


— Kraftkrise og ragnarokk

T
ittelen over er hentet fra Aftenpos
ten. I et intervju med Stein Lier
Hansen, direktør i Norsk Industri,
tegnes et dystert

bilde av en mørk og
kald vinter med mangel
på strøm. Intervjuet er
langt fra enestående,
men snarere en illustra
sjon på kraftdebatten i
r1-rivende stund.

r’or mens forbruket
— særlig i husholdnin
gene — økte kraftig i
første halvår og eksporten var større enn
importen, har kraftmagasinene ikke blitt
fylt opp i «normalt» tempo. I tillegg har
tekniske problemer halvert importkapasi
teten fra Danmark.

En eventuell strømkrise skyldes i
hovedsak to ting. At politikerne ikke har

tatt veksten i el-forbruket alvorlig nok
og at vi ikke har satset nok på fornybar
energi. Vi får svi for vår sterke strøm- og

vannkraftavhengighet.
Å skylde på manglende
gasskraftutbygging er
bare tull. Tre gasskraft
verk har fått konsesjon.
At bare ett av dem er
under bygging skyldes
den dårlige økonomien
i prosjektene. Når sta
ten i tillegg tilbyr seg å
hjelpe til med å finansi

ere rensing av gasslcraftverkene, blir det
meningsløst at LO og industrien roper på
slappere miljøkrav.

Samtidig har regjeringen somlet med
konkrete tiltak for utbygging av ny forny
bar energi. I slutten av august bekreftet
endelig olje- og energiminister Odd Roger

Enoksen at regjeringen vil gi støtte til
kjøp av pelletskaminer og varmepumper.
En slik ordning vil bidra til å redusere
strømforbruket og kan samtidig få fart på
markedet for pellets her til lands.

Prisen på strøm vil være høyere i frem
tiden enn hva vi har vært vant til. Pris
stigningen vil imidlertid ikke skje jevnt
og trutt, men med stadige svingninger.
Det understreker hvor viktig det er å redu
sere avhengigheten av elektrisitet, både
gjennom sterkere fokus på strømsparing
og effektiv teknologi, og ved overgang
til andre energikilder som bioenergi. Så
slipper vi kanskje både kraftkrise og rag
narokk?

Audun Garberg
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ange hundre farlige fyllinger
på land er ryddet opp og sikret
de siste årene. Etter flere år med
fokus på opprydding gjenstår

likevel 130 prioriterte lokaliteter på land.
I tillegg kommer en formidabel og kostbar
opprydding til havs. Usikre anslag viser at
regningen samlet vil komme opp i mange
milliarder kroner.

Opprydding i ni havner
Statens forurensningstilsyn (SFT) har
identifisert ni havneområder som det er
aktuelt å starte opprydding i. Planleg
gingen av oppryddingen startet i 2003,

Da ble 29 områder gjennomgått. 17 av
disse ble tatt videre til neste steg, der det
ble utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for
områdene. På basis av disse arbeides det
nå med oppryddingsplaner i Hammerfest,
Harstad, Bergen, Farsund, Kristiansand,
Grenland, Sandefjord og Drammen. I til
legg har man kommet i gang med oppryd
dingen ved Oslo.

F

— Der det fortsatt tilføres forurensning
fra land, har vi valgt å ikke gjennomføre
tiltak i sedimentene før forurensningskil
dene er stoppet. Vi må hindre at områder
som er ryddet blir forurenset på nytt, sier
rådgiver Arne Anders Sandnes i SFTs mil
jøoppfølgingsavdeling.

I tillegg er det andre forurensede loka
liteter til sjøs som SFT nå ønsker å se nær
mere på.

— Fremover ønsker vi å ha et spesialfo
kus på områdene rundt skipsverft, som
ofte er forurenset, sier Sandnes.

— 25 milliarder

økonomien i oppryddingen er enda ikke
helt avklart. Tidligere har SFT-direk tør
Håvard Holm antydet en pris på 25 mil
liarder kroner for å rydde opp i de gamle
forurensningssyndene i sjøen.

— Dette var et tidlig anslag for oppryd
ding langs hele kysten, uten at det var
gjort noen detaljvurdering. Uansett er til
tak i sedimenter kostbare. Det er store til-

tak, og store volumer med masser som må
håndteres. Kostnadsoverslagene for opp
rydding av de ni områdene vi fokuserer
nå, minus Bergen, varierer fra rundt 8oo
millioner til rundt 2 milliarder kroner,
avhengig av omfang, om man velger mud
ring eller tildekking, og hvilke metoder
man ellers velger. For Bergen gjenstar det
undersøkelser, men det er et stort område
som er sterkt forurenset. Blir det aktuelt
med opprydding i hele området, vil kost
nadene kunne bli flere hundre millioner
kroner bare i Bergen, sier Sandnes.

Budsjettet for opprydding i havneområ
der er i år på 8o millioner kroner.

— Bevilgningene har økt jevnt og trutt
de siste arene, men hvordan utviklingen
blir videre vet vi ikke, sier Sandnes.

Ikke avsluttet
På landjorda har ryddejobben etter årtier
med lemfeldig omgang med miljøgifter og
annet farlig avfall kommet et stykke len
ger. Likevel gjenstar det a rydde opp eller

-.

sikre 130 av de verste lokalitetene. Det
viser en gjennomgang Miljøjournalen har

art av de 6oo verste grunnforurensnin
gene pä SFTs liste. Seks av de uavsluttede
sakene står på SFTs A-liste, og skulle etter
vedtak i Stortinget vært ryddet opp innen
utgangen av 2005.

— Dette er store og omfattende saker,
hvor betydelige tiltak gjenstår. Sakene
regnes likevel som løst, fordi planer for
opprydding og finansiering er på plass.
Stortinget har godtatt dette, sier Sjur
Andersen, senioringeniør i SFT.

En av disse seks lokalitetene er etter
latenskaper etter industrien på Raufoss,
mens de resterende fem befinner seg på
området til Herøya Industripark.

— Alle disse områdene blir godt over
våket i dag, og det er liten risiko for at
stoffene skal lekke ut til miljøet. Det er
nesten ubetydelig transport av miljøgifter
fra grunnen, sier miljøsjef Sverre 0. Lie i
Norsk Hydro.
De andre 124 lokalitetene som fortsatt

forurenser omgivelsene er fordelt over
hele landet.

— Det er stor forskjell på hvilken risiko
disse lokalitetene representerer. Her fin
ner vi alt fra sterkt forurenset grunn til
mindre alvorlige saker, sier Sjur Andersen.

SFT arbeider nå med en liste over de ste
dene hvor det haster å komme i gang med
oppryddingen.

Ukjente saker
Hvor mye det vil koste å avslutte de reste
rende 124 sakene, tør saksbehandlerne i
SFT ikke antyde, men at det dreier seg om
store millionbeløp, er på det rene. I tillegg
kommer ukjente saker, som man ennå
ikke kjenner omfanget av.

— Det kan være saker som represente
rer en alvorlig risiko for helse og miljø.
Brannøvingsfelt, skipsverft, skytebaner og
virksomheter for galvanisering har ikke
vært godt nok undersøkt, sier Andersen.
I Tor Bjarne Christensen, Audun Garberg

og Kristian 5. Aas

Forurenset grunn
Status: 130 av 600 prioriterte lokaliteter
forurenser fortsatt miljøet. Her finnes alt
fra svært miljøskadelig forurensning til
mindre alvorlige saker.
Kostnad: Oppryddingen av har hittil kos
tet over en milliard kroner. Mesteparten
har gått med til åtte store saker: Kreoso
timpregnering Lillestrøm (400 millioner),
koksverket i Mo i Rana (220 millioner),
flyplass og avfallsdeponi, Fornebu (157
millioner), forurenset grunn, Raufoss (70
millioner), aluminiumsverket i Eydehamn
(35 millioner), avfallsdeponi, Kongsgårds
bukta (30 millioner), avfallsdeponi, Kolle

våg

(20 millioner).
Fremdrift: Statens forurensningstilsyn
(SFT) arbeider nå med en liste over loka
liteter som skal prioriteres i det videre
ryddearbeidet.

Havneområder:
Status: I 31 norske fjord- og havneområ
der er man frarådet å spise ulike typer
sjømat, på grunn av forurensning. Fyl
kesvise tiltaksplaner er laget for 17 av de
mest forurensede fjord- og havområdene.
Kostnad: Direktør Håvard Holm i SFT har
anslått en kostnad på rundt 25 milliarder
kroner for å rydde opp i de mest foruren
sede fjordområdene i Norge.
Fremdrift: Det er utført pilotprosjekter i
Trondheim, Sandefjord, Kristiansand, Hor
ten og Tromsø, og oppryddingen i Oslo
havn er i gang.

Ukjente miljøbomber
Status: Det finnes trolig en lang rekke
uregistrerte lokaliteter med grunnforu
rensning. Brannøvingsfelt, skipsverft,
skytebaner, verksteder med galvanisering
og overfiatebehandling ble ikke undersøkt
i kartieggingen av forurenset grunn på
1990-tallet. De er kommet i SFT5 søkelys
de senere årene, men ingen omfattende
undersøkelser er foretatt.
Kostnad: Ukjent, men det er trolig snakk
om store millionbeløp.
Fremdrift: SFT arbeider med å identifi
sere hvilke bransjer som skal undersøkes
nærmere.
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Pilotprosjektene for opprydding av foru
rensede sedimenter i havner ga verdifull
erfaring. Nå planlegges opprydding i ni
havner i Norge.
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Storbreen smelter. Det
ler og renner i små bekker, som løper på
kryss og tvers over bre-isen. Snøen smeltet
tidlig i ar. Nå ligger isen blottiagt og sårbar
for solstrålene.

— Det går mot et nytt år med under
skudd for Storbreen, sier Liss Andreassen,
glasiolog i Norges vassdrags- og energidi
rektorat (NyE).

Vi har gått en drøy time oppover en
dalside som tidligere lå under et massivt
dekke av is. Nå spenner vi på oss broddene
ved fronten av breen og starter vandrin
gen oppover den slake bretungen. Natur
8 miljø er med Andreassen og hennes kol
lega Nils Haakensen fra NVE på. bremå
ung i Jotunheimen. Hundre meter inne på
breen stanser vi for å gjøre de første målin
gene. Om ti år kan det være barmark her.
Bare siden 1950-tallet har breen trukket
seg nesten 500 meter tilbake. Alt tyder
på at ogsa 2006 blir et år med rekordstort
tap for isbreen. Kombinasjonen av lite
vinternedbør og en varm sommer, er
oppskriften på undersicudd i breenes bud
sjettbalanse. Den globale oppvarmingen
vil føre til at store deler av breen er borte
ved neste århundreskifte. Da vil navnet
Storbreen stå som en tydelig påminnelse
om klimaendringene for dem som finner
veien opp hit.

Tilbakegang landet over
Storbreen er i samme situasjon som breer
over hele landet. NVEs målinger denne
sommeren viser at det går mot store
reduksjoner også i år. Allerede i slutten av
juli var snøen forsvunnet fra store deler
av breene. På. nittitallet vokste breene på
Vestlandet på grunn av særlig nedbørs
rike vintre, også breene i Jotunheimen
hadde et overskudd i denne perioden. De
siste årene har imidlertid breene vært på

tilbakegang

landet over, bortsett fra en
viss vekst ved noen av de Icystnære breene
i fjor. Allerede om femti år kan en rekke
norske breer være borte.

Storbreen er omkranset av majestetiske
fjelltopper. Tindene Geita, Kniven og
Saksa bærer ikke sine navn uten grunn.
Som en veldig iskappe strekker Storbreen
seg opp i høyden fra 1390 meter over
havet til 2090, bare hundre meter under
toppen av Store Smørstabbtind, som lig
ger midt i panoramaet. Breen dekker et
omrade på 5,4 kvadratkilometer. Den er
cirka tre kilometer lang og går ned mot

Leirdalen i to bretunger. For ti år siden
hang disse tungene sammen og dannet en
felles bretunge. Nå har isen lagt fra seg en
morene der de to bretungene skilte lag.

Lang måleserie
— Storbreen er veldig interessant, fordi
målingene startet så. tidlig her. Vi har
massemålinger helt tilbake til 1949. Det
er bare en bre i verden som har en lengre
serie, og det er Storglasiären i Sverige, for
teller Andreassen, som tar doktorgrad pa
Storbreen.

Hun monterer albodometeret pä isen.
Med det kan hun måle breens evne til å
refiektere strålene fra sola. Mens snøen
fungerer som et beskyttende skjold mot
sollyset, tar isen store deler av solenergien
opp i seg. Det betyr at smeltingen skyter
fart når snøen blir borte. Breen har et bud
sjett, hvor vinternedbør og sommersmel
ting er de to avgjørende faktorene. Kom
mer det mer snø enn sola greier å smelte,
vil breen vokse. Siden målingene startet
har trenden imidlertid vært den motsatte.

Snølinja går oppover
Vi tar oss frem til sentrum i den nedre
delen av breen. Store sprekker forteller
at en bør være forsiktig med å gå her før
snøen har smeltet. Nå er det lett å ta seg
frem. Det er ingen bekker her oppe, men
vi kan høre vannet strømme, dypt nede i
sprekkene. En jevn dur forteller om stor
transport av smeltevann.

— Snølinja pleier ofte å. gå her om som
meren. Nå er den trulcket mye lenger opp.
Det varierer noe fra år til år, men tren

Nils Haakensen, glasiolog
i NyE, borer hull til måle
staken. Her måles breens
bevegelse. Isen på stor
breen flytter seg cirka fem
ten meter i året.

,.,

-

(Storbreen, Jotunheimen) Lite vinterned bør og en uvan
lig varm sommer har ført til rekordstor smelting ved norske
breer. Global oppvarm ing sender de gamle isformasjonene på
sin siste vandring oppover i høyfjellet.

STORBREENS SISTE VANDRING
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den er at den går oppover, forklarer
Haakensen, som har vært glasiolog i NVE
siden 1969. Han har opplevd store endrin
ger siden han begynte å vandre på norske
isbreer.

— Isbreene trekker seg tilbake. Det er
ingen tvil om det, slår han fast.

Internasjonal klimaforskning

Universitetet i Utrecht i Nederland har
utpiassert en målestasjon her oppe. De
har tilsvarende stasjoner i Alpene, Arktis
og Antarktis og bruker dataene i sin lcli
maforskning. Her måles vind, luftfuktig
het, stråling, snømengde, temperatur og
smelting. I samarbeid med universitetet i
Utrech, danner NVE seg et bilde av hvor
dan Storbreen utvikler seg.

Andreassen og Haakensen skal videre
for å gjøre målinger på breens Øvre del.
Det kreves mer trening og utstyr å ta seg
opp dit. Vi tar farvel og går tilbake med
sola i ryggen.

Fattig trøst

Ettersom vi går nedover mot brefronten,
tiltar hekkene. Først er de bare små rifter
med sildrende vann. Etter hvert vokser de
til strømmende vannrenner som graver
ut og former breens overflate. En veldig
forgrening, som et nettverk av blodårer,
som sakte men sikkert årelater ismassene.
Noen steder forsvinner vannet ned i bre
brønner, blankpolerte lyseblå ishull, som
leder ned i dypet. Vi forsøker å ta bilder
ned i en hresprekk og bruker en reflelctor
for å kaste sollyset ned i den himmelblå,
nesten turkise revnen. Et plutselig vind-
kast griper tak i refiektoren og sender den
ut i luften, dansende som en sommerfugl,
før den slukes av bresprekken.

En fattig trøst er at den vil komme til
syne igjen, litt tidligere enn den ville gjort
før klimaendringene satte fart på nedsmel
tingen av breene. • Tor Bjarne Christensen

• Fakta om_Storbreen

__________

Kontinental bre
Laveste punkt: 1390 moh
Høyeste punkt: 2090 moh
Areal: 5,4 km2
Lengde: Ca 3 000 meter
Kontinuerlige målinger av massebalanse
siden 1949.
Måling avfrontposisjon siden 1902. Breen
har smeltet tilbake 1 kilometer siden den
tid, gjennomsnittlig ti meter i året.
Isbevegelse: ca 15 meter i året.

ra alle verdensdeler rapporteres det
om isbreer på tilbakegang. Verdens bre
overvåkingstjeneste (WGMS) melder om
underskudd i massebalansen ved breer
fra fjellområder verden over. En studie
av 30 breer i g ulike fjellkjeder viser en
gjennomsnittlig smelting pà mer enn
seks meter i tykkelse siden 1980. Spesielt
alvorlig kan følgene bli for mange hundre
millioner mennesker som bor i områdene
rundt Himalaya og Andesfjellene, hvor et
stort antall isbreer sørger for ferskvann i
tørkeperiodene.

Ganges kan tørke ut

Isbreene i Himalaya forsyner syv av Asias
største elver med vann. Nesten 70 prosent
av vanntilførselen til Ganges stammer fra
snø og breer i Nepal. Det betyr at Ganges
står i fare for å tørke ut, hvis den globale
oppvarmingen fortsetter å smelte bort
isbreene i Himalaya. Det samme kan
skje med andre store floder som Indus og
Brahmaputra i Sør-Asia.

— I noen elver kan vannføringen bli
redusert med så mye som 90 prosent, sier
hydrolog Syed lqhal llosnain ved Univer
sitetet i Calcutta i India til BBC.

tiske.
— Regionen rundt Himalaya er helt

avhengig av vannet fra isbreene. I regn-
tiden lagres vannet som snø og is i fjel
lene, for å smelte i tørre perioder og sikre
vannforsyningen for befolkningen i land
som Bangladesh, Nepal, India og Kina,
direktør Pål Presterud ved Cicero senter
for klimaforskning.

Situasjonen er den samme for Ecuador,
Peru og Bolivia, som i tørketiden får drik
kevannet sitt fra isbreene i Andesfjellene.

Ekstreme flommer som dreper

Med den store nedsmeltingen, øker faren
for ekstreme flommer. En rekke land vil
oppleve flommer som følge av at breer
med store innsjoer smelter og brister,
nesten som i filmen Istid 2, bare i min
dre skala. Det skjedde i Nordland i fjor,
da nærmere 40 millioner kubikkmeter
vann fra øvre Messingmalmvann fosset
ut i løpet av 36 timer. Vannet ble fanget
opp av kraftmagasinet Sisovatn og gjorde
derfor ingen skade. Andre steder i verden
har slike flommer hatt katastrofale følger.
I 1985, da en bresjø brast i Khumbu ved
Mount Everest, ble mist 20 mennesker

drept. Vannet skylte bort en kraftstasjon
og en rekke broer. I Peru meldes det om
hele 30000 dødsfall som følge av slike
hendelser de siste tiårene.

En rapport som FNs mil jøprogram
(UNEP) og et forskningssenter i Kat
mandu står bak viser at 20 bresjoer i Nepal
O 24 Bhutan nå fylles så raskt at isveg

.e trolig vil gi etter for trykket innen
2009. Også på Island har ekstremflommer
fra isbreer gjort stor skade.

lsbreene hever havet

FNs klimapanel har estimert en tempera
turstigning på mellom 1,5 og 4,5 grader
innen utgangen av det 21. århundre. Nå
foreligger det modeller som viser tem
peraturøkninger helt opp mot ii grader.
Beregninger foretatt av Verdens naturfond
viser at en fire graders temperaturokning
er nok til å eliminere det meste av isbreer
i verden.

Hvor mye smeltevann er det så verdens
breer? Den amerikanske glasiologen Mark
Meier har regnet ut at breene alene kan
heve verdenshavene med 30 til 6o centi
meter ved år 2100, dersom klimaendrin
gene fortsetter.

lsbreenes bidrag er imidlertid beskje
dent sammenlignet med nedsmeltingen

av Grønlandsisen og Antarktis, som vil
øke havnivået med cirka 14 meter til
sammen hvis de smelter.

— Ferske tall viser at 140 kubikkilome
ter is smelter i Antarktis i året, mens det
på Grønland smelter 240 kubikkilometer
årlig. Det er selvfølgelig mye, men for at
havnivået skal stige med én meter, må
350 000 kubikkilometer is smelte. Med
dagens nedsmelting vil det ta nesten
tusen âr. Det som er bekymringsfullt, er at
smeltehastigheten øker, sier Presterud.

Negativ utvikling på Svalbard

Norsk Polarinstitutt foretar årlige målin
ger av massebalansen ved isbreer på Sval
bard. Selv om ismengdene på den norske
øygruppen er små i denne sammenhen
gen, er utviklingen på Svalbard represen
tativ for det som skjer ellers i Arktis.

— Vi har hatt en lengre rekke med
negative år, det vil si at breene trekker seg
tilbake. De siste fem årene har vært særlig
negative. Et annet trekk, er at det virker
som tilbaketrekkingen øker i tempo. Ned
smeltingen har skutt fart de siste fem—ti
årene. Det er i tråd med det vi ser på Grøn
land og andre steder i Arktis, sier Jack
Kohier ved Norsk Polarinstitutt.
• Tor Bjarne Christensen

Breen tar
og breen gir
• 11969 falt breforsker Christian Niel
sen ned i en dyp bresprekk i Jostedals
breen. Med bruddskader i ansiktet ble
han liggende bevisstiøs på en snøhylle
35 meter nede i breen. Kameratene
ropte på ham, men fikk ingen kontakt.
Da hjelpemannskapene et par timer
senere firte ned et tau, var derfor gle
den stor da det rykket i tauet og hard
hausen klatret opp. Sekken måtte han
la bli liggende. 27 âr senere, 11996,
brakte breen den imidlertid frem
igjen. Nå er sekken og utstyret utstilt
på Breheimsenteret i Jostedalen.

Isbreen fosset frem
• I løpet av fire måneder i fjor rykket
Paulabreen på Svalbard en kilometer
frem i terrenget. Hendelsen ble fanget
opp av et kamera Universitetssenteret

I pa Svalbard har montert på stedet.
Den kraftige fremrykkingen skyldes et
fremstøt fra sidebreen Skobreen og er

2 ifølge professor Ole Humlum ved Uni
versitetet i Oslo ikke en konsekvens
av den globale oppvarmingen.

— Mest sannsynlig har fremryk
kingen av breen å gjøre med fore
komsten av permafrost i området,
og innflytelsen av denne på isbreens
dynamikk, sier Humlum til forskning.
no.

Lignende hendelser har nylig fun
net sted på Grønland.

Ingen hvit
Kilimanjaro
• I fremtiden vil Hemingways novelle
The Snows of Kilimanjaro miste noe
av sin aktualitet. lsbreene på Afrikas
høyeste fjell er på full retrett. Breen
Northern Ice Field, som har overlevd
de siste 11 000 årene, kan være helt
borte i løpet av 20 år, melder det for
skerdrevne nettstedet RealClimate.

i 600 breer i Norge
I Mer enn 2 600 kvadratkilometer
av Norges landareal er dekket av i alt
i 600 isbreer, 700 i Sør-Norge og 900
i Nord-Norge. Jostedalsbreen er størst
med et areal pa 487 kvadratkilometer.
Deretter følger Vestre Svartisen (221
km2), Søndre Folgefonna (168 km2),
østre Svartisen (148 km2) og Blåman
nisen (87 km2), ifølge NyE.

Følgene for de mange hundre millio
nene som bor i området kan bli drama
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— I 1978 uttalte Sperstadutvalget, som
laget forslag til verneplan i og 2 for vass
drag, at de fant «ingenting verneverdig i
området» ved Hattebergvassdraget. 25 år
etter, ved åpningen av Folgefonna nasjo
nalpark, kalte daværende miljøvernminis
ter Knut Arild Hare ide området rundt elva
for «juvelen blant norske nasjonalpar
ker». Det sier litt om hvordan oppfattel
sen av naturverdier endrer seg, og hvilken
ydmykhet man skal ha når man ødelegger
eller forringer dem, sier Sigurd Vikøren.

Stoppet gigantutbygging
Han har fulgt saken om utbygging av
vassdragene vest for det som i dag er
Folgefonna nasjonalpark siden syttital
let. Datidens kraftingeniører ville samle

sju vassdrag i en kjempetunnel og bygge
kraftverket Folgefonna Vest, en gigantut
bygging som ville ha rasert den vassdrags
naturen som i dag imponerer turister og
andre når de ferdes langs Hardangerfjor
den gjennom Kvinnherad. De fleste av
elvene er i dag vernet, og renner fra fjell til
fjord, fra nasjonalpark via landskapsvern
område til vemeverdig kultur- og fjord
landskap. Men det er ikke sikkert at det
hjelper Hattebergselva. Selv om området
er vernet, planene er forkastet flere ganger
av sentrale politikere og en samlet miljø-
bevegelse vil stoppe utbyggingen, kan den
fortsatt bli gjennomført.

— Det har vært mye frem og tilbake. Det
er jo en Davids kamp mot Goliat, og det
har skjedd så mye på alle disse årene at det

Sigurd Vikøren gestikulerer og fortel
ler. Til daglig arbeider han på trykkeriet i
Rosendal, som han driver alene. Men store
deler av de siste 30 årene har gått med på
å berge vassdraget som renner fra foten av
Folgefonna, via dramatiske vestlandsda
ler, til det velpleide kulturlandskapet som
har gjort Rosendal internasjonalt kjent.
Baroniet i Rosendal ligger ved elva, og det
vesle slottet med den praktfulle renes
sansehagen er Kvinnherads største att rak
sjon. Styret ved Baroniet er også sterke
motstandere mot utbyggingen.

— Hva er det som harfått deg til å engasjere
deg så mye i denne saken?

— Se rundt deg. Se på landskapet og

naturen, hør på elva og føl stemningen.
Da skjønner du det, smiler Vikøren på vei
opp mot Hattehergsfossen, beskrevet som
«smykket i Rosendals landskapsbilde».

Nei blir ja med vannrensing
— Hattebergselva ble gitt varig vern i juni
r993. I og med at det allerede lå et gam
melt kraftverk i elva, ble det sagt at dette
kunne opprustes, men ikke utvides. Tolk
ningen av disse begrepene skulle være
klar ut fra hva som står i Samlet plan for
vassdrag, men Kvinnherad Energi hadde
sin egen tolkning, og sendte søknad om
utbygging av vassdraget, med seks for
skjellige alternativ er, forteller Vikøren.

Det er en variant av disse alternativene
som fortsatt er aktuell for utbygging. Selv
om både regjering og Storting sa nei til en
slik utbygging i 2003, kom Kvinnherad
iergi tilbake med et forslag som innehar
- amlokalisering med et renseanlegg for
vannverket i kommunen, et anlegg ingen
har noe mot. I et vedtak tre dager før den
siste Bondevik-regjeringen gikk av ble
det besluttet at Kvinnherad Energi ikke
behøvde å søke konsesjon for utbyggin
gen, og at de fikk dispensasjon fra natur
vernloven.

Medlemsorganisasjon
Informasjonsnemnda for Hattebergsvass
draget ble startet i r978 for å samordne
motstanden mot utbyggingen av elva. Til
å begynne med var det en medlemsorga
nisasjon, men da medlemstallet vippet
400 ble det mye administrasjon og organi
sering. Nå er de et styre, med Sigurd som
primus motor og talsmann.

Saken splitter bygda hvor kommune
.yret kjemper med nebb og klør for å få

gjennomført utbyggingen. I et kommune
styremøte i juni i år uttalte Ap-politiker
øyvind Hardeland at det var «skræmande
at folk vil ha ein omkamp i kraftsaka»,
ifølge lokalavisa Kvinnheringen. Samtlige
partier mener at utbyggingen kan gjen
nomføres uten ny reguleringsplan. Ved
taket er klaget inn for Fylkesmaonen av
Forum for natur og friluftsliv i Hordaland,
en sammenslutning av Naturvernforbun
det, Bergen Turlag, Norges Jeger- og Fisker-
forbund og flere mindre organisasjoner.

— Må få saken til Bjørnøy
— Kvinnherad kommune vil ha en forenklet
behandling av saken, for å få gjennomført
utbyggingen raskt. Vi ma påse at prosessene
går slik at saken ender på bordet til miljø
vernminister Bjørnøy. Hun må få mulighe
ten til å gjøre det hun ikke gjorde sist, nem
lig stoppe utbyggingen, sier Vikøren.

Bjørnøy fikk massiv kritikk da hun
ikke stoppet den forrige regjeringens ved
tak om konsesjonsfrihet og dispensasjon
fra naturvernloven, og innrømmet langt
på vei i Dagsrevyen at utbyggingen burde
vært stoppet. Nå er hun øverste klage-
instans både for vedtaket om det skal
utarbeides en reguleringsplan, og for den
eventuelle reguleringsplanen.

— Tror du Bjørnøy vil stoppe utbyggingen
nå, hvis hunfår muligheten?

— Ja. Nå har hyråkrater og politikere

— Absurd sak
Direktør Anne Grete Honerød ved
Baroniet Rosendal håper miljø
vernminister Helen Bjørnøy sier
nei til utbyggingen når hun får
den på bordet på nytt.
— Jeg ble sjokkert over den fatale feilen
som ble gjort i fjor høst, både av den
gamle og den nye miljøvernministeren.
lier er det et rikt og flott landskap, med
natur og kultur i samspill. Det nytter ikke
å klippe av en del av det, og tro at resten
vil fremstå like flott, sier direktør I lone

Del av slottets hage
Hun er krystallklar i sin oppfatning: Flat
tebergselva må ikke bygges mer ut. Elva
går i dag gjennom områdene rundt Baro
niet, og er et element i hageanlegget rundt
slottet.

— Vi har et eieransvar for vassdraget, og

brukt 2 5—30 år på å lage et verktøy for å
kunne verne elver fra kraftutbygging.
Etter at Hattehergselva ble varig vernet i
1993 har det kommet nasjonalpark i nær
heten, mens utbyggingen blir liggende i
et landskapsvernområde. Dette er ett av
de best vernede områdene i Norge. Hvis
hun ikke skal stoppe denne utbyggingen,
hvilke utbyggingsplaner er det da aktuelt
å stoppe? Går dette gjennom, undergraves
hele systemet med vern av vassdrag, sier
Vikøren. Kristian S. Aas (tekst og foto)

parkanlegget vårt er integrert i naturen
rundt. Å verne om dette landskapet er noe
av det viktigste vi gjør, og viser samspillet
mellom natur og kultur i Rosendal. Det er
absurd a ødelegge så mye natur for så lite
kraft som det Kvinnherad Energi vil gjøre,
sier 1-lonerød.

Kjend is-støtte
Hun får støtte fra flere av artistene som
opptrer på Baroniet med jevne mellom-
rom, blant andre Herborg Kråkevik, Vetle
Lid Larssen og Toralv Maurstad. Selv om
elva ikke blir tørrlagt ved Baroniet vil
vannføringen bli mindre og regulert, noe
Flonerød bestemt ikke ønsket

— Her kan man ikke bare tenke på kul
turminneobjektet, nemlig Baroniet, uten
å ta med miljøet rundt. En utbygging av
elva vil forringe verdien av hele landska
pet i Rosendal, et av de flotteste områdene
vi har i Norge, sier Honerød engasjert.

Siden 1978 har Sigurd
Vikøren arbeidet mot
planene for utbygging
av Hattebergvassd raget
i Kvinnherad. Nå får
han en siste sjanse til å
stoppe utbyggingspla
nene.

er umulig å komme inn i helheten i saken
i dag.

Hattebergselva inngår som en del av hageanlegget til Baroniet Rosendal.

rød.

121 NATUR & MILJØ 3 06 NATUR & MILJØ 306 i 13



En uvanlig kraftfull
innsats for miljøet.

__

— Linjetraseen skal gå rett gjennom de
viktigste friluftsområdene for folk som
bor her i Ulvik. Hva skal vi tilby folk som
vil ho her, og turister som kommer hit?
Det er naturen som er det spesielle med
Ulvik og Hardanger. Vi har ikke det kul
turtilhudet som byene har. Vi har naturen
isteden. Byene får statsstøtte for å opprett
holde kulturtilbudet, vi trenger støtte for
å beholde og bevare naturen, ikke for å få
den ødelagt, sier styremedlem Mona Hel
lesnes i Folkeaksjonen i Hardanger mot
420 kV kraftlinje (FMK).

Statnett mener linjen er nødvendig for å
bedre forsyningssikkerheten til Bergens-
området. I tillegg trengs den for a forsyne
gassbehandlingsanlegget på Kollsnes,
som behandler gassen fra Troll-feltet.
Dagens linjenett er gammelt, og trenger
en kapasitetsøkning.

— Det er gjort en utredning på sjøkabel
på strekningen. Vi har valgt a ikke gå
videre med det alternativet, fordi det blir
for dyrt i forhold til de retningslinjene vi
har fått fra Stortinget. Kravene for kab
ling av linjer pa dette spenningsnivået er
meget restriktive, og å anbefale et slikt
alternativ ligger utenfor våre retningslin
jer. Skal kabling vurderes videre, må det

FMK har ogsa kontakt med andre som
arbeider mot store kraftlinjer i Norge,
blant annet de som vil stoppe den like
kontroversielle linjen fra Sogn til Sunn
møre.

— I tillegg opplever vi at andre som
kjemper mot kraftlinjer tar kontakt med
oss. Det er inspirerende og bra, og vi håper
at vi kan hjelpe andre i tillegg til å stoppe
vår egen linje. Jeg håper det blir et økt
politisk press mot Stortinget, slik at vi
kan fa revidert noen av retningslinjene
for utbygging av kraftlinjer. Det mä være
mulig å legge slike linjer nedgravd, i tun
nel eller som sjøkabel, for å hindre at
verdifull natur blir ødelagt. Statnett bør
tenke alternativt og framtidsrettet, men
må bli instruert til det av Stortinget. For
meg er det uforstaelig at vi har et sa kon
servativt system at vi ikke klarer å tenke
alternativt, nar det er snakk om et så stort,
irreversibelt naturinngrep, sier Hellesnes.
• Kristian 5. Aas (tekst og foto)

Vi har ikke råd til denne
krattlinja. Vi lever avKraftig motstand fjord og fjell i Hardan
ger, og dette blir et
kjempeinngrep, siersty
remdlem Mona HeIles

‘I

Å

nativet hvis man skal føre frem kraft pa
strekningen.

— Det er bred enighet om at vi ikke har
råd til a bygge denne linja som luftspenn.
Det er fjord og fjell vi lever av i Hardanger,
og dette blir et kjempeinngrep i den flotte
fjordnaturen vi har her, sier I lellesnes.

Bedrer sikkerheten

komme endrede krav fra Stortinget, sier
informasjonssjef Irene Meldal i Statnett.

— Fordi sjøkabel er dyrere, velger de a
ikke anbefale det som ett av alternativene.
De norske fjordene har blitt kåret til
verdens beste naturbaserte reisemål. Da
ødelegger man ikke en av de aller flotteste
fjordlandskapene med en slik kraftlinje,
som blir et skjemmende sår gjennom hele
Hardanger, sier }Eellesnes.

Vil endre nasjonal politikk

Ni mil kraftmotorvei

Den ni mil lange linja skal gå fra Sima
kraftverk i Eidfj ord til Samnanger nær
Bergen, og er planlagt bygd i luftspenn pa
nordsiden av I-Iardangerfj orden. Mastene
vil bli opp til 45 meter høye, og en 30—40

meter bred gate vil måtte snaues for vege
tasjon under linja. Alle kommunene pa
nordsiden av Hardangerfjorden går sterkt
mot bygging av kraftlinja, og peker på
sjøkabel som det eneste akseptable alter
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Saab 9-5 BioPower har allerede fått mye oppmerksomhet som en miljøbil som
ikke krever at du gir avkall på verken kraft, størrelse eller komfort
Etanolbasert drivstoff (E85) er utviklet av cellulose og er et miljøvennlig, resirkulert drivstoff. Saab 9-5 er allerede som standard utstyrt
med motorer som kan kjøre pa BioPower — og vanlig drivstoff inntil BioPower er tilgjengelig pa bensinstasjoner. Det er varslet fordeler
for de som velger a kløre “grønt” og allerede i dag kjører over 90 % av alle nye Saab biler i Stockholm pa etanolbasert drivstoff.

2007 modell Saab 9-5 Sedan BioPower 2.3t 2lOhk 2007 modell Saab 9-5 SportCombi BioPower 2.3t 2lOhk

Pris fra kr 444.800 Pris fra kr 466.900
OBS! Akkurat nå er Vector utstyrspakke inkludert i prisen på alle 9-5 modeller: 17’ Iettmetallfelger, fargetilpassede utvendige dørhandtak, sidelister
og lakkerte kanalprofiler, delskinn interiør Sport Tech Thalia, konstantfartsholder, Saab kjørecomputer, regulerbart midtarmlene foran, doble solskjermer, tekstilmatter,
nstrumentpanel i Tektite, bagasjenett og lastekroker, skinntrukket sportsratt, girkule og mansjett. Verdi 26.000 kroner (veil.)

E3opower

Frukt Oslo og lrvensgsosokostmoger er r,kludrrt pr:000. Aroovgft komrorr tillegg. Avk,ldrt bil kor tsll.ggootssyr Drvstofforbruk Saab 9-5 2.Ot BasPowrr 1806k (ved bruk ov vool,g dr:vstoff lSOhk) - hter/lOOkm. 9.0. CO 2-utsltpp
gram: 33. Blovdet kjoros ifig. EC d:r,ktvrt 1999/300. Forbehold om trykkfr,l
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På jakt i
insektenes rike
(Konglungen, Asker) Fortsatt finnes det grønne lunger som
syder av liv, midt i Indre Oslofjord. Natur & miljø ble med
insektforskerne Frode Ødegaard og Oddvar Hanssen til Kong
lungen på jakt etter ukjente arter.

På en odde i Asker, bare noen hundre
meter fra stedet der Kjell Inge Røkke plan
legger sitt palass, tar to voksne menn seg
frem mellom busker og kratt. De bærer på
lange håver, som de sveiper over lyngen
i rolige bevegelser, som to bærplukkere
en stille sommerkveld. Men det er ikke
kveld, og det er noe ganske annet enn hær
de er ute etter.

Varmen dirrer i luften. I Ide landskapet
er tørt og opphetet, etter flere uker med
sommervær. Mange har funnet veien hit
for å bade og nyte solskinnet i dag. At de
bader ved en av landets rikeste naturlige
genbanker, er det nok ingen som ofrer
så mye som en tanke. Ingen andre enn
insektforskerne Frode Ødegaard og Odd
var I lanssen, som selv er av en sjelden art
her til lands. De er mer opptatt av det som
kravler og kryper i lyngen og engene, rett
bakenfor svahergene.

ødela tilholdssted for sjelden bille
— Vi fant en bille her i fjor, Apion penetrans,
som aldri tidligere er observert i Norge,
forteller Ødegaard.

— Dessverre er grøften der vi fant den

Hete steder
for insektér
På grunn av gunstig klima
ogjordsmonn har Indre
Oslofjord landets rikeste
mangfold av insekter. Fort
satt finnes det naturlige
enger med sjeldne og
truede arter. Kartet viser
noen av lokalitetene hvor
det er funnet flest arter,
såkalte «hat spots».

Kilde: Norsk institutt for
natu rforskn ing

opparbeidet og heplantet med Rhododen
dron. Det betyr at den sjeldne hillens habi
tat er ødelagt. Dette ser vi dessverre altfor
ofte. Utrydningstruede insekter er svært
dårlig vernet i Norge, sier Ødegaard.

Ødegaard og Hanssen er entomologer,
det vil si insektforskere, fra Norsk insti
tutt for naturforskning (NINA). De er ute
for å kartlegge områder med spesielt rikt
artsmangfold i Oslofjorden, såkalte «hot
spots». Til tross for at det er landets tettest
behygde område, er det også her de finner
flest arter.

— På grunn av gunstig klima og kalk
holdig jord, er hele indre Oslofjord en hot
spot-region. Dessverre har utbygging øde
lagt det meste av naturlige grøntområder,
og ødeleggelsene pågår fortsatt. Utbyggin
gen på Fornebu er et eksempel på det. Bit
for bit forsvinner de siste artsrike områ
dene, sier Hanssen.

Fangsten fra insekthåvene helles opp
i et kar. Det blir en underlig samling
skapninger. Små edderkopper, gresshop
pebarn, biller i ulike varianter, teger,
mygg, fluer og veps. I-ler er kjøttetere,
planteetere, blodsugere og parasitter. De

ligner på uhyrer fra en forhistorisk dyre-
hage, plassert i en og samme innhegning.
Pä avstand kan nok insekter være tilsyne
latende like. Små irriterende, summende
kryp, som stort sett er en pest og en plage
for mennesker og dyr. Men bøyer du deg -
ned og studerer dem nærmere, vil du -‘

finne et svært så fargerikt mangfold.
— Det er som å stikke hodet inn i et rom

og oppdage at det inneholder en ny
og ukjent verden, sier 1-lanssen.

Både Hanssen og Ødegaard opp
daget denne verdenen, uavhengig av
hverandre, i ungdomstiden. Mens
kameratene spilte fotball og bedrev
mer normale ungdomssysler, leste
de to insekthøker og gikk på skatte
jakt i naturen. Lenge før de begynte
på biologistudiet på universitetet,
kunne de navnet på en drøss med
arter.

Får kick av insekter

Frode Ødegaard
på insektsjakt. I
fjor fant han en
ny billetype her
på Konglungen.

tusen insekter. Han ser etter sjeldne og
ukjente arter. Apion penetrans, den nye
billen som ble oppdaget i fjor, er ikke å

noe sted, men han finner flere svært
sjeldne biller. De suges kjapt opp i et glass
for nærmere undersøkelser under lupe
og mikroskop. For Hanssen og Ødegaard
er forslcningen mer enn bare en jobb. Det
er en livsstil, hvor store deler av fritiden
ofres til insektstudier.

— Det er som å fiske, eller jakte. Vi får
adrenalinkick av å finne en sjelden ny art,
sier Hanssen.

— En stor del av insektsfors
kningen i Norge gjøres av ildsjeler
og amatører. Universitetene satser
lite på insekter. På dette området er
Norge en skikkelig sinke. De fleste
land i Europa satser langt mer på
kartlegging av sin egen natur, sier
Ødegaard.

Kartlegging
Undersøkelsene på Konglungen er et
ledd i arbeidet med å gjøre noe med

dette. Ødegaard og Hanssen arbeider med
NINAs prosjekt for kartlegging og overvå
king av rødlistearter, det vil si arter som
er sjeldne eller utrydningstruede i norsk
natur. Det er registrert cirka 40 ooo arter
i Norge. Artsdatabanken regner med at
det finnes ytterligere 20 000. En stor andel
av dem er insekter. Foreløpig er det fun
net i6 000 insektsarter her til lands, men
forskerne regner med at det er mer enn
23 000 i alt. Det paradoksale er at svært
mange av disse artene trolig befinner seg i

Oslofjord-området, rett utenfor

j stuedora til hundretusner av
nordmenn.

— hvorfor er det viktig å ta vare

på disse småkrypene, som bare
noen ytterstfå bryr seg om?

— I et økosystem har artene

L ulike funksjoner. Insekter
utfører mange viktige oppga
ver. De hestøver frukt og bær,
bryter ned organisk mate
riale, holder utbruddarter
som barkebHler i sjakk og

frakter møkk ned i jorda, for å nevne noe.
Desto flere arter som finnes i et økosys
tem, jo mer robust er det, fordi det er flere
som kan gjøre de ulike oppgavene, forkla
rer Ødegaard.

— I tillegg kan man argumentere for at
vi er etisk forpliktet til å ta vare på arts
mangfoldet. Dessuten kan insektene vise
seg å innholde kjemiske stoffer mennes
keheten kan ha bruk for. Bioteknologer
foretar i dag en omfattende biospelctering
av arter verden over på jakt etter nyttige
gener. I denne sammenhengen er Norge
også interessant, sier Hanssen.

Vi forlater Ødegaard og Hanssen og føl
ger stien langs vannet til den andre siden
av bukta. I-ler stopper vi og kikker over
mot odden. Ytterst på svabergene, som
løper blankskurt ned i vannet, bader tre
jenter. De har sommerferie og kaster seg
hylende ut i hølgene. Så nærme, men like
vel lysår ùnna Ødegaard og I lanssen, der
de med rolige bevegelser sveiper håvene
over insektenes mangfoldige verden, noen
meter hakenfor. I Tor Bjarne Christensen

Frode Ødegaard og Oddvar Hanssen fra
Norsk institutt for naturforskning besøker
Konglungen, et av stedene i Oslofjorden
som har rikt mangfold av innsektsarter.

G

Trente øyne «skanner» innholdet
i karet og ser straks hva som er
interessant. Ødegaard hevder at
han kan navnet på over fem

Oksenøya
— Fornebu

Nesøya

?Brønn øya

Konglungen
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Høyfjelisnatur i MjølfjeIl
skyte- og øvingsfelt.
Foto: Rune Solvang.

Lan’tkIsvirkninger pa naturnnljø’t

Ol’ loi-si’arcts virksomhet i Tro,ns

(NINA rapport 4o)
— 2005). som har

undersøkt hvordan Forsvarets aktiviteter

har påvirket terreng og biologisk

manglold i Troms og nordlige deler av

Nordland. Prosjeklets hovedkonklusjon
vedrØrende biologisk mangfold er
at Forsvaret stedvis har påvirket det
biologiske mangfo]det negativt, men at
påvirkningen i hele regionen sett under
ett er å regne som liten.

Overvåking av biologisk
mangfold
For å overvåke utviklingen og
mul iggjore statusrapportering for

biologisk mangfold, er det utarbeidet

et dvervåkningssystern for biologisk

mangibld i Forsvarets områder.
Forsvarets oppsvnssvstem for biologisk
mnang/old (FOB) er allerede prøvd ut
i sju utvalgte områder, og nå starter
etableringen av oppsyn i de resterende

Rehabilitering

— tilbakeføring
til naturen.
Bildene viser

fjerning av veg
i Hjerkinn skyte-
og øvingsfelt.
De to øverste
bildene viser
vegstrekningen

før og etter
anleggsarbeid i
2002. Nederst viser
resultatet tre år
senere, i 2005.
Foto: Odd
Erik Martinsen,
Forsvarsbygg

KUNNSKAPSBASERT

FORVALTNING AV BIOLOGISK

MANGFOLD I FORSVARET

F
orsvaret har gjennomført kartlegginger som identifi serer
viktige områder for biologisk rnangfold i sine
forvaltn ingsområder. Denne informasjonen inngår som

et viktig kunnskapsgrunnlag ved Forsvarets daglige drift og
forvaltning av områdene, og de viktige lokalitetene for biologisk
mangfold vil overvåkes gjennom Forsvarets oppsynssystem
for biologisk mangfold. Hovedelementene i kunnskapsbasert
forvaltning av biologisk mangfold i Forsvaret er kartlegging,
hensyn i den daglige virksomheten og overvåkning av effekter
av militær aktivitet.

Rikt mangfold kartiagt
Nwrmere 100 skyte- og øvingsftlt,
festn ingsverk. marinehaser og flyplasser
fra, Farsund kommune i sr til Sør—
Varanger i nord er kartlagt. Skyte— og
øvingsleltene er spredt over hele landet,
og kartleggingene har derlbr omlattet et
ti1narmet representativt utvalg av norsk

er svert viktig at tap og Forringelse
begrenses i størst mulig grad. For å
ivareta de kartlagte naturverdiene,
arbeider Forsvaret nä med å innarbeide
hensyn til miljø i planlegging og
gjennomlørmg av sine aktiviteter.

Mi ljlledelse skal gjøre nu Ijøhensyn
til en integrert del av alle plan og
beslutningsprosesser Iorsvarssektoren.

og kontinuerlig forbedring av

miljøprestasjonen. samt deltakelse og
engasjement fra ledelse og ansatte står i
fokus. På basis av opplysninger som har

kommet fram gjennom de omfattende

kirtleggingene av biologisk mangfold,
vil det utarbeides forvaltningsplaner

for Forsvarets forvaltningsområder.

som angir restriksjoner på bruken av
biomangibld— lokaliteter. Restriksjonene

vil vurderes i lorhold til forskjeller i

sesongmessig sårbarhet. Det vil for

eksempel måtte tas ulike hensyn til en

slitasjesvak. viktig biomangfoldlokalitet

i barmarkssesongen. i forhold til om
vinteren med solide snØ og telelorhold.

Viltlokaliteter må også heskyttes i
større grad i hekke— og yngleperiodene,
enn i øvrige deler a året. Dataene
fra kartleggingene benyttes også i
andre miljØprosjekter i I orsvaret.
Et eksempel på dette er prosjektet

Miljøvernarbeid i Forsvaret
- Biologisk mangfold

tortingsmelding nr. 42 (2000—2001) Biologisk mangfold

— Sektoransvar og samordning forplikter ulike samfunnssektorer

til å ivareta hensynet til biologisk mangfold i sine

forvaltningsområder gjennom kunnskapsbasert forvaltning.

Forsvarets sektorhandlingspian for biologisk mangfold

er kapittel i denne stortingsmeldingen og her beskrives

målsetninger for forvaltning av biologisk mangfold i Forsvaret.

De samme målene finnes i Forsvarets handlingspian for

miljøvern (Forsvarsdepartementet 2002), som også angir mål for

andre miljøresultatområder.

Kartleggingene er gjennomført i henhold til håndbøkene

som utgjør Direktoratet for Naturforvaltnings metodikk for

kartlegging av biologisk mangfold i Norge. Dette er samme

metodikk som er brukt i de kommunale kartieggingene.

Resultatene er fremstilt i rapporter for hvert enkelt område, og

de kartlagte naturelementene er stedfestet på både digitale

og analoge kart. I rapportene presenteres forvaltningsråd

for de viktige lokalitetene, med spesiell fokus på Forsvarets

aktiviteter. Resultatene innarbeides i Forsvarets egne

informasjonssystemer, og gjøres også tilgjengelig for offentlige

forvaltningsmyndigheter. Opplysninger om de kartlagte

naturverdiene vil derfor inngå i den nasjonale databasen

for biologisk mangfold, NATURBASE, som er tilgjengelig

på internett. Kartleggingsrapportene er tilgjengelige på

Forsvarsbyggs hjemmesider: www.forsvarsbygg. no

Forsvarets kartlegging av biologisk mangfold har foregått siden

2000. 12 millioner kroner er investert i arbeidet. Bildet viser
kartlegging i Setermoen skyte- og øvingsfelt. Foto: FF1.

:

natur. Undersøkelsene har a dekket rike
og varierte Ibrekomster av verdifLLlle
naturtyper og sjeldne arter i Forsvarets
forvaltningsområder.

Sikrer forsvarlig forvaltning
Biologisk mangibld representerer en
stor samfunnsmessig verdi, og det
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karllagte områdene. Dette systemet

skal gi en oversikt over skader på
naturen i de biologisk viktige områdene.
og kombinert med regelmessige,
grundigere kartlegginger vil FOB gi
en oversikt over tilstand og utvikling
for det biologiske mangfoldet. Dette
vil kunne danne grunnlaget for
beslutninger om eventuelle justeringer
av forvaltningspraksis på Forsvarets
områder, og gi viktig informasjon
om hvor det må gjennomføres
rehabiliteringstiltak.

Samarbeid på tvers av
sektorer
På tvers av alle sektorer er det behov

for metodikk- og kunnskapsutvikling
tbr å sikre en stadig bedre forvaltning
av det biologiske mangfoldet i
Norge. Forsvaret bidrar derfor i det
interdepartmentale arbeidet med
oppfolging av stortingsmelding

nr 42 (2000—2001) om biologisk

mangtold med totalt to millioner
kroner årlig. Forsvaret deltar også i
interdeparternentale samarheidsgrupper

for temaene rødlistearter, kulturlandskap
og marint biologisk mangfold.

Rik natur i Halkavarre
skyte- og øvingsfelt

alkavarre skyte- og øvingsfelt

Porsanger kommune er et

av flere skyte- og øvingsfelt

som har et svært rikt biologisk

mangfold. Det er der identifisert

23 naturtypelokaliteter, 34

ferskvannslokaliteter, 12

viltområder og 19 rødlistede

arter. Av rødlistede arter ble

det registrert to karplanter. fire

pattedyrarter og 13 fuglearter.

På bakgrunn av disse funnene er

det avgrenset 36 sammenveide

områder, og hele ti av disse er

klassifisert som «svært viktige».

Dette er områder som har en

regional og nasjonal verdi for

bevaring av biologisk mangfold.

Skjermet natur

•• Forsvarsbygg

øvingsaktivitet kan sette
spor. Forsvaret vil gjennom
kunnskapsbasert forvaltning av
biologisk mangfold sette fokus på
forebygging av naturskader.
Foto: Forsvarets Mediesenter.

Svalbardvalmue (Papaver dhalianum) er
funnet i Halkavarre skyte- og øvingsfelt.
Arten er klassifisert som sårbar (V) på
den norske rødlista for karplanter.
Foto: GeirSystad/NINA ©

li
-4,

lere av Forsvarets områder har som følge av ferdselsrestriksjoner og

bruksbegrerisninger blitt skjermet mot utbygging, ferdsel og annen påvirkning. Som

følge av slikt indirekte vern, har det vist seg at enkelte områder inneholder svært

verdifulle naturverdier, både i lokal og nasjonal sammenheng. Dette gjelder flere skyte

og øvingsfelt. flystasjoner samt nasjonale festningsverk.

På festningsverkene gjenspeiles artsmangfoldet ofte av den lokale kulturhistorien.

Sjeldne innslag i den norske floraen ble i sin tid innført til festningsverkene som

nyttevekster, eller

utilsiktet gjennom frø i

ballastsand fra seilskip.

Festningsverkene og

områdene tilknyttet disse

innehar også kvaliteter

som slitasjesvake

vegetasjonstyper,

gammelskogs-lokaliteter

og flere forekomster

av rødlistede arter.

_______________

Ferdselsrestriksjoner fører

også til at viltiokaliteter

er beskyttet mot allmenri

ferdsel.

Gammelskogsiokalitet med urskogspreg på
Håøya, en del av Oscarsborg befestninger.
Foto: Helge Fjeldstad

www.forsva rsbygg. n o



I alpebyen Zermatt må du søke om
byen

lisens for å brenne bensin.

I
-

I dag ruller over 300 elektriske kjøre
doninger rundt i den lille byen. Forbudet
mot biler med forbrenningsmotor har
ført til spesielle oppdrag for lokale meka
nikere. En komplett bilpark med små,
elektriske biler til alle formål er ikke hyl
levare.

— Dels blir el-bilene laget her i Zermatt,
dels kommer de fra produsenter andre
steder i Sveits eller i utlandet. Alle kjøre
tøyene må være tilpasset de lokale kjøre
tøyreglene. For eksempel er den tillatte
maksimalhastigheten 20 kilometer i
timen, forteller Werner Biner.

De fleste bilene er knøttesmå, men
byen har også fem elektriske busser. De
har plass til 50 passasjerer hver, og går
som ringbusser i sløyfer på snaut fem
kilometer. Rekkevidden er på omtrent ti
mil per lading.

— Normalt rekker en batteriladning til
en hel dags trafikk, med inntil 22 sløyfer,
sier Biner.

Han forsikrer at el-bilene fungerer bra
også på vinterføre: Da sørger en kombina
sjon av snørydding, strøing, vinterdekk
og kjettinger for å holde trafikken i gang
— ikke ulikt forholdene i andre vinterbyer,
der bilene bruker bensin eller diesel.

Gråvær i Alpene. Toget er ferdig med tun
neler og motbakke, og stopper på endesta
sjonen i Zermatt, 1620 meter over havet.
Ut strømmer turistene: Svensker med
alpinski, franskmenn med klatreutstyr,
japanere med paraply. Det surrer av språk,
det slepes på bagasje, det pekes på kart, og
over det hele svever en ørliten lukt gjen
nom lufta. Den kommer fra taxiene som
står foran stasjonen og venter, men det
lukter ikke eksos. Det lukter våt hest.

Fjeilturisme

Sveitsiske Zermatt er turistby tvers igjen
nom. I gjennomsnitt får de drøyt 5500

innbyggerne besøk av 10.000 gjester hver
eneste dag, året rundt. Det er fjellene som
trekker: Europa har til sammen 76 topper
over 4000 meters høyde, og nøyaktig halv
parten av dem ligger innenfor Zermatts
kommunegrenser. Mest kjent er Matter
horn. Byen er en magnet for fjeilklatrere
og brevandrere, men framfor alt for folk
med nedoverski. Skiheisene går i alle ret
ninger. Vinterstid er det spor etter alpin
ski og snøbrett ned de fleste fjellsider, og
om sommeren står skifolket tidlig opp,
for å ake på isbreene før sola forandrer snø
til sørpe.

Brekjørerne kan ha det travelt på mer
enn en måte. Alpenes mektige isbreer er i
ferd med å smelte, og forklaringen er men
neskeskapte klimaendringer. Det skyldes

i hvert fall ikke lokaltrafikken i Zermatt.
Den lille alpebyen har nemlig forbud mot
biler som avgir eksos.

Fotgjengerne har forrang

Taxiene og bussene som møter turistene
på jernbanestasjonen, og som går i skyt
teltrafikk mellom hoteller og heisanlegg,
er elektriske alle sammen — med unntak

Breene minker
Brearealet i Alpene er halvert siden
1850. Bare i løpet av den varme som
meren 2003 smeltet ti prosent av breerie
i Alpene. Også i sommer har det vært
meget varmt i Mellom-Europa, og lig
nende tall kan komme i år.

El-bil-byen Zermatt er ett av stedene
breforskerne besøker. Ifølge den britiske
glasiologen David Collins er mange av
de mindre breene rundt byen dødsdømt,
fordi de har havnet under snøgrensa om
sommeren.

Forskerne antar at hele 75 prosent av
breene i Alpene kan forsvinne innen år
2050. En av konsekvensene kan bli at
mange av Europas store elver risikerer
å gå halvtørre om sommeren. Rhinen,
Rhone og Donau er elver som får store
deler av sommervannføringen fra
bresmelting i Alpene. Hvis breene forsvin
ner blir denne tilførselen borte. (Les mer
om breer på sidene 6, 7, 8 og 9.)

av en og annen hestedrosje. Fastboende
med bensinbil må sette den fra seg på en
parkeringsplass utenfor byen. Turister
som kommer med bil må parkere i nabo-
byen Täsch, og ta toget den siste biten.
Inne i Zermatt foregår så å si all trafikk
med elektriske kjøretøyer — busser, per

( onbiler, varebiler og små lastebiler. Byens
gatefeier holder stilen og er oppsatt med
elektrisk trillebår.

Resultatet av det hele er ren byluft,
minimalt med støy — og fornøyde folk,
ifølge Werner Biner, administrativ leder i
Zermatt kommune.

— Blant turistene og reiselivsbedriftene
er systemet svært populært. Lufta blir ikke
forurenset, og i gatene har fotgjengerne
forrang. Også de fastboende er overvei
ende tilfreds med ordningen, sier Biner.

Kurby

I listorien om den bilfrie alpebyen går
langt tilbake. Fjellturismen i Zermatt
begynte så smått med hotaniske ekspe
disjoner allerede midt på 1700-tallet. De
neste to århundrene ble byen besøkt av
fjellklatrere som ville bestige toppene,
mens hrystsvake kom for å puste frisk
luft og la seg behandle ved byens mange

kursteder. (Fortsatt reklameres det med
surstoffterapi, lymfedrenasje og hämodia
lyse i Zermatt, og på apoteket er murmel
dyrfett en slager mot revmatisme.)

På 1940-tallet kom skiheisene, og turis
men tiltok, særlig om vinteren. Stadig
flere bensinbiler kom durende inn gjen
nom alpedalene. I Zermatt begynte man
å bekymre seg for ryktet som kurby med
ren luft. I vedtok så kommunestyret
å bygge en stor parkeringsplass utenfor
selve byen, og to år etter ble det forbudt å
kjøre bensinhilene inn.

— Zermatt hadde alltid vært kjent for
den friske alpelufta. Å holde lufta ren var
den viktigste begrunnelsen for forbudet
mot biler med forbrenningsmotor, sier
Werner Biner.

Alternativene fantes: Allerede i 1947

fikk Zermatt sin første elektriske bil,
og etter det histroriske vedtaket var det
el-bilene som overtok transporten inne
i byen, mens turistene fikk kjøre tog.
Bensinbilene slipper ikke inn uten lisens,
som bare deles ut under spesielle omsten
digheter. Systemet skapte nok diskusjon,
men grovt sett var folk fornøyd, og i 1972

sa et stort flertall av Zermatts innbyggere
nei til ny bilvei i en folkeavstemning.

Vakrere om vinteren

Men sotfarget snø i veikanten, det slipper
man i Zermatt. En av hotellvertene nede i
sentrum regner akkurat dtit som en av de
største gevinstene med de spesielle trans
portreguleringene i byen.

— Det er noen praktiske ulemper med
forbudet mot vanlige biler. Men om vin
teren blir den største fordelen synlig. Alle
alpebyer er vakre når det nettopp har
snødd, men de fleste steder tar det bare
noen timer før den hvite snøen er forvand
let til gråfarget slaps. Her er veikantene
like hvite og fine hele vinteren. For de
fleste turister er det en spesiell opplevelse,
sier han.

Ringeklokke

Helt dagligdags synes de nok ikke det
er, den lille gruppen av japanere heller,
når det trange smuget Hinterdorfstrasse
plutselig fylles av lys bjelleklang. Selv om
det altså er midt på sommeren, og røde
geranier henger som fargeklatter fra knag
ger på de solsvidde tømmerveggene. Japa
nerne snur hodet etter klokkelyden og der
kommer det sannelig en bil rullende, en
olhil faktisk, uten ringeklokka hadde den
ikke vært lett å høre. Ølet må fram, og det
er bare å klemme seg inntil veggen. Der
med passerer to og en halv meter lastebil
i retning Hotell Matte rhornblick på østsi
den av elva, uten stank og uten støy. Ikke
akkurat Tokyo. Og ikke akkurat Geilo hel
ler... I Jon Bjartnes (tekst og foto)
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Her er oppskriften på hvordan
vårt naboland skal kvitte seg med
oljeavhengigheten. Uten å nevne
ordet forbud foreslår kommisjonen

Veitrafikk

Mål: Kutte oljeforbruket med 40—50 prosent
innen 2020

Bilparken skal bli mer effektiv, med flere
moderne dieselkjøretøy, hybridbiler og yngre
og lettere biler. Dieselbiler utnytter energien
25—30 prosent mer effektivt enn bensinbiler.
I tillegg skal stadig mer av drivstoffet komme
fra jord- og skogbruk. Neste generasjons kjø
retøy — el-motorer i kombinasjon med bensin
eller diesel — kan lades via strømnettet og vil
trolig kutte halvparten eller mer av drivstof
forbruket. Godstrafikken på veiene skal redu
seres og gjøres mer effektiv. Kollektivtrafikken
skal bli billigere og bedre og man skal spesielt
satse på tog.

Konkrete tiltak:
• Bilavgift basert på C02-utslipp
• Beskatning av firmabiler skal belønne driv

stoffgjerrige biler.
• Energi- og C02-skatt på brenselet.
• Et bedre energimerkesystem skal gjøre bil-

valget enklere.
• Bilkjopere skal opplyses om at bensin- og

dieseiprisene forventes å stige i fremtiden.

• Det skal bli enklere å stille krav om energi-
effektiv og miljøvennlig varetransport ved
offentlige innkjøp.

• Statlig bidrag til pilot- og demonstrasjons
anlegg for andre generasjons biodrivstoff:
DME, FTD, metanol og biogass.

• Skattelette for biodrivstoff.
• Statlig støtte for dyrking av energivekster.
• Studie av satsingens effekt pa landskap,

marked og naturvern.
• Støtte til kommunale utviklingsprosjekter

innen komfort, effektivitet og biodrivstoff i
kollektivtransporten.

• Enhetlig og enkelt betalingssystem for all
kollektivtransport.

• Stimulere kollektivreiser til og fra jobb.
• Kraftig satsing på hurtigtog mellom store

byer.
• Langsiktig lav moms på togreiser.

Mål: Fjerne all bruk av olje til oppvarming
innen 2020

Hvordan:
Høye oljepriser, C02-avgift og støtte til kon
vertering fra olje til miljøvennlig energi bidrar
allerede til å gjøre overgangen lønnsom.

Nye konkrete tiltak:
• Samarbeid mellom stat og utbyggere for

flere lavenergihus med liten eller ingen var
metilforsel.

• Strengere byggeregler — også ved ombyg
ging.

• Energirelatert avdrag på eiendomsskatten
de første fem årene pa nye boliger.

• Starte program for energieffektivisering for
boligeiere.

Mål: Redusere oljeforbruket til oppvarming
og prosessformal med 25—40 prosent innen

y 020.

Hvordan:
Minst halvparten av oljeoppvarmingen erstat
tes med biobrensel og/eller fjernvarme. Dette
vil redusere industriens totale oljeforbruk med
en fjerdedel. I industriprosesser erstattes olje
med gass. I starten kan dette være fossil gass,
mens man gradvis øker innblandingen av for
nybare gasser.

Konkrete tiltak:
• Sterkere styringsmidler for overgang fra olje

til biobrensel eller fjernvarme til oppvar
ming.

• Utvide programmet for energieffektivisering
til å omfatte olje.

• Gi små og store bedrifter hjelp gjennom
energikontor eller konsulenter.

• Utvide samarbeidet mellom industrien og
de tekniske høgskolene gjennom doktor
gradsstipender innen teknikk for energief
fektiviseri ng.

• Kartlegging av energiforbruk og sparemulig
heter i ikke-energiintensiv industri.

Tøft mål
Generalsekretær Stefan
Edman er stolt over kommi
sjonens forslag, men innrøm
mer at det kan bli tøft å nå
transportmålet.

Den svenske kommisjonen mot olje-
avhengighet la i sommer frem sin
oppskrift på en gronnere fremtid.
Kornmisjonens generalsekretær Ste
fan Edman påpeker at transporten
utgjør den største utfordringen for
å frigjøre Sverige fra fossil energi.
Denne sektoren sluker to tredjede
ler av landets oljeforbruk. I forrige
utgave av Natur & miljø sa Edman
at det ville være veldig bra dersom
man klarer å kutte forbruket av ben
sin med 20—30 prosent innen 2020.

Nå har kommisjonen, hvor Volvo-
direktør Leif Johansson var et av
medlemmene, økt ambisjonsnivået.

— Å få til 40—50 prosent blir kjem
petøft. Vi må få et skattesystem som
gjør at folk hytter sin tørste bil med
en energieffektiv bil. Skattelovene
ma bli mye toffere. Og når vi har fått
en mer effektiv flåte med kjøretøy
skal vi helle så mye nytt drivstoff i
den som vi kan, sier Edman.

Tror på gulrot

Felles for forslagene fra kommi
sjonen er at man vil oppnå målene
uten å ty til lovforhud.

— Vi tror mer på gulrøtter, å få
markedet til å bli lønnsomt og
arbeide for målene. Â få penger i
lommehoken lokker flere enn å
kjøre på med forbud, sier Stefan
Edman.

Han forteller at kommisjonens
sluttrapport har fått en positiv mot
takelse i svensk opinion, selv om
det har blitt stilt enkelte spørsmål
ved hvorvidt okt uttak av biomasse
vil gå på bekostning av blant annet
tømmer- og papirindustrien. Dessu
ten har enkelte kritiske røster rea
gert på at kommisjonen, ledet av
statsminister Göran Persson, sier nei
til statlig engasjement i naturgass.

Ennstillingen fra kommisjo

- Å få til 40—50 prosent blir kjem
petøft. Vi må få et skattesystem som
gjør at folk bytter sin tørste bil med en
energieffektiv bil, sier generalsekretær
i kommisjonen mot oljeavhengighet,
Stefan Edman.

nen høster beundring fra Jørgen
Randers, professor ved BI, leder av
Lavutslippsutvalget og styreleder i
WWF Norge. Mest imponert er Ran
ders av målet om fullstendig fjer
ning av olje til oppvarming innen
2020.

— Det er fullt gjennomforbart,
men meget ambisiøst. Svenskene
har allerede kuttet mye på denne
sektoren og det skal mye hiobrensel
til for å erstatte oljen helt. Heldigvis
vet vi at de har adekvat harskogs
vern pâ plass. Jeg ville vært litt
bekymret om vi skulle gjøre det
samme uten skikkelige tiltak for
skogvern, sier Randers og presiserer
at han i denne sammenheng uttaler
seg som styreleder i WWF.

Konkrete forslag
Det norske Lavutslippsutvalget
leverer sin innstilling til miljøvern
minister Helen Bjørnoy

.
oktober.

Innstillingen vil både inneholde
tiltak for å kutie utslippene med
to-tredjedeler frem til 2050, og kon
krete forslag til tiltak i inneværende
stortingsperiode.

— Det er fryktelig viktig at vi
starter nå. Demokratiet tenderer til
å utsette ting til siste liten, men da
blir dette fryktelig dyrt, sier Randers
og viser til at det er dyrt å bytte biler
midt i levetiden, fremfor å gradvis få
inn lavutslippshiler. Audun Garberg

SVERIGE
SKRUR IGJEN
OLJEK

‘---—II

mot oljeavhengighet kraftige kutt i
oljeforbruket frem til 2020. Her er
kommisjonens viktigste forsla

‘,‘ 11,/i
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• Gi deltagere i programmet skattelette eller

tilskudd.
øke innsatsen for konvertering fra elektrisk
oppvarming til vannbåren varme.

• Informasjon rettet mot blant annet skoler,
leietagere og byggebransjen.

• Staten skal gå foran med tiltak og redusere
energiforbruket i sine bygninger.
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• Oppvarm ing

Industrien
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Det gamle fryseskapet er kanskje
fra slutten av 70-åra og er et stort
energisluk. Jeg regner med at det
gjør av med opp mot iooo kWh på
et år. I dag vil et tilsvarende skap
bruke 3—400 kWh. For meg ville
en liten frysehoks være godt nok.
Energiforbruket oppgis til litt over
100 kWh i energiklasse A++. Løp
og kjøp!

Nye energiklasser

Det er ti år siden energimerking av
hvitevarer ble innført. Mange pro
dusenter har gjort store forbedrin
ger og dermed sprengt klasseinnde
lingen. For kjøleskap og frysere er
ikke lenger A bra nok. A er egentlig
en c, i og med at det er kommet to
nye klasser, A+ og A+-t-. I tillegg er
det viktig å være klar over at det
ikke er de samme energilcravene
til skap og fryseboks. Et skap viii
samme energiklasse bruke 25 pro
sent mer strøm enn en fryseboks.

I hutikkene er det C som gjelder
for små frysebokser. Det vil jeg
ikke ha, og spør om de kanskje kan
bestille noe bedre. Det kan de ikke.
På produsentenes hjemmesider er
det ikke vanskelig å finne gode A++
produkter. Det er bare ett problem,
varene tas ikke inn i Norge.

Hvor stopper det?

Vestfrost er en dansk produsent
som lager det jeg trenger. De
eksporterer til Russland, men ikke
til Norge (bortsett fra superef
fektive produkter beregnet for
solstrøm på hytta). Også kjente
merker holder sine beste produkter
unna Norge. Fryseren ECS2 346 fra
Electrolux er kåret til Europas mest

energieffektive. Du finner den i
katalogen i Danmark, men ikke i
Norge. Produsentene sier at kjedene
ikke vil ha A-t-+ og kjedene sier at
A-t-÷ er håpløst i Norge.

Norges vassdrags- og energi
direktorat, som kontrollerer at
merkeordningen brukes riktig, har
besøkt over hundre butikker. Blant
tusenvis av kjølemøbler fant de
to som var merket A++, og det var
kombiskap.

Nettet redder meg
Det passet egentlig ikke å legge ut
på tur til Danmark for å kjøpe fry
ser. Et siste forsøk på netthandel gir
resultater. På kelkoo.no kan man
sortere tilbud fra ulike aktører etter
energiklasse. Riktignok er beste
klasse A+, men det er da noe. Her
dukker Whirpool AFG 6251 opp.
En i 70 liters fryser merket A+ med
et energiforbruk på lcWh. Pris
levert på dora kr 3099. Et bra tilbud.

Selger er elektrostore.no. Og utrolig
nok, de har mer på lager. De fører
frysere fra danske Frigo. Ikke det
billigste merket, men energieffekti
vitetkande. Modellen TL2I0 erpå

..

170 liter, er merket A±÷ og bruker )j
138 kWh. Pris 5869. Kanskje vil det
lønne seg å legge turen til Danmark
likevel? Der koster A++ modellene
bare noen hundrelappermer enn
A+ .... • Dag A. Høystad

• Av hundre kontrollerte
butikker førte ingen A++ fryse
boks og bare én butikk hadde
kombiskap i beste energiklasse. Et
A++ produkt bruker halve energi-
mengden i forhold til ett i klasse
B og en tredel i forhold mange
gamle hvitevarer. Norske elektro
kjeder vil ikke ta inn de beste pro
duktene. Løsningen er å kjøpe i
Danmark eller over internett. Hvor
mye bruker ditt produkt? Sjekk på
www.nve.no/energimerking.

Vi tar imot over 13 000 mt varer til Oslo og omegn hver dag

Lelt ut eksos

Sjotrakt er en energietlUktiv transporlliirin sunt gir mindre utslipp

enn de fleste andre Iransportioriner. Pa en vanlig dag handteres rundt

400 eontamere i Oslo havn. Dette tils arer mer enn 200 trai lere pa

veien. Oslo havn er ikke bare Norges største og viktigste importhas n

tur lorhrukssarer. Vi representerer også en renere sei til hovedstaden.

Oslo Havn. En renere vei til hovedstaden.

Huseier og artikkelforfatter Dag A. Høystad har satt seg som mål å redusere sitt strømforbruk med 90 prosent.
Han skriver fast i Natur & miljø om arbeidet. Hvitevarer er tema i denne utgaven.

De beste hvitevarene
— du finner dem ikke i butikken

Det gamle fryseskapet sliter i varmen. Kompressoren går konstant og holder liv i strømmåle
ren som ellers har rolige dager. Egentlig skulle skapet vært ute i vår, men det står der ennå.
Når jeg først skal kjøpe nytt vil jeg ha det beste. Det er dessverre ikke så lett i Norge.

• Årlig energiforbruk kjøleskap 200 liter
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For mer informasjon se www.naturvern.no/sparstrom

Mi[jøana[yser
Bioforsk (ab ( tidligere Jordforsk Lab og Pesticidlaboratoriet) tilbyr miljørelaterte analyser for
både privat og offentlig sektor. Laboratoriet er akkreditert for analyse av en rekke miljø para
metere som; kjemiske analyser av forurenset grunn, avløps- og drikkevann, slam, kompost mm.
Bioforsk Lab kan tilby en rekke analyse parametere og komplette analysepakker knyttet til
gjeldene forskrifter og direktiver. For mer informasjon ta kontakt.

fl fl fl fl fl

•Biç%rsk HH.H
Bioforsk lab, FrederikA. Dahlsvei 12, 1432 Ås
TIf 64 94 81 43 • E-post: labbioforsk.no . fl fl fl fl

—_______ fl fl fl fl
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PosSngu, Porsanki, Porsanger. Samisk,
kvensk og norsk møtes i Norges eneste
trespråkige kommune. Kommunesenteret
Lakselv skal huse Finnmarkseiendommen
(FE) sitt hovedkontor, og var et naturlig
sted for seremonien 30. juni som markerte
overføringen av statens grunn til finnmar
kingene. Fiskeriminister Helga Pedersen,
og justisminister Knut Storberget over
rakte skjøtet på FE til styreleder Egil Olli i
seremonien hvor også kronprins Haakon
var tilstede.

Startet i stilla
Samer, akademikere og naturvernere
lenket seg fast i Stilla for 25 år siden.
Samiske hestemødre sultestreiket foran
Stortinget. Samerettsutvalget ble satt ned
mens demonstrasjonene mot Altautbyg
gingen raste. Her startet en bevisstgjøring
omkring samiske rettigheter og identitet
hos samene selv og folk ellers. Sametinget,
etablert i 1989, kom som første resultat av
utvalgets arbeid, og i fjor vår ble Lov om
rettsforhold ogforvaltning av grunn og natur
ressurser i FinnmarkÈlke (finnmarksloven)
vedtatt, mot Fremskrittspartiets stemmer.

Samer, kvener og etniske nordmenn
har alltid høstet av ressursene i områdene
de lever i og av. Samene har historisk ikke
hatt noe forhold til eiendomsrett. De ble i
r8o-årene stemplet som «et primitivt noma
defolk», og staten tok til seg både bruks- og
eiendomsretten.

— Loven er en anerkjennelse av at finn
markingene både har bruks- og eiendoms
rett til naturressursene sine, sier Olli.

Mellom offentlig og privat
—Dut er store forventninger, skepsis og
motstand knyttet til FE. 1 rettsstatus er -

eiendommen privat, men i praksis midt i
mellom offentlig og privat, forteller Cath
rine Paus, informasjonsansvarlig for finn
marksloven.

Sametingspresident Aili Keskitalo sier
at loven oppfyller Norges forpliktelser i
forhold til ILO-konvensjon nr 169.

— Konvensjonen gir urbefolkninger eien
domsrett til egne landområder, mens finn
marksloven også anerkjenner at Finnmark

Med sine 46 000 kvadratkilo
desidert største i privat eie.

er hehodd av både samer, kvener og etniske
nordmenn, forklarer Keskitalo.

Natur- og ressursvern
Finnmarksloven er en ressursvernlov. I
paragraf r heter det at loven skal «legge til
rettefor at grunn og naturressurser ifylket
forvaltes på en balansert og økologisk bære-
kraftig måte». Utmarka er dessuten viktig
for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk,
næringsutøvelse og samfunnsliv. Derfor
kan Sametinget gi retningslinjer for hvor
dan andre myndigheter skal vurdere end
ringer i bruk av utmark.

Naturvernloven sier at nasjonalparker
skal etableres hovedsaklig på statens
grunn. I finnmarklovens paragraf 19 heter
det derfor at «grunn som Finnmarkseien
dommen eier kan legges ut som nasjonalpark
etter reglene i naturvernloven». Paragrafen
presiserer at vernehestemmelser skal utfor
mes slik at de sikrer fortsatt tradisjonell,
samisk og ikke-samisk, bruk.

Sametingspresident Aili Keskitalo er
svært glad for dette. Naturen skal brukes
og vernes om, men samtidig opplever
samene at vernebestemmelser og forvalt
ning, blant annet for Reisa nasjonalpark,
legger restriksjoner på reindriftsnæringen
som virker uforståelig.

— Det søringer kaller villmark er vårt
kulturlandskap, fremhever hun.

I et radiointervju med NRK i juni sa
stortingsrepresentant for Finnmark SV,
Olav Gunnar Ballo, at det ville stride mot
finnmarklovens intensjon å ikke gjøre noe
med overbeiteproblematikken, og helte
derfor kalt vann i blodet på de som tror
at finnmarksloven er et frislipp, i den ene
eller andre retningen.

Omstridt lov
Siste del av finnmarksloven trer i kraft
første januar 2007 når Finnmarkskommi
sjonen settes ned. Den skal finne ut hvilke
hruksrettigheter som finnes, og hvor. Det
vil trolig ta flere tiår før arbeidet er gjort.

Sametingspresidenten sier kommisjo
nen var avgjørende for at de enstemmig
gikk inn for loven. Samtidig er kom
misjonen en av de mest kontroversielle

bestemmelsene i loven. Sinnene er satt i
kok i blant annet Alta og Kvalsund. Bare i
Alta skrev mange tusen under på en under
skriftsaksjon mot loven. Også samer, får vi
fortalt.

Enkelte lokalsamfunn, som Skogan
varre, har alt flagget krav om eksklusiv rett
til jakt, fiske og bær i sitt nærområde.

— Jeg tror Finnmarksvidda også i fremti
den vil være kollektiv eiendom, til glede og
nytte for alle, seier FEs styreleder Egil Olli.

Frykter for jaktrettigheter
En altaværing vi traff er skeptisk.

— Som hyhoer har jeg ikke jaktterreng
utenfor stuedøren. Jeg har jaktet i samme
terreng i et par tiår, men har ingen hevd
vunnet rett. Siden det ligger i en nahokom
mune, er jeg nå utenbygds boende etter
loven, og stiller sist i køen om jaktkort. Om
jeg i det hele tatt får fortsette å jakte. Jeg vet
ikke hva som skjer når Finnmarkskommi
sjonen har sagt sitt. Kan hende er terrenget
da privateid.

Engasjementet mot loven lokalt i fylket,
også fra organisasjoner som Norges Jeger-
og Fiskerforbund (NJFF) har vært stort.
Eiendomssjef i FE, Sverre Pavel, forteller at
Finnmark lenge har bydd på billig jakt og
fiske i et enormt terreng.

— Jakt- og fiskeinteresserte finnmarkin
ger og søringer er skeptiske, og redde for
å miste terrengene sine, og for at prisene
skal nå nivået sørpå, sier Pavel.

I likhet med grunneiere ellers, kan FE
frede eller begrense jakta på enkelte ter
reng år om annet, av ressurshensyn. Egil
Olli mener det er nok vilt, fiske og multe,
til alle. Han ønsker at flere skal komme til
Finnmark med bærspannet sitt og viser
til at alle har lov til å plukke multer etter
finnmarksloven.

Vil råde over mineralene
Finnmark er rikt på naturressurser, over
og under bakken og i havet. Rettighetene
til fiskeriressursene i kystnære farvann
omfattes ikke av finnmarksloven. Keski
talo mener dette burde vært med i loven,
men er glad for at en kommisjon nå er satt
ned for å avklare rettighetene. lIun fortel
ler også at de ønsker eiendomsretten til
mineralressursene under fylket som na
tilhører staten, og at en andel av oljeinn
tektene bør tilfalle Finnmark.
• Erlend Vold Enget (tekst og foto)

• Finnmarkseiendommens nettsider:
www.fefo.no.
• Informasjon om finnmarksloven:
www.finrimarksloven.no.
• Lovteksten: www.Iovdata.no.
• Fylkesmannen i Finnmark: www.fmfi.no.

Herre i eget hus

Hvor nå Finnmark?
i . juli trådte finnmarksloven i kraft, og statens grunn ble over-
ført til Finnmarkseiendommen.
meter blir eiendommen Norges
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norsk natur nærmere i øyesyn.

Simoa renner sakte gjennom Eggedal
og Sigdal på vei mot Drammenselva og
havet. Mange uker med regnmangel har
fått elva til å ligne en bekk, særlig i stry
kene og nedenfor demningene. Vi stanser
rett nord for innsjøen Soneren og tar oss
gjennom krattskogen ned til elva, hvor
et lite selskap har slått seg til på bredden
like ved et vadested. En forsker fra Norsk
institutt for naturforskning (NINA), en
utsending fra Fylkesmannen og to mus
lingentusiaster fra Sigdal og Modum kom
muner, til sammen fire av elvemuslinge
nes fremste forsvarere her til lands. De
har kommet for å undersøke muslingenes
tilstand og er slett ikke misfornøyd med
resultatene.

—Det har vært en endring til det bedre.
Nå har vi funnet unge individer. Det betyr
at hestanden fornyer seg. Det er gode
nyheter, sier Bjorn Mejdell Larsen fra

NINA. Bestandsutviklingen i Sør-Norge
har vært negativ i lang tid. I mange elver
har bestanden forsvunnet og rekrut
teringen stanset opp. Da Mejdell Larsen
besøkte Simoa sist, 1995, var det en
forgubbet samling muslinger som møtte
ham, og ordet «gubbe» er slett ingen
overdrivelse. Elvernuslinger kan bli opptil
200 år gamle. Mens Napoleon Bonaparte
utnevnte seg selv til keiser og herjet rundt
mcd sin hær, festet noen av disse muslin
gene seg til elvehunnen i Simoa og startet
sine langt mer fredlige aktiviteter.

Optimisme

— Sommerens funn har gjort oss opti
mistiske, men det er for tidlig å trekke
noen konklusjoner. De fleste individene i
Simoa er mellom 50 og i 20 år gamle. Først
om 20—30 år, kan vi si noe om hestaridens
utvikling. Men vi kan slå fast at det har

vært en reell bedring, sier Mejdell Larsen.
Elvemuslingene lever et stillestående

liv, på det samme stedet århundre inn
og århundre ut, med rensing av vann og
reproduksjon som hovedsysler. I tillegg
til å lage perler da. Frem til kulturperlene
kom i midten av forrige århundre, var per-
lene fra elvemuslingen ettertraktet vare.

— Ferlene kunne være verdt både ti og
tyve kuer. Fant du en perle, var det rikdom
for livet. Man kan si at perlefangst var
datidens lotto, sier Mejdell Larsen.

Problemet er bare at man må åpne flere
tusen skjell for å finne én perle. Skulle
man lage et veggteppe med perler, måtte
mer enn to millioner muslinger bøte med
livet. På i6oo- og 1700-tallet ble det innført
kongelig enerett til alle perler i Skandina
via. Kongene så på elvemuslingene som
en kilde til rikdom og etablerte et stort
byråkrati med inspektører og fiskere for å

sikre seg perlene. Det kostet mer enn det
smakte, og i 1845 ble retten til perlefisket
gitt til grunneierne. Perlefisket fortsatte
i mer uorganisert form frem til godt ut i
forrige århundre. Først i 1993 ble elvemus
lingdn totalfredet i Norge.

Forurensning truer

Men muslingenes prøvelser stanset ikke
da perlefangsten opphørte. Der perle-
fiskerne slapp, fortsatte sur nedbør og
utslipp fra landbruket utryddelsen. I store
deler av Europa har muslingene hatt mer
enn 90 prosent tilbakegang. I Norge reg
ner forskerne med at muslingene er for
svunnet fra cirka to av ti kjente bestander.

Vannet flyter rolig i Simoa i dag. Elva
minner mest om et langstrakt tjern.
Stedvis, der det tette løvverket åpner seg,
skinner sola gjennom og kaster et gult
skjær over elvebunnen. Flere muslinger
kan sees fra bredden. Vi får låne en vann
kikkert og vasser ut for å stifte nærmere

“-kjentskap med de sjeldne dyrene.
3tore skjell på io til 13 centimeter ligger
spredt i klynger utover elvebunnen. Her
er forholdene akkurat slik muslingene
liker det. Sanddekt bunn og god gjennom
strømning av vann. Ikke for mye grums,
ikke for lite. Frodige løvtrær og buskvek
ster henger ut over vannet og beskytter
de eldgamle skapningene mot det sterke
sollyset. I sanden her har forskerne nå
funnet unge individer. Bak det positive
resultatet, ligger årevis med kalking og
ulike tiltak i landbruket.

— Bøndene her i området har vært flinke
med gjødselplanlegging, og mange har
sluttet å pløye om høsten, forteller første-
konsulent Åsmund Tysse fra Fylkesman
nen i Buskerud, som har fulgt utviklingen
i Simoa i en årrekke.

• Verdes mest truede
ferskvannsmuling

Art: Margaritifera margaritifera, bløtdyr.
Levealder: Opptil 200 år.
Størrelse: 10 til 16 centimeter.
Sysler: Filtrerer 50 liter vann per døgn.

Én av ca 10 000 lager perler.
Status: Sårbar i Norge, utrydningstruet i
Europa.
Vern: Totalfredet siden 1993, Norsk
ansvarsart.
Nøkkelart: Bedrer vannkvaliteten.

Utbredelse: Europa og Nord-Amerika.

ut i vannmassene. De følger strømmen,
og er de heldige, blir de fanget opp av
hunnene, slik at de kan befukte eggene
og utvikle seg til muslinglarver. At de har
kommet så langt, er likevel ingen forsik
ring for et langt liv på bunnen. Etter noen
uker, støtes larvene ut i elvevannet igjen.
Skal de overleve og bli muslinger, må
de greie å feste seg til gjellene på en fisk.
Her duger ikke hvilken som helst fisk, og
larvene er minst like kresne som oss men
nesker. Det må enten være ørret eller laks,
og fisken bør helst være ung. Fisk som har
vært infisert av larver tidligere, utvikler
immunitet.

Skulle de være så heldige å finne den
rette typen, står larvene i en innbyrdes
konkurranse, hinsides de fleste andre
arter. Hver musling produserer cirka fire
millioner larver ved hver forplantning.
Enorme mengder larver dør før de kom
mer i nærheten av en glad laks. Selv de
som finner en egnet vertsfisk, står fremfor
store prøvelser. Etter et snaut år i gjel
lene på fisken, må de ut i vannmassene
igjen. Nå har de utviklet seg til Ørsmå
muslinger, mindre enn 15—30 millimeter
lange. Utfordringen er nå å finne egnet
elvebunn, hvor de kan grave seg ned for å
vokse. Også her har de oddsene mot seg.
Hele 95 prosent dør i løpet av de første —8
årene, blant annet på grunn av forurens
ning og overgjødsling. For de få som kom-

mer gjennom nåløyet, venter en rolig til
værelse og et lengre liv enn de fleste andre
dyr på denne planeten — og for de ytterst
heldige få: en perle.

Teller skjell
De fire mennene starter kartleggingen.
Alle individene i et hundre kvadratmeter
stort område skal telles. Dette gjøres flere
steder i elva. På den måten kan forskerne
danne seg et ganske nøyaktig bilde av
bestandens utbredelse i elva. Simoa er
rangert i klasse to, det vil si at den har
middels god reproduksjon. Det er i alt
mellom 350 og 400 elver med muslinger
i Norge. Cirka en tredel av dem har dår
lig eller ingen rekruttering, en tredel har
middels og den siste tredelen har god til
vekst. På Sørlandet er det flere elver hvor
muslingene er utdødd. De beste elvene er
nord for Møre og Romsdal, hvor det fin
nes bestander på mer enn seks millioner
individer.

Vi regner med at det er i 20 levedyk
tige bestander i Norge. Det er like mye
som i hele Europa til sammen. Det gjør
elvemuslingen til en ansvarsart for Norge,
sier Mejdell Larsen.

Ett liv, 3,6 millioner liter vann

Det er gjort en del for å verne det sjeldne
bløtdyret. Det står oppført på rødlisten,
er totalfredet og det arbeides nå med en
egen handlingsplan for å sikre artens leve-
områder. Likevel gjenstår mye før dagens
muslinglarver kan se århundrene lyst i
møte. Til tross for fredningen, har man
sett Ødeleggelser og forringelser i muslin
gelver flere steder helt frem til nå.

Vi vader mellom muslingene som har
stått der fra kong Oscar Ils dager og over
til den andre bredden. Hver og en av dem
filtrerer ut partilker og renser femti liter
vann i døgnet. Mer enn to liter i timen. 3,6
millioner liter i løpet av et liv. Det er noe
å tenke på neste gang du passerer en mils
lingelv. S Tor Bjarne Christensen (tekst og foto)

Langt liv på bunnen. Elvemuslingene kan bli opptil 200 år gamle.

(Simoa, Sigdal): Perlefiske og forurensning har utryddet elvemuslingen fra bekker og elver
over hele Europa. I Norge finnes det fortsatt



I korthet

Londonpoliti uten utslipp

• Londonpolitiet skal i fremtiden jage
handitter i utslippsfrie og stillegående
hybridbilder. Drivstofftanken blir plas
sert i bilens skuddsikre bagasjerom.

Scotland Yard har sikret seg fire av i
alt 70 hydrogenbiler myndighetene i
London har bestilt for levering i 20 10.

Modellen FXC utvikles av Honda, skriver
ThL’ Sunday Times.

Ingen nye
!nasjonalparker

Flere planlagte vernevedtak blir utsatt.
Ikke en eneste ny nasjonalpark er oppret
tet i løpet av den rødgronne regjeringens
ti første måneder.

I statsbudsjettet ble det lagt opp til sju verneved
tak 2006 for å oppfylle nasjonalparkplanen. I
slutten av august var ingen slike vedtak fattet,
og i minst fem av sakene vil vedtak ikke bli fat
tet på denne siden av nyttår. Det blir bekreftet
av Fylkesmennene i de aktuelle områdene. I
tillegg er flere fylkesvise tematiske verneplaner
forsinket.

Miljøverndepartementet la også opp til ver
nevedtak i seks saker høsten zoo5, hvorav ingen
vedtak hittil er fattet. Også disse områdene
skulle bidra til å oppfylle nasjonalparkplanen.
Dette gjelder Seiland, Varangerhalvoya, Naust
dal/Gjengedal, Älfotbreen, Reinheimen og Ron
dane Sør. Alle disse sakene ligger til behandling i
Miljoverndepartementet.

Miljovernminister Helen Bjornøy avviser
imidlertid at det er snakk om noen vernepause.

— Nei, vi skal følge nasjonalparkplanen og
gjennomføre det som ligger i planen. Men slike
saker tar ofte land tid, sier miljøvernminister
Helen Bjørnøy.

I sommer kunne imidlertid en stolt statsråd
presentere vern av 58 naturområder i Vestfold
og Telemark—riktignok ikke som oppfolging av
nasjonalparkplanen, men som første del av ver
neplaner for områdene rundt hele Oslofjorden.
26 nye verneområder i Telemark og 32 områder
i Vestfold omfatter til sammen et areal på 122

kvadratkilometer, hvorav ioo kvadratkilometer
er sjøareal.

To timer med tog
Oslo-Gøteborg?

• Utbygging av jernbanen kan gi en reisetid
på to timer mellom Oslo og Gøteborg. Forsla
get kommer fra samarbeidsrådet Gøteborg
Oslo-regionen og innebærer investeringer
på totalt i6 milliarder kroner. Traseen skal i
hovedsak følge dagens spor, med unntak av
omveien om Sarpsborg. I dag bruker toget fire
timer mellom de to storhyene.

Fred.Olsen & Co.
FRED. OLSENSGATE 2

p. 0. Box i 159 - SENTRUM
0107 OSLO

FEIibourAaIeA
www.miljojournalen. no
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Karl Hagelund fra Fylkesmannen i Vestfold viser miljøvernminister Helen
Bjørney et eksemplar av orkideen brudespore på Langøya i Telemark. øya
er ett av 58 områder langs Vestfold- og Telemarkskysten som regjerningen
har vernet.

-w

-

- -

Merk emballasjen med Grønt Punkt
- og vis at også din bedrift tar ansvar for miljøet.

4J

Som medlem i Grønt Punkt Norge har din bedrift rett til a merke

emballasjen med Grønt Punkt. Merket er en kvittering som viser at det er

betalt vederlag for innsamling og gjenvinnirig av den brukte emballasjen,

og et bevis pa at bedriften viser miljø- og samfunnsansvar. Over 2 100

bedrifter har innsett dette og bidrar til at brukt emballasje samles inn og

gjenvinnes. Ta ansvar, tegn medlemskap i Grønt Punkt Norge.

Ring 22 12 15 00 eller se www.grontpunkt.no dersom du ønsker mer

informasjon om medlemskap.
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Nytt fra Naturvernforbundet

Lei veignål
Sommerens store tahloidavis-sak
har vært veistandarden. Nå er leder
Lars Halthrekken i NNV lei det han
kaller «veignålet».

— Jeg ser utallige ordførere og
fylkesordførere som roper opp om
dårlig veistandard. Jeg har ikke sett
tilsvarende engasjement for å øke
satsingen på kollektivtransport og
satsing pà jcrnhane, sier Halthrek
ken, som mener lokalt press kan
føre til en høyere prioritering av
miljøvennhig transport. Øverst

på ønskelista står dobheltspor på
lntercity-strekningene på Østlandet
og lokalstrekningene rundt Bergen,
Trondheim og Stavanger, samt en
seriøs utredning av høyhastighets
tog på lengre strekninger.

Vegutbyggingen mener NNV bør
begrenses til trafikksikkerhetstil
tak, som for eksempel rassikring og
midtdelere.

— Alle former for satsing på mot
orveier er bare miljøodeleggende og
trafikkøkende, sier Halthrekken.

Hedmark: En fiskedam ved Høl
jesjøen i Trysil må rives, krever
Naturvcrnforhundet i 1-ledmark.
Dammen er anlagt i et vernet vass
drag, og ble bygd uten noen form
for tillatelse. Direktoratet for natur-
forvaltning bestemte i fjor at dam
men skulle rives, men Fylkesman
nen i Hedmark har gitt tillatelse til
en ombygging, i stedet for riving.
NNV krever nå at Direktoratet står
fast på sin tidligere beslutning om å
rive dammen.

Ny daglig leder i vest

Flordaland: Nils Tore Skogland er
ansatt som daglig leder i Naturvern-
forbundet Hordaland. Skogland
kommer fra en stilling i konsulent-
selskapet Bergfald & Co, og har tid
ligere vært ansatt både i Naturvern-
forbundet og Natur og Ungdom.
Han crstatter John Martin Jacobsen.

Vil redde
padder
Møre og Romsdal: Reguleringspla
nen for Kvivsvegen, en ny hoved
veg mellom Volda og Hornindal, er
til høring. Naturvernforbundet i
Ørsta og Volda ønsker tunnelen ved
Litlevatnet innerst i Austefjorden
forlenget, av hensyn til den unike
paddeforekomsten i vannet. Dette
er Europas største, kjente paddefo
rekomst.

Som alternativ til lengre tunnel,
,,( evner NNV bru over vannet eller
‘gne underganger under vegen for

paddene.

Stoppet
scootershow
Nord-Trøndelag: Snoscooterkjø
ring pa et vernet vassdrag midt pa
sommeren? Arrangørene av messa
«Fritid 2006» Verdal søkte om
å få arrangere kappkjøring med
snøscootere pa Verdalselva i forbin
delse med messa. Dispensasjons
soknaden skulle behandles som
hastesak i kommunestyret, men
etter kraftige innsigelser fra Natur

( ernforhundet, fylkesmannen og
et flertall av grunneierne ble saken
trukket fra politisk behandling.

Flere fjelirev
i Finnmark?
Finnmark: Bilder fra overvåkings
kameraer tyder på at fjelirevstam
men på Varangerhalvoya tar seg
opp ved uttak av rødrev. Et fors
kningsprosjekt der rødrevbestan
den har blitt redusert på halvøya
har gitt en økning i antall bilder av
fjellrev fra overvåkingskameracne.
Kjell Derås, leder av Norges Natur
vernforhunds fjellrevutvalg, mener
dette er svært gode nyheter.

N
NV ga i sommer ut rappor
ten Unike skoger, som samler
dokumentasjon om 28 skogs
områder som forbundet

mener bør vernes. Den omfattende
rapporten er et resultat av flere års
dokumentasjons- og sammenfat
tingsarbeid, og peker på områder
som etter all sannsynlighet ikke
blir fanget opp av dagens ordninger
innen skogvern.

— Det vil bli svært vanskelig å
oppfylle både nasjonale og interna
sjonale mål og forpliktelser når det
gjelder bevaring av biologisk mang
fold uten et vern av alle disse områ
dene, skriver redaktør Dag Holtan i
rapporten.

r

Østfold: Borregaard i Sarpsborg
slipper ut mye svoveldioksid (S02),

som kan gi uhehag som hoste,
pustebesvær og neseblod ved inn
åndning. Nå krever Naturvernfor
bundet i Sarpsborg at det etableres
et bedre varslingssystem enn hva
bedriften har i dag. Ifølge Sarps

borg Arbeiderblad kan det i dag ta
over en uke fra malingene gjøres
til bedriften og beboere i byen blir
kjent med resultatene. Borregaard
er selv enige i kravet fra Naturvern-
forbundet, og håper å ha et måle
system som gir sanntidsdata klart
innen kort tid.
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Samler unike skoger

- Sævareidberget ved Åkrafjorden i Hordaland har
fuktig, regnskoglignende lovskog. Nå vil NNV ha
området vernet.

Fimreiteåsen i Sogndal har en svært stor variasjon
av skogtyper. NNV mener hele åsen bør vernes.

Krever svovelvarsling



Nytt fra Naturvernforbundet

I ØSTFOLD: Postadr.: Postboks
220, 1702 Sarpsborg. Besaksadr.:
Fylkeshuset i Sarpsborg. TIL:
6911 71 53, E-post: ostfold(s
naturvern.no, Web: www naturvern.
no/ostfold. Leder. Pal Bugge, Tlf
90 55 71 57

• OSLO OG AKERSHUS: Post
pç’besak5odr.: Maridalsvn. 120,
0461 Oslo. TIL 22 38 35 20, Faks:
2271 63 48,E-post: noaisnoa.
no, Web: www.noa.no. Daglig
leder: Gjermund Andersen, E-post:
gjermund(.snoa.no.

• HEDMARK: Postadr: Postboks
139, 2301 Hamar E-posr: hedmarkie
naturvern.no, Web www.naturvern.
no/hedmark. Kontaktperson. Lars
Mæhium, TIL 62571008

• OPPLAND: Postadr: Postboks
368, 2601 Lillehammer. E-post:
opplandi snaturvern.no, Web: www.
naturvern.no/oppland. Leder: Kjell
Fredrik Lovold, TIL 91 894751(m),
E-post kjefretsonline.no

• BUSKERUD: Postadr:
3322 Darbu. TIL 32 75 05 04, Faks:
32 75 8491. E-post buskerudts
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/buskerud. Fylkessekr.: Per
Øystein Klunderud

• VESTFOLD: Postadr.: øvre Langgt.
27,3110 Tønsberg. E-post: vesttoldts
naturvern.no, Web: www.natsrvern.
no/vestfold. Kontakrperson: Bernt
Bakkevik, TIt 41 46 33 91

• TELEMARK: Post- og besoksodr.:
Vetle Muleav. 16, 3944 Porsgrunn.
TIL 35 55 79 54, E-post telemarkte
naturvern,no, Weh. www.naturvern.
no/telemark. Fylkessekr: Kirsti
Arvesen Nesheim

• AUST-AGDER: Postadr. Postboks
327, 4803 Arendal. E-posr:
austagderr.snaturvern.no, Wv’b:
www.naturvern.no/aust-agder

• VEST-AGDER: Postadr.. Boks 718,
4666 Kristiansand. TIf 38 02 52 04,
Fax 38 02 46 33, E-post: vestagderss
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/vest-agder. Leder Torbjorn
Fredriksen. TIL 3826 1349

• ROGALAND: Postadr.. Postboks
441,4002 Stavanger, Besoksadr..
Lokkes. 45, Stavanger. TIL
51 52 8811,Faka 51 528815,E-
post: rogalandtenaturvern.no, Web.
www.naturvern.no/rogaland

• HORDALAND: Postadr: Boks
1201 Sentrum, 5811 Bergen,
Besoksadr Jacobsfjorden, Bryggen,
Oergen. TIL 55 30 06 60, Foks:
55 30 06 50, E-post: hordaland:s
naturvern.no, Web www.naturvern.
no/hordaland

• SOGN OG FJORDANE: Postode.
Boks 470, 6853 Sogndal. E-post:
sognfjordaneisnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/sognogfjordane.
Fylkessekretarr: Astrid Kalstveit, TIL
91 80 78 99

• MØRE OG ROMSDAL: Postadr:
v/Øystein Folden, 6630 Tingvoll.
E-post: moreromsdal:snaturvern.
no, Web: www.naturvern.
no/moreogromsdal. Leder:
Øystein Folden, TIL 71 53 33 31,
91 81 25 42

• SØR-TRØNDELAG: Postadr.. Boks
706, 7407 Trondheim, Besoksodr:
Munkegt. 27, Trondheim. TIL
73 51 52 24, Faks 73 51 27 27,
E-post: sortrondelagtanaturvern.
no, Web: www.naturvern.no/sor
trondelag. Fylkessekretær. Alette
Sandvik

• NORD-TRØNDELAG: Postade
Boks 132, 7702 Steinkjer. E-posr:
nordtrondel,igisnaturvern.no, Web:
www naturvern.no/nord-trondelag.
Leder. Per Flatberg, TIt 90 51 50 46

I NORDLAND: Postadr.. Boks 1447 -s

8602 Mo i Rana. E-post: nordlandU
naturvern.no, Web. www.naturvern.
no/nordland. Leder Erling Solvang,
TIL 95 25 40 75

• TROMS: Postadr.: Boks 924,
9251 Tromsø. E-post tromsts
naturvern.no. Web www.naturvern.
no/troms

• FINNMARK: Postadr.. c/o Vigdis
Sin, Bergeby, 9840 Varangerborn. E
post: finnmarksnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/finnmark. Leder:
Heaika Skum, TIL 95 82 18 51

I BARENTSHAVKONTORET:
Postodr. Boka 10, 8082 Leines.
Kontaktperson: Gunnar Album.
E-post: alhumtsonline.no, TIL
75 778410, Faks: 75 778474

• NATUR OG UNGDOM: Postadr..
Pb 4783 Sofienberg, 0506 OSLO,
&‘soksodr.. Torggt. 34, Oslo, E-post:
infot,iinu no, TIL 23 32 74 00, Faks
233274 7O.Leder Bord Latin

NORGES
NATURVERNFORBUND

Boks 342 Sentrum
0101 Oslo, Norge
Besoksadr.: Grensen 9B, Oslo
Bankgiro: 787405 56001
TIf: 23 109610
Faks: 23109611
E-post: naturvernBnaturvern.no
Internelt: www.naturvern,no
Medlemskonti ngent:
Hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter kr 175,-
Familiemedlemskap (evt. inkl, ett medlemskap i Miljoagensene): kr 420,-
Student-/pensjonistfamilie (evt. m/ Miljøagentene): kr200,-
Livsvarig medlemskap (inkl. Natur 8 miljø): kr 7000,-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem av det
lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

Idar Bransfjell, leder for Essand reinbeitedistrikt og tidligere vinner
av Trøndersk Natur- og miljepris, var blant talerne på vassdragstref
fet i Skarpdalen i Tydal.

Verv en venn
— eller kio noe Iii deg selv
Flere medlemmer gir oss mulighet til å
stille sterkere når natur er truet.

60 på vassdragstreff

S
ør-Trøndelag: Rundt 6o
personer møtte opp pâ
vassdragstreff i Skarpda
len i Tydal i Sør-Trøndelag

for å protestere mot planene for
utbygging av elva Lødølja. Tre
ganger har kommunestyret i
Tydal sagt nei til utbygging, men
Trondheim Energiverk (TEV)
har likevel valgt å gå videre med
planene. Treffet ble arrangert av
Aksjonskomiteen mot utbyg
ging av Lodolja, og samlet repre
sentanter fra både Norges Natur
vernforbund, Natur og Ungdom
og Den norske Turistforening.

NNVs Per Flatberg og reineier
Idar Bransfjell, som er tidligere
vinner av Trøndersk Natur- og

mil jopris, var blant talerne på
treffet. Flatberg minnet om at
en av tingene alle parter var
enige om etter Alta-striden, var
at det aldri mer skulle bygges ut
vannkraftverk mot kommunens
ønske.

— Det virker som om utbyg
gerne ikke husker denne lovna
den så godt, sa Flatberg i sin tale.

Søknaden ligger nå til behand
ling hos Norges vassdrags- og
energidirektorat (NyE), som
venter på avkiaringer fra Riksan
tikvaren i forbindelse med kul
turminner i utbyggingsområdet.
NVE kan enda ikke si når de vil
sluttbehandle søknaden fra TEV.

de belage seg pa å parkere utenfor
byen, for eksempel i Âsane eller på
Nesttun, og ta bussen til sentrum,
mener leder i Naturvernforbundet
Hordaland, Hilde Kalleklev.

Som eksempel på biler som
ønskes utelukket, nevnes Range
Rover Sport og Volkswagen Toua
reg. Disse bruker godt over to liter
bensin per mil ved hykjøring.
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Vil ha SUVer ut av byen

Medlemsutvikling i 2006

Flordaland/Sør-Trøndelag: Store,
bensintttrste byjeeper hører ikke
hjemme i sentrum av Bergen eller
Trondheim. Det mener Naturvern-
forbundet i hordaland og Sor-Tron
delag, som vil forby bruken av slike
biler i sentrum av de to byene.

— De største SUVene er parodier
pä biler. Dersom folk ønsker å
belaste sine medmennesker og mil
jøet ved å kjøpe slike monster far
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Østfold
NOA
Hedmark
Oppland
BUskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder

683
5488
471
877
951
710
535
282
425

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen hvis listen inne
holder feil. Tlf: 23 1096 10/15. E- post: jmhnaturvern.no

770
5626
472
884
963
717
578
286
430

Norges Naturvernforbund
ønsker flere medlemmer. Vi
har satt mål om å være 25 000
medlemmer innen 2008. Da
trenger vi din hjelp. Hvis alle
medlemmer verver hvert sitt
nye medlem er vi i mål.

Medlemstallet ved utgan
gen av juli 2006 var 17621,
en økning på ca 550 siden
desember 2005. Vi har fått 960
nye medlemmer hittil i 2006,
mot 1300 i hele 2005. Medlem
stallet er derfor på rett veg.

Enkelte medlemmer er
allerede godt i gang med å
plukke vervepoeng. Den før
ste kajakken er nok snart på
vannet. La deg inspirere av
medlemsøkningen og friste av
våre flotte vervepremier. Bli
med på å gjøre Naturvernfor
bundet større og sterkere.

NORGES
NATURVERNFORBUND
RIENDS OF THE EARTH NORWAY

Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Totalt

1034
1936
405
638

1081
403
505
368
266

17 063

1048
1989
423
683

1136
413
517
376
304

17615



Naturbutikken Vervetorget - Finn informasjon om hvordan du samler

Bestill produkter med skjemaet på side 40, eller på www.naturvern.no/salg
V vervepoeng og bestiller premier på wwwnaturvern.no/vervekampanje

Bergans hoftesekk
Praktisk hoftesekk fra Bergans, i solid utfo—
reise. Volum: 5 liter, drikkefiaske folger
med. Ek’tra lommer gir plass til penger,
nokler el.

Ordinær pris: 300,-
Medlemspris:
250,-
Vervepris:
i hoved
medlem

Kniv
Nving - kniv av hoy kvalitet med 7

cm langt knivhlad. Denne kniven
bor f’i vare med deg ut i natu ren!

Ord tnar pris: 350,-
Medlemspris: 300,-

Vervepris: 2 hovedmedlemmer

Bergans ryggsekk
Lett, funksjonell 30—liters
kvalitetssekk. Ideell til
turer, skole og jobb.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 375,-
Vervepris: 2 hoved
medlemmer

Leve som elver
Praktbok om norske vassd rag, som viser

elvenes ferd fra fjell til kyst. Hvis du lurer
pi hvorfor elver er verdt a ta vare pa,

finner du kanskje noen svar i denne boka.
Ordinær pris: 360,- Medlemspris: 300,-

Vervepris: 2 hovedmedlemmer

Sitteunderlag
i mykt ull til glede og nytte.
Spesiallagd for Norges
Naturvernforbund w Roros
Tweed. En flott gave! 43 x 45 cm.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris:
150,-
Vervepris:
i hoved
medlem

Soppkniv
Foldekniv med borste til
soppturen. I Lindtak i tre
og knivblad i rustfritt stil
med kanvasveske.
Ordinær pris: 120,-
Medlemspris: 100,-
Vervepris: i hovedmedlem

Dyreplakater
»Pattedyr i skog og mark», stor
reIse 68 x 98 cm. «Livet i havet”,

storrelse 68 x 98 cm.
Ordinær pris: 70,-
Medlemspris: 55,-

Vervepris: i hovedmedlem for
begge plakater
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Termos
Staltermos som

rommer 1 1, med
Naturvern—

forbundets logo.
Ordinær pris: 200,-

Medlemspris:
160,-

Vervepris:
i hovedmedlem

Fugleplakater
Fire flotte fugleplakater med vare
vanligste fugler. Plakatene maler
45x65 cm.
Ordinær pris: 60,-
Medlemspris: 45,-
Sett med alle fire plakater:
Ordinær pris: 190,-
Medlemspris: 140,-
Vervepris: i hovedmedlem

2 designlykter
(;hrk’ Stage skifter
uttrykk alt etter hva du leg
ger i. Friske blomster, stei
ner eller kastanjer i vann.
Sukkertoy eller sand. Slipp
fantasien los.
Vervepris: I hovedinedlem

Bratt Quick Dry Genser
— En myk, lett genser

nwd gode fukttrans—
porterende egenskaper.

Genseren brukes inn mot
kroppen og er starten pa en

god bekledni ng. For aktiv bruk.
Vervepris: i hovedmedlem

øks og sag fra Fiskars
øks og sammenleggbar sag.
Praktisk pa tur, en kvalitets—

gave til naturvenner. Fra
Fiskars.

Vervepris: 3 hovedmedlemmer

Bergans Kompakt telt
— 2 manns
Vindstahilt
telt som
er raskt
a montere.
Romslig for to. lopp k alitet i alle ledd.
Verdi kr 1 99o),_

Vervepris: 8 hovedmedlemmer

Bergans Kompakt telt
— 3 manns

Vindstabilt telt som er raskt i montere.
Romslig for 3.
Topp kvalitet.

Verdi kr 2 699,—
Vervepris: 12

hovedmedlemmer

Fujifilm FinePix Z1
lJlt rakornpakt digitalka mera nied video,
gir bra bilder og tilm
funksjoner i lomme—
format. Opplosning
5,1 Megapiksler, 3 x
toorn og stor skjerni
(2,4” LCD). Lynraskt.
funksjoner, skarpt objektiv
og In ye lysi n n stillinger
(opptil 180 80(1). Verdi kr 3 795,-
Vervepris: 15 hovedmedlemmer
Eller verv 6 medlemmer og få kameraet for
kr 1700,-

Kombibrille
Brille til sykkel—,
hat— og skitur.
God passforin,
med et elastisk
band soiii holder
brillen pa plass. Passer for mann og
kvinne.
Vervepris: 2 hovedmedlemmer

Vik Microfleece jakke
En lett fleece jakke

som isolerer og
samtidig gir god

fukttransport. Fra
Storniherg.

Vervepris: 1 hovedmedlem

Kilde Vindstopp
jakke
llehagelig og myk fle
ec’ejakke i ohven. Med
vindstopp fôr som
beskytter mot vind. En god fleecejakke til
variert bruk. Fra Stormberg.
Vervepris: 2 hovedmedlemmer

Radio: Tivoli Model One
Radio i stilren design. Den

enkle fasaden
skjuler ivnsert
teknologi, kvali—
tetslyd og gode

motta ksegen—
skaper.

Verdi: kr 1300,-.
Vervepris: 8 hovedmedlemmer

iPod mmi
Tidens uunva’rlige tilbe
hiir? Arkiverer musikk,
filer og bilder, og finner
det fram raskt og enkelt.
God lydgjengivelse, kan
ogsa brukes sammen med
Tivoli radio. 18 timers batteritid.
Verdi: kr 1800,-.
Vervepris: 12 hovedmedlemmer

Kajakk Hasle Explorer
Rotasjonsstopt havkajakk med
eskirnodesign, i bOY resirkuler
bar polyetylen. Stodig og ret—
ni ngsstahil, med gode padleegen—
skaper i apen sjo. \fanntette skott

foran og akter. Lengde: 520 cm,
bredde: 60 cm, vekt: 24 kg. Are,
spruttrekk og vest bestilles sepa—
rat. Verdi: kr 10200,-.
Vervepris: 25 hovedmedlemmer.
Eller verv 10 og få kajakken for
kr 5 000,-

Design håndklehengere
J:jsk i rent hav:
Handklehenger til
kjokken og bad. Laget
av designer llrit
Olden.
Vervepris: i hovedmedLem

Bakke 3VS
fleecej akke
En lett fleecejakke
som isolerer og
samtidig gir god fukt—
transport. Fra Stormherg.
Vervepris: 3 hovedmedlemmer

Fujifilm PinePix A350
Kompakt kamera med opplosning 5,2

megapiksler. 3x zoom
(33-105 mm).

Video med lyd.
Verdi kr 1995,-.

Vervepris: 6
hovedmedlemmer

2 kniver og blokk i
heltre og glass
Sett med brodkniv, kokke
kniv og knivblokk.
Knivbiokken er utfiirt i
heltre og glass.
Verdi: kr 1800,-.
Vervepris: 8 hoved
medlemmer

Fujifilm Finepix S5500
Dette digitale karneraet kombinerer

serte funksjoner med brukervennlighet.
1-lar back automatikk

og manuelle innstil
linger. Veier kun 337

g, og har hele 10 x
zoom (37— 370 mm)
samt v ideofunksjon.

Verdi kr 3 995,-
Vervepris:

15 hovedmedlemmer

Ally kano

Samrnenleggbar kano, til sports— og fri—
tidshruk. Kanoen er enkel a montere og
taler slag. Verv sammen med venner og
skaff felles padleglede. Verdi: kr 11990,—.
Vervepris: 30 hovedmedlemmer

Designteppe
til tur og hjem:
Nydelig mykt ulltep
pe fra Roros Tweed i
nytt design for Norges
Naturvernforbund -

135 x 135 cm. “Hvorfor
sveve i det bla, nar man
kan elske i det griinne?”
Ordinær pris: 1.100,-
Medlemspris: 800,-
Vervepris: 4 hoved
medlemmer

Il

Ii

4

Skibag
Romslig og solid skipose. Beskytter skiene under
transport og lagring. Rommer to par ski og staver.
Ordinær pris: 450,- Medlemspris: 200,-
Vervepris: i hovedmedlem

Fuglemater, håndlaget i tre
Solid, handsnekret og miljorikt ig fugle
rnater. I lolder smafuglene med mat ogsa
om du reiser bort noen dager.
Ordinær pris: kr 260,-
Medlemspris: kr 200,-
Vervepris: I hovedmedlem

Aschehougs små
naturhåndbøker
«Bhimster», «Fisker”, «Fugler”,
«Trær og husker», «Smakrvp”,
>Spor og sportegn”
Ordinær pris pr stk: 100,-
Medlemspris pr stk: 80,-
Vervepris: i hovedmedlem
pr stk

Fuglesang-CD
l)obbel CD med 197 nordiske fuglearter.

Innholdsfortegnelse som gjur det enkelt a finne
fram.

Ordinær pris: 295,-
Medlemspris: 220,-

Vervepris: i hovedmedlem
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Jeg betaler gave/medlemskap over
AvtaleGiro.
Trekk min konto hver(t):

NAVN, NYTt MEDLEM

ADRESSE

POSTNR.: ............... . POSTSTED

F. DATO TEL.NR

E-POST

VERVER/GIVEK MEDL.NR

Velg vervepremie eller spar puen,

Gavemedlemskap, send velkomstpakke til: Nytt medlem
Giver

}‘,,r gavemedlemskap: Hvis du vil belale medlemskapel ogsS i fremtiden, oppret
ler du AvtaleGiro (nedenfor). Hvis du kun vil gi medlemskap forste år sender vi
deg faktura.

AKERSHUS/HEDMARKIOPPLAND

Dagsseminar om rovvilt 13. november

Åpent dagsseminar om rovvilt, begrepet skadedyr, forvaltning og forebyg
gende tiltak. Debatter og foredrag. Sted: Hamar. Mer informasjon på www.
naturvern.no.

TELEMARK

_________________________________

Informasjon: wwwnaturvern.no/telemark

Trolsk natt i skogen 17. november

Skogsvaridring med fakler og mystikk, heksedans og heksesuppe over bålet,
innslag fra dramalinja på Skien Videregående skole. Arrangør er Miljøagen
tene og Naturvernforbundet i Telemark. Påmelding innen 13. november til
telemark®naturvern.no eller telefon 975 37 624.

ROGALAND/HORDALAND

Informasjon: www.naturvern.no/rogaland

åkraftsemlnar 3. oktober

i «laturvernforbundet i Rogaland og Hordaland, sammen med andre natur-
og friluftsorganisasjoner i fylkene, inviterer til seminar om forvaltning av
småkraftverk. Det er en eksplosiv økning i antall utbyggingssøknader og i
sum blir miljøvirkningene store. Seminaret skal heve kunnskapsnivået og
bidra til en god balansert forvaltning. Sted: Jeger- og Fiskerforbundet, Hau
gesund, tid: kl 10—16. Mer info: www.bergen-turlag.no

MØRE OG ROMSDAL/TRØNDELAG

Informasjon: www.naturvern.no/sor-trondelag

Energiseminar i Midt-Norge 21. - 22. oktober

Naturvernforbundets fylkeslag i Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag
inviterer til seminar om energisituasjonen i Midt-Norge og framtidig
bærekraftig energibruk i regionen. Seminaret holdes i Trondheim. Mer info:
Øystein Solevåg, 40 23 47 05.

Informasjon: www.naturvern.noIsor-

Vindkraft og fugleliv
24. oktober

Hva vet vi om konsekvensene
av vindmølleutbygging for
vårt fugleliv? Foredragsholder
er Alf Ottar Folkestad, leder
for prosjekt havørn. Suhm
huset, Vitenskapsmuseet i
Trondheim kl. 19. Mer infor
masjon: 73 51 52 24 eller:
sottrondelagnaturvern.no.

Mennesket og miljø
vern
21. november

Hvorfor får vi det ikke til? Vi
har kunnskap om farene, vi
har penger nok og miljøvern
har vært offisiell politikk i
over 30 år. Hva er det som
stopper en bærekraftig
utvikling?
Foredragsholder Terje Bon
gard, Research Scientist PhD,
NINA. Suhmhuset, Vitenskapsmuseet Vitenskapsmuseet i Trondheim kl. 19.
Mer informasjon: 73 51 52 24 eller: sortrondelagåtnaturvern.no

Kunder Banco Humanfond tildeler arlig Norges Naturvernforbund 2 0/0 av for
valtningskapitalen. Med andre ord, for hver i 00-lapp du har i markedsverdi, gar
2 kroner til Norges Naturvernforbund.

Motivasjonen for å spare fond er selvfølgelig a Li god avkastning pa sparepeng
ene. Likevel vet vi at mange leter etter et fond som tar høyde for om selskapene
benytter barnearbeid, bryter menneskerettighetene og tar miljemessige hensyn.
Likeledes investerer ikke fondet i selskap som tjener penger pa produksjon av
alkohol, tobakk eller våpen.

Banco Humanfonds etiske investeringsprofil bygger pa internasjonale avtaler fast
satt av FN og danner grunnlaget for hvilke selskaper fondet kan investere i.
Nærmere detaljer om det internasjonale regelverket fastsatt av FN er grundig
dokumentert og definert i brosjyren “Etiske plasser:ngsregler for Banco”.
Brosjyren kan du lese på vare internettsider www.asset.abnamro.no.

Informasjon om hvordan ditt fond kan gi inntekter for Norges Naturvernforbund,
finnes pa www.naturvern.no/banco. Her finner du ogsa tegningsblankett for fond
med avkastning til Naturvernforbundet. For mer informasjon om hvordan du kan
støtte Norges Naturvernforbund, vare etiske kriterie eller hvordan du kan bli
kunde, ring kundesenteret pa 220051 01 eller besøk oss pa

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a.
avhenge av markedsutviklingen, fondets risiko og provisjoner, samt lorvallerens dyktighet.
Avkastning kan bli negativ som følge av kurslap.

TLF.

ii1flii!1å... . Aktivitetskalender
Få mer løpende informasjon på: www.naturvern.no/arrangementer

SØR-TRØNDELAG

EVT. MEI)LEMSNR

MEDLEM JA NEI : -

ANTALL ARTIKKEL

ANTALL ARTiKKEL

_______________

Norges Naturvernforbund
ANTALL ARTIKKEL

_ Svarseriding 0362
ANTALL ARTIKKEL 0090 Oslo
ANTALL ARTIKKEL

Ved salg kommer porto i tillegg. Varer kan også bestilles på www.naturvern.no/salg eller salgnaturvem.no

I

Medlemsfordeler og -rettigheter
Du f,tr rnedk’msbladet Natur & Miljo fire ganger i ,sret, r,ibatt pa Naturvernforbundets salgsartikk’r, og halv pris pa kundekort hos NSB som gir 305

rabatt pa togreisene. I familiemedlernskapet tar ett barn gratis medlemskap i Miljoagentene, og far tilsendt 4 aktivitetspakker i aret med inspirerende
ideer og miljooppdrag.

Gode grunner for medlemskap
Som tnedlem/stottespiller i Norges Naturvernforbund er du med i arbeidet for a hevare naturen og fors are livsgrunnlaget for oss og vare etterkom—
mere. Medlemmer og stottespillere over hele landet er Naturvernforbundets viktigste ressurs!

Du kan registrere nye medlemmer på: www.naturvern.no/medlem • e-mail: naturvern@naturvern.no • telefon 23 10 96 10

K

Adr.sSatn b.t.i.r
for .ndoQ I Nora.

Oi.tsR,*r.. S0
Post.,, torg.

Jeg Velger følgende medlemskap:

J Hovedmedlem 350 kr/år

Li Familiemedlem 420 kr/år

Lj Student/pensjonistmedlem 175 kr/år

j Student/penslonistfamilie 200 kr/år

l Natur og Ungdom, innmelding kr. 51)
Natur itg Ungdom (NU) er Naturverntorhundets ungdoms
organisasjon, for ungdom opp til 25 år. K,ntingenten betales
til NU Delle gir ikke vervepoeng.

For familiemedlemskap, ippgi navn ,»g f,stselsd,it,, Sir familie
mediemniene. Inkludert i familiemedieinskapet kan ett barn få
gratis medlemskap i Mitjuagentene. Sett kryss foran navnet på
barnet delte evt. skal gjelde for.

Arrangementer til kalenderen? Send e-post til jmhtnaturvern.no

Norges Naturvernforbund i samarbeid
med Banco Humanfond - 2 % til Norges
Naturvernforbund og resten til deg!

NAVN, BETALER

ADRESSE

POSTNR.: POSTSTED:

NORGES
BANCONATURVERNFORBUND

FRIENDS OF 551 EARTH NORWAY I I I. ‘51 I’ (5 I)

J måned J kvartal J halvår J år Belast mitt kontonummer I I I I I I I I I

jJ Jeg ønsker ikke å motla varsel i forkant av betaling.

Beløp per trekk kr.: .1 Ni Li 100 [J 200
Jeg ønsker skattefradrag for gaver mellom

LJ500 —12000 kr/år (gjelder ikke kontingent), I I I I
Annet beløp kr: og oppgir personnummer for rapporter-

ing til skattedirekloratet:

Gi meme ekstra gaver til Nalurvemforbundet ved
å opprette en betalingsavlale som dekker mer enn
kontingenten. Om avtalen kun gjelder kontingent
oppfordrer vi til årlige trekk.

__________________________________________

Dalo/underskrift

Norges
Naturvernforbund

Svarsending 0362

0090 OsloFinansavlaleloven krever at man
setter en øvre ramme for trekk, og
vi har satt den til kr600 pr trekk.
Dette for å ta høyde for fremlidige
endringer i betalingsavtalen. Angi
evt. annet beløp: Kr.

Sender du kupongen i egen konvolutt,
bruk adresse: Norges Naturvernforbund, KID: (Fylles ut av NNV) i i i i i I I- I I I I I I I I i I I i
Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo Norges Naturvernforbunds bankkonto er 7874 05 55943

www.asset.abnamro.no.
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Nordrepollen innerst i Maurangcrfjor
den, en arm av I lardangerfjorden. fler
er landskapet preget av heite og gårds
drift, og bygda ser ut som et postkort fra
tidligere tiders vestlandsk idyll. Likevel
er det folk og aktivitet i den lille bygda.
Ifølge Naturvernforhundet hordaland er
alle voksne innbyggere, så nær som
medlem i Naturvernforhundet. le kjem
per for felles sak: A hindre at tilførselsve
gen til den planlagte Jondalstunnelen skal
rasere idyllen. Primus motor er Dagny
Fuglo i Naturvernforbundet i Kvinnherad.

— Jeg gikk rundt i bygda og fotografertc,
fordi dette er en perle som vi må ta vare
pâ. Så gikk jeg fra hus til hus og spurte om
folk ville være med i Naturvernforbundet
for å kjempe mot at vegen blir lagt gjen

nom bygda. Det var ikke vanskeligere enn
det, ler Fuglø.

Nærmiljø viktig

Hun mener natur og miljøvernere bør
fokusere på folks nærmiljø, for å engas
jere.

til Nordrepollen for å arbeide mot den
planlagte veglinja. Denne dagen tar hun
runden i bygda sammen med Magnhild
Flatehø Haug, Per Flatehø og Jakob Gjerde.
Alle hilser, snakker og diskuterer hva det
siste brevet fra Miljøverndepartementet
egentlig har å si for utviklingen i saken.

Ødelegger bygd og fjord

— Den gamle oldebesten til Jakob nektet å
selge jorda si for io 000 kroner i 1912. Det
var mye penger på den tida! Skal tro hva
han hadde tenkt om han hadde sett veg
planene, sukker Magnhild Flatehø Haug.
F{un, l)agny, Per og Jakob peker, tegner,
viser bilder og forklarer hvordan en ny
veg vil skjære gjennom bygda på ei høy
fylling.

— Først skal de bygge tunnelen og vegen
gjennom bygda, og deponere steinen i
elveleiet her. Deretter skal de sannsyn
ligvis fylle ut ny veg i strandsonen hele
vegen herfra og til Austrepollen, der
vegen til Folgefonntunnelen kommer ut.
Det vil ødelegge hele bygda og landskapet.
Du må jo være politiker for å komme på
noe sånt!, sier Magnhild Flatehø Haug
mens hun rister på hodet. Per Flatehø er
li jertens enig:

— Det er mye bedre å legge vegen len
gre opp i dalen. Da blir vegen kortere,
og du sparer fjorden og bygda for stygge
inngrep. Selv om man ikke tenker på
natur og miljø er det en bedre løsning.
• Kristian 5. Aas

Dagny Fuglø og
Jacob Gjerde
legger planer
for hvordan de
skal hindre at
tilførseisvegen
til Jondalstun
nelen ødelegger
bygda Nordre
pollen.

Jondalstu n nelen
bygges som fylkesveg,
men blir den korteste
vegen fra Bergen til
E134 over Haukeli, og
dermed til store deler
av Østlandet og Sør
landet.

Tunnelen er ei innkorting
av vegsamhandet mellom
Bergen og Odda, og vil
endre det lokale reisemøn
steret i denne delen av
Hordaland betraktelig.
Tunnelen vil gi forbindelse
fra Jondal til Mauranger
i Kvinnherad, og videre
til Odda eller Rosendal. I
konsekvensanalysen som
er lagt fram av Statens
Vegvesen vises det til store
konflikter med kultur-
landskap i begge ender av
tunnelen, spesielt i Nordre
pollen.

Dyrt med lang tunnel

Det er imidlertid utar
beidet et alternativ som
tar hensyn til kulturland
skapet, og sikrer at man
kan bygge tunnel uten å
ødelegge verdifull natur,
verken i Nordrepollen eller
i Torsnesdalen i Jondal.
Men dette gir lengre tun
nelstrekning, og blir dyrere
enn de andre alternativene.
Derfor gikk kommune-
politikerne i Kvinnherad
til slutt inn for alternativet

ved navn S6, der vegen
slcal gå på fylling gjennom
deler av bygda. Horda
land fylkeskommune har
tidligere gått for alternativ
S9, det mest ødeleggende
alternativet. Ifølge dette
vil vegen omkranse hele
bygda før den forsvinner
inn i Jondalstunnelen.

Hva gjør Bjørnøy?

Det er også usikker
het knyttet til hva
Miljøverndepartementet
vil gjøre. Nordrepol
lens kulturlandskap har
nasjonal verneverdi, og
miljøvernminister Helen
Bjørnoy kan stoppe
reguleringsplanen for
altemativene som gir
store inngrep i kultur-
landskapet. Etter en klage
fra Naturvernforhundet

har Bjørnøy allerede
sendt brev til fylkeskom
munen, Kvinriherad og
Jondal kommune, for å få
hakgrunnsinformasjon
om hvorfor trasévalget har
blitt slik det har blitt.

Tror på lang tunnel

Dagny Fuglø tror imidler
tid det minst odeleggende
alternativet, med tunnel og
kryss i øyresdalen overfor
Nordrepollen, vil bli valgt.

— De andre alternativene
ødelegger for mye. Bygda
her får høyeste karakter
når det gjelder kultur-
landskap, og er nasjonalt
verneverdig. Andre steder
gir de støtte for å ta vare på
slike områder. Her skal de
ødelegge det! Det kan ikke
skje, sier Fuglø.
• Kristian 5. Aas

Vervet bygd for
å stoppe veg
Dagny Fuglø vervet nesten hele bygda Nordrepollen som med-
lemmer i Naturvernforbundet. En ny veg kan dele bygda i to,
og Fuglø og resten av Naturvernforbundet kjemper for å legge
vegen etter en langt mindre odeleggende trasé.

— Alle bryr seg om sitt eget nærområde.
Dukker det opp noe som kan ødelegge det,
blir folk engasjerte. Her tar folk kontakt
selv, og bryr seg. Ingen vil ha vegen gjen
nom bygda, forteller Fuglø.

— Jeg har ikke selv noen tilknytning til
Nordrepollen, men jeg finner en veldig ro
her. Det er viktig å ta vare på slike plasser
som dette, sier hun bestemt.

Selv bor hun på Varaldsøy, lenger sør i
llardangerfjorden. Men hun tar ofte turen

Tunnel til besvær

Vegen vil komme inn i forgrunnen av bildet, og enten
krysse over bildet på høy fylling, eller ligge i randsonen
mellom dyrket mark og skog og gå inn i tunnel i fjellet i
bakkant av bildet. Beboerne avviser begge alternativene.
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Neste tema: mangfold
Alle bilder vi trykker blir premiert med kni
ven Nying fra Helle og et gratis arsabon
nement pa månedsbladet Miljøjournalen.
Vinneren far tillegg et gavekort pa 500
kroner i bokhandleren.

Slik kan du delta:
• Send maksimum tre bilder til:

redaksjonennaturvern.no
• Skriv «fotokonkurranse» i emnefeltet.
• Skriv et par ord om hvor bilder er tatt.
• Bildet/ene må være oss i hende innen

5. oktober.
• Av praktiske årsaker tar vi kun mot elek

troniske bilder.

VINNER: Kim
Nylund ble vin
neren i Natur &
miljøs fotokon
kurranse under
tittelen Mot lyset.
Bildet er fra en
sykkeltur på And
øya. <(Geitrams i
veikanten ble et
trivelig forgrunns
motiv når havtåka
kom sigende.»

MangfoId

N aturens mangfold er grunnlaget for varierte og spennende
naturopplevelser. For en naturfotograf vil mangfoldigheten
både by på muligheter og utfordringer. På den ene siden

tilbys vi mange motivmuligheter, og vi kan leke med kombina
sjoner og sammensetninger av natur. Men mangfoldighet kan
også gjøre det vanskelig å velge. Hva som er intensjonen med
et bilde kan lett forsvinne når fotografen har problemer med
å prioritere enkelte deler av et motiv. Det er gjerne et mål at
bildene vi tar skal kommunisere med andre enn oss selv og for
å få til det må gjerne utsnittene prioriteres
framfor helheten. Men i jakten på forenk
ling kan gjerne også naturens mangfold
forsvinne. Som du sikkert forstår har du
noen utfordringer å forholde deg til. Per
sonlig mener jeg at naturfotografiet i for
stor grad har vært preget av en for foren
klet formidling av natur, vi har i stor grad
prioritert enkle bilder framfor naturens
mangfold. Kanskje fordi vi vet at bilder må
være enkle hvis de skal bli lagt merke til i
bildeflommen. Men samtidig forteller de
enkle bildene gjerne en historie som ikke
stemmer med den naturen vi gjerne ønsker a oppleve. Naturens
kaos er ikke særlig fremtredende i bildene vi ser i bøker eller pa
postkort.

Naturens mangfold kan være så mangt. Det kan for eksempel
dreie seg om biologisk mangfold, mangfold i opplevelser eller
i form og farge. Eller kanskje alt dette på en gang. Tenk gjerne
noen store tanker om naturen som du er en del av når du
fotograferer. Ta deg tid til å oppleve, og gi naturen tid til å bli
opplevd.

Bli med i fotokonkurransen

‘4.,

I Tekst og foto: Bård Løken

PREMIERT: Arnfinn Håverstad: Retning. Bildet er av Løa på Sangvik-jordene i Søgne. PREMIERT: Stian Håpnes: Krykkje-skrik avbildet ved et lite fuglefjell
i Lofoten.

Bård Løken er
en av Norges
ledende natur-
fotografer

.
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Debatt

Trillemarka — RoIIagsfjeII

Lokalt — nasjonalt
og internasjonalt
perspektiv

Jj
lt henger sammen

(
med alt» er et uttrykk
tillagt Gro Harlem
Brundtland — og som

er deM ende for perspektivet vi
må orientere oss etter i denne etter
hvert svært omtalte og omstridte
vernesaken. Oppstartsmeldingen
for plan og utredningsarbeidet fra
2003 har en hensiktsbeskrivelse;
«bidra til å sikre at sko gens naturlig
forekommende arter har tilfreds
stillende leveområder». Dette
som en del av hovedstrategien om
skogvern sett i et nasjonalt og inter
nasjonalt perspektiv. En kan gene
ralisere ved å si at det dreier seg om
det lokale og nasjonale ansvar for å
bevare biomangfoldet i verden.

Som lokal bruker av området i
snart 30 år — med den frie ferdsels
rett som basis — er det i store deler
av Trillemarka-RollagsfjeH vist
tilbakeholdenhet og varsomhet i
arealbruken. Områdene er drivi
etter tradisjonen som baserer seg
på bærekraft sett fra et jord- og
skogbruksperspektiv. Norge som
koloni under enevoldskongene i
København fikk også konsekvenser
for disse uendelige skogsområdene.
Circumferensene som Kongene
utstedte i samband med gruve
drift både på Blåfarveverket på
Åmot og Sølvverket i Kongsberg
— krevde omfattende avvirkning av
«bioenergi» i transportnærhet til
Kongens gruvedrift. Også Minnes
kleivgrana, med sine 480 år på stub
hen, er i sin tid blinka med tanke
på hogst. En må kunne hevde at det
er en realitet at skogområdene mel
lom Numedal og Sigdal kulturelt
og driftsmessig er til dels kraftig
påvirka de siste 200—300 år. Og kan
skje er det storarta biomangfoldet i
Trillemark-Rollagsfjell nettopp en
følge av denne påvirkning.

Tradisjonen fra 19 70-tallet er at
alt vern utredes etter Naturvern
lova og en ender opp med en nasjo

nalpark eller et naturreservat. Disse
utredningsarbeidene er for Trille
marka-Rollagsfjell supplert med en
kommunalt drevet parallellprosess
etter Plan- og Bygningslova. En
prosess som kommunene Nore og
Uvdal, Sigdal og Rollag har stått for
i fellesskap. Som kjent er kommu
ner planmyndighet etter Plan- og
Bygningslova og dermed den myn
dighet som gir kommunedelplaner
rettsvirkning ved egengodkjen
ning. Staten ved Fylkesmannen har
innsigelsesrett og i siste instans
avgjør Miljøvernstatsråden areal-
bruken der innsigelsesinstituttet
er aktivert. Dette gjelder også når
kommunedelplaner rulleres.

Den parallelle prosessen viser
ved sitt omfang og konklusjoner at
lokale planmyndigheter også har
kompetanse til å legge fram forslag
til areal- og ressursutnyttelse med
et særdeles komplekst utgangs
punkt. Den felles kommunedelpla
nen omfatter 487 ooo dekar — det
vil si innpå 250 prosent større enn
området som er utreda etter Natur
vernlova. Planen inneholder forslag
til et naturreservat 100 ooo dekar
— for så vidt det minste forslaget av
fire mulige — der 200 ooo dekar er
det største — men sett i sammen
heng med planarealet 487 000

dekar må dette forslaget samla sett
sies å være det største alternativet
for å ivareta biologisk mangfold for
framtidas generasjoner.

Arealbruken er forutsigbar med
en kombinasjon av følgende virke-

midler; Kjerneområdet i planforsla
get er et naturreservat 100 000

dekar — i restarealet mellom reser
vatet og utredingsområdet — for så
vidt stridens eple — legges det opp
til arealbruk som ikke vil stride
mot målet om å ivareta et stort sam
menhengende naturskogområde.
Rodlistearter og nøkkelbiotoper
har automatisk vernestatus i hele
området på 487 000 dekar. Eventu
ell skogsdrift utføres etter «levende
skog-standard». Vi som vokste opp
på o-tallet der denne standard blei
utøvd uten at det blei kalt et prin
sipp, kan i dag registrere at skogene
har presis den samme karakter som
for o år siden. Fravær av beitende
dyr har dessverre gitt underskoger.
litt for gode vekstvilkår. Planmyn
digheten i denne sammenheng — de
tre kommuner — har klart å få til en
plan som sikrer mål og interesser
på en slik måte at denne saken kan
ordnes uten det tradisjonelle kon
fliktvernet. Grunnlaget er lagt for
en bærekraftig utvikling som iva
retar Norges internasjonale rolle.
Basis er lokalt initiativ og lokalt
ansvar der også eventuelt framtidig
konfliktnivå er hensyntatt.

Når en oppholder seg i for eksem
pel Triglav nasjonalpark i Slovenia
opplever en bruk og vern satt i sys
tem — uten at dette skal være fasit
for norske forhold. Her opplever en
tradisjonelt jord- og skogbruk som
kan sammenlignes med forholda
i Norge for 5° år siden — samt til
passing til moderne reiseliv med

moderne fasiliteter som alpinsen
teret Bohinj og skiskytteranlegget
Pokljuka.

Bruk og vern-prinsippene i den
felles kommundelplanen for Tril
lemarka-Rollagsfjell vil — hvis mil
jøvernministeren gir den en sjanse
— demonstrere hvordan arealbruk
med biomangfold og barskogvern
som overordna mål — kan planleg
ges og forvaltes på forsvarlig vis
også av lokale myndigheter. Og av
de som bor og lever lokalt.

Så fordi alt henger sammen med
alt— og fordi dette perspektivet
nødvendigvis må inneholde noen

• ‘mpromisser — så vil viljen, inspi
1asjonen og motivasjonen lokalt
ha en nasjonal og internasjonal
karakter hva angår bruk og vern i
framtida. Og en slipper paradokset
at nei til forsvarlig lokal bruk, vern
og forvaltning av 487 ooo dekar
naturskog i Trillemarka -Rollags
fjell, erstattes med et 200 ooo dekar
stort naturreservat. Som av alle
valgmuligheter blir det nest beste
— alt tatt i betraktning.

Steinar Berthelsen
Ordfører (Ap) i Rollag kommune

Drikkevannet vårt er
truet — men ikke av

Cakterier
atur& tniljøbrakte en artik
kel om drikkevann i nr.
2-2006 med henvisning til
en undersøkelse gjort av

Folkehelsa. Den ble tilbakevist som
uvitenskapelig av Vannbevegelsen
allerede i 2003, da den ble presen
tert i Tidssknftfor den norske Lcege
forening. Det kan være forståelig at
Naturvernforbundet bekymrer seg
for forurensning av drikkevannet.
Folkehelsas prosjekt er imidlertid
et annet.

«Nasjonalt folkehelseinstitutt
regner med at drikkevannet er en
hyppig årsak til diaré og magesyk
dommer i Norge. En studie som
instituttet gjorde sammen med Sta
tens Næringsmiddeltilsyn (nåvæ
rende Mattilsynet) 2002, viser at
godt og vel ro ooo personer ble e

Lars Haltbrekken
leder, Norges Naturvernforbund

Vernepause?

I
løpet av miljøvernminister Helen
Bjørnoys første år har det ikke blitt
opprettet en eneste ny nasjonalpark
eller landskapsvern område i nasjo

nalparkplanen, avslørte Miljøjournalen i
august. Forgjengeren Knut Arild Hareide
klarte å opprette åtte nye verneområder fra
denne planen i løpet av sitt første år, mens
Høyres Brende opprettet to nye i løpet av
det første året og deretter fulgte ganske
raskt flere.

Miljøvernminister Bjørnøy har uttalt at
et av hennes viktigste mål er å få stanset
utryddelsen av arter i Norge innen 2010.

Noe av det som truer natur
mangfoldet i Norge sterkest
er inngrep i og fragmente
ring av naturen. Da sier det
seg selv at vern er et av de
viktigste virkemidlene for
å få stanset nedbyggingen
som truer plante- og dyre-
arter. Da Bjørnøy tiltrådte
som minister var det fire og
et halvt år til utryddelsen av
arter skulle være stanset. Nå
er det bare tre og et halvt år igjen og vi kan
ikke se at hun har innført noen virkemid
ler som har redusert utryddelsen. En kan
spørre seg om det er innført vernepause i
regjeringen slik et av regjeringspartiene har
nedfelt i sitt program.

Køen av nasjonalparker og landskaps
vernområder som skulle vært vedtatt hoper
seg opp på ministerens bord. I 2005 var det
seks områder som skulle fått sitt vern i til
legg til de tre som fikk det, men sakene ble
utsatt. I 2006 er fem av de sju som skulle gis
vern utsatt. De to andre områdene kan det
hende ministeren klarer å få vernet iløpet
av høsten.

Et av områdene som fortsatt har sin
framtid i det blå, Naustdal/Gjengedal, har
ligget i departementet helt siden høsten
2001. Dette området haster det nå med å
få vedtatt vern av. Statnett leverte nemlig
tidligere i år inn planer for bygging av ei
420 kv kraftlinje gjennom det foreslåtte
verneområdet. Vi får i allefall virkelig håpe
at ministerens sendrektighet ikke skyldes
Statnetts planer. Det ville vært en skandale
av dimensjoneL

Internasjonalt får vi stadig rapporter om
utryddelsen av arter. Den mest skremmende

kom i forkant av det siste toppmøtet i Bio
diversitetskonvensjonen. FN la da fram en
rapport som konkluderte med at vi er vitne
til den 6. største utryddelsen av plante- og
dyrearter i jordas historie. En raskere utryd

delse har vi



registrert syke av drikkevannet fra ‘988 til 2002.

Det reelle tallet er trolig langt høyere», skriver Natur &
miljø.

Rapporten det henvises til omtaler 707 antatte
tilfeller av magesjau pr. år. Halvparten av dette løst
anslåtte tallet hadde ingen identifiserbar infeksjon. De
resterende 382 mageinfeksjonene kunne imidlertid
også skyldes andre årsaker enn vann. Allikevel trakk
forskerne den konklusjon at den vanligste årsaken til
at noen blir syke av forurenset vann, er at vannet er
forurenset og ikke er renset. Dette kalles en tautologisk
slutning, ikke et forskningsresultat. De fortsetter imid
lertid ufortrødent: «Oppgradering spesielt av mindre
og private vannforsyningssystemer, er nødvendig for
å forebygge nye utbrudd». Undersøkelsen viser imid
lertid ingen sammenheng mellom små vannverk og
sykdomstilfellene.

Natur & miljø presenterer en liste over vannverk med
mest bakterier i levert drikl evann. Det er imidlertid
viktig å være klar over at det generelt opp dages stadig
flere bakterier og sopper, fordi analysemetodene er
blitt bedre, ikke fordi vannet har dårligere kvalitet.
Menneskekroppen er også avhengig av en viss bakte
riefiora. Bakterier er ikke skadelige i og for seg. Natur
& miljø nevner blant annet en episode der Hvitsten
Vannverk hadde påviste e.colibakterier. Journalisten
underslår imidlertid å fortelle om bakgrunnen. Hvit-
sten Vannverk var tidligere et abonnentsamvirke. Men
Vestby kommune forlangte at abonnentene skulle
kobles til kommunal vannforsyning, med den subtile
begrunnelse at kommunen skulle legge om kloakkled
ningene sine. Det var i forbindelse med omleggingen
av kloakkledningene at vannverket fikk e.colibakterier
i drikkevannet.

Artikkelen henviser videre til Morten Nicholls i
Mattilsynet, som påstår at «Problemet er ofte at kom
munene sier de ikke har råd til å gjøre noe» (med
forurensningen). Dette er tull. Det vet også Morten
Nicholls. Vannforsyningen har ingen ting med kom
muneøkonomien å gjøre. Tjenestene betales direkte av
abonnentene. -

I motsetning til Vannbevegelsen (som har forsøkt
tidligere) fikk Natur & miljø innblikk i Folkehelsas
registreringer. Det tør skyldes at vinklingen på artikke
len avgjort tjener Folkehelsas interesser.

Vannbevegelsen beklager at dette svaret er sterkt
forkortet. Vi håper Natur og Miljø er redelige nok til å la
oss henvise til utdypende informasjon på vår hjemme-
side: www.vannbevegelsen.no

Trude Malthe Thomassen
daglig leder Vannbevegelsen

Artikkelen i Natur & miljø nummer 2, og en mer omfattende
dekning i Miljojournalen, er basert på tall vannverkene har
innrapportert til Nasjonalt folkehelseinstitutt for år 2005.
Tallene er utlevert med hjemmel i offentlighetsloven og drik
kevannsforskriften. Sammenstillingen er gjort av Natur &
miljø. Red.

Halvparten bremser bilbruken

• Høye bensinpriser

har fått over halv
parten av de ame
rikanske bilistene
til å kjøre mindre,
viser en spørreun
dersøkelse fra Pew
Research Center. De
indeksregulerte hen
sinprisene i USA har
sunket jevnt siden
slutten av 1930-tal
let, med unntak av
to kraftige hopp: ett
for 25 år siden og ett
i dag. Og nå svarer

55 prosent at dette
allerede har fått dem
til å redusere bru
ken. I byer og tettste
der er andelen noe
lavere, mens hele 62

prosent av innbyg
gerne på landsbygda
har kuttet ned på
kjøringen. I tillegg
svarer 8 prosent
at de har vurdert
å kjøpe en bil med

de anser bilen som
«noe spesielt — mer
enn bare et redskap
til å komme seg
rundt». Nå er denne
andelen nesten halv
ert til 23 prosent.

Fraråder
Oslo-løsning
for trafikken

• Danske politikere
blir frarådet å velge
en Oslo-losning for
å begrense trafik
ken i København.
En «liten bomring»
hvor bilistene beta
ler fast pris for å
kjøre inn i sentrum
kan bli en dyr løs
ning for samfunnet,
ifølge en sam
funnsøkonomisk
analyse fra Institut
for Ivliljovurdering.
Instituttet som tid
ligere ble ledet av
den kontroversielle
statistikeren Bjørn
Lomborg, foreslår i
stedet en avgift per
kjørte kilometeL

I korthet

nvPxÆhr o& VMrnXFZAFr

PZAMIES Per ÆeiVeÆe

lavere bensinfor
bruk neste gang.

Innbyggernes
forhold til bilen sin
er også i ferd med
å kjølne, viser en
annen meningsmå
ling fra Pew. I 1991

svarte 43 prosent at

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

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

NTE - på parti med naturen!

Hytteboom i vill
rein kommuner

• I kommuner munene bygges
med villrein det 49 prosent
bygges det langt flere hytter enn
flere hytter enn i i gjennomsnitts-
resten av landet, kommunen.
Naturvernfor- — Veldig
bundet har gått beklagelig og
gjennom Statis- ganske alvorlig,
tisk sentralbyrås sier miljøvern
byggetall for minister Helen
hytter i 83 vill- Bjømøy til
reinkommuner Miljøjournalen.
i perioden 2004 Hun vil vurdere
til 2006. Resul- å lage egne
tatet er nedslå- regler i Plan- og
ende for den bygningsloven
truede og men- for utbygging i
neskesky arten, kommuner med
I villreinkom- villrein.
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Blekkulfs Miljødetektiver har per 1. juli 2006 skiftet
navn til Miljøagentene. Miljøagentene vil fortsette det
viktige arbeidet rettet mot barn, gjennom
Hovedkvarteret i Oslo og lokallagene rundt i Norge.

Vi vil inspirere barn til å oppdage vår fantastiske
natur, forstå miljøutfordringene og få tro på fremti
den.

Har du barn som kan tenke
seg å være en miljøagent?

Send oss en e-post på post@miljoagentene.no eller
gå inn på vårt nettsted og meld deg inn elektronisk.

Alle medlemmene får en spennende velkomst
pakke, bladet Æksjn seks ganger i året og en
overraskelse på bursdagen.

Vi tilbyr også familiemedlemsskap i samarbeid med
Norges Naturvernforbund.

Lokallagene tilbyr aktiviteter der miljøagentene bor. Vi
trenger flere lokallag og flere medlemmer.

Ta gjerne kontakt med oss!

I
Miljøagentene
E-post: post@miljoagentene.no

Telefon: 23 10 95 30

Rapporteringstelefonen: 23 10 95 33

www. miljoagentene. no

Konkurranse: Lag slagord!

Hjelp oss å lage Miljøagentenes eget slagord!
Send inn ditt forslag på e-post
post@miljoagentene.no

Sender du ditt
forslag innen
15. september
er du med i
trekningen av
Junior Fantasi

Hva gjør en miljøagent?

• Gir ros når noen gjør en miljøbragd

• Lærer om dyr og planter i naturen

Møter andre miljøagenter i lokallaget
og på nettstedet vårt

• Sjekker og ber om flere miljømerkede varer i
butikken

• Sorterer søppel

• Går på oppdagelsesferd i naturen

• Bruker sparedusj og sparer på strømmen

MHjøagentene
Vi inviterer alle barn i Norge
til å bli miljøagenter.

___

Vi tar miljøet og barna på alvor!

Miljøagentene inspirerer barn’
tilå:

• oppdage vår fantastiske natur

• utforske sammenhengen
mellom mennesker og natur

• utfordre miljøsinkene

Miljøagentene (tidligere Blekkulfs Miljødetektiver) www. miljoagentene. no Miljøagentene (tidligere Blekkulfs Miljødetektiver) www. miljoagentene.no



Nå kan du spare penger og
støtte natur- og miljovernar
beid samtidig. Naturvernfor
bundet har blitt med blant de
frivillige organisasjonene som
mottar en del av forvaltnings
kapitalen til Banco Human
fond.

Fondet har en klar etisk profil, og
investerer blant annet ikke i våpen-
alkohol- og tobakksindustri. De

holder seg også borte fra selskaper
som bryter internasjonale avtaler
på miljø- eller menneskerettighets
området, og selskaper som benytter
seg av barnearbeid eller tvangsar
beid.

— Penger som vi ikke må ha i
morgen, blir det mer og mer van
lig å spare i fond. Nå blir det mulig
å spare penger og samtidig støtte
natur- og miljøvernsaken, sier
organisasjonssjef Jan M. Vevatne i

• Quiz:

1. Hva heter Europas største isbre
på fastlandet?
2. Hvor mange isbreer er det i
Norge?
3. Hvilke norske vegtunneler er opp-
kalt etter isbreer?
4. Hvilke tre hovedtyper av isbreer
finnes på land?
5. Hvilke kommuner ligger Jostedals
breen i?
6. Hva er størst, Finnmark eller Dan
mark?
7. Hva heter Finnmarks største by?
8. Hvor går Finnmarks eneste jern
banelinje?
9. Hva er Norges eneste offisielt
trespråklige kommune?
10. Hvilket tettsted i Finnmark har
kulderekorden for Norge?
11. Hvor stor andel av de kjente
dyreartene i verden er insekter?
12. Hvor mange insektarter finnes
i Norge?
13. Hvilket insekt er Norges farlig
ste?
14. Hva heter foreningen som orga
niserer Norges insektsinteresserte?
15. Hvor mange edderkopparter fin
nes det i Norge?
16. Hva er de to vanligste spen
ningsnivåene i sentralnettet for
kraftlinjer?
17. Hva er de to vanligste spen
ningsnivåene i regionalnettet?
18. Hvor skal den planlagte, kontro
versielle kraftledningen gjennom
Sogn og Fjordane gå til og fra?
19. Hvor og når ble verdens første
vannkraftverk for produksjon av
elektrisitet bygd?
20. På 80-tallet ble det bygd to
testanlegg for bølgekraft i Norge.
Hvor? (Begge lå samme sted)

Naturvernforbundet.
2 prosent av fondets forvaltnings

kapital fordeles årlig til frivillige
organisasjoner, etter andelseiernes
ønsker. Over 46 ideelle organisasjo
ner er godkjent av Banco som mot
takere av støtte fra fondet. Tidligere
har WWF vært den eneste god
kjente miljøorganisasjonen i Banco
Humanfond. Fondet hadde en ver
divekst 42,13 prosent i fjor.

tykke skiver, ikke ribber eller folder
som går nedover stilken slik som
traktkantarellen. Slimmorkelen
vokser på samme sted som traktkan
tarellen, og kan forveksles med unge
eksemplarer. Hvis traktkantarellen
din er fuktig og geleaktig ut, er det
som oftest en slimmorkel.

Hjem igjen

Gå alltid gjennom hver enkelt sopp
når du kommer hjem. I og med at
traktkantarellens stilk er bul kan
det skjule seg snegler eller marker
der, og de vil du jo gjerne ikke ha
mcdi stekepanna. Deretter har du
to valg for konservering: Frysing
eller tørking.

Ved frysing hør du ta frem steke
panna, og surre soppen uten noe
fettilsetning helt til den slipper
vannet. Soppen og kraften tømmes
så over i en boks, og fryses ned. Ved
tørking setter du stekeovnen på 50

grader (gjerne varmluftfunksjon,
hvis du har det). Fyll langpanna
med traktkantareller og la soppen
sta med døra på glott i minst et
halvt døgn. Soppen skal være tyde
lig torr, og ha krympet betraktelig.
Fyller du sä de tørkede soppene på
sterile glass, holder de seg til neste
soppsesong.

Tørket traktkantarell kan hlotes
opp igjen, eller knuses til pulver og
brukes til å smakssette kjottkaker,
saoser og andre delikatesser.

Lyst til å se på naturen, men finner
ikke støvlene, turbuksa eller drik
kefiaska? I flere kjente naturområ
der er det nå satt opp webkameraer,
som overfører bilder via internett.
Det finnes selvfølgelig mange flere
kameraer enn de vi kan få plass
til her, så bruk en søkemotor for å
finne akkurat det kameraet du vil.

•Hvisduvil
følge ternene i
Europas største

--hekkeområde, ved
Zeebrugge i Belgia,
behøver du ikke å
sjekke flyprisene. På siden
wuw.natuurpunt.be/sternen finner
du en live-overføring av fuglelivet.

• Hvis dette ikke er
nok fugler, så har
Scottish Seabird
Centre flere web
kameraer på siden
www.seabird.org

•Hvis du vil
se hvordan det
ser ut på Syd
polen akkurat
nå, er det også
et webkamera
der. Dette
overforer ikke levende bilder, men
legger ut et nytt stillfoto hvert is.

minutt på siden www.cmdLnoaa.
gov/ohop/spo/livecamera.html

Ltfl

PIF!

I Og hvis du leng
ter til norske fjor-
der etter den ver
densomspennende
webkamera-turen,
har Sunnmørsposten et webkamera
over Geiranger på www.smp.no

—t
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• Nettsiden

(

)

Er alle soppene du finner i skogen markspiste eller
råtne? Tyder alt på at soppsesongen er på hell? Da
er det på tide å lete blant løvet og nede i mosen, og
f,. .ie traktkantarellen. Finner du først én, er ofte
kurva full på minutter. God er den også!

Interessert i å sparte miljø og penger på kjoreturen? Her er åtte tips
for å redusere bensinforbruket.

• Kjør jevnt og rolig, bruk gjerne cruisecontroll
• Bruk høye gir
• Ha riktig lufttrykk på dekkene (kan redusere bensinforbruket med over 3

prosent)
• Rydd bagasjerommet: Ikke kjør rundt på unødvendig vekt
• Hold vinduene lukket — åpne vinduer reduserer farten
• Ta av skistativet når det ikke brukes (kan kutte drivstofforbruket med opp

til prosent)
• Unngå unødvendig tomgangskjøring
• Hold fartsgrensen

Mer informasjon: www.fueleconomy.gov

Spar i fond, støtt Naturvernforbundet

Den er kantarellens blyge fetter.
Der den knallgule kantarellen lyser
gjennom skogen og lokker deg til
vokseplassen, er traktkantarellen
brunaktig, rynkete og ser ut som
om den har mest lyst til å gå i ett
med lovet som akkurat har falt ned
pâ bakken. Men smaksopplevelsen
er det ingenting i veien med.

Tett og sen

De to beste tingene med traktkan
tarellen er tettheten og sesongen.
Finner du én, finner du som oftest
en hel bataljon skjult blant 10v og
mose. Den er også lett å konservere,

len er en av de beste soppene til
tork ing. Samtidig tåler den en del
frost, og i milde kyststrok kan den
ofte plukkes så sent som i desem
ber. Det gjør den til høstens red
ningsplanke for frustrerte soppel
skere som ikke har kommet seg ut i
skogen før det egentlig er for sent.

Traktkantarellen regnes som en
av våre beste matsopper, og er van
skelig å forveksle med giftige sopper.
Det har imidlertid vært rapportert
forvekslinger med spiss giftslorsopp
og slimmorkel. Hvis du har p]ukket
noe som ligner på traktkantarell
men ikke har hul, gulaktig stilk og
ribber som går ned på stilken, ikke
spis den. Har du fått med en eneste
spiss giftslørsopp i kurven skal all
soppen kasseres, da denne er svært
giftig. Den har imidlertid rødbrune,

-I 5

• Svar:

1. Jostedalsbreen.
2. Cirka 1600.

3. Svartistunnelen og
Folgefonntunnelen.
4. Bsnnbre, dalbre og
platåbre.

5. Luster, Balestrand,
Jolster og Stryn.
6. Finnmark er størst,
med 48 649 km2. Oan
mark er 43 094 km2.

7. Alta, med nesten
18000 innbyggere.

8. Mellom Kirkenes og
B;ørneeatn. Linjen er
na nedlagt, og ble før
brukt til malmtran
sport.

9. Porsanger/Por

sånggu/Porsangin
(norsk/samiskfkeensk).
10. Karasjok, med
—51,2 grader (1886).
11. Mer enn 80 pro
sent.
12. Mer enn 15000 er
påe’st. I tillegg finnes
det anslagsvis 8000
upaviste arter.
13. Flatten,

14. Norsk Entomolo
gisk forening.
15. 562 registrerte
arter

16.30008420 kilosolt,

17.6606132 kilovolt.

18. Oen skal gå fra
ørskog på Sunnmøre
til Fardal i Sogn.
19. På Hamn på Senja i
Troms,) 1882
20. På Toftestallen
i øygarden utenfor
Bergen.

• På øya
Bonaire i de
Nederlandske

_______

Antiller er det
satt opp flere
webkameraer.
Det mest spek
takulære er kameraet som viser
livet under vann, ved korallrevet
rundt oya. Se bildene på
www.bonairewehcams.com
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— Vi er vitne til en kol
lisjon mellom vår sivili
sasjon og jordkloden.
Kanskje vi burde bry oss
om andre trusler enn
terrorisme, sier Al Gore i
høstens store klimafilm
«An inconvenient truth».

Etter at han tapte kampen om Det
hvite hus, har mannen som fikk
flest stemmer, men likevel ikke
ble president reist verden over for
å vinne folk for klimasaken. Med
«An inconvenient truth» forsøker
han å nå et bredere publikum med
den ubehagelige sannheten om
menneskeskapte klimaendringer.

— Det er vår mulighet til å leve på
jorda som står på spill. Fremtidige
generasjoner vil tenke at vi hadde
muligheter til å gjøre noe med
dette. Er du klar til a endre måten
du lever på, spør Gore i filmen, som
nå går på norsice kinoer.

Filmen bygger pa Gores fore
drag om sammenhengene mellom
utslipp av klimagasser, global
oppvarming, tap av biologisk
mangfold, stigning i havnivået og
ekstremvær som orkaner, tørke og
flom.

Nestenpresidenten trekker paral
leller mellom Churchills advarsler
mot nazismens fremgang i Tysk
land på 1930-tallet og klimaforsker
nes advarsler om konsekvensene av
global oppvarming. Verden hørte
ikke på Churchill, og den hører
ikke på klimaforskerne, poengterer
Gore og viser til det faktum at USA
og Australia ikke har ratifisert Kyo
toavtalen.

— Churchill sa at det ville komme
en periode med konsekvenser.
Perioden med konsekvenser av kli
maendringene er her nå. 2005 var
året for katastrofer, flom og tørke,
sier Gore.

Vi far se bilder av isbreer på full
retrett, smeltende pol-is, orkanen
Katrinas herjinger i New Orleans
og hvordan storbyer verden over vil
bli oversvømt i fremtiden om ned
smeltingen i Arktis og Antarktis får
fortsette.

— Dypt uetisk

Pa en overbevisende màte viser han
hvordanC02-innholdet i atmosfæ
ren og temperaturen på kloden har
fulgt hverandre som to parhester
de siste 650 000 årene. Etter at men
neskene blandet seg inn, har begge
grafene gatt faretruende opp. Det
har aldri tidligere vært mer enn 300

ppm (parts per million) CO2 i atmo

sfæren. Gore heiser seg opp i en per
sonlift for å vise dagens nivå pà 380

ppm og hvordan grafen vil sicyte
rett til himmels om utslippene ikke
reduseres.

— Det er dypt uetisk, hvis vi lar
dette skje, sier Gore. — Vi har alt vi
trenger for å løse problemet, bort
sett fra politisk vilje, men politisk
vilje er en fornybar ressurs i Ame
rika.

Rørende reklamebilde

En del av filmen handler om Al
Gore personlig. Vi får høre hvor
dan hans engasjement for miljøet
vokste frem og hvordan sønnens
bilulykke fikk ham til å begynne å
tenke. Filmen viser Gore vandrende
i det vakre landskapet ved famili
ens gård og i klok positur foran den
bærbare pcen. Vi får se et glorifisert
bilde av en mann som ofrer alt for
naturen og de fremtidige genera
sjoner. Det er naturligvis rørende,
men også litt kvalmende. Denne
delen av filmen kunne gatt rett
inn i valgkampen for neste presi
dentperiode. Men vi tåler det, når
filmen for øvrig viser den alvorlige
situasjonen menneskeheten er stilt
overfor på en så overbevisende og
lettfattelig måte.

Tor Bjarne Christensen

Tilnærmet

AS BATTERIRETUR®
- Vi tar produsentansvaret på alvor

www. batteri retur. no
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I «An inconve
nient truth»
presenterer Al
Gore klimaprob
lemene men
neskeheten står
overfor på en
overbevisende
og lettfattelig
måte.

alle miljøskadelige batterier
kommer til resirkulering.
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