmenter
gruppen jobber mot. Coop
har nylig inngått en avtale

med en bananprodusent i
Costa Rica hvor arbeider
nes rettigheter står i fokus.

— Her har arbeiderne på
plantasjen jobbet fram en
avtale selv og deretter pre
serrt den for Coop. På
de nåten er dette et
eksempel på demokrati
nedenfra. 40 cent av hver
dollar vi betaler for banan
kassene går til et fond for
arbeiderne. Likevel lønner
det seg fordi vi handler
direkte med plantasjen og
slipper de fordyrende mel
lomleddene som de multi
nasjonale grossistselska
pene representerer. Dette
er en vinn/vinn-situasjon
for alle, forklarer Gerhard
Schjelderup entusiastisk.

Bananene er merket slik
at bevisste forbrukere skal
kunne velge bort frukt
med mindre tillitsvek
kende opprinnelse. På sikt
er imidlertid målet at alle
varer som tilbys, er produ
sert under tilfredsstillende
forhold.

Av TONE MIKALSEN

— Vi er veldig glad for at salget av denne
kaffen øker, og utfordringen vår er å gjøre
dette kjent for folk. Vi har ikke store mar
kedsføringsbudsjetter og kan av den
grunn ikke bruke penger på tv-reklame
eller annen konvensjonell reklame for
produktene våre, sier produktansvarlig i
Max Havelaar, Camilla Stang.

I dag finner en kaffen i 2000 butikker,
og man kan også slukke tørsten med Max
Havelaar på enkelte kaffebarer. Ifølge
Stang er særlig kaffebarer og kafeteriaer
på universiteter og høgskoler flinke til å
tilby solidarisk kaffe.

—Enkelte kommuner har en bevisst inn
kjøpspolitikk. Globalt ansvar vektlegges i
lokal agenda 21 og elefantmerkede pro
dukter, som Max Havelaar-kaffen, garante
rer fattige produsenter på den sørlige delen
av kloden en god handel, opplyser Stang.

Ustabile priser
En viktig årsak til underutvikling i den
tredje verden finner man i handeissyste
met. For å få inntekter er u-landene
avhengige av å eksportere råvarer, og på
verdensmarkedet er prisene svært usta
bile. Rettferdig handel betyr blant annet at
produsenter får en bedre og mer stabil pris
for varen sin og at de er garantert kreditter
og samarbeid over lengre tid.

— Blir dere rike av denne merkeordningen?
— Nei, men det er heller ikke meningen.

Meningen er at arbeidet vårt skal forbedre
bøndenes vilkår, og gjennom Max Have
laar får bøndene direkte tilgang til vestlige
markeder. Dette gir mulighet til vekst og
utvikling hos dem som trenger det mest,
nærmere bestemt små produsenter i u
land.

Max Havelaar er ikke selvfinansierte
enda.

— Vi får lisensinntekter fra våre lisensta
kere. I tillegg får vi støtte fra våre stifter
organisasjoner samt NORAD, sier Stang.

Strenge krav
Max Havelaar er ikke et miljømerke i seg
selv, men stiller strenge krav til miljø-
venn lig produksjon blant produsentgrup
pene, og oppfordrer gjennom sine krite
rier blant annet til mangfoldig produk
sjon og minimal bruk av sprøytemidler.
Ellers jobber merkeordningen først og
fremst for gode handeisbetingelser og
tryggere sosiale vilkår, Over store deler av
verden er jordbruket effektivisert. Som
regel er produksjonen basert på mono
kultur, og det vil si at en art dyrkes på ett
område over lang tid. Intensiv produksjon
krever mye kunstgjødsel og sprøytemid
ler blir brukt for å hindre sykdommer.

— Vi ser selvfølgelig sammenhengen
mellom fornuftig skjøtsel av miljøet og
menneskers trivsel. Bøndene velger selv
om de vil legge om til økologisk produk
sjon, da vil de få en høyere pris for varene
sine, sier Stang.

Flere produkter på gang
Eksempler på hvordan bønder går over til
mindre spesialisert og intensiv drift fin
nes i Mellom-Amerika. Der blir kaffebus
ker dyrket i skyggen av appelsintrærne.
De samme områdene brukes også til
bananer. Det kan være med på å hindre
erosjon, og gir bøndene flere bein å stå på
— de er ikke lenger avhengig av ett pro
dukt.

Først kom kaffe, så te, bananer, og der
etter juice. Max Havelaar har som mål å
lansere ett nytt produkt i året og arbeider
kontinuerlig med å lansere nye produkter.

—Vi har gode indikasjoner pà at disse
produktene også blir godt mottatt, hevder
Camilla Stang.•

Havelaar ble stiftet av 13

ideelle organisasjoner, som
har som formål å skape

bevisshet omkring handels

spørsmål og det etiske
aspektet ved handel.
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Kaffe med god
samvittighet
Salget av Max Havelaar-produktene øker jevnt

og trutt. Ifjor ble det solgt 180 tonn kaffe, i år

er målet 250 tonn. Men rike blir de ikke.
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Etikk for alle penga
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Bartender på
Kafe Sør, Sol
veig Barstad,
koser seg
med dobbel
espresso. De
serverer kun
solidarisk
kaffe på sin

kafe.
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0
0

Generalsekretær Gilberth
BermcIes Umafia i fagfor



Coop Prix
utklasserer
konkur
rentene på
økologiske
varer. I Bog
stadveien
kunne de tilby
alt fra solsik
kekjerner til
morsmelker
statning.

Kiwi i Storgata i Oslo havnet midt

på treet med 9 økologiske varer.

Coop, Hakon Gruppen, Norges-
Gruppen og Rema iooo domine
rer det norske dagligvaremarke
det. Vi har besøkt en butikk fra
hver kjede på jakt etter økologiske
varer. Flandlerunden i Oslo sen
trum ga svært lite utbytte av øko
logiske varer hos Rema iooo og
Rimi (Hakon Gruppen). Kiwi
(NorgesGruppen) kom noe bedre
ut med g forskjellige varer, mens
Coop Prix kunne tilby hele 36 for
skjellige økologiske varer.

Én på Rema 1000
Vi startet med et besøk hos Rema
1000 Calmeyers gate i Oslo. Men
det ga et svært magert utbytte, alt
vi klarte å oppspore — med perso
nalets hjelp - var en liter økolo
gisk lett melk.

Heller ikke hos Rimi i VG huset
ga letingen store resultater. Etter å

ha saumfart hyllene endte vi opp
med tre produkter: ost, rømme og
lettmelk, alle fra Tine.

9 på Kiwi
Kiwi-hutikkeni Storgata Oslo
ga et noe bedre utbytte. Fler fant vi
økologisk grovbrød, lettmelk,
kaffe, linfrø, solsikkekjerner og to
typer barnemat. Dessuten hadde
butikken kaffe med elefantmerket
til Max Havelaar, som sikrer pro
dusentene en rimelig minstepris.
Butikken har normalt også økolo
gisk ost og rømme, men de var
utsolgt.

Mest hos Prix
Vårt siste hutikkhesøk ga også
størst utbytte: I-los Coop Prix i
Bogstadveien er utvalget av oko
varer betydelig bedre enn hos de
andre hutikkene Natur - miljø
besøkte. Særlig hadde butikken
godt med økologiske grønnsaker,

En kartong melk var eneste økolo
giske vare vi fant hos Rema 1000 i

Calmeyers gate i Oslo.

som blant annet tomater, agurk,
brokkoli, gulrøtter og poteter.
Dessuten fant vi et par overraskel
ser, deriblant økologisk ris, fro
kostblanding og champignon på
boks.

og billigst
Prix har ikke bare det største
utvalget, men også de laveste pri
sene pä ost, melk og rømme. Pris-
forskjellen mellom okologiske og
andre varer er dermed ikke så stor
som i de andre butikkene. Økolo
gisk Norvegia koster 82,83 kroner
pr kilo hos Prix, mot 86,74 hos
Rimi og gi,og hos Kiwi. Rømme
koster 14,50 hos Prix, 14,90 hos
Kiwi, mens Rimi tar io for
samme vare.

N13! Utvalget kan naturligvis
variere noe mellom de ulike kje
denes hutikker.•

REMA 1000

Lettmelk

RIMI

Lettmelk
Ost
Lettrømme

KIWI

Grovbrød
Lettmelk

2 typer barnemat
Kaffe

Linfrø
Solsikkekjerner

Ost
Lettrømme

PRIX

Makaroni
Solsikkeskjerner

Linfrø
Spaghetti
Musli
Pasta
Pastasaus
Kaffe
Ris
Hvetemel
Samalt hvete
Havregryn
Brød
Olivenolje

2 typer barnemat

Morsmelkerstatning

Mais
Hermetiske tomater

Gulrotter
Ketchup

Te
Champignon

Tomatpure
Egg
Brokkoli
Poteter
Yoghurt
Rømme
Blomkål
Agurk
Tomat
Kålrot
Hodekål
Lettmelk
Ost

4 - .
Grønn

I

Prix
- knuser konkurrentene i øko-mat

Coop Prix slår knock-out på Rema og Rimi på økologiske varer. Mens

Iettmelk var eneste økologiske vare hos Rema 1000, kunne Coop Prix

tilby hele 36 forskjellige matvarer med økologisk merke.

.

Også hos Rimi i VG huset var det

magert med økologiske varer.

Av AUDUN GARBERG

t.
I

i
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«Ja
Vil du å unngå mest

mulig gift i kroppen

bør du unngå

stc.ngselleri,

persillerot og

gulrøtter.

Epler, poteter og

bananer derimot, kan

du spise med god

samvittighet.

Av TONE MIKALSEN

Førstekonsulent ved Statens Næringsmid
deltilsyn, Cecile Blom antar at det er i
stangselleri, pers illerot og gulrøt ter en fin
ner de største overskridelsene av grense
verdiene næringsmiddeltilsynet opererer
med. Grenseverdien settes ut i fra to fak
torer: Helsefarlig dose og «normal» bruk
av plantevernmiddel i landbruket.

— Men det er på ingen måte farlig å spise
stangselleri, persillerot og gulrøtter. Det er
dessuten altfor mange fordeler med å
spise grønnsaker til at man skal styre
unna noen av de, påpeker Blom. Hun til
føyer at det er lagt inn gode sikkerhets
marginer i grenseverdiene.

- Gir ikke blaffn
Frukt og grønnsaker som er importert
innholder selvfølgelig også plantevern
midler. Ifølge Blom er mango, stjerne
frukt, papaya og vårløk «verstingene».
Disse varene dyrkes under helt andre ku
matiske forhold, og er svært utsatt for
insekter. Norsk natur medfører at vi kan
klare oss med færre stoffer og behand
linger enn andre land.

— Hvilken holdning har norske bønder til
bruk av plantevernmidler?

— De føler det belastende dersom de blir
gjenstand for spekulasjoner om at de har
unormal høy bruk av plantevernmidler.
De gir ikke blaffen, påstår Blom som har
inntrykk av at de som dyrker jordbær er
veldig opptatt av denne problematikken.

mat»

- På bedringens vei

Utviklingen av plantevernmidler er på
bedringens vei, ifølge Blom.

— Når det gjelder godkjenning av plan
tevernmidler trenger ikke Norge å ta hen
syn til EøS-avtalen. Det kommer stadig
nye plantevernmidler på markedet og når
det viser seg at de er mindre giftige enn de
nåværende midlene, bytter Landbruksde
partementet plantevernmidlene ut, sier
Blom.

Norges Naturvernforbund (NNV) er
imidlertid svært kritisk til sprøytemidler.
De tror at det blir et av våre største miljø-
problemer i framtiden. Naturvernforbun

det har tidligere avslørt at sprøytemidler
inneholder miljøgifter som kan forstyrre
hormonbalansen både hos dyr og men
nesker og bruker plantasjearbeiderne i
Sør-Amerika som eksempel. De har fått
redusert forplantningsevne etter arbeid
med sprøytemidler. I 1996 viste også en
undersøkelse at barn av bønder som bru
ker sprøytemidler har større sjanse for å få
kreft enn andre barn. NNV mener at det
finnes alternat iver til sprøytemidler. Hvis
en planter forskjellige planter ved siden
av hverandre, for eksempel purre ved
siden av gulrøttene, skremmer en vekk
gulrotlusa.•

Henter
mat fra
naturen
En stor del av maten vi spiser aldri
innom butikken.

Matforsker og antropolog Runar Døving
ved Statens institutt for forbruksforsk
ning har forsøkt å beregne hvor mye av
fisken vi selv henter ut av naturen. Han
kom frem til at mellom 20 og 30 prosent
av fisken vi spiser her til lands har vi
enten fisket selv eller fått av andre. Under
søkelsen baserer seg på årene 1980 til -95,
men Døvig tror nivået er om lag det
samme i dag.

— Det ser ikke ut til at endringene er
særlig store, for fritiden har jo økt. Derfor
synker ikke dette like mye som samfun
net ellers endrer seg, sier Døvig.

Jo, mer i sentrum av en by du bor og
færre slektninger på landet jo mindre til
gang har du til selvfangede gaver. I Nord-
Norge er fangsten til eget forbruk veldig
stor.

— Dette følger også slektslinjene. Er du
nyetablert kvinne som har flyttet til sen
trale strøk og har en onkel i 6 5-års alderen
i Nord-Norge, er sannsynligheten for at du
får fisk i gave veldig stor, sier Døvig.

Nordmenn er også ivrige jegere. Ifølge
Norges Jeger- og Fiskerforbund henter vi
årlig ut 7 millioner kilo kjøtt fra norsk
natur, iberegnet småvilt og storvilt.

Næring i vekst
• økologisk produksjon er en næring i
vekst. Fra 1995 til 2000 økte antall bruk
som har godkjent økologisk drift eller er
under omlegging fra cirka 700 til 1850.

Ved utgangen av 2000 utgjorde arealer
med godkjent økologisk produksjon og
arealer under omlegging til sammen cirka
2 prosent av det totale landbruksarealet i
Norge.

Økologisk skolemat til
danske skolebarn
• I løpet av tre til fem år vil barn i offent
lige skoler i Danmark få servert økologisk
skolemat.

Planen er å innføre sunn økologisk sko
lemat på alle folkeskolene, selv om den
danske regjeringen har fjernet noe av til
skuddene til slike tiltak, skriver Køben
havn kommune i en pressemelding.

Tema:MATOGMILJ0 . Tema:MATOGMILJØ

«Nei mat»

Plantevernmidler

• Plantevernmidler er kjemiske eller biologiske preparater som brukes for å bekjempe insek

ter, sopp eller ugras i landbruket.

• Plantevernmidler har høyst ulike kjemiske og toksiologiske egenskaper. Utviklingen går i

retning av stadig lettere nedbrytbare og mindre giftige stoffer. På verdensbasis er om lag

500 stoffer i bruk. I Norge er 120 plantevernmidler godkjent.

• I fjor ble det funnet plantevernmidler i 36,4 prosent av prøvene av frukt og grønnsaker.

• Av i alt 90 prøver av frisk frukt og grønnsaker som var økologisk dyrket, ble det bare påvist

et plantevernmiddel under grenseverdi i en prøve av gulrot.

• Systematisk overvåking av plantevernmidler i frukt og grønnsaker ble etablert i Norge i

1977. Gjennom E0S-avtalen forplikter Norge seg til å delta i et koordinert overvåkingspro

gram med EU-landene.
Kilde: Statens Nrngsmiddelt:lsyn
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Heldig
griser
En gris lever livet sitt på betong

innendørs. Det avsluttes med

Av JENS P. TOLDNÆS

I lvis vi ser bort fra kvalitet pa kjøttet — er
det viktig at husdyra har det godt? Det
avhenger av hvem man spor selvsagt, men
de fleste vil nok likevel svare et ubetinget
ja. Og for dyrene selv må det jo antas å
være av vesentlig betydning.

Som gris i Norge — og for så vidt de
fleste andre steder --kan du være sikker pa
en ting: Du blir skutt til slutt. Akkurat det
kommer man ikke utenom, men et helt
liv pa betongen uten et solglott? Da ma
det være lov å spørre om hvor heldiggri
sene er? Vi fikk et tips om grisgrendte
strøk i indre Vestfold, nærmere bestemt
Grøstad Gard i Vale.

Ingen museumsgård
Her velger grisene selv om de vil være ute
eller inne. De har god plass og spiser vari
ert kost. Når slakteribilen dukker opp
for det gjør den jo — er det kort vei til slak
teriet. Bilen fylles ikke for full og grisene
reiser bare sammen med «gamle kjente».

Rene idyllen altså. Og slik ser det fak

tisk også ut på gården som drives av Gry
Beate og l-lans Runar Knapstad. Bildet hjel
pes fram av fint vær når vi ankommer.
Frittgaende høner, en ponni og diverse
andre smadyr som tusler rundt er et ledd i
at gården ogsa drives som besoksgård.
Men dette er likevel ingen museumsgård
over tapt landlig idyll, heller over en vun
net sadan, og det er de nesten fem hundre
grisene som er gårdens økonomiske ryg
grad.

Idé etter TV-program
— Vi begynte med gris for ti år siden, men
ideen om å legge om produksjonen
begynte for et par år siden i forbindelse
med et program på TV2 om dyrevelferd,
forteller Hans Runar Knapstad.

Gerhard I lelskogs avsloringer om hus
dyrskjehner i moderne landbruk skapte
voldsomt engasjement i opinionen. Ekte
paret Knapstad stakk fingeren i været -

deretter i jorda — og fant sin nisje i etisk
produsert kvalitetskjott. For, like viktig
som at dyrene skal ha det godt, er det at de
gir et produkt som er bedre enn det man

får pa en konvensjonelt drevet gård. Det er
marked for slikt i et stadig rikere, og m’ —

kvalitetsbevisst Norge mener de to. -

Tre typer gris
Det avles tre typer gris på Grøstad Gard,
frilandsgris, skogsgris og en sakalt vills
vinkrysning.

Frilandsgrisen har tilgang til 200 kva
dratmeter inneareal med dypstro av halm
og flis. Ikke noe hard og vat betong. lier
oppho]der den seg, med mulighet for å gå
ut for å rote i jorden og hade i gytjehad.
Den har et variert kosthold. I tillegg til
spesialdesignet kraftfôr, spiser den halm,
frohoy og ensilert gress, samt det den
måtte finne ute av gress og røtter.

Skogsgrisen har tilgang til isolerte stål-
hytter med plass til 25 griser i hver hytte,
som er helagt med tørr halm. Grisen har
også tilgang til et stort skogsareal hvor
den finner røtter, gress og andre vekster. I
tillegg får den kraftfôr. Skogsgrisen beve
ger seg mer enn vanlig gris, og om som
meren oppholder den seg for en stor del
utendørs.

-
•
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‘-‘.‘

Villsvinkrysningen er basert på o pro
nt vanlig frilandsgris og 50 prosent vills
.n. Den lever under samme forhold som

skogsgrisen. Den vokser saktere enn van
lig gris, og den har følgelig et høyere fdr
forbruk pr kilo kjøtt. Den er feitere, med
en rikere smak som resultat.

Ikke mer ressursvennlig
Produksjonen blir imidlertid ikke nød
vendigvis noe mer miljø- eller ressurs
vennlig som en følge av at dyrene har det
bedre. Riktignok heiter grisene på Grøstad
mye ute i naturen, omtrent som sauer,
men de må ha mer mat ettersom de trim
mer av seg mye fett når de vandrer uten
dørs. I ialvfulle slaktehiler er jo også mer

Slik avles grisene

Gry Beate og Hans Runar Knapstad har
følgende prinsipper for hvordan man ska
per et godt liv for grisen og bedere mat for
forbrukerne.

• Grisene skal kunne gå fritt med tilgang på
inneareal og uteareal.

j

ressurskrevende enn en fulle.
— Transport er viktig. Grisene får plass

til å legge seg ned. Vi handterer hvert dyr
individuelt og plasserer bare griser som
kjenner hverandre sammen pa bilen.
Ukjente griser begynner å slåss for å ordne
rangen. Dette gir melkesyre, stresshormo
ner og slaggstoffer i kjøttet. Dessuten er
det vondt for dyrene, sier Knapstad.

Grise n skal smake «Vestfold», forklarer
llans Runar Knapstad. Men når dyrene
ikke kan forsyne seg av Vest folds flora far
de et spesialtilpasset för uten dyrerester
og med lite fiskernel. De blir heller ikke
sjokkjglt etter slakting, men i stedet hengt
rett til morning. Dette gjør at produsenten
taper vekt, men at forhrukeren får et

• Dyra skal ha anledning til å utøve naturlig
atferd ved at den kan rote i jorda og ta
gytjebad på sommeren for å kjøle seg.

• Det skal ikke nyttes fôr med oppmalte
dyrerester som proteinkilde
(kjøttbeinmjøl/destruksjonsfett).
Kjøttbeinmjøl/destruksjonsfett kan fram-
kalle Creutzfeld-Jakobs sykdom. Fôret

r-; ,:.
•,,i
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morere og mer smakfullt produkt ved at
vannet forsvinner.

Dyrere
Alt dette koster og Griistadgris er følgelig
dyrere enn annet svinekjøtt. Vel verdt
pengene skal vi tro diverse matskribenter
som har avlagt garden et besøk. Leveran
ser til flere velassorterte matbutikker,
samt spisesteder som Statholdergaarden
og Bagatelle i Oslo tyder ogsa pa at Gro
stadgrisen faller i smak. Selv ble vi
«bestukket» med en svinenakke da var vi
pa besøk. Leseren far ta dette mcdi hetrak
tingen dersom man skulle finne denne
artikkelen overmate positiv. Den var nem
lig svinaktig god.•

inneholder i stedet soyaprotein samt pro
tein fra fisk, men kun 25 prosent for ikke å
sette smak på kjøttet.

• Ved transport til slakteri og under slakte
prosessen skal hvert enkelt individ behand
les varsomt. Det brukes god tid med hvert
individ slik at dyret ikke blir stresset. Stres
set gris fører til at kjøttet blir tørt og seigt.

noen timers slåssing i slcikterbilen

og et skudd - for deretter å ende

i biter på et plastbrett. Stusselige

saker, men det fïnnes unntak.

Gry Beate og Hans Runar Knapstad vil
at dyra skal ha det godt. ti .,-.
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eier litt skog rett utenfor Oslo og to øyer i henholdsvis Buskerud og

Vestfold. I fire nummer framover skal du få være med Natur & miljø til

Naturvernforbundets skjulte skatter. Først stopp er i Hedmark. Bli med

til «Maries Minde’..

personer og havner til slutt hos landmåler
John Magnus Embretsen.

— Jasså, så du skal til Maries Mmdc du,
sier han og fortsetter:

— Vent litt, så skal jeg logge meg pâ sys
temet og få fram et kart. Har du et gårds
og bruksnummer.

Det har jeg, og etter noen sekunder
kunngjør Embretsen triumferende at han
har funnet området.

— Gi meg faksnummeret ditt så skal jeg
merke av på et kart og sende deg, sier han.

Med hjelp av en velvillig landmåler og
Våler kommunes digitale arkiver er vi i
ferd med å finne Naturvernforbundets
nesten 8o år gamle gave fra karttegner
øgård.

Forblåst skogsøy
Det ble latterlig enkelt å finne fram. Ikke
bare hadde landmåler Emhretsen gjort en
solid jobb. Da jeg nærmet meg, viste det
seg at Finnskogens Turistforening har
gjort Maries Mmdc til en del av deres

,kjentmannsprøve og merket veien den
,te biten.
len befaringsrapport fra i 984, utført av

Olav Kaveldiget — nå administrerende
direktør i Skogselskapet, går det fram at
skogen omkring feltet ikke skiller seg
vesentlig fra det fredede feltet. Kaveldiget
skrev i sin rapport at «for å bevare områ
det kan det være en tanke å innlede for
handlinger med eierne omkring, om en
mild skogbehandling i randsonen for å
hevare feltets egenart».

Slike forhandlinger har neppe funnet
sted.

Skogen rundt Maries Mmdc er snau
hogd kloss inntil eiendommens grense.
Eiendommen ligger oppe i ei nord-vest-
vendt li, og på avstand ser de gamle kjem
pene som står igjen ut som en forlatt horg.
Ikke så mye som ei lita husk var satt igjen
for å verne den lille skogen mot vær og
vind. Inne på tomta har allerede flere trær
måttet gi tapt for vinden. Det skulle ikke
forundre meg om flere vil gå med neste
gang vinden står på med litt styrke fra rik
tig retning.

Jeg ventet meg villmark, men fant et
vanskjøttet museum.

Trygghet og ro
Den bitte lille skogflekken var på ingen
måte imponerende i størrelse. Om trent
som Ole Brumms Hundrerneterskogen vil
jeg tro. Likevel var det en stor lykke ende
lig å være her. Følelsen overrasket meg. Jeg
var jo bare på jobb. Det var noe skikkelig
og realt ved stedet som rørtet meg.

Over hodet mitt strakk høye og ranke
grantrær seg mot himmelen. Noen tilsy
nelatende friske og fine. Andre torre som
veden i boden hjemme. Bakken var dek
ket av en blanding av hregner, lyng og
langt gress som nådde meg til midt oppa
leggen. Innimellom lå det greiner og min
dre trær som var vevd sammen av gresset
og forskjellige lav- og mosearter. Pa stam
mene som la hulter til hulter over hele

tomta vokste det sopper store som disko
ser. På ei rot vokste lav som om stubben
skulle være trukket av en rafinert møbel
snekker.

Litt dyreliv var det også i skogen. Kort
oppsummert så jeg ei mus (som overho
det ikke var sjenert over besøket), mygg,
en del småfugl og noen særdeles ivrige
maur.

Mens jeg sto midt i dette frodige og til
dels urørte landskapet, følte jeg meg trygg.
Og rolig. Det var nesten som om jeg
kunne fornemme en tilstedeva’relse av
noe større enn meg. Mon tro om ikke
gamle Marie var der inne et sted? Kanskje
hun sto smilte vennlig til de tilreisende?

Jeg er ikke hiolog og skal ikke ga for
søke å vurdere de hiologiske kvalitetene i
Maries Mmdc. Jeg tror likevel jeg kan slå
fast at skogen aldri vil kunne utgjøre noen
stor økonomisk verdi. Pä vei hjem til Oslo
prøver jeg å formulere for meg selv hva
som var så flott der oppe i Finnskogen.
Mest av alt er jeg nok litt rørt over å ha
vært tilstede i en gammel karttegners siste
kjærlighetserklæring til sin døde kone.

God tur
Skulle du en gang komme på de kanter,
altså til Våler i I ledmark, bør du absolutt ta
turen innom Maries Mmdc. Ved Braskerid
foss tar du av fra Riksveien og kjører mot
I loltsjøen, Risberget og Gravherget. Langs
veien vil du legge merke til flere treskilt,
som viser vei til lokale severdigheter. Når
du er omtrent midt i mellom Holtsjøen og
Risherget, vil du på venstre se et skilt til
«Nordre Flogen». Ta av og kjør innover pa
skogsveien en kilometer eller to. På venstre
side vil skilt med med hade «Finnskogvæ
gen» og «Maries Min, soo meter» dukke
opp. Her er det også plass til å parkere
bilen. Jeg kan absolutt anbefale et besøk.
God tur. Men husk, bare se — ikke røre.

Du visste det kanskje ikke, men Naturvernforbundet er faktisk en bety

delig eiendomsbesitter. Natur & miljø fikk første gang høre om det i en

bi-setning i en samtale på lunsjrommet hos Norges Naturvernforbund.

Etter nærmere undersøkelser, viser det seg at Naturvernforbundet også

Jaturvernforbundets skjulte skatter. DEL i

(cirttegnerens
1iste kjcerlighets
erkicering
Inn på Finnskogen i Hedmark ligger en liten
skog. Skogen, som nå har ligget urørt i 80 år,
ble gitt til Naturvernforbundet på betingelse
av at den ble overlatt til seg selv.

Av KRISTIAN JAHRE (tekst og foto)

Historien bak Maries Minde er som følger: I 1928 bestemmer
karttegner A. øgård seg for å gi bort et 2,5 dekar stort skogområde
i Nordre Fløgen i Våler i Hedmark. I gavebrevet til «Landsfore
ningen for Naturfredning i Norge», foreningen som i 1962 ble til
Norges Naturvernforbund, skriver øgård at han skjenker fore
ningen eiendommen på «de vante betingelser, at naturen blir
overladt til sig selv». øgård døper skogflekken «Maries Minde»,
til minne om sin nylig avdøde kone Marie.

Naturen er overlatt til seg selv inne i Maries Minde. Her får trærne stå i fred å dø.

&‘:,..

Landmåleren
Jakten på Maries Minde starter av alle steder hjemme hos min
gamle bestemor. Bestemor bor i Grue, nabokommunen til Våler,
er gammel orienteringsloper og har løpt og spasert seg gjennom
nær sagt hele fylket i løpet av et langt liv. Maries Minde har hun
aldri hørt om, men både Nordre Fløgen og Finnveien låter kjent.
Pâ et gammelt orienteringskart finner vi både Finnvegen og Nor
dre Fløgen, men ikke noe Maries Minde.

Neste henvendelse går telefonisk til Våler kom
mune. Jeg blir satt fram og tilbake til diverse

V>

_-L. -

Skogen inntil Maries Minde er snauhogd og

vinden har allerede fort til flere rotvelter.

dM

Turiststien

Finnvægenx.

går gjennom

Maries Minde.

Maries Minde, post

nummer 413 på

Finnskogen Turist

forenings kjent

smannsmerke .‘Finn

skogvandrer’ri»».
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Inspirerende
om friluftsliv
for barn

Kom ut! - &irnas store friluftsbok

Av øivind Berg

NW Damm & Søn

224 sider

A4-format

stive permer

Delte er en typisk bok du skal
bruke, ikke lese og sette tilbake
i hylla. Som det gar fram av tit
telen er boka en oppfordring til
å ta med unger ut i skog mark.
Boka er stappfull av råd og tips
til hvordan du gjør turen vel
lykket. Her er forslag til aktivi
terer dere kan gjøre ute i sko
gen, på stranda og i fjellet.

Boka er rikt illustrert med
både bilder og tegninger. For
fatteren har vært flink til å
bruke arlige forklaringer og
formuleringer som både barn
kan forholde seg til og
skjønne, uten av det blir for
platt og dillete for voksne. For
eksempel: «Gjedda ligner på
en krokodille — så pass deg for
de sylspisse tenne.»

Barnas store friluftshoka er
delt opp etter arsticiene med
fargekoder. Stoffet er også delt
opp slik at det aller meste er for
barna, mens noe overlates til
de voksne, som for eksempel
bruk av stormkjøkken og ten-
ningavbal. Forfatteren foreslar
også hvordan disse barna kan
læres opp til — og etterhvert
overta —- disse mer risikofylte
sidene ved friluftslivet.

De flotte illustrasjonene til
tross, denne boka er såpass
tekst-tung at jeg kanskje ville
holdt den unna de aller min
ste barna. Men fra ni tiårsal
deren vil jeg tippe den vekker

stor begeistring. Selv de mest
iherdige Nintendo-spillerne
kan bli fristet til å komme seg
ut. Dessuten hør alle små
barnsforeldre o lærere ha
denne boka.

Vil du bli
mer kjent
med fjellet?

Fjellet - flora, founa, geologi

Av Honoria Bjerknes Hamre

Cappelens naturhåndbøker

170 sider

litt større enn lommeformat

paperbark med plastbeskyttelse

Naturvernforbundets tidligere
leder, I lonoria Bjerknes I lamre,
har begått en praktisk turhok
om fjellet. Her finnes egne sek
sjoner om de vanligste plan
tene, lav- og sopparter, fugler
og pattedyr i fjellet. Boka har
ogsa noe informasjon om
insekter, litt fisk og noen mine
raler og bergarter i fjellheimen.

Boka vil pa ingen mate
gjøre deg til en fjellekspert.
Men med et format som gjør
at boka får plass på toppen av
sekken eller i ei stor anorakk
lomme, vil den kunne bli en
nyttig og morsom turkamerat.
Dette er en slags «alt i-ett»
bok som søker a vise noen av
sammenhengene i fjellnatu
ren, I ivorfor trives en plante
ett sted, mens den er helt fra
værende et annet sted?

Om du fra før av har en Cap
pelens andre naturhåndboker,
for eksempel om fisker eller
fugler, vil du kjenne deg igjen

i denne boken. De forskjellige
artene er beskrevet på samme
mate med bade tekst og bilder.
I [eIe i i fargebilder om vi
skal tro forlaget.

Boken har også en særdeles
interessant seksjon med
heskrivelser av de mest brukte
fjellområdene i Sør-Norge. I [er
kan du lese hva som er spesi
elt akkurat i ditt favorittom
rade. hvordan geologien er
satt sammen, hva dette har å si
for vegetasjonen i omradet,
hvordan faunaen er og hvilke
kulturminner du hør være
observant på.

Dette er ikke en bok som
egner seg til å frelse folk ut av
sofaen og opp i fjeliheimen.
Men for de med en viss drag
ning for fjellet, vil denne boka
kunne være en god investe
ring. Kanskje du er av dem
som har gatt en del i fjellet,
men ikke har så voldsom pei
ling på hvorfor ting er som de
er rundt deg? Ta med denne
boka neste gang du skal ut.

Sur nedbør - tilførsel og virkning

Av flere forfattere

Landbruksforlaget

320 sider

stive permer

Boka beskriver nasjonal og
internasjonal forskning på sur
nedbør gjennom 25 år. Etter a
ha lest boka, er det rimelig a
anta at du sitter med en god
oversikt over kilder til luft -

transporterte forurensninger
og sur nedbørs innvirkning på
vann, jord, vegetasjon, fisk,
fugler, pattedyr og mennesker
i Norge.

Sur nedbør er skrevet av
flere forskere og er forholdsvis

brukbart illustrert med både
bilder og forklarende, kart,
grafer og tabeller. For en med
relativt begrenset bakgrunns
kunnskap, er boka til tider tøff
å fordoye. Men du verden så
lærerrikt.

Og det er vel også her den
største målgruppen er: De som
av egen interesser utvide sin
kunnskap om sur nedbør eller
miljoundervisning på univer
sitets- og høgskolenivå.

Sett din
overbevisninq
på prøve

Miljø og menneske - kritiske inn

-i-
Av Peder Anker og Tarjei Ronni

(red.)

Gyldendal

140 sider

paperback

Dette er en bok som må
kunne sies å være for de spesi
elt interesserte. For å ha særlig
utbytte av boken bør du se på
seg selv som miljøverner og
være villig til å sette egen
overbevisning på prøve.

Boken er en samling av kri
tiske innspill i den pågående
miljødehatten. lier får både
den omstridte danske forske
ren Bjørn Lomhorg og urba
nisten Erling Fossen holtre seg
fritt.

Boken stiller sporsmalstegn
ved hvor ille det egentlig står
til med kloden. Bør arter ver
nes fordi de har symbolsk eller
økologisk verdi, og trenger vi

en annerledes økologisk ori
entert sam funnsorden?

Les boken og meld deg på i
debatten.

BØKER

Skogen -

vår gave til
fremtiden!
Pet hele begynte i 1674. AZ
Vi har lange tradisjoner
i å arbeide langsiktig I
og tenke både på
;ivvirkning og
tilvekst.

Vår skog drives
aktivt etter langsiktige\
bærekraftige drifts
planer og er ini1jØsertihsert.

Trelast som produseres og selges med vårt
merke ur rene niturprodukter basert på
fornyhar niturhruk.

NORSK POLARINSTITUTT
Po[armHjoseniere!. 929( Tromso

O Tel. 77 75 05 00, Fax 77 75 05 01

OtARO4

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

spill

Sur nedbør
fra A til Å

Vår tradisjonsrike historie er din garanti.

PederAnhero1’Rpnow(Ç’’

‘.ktie,elzkabet
oi.iene

0) i) • Tclctnn: i, 59 ( • Tch-i> ei se 55 75

e.pt 4: ru r,qu)’t (<t,IflCttrvtflc.flO • www «.r4cskovcnc.:u

Meteorologisk
4 institutt

met.no

Mer enn
bare været!

- Norges fremste glassmestere fra nord til sør.

Vi er eksperter på glass!
Funksjonsglass, glassinn

bygging, speilvegger,
innramming, glassrepara
sjoner — vi behersker alle
områdene. Skifter knuste

ruter gjør vi også...

Glassfagkjeden
Pilkington

Team Partner
Telefon 815 33 022

www.pilkington.com
I’fl
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LESERBREV

Skoqbrukere og

miljøvernere,

venner eller

fiender?

GJENNOM TIDA har skogbruket fått sin andel refs
fra miljøvernhold, ofte med rette, noe som har bidratt
til å endre skogbruket til det bedre. En skal likevel
huske at alle næringer drives ut fra den til enhver tid
gjeldende politikk og kunnskap, så også med tidligere
tiders skogbruk. I dag føler jeg det jobbes seriøst for å
ta miljøhensyn i skogbruket, med enkelte feilskjær til
å lære av.

Gjennom oppslag i Nom. og massemediene viser
miljøorganisasjonene at de ikke har klart å tilpasse
seg dagens virkelighet. De kjemper på alle fronter, og
en stadig kritikk av skogbruket er en av frontene. Jeg

tror miljøet hadde tjent stort på at skognæ
ringen og miljøorganisasjonene hadde gjort
felles front mot de virkelig store utfordring-
ene. Gjennom arbeidet i «Levende skog» så
en kimen til et slikt samarbeid, men det er
ikke fulgt opp — miljøvernerne er tilbake i
gammel stil.

Menneskelig forbruk påvirker naturen.
Med for høyt forbruk av varer og energi ska
des naturen. Vi må altså jobbe for å redusere
forbruket. Samtidig må vi skaffe oss ressur
ser på minst mulig skadelig måte. Og da er vi
i kjernen: vi må satse på fornybare ressurser.

drin’ene Skog er en av de viktigste fornybare res-
—, sursene vi har. Skal vi utnytte den gjelder

uttrykket «man kan ikke lage omelett uten
å knuse egg>. Skogsdrift trenger infrastruktur, hogst
er svært synlig i naturen og skogbruk påvirker livs-
miljøet for flora og fauna. Men kun en liten del av sko
gen hogges. Men fordi det er så synlig og skjer nært
våre hjem er det mange som har en mening. Det er
mye vanskeligere å reagere på de mindre håndfaste,
men langt større miljøproblemene. Da bør nettopp vi
miljøvernere bidra til å sette fokus på det.

Jeg vil ta med noen få eksempler for å begrunne
mitt syn om at miljøvernerne skyter i blinde. I Adres
seavisen stod det en liten notis den 18.04: «WWF
advarer mot rasering av norsk natur. Halvparten av
plante- og dyreartene i Norge er truet av den globale
oppvarmingen, hevder Verdens Naturfond (WWF) i
en ny rapport» (Habitats at risk).

Når jeg ser på Nom. finner jeg flere eksem
pler bare i nr 1/2002: Side 7 sier Heidi Søren
sen (SV og kjent miljøverner) at «Bruk av
hiodrivstoff i bensinen vil redusere CO2
utslippene» — logisk nok! I boka <Bioenergi»
står det at termo kjemisk produsert gass, sær

lig fra skogprodukter, er en ny og spennende energi
form, bl.a. til drivstoff. Videre i Nom sier Sylvia Bru-
stad (AP) på side i 2 at «den viktigste miljøsaken nå er
klimautfordringen». På side i 4 står det som bildetekst
under overskriften «Ta klimatiltakene nasjonalt»:
«Slik hør det være, mener Tore Brænd (i Norges Natur
vernforbund, min anmerkning) og viser til bioener
gianlegget på Gardermoen. Her produseres årlig 6o
GWh energi, hovedsakelig fra skogavfall og flis». De
skogproduktene har ikke kommet dit uten hogst!

Men på side 49 i Nom. r/2002 får pipa en helt
annen lyd under overskriften: «Staten subsidierer
artsutryddelse». Der gir Rune Aanderaa fra Sahima
skogbruket kraftig på pukkelen fordi de bygger veier
slik at en kan hogge skog, eller «ødelegge natur» som
Aanderaa uttrykker seg. Dette er fulgt opp fra fremti
den i våre hender seinere.

«Use a tree, leave the PVC>, <Fornybar energi får
naturen på gli», og lignende slagord kunne skoghru
kere og miljøvernere sammen pønske ut. Så må
naturvernet sjølsagt få gå skogbruket etter i som-
mene, slik at skadene fra skoghostingen blir minst
mulig. Kan ikke naturvernforhundet ta initiativ til et
slikt samarbeid?

Ikke mobb

RUNE HEDEGART

Info.konsulent,

Inn-Trøndelag Skogselskap

panelovnen!

INGEN KAN BENEKTE at den mest miljøvennlige og
minst forurensende oppvarming får vi med vann
kraftprodusert elektrisitet, direkte overført — med
noen prosents tap — fra kraftstasjonene til forbruke
rens termostatstyrte panelovner eller varmekabler.

Ingen behøver belære arkitekter om prisforskjellen
mellom installasjon av et vannbåret oppvarmingssy
stem og panelovner. Helt siden krigen sluttet har det
vært nødvendig å holde prisene nede og derfor har
panelovnen seiret.

Vannbåret varme forutsetter at vannet varmes opp.
Enten vi brenner søppel eller ved— biomasse — med
fører det uønskede utslipp til luft. For ikke å snakke
om kull, olje eller gass. Atomkraft er det ingen som vil
snakke om, selv om en vesentlig del av Europas ener
gihehov nå blir dekket av kjernekraftanlegg. Over
skuddsvarme fra en del industrianlegg (smelteverk
mv) kan selvsagt brukes når forbrenning først og
fremst har funnet sted. Hvis de planlagte gasskr4t
verkene ikke var så håpløst plassert kunne m
utnytte overskuddsvarmen fra disse gigantiske enei
gisløserne.

Det eneste fornuftige oppvarmingsmetode for
vannbårne varmeanlegg burde være varmepumper,
særlig tatt i betraktning av at 8o prosent av Norges
befolkning bor nær kysten og med havvannet som
uutømmelig ressurs.

Bygging og drift av isolerte rørsystemer for varmt
vann er ikke billig, og forutsetter befolkningskon
sentrasjoner av en viss størrelse. Sverige har helt siden
krigen konsekvent avfolket landshygda og utviklet
store byregioner, og her er det lønnsomt med vann-
båren varme. I Norge har vi også en del hyregioner
som kan egne seg for oppvarming basert på vannhå
ren energi, men jeg kan vanskelig se for meg for
eksempel en rørledning med varmt vann oppover
Gudbrandsdalen særlig hensiktsmessig.

Vår fremtidige bruk av energi hør alltid kunne dis
kuteres, hvordan den skal produseres og overføres.
Men tro ikke at det er så lettvint som å mobbe pane
lovnen.

ARNE FOSS
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B.oenergi
- Miljø, teknikk og marked

__________________

Skaff deg Nordens første oppslagsbok om
bioenergi. “Bioenergi - Miljø, teknikk og
marked” er fagboka for deg med interesse
for energi og energibruk.

392 sider • Rikt illustrert • Pris 420,-
Omfattende stikkordstiste

ENERGIGÅRDEN

Boka bestilles pa tIf 61 33 60 91) eller wwwenerggBrden.no

Savner du miljønyheter? Co
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Jeg tror miljøet
hadde tjent stort

på at skog-
næringen og

miljø-
organisasjonene

hadde gjort felles
front mot de vir
kelig store utfor-

Natur & miljø Bulletin gir deg nyheter
og kunnskaper om nasjonale og
internasjonale miljø spørsmål.
Poengetert og utenomsnakk. Vi
kommer ut hver 14.dag, i tillegg får
du fire temanummer i året.

Bestill nå: Kun
kr 100
ut året

Use a tree,
leave the PVC

SE4TRANS
‘I’

«TENK MILJØ
- FRAKT PÅ SJØ»

O4 3$

Norsk Sjømannsforbund
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il du verne det truede skogholtet

1 Ønsker du ta opp kampen om
salamanderdammen? Kanskje du vil
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din egen miljoavis?
Blekkulfs Miljøpris gis til noen som
ønsker å gjøre noe for naturen og
miljøet. Blekkulfs Miljødetektiver
inviterer barn, skoleklasser, barne
hager, familier, foreninger og bo
retts lag til å søke prisen på 15.000
kroner.

i,

‘i Mange barn i Norge er opptatt av
natur og miljø. Og mange barn job
ber aktivt for å bevare naturen i
sitt ncerområde. Altfor ofte ser vi
at de minste miljøvernerne blir
oversett av presse og besluttende
myndigheter.

— — — — — — — — — — — —

0
Lii

starte

Miljødetektiver avgjør vinneren av
prisen.

lekkulfs Miljøpris er på kr. 15.000,
og prisutdelingen vil foregå på
Verdens Miljødag 5. juni 2003. Vi
trekker dessuten ut 10 prosjekter
som alle får miljøprisdiplom. Gode
prosjekter vil bli sendt til
Miljøverndepartementet og
birektoratet for Naturforvaltning
for vurdering.

Alle som deltar vil bli tilskrevet og
gitt et svar.

Søknadsfristen er 5. april 2003.

Lykke til! Sammen er
vi sterke som en
foss!

I Hensikten med prisen er å synlig-
gjøre og støtte miljøprosjekter
hvor barn er aktive.
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Har du en miljøsak du ønsker å job
be for? ønsker du oppmerksomhet
og penger til et prosjekt dere aller
ede har startet? ta kan du sende
oss din søknad om Blekkulfs
Miljøpris. Fagpersonellet i Blekkulfs
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i har skrevet en
del om mat i dette nummeret, også om
mat fra naturen. Nå som høsten er over
oss finnes det stadig rikelig med sopp og
bær i skogen. Det er lov å fiske i mange
vann ennå, og langs kysten er det fritt
fiske hele året. Ettersom mange av våre
lesere helt sikkert har en lang og solid tra
disjon for å høste av det naturen har å by
på vil vi bare oppfordre dem til å fortsette
— og nye til å sette i gang. Mat fra naturen
er godt for ganen, sjelen, lommeboka og
for naturen selv fordi vanlig matproduk
sjon ofte utarmer naturen, mens høsting
av overskuddet ikke gjør det.

Rognebær
Kanskje du er mest vant til a plukke tytte
bær og molter? hvorfor ikke utvide med
rognebær i år? De flotte oransje bærene
egner seg hovedsakelig til flere formâl: Rog
nebærgele eller syltetøy er godt til kjøtt
måltidet og som pålegg til den som ikke er
altfor glad i søtt, for eksempel på salt kjeks.

Slik lager du rognebærgele:
Kok saft ved å tilsette 3-5 dl vann per

kilo rognebær. Deretter tilsetter du

800 gram sukker per liter saft. Dette

kokes i ca. 10-20 minutter. Prøv om

geleen er fast nok ved å legge en skje

med gele på et kaldt fat. Når geleen

er kald dras skjeen gjennom. Hvis

geleen rynker seg i forkant av skjeen

har geleen kokt lenge nok. Geleen

kan fryses i små glass.

Roqnebcer: ikke henger de scerlig høyt

og surheten fikser du med sukker

l-lusk at bærene må ha hengt ute en
frostnatt før du lager geleen eller syltet
øyet. Er du usikker på om det har vært
frost legger bærene et døgn i frysehoksen.
Mange lager også vin av modne rognehær
og rosiner. Visstnok velsmakende, uten at
vi har forsøkt det selv.

Rognebær kan også fryses med tanke på
småfugler på vinteren.

Gratis ved
Enhver energiøkonom vet at det er ingen
ting som slår gratis ved. Som turfolk i
skog og mark har vi lov til a plukke «løs-
ved til brenne» som det heter. Nå. monner
det ikke stort med en pinne i sekken
annenhver søndag, men den som for
eksempel går daglig tur med bikkja i sko
gen vil bli forbauset over hvor mye ved
det blir dersom man spanderer et par
minutter og fyller en liten sekk på hver
tur.

• Vi spurte og gravde

litt om de høyeste top

pene i forskjellige fyl

ker i forrige nummer.

Dersom du er blant

dem som er spesielt

opptatt av fjelitopper

kan vi anbefale nett-

stedet Topper&Tinder.

Her finnes gode tur

beskrivølsør til samt

lige topper over 2000

meter i Norge - og det

er ikke så rent få. I til

legg en rekke andre

topper og turbeskrivel

ser. Du kan også få til-

sendt elektronisk

nyhetsbrev med opp

dateringer, være med i

diskusjonsforum, tipse

om din egen favorit

topp med mer.

www.etojm.com/Norsk/Topper/

NETTSTEDET

1. I hvilken by ble FNs toppmøte om miljø

og utvikling avholdt nylig?

2. Og i hvilken by ble det første

miljøtoppmøtet avholdt i 1972?

3. Hva er en ballast-art?

4. Hva er Hårteigen kjent som?

5. Hvilket dyr har Flå i kommunevåpenet?

6. Hvilken kommune er blitt kjent på

grunn av Snøhvit-utbyggingen?

7. Og hvilket dyr finnes i kommunevåpe

net der?

8. Norsk by som fikk verdens første elek

triske gatebelysning’

9. Hvilken art er kåret til ‘Årets Fugl

2002’. til tross for at den ikke er elsket

av alle?

10. Hvor mange kommuner i Norge har 0

prosent jordbruksareal?

11. Hva heter verdens mest utbredte bar-

tre?

12. Når gyter abboren?

13. Hva står forkortetsen NINA for?

14. Olav Skattebo kjenner vi fra TV-serien

«Vandringer i ...‘.7

15.Turisthytta Heinseter på Hardanger

vidda har fått et omstridt

‘.landemerke’. - hva er det?

16. Hva heter generalsekretæren i Norges

Naturvernforbund?

17.Og hvem er leder i Natur og Ungdom?

18. Hvilken norsk gnager var nesten utryd

det ved forrige århundreskifte?

19. Hva heter Norges eneste privateide

Jernbane?

20.Søsteren heter Urda og er oppkalt

etter Urdanostindane. Broren er opp-

kalt etter et annet fjellområde. Hva er

dette områdets navn?
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Forhåpentligvis
fjorten dager før
frostnettene
JEG INNSER DET. Jeg er envits.

En parodi. Ikke noen bombe
det, vil mange hevde, men
selve innsikten kom litt over
raskende på meg. Jeg er den vit
sen med nordmannen. Altså
ikke den med svensken, dan
sken og nordmannen — der
kommer jo sistnevnte alltid
svært gunstig ut av det. Nei, jeg
befinner meg i den kulturbe
tingede parodien der nordman
nen følger etter iskanten for på
den måten å finne et sted som
er kaldt og ufyselig nok til at
han kan bosette seg der.

Nå har jeg riktignok ikke
flyttet så langt ennå. Bare fra
Vestfold og litt nord i Akers
hus. Noen mil er det dog, og
vinteren har da også blitt
bedre. Det vil altså si kaldere,
lenger og mer snørik. Jeg er
imidlertid ikke sikker på at
den er bra nok. Siste vinters
skiregnskap avslørte at det

ikke ble så mange mil. På sek
sti og syttitallet lærte jeg nem
lig at man skulle skrive opp
hvor mange mil man gikk. På
den måten fikk man distanse
merker på ski. Nå er det slutt
på merkene, men skrivingen
pågår. Dersom jeg ikke klarer
bedre enn sølvmerke i klassen
under 12 år må vi (det er hel
digvis flere om galskapen)
flytte videre.

Vemod er ikke annet enn
litt syre som har satt seg fast i
lillehjernen, ifølge Alan Light
man, professor i fysikk ved
Massachusetts Institute of
Technology. Det hjelper meg
like mye som vissheten om at
klimaendringer er, eller ikke
er, menneskeskapt. Langt opp
i behovspyramyden, like
under «mat» ligger nemlig

«skigåing» og «vedfyring» og
ulmer. Jeg vil bare ha en skik
kelig vinter. En vinter jeg kan
stole på at knekker et vannrør
og hindrer meg i å starte bilen
en morgen eller to. Problemet,’
vil mange si, er kanskje at•
bilen har startet litt for ofte.

Følgelig kan man, om ti år,
seile gjennom Nordvestpassa
sjen en måned hvert år, står
det i Teknisk Ukeblad. Jeg har
også lest at om femti år regner
man med ordinær skipstrafikk
over det nordlige polpunktet.
Problemet med disse utsag
nene er at de ikke kommer fra
miljørørsla. Det er shipping-
folk som tar høyde for dette.
De ser det ikke som et pro
blem, men som en mulighet.
Da går mine tanker til Børge
Ousland og hans kollegaer. Nå
vil vel førstnevnte være pas
sert middagshøyden om femti
år, men de gutta der holder
lenge, og det er ikke sikkert at
Ousland Sc co har lagt bort
skia for godt.

Førstesiden i Aftenposten
en dag l 2052 vil kanskje være
preget av to saker. Nederst, det
faktum at det er hundre år
siden de olympiske vinterle
ker i Oslo og at det i den for
bindelse arrangeres et innen
dørs langrenn over 6o meter
på Museet for Fortidskunst på
Grünerløkka.

Hovedoppslaget tar imidler
tid gamle Ousland seg av:
«Første mann til Nordpolen på
vannski». Selv sitter jeg i et
plankeskur på Nordaustlandet
og leser dette. Jeg kjenner en
underlig fornemmelse i bak-
hodet. Sikkert bare litt syre,
tenker jeg og plukker et mark
jordbær.

Mat, miljøspørsmål og landbruk

Les mer på vår temaside
om økologisk landbruk

NORGES BONDELAG

cp

flTUR

-ØKOLOGISK DYRKET

www. bondelaget.no

fl

Siden Coop er eid av forbrukerne, må alt
vi gjør være til forbrukernes beste.

Derfor er miljø en sentral del av vårt verdigrunnlag.
VI skal sørge for at du alltid finner gode miljøvarer

i din lokale Coop butikk,
For å gjøre det enklere for deg har vi samlet

alle våre egne økologiske produkter
under merket Coop Natur.

CQD
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C—BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Avfall
SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir, og har også dette som viktig råvarekilde
nye produkter (=resirkulering). Restavfull går
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik (orbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til oppvnrming som kan erstatte an- ( N

dre energikilder (f.eks. olje).

Returndresse:

Natur & miljø

Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

GODE IIIUØVALG
rransport

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

Produktkomp,imenng samt industri
lokalisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere emballosjeforbruk.
Dette gir igjen lavere energiforbruk og
mindre utslipp i luften.

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


