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• U — Jeg kommer inn med en helt annen
virkelighetsoppfatning og kontaktflate
enn dem, kunne Stortingets yngste repre
sentant, 22 år gamle
Asa Elvik, fortelle OSS

etter valget i200t.

Ja, kjære Asa, vi tror
deg. Det er fantastisk
hvordan virkelighets
oppfatningen kan vari
ere. For eksempel kan
det godt hende at men
nesker som allerede
var født da atombom
lene ble sluppet over
Hiroshima og Naga
saki 1945, ser annerle
des på hvordan verden
skal styres — enn mennesker som fortsatt
gikk i kortbukser da Tsjernobyl-reakto
ren kokte over. Og som faktisk ikke var
født ennå da verden omkring 1970 innså
hvilken vei bruken av DDT tok.

Nå er ikke poenget at verden egentlig
hør styres av oldinger. Men vi er nok i ferd
med å innse at de unge kommer veldig

fort ide voksnes fotspor
for tiden. Noen ganger
så fort at de nærmest
sporer av og løper forbi.
Likevel hjelper det ikke
å løpe foran hvis ingen
har forklart deg litt om
veien på forhånd.

Du er muligens lei av
å høre at barna i dag er
framtidens ledere. Men
vi mener Blekkulf-gene
ral Andrew Kroglund
har et poeng når han
ønsker seg flere penger

til barneaktiviteter som kan være med pä
å lære barn og unge hvordan de skal ta
vare på miljøet og bli glade i naturen. For
hvordan skal vi kunne forvente at de som
om noen få år skal styre landet og ver

den — vet noe som helst om konsekven
sene av menneskelig aktivitet «til lands
og til vanns og i lufta med» så lenge barna
er en gruppe samfunnsborgere som først
og fremst konkurrerer om å ha den hip
peste mohiltelefonen? Så lenge ingen gri
per fatt i i 3-åringenes innebygde sans for
rettferdighet og trang til å redde verden?

Tony Blair fylte nokså nylig 50 dt.

George W Bush er hele år. Og vår egen
Kjell Magne Bondevik er 6 år i disse
dager. Det er mulig de husker hvor de var
da Oddvar Brå brakk staven. Men vi kan
ikke forvente at disse tre bukkene bruse
har noen erindring om hvordan verden
var før katten Felix erobret amerikanske
tv-skjermer på førtitallet. Noe som faktisk
er litt skremmende. Fordi verden en gang
må ha vært vakker. Og ren.
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Styrer snart verden

Det er nødvendig med mer
penger til barneaktiviteter
som kart være med på å
lære barn og unge å ta
vare på miljøet og bli glade
i naturen
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«USA vil ha en ny militærbase oppå et koralirev ved sydspissen av Japan.» Det
var vanskelig å tro nyhetsnotisen som dukket opp for tre år siden. Et kaldt gufs
fra en tid da atombomber vrengte atollene i Stillehavet: Bikini-øyene, Marshall
øyene, Enewetok og Moruroa.

0
Innhyggerne på Okinawa opplever at store deler
av øya ikke er tilgjengelige på grunn av amerika
nernes baser.

Av PER-ERIK SCHULZE,

på Okinawa, Japan

Korallrev er havets regnskog med en
utrolig artsrikdom. Slike rev er truet
eller ødelagt rundt hele kloden, men
‘tenfor sydspissen av Japan finner du
urtsatt ett skattkammer av urørte rev;

0km awa.
Velkommen til Japans feriemål num

mer én — i6o subtropiske,
grønne øyer med hvite stren
der, spredd i et hypnotiserende
turkisblått hav. Målemannska
pene er i ferd med å forberede
en 304 fotbalibaners stor stein
fylling midt i hjertet av det
beste korallrevet på hovedøya.
Okinawas 1,3 millioner inn
byggere og internasjonale mil
joorganisasjoner er i harnisk.
Japanske sentralmyndigheter
står som byggherre for miii
tærbasen, men ingen Natur &

Per-Erik Schulze er marinbiolog,

og har i flere år arbeidet med

miljøgiftsporsmål for Norges

Naturvernforbund

miljø snakket med på Okinawa er i tvil
om hvem som egentlig står bak.

60 års okkupasjon
USAs tunge militære tilstedeværelse på
Okinawa er storpolitikk, og har en tragisk
forhistorie. «En Okinawa av lidelse>) er blitt
et eget begrep. USA tapte i ooo soldater,
Japan 110000 slaget om Okinawa helt på
tampen av 2. verdenskrig. Okinawa-bebo

erne kaller de dagene «regnet av stål».
140 ooo sivile mistet livet. Paradiset var
tapt for øyboerne kjent for sin avslappede,
sunne livsstil og verdens høyeste levealder.

USA vant krigen og okkuperte øygrup
pen. Befolkningen ble fratatt sine eiende
ler og landområder, og flyttet til trange
ghettoer, mens USA anla flystriper, våpen-
lager og 48 militærbaser i det som hadde
vært landsbyer. USA så fremtidsmulighe

ter i den militærstrategiske
posisjonen, isolert men samti
dig bare en ettermiddags flytur
fra de fleste land i Asia.

Okinawa vokste inn i den
moderne tid med amerikanske
dollar, bordeller, nattklubber og
duren av amerikanske bombe-
fly som tok av til Korea og Viet
nam. I 1972 ble øyene formelt
tilbakeført til Japan, men USA
har fortsatt flere enn 25 ooo sol
dater utstasjonert, og okkupe
rer 20 prosent (120 km2)av are
alet på hovedøya, samt flere
småøyer og sjøområder.

Utkastelse
De lokale myndighetene har
lenge sagt at Okinawas bebo
ere bærer en altfor tung

Pen ons vat Stillehavsdrøm

Joe Vogel, veteran på miljøkontoret til de amerikanske styrkene er
meget knapp i svaret på spørsmål om baseplanene på koralrevet.
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lære om livet i Henoko-bukta,

> bør. En rekke ulykker, lovbrudd og
forurensning tilskrives USAs soldater.
Kamphelikoptre nodlander i skolegårder.
Skytefelt blir forlatt uten opprydding. Tra
disjonell naturbruk hindres av piggtråd. I
1995 eksploderte Okinawa enda en gang
i kjempedemonstrasjoner mot USAs til
stedeværelse etter en voldtekt på en i 2 år
gammel skolejente. Tre amerikanske sol
dater hadde vært sammen om overgrepet.

Opptogene stilnet ikke før USA og den
japanske sentralregjering 1996 presen
terte en plan om at USA gradvis skulle
trekke seg ut.

Et kaldt pust fra fortiden
«Vi skal oppfylle alle våre forpliktelser, og
redusere vårt fingeravtrykk på Okinawa»
sa Bil] Clinton 2000, og vedgikk at Oki
nawas innbyggere aldri har akseptert
(ISAs haser. George W Bush gjentok løftet
om hasereduksjoner i mai i år. Hva Okina
was hehoere faktisk opplever, er at USA
hjulpet av den japanske regjeringen byg
ger nye og moderne anlegg.

Det mest kontroversielle prosjektet er
en 2500 ganger 730 meter stor militær
hase midt oppå et korallrev i ITenoko
bukta på hovedøya. Prosjektet ble gitt
endelig klarsignal fra den japanske regje
ringen 2002, og det vil ta åtte år å bygge

anlegget på grunn av de enorme dimen
sjonene.

Den nye basen skal huse helikopterav
delinger for US Marines, nye Osprey heli
kopter-fly og jagere, og en havn. Basen vil
være en viktig del av US Marines sitt tre
ningssenter for jungeikrig og amfibieope
rasjoner. Basen vil også fungere som sen
tral for transport av ammunisjon og mili
tært utstyr mellom land, sjø og luft. I
fjellet like ved har amerikanske styrker
lagret ammunisjon for en mulig fremtidig
krig med Nord-Korea.

I SOFA-avtalen som ble påtvunget
Japan i etterkrigstiden heter det at USA vil
sørge for Japans sikkerhet. Til gjengjeld
må japanerne bygge anlegg for de ameri
kanske styrkene.

Mannen og havet
Hvis nye amerikanske militærbaser er

viktige for Japans sikkerhet, hvorfor bygger
de ikke basene i Tokyo-bukta istedenfor her
i Henoko, sier herr Takuma Higashionna.

Han bor i nærmeste landsby, og pleide å
jobbe med bygg og anlegg. Han sluttet
jobben i protest da firmaet involverte seg
i å bygge nye anlegg for amerikanerne.

Higashionna byttet anleggshjelmen i
en kajakk, og leder nå i stedet leirskoletu
rer for japanske skoleelever. På turene

lærer han hybarn fra hele Japan om livet
ved sjøen, og tar dem på padletur i det
som fortsatt er det marine paradiset Hen
oko-bukta.

Bukta har det mest turkisblå vann du
kan tenke deg, og de beste strendene på
øya. Et flere kilometer langt korallre’
beskytter bukta mot dønningene fra SL
lehavet. Revet har tatt sin form langsomt
over flere tusen år. En varm Stillehavs
strøm opprettholder det tropiske under
vannslivet her på den nordligste grensen
av verdens korallrev. Mange av dyrene
som lever i området, finnes bare her.

Henoko-revet har som andre korallrev
rundt i verden slitt det siste tiåret med tid-
vis overopphetet vann, en effekt av global
oppvarming som dreper noen av koral
lene. Epidemier av koralispisende sjø
stjerner har også herjet. Men som en del

Dugong - sjokuu, er en av de sjeldne
artene som lever i havet rundt Okinawa.

av en naturlig syklus er korallrevet pa
bedringens vei. Okinawa har ennå ikke
sett en økologisk kollaps slik som korall

i Jamaica og det Indiske hav.

en blekkspruthage
Og heldigvis for de fargerike dyrene på
Henoko-revet, finnes det fortsatt nok av
gjemmesteder, tang og sjøgress å spise, og
en kyststrøm som bringer nye korallre
krutter.

Når du dykker, ser du først koraller og
fisk. Du hører papegøyefisker knaske
kjeksliknende tang og du kan se hvordan
de vever sine små telt førde legger seg for
kvelden. Damselfisk pleier sine små gress
plener og vifter friskt vann til eggene i
redet. Blekksprut glir over revet, perfekt
kamufiert i hvilken farge og mønster det
skal være. Store havskilpadder parrer seg i
bukta og skyver seg opp på. strendene for
å grave ned eggene sine. Og enda mer
spennende for besøkende og lokalbefolk
ningen: 1-lenoko-bukta har undervanns

(nger
av kort sjøgress som er favorittmat

r sjøku (dugong).

Sjøkuer sier nei
Det at det finnes sjøkuer ved 1-lenoko, er
ikke bare en fiske rskrøne diktet opp for å
stoppe den nye amerikanske militærba
sen.

Mine besteforeldres generasjon spiste
sjøku for religiøse formål, sier 1-ligashi-
onna.

I mange år etter krigen var disse store
marine pattedyrene glemt, bortsett fra
enkelte døde eksemplarer som drev på
land, sterkt deformert av båtpropeller
eller fiskegarn. Den som strandet i 1995,

var sagt å være den aller siste.
En flyundersøkelse av vær- og bolgefor

hold for USAs nye hase rapporterte litt
senere, gjemt i en halv setning bakerst i
rapporten, at en sjoku var observert nær
Henoko-revet.

— Etter dette ble jeg helt betatt av sjø
kuer, forteller l-[igashionna.

Oppmuntret av funnet, leide en kame

ramann fra Nippon TV 1998 et helikop
ter for fotojakt etter sjøkuene ved Henoko.
Han spilte med høy innsats. han hadde
ikke spurt sjefen sin, og ville miste både
jobb og rykte hvis han vendte tomhendt
tilbake med en stor flyregning. Tredje
dagen fant han sjøkua. Og den første
japanske sjøku noen gang filmet levende,
ble fort en tv-stjerne.

Sjøkuer, alene og i små grupper, er
senere blitt sett rundt Henoko av flere
sikre kilder. Det er heitespor i sjøgresset i
bukta. Den unike japanske bestanden er
trolig rundt ti individer, i beste fall 50.

Okinawa er deres eneste hav.

Alle sier nei
«Redd havfrue-sjoku fra USAs militær
base» sier store protestbannere satt opp
langs alle veier som fører til fiskerlands
byene ved 1-lenoko og nabobyen Nago.
Protestbevegelsen har støtte fra et flertall
av de 55 000 innbyggerne i distriktet, noe
som ble klart ved en folkeavstemning i
1997. I tillegg har flere enn 20 000 men-

nesker skrevet under på et opprop til den
amerikanske ambassaden og den japan
ske regjeringen om å stoppe l-lenoko
utbyggingen. Meningsmålinger har vist at
så mye som 8 prosent av beboerne i Øyri
ket vil ha USAs styrker helt bort, uten
noen nye baser. Men motstanden stopper
ikke i Okinawas territorialfarvann.

Kaori Sunagawa er koordinator i Oki
nawa Miljø Nettverk (OEN). Nettverket
ble startet i 1996 av professor Jun Ui,
berømt for å. ha dokumentert kvikksølv
skandalen i Minamata og bygget opp et
enormt arkiv over japansk miljøbeve
gelse. OEN er hovedsakelig en reaksjon pa
miljøproblemene forarsaket av USAs mili
tærbaser pa Okinawa.

Sunagawa har samlet faglige vurde
ringer som konkluderer med et nei til
I lenoko- utbyggingen. Vurderingene kom
mer fra Japanske miljøjuristers forening,
Verdens Naturfond, Verdens Naturvernu
mon (hvor blant andre Norges Naturvern
forbund er medlem), samt en rekke aner
kjente forskere pa sjøgress, sjøkuer,

Takuma Higashionna sluttet i jobben i protest mot amerikanerne. Nå leder han en leirskole hvor elvene tas med på padleturer for å

Miljaoffiser Dave Balog ved US Marines Camp Schwab som ligger på et nes i Henoko
bukta. Balog har på fritiden engasjert seg i en vernegruppe for Okinawas koralirev.
Men ned i vika der Henoko-motstanderne har informasjonshytte og hovedkvarter,
våger han seg ikke.
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korallrev og andre typer sjodyr.
Mens Natur & miljø snakker med Suna
gawa, får hun melding fra en journalist i
Tokyo om at den unike naturen rundt
Henoko er nominert av det japanske mil
jøverndepartementet for en UNESCO
World Heritage vernestatus. Men Suna
gawa tror ikke dette vil redde koralirevet.

Hemmelig utbyggingskomite
— I Europa og USA er store uthyggingspro
sjekter en offentlig sak, og miljointeresser
blir tatt med på råd, sier Kaori Sunagawa.
— lier på Okinawa styres de militære
utbyggingsprosjektene av en japansk-
amerikansk militær lcomit. Alle viktige
dokumenter holdes hemmelige. Vi vet
ikke engang hvem som sitter i komiteen.
Alt vi vet er at det japanske Forsvarsbygg
nå er satt til å gjennomføre I-[enoko pro
sjektet, og at Ilenoko-revet før det er laget
noen miljøkonsekvens- utredning for den
nye militærbasen. Klagen ble fremsatt i et
mote. Møtet fikk en brå slutt etter klagen
var fremsatt, da alle de militære delta
kerne brått reiste seg og forlot møteloka
let uten å ville snakke mer med miljø
gruppen. de med hard hånd overkjører
miljøinteressene.

I vår sendte DEN en klage til det japan
ske forsvarsbygg der de påpekte at det er
brudd på japansk lov å starte grunnun
dersøkelser på Henoko-revet før det er
laget noen miljøkonsekvensutredning for
den nye militærbasen. Klagen ble fremsatt
i et møte. OEN forteller at møtet fikk en
brå slutt etter at klagen var fremsatt, da
alle de militære deltakerne brått reiste seg
og forlot møtelokalet uten å ville snakke
mer med miljøgruppen.

Hvem vil forsvare Henoko-planen?
Amerikanske styrker på Okinawa har
ingen offentlig kommentar å gi om utbyg
gingsprosjektet i Henoko.

— Dette er nå et prosjekt i hendene pa
japanske forsvarsmyndigheter, og vi kan
ikke si noe om saken, sier pressetalsmann
Chris Perrine i hovedkvarteret til US Man
nes Okinawa.

Det 45 mann store miljøkontoret til US
Marines på øya er ikke noe mer meddel
somme. Avdelingen har mottatt flere pri
ser for sine effektive tiltak mot miljøu
lemper fra Okinawa-basene. De har
hekjempet artsutryddelse, erosjon, giftut
slipp og barkebiller, og hevder at miljøav
delingens ord er lov i det militære syste
met. Men om Henoko-utbyggingen har de
fått munnkurv.

Joe Vogel, en av veteranene på miljø-
kontoret kommenterer:

— Vi har blitt beordret å holde oss unna
dette prosjektet. Jeg tror forresten selve
lokaliseringen oppå korallrevet var en
japansk ide, USA bare gir de tekniske kra
vene for nye anlegg til styrkene våre.

Andre personer på øya vet mer om
USAs rolle i Henoko-planene, og vil prate.

Herr Yoshikazu Makishi er arkitekt, og
dyrker økologisk le t rappa uten ur dit
lille kontoret sitt, hvor han dessuten bor,
Han er en suksessfull arkitekt med stort
kontaktnett etter at han tegnet Okinawa
Universitet og flere andre større offentlige
bygninger på øya. Han er akkurat rette
person til å grave frem og tolke gjemte
plandokumenter om de amerikanske
basene. Dokumentene han viser oss er av
typen: «Hemmelig. Bare for USAs tjene
stemenn. Unntatt fra vanlig nedklassifise
ring.»

Pentagons hemmelige rolle
I mai 2001 avslørte Makishi i en artikkel i
det japanske ukemagasinet Syukan Kin’y
obi (Weekly Friday) hva han selv kaller
den amerikanske konspirasjonen om
Henoko-utbygging. Dokumentene hans
viser at USAs Stillehavskommando 1966
hadde laget en detaljert plan for bygging
av en ny base nettopp på korallrevet i
Henokobukta. 1 1972 var amerikanske
diplomater både på Okinawa og i Was
hington midt i et politisk spill for å få den
japanske regjeringen til å godta utbyg
gingskostnadene for dette og andre nye
prosjekter. Men japanske myndigheter
nølte.

— Demonstrasjonene på Okinawa etter
1996-voldtekten la et enormt press på både
japanske og amerikanske myndigheter om
å redusere antallet amerikanske soldater
på Okinawa. Myndighetene lovet å starte
med å fjerne baser i tettbefolkete strøk, sier
Makishi. — Men før lokalhefolkningen på
Okinawa skjønte hva som foregikk, hadde
den japanske sentralregjeringen lovet å
finansiere en flunkende ny erstatnings
hase for USA, på toppen av korallrevet.
Etter 30 års triksing fikk USA endelig
drommebasen sin i Stillehavet gratis.

Tekniske krav fra Pentagon
Makishi har også nylig fått tak i en 54
siders hemmelig liste over de tekniske
krav Pentagon i 1997 stilte til japanske
myndigheter om den nye basen på Hen
oko. Dette er en ønskeliste med detaljert
beskrivelse av alt fra plassering av lan
dingsfelt og hangarer, beskyttelse mot
tyfoner og terronister, dimensjoner på
fiberoptiske anlegg og utelys, til at messa
må kunne bespise 1400 personer og ha
snackbar som skal være åpen til alle dog
nets tider.

Det er gitt tydelige skisser av hvor
basen skal ligge. Hensyn til miljøet i Hen
oko-bukta er ikke nevnt med et ord.

Miljøkonsekvensutredning
Plandokumenter fra japanske forsvars
bygg, som nå er utredningsmyndighet og
byggherre, levner ikke mye mer håp for
korallrev og sjøkuer. Informasjon om fare
komst av koraller og sjøgress i hyggeom
rådet er systematisk tilbakeholdt i kart-
materialet.

De japanske byggemyndighetene blir
sitert av den amerikanske militære tenke-
tanken Global Security for å ha sagt at
«sjøkuene var aldri en sak vi brydde oss
om i beslutningsprosessen». Når de
sa m ni e japanske byggemyndighetene nå
setter i gang hva de kaller en miljøkonse
kvensarialyse etter at byggested allerede
er valgt, er farsen fulikommen, ifølge de
lokale motstanderne.

Surfer ikke på popularitet
Det er ikke lett å være amerikaner på Oki
nawa for tiden.

— Vi har stor respekt for US Marines
som privatpersoner, spesielt miljøoffise
rene, sier OEGs Sunagawa og arkitekt
Makishi. — Men det beste for Okinawa er
at amerikanske styrker peller seg ut.

Dave Balog er i en klemme, og vet ikke
om han skal le eller gråte. Han er miljøof
fiser i US Marines Camp Schwab som lig
ger pà et nes i Henoko-hukta, og vil der
med få ansvar også for den omstrid’
basen når den står klar. Fra kontorvindu-
sitt ser han rett ut på korallrevet der det
nye anlegget skal ligge.

Balog er surfer og elsker Okinawas fan
tastiske bølger der de bryter over revene.
Han har i sin korte tid på Okinawa aller
ede sett flere av sine favoritthølger for
svinne under uthyggingsprosjekter. Når vi
spør om han som miljøoffiser for US Man
nes i Henoko kan akseptere at Pentagon
vil ha en 304 fotballhanen stor steinfylling
oppå korallrevet, kommer det korte, men
tydelig smertefulle svaret:

— Jeg er ansatt for å ivareta amerikanske
forsvarsinteresser.

Balog han på fritiden engasjert seg i en
vernegruppe for Okinawas korallrev. Men
ned i vika der Henoko-motstanderne har
informasjonshytte og hovedkvarter, våger
han seg ikke.

— Jeg har hørt at hun gamle damen mr
det lange grå håret ikke er spesielt gla
amerikanere, sier han.

Det brygger opp til storm
På Okinawa har de fargenike trekanoene
du ser ligge rekkevis i alle havner en reli
giøs funksjon. De er reservert fiskerne
som i senemonier padler ut for å tilhe gode
ånden i havet. Men det finnes også kanoer
som kan brukes mot amerikanerne. I Hen
oko-bukta trener øyboerne nå kanopad
ling hver lørdag, og lover massiv mot
stand mot utbyggingsprosjektet etter
hvert som det skrider frem. De har mer en
o kanoer beredt, men det vil måtte mer
for å romme de mange tusen demonstran
tene som ventes å strømme til fra hele
Okinawa — og fra land på andre siden av
havet.

Det virker ganske klart at den nye
hasen på Henoko blir et problem for USA
allerede før den første steinen er sluppet
på korallrevet.

De store apene gorilla og sjim
panse kan snart bli kuriositeter
vi bare vil finne i zoologiske
hagen. Nye undersøkelser tyder
på at jakt kombinert med Ebola
virus er i ferd med å redusere
bestandene i Vest-Afrika — ape
nes siste ville skanse.

Kommersielle jegere skyter
aper i store antall nær byer og
skogsarheider-leire. Arsaken er

C at dyrene brukes til mat. I mer
fjerntliggende skogområder er
det oppdaget at Ebola-viruset
har utryddet store grupper goril
laer. Denne doble trusselen pres
ser na apene til randen av utryd
delse i løpet av et tiår, advarer
forsker Peter \.Valsh ved Prince
ton University i bladet Nature.

Vi ltkjøtt
Landene Gabon og Den demo
kratiske republikken Kongo
huser de fleste av verdens gjen
levende gorillaer og sjimpanser.
Tidligere har forskerne trodd at
hogst og avskoging var den stør
ste trusselen mot disse artene.
Nå viser satelittfotoer fra Gabon
at avskogingen



AV JENS P. TOLDNÆS

Ren mat fra naturen? Glem det.
Begrepet er i ferd med å bli en
parodi ettersom den skadeligste
maten ofte kommer nettopp fra
naturen.

Gjennom utslipp til jord, luft
og vann blir naturmiljøet
avfallspiass for menneskets
usynlige soppel; miljøgiftene.
Resultatet er en rekke matvarer
som er underlagt restriksjoner
av helsemessige årsaker.

Vågal hval
Listene over miljoforgiftet mat
fra norsk natur blir stadig flere
og lengre. Sist ut var hvalen,
nærmere bestemt vågehvaien.
Gravide og ammende bør ikke
spise kjøtt fra denne arten, fordi
det kan inneholde høye meng
der kvikksølv, melder Statens
næringsmiddeltilsyn (SNT).

Kvikksolv er et giftig tungme
tall som kan påvirke nervesyste

met. Fostre og små barn, som
ikke har et ferdig utviklet nerve
system, er spesielt følsomme for
kvikksølv.

Nye studier andre steder i ver
den har vist at det er en sam
menheng mellom inntak av
kvikksølv fra sjomat og forstyr
reiser i utviklingen av nervesys
temet på fosterstadiet.

Hos de berørte barna er det
påvist svakere konsentrasjons
evne, forsinket språkutvikling
og dårligere finmotorikk.

Farlig fisk
Men det er ikke bare hvalen som
har for høye kvikksolvverdier.
SNT advarer også gravide og
ammende mot å spise mange
forskjellige fiskearter, spesielt
hvis det er litt størrelse på mdi
videt som skal fortæres.

Gjedde, abbor over 25 cm og
ørret eller roye over n kilo, bor
man holde seg unna. I tillegg til
eksotisk fisk av typen hai, sverd

Storørreten
mister litt civ
sin status

når den er
for qiftiq til å
spises uten
at man tar
forholdsre
qler.

fisk, skater og fersk tun fisk, vel å
merke ikke typisk norske fiskes
lag alle sammen.

Den som ikke er gravid, kan,
hvis matlysten stadig skulle
være til stede, spise et måltid i
måneden av slik fisk.

Verken barn eller gravide bor
spise fiskelever. Disse gruppene
må også holde seg unna påleg
gene Svolværpostei og Lofotpos
tei, som inneholder 50 prosent
lever.

Ferskvann
SNT har ikke oversikt over
kvikksølvnivået i samtlige vann
i Norge. Kvikksolvnivået kan
også variere fra fisk til fisk i det
samme vannet. Ut fra den kunn
skapen som finnes i dag, kan
derfor ikke tilsynet gi oss detal
jerte råd om ferskvannsfisk.

Kvikksolv er heller ikke den
eneste gifttrusselen i fisk fra
norske innsjoer. Undersøkelser
har vist at fisk fanget i vannene i

Tradisjonsrik jakt på
storørret i Mjosa er
ikke like populært
lenger. Fisker—
veteranene synes
gleden ved fisket har
avtatt i takt med
uttalelser om hvor
giftig fisken kan
være.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det ble nylig hevdet at mjøsør
reten er verdens giftigste fisk.
Hvem vil ha den pa matfatet da,
spør en av Lillehammers ivrigste ‘j
mjøsfiskere, Jan Johansen, i avisa
Gudbrandsdølen Dagningen.

Han og fiskere flest vil nå ha
svar på hvor giftig Mjøsa — og
dermed Ørreten faktisk er.

Ifølge Johansen fører usikker-

nærområdet til det tidligere
utslippet fra Sydvaranger ASA
pelletsverk, kan ha et betydelig
innhold av dioksiner, og SNT 0
har utarbeidet spesielle restrik
sjoner for disse områdene.

I øyeblikket foretas det ogsâ
undersøkelser om hvorvidt den
«nye» miljøgiftgruppen, bro
merte flammehemmere, finnes i
norsk ferskvannsfisk.

Ekle egg
I enkelte deler av Nord-Norge er
det populært å spise måsegg i
løpet våren og sommeren.

Statens næringsmiddeltilsyn
fraråder imidlertid kvinner i
fruktbar alder og barn å spise
måsegg på grunn av høyt inn
hold av miljøgiftene PCB og
dioksin. For andre grupper anbe
faler SNT at de begrenser innta
ket av eggene.

Bakgrunnen for anhefalingen
er analyser gjort av måseegg
som ble samlet inn langs kysten

heten om hvorvidt fisken er
mulig å spise til at det tradi
sjonsrike dreggfiskermiljoet på
Mjttsa er i ferd med å visne bort.— Vi er snart bare åtte- ti båter
som legger ut om kveldene. Bare
for et par år siden kunne vi vare
20—30 båter. Men jeg skjønner at
de fleste ikke synes det er moro
å fiske når giftpraten dominerer,
sier han.

Både Jan Johansen og Erling
Johannesen har tatt den ene
store ruggen etter den andre like
sør for Vingnesbrua i år. Det
dreier seg om storfisk pâ fire og
fem kilo, samt flere på to og tre
kilo.

— Kjempefiske. Det er lenge
siden fisket i denne delen av
Mjøsa har vært så godt. Derfor er
det ekstra påkrevd at vi får vite
sannheten om hvor giftig orre
ten er, sier de to rutinerte fis
kerne.

av Nord-Norge under måseegg
sesongen 2001. De viste meget
høye verdier for PCB og dioksin,

0 men ogsi for bromerte flamme
hemmere og flere andre mindre
kjente miljogifter. A spise ett
måseegg i året, innebærer å øke
kroppsbelastn ingen med PCB og
dioksin med io prosent.

Inntak av io egg dobler det
totale årsinntaket av PCB og
dioksin. Spørreundersøkelser
langs kysten fra 1998 viste at
enkelte måseeggelskere satte til
livs 30 til 40 måseegg i løpet av
en sesong.

SNTs kostholdsråd er at barn,
unge kvinner, gravide og
ammende kvinner ikke bør
spise måseegg. Andre personer
bør ha et begrenset inntak av
miseegg.

Radioaktiv rein
Soppelskere bør, i tillegg til å
ha kunnskap om soppfioraen
de høster av, vite at gravide

- Bare spis!

Og myndighetene jobber med å
finne ut nettopp dette. Tidligere
i år arrangerte Statens nærings
niiddeltilsyn i Oslo et møte for
de lokale næringsmiddeltilsy
nene i Lillehammer, 1-lamar og
Gjøvik. I tillegg deltok flere
lokale fiskeforhandlere.

— Dette var et samarbeidsmøte
mellom flere interessenter i den
hensikt å informere om håndte
ringen av fisk som omsettes,
informasjon til almenheten, til
spesielle grupper som fiske- og
friluftsorganisasjoner og til pro
dusenter og selgere av fisk. I
tillegg til forbrukerne, sier byve
terinar Øivind Gaden ved
næringsmiddeltilsynet i Sør
Gudbrandsdal til avisa Gud
brandsdølen Dagningen.

Norsk institutt for vannforsk
ning (NINA) har analysert
gjedde, Ørret og abbor, som ble

ikke bør spise sopp fra høy
fjellsområdene i Hedmark,
Oppland og Nordland sør for
Saltfjellet, områder som alle
var spesielt utsatt for radioak
tivt nedfall etter Tsjernobyl
ulykken i 1986.

Også reinsdyrkjott fra enkelte
områder kan fortsatt inneholde
noe radioaktiv forurensning
etter Tsjernobyl-ulykken. Gra
vide bør derfor ikke spise reins
dyrkjøtt fra høyfjellsområdene i
Hedmark, Oppland og Nordland
sør for Saltfjellet oftere enn
gang iuka.

Skadelige skalldyr
Er du glad i skalldyr, bør du vite
hvilke arter som kan spises.
hvor og når de er fanget og hvil
ken del av dyret du trygt kan
legge i deg. Det siste gjelder for
krabbe. Gravide frarådes å spise
krabbeinnmat fra skallet, mens
hvitt krabbekjøtt fra klør og
skallhus kan spises. Hvor fang

fanget i Mjosa 2002. Det er ana
lysert om lag tjue eksemplarer
av hver av disse artene.

Det foreløpige resultatet er at
gjennomsnittsverdien av kvikk
sølv i de tre mjosfiskeslagene er
på under o, milligram per kilo
fiskefilet. Man snakker da om
fisk på 2,5 kilo. Hvis det er snakk
om tyngre fisk fra Mjøsa, må
man regne med at kvikksolvver
dien er høyere, og at det også
kan gjelde andre giftstoffer, sier
byveterinær øivind Gaden.

Byvetrinæren sa etter møtet at
det er bare å spise fisk fra Mjøsa,
men vel og merke ikke for mye,
og ikke hvis du er gravid.— Personlig ville jeg ikke hatt
betenkeligheter med å spise et
ørretmåltid i uken, sier Gaden.

Han ville imidlertid tenkt
over hvor mye han forsynte seg
med på tallerkenen dersom det
var snakk om en ti-kilos fisk,

sten er tatt, er heller ikke uve
sentlig. Flere norske fjorder er
etter hvert omfattet av kost
holdsråd som en følge av foru
rensning.

For tiden gjelder kostholdsråd
for inntak av fisk og skalldyr fra
følgende fjordområder langs kys
ten: Oslofjorden, Tønsberg- og
Sandefjordsfjorden, Grenlands
fjordene, Kragerø, Tvedestrand,
Arendal, Kristiansandsfjordene,
Farsund, Fedafjorden, Flekke
fjord, Stavanger, Sandnes, Karm
sundet, Saudafjorden, Hardang
erfjorden/ Sorfjorden, Bergen,
Ardalsfjorden, Sunndalsfjorden,
Hommelvik, Trondheimsfjor
den, Ranfjorden, Vefsnfjorden,
Ramsund, Harstad Tromsø, Ham
merfest og Honningsvåg.

- Vi mye å forsvare
Under et kontaktmøte mellom
forskere og forvaltning i Tromsø
nylig var det flere som uttrykte
bekymring over norsk mats

ettersom giftene hoper seg opp
over tid, slik at en stor fisk vil
inneholde mer gift per gram fis
kekjøtt enn et mindre eksem
plar.

Ikke bare kvikksølv
Foreløpig har undersøkelsene i
Mjøsa hovedsakelig vært rettet
mot kvikksølv. Det verken byve
trinæren eller andre vet, er om
det finnes andre giftstoffer i fis
ken i Mjøsa. Dette er ikke uten
kelig, ettersom det er analysert
og funnet



- Jeg kjører aldri

med bil i byen,
bare i dag når

jeg skal hente

kjæresten min,
sier Alf Wolf. Nå

skal bilen selges.
- Jeg trenger

ingen bil i
Freiburg.

Bilreklamen
på trikken i
bakgrunnen
frister ikkje
Lars
Wulfmeier,
som akkurat

har solgt sin
gamle Volks
wagen. Nå
tråkker han
seg gjennom
livet på en lig
gesykkel med
21 gir.

Av SILJE PILEBERG (tek5t og foto)

— Jeg sykler hele tiden. Uten sykkelen kan
jeg ikke lev&

75 år gamle Gisela Trösch fikler med
låsen og er pa vei til å haste inn i matbu
tikken.

— Det er behagelig a sykle. Jeg har gjort
det siden barndommen. Bil har jeg også,
men den står som regel. Man finner ingen
parkeringsplass her i byen, forteller hun.

Rainer von Lühmann sier det samme.
Han spaserer i hykjernen med et godt grep
om rattet pa sin fjorten dager gamle syk
kel. Den forrige hadde gjort tjeneste i nit
ten ar.

— Bilen star som oftest hjemme. Jeg bor
seks kilometer utenfor byen, men det er
godt å fa røre litt på seg, og så er det miljø
vennlig. Når det er minusgrader, tar jeg
trikken eller bussen, sier von Lühmann.

Hvor er eksosen?
Gisela Trösch og Rainer von Lühmann er
små brikker i en stor by. Med 210 000

medinnbyggere, kunne de godt ha tilhørt
unntakene. Men det er ikke tilfelle, I Frei
burg kan en høre og fole forskjellen. Hvor
er de skrapende girkassene, de rusende
motorene? Hvor er eksosen? Hvor er det
virvlende asfaltstøvet?

Det finnes. Det er bare noksa lite av det.

For i sortyske Freiburg velger folk ofte å la
bilen stå. Til tross for at folketallet har økt
dramatisk, er bilbruken i byen den samme
som i 1976. I stedet går, sykler, trikker og
busser freihurgerne som aldri før.

Ekteparet Veit-Peter og Marianne Ger
harts ser på hverandre og trekker på skul
drene. De kan ikke engang huske at trik
ken har vært upresis.

Suksess
Freihurg kan virke for god til å være sann.
Hundrekilometervis med sykkelsti, et
sjarmerende og nesten hilfritt sentrum —

og papirkrevende trikkeruter trenger hel
ler ikke trykkes i storopplag.
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Klara Kounadis

(3) fikk sykkel til
bursdagen. Nå
sykler hun over
alt, med
mamma på
slep.
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For tretti år siden turde sortyske Freiburg det andre ikke turde: Å
satse kollektivt. I dag kan ikke innbyggerne huske at trikken har vært

for sen. Syklene florerer, og bilene står helst i ro.
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— I [vis trikken går hvert sjette
minutt, er det ingen som sjekker tidsta
hellen, ler pressetalsmann Andreas Hilde
brandt i Freiburger Verkehrs AG (VAG).

ilildebrandt kan tillate seg å le. Kollek
tivtransportselskapet han snakker for, er
blant de mest suksessfulle i Tyskland. 82

prosent av driftsutgiftene blir dekket av
selskapet selv, først og fremst i form av bil
lettinntekter. De siste atten prosentene
kommer inn som tilskudd fra kommunen.

Mot strømmen
For å finne røttene til dagens suksess, må
en tilbake i tid. Etter at Freiburg ble bom-
bet under 2. verdskrig, ble to alternativ
diskutert: Oppbyggingen av en ny og bil-
vennlig by, eller oppbyggingen av gamle-
byen, slik den hadde vært. Det siste alter
nativet vant gjennom.

Tidlig pa 197o-talet fulgte diskusjonen
om hvilken type transport byen skulle
satse pi

— Få den tiden sa Europa nei til trikken,
forteller I lildebrandt.

— Man så på den som utdatert. Men
byrådet i Freiburg tenkte motsatt. Det ble
bestemt at vi skulle gjøre trikken til
grunnmargen i sarnferdselen i byen. Trik
keri skulle suppleres med busser, som er
billigere og mer fleksible.

Men en erstatning skulle bussene ikke
bli.

— Trikken har bedre kapasitet og kvali
tet. Den rommer langt flere, går raskere,
og man slipper å bli slengt til siden fordi
den skal kjøre inn i en husslomme, for
klarer pressetalsmannen, som selv var
med på hele prosessen fra starten av.

I Freihurg, som elles iTyskiand, kjører
trikken sine egne veier. Den tyske staten
gir bare støtte til å hygge ut trikkeskinner
hvis disse er separert fra hilveien, si vidt

mulig. Resultatet er en raskere og mer
publikumsvennhig trikk. Det gir seg
utslag i passasjertallene: Nar

Freiburg-trikken blir erstattet av buss
på grunn av veiarbeid, forsvinner 40 pro
sent av passasjerene. De kommer tilbake
når trikken kommer tilbake.

Miljøbilletten
Investeringene har vært enorme. Millio
ner av tyske mark er blitt brukt, og den
offentlige transporten er enda ikke selvfi
nansierende. Men det går rett vei. En flek
sibel langtidsbillett, miljohilletten, ble
innført i 1984, og gjorde det mulig å reise
i et stort område for en billig pris, I 1990

ble den erstattet av regionhilletten, som
ga kollektivreisende et enda bedre tilbud.

— Vi miljøfolk måtte kjempe for innfø
ringen av miljøbilletten. Først sa politi
kerne at de ikke hadde råd. Men det gikk
gjennom, sier Axei Mayer, leder i Bund
regionalverband, Friends of the Earth, i
Freihurg.

Billettene fikk følger. Siden 1983 har
bruken av offentlig transport blitt langt
mer enn doblet. Bilbruken er fremdeles på
samme niva som i [976.

— Hvis du spør bilførere hvorfor de ikke
tar buss eller trikk, sier de enten at det er
for dyrt, eller at det er for langt borte fra
der de bor, sier Jürgen Hartwig i miljøfir
maet Freihurg Futour.

— I-ler i byen har man møtt folk sine
behov. Man har laget billetter som gjør det
lønnsomt å kjøre kolleklivt. Det koster
penger, men det gir oss også livskvalitet.
Folk liker det. De liker ideen om at i Frei
hurg kan vi leve uten bil.

Sykkelsamfunn
I 1970 ble også den første planen for syk
kelstier fastsatt. I dag kan byen briljere

med 415 kilometer sykkelsti og ooo par
keringsplasser for sykler, bare i bykjernen.
Og i sykkelhyen Freihurg gjør syklistene
stort sett som de vil.

— Pass opp for syklistene, advarer gui
den som geleider en turistgruppe gjen
nom byen.

— En politimann ekstra for råsyklistene
hadde ikke skadet, sier Rainer von Ld h
mann.

Og (iisela ‘frösch mener noen av de
yngre syklistene har en tendens til å sykle
litt for fort.

Lille Luca Ntihling ser ikke ut til å være
plagsomt bekymret. Han sover sin søte
søvn i sykkelvognen til pappa Georg.

— Det er kjempefint å sykle her, med
mange sykkelveier, smiler pappaen, som
lovlydig triller sykkelen i Freihurg sen
trum.

Nar butikkene er åpne, ma syklene
nemlig trilles i gamlebyen. Noen følger
regelen, mens andre suser sorgløst forbi.

Bil tar tid
Lave fartsgrenser og fa og dyre park
ringsplasser har gjort at det krever talmo
dighet og saftige lommebøker å være
hilist i Freiburg. r6 kroner parkeririgsti
men blir fort en dyr affære— særlig nar det
offentlige frakter deg overalt i Freiburg og
kommunene rundt for 290 kroner i måne
den.

Andreas Hildebrandt framhever at det
ikke er VAG sitt mai å utrydde bilene i
byen.

— Noen ganger er bil det mest praktiske.
Men det er et mål at folk skal ha gode
muligheter for offentlig transport og syk-
ung, sier han. — Individuell transport er
viktig, men det fører til forurensing, bråk,
og det er plasskrevende. Tenk deg: En ny
trikk kan ta 300 mennesker. 300 mennes
ker kan ogsa bruke 200 biler. 1-Ivis 200

biler står bak hverandre, blir det iin kilo
meter langt. Og alle disse mennesker
kan være i ett lite tog! -

Fullt
På en av byens parkeringsplasser møter
jeg økobyens skyggeside. En kvinne kom
mer kjørende i en rød bil. Hun vil parkere,
men ingen parkeringsplasser er ledige. Til
slutt parkerer hun på tvers bak tre andre
biler, og strener ut av bilen på vei mot
minibanken. Farkeringsvakten går bort og
ber henne flytte seg.

— Dette skjer daglig. Det er ikke mange
parkeringsplasser her i byen, og de som
finnes, er for dyre. Det er et stort problem,
sier parkeringsvakt Nikola Mrkalj.

En gammel Mercedes drønner inn pa
plassen. Føreren godsnakker med parke
ringsvakten, og far lov å stå og vente på
kjæresten noen minutter, pa et tilvist sted.
Vi våger oss nærmere, og snart kan vi lese
skiltet påhakruten: Tilsalgs.

Budskapet fra førersetet er dette:
--Jeg trenger ingen bil i Freihurg.•

Til glede for dyr, fugler og
naturvenner, ble verneplanen
for edellovskog i Møre og
Romsdal nylig vedtatt.

I praksis vil dette si at 3’
nye naturreservater har fatt et
strengt juridisk vern. Omra
dene har et samlet areal pa 31

kvadratkilometer og befinner
seg i 22 forskjellige kommu
ner i fylket.

En prosent
Edellovskog utgjør bare om
lag n prosent av kubikkmas

Fra hav til høyfjell
Edelløvskogstypene i Møre og
Romsdal strekker seg fra havet
og opp til snaufjellet, og er bio
logisk sett, svært varierte. Ver
net er ment å skulle bevare
denne variasjonen for etterti
den.

Flere mindre områder fore
slås også vernet på grunn av
sjeldne skogtyper i regionen.
Blant annet finnes det områ
der med bestand av eik, ask og
svartor som har stor plantege
ografisk interesse.

Bilen står som regel hjemme.
75 år gamle Gisela Trösch kan ikke leve uten sykkelen.

Viktig vern i vest
Noen av verdens
nordligste fore
komster av såkalt
edelløvskog er
vernet i Møre og
Romsdal.

G Av JENS P. TOLDNÆS

Edellovskogen lcjenneteg
nes, i motsetning til for eksem
pel mye av barskogen, ved et
rikt artsrnangfold — og er leve-
sted for mange både sjeldne og
truede arter. Viktige treslag i
edelløvskog er lind, alm, has
sel, spisslonn, eik, bøk, ask og
svartor.

De norske forekomstene av
edelløvskog er blant de nordlig
ste i verden, og Norge har derfor
et spesielt ansvar for å ta vare på
denne skogen. Verneplanen for
edellçvskog i More og Romsdal
er en av i alt i fylkesvise ver
neplaner for slik skog i Norge.

sen av de naturlige treslagene
her i landet. Det skylde4s
blant annet at det er en kresen
skogstype som stiller høye
krav til temperaturen i vekst
tida, og den finnes derfor bare
på spesielle voksesteder,
gjerne i sørvendte lier med
mye sol.

— Målet med verneplanen er
å sikre et representativt utvalg
av de typene av edelløvskog
som er verneverdige hade i
regional og i nasjonal sam
menheng, sier miljøvernmi
nister Børge Brende.

De viktigste
områdene:

De viktigste
treslagene:

Per-Kristian Foss støtter regnskogen
• Finansministeren Per-Kristian Foss ber nå båtfolk og

båtbyggere ta mer hensyn til de truede tresortene teak og

mahogny. Dette skjedde under åpningen av Risør trebåtfestival,

ifølge nrk.no.
Teak og mahogny er truede treslag som ofte brukes i trebåt

bygging, og Foss mener bransjen bør klare å bare bruke sertifisert

treverk.

Det er spesielt fem områ
der som peker seg ut som
spesielt verdifulle i verne-
planen:
• Alstranda
• Gjevnesstranda
• Raudnesvika
• Oppdølsstranda
•



Antallet små traktorer
som brukes til kjøring i
terrenget er doblet siden
i fjor. Norges Naturvern
forbund er bekymret
over utviklingen.

Av TONE MIKALSEN

Naturvernforbundet i Hedmark
har innhentet tall fra Opplys
ningsrådet for veitrafikken.
Mens det 2001 fantes 2900 lett-
traktorer er tallet nå 5489.

— økningen skyldes ikke bare
nysalg, men også at vi har tatt
med flere kjoreto’.grupper i vår
All Terrain Vehicie-definisjon.
Bade moped og tung MC med
fire hjul er med i statistikken,
samt andre motorredskaper, sier
Pål Bruhn i Opplysningsrådet
for veitrafikken. 1-lan tilføyer at
vi her snakker om kjøretøy med
en egenvekt på under oo kilo.

Arne Tronstad i Naturvernfor
bundet i Hedmark sier at selv om
tallene fra i år og i fjor ikke er
helt sammenliknhare, erforhun
det bekymret over utviklingen.

— Det er jo en veldig okning,
kommenterer Tronstad.

Tror Brende griper inn
Tronstad mener kjøperne burde
få informasjon om hvor strenge

regler det er for å bruke denne
typen kjoretoy, særlig siden inter
essen for kjoretøyene er stigende.

— Ved innvielse av snøscoo
terklubben i Stor-Eivdal i Red-
mark ble det holdt visning av
denne type doninger. Itillegg ser
vi at slike kjoretøyene dukker
opp i media, blant annet i Auto
fil, sier Tronstad.

— Jeg tror mange ikke vet hvor
strenge regler det er i Norge på
hvor man kan kjøre. De tror de
kjøper en rett til å ferdes fritt ute i
naturen. Men reglene kommer til
å bli enda strengere, sier Tronstad.

Tronstad trekker fram Vinje
kommune som ett eksempel pä
en kommune som gjennom et
motorferdselsprosjektet selv
bestemmer regelverket. Denne
kommunen har nylig publisert
nye og liberale regler for motor
ferdsel. Ifølge Tronstad åpner
disse reglene for såkalt moro-
kjøring i et 17 mil langt løype
nett. Børge Brende juhier ikke

Finnmark fortsatt verst
Finnmark er fylket som topper
statistikken over antall lett-trak
torer. Ifjor var tallet 1250, aret
før 752. Naturvernforbundet i
Finnmark var tidlig ute og
advarte mot konsek ensene av
slike kjøretøy. For på tørt føre sli
tes humuslaget vekk, og der det
er fuktig, etterlater kjoretoyene
dype gjormespor som gjør at
nestemann ma kjøre utenfor
sporene. På denne maten dannes
vifter av spor som enkelte steder
i Finnmark 01 100 meter brede.

Naturvernft)rhundet har tidli
gere uten hell bedt linanskomi
teen sette av penger på revidert
statsbudsjett for å kartlegge bar
marksskader.

Til bruk i landbruket
Seksjonssjef i Direktoratet for
naturfor altning Ingebrigt Sten
saas, tror den markante
økningen i lett-traktorer skyldes
at stadig flere inskaffer sig dem
i forbindelse med landbruksnæ
ringen, og at folk kjører pa seter-
veiene eller pa sine egne eien
dommer.

— Vi har ikke merket noen
økning i barmarksskader, men
vet jo at cktte er et problem pa
Finnmarksvidda, sier han, og til
føyer at man holder et visst opp-
syn med dette via fylkesmen
nene som rapporter om antall
dispensasjoner.B

OG HER ER TALLENE

Tallene for 2001 i parentes
Østfold 151(64), Akershus
190 (73), Oslo 154 (54), Hed
mark 170 (64), Oppland 148
(40), Buskerud 317 (104),
Vestfold 57 (14), Telemark
212 (lii), Aust-Agder 302
(317), Vest-Agder 439 (203),
Rogaland 304 (145), Horda
land 140 (33), Sogn og Fjor
dane 81(23), Møre og Roms
dal 143 (33). sør-Trøndelag
333 (111), Nord-Trøndelag
312 (106), Nordland 426
(160), Troms 343 (152), Finn
mark 1250 (752, Svalbard 17

Forsteamanuensis i arktisk tek
nologi, Per Johan Brandvik ved
Universitetssenteret pa Svalbard
(UNIS), har gjennomført et for-
prosjekt for a pavise miljogiften
l’Al-l — polysykliske aromatiske
hydrokarboner— i omrader med
mye snoscooterkjoring. l’AI-l er
en stor gruppe organiski forbin
delser som dannes ved ufull
stendig forbrenning a organisk
materiale. PAI-l forekommer i
miljøet som utslipp fra industri,
forbrenningsprosesser og biltra
fikk.

Ble overrasket
Brandvik tok prøver av tun
clrain i Ad entdilen som er
hovedutferdsiren for scootertu
rismen på Svalbard og sammen
liknbare snopro’er fra scooter
frie omrader i nærheten. Funnet
av PAI Ifra snoscooterkjoring i
tundraen var lavt, nærmere
bestemt to milligrim per kilo
og det er under m ndighetenes
grense for «mest følsomme are
albruk» det vil si dersom en
ønsker å bygge barnehage pa
området. Likevel er forskerne
overrasket over resultatene.

— At vi overhodet fant spor
FAll fra scooterne, anser jeg
som overraskende. Vi hadde
ventet at utslippene var så små
at de ble nedbrutt i løpet av
sommersesongen, sier Brand
vik.

- Må ha lett godt
Ifølge Brandvik er PAH en
gruppe giftige forbindelser som

forurense mer

har mutagen effekt på
planter og dyr. Mutagen
effekt vil si at stoffet
påforer forandring i
DNA og forarsaker
mutasjon. Han tilføyer
at l’Al-I er langsomt ned
brytbart, men det er
andre forbindelNer i
utslippet som brytes
ned raskt.

I følge radgiver Chris
tian Dons i Statens foru
rensningstilsyn finnes
naturlige konsentrasjo
ner av l’AI-I i naturen.
Likevel reagerer han på
at de har funnet l’AH
som stammer fra snøs
coo terkj o ring.

— Dersom forbren
ningen i motoren er
dårlig, vil man foru
rinse mer. Men for
skerne må ha lett godt
for a finne PAR, sier
Dons.

Etterlyser mer
forskning
Om mengden FAll vil
øke mye i tida framover
ettersom det er relativt
mye snoscooterkjøring i
Adventsdalen vil ikke
Brandvik si noe om.
Men det vil forhåpent
ligvis det nye forsk
ningsprosjektet gi svar
pa. I lan har na, i samarbeid med
Sysselmannen pa Svalbard, og
andre forskere startet et større
prosjekt for å kartlegge nivaet på
PAI 1-utslipp fra snocooterkjø
ring.

Dag Elgvin i Naturvernfor
bundet etterlyser forskning om
utslipp av PAH fra snoscootere
ogsä på fastlandet og mener at
føre var-prinsippet må tas i bruk
mer.

— I Finnmark har vi 13 000

snøscootere, og da er sannsyn
ligheten stor for at det slippes ut
PAH i Finnmark også, selv om
organisk materiale brytes lettere
ned i varmere klima, sier han. I

Antall lett-traktorer doblet PAH fra
scootere
påvist på
Svalbard
Forskere har funnet spor av
miljøgiften PAH i på Svalbard. Giften
stammer fra snøscooterkjøring. Snøs
cootere kan vise seg å
enn tidligere antatt.

Av TONE MIKALSEN

over dette, og rniljox erntatsrå
den tror ifølge Aftenposten at de
erfaringene de vil høste fra pro
vekommunene, ur at det fortsatt
er behov for et strengt, nasjonalt
regelverk.

HORDALAND HAR STØRST ØKNING

Hordaland er et fylke som har hatt markant økning i antall små
traktorer. Mens det i 2001 fantes 33 slike traktorer, er tallet nå
140. Saksbehandler Trond Aalstad hos Fylkesmannens
miljøvemavdeling i Hordaland reagerer på den voldsomme
økningen. Han går for tiden igjennom rapporter om
dispensasjoner for barmarkskjøring i fylket, men kan foreløpig
ikke si noe om hvorvidt økningen av kjøretøy har påvirket antall
dispensasjoner eller ført til økt skade på naturen. (12)

—-- --—---—- -- - - --

Forskerne er overrasket over at de overhodet fant spor av PAH fra sco

oterne. De hadde ventet at utslippene var så små at de ble nedbrutt i

løpet av sommersesongen. Prøvene ble tatt på en sommergrønn tun

dra ncrt Longyearbyen juli.
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den man befinner seg, desto
høyere er konsentrasjonen av
PCI) i dyret. Polarmåken spiser
både fisk og andre fugler. I til
legg spiser den rester av sel
som ligger igjen etter isbjør
nen. I en av måkene vi skjøt,
fant vi tydelig rester av sel
spekk, sier hovedfagsstudent
ved Universitetssenteret på
Svalbard, Lisa Strøm til Natur
& miljø.

Bruken av PCB var svært
omfattende på 1960-70-tallet.

Mount Currie er fra før et ube
rørt naturområde der bjørn,
hjort og fjeilgeit lever. ir ulike
grupper av urfolk i området
bruker Mount Currie som jakt-
område og sanker bær og
medisinurter omkring fjellet.

— Noen går i kirken, vi går i
fjellene, sier Rosalin Sam i mdi
anersamfunnet Lil’wat Nation.
— Om nødvendig stiller jeg meg

På midten av 8o-tallet ble det
lagt ned forbud mot produk
sjonen av stoffet i de fleste
land. Miljøgiften blir svært
langsomt brutt ned i naturen,
og dyr på Svalbard har over
raskende høye nivåer av PCB.
Miljøgifter fra hele verden
transporteres gjennom lufta
og havet, og når varme og
kalde luftmasser møtes kon
denseres miljøgiftene og kom
mer ned på bakken som regn
eller snø.

foran anleggsmaskinene, jeg

må beskytte landet vårt.
Ifølge avisa Information er

urfolk ikke bare bekymret for
selve OL-arrangementet.
Omleggingen av økonomien i
provinsen British Columbia er
mer bekymringsfull, mener
mange. Næringer som fiske og
skogbruk er i krise, og provin
sen ser nå for seg de olympiske

I På seksti- og sytti

tallet ble de første

skadevirkningene syn

lige hos dyr. Senere er

det kartlagt alvorlige

konsekvenser også for

menneskers helse.

Derfor bedømmes PCB

som en av verdens

farligste miljøgifter.

I I Norge står stoffet

på listen over priori

tette miljøgifter der

utslippene skal stan

ses innen år 2005.

Kilde: wwwpcb.no

Dette er tredje året de
samme prøvene blir tatt, og
hvis man sammenlikner nivå-
ene år for år, kan man ikke se
noen nedgang i konsentrasjo
nen av PCB på Svalbard. Det
har sammenheng med at
forskningen har pågått for
kort tid. Likevel viser forsk
ning ved Universitetessenteret
på Svalbard at den samlede
mengden av PCB i Arktis er
redusert. •

lekene som en gedigen rekla
mekampanje for provinsens
muligheter for vinterturisme.
Planlagt, massiv utbygging av
vintersportsteder vil ramme
uberorte områder som den
indianske befolkningen har
gjort krav på, og grupper av
unge indianere har allerede
gjennomført flere protestak
sjoner og veihlokader.

Hva synes
hønse
hauken
om
hogst?
Mens mange rovfugler viser en
positiv bestandsutvikling i
Norge, er det ikke like greit å
være hønsehauk. Nå vil
ornitologene kartlegge skogbru
kets innvirkning på arten.

Av JENS P. TOLDNÆS

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) samarbeider
med Skogeierforeninga Nord, som har sitt virke-
felt fra Møre til Troms, for å ta hensyn til viktige
miljøverdier når skogen skal hugges. En viktig del
av prosjektet går ut på å måle hønsehaukens tole
ranse overfor hogst.

I dag er det kun undersøkelsene til Cari Knoff i
l-ledmark som har tatt for seg denne aktuelle pro
blemstillingen.

For å utvide kunnskapene om sårbarheten til
hønsehauken, har NOV utarbeidet et skjema som
de ønsker at alle som besøker reirlokaliteter til
hønsehauk skal benytte seg av. Og organisasjonen
håper å få inn skjemaer fra hele landet.

— Dette er kanskje noe ambisiøst, men forhå
pentligvis får vi inn nok skjemaer til i få fornuf
tige resultater, sier Inge l-Iafstad i NOV

Det er viktig at det blir fylt ut skjema for hvert
år, og hvis det skjer inngrep fra ett år til det neste,
må dette komme fram. Det er satt av plass til å
tegne inn lokaliteten på haksiden av skjemaet. På
denne måten kan vise om hekkesuksess til høn
sehauk forandrer seg med ulike inngrep. Et viktig
poeng er å få inn data fra så mange hønsehauklo
kaliteter som mulig over flere år. Skjeamer fås ved
hendvendelse til NOV (www.hirdlife.no).

— Vi håper flest mulig slutter opp om dette, slik
at vi om noen år kan trekke slutninger om hva
hønsehauken tåler eller ikke tåler av inngrep. Tips
alle du kjenner som vet om hønsehaukreir! avslut
ter] lafstad.•

II På forsommeren fikk famili

ens charmante katt, Åse Fiin,

unger. Det førte til mange varme

følelser og god underholdning. Vi

har opplevd VM i skrensing, slæd

ding, kollbotte,

fribryting og til

slutt gardinklat

ring. Akkurat da

var riktignok

sjarmen ved

trollene blitt litt

blekere, og vi var

glade over å få

råtassene fordelt

til gode venner.

Men alt i alt ble

det noen flotte

uker. Helt klart.

- Men hvorfor

egentlig?

Hva er det som gjør ungenes

klossethet, deres uferdigheter, så

sjarmerende? Det vi bivåner er

ungenes utprøvende imitasjon av

foreldrenes ferdigheter. Når

barna ikke ‘.får det til’., kan de

voksne ile hjelpsomt til, være

oppdragere, og slik skape nærhet

og vennskap som skal vare livet

ut.

Den voksne derimot som pres

terer noe ubehjelpelig er aldeles

ikke sjarmerende. Mureren, som

for eksempel viser uferdighet der

det er all grunn til å forvente fer

dighet, gjør oss arge. Med god

grunn. Men annerledes med

unger, altså. Fra den kanten

aksepterer vi stadig nye varianter

av uferdigheter, for eksempel

kråkestuping der det forelå en

forhastet mening om et langt

sprang framover. Til de grader lar

vi oss forfore av den barnlige

uferdigheten at noen finner på at

den skal gi fribillett til voksenver

denens politiske arena. Barn og

unge skal med i beslutningspro

sessenl .‘At barn og ungdom må

få større innflytelse på

samfunnsutviklingen ... er et mål

som jeg regner med at vi er sam

men om... Barn og ungdom har

erfaringer, kunnskap og ideer

som de ønsker å bidra med’. sier

f.eks. statsråd Laila Dåvøy i en

tale. Og utrolig mange ytrer seg

på liknende måte, til tross for at

de ser hvordan ungene tryner i

annenhver terskel.

Joda, unger har en enrgiutfol

delse som kan få oss feite på

femti til å bli grønne (?) av mis

unnelse. Det er kanskje én av

grunnene til at vi lar oss sjarmere

i senk og åpner

dørene på for de

små racere og

deres påhitt; det

må jo være

noe ved dem,

ettersom ide-

ene fremmes

med så mye

engasjement’ Ja,

hva er det nå

egentlig ved

dem??

Unger vil som

kjent ha alt som

er størst og

kulest. Hvem nøyer seg med en

to-deciliter-colafiaske når en to-

liter er tilgjengelig? Big Mac er et

selvsagt valg framfor Mini-Mac,

hvis en slik i det hele tatt finnes.

Unger ville om mulig erstatte

foreldre med roboter som kunne

forsyne dem ubegrenset med

pizza Grandiosa. Med

medbestemmelse ville de sørget

for kjoreopplæring fra fylte sju år

og ubegrenset med

lommepenger. De ville aldri

akseptere en fartsgrense. Mest

av alt vil de, kort og godt, ha

mest av det største.

Er det for eksempel et organi

sasjonsdemokrati de ønsker seg

til jul, skal det være et skikkelig

stort et, noe som er så fett og

bredt at verden aldri har sett

maken, så svært bør det være at

det kan drukne et hvert sekreta

riat i saksdokumenter. Og så

omfattende bør det være at alle

deltakerne, helst tusen, riktig kan

gosse seg lenge og vel med å fin

formulere handlingsplaner og

annet demokratisk verktøy.

Drømmen om den kuleste ved

tekten er selvsagt en demonstra

sjon på uferdighet, men samtidig

er den som nevnt, så sjarmpre

get, at vi gjerne gir den en som

mer å utfolde seg i. Men så får

det være nok. Unger skal få være

unger. Og det skal de voksne være

voksne nok til å la dem få være.

ARILD ÅDNEM

Polarmåke mest giftig
• PCB er et industri

kjemikalium som ble

utviklet på 1920-tallet

og brukt i en rekke

produkter som f.eks

elektronisk utstyr og

byggprodukter. Når

disse produktene ble

kastet, utgjorde de en

varig forurensnings

Grønne unger

Polarmåken har mer
av miljøgiften PCB i
seg enn både sel og
isbjørn.

Av TONE MIKALSEN

Â trone på toppen av nærings
kjeden har sin pris, skriver
Svalhardposten, og viser til
forskningsresultater fra Uni
versitetssenteret på Svalbard.

— Jo høyere på næringskje

I)

Turisme erstatter primærnæringer
Canada og Vancouver
skal arrangere
olympiske vinterleker i
2010. Og et planlagt
skianlegg skaper nå
konflikter omkring *
Mount Currie.

Av JORUNN GRAN
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Av INGVILD BJERKE HØYGAARD

(tekst og foto)

Leif Pagrotsky, den svenske næringsmi
nisteren, mars 2003: «Kårnkraften år inte
framtidens energikålla. Den ska avvecklas
och vi ska ställa om till förnybar energi
produktion.»

- Umulig!
— Avvikle kjernekraften? Nei, det vil ikke
skje.

— Og erstatte den med fornybar energi?
Umulig!

Det er den svenske Energimyndigheten
som svarer — myndigheten som skal legge
om det svenske energisystemet.

I dag står kjernereaktorene for en
knapp halvpart av den svenske energipro
duksjonen.

En linje ut i det blå
Det var Oskarshamn, en liten kysthy fire
timer sør for Stockholm, som fikk Sveri
ges første kjernekraftverk på sekstitallet. I

dag har nabolandet vårt fire kjernekraft
verk. Oskarshamn har tre av elleve aktive
reaktorer.

Roger Bergmann, informasjonsarbeider
på kjernekraftverket, ser ut mot havet når
han sitter på kontoret sitt. Havvannet er
opptil ti grader varmere her enn ellers, på
grunn av det varme kjølevannet som slip
pes ut i sjøen etter bruk. To tredeler av
energien reaktorene produserer, går tapt
med kjølevannet. Vannet kunne vært
brukt til å varme opp hus i nærheten, men
myndighetene har forbudt det. Husstan

dene skal ikke gjøres avhengige av kjerne
kraftverkene.

— Dette illustrerer den låste politiske
situasjonen i kjernekraftsporsmålet, sier
Roger Bergmann. — Regjeringen sier vi
skal avvikle kjernekraften, men gjør ikke
noe med det. Vi som jobber her, har sluttet
å bekymre oss for arheidspiassene våre.

Bergmann forteller om folkeavstem
ningen 1980, den gang svenskene fikk
spørsmålet: Skal kjernekraften få en fram
tid hos oss? Nei, svarte de. Men det var et
nei med modifikasjoner. Den gang fantes
det bare seks utbygde kjernereaktorer i
Sverige. Alternativet som fikk flest stem
mer, linje 2, gikk ut på å bygge ut seks nye
reaktorer som allerede var planlagt. Så
skulle avviklingen begynne, og den skulle
være sluttført i år 2010. Arstallet har vært
forskjøvet flere ganger siden, og i dag er
avviklingen utsatt på ubestemt tid. I 2003

er elleve av de tolv reaktorene fortsatt i
drift.

— For meg virker det litt paradoksalt å
ygge ut for så å avvikle, sier Roger Bcrg

mann.
— Vedtaket åpnet for at politikerne

kunne ombestemme seg. Det er typisk
svensk å gå for det midt i mellom.

Fornybar erstatning?
Nesten halvparten av den svenske energi-
produksjonen er kjernekraft. Også her i
Norge nyter vi godt av den svenske kjer
nekraften. Gjennom det nordiske energi-
samarbeidet importerer vi kraft fra blant
annet Sverige, når vi produserer for lite
selv. I år, med spesielt lite vann i magasi
nene, har vi importert mer enn vanlig.

I det svenske energipolitiske program
met fra 1997 heter det at landets energisy
stem skal omstilles, slik at det blir økolo
gisk og økonomisk bærekraftig. Det skal

ifølge energiprogrammet satses stort på
utvikling av fornyhare energikilder. Det
nye energisystemet er et ledd i Sveriges
strehen etter å bli et foregangsland når det
gjelder å skape en økologisk holdbar
utvikling. Ifølge næringsministerens utta
lelse i mars i år, skal kjernekraften erstat
tes med energi fra fornyhare kilder. Det er
Energimyndigheten som har fått ansvaret
for å omstille energisystemet.

- Ingen vil ha vind møller
I Energimyndighetens store kontorhygg i
Eskilstuna, en time utenfor Stockholm,
sitter saks’behandler Bengt Blad.

Nei, vi kommer ikke til å kunne erstatte
energien fra kjernekraften med fornybar
energi. Ikke på langt nær, sier han.

Næringsminister Leif Fagrotsky var for
travel til å kunne kommentere glippen
mellom hans og Energimyndighetens syn
på virkeligheten. Bengt Blad fortsetter:

— Selv om vi har satset mye på utvikling
av fornybare energikilder, har vi fått få
resultater.

I-Ian går bort til Sverigekartet han har
på veggen, blir stående å peke mens han
forklarer.

— Ingen vil ha vindmoller nær husene
sine. Ingen vil bygge ut de få vassdragene
vi har igjen. Noen foreslår biobrensel til
oppvarming. Det er riktig at vi har mye
skog vi kan få brensel fra i Sverige, men
hva hjelper det når ingen vil jobbe i skogs
industrien? Kjernekraften, derimot, har vi
et godt utbygd system for.

— Sd hua tror du ent’rgieu oil bli er5tattet
med heis lcjernekraften blir avviklet?

— Kull og gass, både importert og egen-
produsert.

Han viser på kartet hvordan en under
sjøisk gassledning er planlagt fra Tysk
land.

- Vi har sterke krefter imot oss. Og folk
kjøper argumentene om at strømprisene
vil gå opp og at det er fare for effektbrist
hvis kjernekraften forsvinner, sier Jorma
Kahanpää, avtroppet leder i Folk
kampanjen mot kärnkraft - kärnvåpen,
pesemistisk.

— Sverige har forpliktet seg til å senke
drivhusgassutslippene mer enn Kyotoav
talen krever. Dette vil bli et problem hvis
vi avvikler kjernekraften.

Pessimistisk idealist
Inne i Stockholm, i en lys bakgård full av
planter og bokhyller, holder den svenske
Naturskyddsföreningen til. Her møter jeg
hva I.indberg.

— Selvsagt kan vi overholde både Kyo
toprotokollen og de selvpålagte CO2-
reduksjonene selv om vi legger ned kjer
nekraften, sier hun.

— For det første har Sverige et stort
potensial for energiokonomisering. Vi
bruker mye mer strøm enn det de fleste
europeiske landene gjør. For det andre bør
vi gå over til hiobrenselvarme framfor
elektrisk oppvarming i husene. Få andre
land i Europa bruker strøm til oppvar
ming. Og for å erstatte resten av energien,
kan vi bruke vindmøller på offshore-platt
former, det er mindre sjenerende enn
vindmøller på land. Vi trenger ikke kjer
nekraften, den er ikke framtidens energi-
kilde.

— Tror du kjernekraften vil bli avviklet i
nærframtid?

— Jeg er dessverre pessimistisk. Det må
finnes en politisk vilje for at forandringer
kan skje. Så langt har den vært fravæ
rende.

Risikoen som alltid er der
Statens kårnkraftinspektion har ansvaret
for å kontrollere sikkerheten på svenske
kjernekraftvek. Informasjonssjef Anders
Jörle hevder at kjernekraftverkene i Sve
rige er veldig sikre. Han sier at en ulykke
nesten er en praktisk umulighet.

Den behagelige
reaktorvarmn

-- -.- -.- — — -- -- -I- ••_ _••. — -

Svenske politikere sier at kjernekraften skal bort. Men verken kjernekraftens til
hengere eller motstandere tror at det kommer til å skje. Mye taler for at avvik-
lingen av den svenske kjernekraften i praksis er avlyst.

Den svenske befolkningen har glemt redslen etter Tsjernobyl-ulykken da det var flertall for å avskaffe kjernekraften. Nå er 80
prosent av befolkningen for fortsatt drift ved kjernekraftverkene.

Regjeringen sier vi skal awikle kjernekraften, men gjør ikke noe med det. Vi som job

ber her, har sluttet å bekymre oss for arbeidsplassene våre, sier Roger Bergmann,

informasjonsarbeider ved kjernekraftverket i Oskarshamn.

___________
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>‘ Eva Lindherg i Naturskyddsfbre
ningen mener at den store sikkerheten er
en myte. Riktignok er svenske reaktorer
sikrere enn de russ ske Tsjernohylreakto
rene, men det har ifølge Eva Lindherg
skjedd flere mindre ulykker i Sverige.

Det vil alltid finnes en ulykkesrisiko,
man kan aldri gardere seg mot det uforut
sette. Ulykker i vestlige land har dessuten
skjedd for, sier hun og hentyder til ulyk
ken ved engelske Windscale i 957 og det
amerikanske Tree Mile Island i 1979. Det
var den sistnevnte ulykken som satte fart
i den svenske kjernekraftdehatten og som
ledet til avstemningen i i 980.

At en ulykke i et kjernekraftverk kan få
store konsekvenser for mennesker og
miljø, viste Tsjernohylulykken i i 986. 28

personer døde av straleskader de første
månedene og mange mennesker i nær-
områdene, særlig barn, utviklet kreft i
etterkant av ulykken. Stralingseksperter
sier at vi enna ikke har sett alle helsekon
sekvensene av ulykken. Store landområ
der ble radioaktivt forurenset, både nær
kjernekraftverket og spredt med luft-
strømmer og nedbør i stor omkrets, blant
annet til Norge.

Det kom to fly
Anders Jörle sitter i Statens kårnkraftin
spekitons lyse kontorer i Stockholm sen
trum. Han tar en slurk av kaffen sin, og
forteller at ii. september 2001 ga inspek
tørene nye bekymringer.

— Foreløpig vet vi ikke hvilke konse
kvenser det vil få om en jumbojet styrter
inn i en atomreaktor. Det pågår en inter
nasjonal utredning om dette nå, den er
ikke ferdig ennå. Kanskje vil reaktorveg
gene og inneslutningene hindre utslipp
av radioaktivt materiale, kanskje ikke.

I lvert år holdes det en stor heredskaps
øvelse på et av kjernekraftverkene. I vår er
den i Oskarshamn. For første gang er ter
rorangrep en av øvelsene.

Mørke skyer over København
Det kjernekraftverket der et terrorangrep
eller en ulykke ville få størst konsekven
ser, er Barsehåckverket. Aprildagen jeg
trår innenfor piggtrådgjerdene, og van
drer bortover den våte asfalten med et
magnetisk adgangkort i lomma, er det
tåkete. De to reaktorene ligger som store
hvite legoklosser med riller i det rødlige
sydsvenske åkerlandskapet. I-ler, utenfor
reaktorveggene, virker alt stille og frede
lig. Bølgene skvulper heroligende mot rul
lesternsmoloen, og et par måker svever
over trehenkene der de ansatte kan spise
lunsjen sin mens de ser ut mot havet. Det
er bare summingen - - summingen fra de
tykke høyspentledningene — som vitner
om den rasende atomspaltingen og den
rasende varmen inne den ene reaktoren.

I klarvær ville jeg sett København på
den andre siden av sundet. Het erunderto
mil til den danske hovedstaden herfra.

Danskene ser kjernekraftverket som en
trussel mot Københavns sikkerhet. Omra
det rundt kraftverket er dessuten et av
Sveriges tettest hefolkede, med store byer
som Malmø og Lund. Barsehäck er blitt
kalt verdens verst plasserte kjernekraft
verk.

I vedtaket om avvikling etter 1980-
avstemningen, fikk de to Barsebåckreak
torene førsteprioritet. Danske myndighe
ter har lenge mast om at llarsebäck må
stenges, men har blitt kritisert av kjerne
kraftsmotstanderne for ikke å legge
tyngde bak kravene. Dessuten var Dan
mark selv med på å bestemme plasse
ringen av Barsebåck, de skulle få sin del av
energiproduksjonen. Svenskene satte
ingen frist for stengning av Barsebåck før

1997, da årene 1998 og 2000 ble bestemt.
Barsebäck I stengte i 1999, men reaktor
nummer to går fortsatt for fullt.

Den dansk-svenske striden
I mars i år kom et nytt vedtak om at den
andre Barsebåckreaktoren skal stenges,
tidligst i 2004. Vilkårene for stengning må
være oppfylt først, heter det i pressemel
dingen. Vilkårene er at energimengden fra
reaktoren må kunne erstattes, Ifølge Eva
Lindberg i Naturskyddsföreningen er vil
kårene oppfylt for lenge siden. På grunn
av reparasjonsarheid har én eller flere av
de svenske atomreaktorene statt stille i
månedsvis tidligere, til og mcdi tider med
lite vann i vannmagasinene, uten at det
har skapt problemer med strømforsy
n ingen. Vedtaket i mars om at Barsebåck 2

skal stenges, skiller seg ifølge henne ikke
ut fra de mange liknende vedtakene som
har blitt fattet tidligere.

Informasjonssjef Lars Gunnar Fritz ved
Barsebäckverket sitter godt i kontorstolen
sin, mens København skjuler seg i tåkeha
vet utenfor vindusruten.

— Det kommer til å ta tid før vi stenger.
Jeg ser ikke bort ifra at jeg kan jobbe her til
jeg pensjonerer meg, ler han.

—. I hvertfall en fem—ti år til, kanskje
femten.

— Politikerne driver et spill, det er alt.
Ingen svensker tror på at kjernekraften
kommer til å bli avviklet.

Danske myndigheter har reagert på det
siste svenske framstøtet i Barsebåcksaken
i mars i år. 24. april stemte et samlet dansk
Folketing for at den danske regjeringen
skal kreve at Sverige setter en endelig
sluttdato for Barsehåck 2. Datoen skal
ifølge Folketinget være i. januar 2004. For
nå er den danske tålmodigheten opp-
brukt, heter det i møtereferatet. Som
pressmiddel vil de danske folkevalgte at
Danmark skal bryte energisamarheidet
med Sverige, hvis Barsebäckverket ikke
lukkes innen den fastsatte datoen.

Farlig avfall uten lager
Ved siden av ulykkesrisikoen ved kjerne-
kraft, er det radioaktive avfallet et av de

store problemene. Avfallet vil forbli radi
oaktivt i millioner av är. hvordan kan vi
sikre i dag at avfallet vårt ikke vil forår
sake store problemer for morgendagens
mennesker? Svenske myndigheter har
ennå ikke klare planer for sluttlagring av
avfallet. Foreløpig tenker de på å lagre det
i grunnfjellet, men vet ikke hvor. Oskars
hamn er et av to hovedalternativer.
Anders Jörle i Staten kärnkraftinspektion
mener den hittil planlagte lagringsmeto
den virker tilfredsstillende.

Jorma Kahanpää, avtroppet leder i Folk-
kampanjen mot kärnkraft — kårnvåpen, er
ikke enig med han. Begge plasseringsal
ternativene er ved havet. Ifølge ham har
canadisk forslcning vist at lagring i grunn-
fjell nær havet ikke er det sikreste. Grun
nen til at de to utvalgte kystkommunene
er aktuelle som Iagringsplasser, er at de
har kjernekraft der fra før. Dermed er inn
byggerne mindre negative til å ha radio.
aktivt avfall i kommunen. For, ironisk
nok, er de som bor i nærheten av kjerne-
kraftverk mer positive til kjernekraft
gjennomsnittet, I Oskarshamn er hele 9’
prosent for kjernekraft, ble jeg fortalt da
jeg besøkte kommunen. I resten av Sve
rige er det nå 8o prosent som vil fortsette
med kjernekraften.

Kjernekraftens sterke krefter
På 8o-tallet, ved avstemningen 1980 og
ved ulykken i Tsjernobyl 1986, var det
motsatt. Den gang var det mange som
engasjerte seg i Folkkampanjen mot kårn
kraft — kåmvåpen. I dag har organisasjonen
ikke på langt nær så mange medlemmer.
Jeg besøker den tidligere lederen i byen
hans, Norrköping, utenfor Stockholm.

— Opinionen er veldig lett påvirkelig i
kjernekraftspørsmålet, sier han. Skjer det
en ulykke et sted, blir folk skeptiske til
kjernekraft. Stiger strømprisene, som nå i
vinter, blir de brått positivt innstilt igjen.

1Jan ser ganske pessimistisk på framt /

den.
— Vi har sterke krefter imot oss. Det

kommer så mye propaganda fra myndig
hetene og kjernekraftindustrien, om hvor
nødvendig kjernekraften er for Sverige.
Og folk kjøper argumentene, at strømpri
sene vil gå opp og at det er fare for effekt
brist hvis kjernekraften forsvinner. Fakta
kommer ikke fram i debatten.

— Og hva mener du erfakta i saken?
— At kjernekraften kan avvikles uten

problemer. Politikerne begynner i feil
ende. De vil først finne alternativer som
kan erstatte energien og så avvikle kraft
verkene. Men de finner aldri alternati
vene, for med dagens overproduksjon av
elektrisitet lønner det seg ikke å investere
i fomy bare energikilder.

-- Det vi burde gjøre er først å avvikle
halvparten av kraftverkene. Da vil det bli
lønnsomt å starte opp med fornybar ener
giproduksjon. Så kan vi avvikle den siste
halvparten i et mer langsomt tempo.

Av JENS P. TOLDNÆS

Tømmer fra Øst kan bli trøbbel i
vest. En av de antatt største trus
lene mot Norges eksisterende
dyre- og planteliv, er import av
fremmede arter. Nå viser stikk
prøver i imporilaster av tøm
mer, vesentlig av gran fra Russ

( land, Estland og Latvia, at
mange arter av planter, biller og
sopp følger med inn i landet.

De fleste av de innførte artene
er kjent i Norge fra før, men
noen er nye, og det er disse som
interesserer forskerne.

— Dette er arter som kan gjøre
stor skade hvis de får fotfeste her
i landet, sier



Først skal inter
nasjonale avtaler for
handles fram. Deretter
skal de gjennomføres.
Men hva er straffen
for ikke å følge opp?
Jo. Du blir den
slem meste gutten i
klassen. Og de andre
får fri siste time.

Av JORUNN GRAN

I 1994 hadde vi flere enn 100

internasjonale mi lj øav taler.
Men er avtalene egentlig verdt
noe særlig mer enn flyhillettene
til og fra avtalestedit?

Svovelavtale fulgt opp
Sigve Tjotta ved Institutt for
okonomi, llniversi tetet i Bergen
mener helsinki avtalen om
reduksjon av svos elutslipp er ett
eksempel pa at de som skriver
under en miljoavtale folger opp
forplilitelsene sine.

Helsinki-avtalen sa en
reduksjon på minimum 30 pro
senE Land som skrev under,
reduserte i gjennomsnitt svo el
utslipppene med prosent, sier
Tjøtta. — Dette kan tolkes som
klare tegn pa at avtaler virker.
t’s’len vi ser at også land som ikke
signerer avtaler reduserte
utslippene sine. De som ikke
signerte I-helsinki-avtalen redu
serte i svovelutslippene i snitt
med 30 prosent. Derfor tyder
mye pa at landene gjør som de
hadde gjort uten å skrive under,
spørsmålet blir derfor om
utslippsreduksjonen faktisk blir
større nar et land skriver under
en avtale, sier Tjøtta.

Større reduksjon
med avtale
Etter Sofia-avtalen om utslipp av
nitrogenoksider (NO) reclu
serte de landene som skrev
under pa avtalen utslippene
sine arlig med 2,3 prosent mer
enn landene som ikke signerte.

Sigve Tjøtta mener dette kan tol
kes i retning av at ogsa Sofia
avtalen har hatt sakalt signifi
kant effekt— og at frivillige avta
ler virker.

Men vi trenger ogsa å male
effekten av andre avtaler, sier
Tjotta.

- Kraftfullt på papiret
Hva skal sa til for a sikre at mil
joavtaler blir fulgt 01W? Jon
I lovi ved Cicero senter for ku
maforskning viser til at det fin
nes to typer handhevmgsregime
for slike avtaler.

— En miljoavtale kan ha et
mykt handhevingsregime som
oppfordrer til a bygge kapasitet,
eller den kan ha et hardt regime
som innebærer mulighet for
dom og sanksjoner. Kyotoproto
kollen inneholder elementer av
begge typer regime.

— På papiret ligger det et kraft-
fullt handhevingsregirne i Kyo
toprotkollen. Blant annet er det
lagt opp til automatikk, i og

med at det er brukt ord som skal
— ikke kan eller bor, sier I lovi. —

Men problemene ligger i mulig
heterie for overvaking.

IJokumentasjon — eller såkalt
verifikasjon — pa etterfolgelse av
Kyotoprotokollen foregar ved
egenrapportering og sakalt
ekspertvurdering. Inspeksjoner
kan ogsa være en mate a følge
opp på.

— Når en stat ikke oppfyller
sine forpliktelser om reduserte
utslipp i n periode, kan dette
føre til at landet må redusere
utslippene sine ytterligere i
neste periode, og de må framvise
en handlingsplan, sier Ilovi.

«På skråplanet»
Én metode for å avdekke bevisst
underrapportering, kan tenkes å
være maling av drivhusgasskon
sentrasjoner og bruk av sakalte
numeriske spredningsmodeller
for å anslå en stats utslipp av
gassene. En slik framgangsmate
kan eventuelt utlse en grundi
gere gjennomgang. Men er kon
sekvensene av avdekket brudd
pa Kyotoforpliktelsene omfat
tende nok? Bortsett fra at det
kan virke avskrekkende, og at et
land kan komme i sakalt non
compliance — som på godt norsk
betyr noe i nærheten av a ha ne
pa skraplanet — er det en mulig
het å skyve saken foran seg ogsa
i neste forpliktelsesperiode.

— Dermed risikerer vi også at
for eksempel det politiske
ansvaret i den aktuelle staten er
pa nye hender, sier 1-lovi ved
Cicero. — Men in id til løsning,
kan være at deler av utslipps
kvoten overføres til andre land.
Da il «mottakerlandene»
insistere pa at straffen gjen
nomfores.

- For sent inn i avtalen
Hovi mener at problemene med
handhevingsregimet i Kyoto
protokollen oppstar fordi dette
regimet ble designet til slutt i
av talen.

Selv om håndhevingsregimet
i Kyotoprotokollen og i Maas
tricht -avtalen er sterkere enn i
andre internasjonale avtaler,
burde regimet for hand
hevingen vært en del av starten
pa forhandlinger om internasjo
nale avtaler. Forhandlernu bak
Kyotoprotokollen skaffet seg
problemer med handhevingen
fordi man lagde avtalen først og
håndhevingsregimet til slutt,
sierllovi. I

Hvordan håndheve avtaler for utslipp?

Miljøavtaler - håndheving og effekt:

Skammekroken
skammelig nok?
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Med dronning Sonja, miljovernminister
Børge Brende og samferdselsminister
Torild Skogsholm til stede, var det stor fes
tivitas da Vegvesenet og Fylkesmannen i
Nord-Trøndelag den 8. mai i år markerte
at Norges hittil største miljørestaure
ringsprosjekt angivelig var fullført. Men
allerede på åpningsdagen kunne hiolo
gene påpeke at jobben bare var halvgjort.

Porten som skal hindre rev, mår, grev
ung, mink og røyskatt i å komme seg over
til øya fungerer ikke, slo Per (ustav
Thingstad og Otto Frengen fra Vitenskap
selskapets Museum og Svein-Hikon
Lorentsen fra Norsk institutt for natur-
forskning fast. Og fungerer gjør porten
fremdeles ikke som forutsatt. Forskjellige
tekniske problemer har ført til at den i
perioder har stått åpen slik at det har vært
fritt frem for firhente røvere, og selv når

Usedvanlig fuglerik
La oss ta et tilbakeblikk:

Tautra har lenge vært kjent som used
vanlig fuglerik. Siden begynnelsen av
1960-årene har øya jevnlig vært besøkt av
ornitologer og det foreligger en veldoku
mentert kartlegging av fuglelivet. Ved
begynnelsen av 1970-tallet var det på det
rene at Tautra og sjøområdene omkring
hadde en enestående betydning for fugle
livet, spesielt knyttet til det grunne og
2,5 -3 kilometer brede Svaet som skiller
Tautra fra fastlandet på Frosta. I ler var det

på grunn av sterke tide
vannsstrømmer eks
tremt gode næringsfor
hold for lommer, lapp
dykkere og dykkender -,

og for vadefugler i fjæ J)
resonen ved lavvann.

øya huset i 1970-årene Trøndelags største
hekkebestand av ærfugl med 1700 par,
landsdelens største hettemåkekoloni med
flere tusen individer og den største fiske
måkekolonien i Trøndelag med minst
2000 par.

Men i tillegg til være et betydelig hek
keområde var øya også en viktig raste-
plass under trekket vår og høst, en viktig
myteplass for særlig ærfugi, sjøorre og
svartand og et meget viktig overvin
tringsområde for vannfugler av forskjellig
slag. Antallet registrerte fugler i sjøområ
dene omkring Tautra i vintermånedene
var det høyest registrerte for noen lokali
tet i Trøndelag. Dominerende arter i vin
terhalvåret var ærfugl, sjøorre, havelle og
stokkand, men også andre andefugler,
lommer, skarv og alkefugler fantes i bety
delige antall. Tilsammen var det pr. sep
tember 1976 observert i 8o arter på og ved
Tautra, noe som var det høyeste regis

trerte antall arter for noen kjent enkeltlo
kalitet nord for Dovrefjell.

Vernetanken måtte vike
På bakgrunn av dette ble tanken om vern
tatt opp. I en rapport over Viktige udt
marksomrdder i Norden til Nordisk Råd i
1973, var Tautra av Miljoverndeparte
mentet ført opp som et av de viktigste ver
neohjektene i Norge med henvisning til
den da ferske Ramsar-konvensjonen. Men
til tross for dette klarte departementet
ikke å håndheve vernetanken i konkur
ranse med planer som samtidig ble lagt
for å skaffe øya veiforhindelse på en vei
molo tvers over Svaet.

Veiplanen møtte sterk motstand fra
ornitologer og naturvernere. Det ble
påpekt at en molo over Svaet ville stenge
for den gjennomstrømningen som var en
betingelse for de gode næringsforholdene
for fuglene. Høyst sannsynlig ville man få
bunnfelling av partikler i vannmassene
og en sedimentering på bunnen som langt

( iå vei ville ødelegge de naturgitte beting
elsene for fuglelivet. Men selv om veipla
nen helt åpenbart var på kollisjonskurs
med verneinteressene i et av landets vik
tigste vårmarksområder, ville Miljøvern
departementet ikke bruke naturvernlo
vens hjemmel om midlertidig vern inntil
forholdene var nærmere undersøkt. Fra
naturvernhold ble det bl.a. bedt om en
nærmere vurdering av å bygge deler av
veien over Svaet som bru med enten n
stor eller flere mindre åpninger i moloen

for å opprettholde gjennomstrømningen i
så stor grad som mulig.

Sterk tilbakegang
I 1976 sto så moloen ferdig, og det gikk
ikke lang tid før konsekvensene meldte
seg. Rovvilt som fritt kunne ta seg over til

øya førte til en
dramatisk tilbake
gang i hekkebe
standerie av både
ærfugl, fiskemåke,
hettemåke og
teist. I 1994 var
antallet hekkende
arfugler redusert
fra ioo par tyve
år tidligere til i
underkant av 8oo
par. Hva vinterbe
standen av ærfugl
angikk, var det nå
bare 30 prosent
tilbake. Sterk til
bakegang var det
også for flere
andre arter, og
dette førte nå
endelig til at Mil
jøverndeparte
mentet bevilget
penger til en kart
legging av situa
sjonen. Undersø
kelsene som
fulgte fortalte kort
sagt at situasjonen
var blitt slik orni
tologene og natur
vernerne på for-

hånd hadde sagt at den ville bli, rapporten
konkluderte med at «det er (derfor) abso
lutt påkrevet å foreta omfattende tiltak
dersom en skal ha noen forhåpn ing om å
restaurere de tapte kvalitetene».

Endelig vernet
I mellomtiden var Tautra i desember i 984
blitt vernet som naturreservat og fugle
fredningsområde og utpekt som Ramsar
område. Men rapporten klargjorde at
betingelsene som en gang var grunnlaget
for opprettelsen av verneområdet ikke
lenger var til stede: «De store negative
konsekvensene som er påvist pä grunn av
den etablerte kompakte veimoloen ut til
øya, har blitt så store at mange av de orni
tologiske kvalitetene ute på øya, som ga
forutsetningen for vernestatusen, i dag
står i fare for helt å forsvinne. Den ornito
logiske verdien av Tautra er allerede så
sterkt forringet at lokaliteten neppe kan
forsvare sin status som et internasjonalt
vernet våtmarksområde.»

Men fortsatt nøltv miljømyndighetene
med å foreta seg noe. Først da Ramsar
sekretariatet truet med å svarteliste Tautra
og dermed påføre Norge et alvorlig miljø
messig prestisjetap, kom pengene til en
restaurering av området på bordet. Etter
grundige undersøkelser, bl.a. datasimule
ring hos SINTEF av stromningsforhol
dene ved forskjellige åpninger av moloen,
ble det til slutt bestemt at 350 meter av
moloen skulle erstattes av bru. Arbeidene
tok til i slutten av januar, og i mai ble lan
dets hittil største miljørestaureringspro
sjekt med en prislapp på vel 40 millioner
kroner erklært fullført. Med rniljøvernmi
nisteren og samferdselsministeren og
omlag tusen andre til stede, kunne dron
ning Sonja åpne den nye Tautrabrua.
Under den løp strømmen igjen fritt gjen
nom Svaet, og forhåpentlig ville dette føre
til at næringsforholdene for fuglene blir
reetablert slik at området igjen får den
betydningen det hadde.

Bare halve jobben
Dette er gledelig og viktig nok, men like

vel bare halve jobben, understreker
Thingstad, Frengen og Lorentsen. —

Betingelsen for å bygge hekkebestandene
på øya opp igjen er at rovviltsperren på
hrua blir effektiv. Så langt er resultatet å
betrakte som skandaløst dårlig.

Sommeren 2003 var antallet hekkende
ærfugl på Tautra kun omlag 8o par, og
Lorentsen leder et arbeid med inngjerding
av hekkeområdet for å beskytte de få
fuglene som fortsatt hekker mot rovdy
rene som stadig kommer seg over på øya.
Ettersom det ennå er trekvart år til neste
hekkesesong har veimyndighetene og
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som er
forvaltningsmyndighet for verneområdet,
litt tid på seg til å få orden på forholdene.
Klarer de det ikke vil Tautra forbli det øya
nå har vært lenge —- en miljøskandale. U

Allerede under et besøk på Tautra i slutten av februar
fastslo ornitologene Otto Frengen (t.v.) og Per Gustav
Thingstad fra Vitenskapsmuseet i Trondheim at rov
viltsperren på den nye brua ikke ville fungere. Etter-
tiden har vist at de har fått helt rett.

Av KARL H. BROX (tekst og foto) den er lukket klarer flere av artene å for
sere den sperren som dette er ment å være.

— Klarer man ikke effektivt å holde rov
viltet borte fra øya, svinner håpet om å
bygge opp igjen øyas store hekkebestand
av ærfugl, sier de tre forskerne, som i åre
vis har fulgt utviklingen på den en gang så
fuglerike øya.

...

Åpningen i moloen mellom Frosta og Tautra er 350 meter lang.
Modellforsøk ved SINTEF har vist at dette gir god nok gjennom
strømning til at niuslinger igjen vil slå seg til på sjøbimnen i
Svaet og gjenskape de gode nceringsforholdene for cerfugi og
andre dykkender.
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Av JENS P. TOLDNÆS

Verdenshavene er etterhvert betydelig for
urenset av hormonhermere. De miljoska
delige stoffene infiserer hele det marine
okosystemet, og forstyrrer forplantningen
hos artene som lever der, viser underslo
kelser gjort av forskere ved University of
Alaska Fairhanks og Hawaii Institute of
Marine Biology.

østrogen er et viktig stoff for reproduk
sjon häde hos dyr og mennesker. Samtidig
skaper flere østrogentyper og såkalte os
trogenliknende stoffer stadig større pro
blemer i naturen. Spesielt gjelder dette i
det marine miljøet, men også i ferskvann
er det funnet forstyrrelser hos arter som er
utsatt for ostrogenforurensmng.

Legemidler
Ifølge tidsskriftet Environmental Science
viser nye undersøkelser at legemidler tro
lig bidrar i betydelig grad til den negative
utviklingen. P-piller og andre legemidler
som inneholder hormoner og hormonlik
nende stoffer selges i økende grad, og
restene av dem havner i kloakken. Hor
munhermende stoffer tilhører ikke en
type forurensning som stoppes av rense

anlegg og følgelig havner østrogen til slutt
i havet.

Skader hele næringskjeden
Laboratorieanalyser av blant annet svam
per, skalldyr og mollusker viser en serie
skadelige effekter av østrogen i forskjel
lige former og konsentrasjoner under en
rekke forskjellige forhold. Men det finnes
stadig få undersøkelser, og folgelig liten
kunnskap, om hvordan menneskelig os
trogenenforurensning påvirker vekst,
utvikling og reproduksjon hos dyr i sitt
naturlige element.

De amerikanske forskerne samlet i alt
129 vannprøver fra tjue lokaliteter som til
sammen skulle representere en serie av
forskjellige kystlinjer i tre forskjellige hav,
alle med ulik grad av påvirkning fra men-

neskelig kloakk. Fra tørre, ubebodde kyst-
strekninger til sterkt påvirkede lokaliteter
som ved utløp av kloakkrenseanlegg. Med
unntak av en prøveserie fra en svært foru
renset sjø i Arizona, ble samtlige prøver
tatt i Det Karibiske hav, Stillehavet og
Atlanterhavet.

Alle prøver viste at desto nærmere man
var befolkningssentra jo mer østrogen
fant man, og de høyeste verdiene ble fun
net i forbindelse med kloakkutslipp.Ver
denshavene er etterhvert betydelig foru
renset av hormonhermere. De miljøska
delige stoffene infiserer hele det marine
økosystemet, og forstyrrer forplantningen
hos artene som lever der, viser underslø
kelser gjort av forskere ved University of
Alaska Fairbanks og Hawaii Institute of
Marine Biology.

Skulle du ha kommet over en liten
øgle eller slange på billigsalg i Sve
rige, skal du vite at øgla kan få
fastlege hvis den skulle trenge det.

AV JORUNN GRAN

— Ja. Du kan komme hit med øgla di hvis
den er syk.

Vi har ringt veterinærenes poliklinikk
og forespeilet dem et snarlig mote med
Øgla Øystein og Slangen Snorre. Begge
kjæledyrene er ikke-eksisterende, men vi
blir likevel beroliget ved tanken på at nor
ske veterinærer faktisk ikke holder seg for
gode til å behandle arter som det er ulov
lig å holde her i landet.

— En dyrlege kan ikke nekte å behandle
et sykt dyr.

Dette er svaret vi får flere steder.
— Men nårjeg møter opp med etforbudt dyr

blir jeg vel anmeldt?
— Veterinærer har taushetsplikt, og vi

oppfordrer dem til følge sin egen samvit
tighet. Noen ganger får vi beskjed, og hvis
dyret er en risiko for annet dyrehold eller
det for eksempel er fare for smitte, bør vi få
beskjed, sier distriktsveterinær Arne Krø
vel. Men dette er et dilemma for veteri
nærene, og vi legger ikke press på dem.

Hvis reptilen din blir meldt til dis
triktsveterinæren eller fylkesveterinæreri,

er sjansene små for at den får leve lenge i
landet her.

Det skal mye til for å få dispensasjon
fra forskriften, i praksis er det umulig, sier
distriktsveterina’ren.

Som dyrevenn bor du være klar over
ting til: Norske veterinærer har som regel
ikke erfaring med å behandle slike dyr.
Dermed har kanskje Øgla Øystein det
bedre et helt annet sted enn i stua di. S

FAKTA:

• Forskriften om forbud mot eksotiske
dyr fastslår at det er forbudt å innføre,
selge, kjøpe, gi bort, ta imot eller å
holde som husdyr, selskapsdyr eller i
fangenskap på annen måte
fremmedartede (eksotiske) pattedyr,
krypdyr, padder, frosk og salamander.

• De som eide skilpadder da forsknften
ble innført, kunne beholde skilpaddene
sine til dyrene døde, og eiere av andre
eksotiske dyr, kunne søke om dispensa
sjon til å beholde dyret ut levetiden.

• Det er ikke riktig at det er tillatt å
kjøpe eksotiske dyr som allerede er i
landet.

• Ulovlig hold av eksotiske dyr framheves
som ett av sju tilsynsområder som
dyrevernnemndene har vanskelig for å
håndtere.

reisende åttebeinte - de

fikk nemlig leve videre i et

offentlig naturreservat,

melder Reuters nyhetstje

neste.

Miljooppgaver i fokus:

• opprenskning av sjobunn stoy
• utslipp til sjø utslipp til luft

Ulovlige dyr får også hjelp

Hormonhermere i alle hav
Det kommer fra kloakken og
lager kaos i naturen.
Forskere tror den økte
bruken av legemidler med
ostrogen lignende stoffer er
en alvorlig miljøfare.

Forlot edderkopper på flyplassen
• En reisende forlot nylig

500 chilenske taranteller

på Mexico City internasjo

nale flyplass. Årsaken skal

være at edderkoppeieren

slet med å lille ut import-

papirene. Ifølge myndighe

tene døde 135 av tarantel

lene, og 20 av de som
overlevde ble donert til en

dyrepark. Best gikk det

kanskje for resten av de
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Vi kan få
mer villmark

AV JENS PETTER TOLDNÆS

I Ivor mye villmark er det igjen her i landet?
I)irektoratet for naturforvaltning (DN) har
snart svaret.

I løpet av 2003 gjennomfører DN i sam
arbeid med fylkesmennene, kommunene
og Statens kartverk en ny kartlegging av
inngrepsfri natur i Norge. Delte er områ
der som i luftlinje ligger mer enn n kilo
meter unna tyngre tekniske inngrep.
Eksempler på slike inngrep er veier, kraft
overføringslirijer og vannkraftmagasiri.
Siste gang inngrepsfrie områder ble kart-
lagt, var i 1998.

- Vi håper i være ferdige med arbeidet i
løpet av året, slik at vi har rapporten klar ved
juletider, sier Reidar Dahl i DN.

Forsvinner fort
Inngrepsfrie områder blir sett på som en
viktig del av norsk natur, og Stortinget har
lagt klare føringer om å hevare disse områ
dene mest mulig inlakte. Dette ut fra hen
synet til blant annet vår nasjonale natur-
arv og det hiologiske mangfoldet generelt.

Likevel forsvinner villmarka i Norge i et
alarmerende tempo. Ved forrige kartleg
ging i 1998 viste det seg at inngrepsfrie
områder i perioden 1988— 998 ble redusert
med eirka 4500 kvadratkilometer — eller
med tre prosent—av det vi hadde 1988.

En av de store «villmarksspisende> fak
torene i Norge de senere år er hytteutbyg
ging. DN tar likevel ikke spesielt hensyn
til hytter når de regner ut prosenten vill
mark.

Vi konsentrerer oss om veiene og reg
ner med at store, nye hyttefelt med høy
standard nødvendigvis også har vei, sier
DahI.

Nesten ingenting urørt
Grunnen til at DN opererer med begrepet
villmarkspregede områder, og ikke for
eksempel «urort natur», er at det er nær
mest bare breer og svært høyereliggende

områder som kan kalles urørt her i landet.
Ifølge Dahi er det ikke nødvendigvis

slik at prosenten villmarkspregede områ
der må gâ ned, eller i beste fall holdes kon
stant. Det er også mulig i snu trenden.

— Det hender vi får beskjed om at en vei
er grodd igjen. Slike fenomen kan fore til
at prosenten øker, sier han.

ifølge DNs definisjon vil heller ikke en
nedgravd kraftledning ødelegge for
muligheten til i definere et område som
villmarkspreget. Slik nedgraving, samt
endring av regulerte dammer og kraftut
hygginger, vil også gi oss mer villmark.

Men det er ikke nødvendigvis enkelt —

en del naturinngrep er irreversible, i andre
områder vil det kreve store summer å få
tilbake naturtilstanden i områdene.

Kommunene viktige
Lokalkunnskap er nødvendig for å samle
inn informasjon om visse typer inngrep.
Blant annet finnes det tusenvis av kilome
ter med traktorveier og andre private veier
som ikke finnes i nasjonale databaser.

Siden kommunene har best detalj-
kunnskaper om aktiviteten innenfor sine
arealer, vil de spille en viktig rolle i den
kommende kartleggingen.

Kommunene har fàtt tilsendt manusk
art der de blir bedt om å tegne inn veier
bygd i perioden januar1998 til januar 2003.

Resultatene fra kartleggingen 2003 skal
sammenliknes med status for 1988 og
1998, slik at det framkommer hvordan
situasjonen har endret seg i perioden.

Av JORUNN GRAN

Den danske Miljostyrelsen har publisert
rapporter fra flere forskningsinstituttter
som belyser problemene med nedbryt
ningsprodukter fra sprøytemidlene Prefix
og Carsoron. Begge midlene har vært for-

budt i Danmark i fem år, men det viser seg
at nedbrytningsproduktet BAM fra disse
midlene er tungt nedbrytbare, skriver
avisa lnformation.

Mulig kreftrisiko
EUs nye grenseverdier for BAM er satt til

Selges ikke
Norske overvåkingsprogrammer har lett
etter BAM — eller 2,6-diklobenzamid —

siden 1998, og stoffet er påvist i bekker og
grunnvannsbrønner. Ifølge Statens foru
rensningstilsyn kan stoffet være vanskelig

Overfiatevann i Norge
93 prosent av drikkevannet i Danmark
kommer fra grunnvannsboringer, men
funnene av pesticider i overflatenært

grunnvann er enda høyere enn i vannver
kene. Rester av pesticider er tidligere fun
net i 35 prosent av prøvene i dette vannet.

I Norge får 9 prosent av befolkningen
drikkevann fra store vannverk. 82 prosent
av vannet i vannverkene er overfiatevann.

Jordforsk er overvikingsorgan for
avrenning av plantevernmidler fra land
bruk i Norge, og overvåkingsprogrammet
JOVA undersøker blant annet bekker,
elver og drikkevannsbrønner med tanke
på pesticider. Funn fra dette programmet
viser innhold av enkelte stoffer over de
såkalte drikkevannsgrensene. Men helse-
myndighetene forventer ikke at disse stof
fene skal gi negative helseeffekter.•

Vl49, 4W

Andelen villmarkspregede
områder i Norge er på rask
retur. Fornuftig planlegging
kan stoppe trenden. Nedgra
ving av kraftledninger og
gjengroing av gamle,
ubrukte veier kan snu den.

Seiglivet gift i vann
Sprøytemidler som for lengst er forbudt, kan ha gjort så store
skader at en femtedel av Danmarks vannverk blir nødt til å
innføre rensing om få år. Også i Norge overvåkes midlene.

0,10 mikrogram per liter, men det trengs
mer forskning på hvordan BAM påvirker
menneskers helse. Det amerikanske foru
rensningstilsynet (EPA) klassifiserer imid
lertid stoffet som mulig kreftfremkal
lende for mennesker. Men forsøk så langt
viser til forekomst av stoffet i mat og ikke
i drikkevann. Diklobenil som BAM er ned
brutningsprodukt fra, er klassifisert som
såkalt klasse C kreftfremkallende.

å finne i analyser pi grunn av binding til
plast, noe som betyr at mengdene som
avdekkes i undersøkelser kan være for
små i forhold til de faktiske forholdene.
Pesticier med diklobenil har ikke vært
solgt i Norge siden før 2000, men erfa
ringer fra Sverige viser at produkter som
brytes ned til BAM kan ha vært brukt
lenge etter at det ble innført stans i salget.
Det svenske Livsmedelsverket melder at
mengdene av stoffet i grunnvannet stabi
liseres snarere enn å avta.
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1. Kort beskrivelse av AvtaleGiro
AvtaleGiro 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 (regninger) fra betalingsmottakere som
betaler har bekreftet til banken (fast betalingsoppdrag)
omfattes av tjenesten. Det vises til punkt 2 nedenfor.
De betalingsmottakere som betaler har opprettet faste
betalingsoppdrag (AvtaleGiroer) for, vil sende betalingskra
vet til banken. Det vises til punkt 3.
Senest syv dager før regningen skal betales vil det bli sendt
varsel til betaler med informasjon om hvilke regninger 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)
For hver betalingsmottaker som omfattes av AvtaleGiro,
skal betaler opprette en AvtaleGiro (et fast betalingsop
pdrag) med banken. For samme betalingsmottaker kan det
opprettes flere AvtaløGiroer 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 beløpsgrense pr. trekkmåned.
AvtaleGiroer kan opprettes samt tilbakekalles, sperres og
endre av betaler ved personlig fremmøte i banken eller
på annen måte etter nærmere anvisning. Et tilbakekall, en
sperring eller en endnng skal være gjennomført fra og
med påfølgende virkedag 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 AvtaleGiro vil betaler
motta forhåndsvarsel som nevnt i punkt 4, før kontoen skal
belastes. Banken skal penodisk sende betaler informasjon
om opprettede Avtale- Giroer og eventuelle tilbakekallinger,
sperringer eller endringer.

3.Innlevenng av betalingskrav
Betaler samtykker i at opplysninger om AvtaleGiro kan gis
til betalingsmottaker. Opplysningene vil gjøre det mulig for
betalingsmottakere å fremsette betalingskrav mot betaler
gjennom AvtaleGiro tjenesten.

4.Forhåndsvarsel til betaler
Det vil bli sendt varsel om forestående betalingers senest
syv dager før belastning av konto skal finne sted (se punkt
6).
Varselet skal være skriftlig og minst inneholde opplysninger
om betalingsmottaker, beløpets størrelse, hva regningene
gjelder og tidspunktet for belastning av betalers konto
(betalingsdag).
Betaler skal på grunnlag av tilsendt varsel kontrollere at
opplysningene 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 for informasjon
om betalingskrav ved henvendelse til banken.
Betalers mulighet til å velge bort skriftlig varsel - betaler
kan avtale med sin bank at skriftlig varsel ikke skal
sendes. Informasjon om betalers valg, vil videresendes
betalingsmottaker som en del av opplysninger om “egne
kunders faste betalingsoppdrag’

5.Stansing av enkeitstående betalinger
Dersom betaler ikke ønsker at banken skal gjennomføre en
enkeltstående 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
gjennomføre en betaling ved å belaste betalers konto på
angitt betalingsdag. Selv om det i en AvtaleGiro er angitt
betalingskravets art, vil banken ikke kontrollere hva betalin
gen gjelder.
Betalingsmottakers konto vil bli godskrevet på betalingsdag
eller første virkedag etter.
Betalingen vil ikke bli gjennomført dersom betalingskravet
ligger utenfor fastsatte rammer i AvtaleGiroen. Det samme
gjelder dersom betaler har stoppet betalingen, betalers kon
toforhold i banken er opphørt sperret eller banken av annen
saklig grunn ikke kan gjennomføre betalingen.
Banken vil normalt kontrollere om det er dekning på betal
ers konto for det beløp som skal belastes. Dersom det
ikke er dekning på kontoen på betalingsdag kan banken i
inntil fire påfølgende virkedager utføre dekningskontroll. Ved
betalingskrav med samme betalingsdag, har banken intet
ansvar for i hvilken rekkefølge betalingene blir belastet kon
toen, 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 alterna
tiv betalingsmåte gis av banken. Banken vil også informere
betaler dersom betalingsmottaker annullerer betalingskra
vet.

7.Konsekvenser for betaler når betalingen ikke blir
gjennomført
Dersom en betaling stanses eller andre forhold som nevnt
under punkt 6 medfører at kontoen ikke belastes på angitt
betalingsdag vil betalingsmottaker kunne kreve forsinkelses
rente, gebyrer el, av betaler. Banken er ikke ansvarlig for
lovbestemte forsinkelsesrente, som skyldes forhold på betal
ers side.

8.Bankens ansvar ved forsinket betallngsoverfønng
m.v.
Banken er ansvarlig for direkte tap (krav om forsinkelses

rente, inkassogebyrer 0.1.) som betaler er påført som følge
av forsinket betalingsoverføring jfr. Punkt 7 over. Dette
gjelder likevel ikke dersom forsinkelsen skyldes forhold uten
for bankens kontroll som banken ikke med rimelighet kunne
ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller unngå eller
overv,nne følgende av.
For indirekte tap som betaler har lidt (f.eks. tap av kontrakt)
er banken ansvarlig dersom tapet er voldt ved grov uakt
somhet eller forsett fra bankens side.
Bankens ansvar etter reglene 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 oppret
tede faste betalingsoppdrag, skal banken uten ugrunnet
opphold rette feilen og godskrive kontoen med rett beløp
og eventuelt rentetap. Har betaler forsettlig eller grovt uakt
somt 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 k
av banken to uker etter at skriftlig varsel er sendt
Betaler samtykker i at banken belaster kontoen for
fastsatte priser.

11. Henvendelser 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
betalingsmottaker) skal betaler ta direkte opp med betal
ingsmottaker.

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 vilkårsendringer si opp avtalen i henhold til punkt 13.
Banken skal i avtaleperioden innhente uttrykkelig aksept
fra betaler ved endringer i avtalevilkårene som medfører
vesentlig økt risiko fro betaler.

13. Opphør av avtalen
Betaler kan med en dags forhåndsvarsel si opp avtalen med
banken. Banken kan si opp avtalen med firø 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 til 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 parts side. Banken skal oppgi hevingsgrunnen.
Dersom det oppstår tvist mellom betaler og banken om
avtaleforholdet kan betaler bringe saken inn for Bankklagen
emnda til uttalelse. Banken skal i den forbindelse gi betaler
nærmere informasjon om Bankklagenemnda.

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 Naturvernforbundets lokal- og fylkeslag rundt i landet er
den viktigste ressursen i arbeidet vårt.

Som medlem gir du også et viktig økonomisk bidrag til naturvernarbeidet i Norge. Du er med på å finansiere
en effektiv og slagkraftig 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 eller 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. Det øverste skjemaet benyttes til å betale medlemskontingenten i ett årlig bidrag. Med det nederste skjemaet kan du betale
medlemskontingenten i flere omganger, og i tillegg gi regelmessige gaver til Norges Naturvernforbunds arbeid.

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! ‘Q
Med vennlig hilsen Tore Killingland

Norges Naturvernforbund Generalsekretær

Naturen trenger deg
Vi spiller hasard med klodens klima. Stadig flere dyr og planter er truet. utbyggingsplaner 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 vil at mitt bidrag også dekker medlemskap iNorges Naturvernforbund: QHovedmedlemskap (320 kr/år)

La naturen gå I arv’lAvtaIe RHr(60k/S
kr/år)

Jeg ønsker å støtte Norges Naturvernforbund med AvtaleGiro og vil gi:Q50 kr [1100 kr []200kr
annet beløp kr den 15. hver Qmnd []kvartalQår med start i mnd. (husk
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Av JORUNN GRANN (tekst og foto)

— Friluftsliv og natur er en viktig del av
den norske folkesjela, og også de som
kommer etter OSS skal ha villmark, var
Børge Brendes hilsen da han i. juni
entret talerstolen i landsmøte-lavvoen på
Skallarstuggu.

Dette er noen av utfordringene Brende
fikk med seg hjem fra Nord-Trøndelag:

FINN MARK:
— Restriktiv politikk for motorferdsel i
ut mark!

«Vi trenger en nasjonal styring der
målsettingen i motorferdssel loven blir
praktisert. Antall kjøretøyer for ferdsel
utenfor vei, og bruken av dem, stiger fare
truende. Arsaken er delvis en uforsvarlig
clispensasjonspraksis i mange kommu
ner. Den samme bekymringsfufle utvik
lingen har vii lang tid sett i scooterbru
ken vinterstid. Det statlige miljøvernap
paratet må få sterkere styring med
motorferselen i utmarksområdene.

NORDLAND:
— Redd de gjenværende verneverdige og
urørte vassdragene i fylket vårt!

«NyE har ignorert særdeles vehegrun
nede verneforskiag og ikke inklkudert
Vefsna i stii forslag til suppleringen av
verneplan for vassdrag. Innholdet i Sem
erklæringen tilsier at Vefsna vernes sam
men med flere andre vassdrag, som Eide
vassdraget, Ytre og Indre Stelåga, Natt
moråga, Messingåga, Kjerringåga,
Oldervikelva, Stikvassdalen, Sakesnvis
elva, Aselivassdraget og Vasjaelva. Miljø
vernministeren må sørge for at Regje
ringen etterlever Sem-erklæringen og
eventurelt lar det være opp til Sotor
tinget å ribbe vassdragvernet én gang til!
20

SØR- OG NORD-TRØNDELAG:
— Helhetlig forvaltningsplan for våtmar
kene rundt Trondheimsfjorden!

«Forvaltningsplanen for våtmarkssy
stemet rundt Trondheimsfjorden må
omfatte sammenhengene mellom de

ulike delene av området, slik at vi slipper
datens «bit for bit»-forvaltning der
enkeltområder blir trukket ut av sam
menhengen og behandlet hver for seg.

NORD-TRØNDELAG:
— La fjelireven leve!

«Fjellreven er det pattedyret som er
nærmest utrydding i den skandinaviske
fjeliheimen. Konservative anslag fra for
skerne viser at det kun er o voksne fjell
rever igjen i Sverige og Norge. Det mest
akutte tiltaket som bør igangsettes aller
ede førstkommende vinter er rødrev
kontroll. Dette tiltaket bør samordnes
med svenske myndigheter i Jämtland for
å få optimal effekt.

MØRE OG ROMSDAL:
— Minikraftverk — bit for bit og skvett for
skvett uten helhet

«Den generelle håndteringen av mmi-

kraftverk må gi større rom for allmenne
hensyn. Verna vassdrag kan ikke tørrleg
ges skvett for skvett når hovedmålet er at
vannet skal renne fritt. Mmi- og mikro
kraftutbygging må skje i mye mer kon
trollerte og bærekraftige former enn det
som blir praktisert nå!

SOGN OG FJORDANE:
— Kjøsnesfjorden må sikres mot utbyg
ging!

«Regjerningen må si nei til Kjøsnes
fjorden kraftverk og en uakseptabel
kraftutbygging i Jostedalsbreen nasjo
nalpark. A gå inn i en nasjonalpark for å
få til kraftutbygging vil være å søke
maksimal konklikt med oppsynet om
verdifull natur. Sem-erklæringen var et
løfte om ikke å godkjenne nye utbyg
ginger av slike dimensjoner som den
aktuelle Kjøsnesfjorden og i så unik og
verdifull natur.

HORDALAND:
— Rydlandsvassdraget og Fugladalsvass
draget må inn i Verneplan 5!

«Bare tre av T 2 vassdrag kom med i
verneplanen da NVE ga sin innstilling til
Olje- og energidepartementet. Prosessen
med verneplanen er derfor sterkt uthu
let, og NVF. synes å ha holdt unna svært
verneverdige vassdrag med tanke pä
framtidig energiproduksjon. Dette er
klart i strid med Stortingets forutsetning
om at de aller fleste vassdrag som står
igjen skal forbli urørt og at epoken for at
de store vannkraftutbygginger er over.

• Norges Naturvemforbunds landsmøte

2002. utnevnte to nye æresmedlemmer:

Per Flatberg og Ragnar Vik. De to har

gjort en særlig fortjenestefull innsats for

forbundets formål siden midten av 1960-

tallet.

- Per Flatbergs navn vil alltid være

knyttet til vassdragsvemet. Ingen i det

frivillige naturvemarbeidet har hatt en

finger med i så mange vassdragssaker

regionale oljevernberedskap er teknisk
katastrofefokusert.

VEST-AGDER:
— Ikke kutt vassdragskalkingen!

«I vårt fylke er det i de siste ro år blitt
investert om lag o millioner kroner i
statlige midler til kalking for å få laksen
tilbake i vassdragene Mandalselva,
Audna, Lygna og Kvina. I tillegge har pri
vatpersoner, elveeierlag og energiverk
investert fglere titalis millioner. Resulta
tene av storsatsingen har begynt å vise
seg, og et kutt i kalkningsmidlene slik
det er foreslått i revidert nasjonalhud
sjett vil kunne får dramatiske negative
konsekvenser—-og i verste fall kan dette
medføre at hele arbeidet er bortkastet.

TELEMARK:
— Fjern miljøgiftene i Grenlandsfjordene!

«Vi ber miljøvernministeren snarest
ta initiativ til de tiltak som er nødvendig
for at sjømat fra Grenlandsfj ordene igjen
skal kunne spises. Vi forventer at staten
og industrien finansierer de tilta- >

Landsmøtet
utfordret
Børge Brende
Vern Vefsna! La fjelireven leve! Stans dumping av olje!
Statsråd Børge Brende fikk klare utfordringer fra Norges
Naturvernforbunds fylkeslag på landsmøtet i Levanger. Et
landsmøte som var lagt til fantastiske omgivelser i Frolfjel
let i Nord-Trøndelag. Møter i lavvo. Morgenturer for fugle
tittere. Lokalt produsert mat. Kveldstur med lokale kultur-
og kunnskapsinnslag. Døgnkontinuerlig vertskap. Det var
ingenting i veien med rammene omkring denne samlingen.

ROGALAND:
— Bedre oljeberedskap!

«I Ivert år slipper skip i norske farvann
ut 20 ooo tonn olje og oljeholdig vann.
Det dreier seg om kroniske utslipp som
antakelig skjer daglig et eller annet sted
langs vår langstrakte kyst. I Rogaland har
ulovlig dumping av olje, mest sannsyn
lig forårsaket av skip, ført til omfattende
fugledød. Men oljesølepisodene på Roga
landskysten har vist at vår nasjonale og

forbundet verdig.
Møter i luwo og frokost i det grønne. Landsmøtet foregikk i omgivelser Naturvern-

NOR
NAIUR/DKIr

Erik Solheim presenterer de nye æresmedlemmene Ragnar Vik (t.v) og Per
Flatberg.

- Takk for fortjenestefull innsats!
som han har, sa leder Erik Solheim ved

utnevnelsen.

Ragnar Vik kom til Naturvemforbundet

i forbindelse med dannelsen av Femund

utvalget i 1965.

- Ragnar Vik har i alle år velvillig brukt

mye tid som rådgiver, juridisk og på andre

felt, og har vært en støttespiller for

mange i organisasjonen, sa Solheim.
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> kene som skal til for å få opphevet
kostholdsrestriksjonene på fisk og skall
dyr fra Grenlandsfjordene.

VESTFOLD:
— Effektiv kontroll på NOAI I Langøya!

«Langøya var i utgaogspunktet en
naturperle i midtre Oslofjord. NOR
CEMs kalkhrytning og nå NOAHs depo
nering av spesialavfall har for titusener
av naboer virket som å vn en kniv rundt
i landskapet. Viktige deler av nærmiljøet
er forbrukt uten fnugg av kompensa
sjon. NOAI-ls virksomheter skal nå leg
ges ut for salg til private aktører. Kan
miljøvernministeren garantere at kon
trollregimet for private aktører vil bli
minst like effektivt som idag, og at reha
hilitering omsider vil bli fulgt opp?

BUSKERUD:
Fred Trillemarka-Rollagsfjell!
«Kampen om Trillemarka-Rollagsfjell

handler om et av våre siste nasjonale ver
neverdige storområder av naturskog.
Området er vurdert som et svært verdi
fullt område fordi det er registrert et
svært intakt skogbilde med en rekke
sjeldne arter knyttet til natur- og urskog.
Et stort antall rødlistearter av laver,
moser og sjeldne insekter finner levefor

- Vefsna skal inn i verne-
planen! Aksjonsgruppa
Vern Vefsna får støtte
fra Norges Natur
vernforbund, Den
Norske Turistforening og
Norges Jeger- og Fisker
forbund.

AV JORUNN GRAN

Aksjonen Vern Vefsna fort
setter kampen for at Vefsna
skal bli tatt inn i utvidet ver
neplan. 1juli arrangerte ver
negruppa elvevandring med
treff på gården Furuheim i
Susendal.

Om lag 40 personer møtte
fram for å støtte verne
gruppa, og stort ingsrepresen
tant Kjetil Bjørklund (SV) var
blant de frammøtte.

— Vi har ikke råd til å øde
legge denne naturperlen. Vi
har et ansvar for dem som
kommer etter oss. Det er
dette ansvaret vi må være oss
hevisst og ta på alvor, sa Bjør
klund til Helgeland Arheider

hold der. Vi oppfordrer til heva ring fram
for naturforringelse, og inviterer miljø
vernministeren med på tur i de deler av
området som ennå ikke er vernet.

OPPLAND:
— Skytefeltet på I Ijerkinn tilhake til
naturlig tilstand!

«Vi må ta nye steg for å gjøre forvalt
ningen av nasjonalparker og landskaps
vernområder til en aktiv rikdom. Nasjo
nalparkene skal ha et strengt vern. Vi
skal ikke ha tilrettelegging der naturen
hør være i fred, og overføring av forvalt
ningsansvar til kommunene krever tett
oppfølging. Det overordnede nasjonale
vemehensynet må sikres, og Snøheim på
I ljerkinn blir den første provesteinen.

HEDMARK:
— Ny, miljøhasert samferdselspolitikk!

«økende veitrafikk og flytrafikk gjør
det enda vanskeligere å nå Norges kli
mamål etter Kyotoavtalen. Veihygging
beslaglegger verdifull natur, og er en
stor arealforbruker i byer og tettsteden
Vi utfordrer Brende til å bidra til å stanse
videre planlegging av 4-felts motorvei
fra Jessheim til Kolomoen, og samtidig
forsere bygging av dobheltsport på jern
banestrekningen Eidsvoll-l-lamar.

blad i forbindelse med elve
vandringen.

Arne Rasmussen og Leif
Elsvatn i Vern Vefsna ønsker i
tiden framover å spre infor
masjon om vassdraget og i til
legg bygge allianser.

— Vi vil jobbe for at folk flest
skal få best mulig kunnskap
om de planene Statkraft har,
sier Rasmussen og Elsvatn.

Statkraft var representert
på elvevandringen, og senior-
rådgiver Tormod Schei for
sikret overfor 1 lelgeland
Arbeiderblad at krafselskapet
ønsker å belyse alle sider ved
en eventuell utbygging. En
kartlegging av konsekven
sene ved utbygging skal gi
svar på om det er mulig med
en såkalt skånsom og miljø-
vennlig regulering.

Leif Elsvatn i Vern Vefsna
understreker på sin side at all
erfaring viser at en påbegynt
utbygging av vassdrag, resul
terer i en fortsatt utbygging.

-- Vi akter ikke å gi Stat-
kraft lillefingeren.

OSLO OG AKERSHUS:

— Egen lov for hymarker og tettstednære
friluftsområder!

«Vi trenger et lovverk som sikrer faste
grenser, som setter friluftsliv og natur
vern i sentrum for forvaltningen og som
samler forvaltn ingsansvaret hos én
instans: miljømyndighetene. Det må
ikke være slik at den enkelte kommune
eller fagetat avgjør viktige forvaltnings
saker i hymarkene. Slike avgjørelser må
være en del av en helhetlig, samordnet
forvaltning.

ØSTFOLD:
— Flaldenvassdraget og l-Ionnølvassdra
get må berges!

<5o år med en landbrukspolitikk som
har åpnet for dramatiske avrenninger
fra jordbruk og skogbruk, truer våre
vassdrag. Bortimot 200 mil med bekker
og elver er lagt i rør i Østfold de siste 50

årene. Alt dette må graves opp igjen, og
vi må restaurere naturen med naturens
egne fangdammer og bekkefarvegeta
sjnn som holder jord og næringsstoffer
på land og ikke i vann. Det er behov for
omstillingsmidler, slik at jordbruket kan
leve i pakt med naturen og ikke på
bekostning av naturen, og staten må inn
med 350 millioner som en startpakke.

ringen og reindriftsnæringen.
I oppropet legger organisa

sjonene også vekt på at rov
dyr har en viktig funksjon i
naturen — på toppen av
næringskjeden — og at økosy
stemene ikke er intakte uten
disse artene.

— Nye virkemidler må til,
sier de fire organisasjonene, og
understreker at forebyggende
tiltak i beitenæringene må til
før felling av rovdyr vurderes.

Du finner organisasjone
nes opprop på www.natur
vern.no

JJ
et vart fart i debatten då den

tidlegare sjefen for det bri
tiske meteorologiske insti
tuttet, sir John I loughton, i
sommar karakteriserte kli

maendringane som masseøydeleggings
våpen. Det var ikkje det ekstreme veret
som vekte nye reaksjonar, men saman
likninga.

Poenget er tankevekkjande. Det fører
ein ny dimensjon inn i klimaspørsmålet.

Etter kvart har vi akseptert klimafor
styrringane som eit uheldig utslag av det
vi men neska driv med på jorda. Verds
samfunnet ser på samanhengen mellom
menneskeskapte utslepp og klimaskadar
som vitskapleg dokumentert. Svaret på
denne situasjonen er så langt Kyotoavta
len om felles tiltak for å redusere
utsleppa. Men vi veit at
denne avtalen i praksis
ingenting har å seie for
klimaet, sjølv om han blir
ratifisert og gjennomført.
Til det er tiltaka for pus
lete. Halmstrået er at Kyo
toavtalen er ein start, og at
større steg må komme sei
nare. Men vil dette halm
strået halde seg flytande?

A kalle drivhusgassane
for masseøydeleggingsvå
pen, er å setje saka i eit
anna lys, etisk og juridisk.
Masseøydeleggingsvåpen
er i seg sjølv i strid med
folkeretten. Det er forbode
å utvikle eller bruke biologiske eller kje
miske våpen som drep og lemlestar i stor
skala. Dci manglar internasjonal legiti
mitet, på same måte som brot på men
neskerettane eller terroraksjonar mot
uskuldige ikkje er akseptert. Folkeretten
kan dra nokon til ansvar for slike hand
lingar.

Konsekvensane av å fyre opp under
den globale temperaturstigninga kjen
ner ikkje landegrenser. Uskuldige men
neske kreperer i titusental, både rike og
fattige. Tørke, ilaum og orkanar slår til i
blinde. Enorme samfunnsverdiar går
tapt. Matproduksjon og økosystem bryt
saman. Menneskerettar blir krenka.
Ileile statar kan drukne.

Er det nokon grunn til å sjå på slike

hendingar med andre
etiske briller enn på
‘I’win ‘l’ower i grus eller
Nagasaki i ruinar? Er
masseøydelegging
med atombomher
verre enn med klima-
bomber? Er det etisk
forkasteleg og folke
rettsstridig å ta livet av
uskuldige menneske
med sennepsgass,
medan det er heilt i
orden å gjere det med
klimagassar?

Dersom svaret er
nei, er det då rimeleg at
selskapa som står for utvinning og utnyt
ting av fossilt brensel kan halde fram

utan å stå til ansvar for
knnsekvensane? Er det
som det skal vere at sel
skap og statar tener stort
på oljen, medan millio
nar av menneske kan
skje blir flyktningar frå
klimakrigen?

Når det blir stilt spørs
mål ved klimaeffekten
av oljeutvinning, har det
pragmatiske svaret vore
at det hjelper ikkje om
eg skruer til kranane, for
då vil andre herre opne
sine. Det er vel ikkje
verre at eg tener pengar
enn at andre gjer det? I

dette svaret er det nok ein økonomisk
logikk, men denne logikken herre for
sterkar den allmenningens tragedie som
klimaendringane er. I slike saker har
ikkje økonomane nnko viktigt å seie.

Dersom vi seier at menneskapte kli
maendringar er



Verv en venn... . .
. eller kjøp noe til deg selv!

Fuglesang-CD:
Dobbel CD med 197 nordiske
fuglearter. Innholdsfortegnelse
som gjør det enkelt å finne fram
følger med.
Ordinær pris: 295,-
Medlemspris: 220,-
Vervepris: 1 medlem

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

1 medlem og kr 150,-

Skibag:
Romslig og solid skipose. B::,
skiene under transport og lagring.
Rommer to par ski og staver.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 300,-
Vervepris: 2 medlemmer

Ryggsekk:
Ny sekk (ca 30 liter) til både hverdagsbruk
og dagsturer. Sekken har enkelt, Iettbetjent
bæresystem med skulderreimer, hoftebelte
og toppstrammere.
Ordinær pris: 550,-
Medlemspris: 400,-
Vervepris: 3 medlemmer

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

Rauma Iue
Ordinær pris: 225,-
Medlemspris: 195,-
Vervepris: 1 medlem

\ Rauma votter
Ordinær pris: 225,-
Medlemspris: 195,-
Vervepris: 1 medlem

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

/

Rauma genser (kun str. medium)

Ordinær pris: 750,-
Medlemspris: 500,-
Vervepris: 3 medlemmer eller

i medlem og kr 150,-

---

Rumpetaske:
Praktisk rumpetaske med holder til
drikkefiaske og plass til f.eks.
matpakke, skismørning og
lommebok.
Ordinær pris: 190
Medlemspris: 130

“Hardangervidda” og “Rondane og
femundsmarka”:
Henholdsvis 78 og 75 fotturer fra hytte
til hytte, fra Gyldendals fjell-guider.
Ordinær pris: 200,- pr. bok
Medlemspris: 150,- pr. bok
Vervepris: 1 medlem pr. bok

Vervepris: i medlem

ll7L7

I

Verver:
Navn:
Adresse:
Postnr. / sted:

ALLE VARER KAN OGSÅ BESTILLES Å WWW.NATURVERN.NO/SALG

VENNLIGST BRUK BL

Medlemsnr

Nye medlemmer:
Navn:f

Jeg vil ha:
Qaclc Hardangervidda
DBok Rondane
ORa,na genser (sIr. M)
ORaiia votter
QRauma Iue
flK,W
IlResang-cD

4

Fugleplakater:
Fire flotte fugleplakater med våre vanligste fugler. Plakatene måler 45 x 65 cm.
Ordinær pris: 60,-
Medlemspris: 45,-
Sett med alle fire plakatene:
Ordinær pris: 190,-
Medlemspris: 140,-
Vervepris: i medlem for alle fire plakater

PiaI1eIdcRig1er
OPlakat: Vinterfugler
0 Plakat: Ugler
OPtakat: Rovft,gler
DRyggsekk
0 Stdbag
DRumpetaske

DGaveverving (g

Adresse:

Adresse :1
Postn r. I sted :

Navn:t —

Adresse:
Postnr. I sted :r
Navn:
Adresse:

Postnr. I sted:J

VENNUGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

Medlemsnr:
I

I

OHovedmedlem (kr. 320,-)
aswdent (kr 160,-)
QPensjonist (kr 160,-)
OFamitiernedtem (kr 60,-)

(go,e

OHovedmedlem (kr. 320,-)
Ostudent (kr. 160,-)
[IPensionist (kr. 160,-)
Øramiliemedlem (kr. 60,-)

OGaveverving (01e1)

i. 160,-)
nist (kr. 160,-)
emedlem (kr 60,-)

Jeg vil bestille:
Antall: Artikkel.

I-II

r

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

Postnr. / sted: I



Vimå
kanskje
bU kulere

Av JORUNN GRAN

(tekst og foto)

— Vi har vært i kontakt med FNs miljøpro
gram, og de har tent litt på rollegalleriet i
Blekkulf, sier daglig leder Andrew Krog
lund hos Blekkulf.

Og det kan hende at litt internasjonal
drahjelp kan bli bra for både Blekkulf,
Rokkerolf og Brennmagnethe. For selv om
de fleste barn — 10 år etter tv-serien om
Blekkulf — vet at Blekkulf er lederen for
miljødetektivene, så konkurrerer blekk
spruten med mange om barnas oppmerk
somhet.

Mer penger - men- fortsatt engasjerte
‘If r sd mobiltelefoner og tv-spill iferd med å

skyve barns miljøengasjement ut i detytterste
mørke?

— Nei, det tror jeg ikke. Barn har mer
penger mellom fingrene, og tilbudet til
barn er større enn tidligere, men det
trenger ikke være noen motsetning mel
lom å bruke mohiltelefon, spille fantasy
spill og være miljøengasjert. Jeg tror fak
tisk ikke barn er mindre engasjert i dag
enn tidligere. De er bare engasjert på en
litt annen måte.

Litt barnslig?
Blekkulf er en figur som barn i dag kan
skje først og fremst møter på store familie-
arrangementer der teaterforestillinger
med Blekkulf blir vist

Men erBlekkulfetfenomen om er kommet
ford bli?

--Vi opplever at Blekkulf.figuren opp
fattes positivt, men ser at de større barna
mener figuren er litt harnslig. Vi har for
søkt å fornye oss underveis, og føler at vi

Blekkulf på topplan - sammen med

statsminister Kjell Magne Bondevik og

miljøvernminister Børqe Brende.

må ut i større rom. Det md kanskje rett og
slett bli litt kulere å være miljødetektiv,
sier Kroglund.

Barn i beredskap
Barn i dag er framtidens ledere. Med de
store miljoutfordringene som ligger foran
oss, mener Kroglund det er innlysende at
noen burde spytte penger i barnas miljø-
engasjement.

HVA ER BLEKKULF?

Blekkulfs miljødetektiver er en

medlemsorganisasjon for barn i alderen

fire til 14 år. De om lag 3000 medlem

mene får Blekkulf-bladet tilsendt fire

ganger i året — og får miljooppdrag i luk

ket konvolutt. Blekkulf har både enkelt-

medlemmer og skolemedlemmer, og

har 25 lokale klubber.

Blekkulf-flguren ble født i 1989, da

bøker av forfatteren Bente Roestad ble

utgangspunktet for en barne-tv-serie.

I dag reiser seks profesjonelle

skuespillere omkring og lager barnetea

ter om og med Blekkulf-figurene.

Refiekterte sponsorer søkes
Mens Blekkulf og andre idealistiske orga
nisasjoner venter på at de offentlige peng
ene skal poppe fram, er veien både kort og
lang til sponsorpengene. Kort fordi bud
sjettene i utgangspunktet er svært mmi
malistiske. Og lang fordi det er mange
som vil ha de samme pengene.

— For fem år siden hadde vi motforestil
linger mot sponsorer, men nå er situasjo
nen på mange måter annerledes. Nå må
alle store bedrifter ha et reflektert forhold
ting som miljø, etikk og solidaritet. Derfor
har vi også færre motforestillinger mot å
samarbeide med store, internasjonale
aktører, sier Andrew Kroglund. U

HER FINNER DU LOKALLAGENE:

Møre- og
Romsdal:
Frei

Sogn- og
Fjordane:
Førde

Horda
land:
Bergen

Rogaland:
Stavanger
og Omegn
Texasbyen

Vest-
Agder:
Kristian
sand
Flekkefjord

Kvinesdal
Spangereid

W

Alle barn har hørt om Blekkult. Og snart blir

rniljø-blekkspruten kanskje verdensberømt.

‘Ç41en er han kul nok?

— Politikerne burde se o år fram i tid.
Det er nå vi md investere i framtiden, og
dette burde blant andre Miljøverndepar
tementet legge mer vekt pä. Blekkulf
kunne være en viktig brikke i den
framtidige miljoberedskapen. Barn er
umiddelbare og reagerer intuitivt på
urettferdighet. Dermed er det lett å under-
hygge barnas intuisjon i forhold til natu
ren og miljøproblemene.

Telemark:
Grenland

Vestfold:
Tønsberg
og omland

Hedmark:
Koppang

Akershus:
Ski
Ås
Oppegård/
Kolbotn

Buskerud:
Geithus

Oslo:
Bjerke
Furuset
Grefsen/
Kjelsås
Majorstua
Oslo
Vinderen

Troms:
Tromsø

Nordland:
Vesterålen
Bodø
Junkerdal

Nord-
Trøndelag:
Levanger

Sør-
Trøndelag:
Trondheim
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Myke leker på baderommet ka være fulle av helseskadeliqe stoffer.

Ftalater i leker
I barnerommet og i badekaret befinner
barna seg ofte i selskap med myke plastle
ker. Disse kan være laget av PVC, og PVC
inneholder mykgjørere — såkalte ftalater.
Enkelte ftalater har vist seg å kunne virke
som hormonhermere, og slike stoffer kan
skade forplantningsevne og horomonan
legg. I lelseeffektene kan oppstå dersom
ftalatene lekker ut av PVC-produktene og
barn deretter får stoffene i seg, for eksem
pel ved å bite på. leketøy. I Norge har vi
siden 1999 hatt forbud mot å selge leketøy
med ftalater til barn under tre år.

og fta later i regntøy
Også regnjakker og regnvotter til barn
under tre år skal være fritt for ftalater, noe
bransjen ble uttykkelig gjort oppmerk
som på denne våren.

lmpregnerte lekeapparater...
Bruk, import og omsetning av treverk
irnpregnert med kombinasjonen krom,
kobber og arsen — såkalt CCA-impregne
ring ble forbudt i. oktober. Treverk
omkring for eksempel sandkasser har ofte
vært laget av (XA-impregnert treverk, og
lekkasje av tungmetaller kan skje når det
regner. Sand fra sandasser er derfor spesi
alavfall. Norges geologiske undersøkelser
har sjekket sandasser flere steder og har
funnet høye verdier av tungmetaller i san
den. Statens forurensningstilsyn anbefa
ler å skifte sand ofte eller behandle trever

ket, men forbud mot fortsatt bruk av sand-
kasser med CCA-impregnering er ikke
aktuelt.

og miljøskadelig. Stoffene finnes vanligvis
i kretskort inne i produktene, men kan
også finnes i for eksempel plastdeksler.
Dermed er i teorien ikke din kasserte
mohiltelefon eller laptop egnet som
leketøy for de mest tyggehegjærlige.

Myk soveplass
med skadelige stoffer...
Myk skumplast som brukes til for eksem
pel madrasser, kan inneholde ørsmå
mengder av stoffer som er svært allergi
fremkallende. Hvis nytt sengetøy lukter

merkelig, skyldes dette kjemikalierester i
tøyet, for eksempel formaldehyd eller far
gestoffer. Slike stoffer kan være allergi
fremkallende, og Kemikalieinspektionen
i Sverige har listet opp en rekke stoffer
som bør unngås i tekstiler. Dette gjelder
blant annet enkelte noen fargestoffer og
ftalater. Også klororganiske hærestoffer
og tungmetallene kadmium, krom og
kvikksolv frarådes. Tungmetaller brukes
for at fargestoffer skal feste seg til klær.
Tidligere ble homullstoffer ogsa behand
let med formalin for å glatte ut stoffene.
Selv om denne bruken av formalin nå er
forbudt innenfor liU, forekommer det
fremdeles i andre verdensdeler.

og problemer på badet
Barn har tynnere og mer folsom hud enn
voksne. Dermed kan de lettere reagere på
p arfyme og konserve ri ngs midler i
sjampo, såpe og kremer, Vatservietter kan
i tillegg inneholde irriterende eller aller
giframkallende losernidler.

Pa baderommet kan vi ogsa finne det
bakteriedrepende stoffet triklosan — i vas
kemidler og i tanokrem.. Stoffet misten
kes for å forårsake antibiotikaresistens
hos bakterier, og stoffet blir betegnet som
en miljøgift.

Produktene som
barn ikke skal håndtere...
Når barnerommet er sikret etter beste vis,
og treverket i sandkassa er malt over eller
erstattet med ikke-impregnert tre, gjen
står bare å sikre alle de voksne produk
tene som du tror at du ikke greier deg
uten:

Sprøytemidler og plantenæring, mcdi
siner, kosttilskudd, metallpuss, rustfjer
ner, maling, lakk, white spirit, tennvæske,
skirens og rottegift.

Benytt anledningen til å gjore din giftsti
ren: Ta med deg alt du ikke trenger til nær
meste miljøstasjon. Og kjøp ikke mer av
det du faktisk ikke trenger.

2,

og elektronisk leketøy
Mange elektriske og elektronislce produk
ter inneholder bromerte flammehem
mere, det samme gjelder isolasjon og tek
stiler. Flere av disse flammehemmerne
har vist seg å kunne være alvorlig helse-

Barn1’Fene
Småbarnsforeldre er de første til å rykke til når miljøalarmen

går. Miljørådene er stort de samme for store og små, men

barn har en tendens til å håndtere vanlige forbruksartikler på

en litt annen måte en voksne. Ville for eksempel DU sette

deg til å spise på regnjakka eller telefonen din?

AV JORUNN GRAN

[Kilder: 5t,,tee freren:egt:kye (SFT), FoIkeheIe,ntihttet, Gre,,e hverdg, Cottoe,hild, rrbrkerrpperter,j
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Av TONE MIKALSEN

Grensen for sprøytemidlene i harnemat er
nå så lav at det i praksis ikke skal kunne
brukes sprøyemidler i råvarer som skal
brukes i barnemat. Men det innebærer
ikke at alt skal produseres økologisk.

- Selv om man bruker sprøytemidler

I USA er det funnet rester av
sprøytemidler i urinen til barn
som har spist produkter fra går
der som bruker sprøytemidler.

En undersøkelsen som ble utført av for
skere ved University of Washington i
USA, viste at urinen fra en gruppe barn
som spiste mat fra konvensjonelt land
bruk der det ble brukt sprøytemidler,

under produksjonen, er det ikke dermed
sagt at man vil finne rester av disse i råva
rene. Men den lave grensen (o,oimg/kg)
vil være en utfordring for produsentene.
Ethvert funn vil i praksis bety overskri
delse av grensen, sier rådgiver Cecile Blom
i Statens Næringsmiddeltilsyn (SNT).

SNT har hvert år prosjekter med vekt på

inneholdt seks til ni ganger mer av såkalte
organofosfater enn urinen fra barn som
hovedsakelig fikk økologisk mat. Organo
fosfater kommer fra nedbrytningen av
sprøytemidlene, og regnes av USAs miljø-
myndigheter for å være helseskadelige.

Studien omfattet i8 barn som fikk
økologisk frukt, grønnsaker og juice, og
21 barn som fikk tilsvarende konvensjo
nelle produkter. Undersøkelsen ble satt i

visse matvarer som ikke var med i den gene
relle overvåk ingen av frisk frukt og grønn
saker. I 2001 var harnemat et slikt prosjekt..
og da inneholdt fire av 50 prøver påvisba
rester av sproytemidler, men funnene repre
senterte ikke noen helsefare for barn. Nå er
barnemat fast med i den generelle overvå
kingen for frukt og grønnsaker.

gang etter at forskerne i en tidligere stu
die fant et barn helt uten organofosfater
i urinen. Det viste seg at dette barnet kun
fikk økologisk mat.

De amerikanske forskerne konklude
rer etter undersøkelsen med at bruk av
økologisk mat viser seg å være et relativt
enkelt virkemiddel for foreldre som
ønsker å redusere barnas risiko for å få i
seg rester av sprøytemidler.

I’

Rådgiver Hilde Helgesen i Forbru
kerrådet mener Staten bør legge
mer til rette for at store og små
spiser mer økologisk.

Av TONE MIKALSEN

(tekst og foto)

— Det kan man gjøre ved for eksempel å
redusere eller fjerne momsen på økolo
giske varer. Da vil folk flest ha råd til å
kjøpe økologisk mat både til hverdags og
fest. Vi vil ha et mangfold av mat i daglig
varehandelen, inkludert økologisk mat.
Og vi vil ikke ha økologisk mat bare i de
øvre prisklassene, sier Helgsen.

Flun viser til undersøkelser som sier at
folk flest setter høyere krav til bamemat,
og at folk vil at den skal være så ren som
mulig. Helgesen har derfor tro på at mar
kedet for harnemat bør være tilstede og at

høyere pris på økomat enn på vanlig har
nemat vil spille liten rolle.

Det er snakk om å kjøpe små enheter,
og jeg tror at forbrukeren er villig til å
betale merkostnaden for å være på den
trygge siden.

EU-direktivet om barnemat gir
mulighet, men også delvis påbud
om å tilsette næringstoffer i bar
nemat.

Det er helt tullete. Og vi nekter å gjøre
det, sier innkjøpssjef i I lelios, Johannes
Poller Marsj. De importerer økologisk
barnemat til Norge

Han tilhører motstanderne av direktivet
som mener tilsetningsstoffer i harnemat er

I lun mener også at økomat må bli et til
bud i bamehager, skoler og kanliner.

— Da blir folk vant med å spise økolo
gisk mat — og det vil påvirke etterspørse
len, sjer Ilelgesen.

undøvendig. Den norske holdningen er at
man ikke tilsetter mer vitaminer, minera
ler og tilsetningsstoffer enn det som er
ernæringsmessig nødvendig. Tilsetnings
stoffer kan også være uheldig for barn som
har anlegg for å utvikle allergier.

Når det gjelder salg av I Ielios sine har
nemat-produkter, opplyser han at de har
hatten pen liten økning de siste årene.

-- Men dessverre ingen pang-økning,
sier Poller-Marsi.

I fjor trådte en ny grenseverdi for sprøytemidler

i barnemat i kraft. Grenseverdien ble satt ned

fordi barn er noen følsomme skapninger.

Ikke barnemat
å lage barnemat r i

—I

L

‘i

•

— -

En amerikansk undersøkelse viser rester av sprøytemidler i urinen til barn som spiser maten fra konvensjonelt landbruk.

Sprøytemidler i barnas urin

Sølvi H. Hauqen selqer økologisk mat på Sunkost Gunerius i Oslo.

- Staten bør sørge for oko-mat

- Tullete EU-direktiv
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Av JORUNN GRAN (tekst og foto)

— Drivhuseffekten er det at stråler fra sola
treffer jorda og refiekteres, og at gassene i
atmosfæren lager en drivhusliknende
effekt slik at temperaturen på jorda øker.
Det er fossile brensler sum ødelegger
atmosfæren. [Ida i6[

Læreplanen for natur- og miljøfagopp
læringen i grunnskolen er betryggende
lesning. Ifølge læreplanen Lg7 overlater vi
nemlig Moder Jord i faglig sterke hender.
Og til aktive, medvirkende samfunns
medlemmer. I [vis vi altså kan stole på
læreplanen.

Fra lek til teknologi
I de første skolearene skal undervisningen
i natur- og miljøfag forega gjennom «lek,
undring, opplevelser og observasjoner». I
årene før puberteten er stikkordene krea
tivitet, systematikk og sammenhenger. I
ungdomsskolen skal egne meninger og
holdninger formes, og det forventes at 13

til i6-åringene kan drøfte interessemot
setninger og se sammenhengen mellom
naturvitenskapen, teknologiene, samfun
net og miljøet.

— 7i’knologi — har det noe med miljø å gjøre
da?

— Ja, teknologi kan virke både positivt

og negativt pà miljøet, er våre tre forsøks
kaniner —- Ida, Blerina og Suzanne — enige

om.
— Det kan for eksempel vise seg at nye

ting om blir utviklet har negative effekter
som vi ikke vet om før vi har brukt dem
en stund. [Blerina]

-—Men genteknologi er positivt, det kan
for eksempel være bra ved matmangel.
[Ida[

— Elhiler er også positivt, for de slipper
ikke ut CO2,men de trenger masse strøm.
[Suzanne]

0

Miljøvennlige valg

Framtidens forbrukere skal ha lært om
ulike stoffer og hruksmatene deres «slik at
de kan se sammenhenger og gjøre miljø-
vennlige valg i den kjemiske hverdagen»,
forteller L97.

— 1-Iva skal man vaske toalt’ttct med?
-

-

—Jif!
— Men klor kan være farlig, fordi vannet

kommer ut i elvene og kan ødelegge for
fisken.

—Hva erfarlig avfall?
— Avfall som ikke kan nedhrytes eller

brukes om igjen [Blerina]
— Giftkanner og batterier [Suzannej

—Hva skal ipapirsøpla?
— l’apir, papp, melkekartonger, bølge

papp. matemballasje uten aluminium.
[S uzan nej

—Hvor kan du kaste melkekartonger?
— papirsopa. Re skal skylles, og bret

tes og så skal seks kartonger puttes opp i
en sjuende, og så skal man levere dem inn
og da blir man med i et lotteri [Suzanne]

— Vi’t du om noen som samler inn plastav
fall?

-. Soplemennene? [Ida]

Etisk forbruk
Og om ikke natur- og rniljofagundervis
ningen har gjort sitt, skal kristendoms
kunnskap med religions- og livssynsori
entering (KRL-faget) lære 13 åringene å
«drøfte etiske konflikter og valg knyttet
til spørsmal om forbruk og livsstil i vårt
moderne samfunn».

—Er vann en knapp ressurs?

_21

Ut på tur
Det vil glede mangt et naturvcmnhjerte å
høre at dagens unge takket være natur- og
mil jøundervisningen skal ha lært å glede
seg over naturopplevelser, og at de faktisk
har lært en del om det å respektere mang
foldet i naturen. Dette skal ifølge lærepla
nen ha skjedd blant annet ved å studere
fuglearter i nærmiljoet gjennom årsti
dene.

Våre tre ungdomsskoleelever komme’
fra en bydel i markagrensen i Oslo, i)

gjennom hele harnetrinnet har skogsturer
vært en dcl av undervisningen.

— Men på ungdomsskolen har vi for det
meste sittet i klasserommet. [Ida]

— Vi har vært på én sopptur og ån telttur
og n tur til østensjovannet (fuglereser
vat) [Blerina[

— Og i heimkunnskapstimen
har vi plukket hrennesle
[Suzanne]

Suzanne,
— Hvilkefuglearter er

mest vanlig her hvor
dere bor?

—Kråke
Skjære eksamen,

—Måke
— Går dere ut i natu

ren når dere ikke må?
— Ja! Jeg jogger ofte i sko

gen. [Blerina]
— Og jeg liker å stoppe ved vannet [Ida[
— Og se på solnedgangen [Suzanne] R
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16 rog

ferdig- utlært
Ifølge læreplanen skal dagens unge lære om drivhuseffekt og genteknologi.

Vår stikkprøve viser at læreplanen kanskje faktisk virker etter hensikten. Tre

avgangselever ved Haugerud ungdomsskole i Oslo har hjulpet oss med å ta

temperaturen på mlljøundervisningen på ungdomstrinnet.

Det kommer an på hvor i verden vi er.
I Norge har vi nok vann, og vannet beve
ger seg jo også i kretsiop. [[da]

— Hva betyr det at noe er bærekraftig?—
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Fra enkelt
til trendy

Av TONE MIKALSEN

Folkioristen Olav Christensen tilbragte tre
vintrer på en campingplass i llemsedal
sammen med unge snowboardere. Resulta
tet ble verdens første vitenskaplige studie av
snowboardkulturen, en doktorgrad og en
bok.

— Friluftslivet blant unge opplevde en
nedtur på 90-tallet. Men snowhoardet fikk
de unge ut igjen, sier Chrislensen.

1Jan får støtte av redaktør Anders Waage
Nilsen i Fri Flyt.

— Snowhoard var Guds gave til friluftsli
vet. Frarnveksten av snowhoard på nittital
let ga nye grupper av ungdommer mulighe
ter til å oppleve verdien av å være ute i natu
ren. Brettkjørernes lekne tilnærming til
fjellet er et dramatisk brudd med den litt
alvorstunge tradisjonen Turistforeningen
har stått for. Men på sikt er dette bruddet
positivt, også for Den Norske Turistfore

fleste i alderen rundt videregående skole.
Nilsen tror at DNT må omstille seg når

det gjelder å få unge ut i naturen.

Mer ved fjellet enn skiturer
— Turistforeningen må skjønne at det er
like høyverdig å dra til fjells for å finne en
skavl og bygge hopp, som å gå 27 kilome
ter på ski fra A til B, sier Nilsen.

Generalsekretær Anne Man Aamelfot
I Ijelle i Den Norske Turistforeningen sier
at de ikke merket noen down på 90-tallet
i rekrutteringen, men at deres inntrykk
ikke trenger være representativt for resten
av landet. Hjelle tilføyer at DNT tenker i
nye baner og er blant annet er med og
arrangerer Fjellfilmfestival for de som vil
oppleve fjellet både på lerretet og i virke
ligheten. Ekstremsport , dokumentar og
historiske filmer kommer til syne på ler
retet denne helga i Jotunheimen. Og på
programniet står også fotturcr.

Det enkle friluftslivet har neppe
helt mistet grepet om de unge,
men det er en økende iver etter å
være trendy. Noe penger og
utdanning får skylden for.

Av TONE MIKALSEN

Endringene fra 1970 til 2001 har vært
omfattende på mange områder. Den mate
rielle velstanden har økt kraftig, og samti
dig som folk har bedre råd, finnes det mye
mer å kjøpe. Dette er med på å øke mulig
hetene for mange typer friluftsliv. Alpin
sport er ett eksempel på friluftsliv som
har gått fra å være rikmannssport til å bli
en aktivitet for alle.

— Utstrakt hyttehygging har gitt langt
flere tilgang til fjellet — og det har bidratt
til at flere går pa fotturer og skiturer. Den
Norske Turistforeningc’ns utbygging av
hytter og løypenett har også påvirket her,
sier forsker Alf Odden ved Institutt for
Idrett-og friluftsfag ved Hngskolen i Tele
mark.

Mestringssport koster
Nesten alle de mestringsorienterte aktivi
tetene — som for eksempel frikjøring, ter
rengsykling, klatring, padling og kite på
fjell og sjø — krever mye og spesialisert
utstyr. Framveksten av disse aktivitetene
er vanskelig â tenke seg uten den materi
elle utviklingen de siste 30 årene. Både
skiutstyr og utstyr til vannaktiviteter har
gjennomgått en voldsom utvikling — og
utviklingen ser ikke ut til å stoppe opp.
Forsker Alf Odden mener det er stor sjanse
for at det øvrige friluftslivet også vil trek
kes mer i retning av å legge vekt på mest-
ring og spenning — og utstyr.

— Det økte utdanningsnivået vi har hatt
de siste 30 årene har helt sikkert betyd
ning for nivået på friluftslivsdeltakelsen.
Deltakelsen i nesten alle former for fri
luftsliv øker med økende utdanning, sier
Odden.

Bærtur lite attraktivt
Odden drister seg til å komme med noen
spådommer for årene fremover.

—De relativt nye ogmestringsorienterte
aktivitetene vil få fortsatt økende opp
slutning. Vekstmulighetene er særlig

store i aldersgruppen 25—50 år. Likevel er
disse aktivitetene såpass krevende, både
teknisk og økonomisk, at dette vil
begrense veksten, sier Odden. —1 2010 vil
jeg tippe at slike aktiviteter til sammen vil
ha en oppslutning på om lag 35 prosent
blant ungdom og 25 prosent hos befolk
n ingen som helhet.

--Oppslutning om aktiviteter som bær
plukking, skiturer og fiske vil synke, og
det er særlig ungdommens deltakelse som
vil gå ned. Dette vil til en viss grad bli
kompensert av økning blant eldre utø
vere, men det vil ikke forhindre en samlet
nedgang på sikt.

Generalsekretær Anne Man Aamelfot
Hjelle i Den Norske Turistforeningen sier
at foreningen ikke er bekymret for utvik
lingen mot mer mestringsorienterte akti
viteter. I lun tror fot og skiturer fremde
les vil være atiraktivt, blant annet fordi
mange unge driver både med mestnings
aktiviteter og ski- og fotturer.

Oppslutning i åtte ulike
aktiviteter i 2001 i prosent

Aktivitet — r.J =
Bær og soppplukking 19 46 42
Fiske 52 46 42
Jakt 12 9 9
Skiturer 46 49 48
Fotturer 75 82 81
Sykkelturer 47 41 42
Kjørt i alpinanlegg 47 15 21
Mestringsaktiviteter 34 16 19

Oppslutning om nye
aktiviteter i 2001 i prosent

- .,
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nJ r—
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— r,J

15,1 11,9
19,2 2,2
9,6 2,7
6,7 1,1
2,9 0,7
3,2 0,5
4,3 1,4
4,0 0,4
1,1 0,3
1,6 0,8

11,9 5,0

ning. Etter å ha tilbragt mye tid i fjellet får
mange brettkjørere en erfaringsbase som
også gjør dem i stand til å skjønne hva DNT
snakker om, sier Nilsen.

E

E

Opprørsk kultur
Christensens snowhoard-studie handler
blant annet om identitet og om hvordan
man skaper seg selv gjennom å være en
motkultur og opposisjon til norsk nikkers
kultur.

Folklorist Olav Christensen har skrevet

verdens første vitenskapelige studie av

snowboardkulturen.

— Snowboard har lite med skigåing å
gjøre. Ikke noe annet sted i verden enn
Norge blir snowboard oppfattet som opp
rønsk, sier han.

Den Norske Turistforeningen er Norges
største Friluftsorganisasjon med 200 000

medlemmer. De har o medlemsforeninger
rundt om i landet, faktisk så mange som 50

stykker og alle disse foreningene Alle skal ha
et ungdomstilbud. Dette er grupper for folk
som er mellom i og 25, men vanligvis er de

Aktivitet
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Terrengsykling
Fnkjønng ved anlegg
Frikjøring i fjellet
Fjeilklatring

Brevandnng
Juwandring
Rafting

Elvepadling

Skiseiling

Hundekjøring

Snøscooter
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Energispareskole
Visste du at russiske og ukrainske skolebarn lærer å spare
energi gjennom et norsk opplæringsprosjekt?

Av JORUNN GRAN

Siden i 6 har Norges Naturvernforbund
gjennom opplegget SPARE lært skoleele
ver a spare ressurser og energi. Nå har det
russiske undervisningsdepartementet fat
tet interesse for prosjektet, og støtter
undervisning om ressurssparing økono
misk sammen med Global Environment
Facility (GF) og det norske Utenriksde
partementet.

— Prosjektet er tredelt, sier Yngvild
Lorentzen i Naturvernforbundets Russ
landskontor. — I tillegg til skoleundervis
ning, kommer gjennomføring av prak
tiske sparetiltak i skolebygninger og uni
versiteter — og utdanning av eksperter på
energispariflg.

Til tross for at russerne nå adopterer et
opprinnelig norsk undervisningsopplegg,

er energisparing i de tidligere sovjetrepu
blikkene noe helt annet enn norsk enok.

Fri flyt av varmtvann
— Energivirkeligheten i de tidligere sov
jetrepublikkene er en helt annen enn den
norske. I disse landene er ofte fjernvarme
systemer godt utbygd, og det finnes ikke
individuell regulering av bruken av fjern-
varme. Resultatet er at folk lar varmt
vannskranene stå og renne, siden dette
ikke far økonomiske konsekvenser.

Men oppvarmingen av vannet i tidli
gere sovjetiske kraner foregår ofte ved
hjelp av svært forurensende kullkraft, og
den frie flyten av varmtvann varer ikke
evig.

-- En energireform er på trappene i Russ
land, og denne vil fjerne subsidiene pa
fjernvarmen i løpet av få år. Dermed vil

også russerne merke varmeforbruket på
lommehoka, sier Lorentzen.

Miljøargumenter
Gevinsten av energisparing er altså ikke
umiddelbart innlysende i samfunn som i
liten grad er avhengig av elektrisk strøm.
Likevel håper de som står bak lanseringen
av SPARE-prosjektet i det tidligere Sovjet
unionen at miljøargumentene i opplæ
ringen skal nå fram. Yngvild Lorentzen i
Naturvernforbundet understreker at folk
mange steder ser direkte konsekvenser av
lite miljovennlig energibruk gjenn
utslipp og forurensning.

Nylig ble SPARE-prosjektet lansert ogsa
i Ukraina. Norske penger fra Mlljovernde
partementet har vært med på å sparke i
gang ukrainsk miljø- og ressursopplæ
ring. •

- Av TONE MIKALSEN (tekst og foto)

Børge Brende vandrer rundt på Fornebu
halvoya med femteklassinger fra Lysaker
skole på slep

Det er FNs internasjonale Biomang
folddag og elevene var invitert til å stu
dere nærmere det store mangfoldet i
naturen som for eksempel livet i fjæra,
flaggermus, planter, insekter, fugler og
livet i ferskvann. Etter litt trenot-trekking
er det tid for å bevege seg videre.

Brende griper ei grein, og spør: Hva er
dette?

— Eik, kommer det kjapt fra Jorgen
Andresen i 5h. Og tilfover at på Fornebu
halvøya finnes det om lag 27 forskjellige
tresorter. Og 6oo plantearter.

— Jeg er imponert, sier miljøvernminis
teren og smiler.

— Gøy å møte miljøveruministeren?
— Ja, jeg visste hvem han var. Har sett

hanpåtv.

Jørgen og kameraten Christoffer Sol
heim forteller at de er opptatt av miljovern.

— Vi kaster ikke soppel i naturen og vi
resirkulerer, sier Christoffer og Jørgen som
synes det er herlig å være ute i naturen.

Skal stoppe tapet
Brende er ikke bekymret over de neste
generasjonenes om skal ta over kloden.

— Nordmenn er flinke til å ta barna sine
på tur og barn er glad i friluftsliv. I tillegg
har vi fått en rekke verneområder som vil
virke positivt pa miljøet, sier Brende.

Fjoråret ble for ovrig det største verneå
ret på flere ti år. Med 178 nye områder, er
ti prosent av Norge nå vernet.

I Johanneshurg ble det dramatiske
tapet av det hiologiske mangfoldet tatt
opp og vi fikk gjennomslag for at det bio
logiske mangfoldet ikke må reduseres. I
Norge har vi gått enda ett skritt lengre og
sagt at vi skal stoppe tapet av det hiolo
giske mangfoldet innen 20 10.

Han synes det er artig a observere pro
sjekter med biologisk mangfold. Og arti
gere ble det etter hvert. Senere på dagen
tildeles han Biomangfoldprisen for 2003.

Stadig flere dyr på museum?
— Dere har hørt om geirfuglen.En populær
fugl som dessverre ble utryddet av jakt.
Fuglen finnes ikke lenger bortsett fra på
zoologisk museum. Nå er det bare 50 pro
sent igjen av fjellrevbestanden og den fin
nes i Borgefjell nasjonalpark. Jeg håper at
jeg zoologisk museum ikke blir det eneste
stedet man kan observere fjellreven i
framtida, sier Brende.

Geirfuglen, også kalt Atlariterhavets
pingvin, fantes fra norskekysten til øst-
kysten av USA. Den kunne ikke fly, og
både kjøtt og egg var smakfullt og attrak
tivt. Dette ble geirfuglens bane. Den ble
utryddet fra kyst til kyst og i 1848 ble
den absolutt siste geirfuglen skutt i
Vardø.

Foreløpig sørger fjernvarme for fri flyt av energi i mange land. Men kunnskap om energiøkonomisering blir nødvendig om få år -

også i de tidligere sovjetrepublikkene.

På FN5 internasjonale biomangfolddag møtte miljøvernminster Børge Brende skoleelever på Forriebu-halvøya. Der deltok han blant
annet på trenottrekking og det var spennende å se hva som havnet i nota.

Barnas miljøvernminister
Miljøvernminister Børge Brende er ikke bekymret over
generasjonen som skal ta over kloden.
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Vått, grått og flott!
2000 barn feiret Ferskvannets år på Verdens miljødag 5.juni.

Tekst og foto:

JENS P. TOLDNÆS

Gravær gjør ingenting så
lenge man har noe å feire:

— Verdens miljødag er «us
som jordas hursda’ det da»,
kunne tre små jenter fortelle.
Ivrige og andpustne, gjennom
en strøm av såpehohier, og på
vei ut fra Youngstorget. I Oslo
ble nemlig

.
juni og det Inter

nasjonale Ferskvannsaret mar
kert på en original måte. Byen
hadde sin egen Oslo Water
parade, og over 2000 barn mar
sjerte gjennom gatene, med
egne vannparoler, mens de
blåste såpehobler og sang.

Det hele ble avsluttet med
en gigantisk vannskål med
vannfiasker, Sponset av Oslo

Vann- og Avløpsetat (med vekt
på det første får vi tro). Para
den endte opp på havna der
det var skuespill med kjente
størrelser som Blekkulf, Rok
kerolf, klovnen Melvin Tix og
andre.

Sjelden har byen opplevd
en morsommere og mer vann
vittig parade. Opptoget satte
lyd og farge pä en ellers trist
gråværsdag, og videokarne
raene til avspaserende foreldre
og tidlig-turister summet flit
tig.

Opptoget markerte også
begynnelsen på miljødagene i
Oslo, og var del av det årlige
arrangementet Blekkulfs Mil
jødetektiver har for å markeds
føre Oslo som såkalt Grønn
l3arnehy.

/ /
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Fantasy og fakta fenger
TV-en står på og gameboyen går varm, mens leseferdigheten synker. Likevel

selges det barnelitteratur som aldri før. Og barn vil lese fakta om natur og miljø.

AV JENS P. TOLDNÆS

Barn leser så det freser. Skjonnlitteratur og
fakta. Og de unge er en minst like kresen
gruppe som voksne når det gjelder hva
slags bøker de foretrekker. I tillegg skiller
de seg ut ved at klassikerne deres lever
lenger.

— Vi selger flere barnebøker enn noen
gang, og er nærmest litt forundret over
okningen , sier Ida Thorenfeldt hos Asche
houg Forlag.

Ifølge Thorenfeldt er det nemlig ikke
noe som tyder på at litteraturen for de yng
ste, slik mange trodde, blir utkonkurrert
av ty, video, dataspill og andre moderne
underholdningstilbud til barn
og ungdom.

Heller ikke den omtalte dårlige lese
ferdigheten ser ut til å dempe interessen
for harnehøker, sier hun.

Faktabøker
I oyehlikket er leseglade barn glade i magi
og fantasy-litteratur. Når det gjelder bøker
som omhandler natur- og miljøvern, er
det de faktarelaterte bøkene som domine
rer hos Aschehoug.

— Faktahokene star svært sterkt innen
natur og miljovern, og vi har i oyeblikket
gitt ut to nye bøker basert pa NRKs New
ton-programmer som er blitt godt
mottatt. Noe som

styrker oss i troen på at vi vurderer dette
rett, sier Thorenfeldt.

Fjelirev
Salgssjef Trygve Krogh hos Cappelen For
lag, en annen av de store utgiverne av bar
nelitteratur, mener det er de sterke mer
kevarene, slik som Mummitrollet, som
dominerer harnelitteraturen.

Nar det gjelder Natur- og miljøve?
bøker, er det ingen klare trender som si
at dette er svært populært fortiden. Men
det som finnes av slik litteratur hos Cap

pelen, er faktabøker.
— Vi har nylig gitt ut en ny bok om

fjellreven som ser ut til a bli godt
mottatt. Den er et typisk eksempel
pa det markedet vil ha av slik lit
teratur, sier Krogh. S

Vi er eksperter på glass!

81533022
0

PILKINGTON

Barnebøker:

Funksj onsglass, glassinnbygging, speilvegger, innramming,

og med seivrensende glass!
glassreparasjoner — vi behersker alle områdene. Nå har vi til

( Skifter knuste ruter gjør vi også...

Pilkington Activ

selvren,ende gIas

Glassfagkjeden Pilkington Team Partner

Team Partner
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bok med levende og spennende skildringer.
Boken er rikt illustrert med bilder av sentrale
personer og episoder, avisutklipp og kart.

Kristian Jahre

Nyttige naturfoto-tips

ROLF SØRENSEN

Nciturfotografering

Yrkeslitteratur AS

134 sider

Er du interessert både i natur RotFSarensen

og fotografering, kan dette
være nettopp boken du er på
jakt etter. Fotograf Rolf Søren
sen har laget en enkel og over
siktlig instruksjonsbok i
naturfotografering. Boken vil
sannsynligvis fungere godt
både for nybegynnere og mer
erfarne amatører som vil
utvikle egen fotografering et
steg videre.

Forfatteren sier i bokens
forord at bilder «har sitt eget spr6gØ’-
senterer mye mer enn det jeg kan formidle
med ord». Undertegnede mener likevel Soren
sen lykkes godt med å uttrykke seg skriftlig.
Tekstforklaringene er grundige, uten a bli
komplett uforstaelige.

Sorensen har ogsa vart flink til å eksempli
Kristian Jahre fisere ved bruk av flere bilder av samme motiv

med ulik eksponering og tilhørende forkla
ring.

Kristian Jahre

Filosofiske betraktninger
om grensetraktene

HANS PRESTBAKMO

Natur, tanker og mennesker i qrenselancl

Eget forlag

140 sider

Naturverneren og reindriftsagronomen I lans
Presthakmo har samlet tanker knyttet til mer
enn førti års vandringer i
omradene på grensa mellom
Indre Troms og Sverige mel
lom to permer. Resultatet har
blitt en samling personlige
skildringer og filosofiske
betraktninger, kombinert
med noe historikk og doku
mentarisk materiale.

Boken er rikt illustrert med
forfatterens egne fotografier,
og nettopp de gode bildene er
en av bokens absolutte styr-
ker.

Presthakmos bok er et

brukbart håndverk, men har muligens begren
set glede for mennesker som ikke har tilknyt
ning til lndre Troms og traktene der omkring.

FjeliNorge
som Kinderegg

PER ROGER LAURITZEN og LEIF RYVARDEN

Fjellføreren

De beste fotturene i 38 fjellområder

Gyldedahl Fakta

Per Roger Lauritzen og Leif Ryvarden må være
noen av Norges mest produktive forfattere.
I [Østen 2001 ga de ut FjdllNorge som var en
samlet oversikt over natur, kultur, flora, fauna
og turforslag i vårt landstrakte land fra Ryfylke
i sør til Svalbard i nord. Bokverket var så
omfattende at dc var nødt til å splitte det i tre
bøker, og var også svært lite egnet til å. putte
ned i en fra før av altfor tung sekk.

1’jellføn’rcn er på mange
mater de tre bindene i bokver
ket FjeliNorge i en miniatyr.
Forfatterne har tatt med bak-
gru nnstoffet fra FjellNorgc, og
redigert med hard hånd.
Resultatet er en liten, lett og
delikat håndbok for alle som
liker å svette rundt i fjellstøv
ler.

Bare en kjapp titt på forsi
debildet gjør at du får lyst til å
investere i boka (høstlandskap
med speiling fra Dørålen i
Rondane) og når du så smått
begynner å bla i den, skjønner
du at dette på ingen måte er
noe dårlig kjøp. For her finner
du gode detaljkart med flere
to rforslag, fotografiene er inn
hydende og bolkene med

klima, vegetasjon og dyr i fjellet gjør at du jam
men lærer noe også.. Designen med fargebruk
p hvert fjellomrade gjør at det er lett i finne
fram i informasjonsskogen og rangeringene av
de ti største, høyeste, lengste vil glede enhver
fjellvandrer som har et hjerte fylt med testos
te ron.

Det som imidlertid skjemmer boka noe, er
er en stygg faktafeil på side 222 holken om
Okstindarm. Klemethelleren, som er en bolig
for en spesiell myteomspunnet mann, ble
sprengt i filler på midten av 90-tallet og egner
seg dermed lite for et besøk. I tillegg er det noe
underlig at ikke Marmorslottet pä 1-lelgeland
er nevnt. Det er en attraksjon både på nasjonal
og internasjonal basis.

Rekkefølgen på holkene i boka kunne
gjerne også vært stokket om. Klima, vegeta
sjon, dyr og så videre skulle vært skjøvet bak,
for turforslagene starter først på side 56. Pussig
prioritering ettersom dette er en bok om de

Røtter

OLAV SKARD

Trær

La nd bru ksforla g et,

Innbundet

192s

Tone Mikalsen

0 nskekvister, fioliner, våpen,
ski og harkebrød. Nordmenn
har brukt trær til det meste.

Trær og busker har gjen
nom historien hatt en sentral
plass i folks liv. Gartneren og
biokjemikeren Olav Skard
har skrevet en bok om 39 av
Norges vanligste, viltlevende
arter, og den betydning de har
hatt innen kultur og tradisjon
her i landet. Hvert art presen
teres med fotografier og tekst
hvor leseren blir gjort kjent
med navn, dets opprinnelse,
betydning i folketroen og hva
treslaget er blitt brukt til, ikke
minst inne folkemedisinen.

Og trærne våre bærer på en rik historie også
utover det rent botaniske. Visste du for eksem
pel at:
— I det førkristne Norge var asken Yggdrasil,
det helligste som fantes?
— I kristen tid ble det sagt at ospebladene skjel
ver fordi jesus ble korsfestet til ei osp?
— I seljebarken finner vi salicin, som i videre-
utviklet form brukes i legemidlene Aspirin og
Globoid?

Folketroen frarådet rogn i båt, selv som last.
Det betydde ulykke, og var kjølen laget av
rogn, ville båten synke?
— 2100 norske eiketrær ble på i Soo-tallet felt
av danskekongen for å bygge ett krigsskip?
— Buen til EinarTamharskjelve var laget av har
lind?

De fleste treslagene har temasider om spesi
elle emner som for eksempel dyreliv, lek og
spill, tuntrær, våpen osv.

Boka er egnet som oppslagsverk ved at man
kan gå inn på hvert enkelt treslag, og burde
være lærerik lektyre for den kultur- og natur-
interesserte leser. Med andre ord, ikke en bok
man leser fra perm til perm, men en bok å ta
fram av og til, for eksempel når resten av bok
hyllen virker innholdsløs og kjedelig.

BØKER

Hvem bestemmer
hva i Miljø-Norge?

ØYSTEIN BORTNE, PER SELLE

og KRISTIN STRØMSNES

Miljøvern uten grenser?

Gyldendal Akademisk

174 sider

Den regjeringsoppnevnte Makt- og demokra
tiutredningen har begått en ny bok. Na om
makt og demokrati innenfor miljøvernfeltet i
Norge.

Så vel miljøvernets innhold, som miljøver-
nets form blir diskutert. Miljøverndeparte
mentet og offentlige myndigheters rolle blir

viet stor plass i boken.
Bortne, Selle og Strømsnes

drøfter dessuten hvor stor
innflytelse miljøvernorgani
sasjonene har i det moderne
Norge. Internt demokrati i
organisasjonene settes også
under lupen.

Miljøvern Med unntak av et par enkle

uten grafer og tabeller er ikke
boken illustrert. Det er heller

grenser? ikke nødvendig.
Alle som på en eller annen

måte jobber med -- eller er
interessert i — miljøvern i
Norge, bor lese denne boken.

BØKER

beste fotturene 38 fjellornråder.
Til deg som har FjeliNorge vil jeg si: Fortsett

med å kose deg med den ved pelsen, men husk
at Fjellførcren kan du putte i sekken. For deg

Kristian Jahre som ikke har råd til FjdllNorge vil jeg minne
om at Fjellføreren er billigere og kan dessuten
puttes i sekken.

Naturfotografering

v
Yrkesi itlcr..tur .1%

Vassdragskamp
mellom to permer

TERJE ULVEDAL

Kampen om Gaula

Historia om utbygging eller vern av Gaulorvassdra

get

Selja Forlag

132 sider

I Ivorfor ble Gaula vernet, mens Alta-vassdra
get ble bygget ut? Journalist Terje Ulvedal
(som selv har vært en erklært vernelilhenger)
har i denne boka dokumentert hvordan mer
enn 20 års vassdragskamp til slutt endte med
varig vern av Gaula. Boken er utgitt i forbin
delse med io-årsdagen for Verneplan IV.

I [er får vi høre om hvordan Informasjonko
miteen for Gaularvassdraget jobbet og utviklet
seg til å bli en ren vernegruppe, spillet mellom
motstandere og tilhengere blant mellom
kommune , fylkespolitikere og sentralmyn
digheter og vi kan lese om de tilsammen fire
miljøvernministrene som var på befaring i
Gaula.

Ulvedal har benyttet journalistiske metoder
som intervju, reportasje og analyse for å for
telle om spillet rundt utbygging av Gaular

- vassdraget. Resultatet har blitt ei spennende
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LESER B RE V

Tsjekkia
sliter

Etter kvart kjem ikkje Natur
vern forbundet til å gidde å mobi
lisere folk flest. Sakene skal
avgjerast i Brussel kor so er, Så

det er dit arbeidet må rettast. Det
kjem verkeleg til å bli nirvana for
miljølobhyistane, tenk å kunne
forhalde seg til 200 hyråkratar i
staden for 4 millionar veljarar!

No trur eg ikkje dette kjem til
â bli stoda om vi skulle bli mcdi
Europaunionen. Unionen er
framleis basert på prinsippet om
størst mogleg økonomisk vekst.
Og hittil har vel miljørørsla vorç
samd om at vi må gje avkall $
denne veksten om vi skal få bukt
med miljoproblema. Så her vil
somme miljøvernarar gje avkall

på demokratiet for ein høgst uviss miljøvinst. Skitt i
Noreg, leve Toten er ille — Skitt i Noreg, leve I3russel er
verre!

VIDAR LUND

Kirkenes

Norge har ingen
informasjonssenter om
store rovdyr. I Sverige
konkurrerer rovdyrsentrene
om de besøkende.

Av LISBET BAKLID

Halvannen times kjøring fra Norge finner
vi det første. The big four of Scandinavia
i Eksherad i Vårmland er et informasjons
senter om bjørn, gaupe, jerv og ulv. Maria
Nordmark ved senteret forteller at de får
flest besøkende fra Holland, Tyskland og
Danmark — i tillegg til Sverige. Senteret
informerer om dyrenes liv nå og i histo
rien gjennom utstilling og foredrag, driver
kafé og selger ulike produkter.

Jammen, er den ikke større, utbryter
en av de besøkende over en utstoppet
bjørn.

Utenlandske turister blir av og til for
bauset over hvor stor og rar elgen er når
de kan studere den utstoppet i full stør
relse. Informasjon om og fra forskning har
også en sentral plass i utstillingen. Sente
ret arrangerer turer ut i ulverevir og har
en egen aktivitetssti der barn får informa
sjon gjennom aktive deltagelse. Her finnes
til og med et tegnerom for barn og et lyd-
rom med ulvehyl. I biblioteket finnes tids
skrifter, bøker og informasjon fra ulike
organisasjoner. Senteret er et resultat av
midler fra EU, sponsorer og samarbeid
mellom ulike kommuner i distriktet. Det
ligger bare i mil fra Trysil hvor det plan
legges et norsk rovdyrsenter.

Satser stort med De 5 Stora

( sjektet De Stora er et senter som skal
være ferdig bygd 2005. Kostnadenne er
på om lag 40 millioner, og bygget skal
være en utvidelse av det allerede eksiste
rende bygget inne på Järvzoo i Järvsö.
Denne dyreparken har arter fra den nor
diske faunaen, og mange i lokalbefolk
ningen besøker dyreparken jevnlig. Dyre
parken har allerede i dag 70 000 besø
kende, og et rovdyrsenter vil trekke til seg
enda flere besøkende.

— Senteret skal være en link mellom
forskningen og allmennheten. Vi håper at
dette kan bli en informasjonsspreder for
hele landet, og barn og unge er en viktig
målgruppe for oss. Hjemmesiden vår har
nå 20 ooo besøkende hver måned. Vi plan
legger å oversette hjemmesiden til tysk og
engelsk i nær framtid, sier prosjektmedar
beider Leif Silversund ved De 5 Stora.

Innlevelse
De Stora planlegger å lage en fast utstil
ling.

— Om det oppdages et nytt jervehi et
sted, så kan vi tilby en informasjonsutstil
ling i den kommunen. Vi skal være der det
skjer. De som kommer og besøker oss på
rovdyrsenteret, skal kunne gå inn i et opp
levelsesrom og oppleve lukter slik som
rovdyrene gjør det. Besøkende skal kunne
leve seg inn i hvordan rovdyrenes verden
er gjennom deres sanser. Det skal også
være et laboratorium og en foredragssal
med gjennomsiktig vegg ut til et område
med ulv. Dermed kan folk se ulvens beve
gelser og kroppssprål samtidig som man
snakker om ulven, sier Silversund.

De Store samarbeider med et rovdyr
senterprosjekt i Romania.

Bredt samarbeid
- Det er en forutsetning at vi har organi
sasjoner og myndigheter med oss. Vi skal
oppfattes som uavhengige, og spre infor
masjon om rovdyrene slik at folks stand
punkter bygges på fakta, sier Silversund.

Det er dannet et rådgivende organ,
«Rovdyrsråd», som består av de organisa
sjoner og myndigheter som er med i pro
sjektet. Organisasjonene som er med, er
sentrale i Sverige både på miljøvernsiden,
landbrukssiden og jegersiden, blant annet
Lantbrukernas Riksförbund. Rådet skal i
framtiden styre utviklingen av rovdyr
senteret. Var det vanskelig å få med orga

Europas største bjørnepark
Om dyrene i Järvzoo har litt liten plass,
kan et besøk i Europas største hjørnepark,
Orsa Grönklit, være en stor opplevelse. I et
areal på 90 000 kvadratmeter finnes bjørn,
ulv, gaupe, jerv og fjellrev. Parken ligger i
Orsa midt i Sverige 4 mil fra Oslo. Parken
er populær både blant svensker og uten
landske turister. Her kan du se hjørner i
flere aldersgrupper og lekne fjelirev som
erter hverandre. Du kan også studere flok
kadferd hos ulv, og vil du se hjørn i vill
natur, kan det hende du kan bli med på en
guidet tur i det frie bjørneland. Store rov
dyr er karismatiske og fascinerende arter
som gir inntekter, og også Orsa Grönklint
ønsker å være et av Sveriges framtidige
rovdyrsenter. B

Lisbet Baklid har bred bakgrunn fra skog- og

utmarksfag, og er leder av Norges Naturvern-

forbunds Rovdyrutvalg.

Naturens udemokratiske ja?
Litauen - tryggere med EU?

Store rovdyr g i r i n ntekter

•Har naturvernarane gjeve
opp trua på folkeleg mohilise
ring for miljøet? Det kan ein
tru om ein les siste nummeret
av Natur & Miljø. Kva er hod
skapen? Jo, EU er fint og flott,
for der får vi alle flotte miljøtil
tak som vi ikkje klarer å få ved
teke i Noreg.

Eg skal innrømme det, eg
blir sur når eg les slikt. Eg er
medlem i Naturvernforbundet
av di eg meiner at den beste
måten å arbeide for miljøet på,
er å overtyde folk flest om at
det er lurt å ta vare på miljøet.
Men det er tydeleg at somme
miljøvernarar (vonleg få) tyk
kjer det er greitt å sleppe det
plagsame demokratiet. Det er lettare å jobbe med
byråkratane i Brussel, dci slepp å møte lokalsam
funna, å sjå borgarane i augo.

Ein RU-medlemskap kjem til å vera spikaren i kista
for legitimiteten til den demokratiske miljørørsla.

i-:

penqer i tillegg, har svenskene funnet ut.

KappAhi har siden begynnelsen av 90-tallet jobbet aktivt med miljøspørsmål, og

er den første motekjeden verden med 150 14001 miljøsertifisering.Til na er

49 butikker Sverige og Finland sertifisert. I Norge skal alle våre 75 butikker

miljøsertifiseres i løpet av 2002,Vi har en apen kommunikasjon om vart miljøarbeid.

KappAhl øker andelen miljømerkede plagg i vare kolleksjoner Det betyr at de skal

oppfylle kriteriene for Eus miljømerking: EU-blomsten og øko-Tex.

Meningen med vår miljøsertifisering er at vi utreftelig skal arbeide for et bedre miljø.

Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon om vart miljøarbeide.

nisasjonene på
dette prosjektet?

— Nei, det synes jeg ikke. Organisasjo
nene har vært veldig aktive. Alle organi
sasjonene har en felles pulicy. Alle ønsker
levedyktige hestander av store rovdyr i
Sverige. Det diskusjonen har gått på her i
Sverige er hvor mange individer levedyk
tige bestander er, forteller Silversund.

KdA
(80035600 www.kappahl.no
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Av JENS P. TOLDNÆS

Tillit er et sentralt begrep i alt informa
sjonsarbeid, og den norske rovdyrdehat
tel er definitivt ikke noe unntak. Det er
imidlertid store sprik når det gjelder
hvem vi nordmenn fester lit til i rovdyr
spørsmål.

halvparten av den norske befolkningen
stoler helt på forskerne i rovdyrdehatten,
viser en ny undersøkelse foretatt av Norsk
institutt for naturforskni ng (NINA). Rap
porten Inforniasjonstiltak om store roudpr i
Norqe viser imidlertid at tilliten varierer
sterkt fra by til bygd. I byene stoler over 6o
prosent på forskerne, men i spredthygde
strøk er andelen bare om lag 30 prosent.

Politikere uten tillit
Mennesker man kjenner godt, samt erfarne
jegere, har en del tillit i befolkningen, men

da særlig i spredtbygde strøk. Svært få nord
menn, uansett hvor de bor, stoler imidler
tid helt på politikerne og media i rovdyr
debatten. Eksempelvis er det bare in pro
sent som sier at de stoler på
stortingspolitikerne.

Ifølge NINA er de aller fleste nordmenn
enige i at ulv og bjørn skal få leve her i lan
det, bare vi slipper å ha dem nært innpå

Aviser og ty

Rovdyrforskere
Erfarne jegere
Pepr. for Våre Rovdyr
Ansatte i Direktoratet
for Naturforvaltning
Sauebender
Folk som bo. der rovdyr finnes
Lokalpolitikere i rovdyrområder
Folk vi kjenner godt
Stortingspolitikere

KId NINA

NINAs rapport konkluderer med at
myndighetene bør utarbeide en omfat
tende informasjonsplan omkring det å
leve med rovdyr. Planen hør ta hensyn til
alle partene i rovdyrkonflikten. Målet hr
være å formidle kunnskap om de st’
rovdyrene, og foreslå tiltak som kan Iifi
dre konflikter, skader og frykt i de områ
dene som er berørt.

Tillit varierer
Graden av tillit avhenger av forskjellige faktorer.
Utdanning og bosted er varrabler som spiller inn i vårt
forhold til kilder i rovdyrdebatten:

Eldre stoler mer på:
• Jegere
• Sauebender
• Folk vi kjenner godt
• Lokalpolitikere

Med økt utdannelse
minsker tilliten til:

• Aviser
.1V
• Jegere
• Sauebender
• Lokalbefolkning
• Lokalpolitikere
• Folk vi kjenner godt

-

Ingen tror på politikere
som snakker om rovdyr Fred.Olsen & Co.

FsED. OLSENSGATE 2
P. 0. BOx i 159 - SENTRUM
0107 OSLO

Timberjack
A John Deere Company

Timberjack skogsmaskiner er konstruert
for å lobbe skånsomt på naturens egne
premisser, og å sikre framtidig foryngelse.
Dette gjøres blant annet ved:

Biologisk nedbrytbare oljer

Komponenter av
gjennvinningsbart materiale

Høyteknologisk nivå for riktig
miljømessig utført arbeide

For mer informasjon:
Timberjack Norway AS
Postboks 1245
2206 Kongsvinger
Telefon:6283 1100
Telefaks:6283 1102

w w w. ti m be rj a c k. n oi
MED TILLIT: Ulveforsker Petter Wabakkeri

har tillit i 60 prosent av befolkningen.

-‘i.’
OLARF5

NORSK POLARINSTITUTT
l’olarm i Ijosenteret, ¶290 To msi 1

Tel. 77 7 05 00, Fax 77 75 05 01

Bare én prosent av
befolkningen stoler
på stortingspolitikerne
i rovdyrspørsmål.
Forskerne får størst tillit.

vz

0

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

oss.

‘I

Vindkraft og vannkraft

Slik festet vi tillitt:

Prosentvis av befolkningen.

Vet ikke grupper er utelatt her.

Finnes det renere energi?

Stoler
litt på

63
38
53
46
51

Stoler
helt på

4

49

35

18

28

Stoler
ikke på

27
9

7
21
13

36

10
35

_f

Eldre stoler lite på:
• Aviser

.1V
• Forskere

• Miljovemere
• Offentlig forvaltning

Med økt utdannelse
øker tilliten til:
• Rovdyrforskere
• Stottingspolitikere
• Offentlig ansatte

Et lokalt energiselskap
I tillegg til energiproduksjon har
NTE lang erfaring med iristallasjon og
oppbygging av elektriske anlegg.
NTE har butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan tilby det
meste av elektriske produkter til konkurransedyktige priser.

40 19
52 32

48 7

44 40
29 1

Kommunikasjon
NTE kan også tilby komplette løsninger innen tele/datct og
automasjon. Våre fagfolk prosjekterer slik at du får riktig utstyr
og programvare tilpasset ditt behov.

NTE - på parti med naturen!

NTE
Nord-T Elektrisitetsverk

—
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Av SILJE MIDTTUN (tek5t og foto)

Det er utrolig morsomt å få undervise i
et fag jeg er engasjert i, sier Hilde Ibsen.

l-{ilde fikk tilbud om stillingen som
universitetslektor og fagansvarlig for mil-

jøvitenskap. Det innebærer at hun har
ansvar for å holde faglig kvalitet på under
visning og forskning og at hun skal bidra
til å utvikle faget videre. Jobben var så
attraktiv at hun ikke nølte et sekund. At
maken, økonomihistorikeren Alf, er

svensk, gjorde valget om å krysse riks
grensen enda enklere.

Satser tverrfaglig
Hilde har det siste tiåret vært mye i Sve
rige for å hente inspirasjon til fagfel 3

sitt. Svenskene har utviklet miljøhisto
rie som en egen spesialitet. Utviklingen
begynte i Lund allerede på 70-tallet, før
miljøsaken var tatt inn i den politiske
varmen. Faget er senere utviklet grun
dig i Umeå, der Sverker Sörlin ble Sveri
ges første professor i miljøhistorie ved
overgangen til 90-tallet.

— Miljøhistorie er et fag i utvikling og
det er veldig spennende å få være med
på denne utviklingen, sier Hilde.

Mens andre læresteder i Sverige har
en naturvitenskaplig profil på miljoviten
skapen, har Karlstads universitet satset
sterkt på et tverrfaglig tilbud. Miljoviten
skap ligger under institutt for naturviten
skap, men universitetet har gått bevisst ut
for også å rekruttere lærekrefter med sam
funnsvitenskaplig bakgrunn.

Miljø er et komplekst emne og det vil
_di studentene våre innhlikk i. Det er
umulig å komme forbi at miljøvitenskap

er naturvitenskaplig problematikk. Stu
dentene skal for eksempel forstå de kje
miske årsakene til forurensing. Men sam
tidig skal de ha kjennskap til miljøproble
menes samfunnsvitenskaplige aspekter
og økonomiske og juridiske virkemidler
som kan løse problemene, sier Hilde.

Rapport om miljø og bistand
Hildes miljøengasjement begynte mer
akademisk enn praktisk.

— Jeg har alltid vært opptatt av naturen
og er typisk norsk. Jeg elsker å gå turer, men
det praktiske og politiske miljøengasje
mentet kom etter hvert som jeg leste meg
inn i emnet miljøhistorie, forteller hun.

Interessen for miljøhistorie ble vekket
midt i arbeidet med doktorgraden. l-[ilde
disputerte 1995 på velferdsstatens histo
rie, med fokus på velferdsordningene i
Freia Sjokoladefabrikk og Tidemanns
tobakksfabrikk i årene I9Io—Io. Inni
mellom dette arbeidet startet hun et
hovedfagsemne i miljohistorie ved Uni
versitetet i Oslo i

.

Siden ble det lærebok i miljøhistorie.
Mcnncsketsfotavtrykkkom i 1997. Den har
et økologisk perspektiv på verdenshisto
rien. lier kan du lese om menneskets bruk
av naturen fra jeger-og samlersamfunnet
til llrundtland-rapporten.

— Gro var rask til å gripe fatt i miljø-
spørsmålet da det kom opp på slutten av
70-tallet og en Norad-rapport om miljø og
bistand kom tidlig. Da hadde temaet blitt
diskutert i USA en stund, men ingen

hadde gjort så mye konkret. Norge var
med i spissen for utviklingen gjennom
hele 8o-tallet, sier Ililde.

Hilde Ibsen har nå gått norsk
bistands miljoprosjekter i sømmene, og
kommer med en forskningsrapport i
høst. I-ler har hun først og fremst sett på
prosjekter i Sør-Afrika som skal sikre
det biologiske mangfoldet. Rapporten
er utarbeidet i samarbeid med Noragrie
ved Norges Landbrukshøgskole.

Stortrives i økoby
— Problemet med miljøpolitikk generelt,
er at det sies mye og skrives mye, men det
er vanskelig å finne ut hva som virkelig
gjøres, sier Hilde.

Det merket miljøhistorikeren ikke
minst da hun for noen ar siden var med på
å bygge opp en nettguide for hvordan
Norge har fulgt OPP Agenda 21.

Selv prøver Hilde å ta de fine forsettene
med inn i hverdagen. Da ililde, Alf og dat
teren Oda () flyttet til Karlstad for ett år
siden, kjøpte de hus i en okoby ikke så
langt fra universitetet. økohyen ble bygd
for åtte år siden og skal være et kretsløp
sorientert samfunn.

Husene er kun bygd av naturmaterule
og er godt isolerte. l)e har sentralstøvsu
ger, toalettene er urinseparerende, og
byen har egen septiktank. Spillvannet
renner ut i hagen. All oppvarming er
vannhåren med pelletsoppvarming. Fel
leshuset har solcellepanel på taket, felles
vaskerom og sorteringsrom for avfall. Kil
desortering er helt gjennomført.

— økobyen er helt perfekt, også sosialt
sett. Miljøet er spontant og morsomt. Vi
har det utrolig moro sammen.

Hilde har ti minutter å gå til jobb, 25

minutter og sykle til sentrum, og to limer
å kjøre til Oslo. 1-lun bor ganske enkelt
sentralt på landet.

— Jobben i Karlstad kom veldig beleilig.
Jeg var lei av å sitte i hilko --og likte ikke
det materielle presset i Oslo, sier Hilde
Ibsen.

FAKTA: MILJØVITERPROGRAMMET

• Miljøviterprogrammet i
Karlstad er bygd opp av fire
moduler. De to første tilsva
rer det vi kaller et grunnfag.
Den tredje modulen kan
sammenliknes med et mel
lomfagstillegg og alle fire
modulene, blir som en mas
tergrad.

• Om man ikke vil ta hele
programmet, kan man ta
enkelte av fagene som
frittstående kurs.

• Studentene får blant annet

innblikk i miljøhistorie,
etikk, vitenskapsteorier,
lab-arbeid, statistikk, for
suring og luftforurensning.
De studentene som ønsker
det, drar til Tanzania for å
se på konflikter knyttet til
vann ved Victoriasjøen.
Programmet involverer
også mye selvstendig pro
sjektarbeid.

• I 2002 tok universitetet inn
50 studenter på første
modulen og 25 på andre.

De prøver å ta inn alle som
innfrir opptakskravene.

• Studentene som fullfører
programmet, blir generalis
ter som kan se miljøproble
matikken fra flere sider og
er blant annet kvalifisert for
jobber på kommune- og
fylkesnivå, i industribednf
ter som er interesserte i en
miljøprofil, eller i organisa
sjoner. De kan også jobbe
som lærere eller gå videre
med en akademisk karriere.

Da ektemannen stakk til henne boken Nciturkontrciktet, fikk historiker Hilde Ibsen (42)
øynene opp for miljøhistorie. Resultatet ble en lærebok som kom ut i 1997 og en karriere
innen feltet. I fjor høst ble hun headhuntet til Karlstads universitet i Sverige.

Headhuntet
mi Ijøh istoriker

Hilde Ibsen stortrives i Sverige. Hun tok med seg familien og flyttet inn i en økoby i Karlstad. Her bor

18 familier og alle deltar i arbeidsgrupper for at det vesle samfunnet skal være et hyggelig sted å bo.
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Trondheim ble den 5. juni kvalifisert som en Grønn Barneby, etter at kommunen hadde invitert skoler
og barnehager til gi miljørd. I løpet av skolearet 2002/2003 deltok 20.000 skolebarn
og ungdom og 5000 barnehagebarn i diverse miljøtiltak, og flere barnehager og skoler ble sertifisert
som grønne.
Plakaten du ser blir distribuert i A-1 størrelse til alle klasser og barnehager i byen i løpet av
høsten, og er summen av de mange kravene barna selv kom med.

Blekkulfs Miljødetektiver har utfordret Bergen til a bli neste Grønne Barneby - og kommunen har
sagt ja. NNV Hordaland vil ha den operative jobben, i tett samarbeid med Blekkulfs Miljødetektiver.

Trondheini - Grønn aarneby

I

Over 4000 barn og ungdom
deltok p et stort miljø-
arrangement den 5. juni, hvor
både lokale og globale miljøut
fordringer ble satt p dagsor
den.
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Alle barn og unge i Trondheim
skal f kunnskaper, ferdigheter
og holdninger til gjøre Trondheim
til Grønn Barneby

Trondheims ordfører, Anne Kathrine Slungård overrekker
en sjekk til sjefsdetektiv Andrew P. Kroglund. Pengene g&
via Blekkulfs Miljøfond til drikkevannsprosjekter for barn i
U-land. P denne maten viser både Trondheim og
Miljødetektivene at miljøet er et globalt anliggende.

belml 1: Mobilisere og aktivisere alle barn og unge

beImI 2:

i tiltak som viser at Trondheim er kvalifisert
som Grønn Barneby

Utarbeide et ti-&ig handlingsprogram
for Trondheim - Grønn Barneby

ai.etetenes 8 krav til Trondheim, byen de bor I og er glad i
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Målsetting for Grønn Barneby

Visjon: Barn og unge skal delta
i å gjøre Trondheim til
Norges Miljøhovedstad

MAI:

by. kre
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Snakker

med

fugler

I Fredriksberg Have i Køben
havn vandrer en mann blant
fuglene. Det spesielle med
denne mannen, er at han
snakker med hegrene.

Fotograf Mads Ifversen har fulgt Erik
Andersen i et halvt år. Resultatet er spen
nende bilder av en mann som tilsynela
tend’ har fätt god kontakt med Fredriks
bergs hegrer.

« i hegrer har Erik Andersen hatt sam
let omkring seg pä 5n gang. Det var på
Hans fødselsdag.» Vi leser de danske stats
banenes (DSB) tidsskrift Ud & Se. Og er vel
for sa vidt vant til at det er fugler på steder
der mennesker mater dem. Det spesielle

nyre.

Du synes kanskje du har dyre venner hvis
du stadig vekk spanderer champagne-afte
ner på omgangskretsen. Men ifølge avisa
Information kan du nesten ikke ha dyrere
venner enn hunder og katter. 42 millarder
kroner bruker engelskmenn hvert år på
kjæledyrene sine. Og det nyeste tilbudet
er pacemaker og nyretransplantasjon. For
100 ooo kroner kan pus få et nytt nyre. (En
transplantasjon han sannsynligvis trenger
fordi du som katteeier først har kastrert
ham og deretter gitt ham fôr som ødeleg
ger kastratens nyrer og urinveier.)

Samvittighetsfulle, britiske dyrevenner
strever nå med å bli enige om hvordan de
skal takle de etiske dilemmaene omkring
nyretranspiantasjoner på katter. Donor
katten kan nemlig ikke gi sitt samtykke,
og engelskmennene vil ikke uten videre

Nyre?

Ja takk!

gjøre som amerikanerne — plukke opp en
dagdriverkatt fra gata og frarøve den et
organ. Pà den andre siden kan heller ikke
mottakerkatten gi sitt samtykke til å få en
fremmed nyre operert inn.•

VISSTE DU AT

blodtrykk og puls synker når man har

kjæledyr

barn med kjæledyr har et bedre selv-

bilde enn barn uten dyr

kjæledyr kan for en rimelig penge ta

fly som passasjer eller som bagasje

en øyeundersøkelse koster om lag 500

kroner for kjæledyr

røntgenbilde av hundens hofter koster

om lag 1000 kroner

i. Miljøheimevernet har skif
tet navn, I Iva heter organi
sasjonen na?

2. I Ivem er ny nestleder i Nor
ges Naturvernforbund?

. I Iva er en ozelot?

.
I [va heter Sveriges høyeste
fjell?

.
1-Iva er Hen Nevis?

6. I lvor mange gaupearter fin
nes det i Europa?

.
Et annet navn (mye brukt i
kryssord) på fisken veder
buk?

8. Er den etter hvert så
berømte <Kciko» en delfin?

9. DN og NINA holder til i
Trondheim. 1-Iva står disse

forkortelsene for?
io. Hvilken miljøorganisasjon

ledes av Rasmus I lansson?
i. En ny miljøorganisjon job

ber med null-utslipp av kli
magasser som mål. Hva
heter den?

12. Hvem var miljøvernstatsråd
før Børge Brende?

13. Hva het oljetankeren som
gikk ned utenfor Spania i
fjor?

14. Når gyter røya? ,-

15. «De fire store»—hvem er
det i natur-sammenheng?

i6. Svenskene snakker om «de
fem store». 1-Ivem tar de
med i tillegg?

17. Denne folkekjære lyrikeren ga
blant annet ut «Villfugl» og
«Som rop ved elver». Hva het
han?

8. I hvilken verdensdel finner vi
den lille musehjorten?

19. Hvilken art (foruten mennes
ket) antas å kunne true den
norske hummeren?

20. Hun er stortingspolitiker for
SV og har tidligere ledet Nor
ges Naturvernforbund. Hva
heter hun?
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Katter kan velge å bli boende hos mennesker - eller de kan
velge å være fri som katten. I England ønsker dyrevenner at
katter skal kunne velge om de vil donere - eller motta - et

med Erik Andersen, er imidlertid at han
ser ut til å kommunisere med hegrene i
Fredriksberg llave.

«Med hånden for munnen sender han
ut tre dype, kallende fløyt. To korte og ett
langt. Oppe mellom trekronene lyder et
høyt skræp, og få sekunder senere kom
mer en stor, gråhvit fiskehegre flyvende.
Etter et par minutter dukker fire hegrer til

opp, og ettermiddagens foring er i full
gang.»

Ifølge Ud & Se er Andersen for lengst
blitt kjent som llejremanden (Hegreman
nen), og han tilbringer mellom 25 og 30

timer i uka sammen med fuglene. Noen
ganger sitter hegrene på rad og rekke ved
hovedinngangen og venter når Andersen
går av bussen med posen full av fisk og

NATURNØTTER

pålegg. Og de følger ham til utgangen
etter måltidet.

De 31 hegrene som feiret hursdag med
«Hegremannen» hadde fått tipset dagen i
forveien. Andersen hadde dagen før fortalt
et par av hegrene at han kom til å ha med
lidt ekstra lækkert i posen pa bursdagen,
og han ba hegrene si det videre. Resultatet
var altsa 31 sultne hegrer.

SURVALD

NETTSTEDET

- I - ——‘‘‘—« K •‘‘-‘ Gå til http://wvvw.esperanto.se/kiosk/ -

i trykk på riktig lenke og vips - du kan lese
Cook Island News Online.

IOSKEN
e

Nordmenn er glade i aviser, og ny tekno
logi gjør at vi kan lese trykksaker fra hele
verden. Kiosken er et svensk nettsted
som tilbyr en hærskare aviser og
tidsskrifter fra alle verderisdeler og stort
sett alle land. Nettstedet er velordnet og
svært greit å finne fram på. Når det gjel
der språk, har de fleste land minst én
engelskspråklig avis. Fint for oss som har
sliter litt med både berbisk og japansk.

httpL/Wwwesperanto.se/kioskJ
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DET VAR VARMT da vi ruslet
inne på Hardangervidda i juli.
Varmt og mye insekter. Slike
forhold vet en ihuga fisker å
sette pris på, og det var knapt
tid til å sette opp teltet før fis
kestenger var montert og med
lemmene av ekspedisjonen
spredte seg langs kanten av
fjellvannet som vi selvsagt
ikke røper navnet på.

Etter en drøy times fisking
stod stanga mi som hua til
Tambarskjelve rett før knek
ket. Snøret raste ut fra snella.
Med skrøpelig «o,r8-sene» og
håven utenfor rekkevidde
(amatør) begynte hjertet å
denge løs på angstporten min.

— Det er den største Ørreten du
har hatt på krokenpå drog de.g—
du md bare ikke miste denne.

Det er helt normalt å høre
stemmer inne i hodet når man
er gal, og det var jeg nå. Jeg lot
derfor vedkommende plapre i
vei, mens jeg konsentrerte

meg om arbeidsoppgavene, som
det er blitt så populært å si
blant idrettsutøvere. Det vil si
at jeg dro inn noen meter og
mistet noen meter med snøre,
alt ettersom dyret i fjellvarinet
fant det for godt.

Kontakten med tid og rom
forsvant, og bragte meg over i
tilstanden som gjør fisking vir
kelig fascinerende. Jeg vet fak
tisk ikke hva som skulle
skjedd for at jeg skulle kon
sentrert meg om noe annet.
Tror neppe et menneske med
skarpladd våpen kunne fått
meg til å slippe stanga.

SAKTE FIKK JEG fisken inn på
grunt vann. Håven lå stadig på
en stein, noen forhitrede centi
meter fra fingertuppene mine,
og det var ingen annen råd
enn å gripe det sleipe eksem
plaret av en salmo trutta over
nakken. Det gikk bra.

JEG PUSTET UT lyngen med en
kaffeskvett og bivånet de
andre som nå fisket dobbelt så
ivrig. Iblant kastet jeg et blikk
på fjellørreten på godt over
kiloen. Det ville med andre
ord si at den inneholder sâ
mye miljøgifter at barn og gra
vide ikke hør spise den, tenkte
jeg. Vi som ikke sorterer i noen
av disse kategoriene hør
begrense inntaket av slik fisk,
etter som det er de største
eksemplarene som inneholder
mest kvikksølv, PAII og hva
det nå er for noe alt sammen.
Sjelden noe problem, men ide
elt sett burde jeg altså fått flere
mindre fisker i stedet for den
ene store. Jeg skal ikke påstå at
det ødela opplevelsen, det ville
være løgn. Men det ville også
være løgn å påstå at jeg ikke
tenkte på det. Man skal ikke
late som ting er i orden når de
ikke er det. Dette gjelder spesi
elt for fisk, og fenomenet er

glimrende skildret i den pris
belønte spanske spillefilmen
ørretene, av regisøren Jos Luis
Garcfa Snchez.

Filmen, som garantert kan
sees på flere plan, blant annet
som et eksempel på borgerska
pets diskrete skylapper under
Franco, vant blant annet Gull-
bjørnen i Berlin, og er både tra
gisk og fornøyelig.

lier skildres den årlige fest-
middagen i en forndm spansk
sportsfiskerkluhb. Absolutt
ingenting kan eller må gå galt,
og gjestene er tvunget til å se de
selskapelige begivenhetene på
nettopp denne måten, selv om
en betydelig bevisbyrde på det
stikk motsatte tårner seg opp.

Inntrengere forsøker først å
ødelegge festen. Deretter strei

— ker kokkene. Disse blir likevel
etter overtalt til å servere med
lemmenes selvfangede fisk
med utsøkte sauser og tilhe
hør. Snart blir det imidlertid
klart at noe er forferdelig galt
med maten.

Men på tross av at fisken
smaker som rakørret fra hel
vete er det ingen som sier noe.
Fisken kan jo ikke være råtten,
medlemmene har jo nettopp
fisket den. Og mens medlem
stallet synker, det vi si at gjes
tene regelrett dør under mid
dagen — holdes de sedvanlige
takketalene, priser blir delt ut
osv. En velassortert videobu
tikk har muligens denne i hyl
lene — i så fall er den verdt å se.

JF:(; VET IKKE hvordan det varå
være sportsfisker under
Franco, men jeg vet hvordan
det er å være det under Brende.
Ørreten har en bismak, og vi
bør ikke late som om alt er i
orden.

Ørretene II
Fikk en fabelaktig fisk i sommer. Godt over kiloen
og giftig som en Lillestrøm-corner.

4,

(1 0

Vi tar produsentan svaret pa alvor
Tilnærmet alle rniljoskadelige batterier kommer til resirkulering.

AS BATERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteri retur. no
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B— BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returocfresse:

Natur & miljø

Soks 342 Sentrum 0101 Oslo, Norway
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