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orsk, al, brisling og lange. Fisker
som tidligere var si vanlige at vi
tok dem for gitt, havner nå på rød-
listen over truede arter. Samtidig

er nye skapninger fra sydlige strøk på
vei inn i norske fjorder, og menneskelig
påvirkning er i ferd med å ta knekken på
økosystemer langs hele kysten.

De dramatiske og raske endringene
legger et spesielt ansvar på fiskerimyn
dighetene. Nar oppvekstomrader for fisk
fo’evinner langs hele norskekysten og
u. - .kke bestander er på retrett, er det
særlig viktig at fisket begrenses. Kysttor
sken er ett eksempel. lier er det innført
restriksjoner nord for 62. breddegrad. Vi
tror lignende hegrensninger må innføres
i Oslofjorden og andre fjorder med stor
tilbakegang.

Et annet eksempel er aiefisket. Den
europeiske ilen er kritisk truet, og hele
bestanden er i ferd med å kollapse. Siden

970-tallet er rekrutteringen redusert med

99 prosent i Europa. Likevel tillater nor
ske myndigheter at det fiskes flere hundre
tonn ål årlig. Nå er riktignok reduksjonen
i rekrutterende ål ikke så formidabel i
Norge. I våre vassdrag er nedgangen på
mellom 50 og 70 prosent. Det burde like
vel være et tydelig signal til fiskeridirekto
ratet, som i høst skal ta stilling til om det
norske fisket er hærekraftig.

Det mi ogsi iverksettes milrettede
tiltak for i begrense avrenning av masse
og næringsstoffer. På dette området tror
vi sentrale myndigheter kan ha nytte av
en tur til elva Simoa, som renner gjen
nom Eggedal og Sigdal på vei mot Dram
menselva. lier lever det noen eldgamle
skapninger som lenge var utsatt for
overgjødsling og erosjon. Elvemuslinger
blir opptil 200 år gamle, men bestanden
greier ikke å fornye seg når elva blir full
slam, kloakk og gjodsel. For ti år siden var

det nesten bare gamle muslinger i Simoa,
men etter milrettet innsats fra Fylkes--
mann, lokale kommuner og jordbrukere
er nå trenden snudd. I fjor ble det funnet
nye muslinglarver i Simoa.

Det gir grunn til optimisme, også for
livet i havet, men det skjer ikke hvis sen
trale myndigheter ikke tar hendene på
rattet. Vi savner en helhetlig og langsiktig
plan som tar høyde for de store utfordrin
gene livet i havet er stilt overfor. Vi kan
nok ikke stanse de dramatiske endringene
i havet, men vi kan legge forholdene til
rette, slik at menneskelig aktivitet ikke
fører til at enda flere fiskeslag ender som
kritisk truet på rødlisten.

I BetiII Naturkalendéren 2008

“KystIandskapet’’

førJ. november og få rabatt!

Den kjente fotografen Bård Løken har gjortflere reiser langs Norges kyst,

rLd

Dramatikk i havet

og i Naturkalenderen 2008 får du noen av de flotte bildene han har tatt!

Bestill på

kalender@naturvern.no
innen 1. november så får

du oversendt kalenderen

til disse prisene:

1-4eks: 100,-/stk

5-9 eks: 90,- / stk
10-25 eks: 80,- / stk

26-50 eks: 70,- / stk

51 og mer: 60,-/stk

Kalenderne sendes ut

med B-post i

begynnelsen av

november.

For bestilling ener 1. novembe
ved ønske om tidligere levering,
bestilling i nettbutikk eller p
telefon: 20 % høyere pris (60 %

høyere for ikke-medlemmer)
+ belastning av eksakt porto.
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Tor Bjarne Christensen

Innhold

Nye fisker i
norske fjorder
Eksotiske skapnin
ger er på vei til en
fjord nær deg.

Vi må helt ærlig si at beva

ring av naturmangfoldet i Norge har

vært etforsømt område i mange år.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy 18
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Natur & miljo er tilsluttet
Fagpressens Redaktorplakat

Kan redde
klimaet?
En biomembran
kan redusere den
globale oppvarmin
gen, hevder den
norske oppfinne
ren. 54

eNORGES
NATURVERNFORBUND

Kulturlandskapet
forsvinner
Gjengroing og
moderne jordbruk
truer det tradisjo
nelle kulturlandska
pet. I løpet av 15 år
kan det være borte.

Motoranarki
i Tana
Gjenstridige poli
tikere mot lov, stat
og folkevalgte i sin
kamp for motor
ferdsel i utmarka.

N(1!lgrkcl1t1l(IcreI, 2008 — AjstIandskjpet
TJ,’ C(k131((/

Oljealderen Bruk dusjvannet
blir styggere om igjen
Oljeselskapene ret- Ny varmtvannsbe
ter blikket mot de reder kan halvere FASTE SIDER
skitneste fossile strømforbruket. 31 I korthet
reservene. 22 —

Sjeldne arter Fotokonkurranse2

Til Tadsjikistan i Leca-dam Nytt fra Naturvern
for å isolere Sjeldne arter fant forbundet 40
Bli med på tur til nytt tilholdssted. 34
Tadsjikistan for å Debatt 48

isolere skoler og Ny vann- Miljøagentene 50
bygge ovner. 24 kraftstrid -

- Kraftutbyggere vil
Truede arter: Ål legge tre kvadrat
Fascinerende, mys- kilometer av vakre Forsidefoto: Sankt

14 tik og i ferd med å Einunndalen under petersfisk. Foto:
dø ut. - 28 vann. - Rudolf Svensen
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kan bety døden for noen

KOMMER SNART TIL N FIORD NÆR DEG
Mullen er en
bunnfisk som
trives best i
Middelhavet,
men er nå
å finne fra
Kanarløyene
til Nordsjøen.
Den kan bli
opptil 40 centi
meter lang og
en kilo tung.

Drøbak Iuster ut etter nok en overstått
sommer med turister, hohiler, salgsbo
der på torvet og fulle uteserveringer. Na
kommer tiden da befolkningen har byen
for seg selv, men nede i havet koser som
mergjestene seg fortsatt. De siste arene
har sjøvannet vært langt varmere enn
det pleier. Du kan ikke se det fra overfla
ten, men der nede, i dypet, skjer det en
dramatisk utvikling. Det samme skjer i
fjorder langs hele norskekysten. En rekke
nye arter har trukket nordover, arter som

var et sjeldent syn pa vare breddegrader
bare for noen tiar siden. ITavabbor, mane
fisk, havkaruss, rødknurr, nioye, sankt
petersfisk, taggknurr og mulle. Underlige
fisker vi nordboere bare trodde fantes pa
sørlige breddegrader. Na havner de i garn
og alerusene til blant annet fiskerne i
Drobaksundet. Noen av dem, som havab
boren, er blitt så vanlig at den begynner å
bli interessant for fiskerne. Men alle er av
interesse for lre Eriksen i Drøhak Akva
rium. I lar tar gjerne imot sommergjestene

til et permanent opphold i akvariet. Og i
sommer har fiskerne hatt med mye spen
nende med til Eriksen.

Dramatiske endringer

— Du får passe deg for rødknurren. Den
pleier å spytte, sier Eriksen, i det han hek
ter av nettet over kummer der han har
samlet de nye fiskene.

Vi befinner oss på baksiden av akvariet
og stär og ser ned pa fiskene. Rødknurren
er svært nysgjerrig. Den oppdager raskt at

den har fått selskap og kommer helt opp
til overflaten. Der blir den liggende og se
på oss med store menneskelignende øyne.
I leie fisken er knallrød og den gaper mot
oss med tykke røde lepper.

Na kommer det, tenker vi. - Na spyt
ter den snart!

Men det skjer ikke. Fisken dukker ned
igjen og gir seg til å patruljere frem og
tilbake i håp om at det skal dukke opp en
godhit.

- Pä grunn av temperaturøkningen i

Sommergjester kommer som kjent til lands og til
vanns og i luften med, men nå kommer stadig flere

også under vann. En rekke fargerike vesener av ulike
slag og avstøpninger er på vei til våre farvann. Det

I
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det er varmt i vannet.

havet, får vi nye arter inn i fjorden. Og når
nye arter kommer, blir det konkurranse
om maten. På sikt kan det gå ut over dem
som bor i havet nå. Men det er ikke bare
de nye artene som forandrer fjorden. Jeg
har badet i denne fjorden siden jeg var tre
år gammel og har sett hvordan vegetasjo
nen har endret seg. Alegresset, taren og
tangen er nesten borte. l)et er alvorlig, for
dette er oppvekstomrader for fisken, sier
Eriksen.

I [an er bekymret for hva som kan skje
hvis presset pâ Oslofjorden fortsetter med
hardt fiske, massiv utbygging, avrenning
av masse og næringsstoffer og forurens
ning.

— Jeg er ingen biolog, men jeg vet hvor
dan det er i et akvarium hvis det kommer
ut av balanse. Det ser ut som det går bra til
et punkt, men så bryter hele økosystemet
sammen, og det skjer dramatisk raskt. Det
far meg til a gjøre meg noen tanker om de
store økosystemene ogsä, sier Eriksen.

Farlig mangel på kunnskap

Drøhak Akvarium ble åpnet i T99 og er
avhengig av betydelig dugnadsinnsats for
å kunne holde apent. Den store drivkraf
ten til entusiastene i Drøhak er å lære den
oppvoksende generasjon om livet i havet
og hvor sårhart det er.

— Vi har mistet forståelsen for hvordan
livssystemet på jorda fungerer. Da jeg
gikk på skolen, hadde vi en plansje som
viste hvordan de store kretsiøpene virker
og hvor avhengig vi mennesker er av dem.
Men jeg er ikke så sikker på at folk kan
dette lenger. Når slike grunnleggende
kunnskaper blir borte, skjønner ikke folk

lenger hvorfor de ikke skal forurense. Vi
har bare denne ene jorda. Den er et lukket
system, som ikke blir tilført annet enn
energien fra sola. Vi må passe oss, slik at
vi ikke ødelegger den, sier Eriksen.

Akvariet i Drøbak kan ikke skilte mcd
pingviner og spekkhoggere, men det er et
yndet sted for barnehager og skoler i kom
munene rundt. Det er ikke 5n fisk i akva
riet som ikke er fanget utenfor brygga i
Drøbak, men det betyr ikke at barna synes
det er kjedelig å besøke stedet. Det skyldes
ikke minst Eriksens engasjerende fortel
lerstil.

— Jeg er egentlig ganske barnslig og er
ganske flink til å sette meg på deres nivå.

Når vi kommer til sjøanemonene, pleier
jeg for eksempel å fortelle at de har rumpe
og munn på samme sted. Da gjorde store
øyne. Etter omvisningen stimler gjerne
gutta seg sammen, og så kommer in av
dem bort til meg. «Er det helt sant at de
dyra hæsjer med munnen», sier han. Og w

da vet jeg at de i alle fall har lært noe om
livet i havet, sier Eriksen.

Han er ikke særlig imponert av lærer
nes biologikunnskaper.

— Kunnskapene blant lærerne er ofte lik
null. De vet ikke forskjellen på en sci og
en torsk, sier Eriksen.

Torsken er borte

Et par kilometer lenger inn i fjorden ligger
Biologen, Universitetet i Oslos marinbio
logiske stasjon, som ledes av Hans Erik
Karlsen.

— Oslofjorden er dramatisk endret
siden jeg var liten. Befolkningsveksten
har vært enorm, og det samme gjelder
uttaket av ressurser. Jeg er vokst opp pa

J

Nøtterøy og Tjøme, og der var det helt
vanlig å dra ut og fiske seg en torsk til
middag. Na er det ikke mulig. Torsken er
helt borte. Det er virkelig dramatisk. Der
det før kokte av makrell er det helt stille.
Bestandene av torsk, brisling, makrell og
sild er fisket sonder og sammen. Om dette
bare skyldes overfiske, eller om det også
henger sammen med klimaendringer, er
vanskelig å si. Situasjonen er imidlertid så
dramatisk at det burde vært laget en hand
lingspian for Oslofjorden, sier Karlsen.

Vanlige fisker på rødlisten

Det er imidlertid ikke bare i Oslofjorden
at det skjer dramatiske endringer. Stadig
flere fisker som før var vanlige havner
pa rødlisten over utrydningstruede arter.
Al og piggha er kritisk truet, kysttorsken
nord for 62. breddegrad er sterkt truet,
mens uer og snabeluer står som sårbare pa

ten. Likevel fanges det tonnevis av disse
kene i Norge hvert ar.

— Det har vært en trend de siste ti årene,
med klart økende sjøtemperatur i Skager
rak. Fjoråret var spesielt med veldig varmt
vann til helt oppunder jul. Det var varmt
helt ned pa dypet ogsà, forteller Esben
Moland Olsen, forsker ved Havforsknings
instituttet i Flødevigen, utenfor Arendal.

Selv små justeringer i temperaturen
apner for nye arter, og det gjelder ikke
minst for artene nederst på næringsstigen,
plankton og alger.

Store plankton forsvinner
— En trend for Nordsjøen er at plank

tonsamfunnet ser ut til å være i endring.
Det har vært en reduksjon i store plank
tontyper som hoppekreps, som er god
mat for torsk. Trenden går mot mindre
nlanktontyper. Det kan få betydning for

:sken. En ytterligere temperaturøkning
vil også slå negativt ut for torsken. Man
kan godt si at den er på vei bort fra de sør
ligste havområdene, hvor vi pa sikt vil få
større innslag av mer varmekjære fisker,
sier Moland Olsen.

Med det varme vannet vil det også
komme uonskede arter. Den japanske
kjempeøsterscn er funnet på. den svenske
vcstkysten, bare noen mil fra grensen til
Norge. Kommer den videre, kan den tro
lig fortrenge den norske Østersen. Døds
manetene som har utryddet nesten alt liv
i Svartehavet er med sikkerhet påvist sør i
østersjøen, og en type ullhårskrahber her
jer rundt i innsjøer lenger sør i Europa.

Om det ikke er godt for annet, vil i alle
fall Tore Eriksen i Drøhak få mange ekso
tiske vesener å vise fram i akvariene sine,
ettersom havets beboere trekker nordover
med det stadig varmere sjøvannet.

• Tor Bjarne Christensen (tekst og foto)

Kast slipset

Blåstål har et stort utbredelsesområde, fra
Senegal i sør til Sør-Trøndelag i nord.

Radknurren er Middelhavs-fetteren til vår knurr. Den besøker Norge om sommeren, når

I Italia har man gått inn
for å spare miljøet ved å
be menn ta av seg slip
set. Det var under den
verste hetebølgen i Syd-
Europa sommer at tall
enske myndigheter kom
med oppfordringen som
skulle spare klimaet.

— Ved å ta av seg slip
set senkes umiddelbart
kro ppstem peratu ren
med 2—3 grader uttalte
myndighetene i følge
nyhetsbyrået Reuters.

Nå. har trenden gått
videre østover til Japan,
hvor den japanske

statsministeren, Shinzo
Abe, har oppfordret til
en såkalt «Cool Biz»
kampanje. Kampanjen
går ut pa at man ikke
skal bruke slips og jakke
i løpet av de varmeste
sommermånedene, slik
at man kan holde bruken
av aircondition på et
lavere nivå.

De største protestene
i Italia kom fra lokale
slipsmakere som følte
at de — noe urettferdig
— fikk skylden for global
oppvarming.

Ny bok om gasskraftsaken
Bare noen uker før
valgkampen kom
det ut en ny bok om
gasskraft i Norge.

GASSKR.AFT Gasskraft. Tjue ars ku
makamp er tittelen pa
boka som er skrevet av
Anders Tjernshaugen.

Tjernshaugen arbeider
i dag som forsker ved
CICERO — Senter for
klimaforskning, og har
tidligere vært journa
list og leder for SVs
ungdomsorganisasjon.

Boka innehol

Som navnet tilsier knurrer denne fisken når du trekker den på land. Det kan bli opptil
65 centimeter lang og 2 kilo tung.

der intervjuer med
næringslivsledere, mil
jøaktivister og statsrå
der som belyser saken
fra sitt stasted, og viser
hvordan miljøpolitik
ken formes.
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På slåttekurset på Ryghsetra 1juli fikk både barn og voksne lære seg å
slå med Ijå, sammen med deltakere fra flere europeiske land.
Fots Oskar Purchmrnn, Skog og Landskap
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E
n ettermiddag i fellesferien
har rundt sytti voksne og
barn samlet seg på et jorde
i Buskerud. Der har de møt
tes for å lære seg å bruke et
redskap som har hundrevis
av års historie i Norge, men
som har måttet vike plass

de siste tiårene. Slåttekurset på Ryghsetra
holdes i år for 14. gang, og voksne og barn
har fylt opp plassene for å lære seg å bruke
ljå. Men kurset handler om mer enn kut
ting av gress med håndholdt redskap. Det
handler også om artsmangfold og betyd
ningen av å ta vare på kulturlandskapet.
Og nettopp jordbrukets kulturlandskap,
som har vært en del av det norske land
skapet siden jernalderen, står i fare for å
forsvinne.

Kan være borte i løpet av ti år

— Kulturlandskapet forsvinner. Og det for
svinner i et forrykende tempo!

Rune Aanderaa i Samarbeidsrådet for
biologisk mangfold spår dystre utsikter
for det tradisjonelle jordbrukslandska
pet. Han mener det kan ha forsvunnet
i løpet av de neste ti til femten årene. I
den norske naturen er mange naturtyper

og økosystemer utrydningstruede, og i
kulturlandskapet finner vi flere av de
mest verdifulle økosystemene, forklarer
Aanderaa, som peker på to grunner til at
kulturlandskapet forsvinner.

— Innmarka forandrer seg på grunn
av at jordbruket intensiveres —altså blir
denne delen av kulturlandslcapet mer
brukt. Mens utmarka forandres ved at den
gror igjen — den blir mindre brukt, sier
Aanderaa.

Når kulturlandskapet forsvinner, for
svinner også flere arter som holder til
landskapet. Dermed blir det biologiske
mangfoldet mindre. Mer enn prosent
av artene på rødlista trues av gjengroing,
mens ca 20 prosent trues av intensivering
i jordbruket.

Slåttemarker og -myrer forsvinner

Akse Østebrøt ved Direktoratet for
Naturforvaltning er også bekymret over

gjengroingen, og hun mener at flere
naturtyper er på vei ut av det norske kul
turlandskapet.

—Vi er i ferd med å miste slattemarker,
slåttemyrer, lyngheier og kystlyngheier.
Og når variasjonen av landskap blir min
dre, skjer det noe med artene som holder
til i disse landskapene.

Undersøkelser viser at majoriteten av
truede vegetasjonstyper i Norge finnes i
jordbrukets kulturlandskap. Og på Rød-
lista har prosent av artene sine leveom
råder i dette landskapet.

Både Aanderaa og Øksebrøt er enige o --

at man må ta vare på det kulturlandska- -

pet som er igjen.
— Det må innrettes støtteordninger slik

at bønder får penger for å drive jordbruket
på en måte som gjør at de tar vare på kul
tur- og jordhrukslandskapet, og på artene
i området, sier Aanderaa.

I følge Norsk Rødliste 2006 holder cirka tusen truede arter til i det norske kulturlanciskapet. Gjengroing er en av de største truslene

mot artsmangfoldet. o,o

Bent Nilsen har ansvaret for slåtteopplæringen på kurset. Han står bak både den historiske og den utøvende delen.
Foto: O:kar Puschmann, Skog og Landokap

Mangfoldet ble glemt
Kulturlandskap er alt landskap som er

- - virket av mennesker, men begrepet
brukes i dag vanligvis om jordbrukets kul
turlandskap. Det norske jordbruket har
helt fram til vår tid vært utmarksbasert og
derfor påvirket større deler av landskapet.
1-lelt fra jernalderen og fram til 19 50-tallet
var de «naturlige» slåttemarkene og bei
temarkene en viktig dcl av landskapet i
Norge. Og i løpet av den tida har driftsfor
mene vært lite forandret. De «naturlige»
slåttemarkene har ikke vært pløyd og
isådd, men har bare blitt ryddet og siden
brukt til slått og beite i lang tid. Mange
av dem er derfor meget artsrike. I dag er
det ikke lenger bruk for disse fôrprodu
serende markene og de gamle metodene
har blitt ulønnsomme. De «naturlige»
slåtte- og beitemarkene trues derfor av
gjengroing, noe som fører til tap av biolo
gisk mangfold.

I Norge begynte interessen for kultur-
landskap å komme i 1980-årene, men

da først og fremst med fokus pâ estetikk
og kulturminner. Biologisk mangfold i
forbindelse med forvaltningen av kultur-
landskap fikk oppmerksomhet først på
1990-tallet, forteller forskningssjef hos
Bioforsk, Ann Norderhaug.

Selv om bevisstheten rundt kulturland
skap kom seilt i gang, understreker hun
at det også har skjedd mye positivt for å
ta vare på det norske kulturlandskapet de
Siste tjue årene.

For å ta vare på kulturlandskapets
mange kvaliteter etterlyser Norderhaug
en helhetstenking og mer samarbeid.
Særlig mellom landbruks- og miljømyn
digheter.

— Det haster med å fa en helhetlig plan
for forvaltningen av det norske kultur-
landskapet. Man kan ikke bevare alt, men
man må finne ut hva som skal ivaretas og
hvordan det skal gjores, sier hun.

Heldige i Norge
Fremdeles finnes det en del igjen av det

gamle jordbrukslandskapet, og Norder
haug sier vi er forholdsvis heldige sam
menlignet med mange andre land, hvor
kulturlandskapets natur- og kulturverdier
nesten er borte. Men mange av verdiene er
nå sterkt truet også i Norge.

— I Norge har man har vært opptatt av i
ta vare på dyrket mark og å opprettholde
landbruk og bosetting over hele landet,
sier Norderhaug. Vi har derfor fortsatt i
stor grad et åpent kulturlandskap. Inn
satsen for å ivareta kulturlandskapets
hiologiske mangfold er imidlertid ikke
tilstrekkelig og det haster med å få en mer
målrettet forvaltning av det.

hun mener jordbrukets kulturlandskap
har størst verdi når det rommer bade bio
logisk mangfold, kulturminner og sam
menhengen mellom disse.

— Det er derfor gledelig at man må arbei
der med å plukke ut slike representative
områder i alle fylker i landet. Ivlen mener
ytterligere innsats imidlertid vil være
nødvendig hvis det norske kulturlandska

Undersøkelser viser at majoriteten av
truede vegetasjonstyper i Norge finnes i jord
brukets kulturlandskap.
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pets natur og verdier skal ivaretas på en
tilfredsstillende måte.

Vil verne 100 kulturlandskap
Akkurat nå er nemlig rapporten Utvalgte
kulturlandskap i jordbruket til vurdering
hos Landhruks- og Matdepartementet og
Miljøverndepartementet. Tidlig i høst vil
den gå ut til fylkeskommunene som så
skal rapportere inn kulturlandskap som
hør bevares.

— Målet er ikke bare å peke ut områdene
det er verdt å ta vare på, men også å sikre
videre skjøtsel og utarbeide en skjøtsels
plan, sier avdelingsdirektør Geir Dalholt i
Landbruks- og matdepartementet.

I rapporten, som er utarbeidet av
Statens Landbruksforvaltning (SLF),
Riksantikvaren (RA) og Direktoratet for
naturforvaltning (DN) på oppdrag fra
- i1jøverndepartementet og Landbruks

,
Matdepartementet, går man inn for å

verne rundt ioo kulturlandskap. Det er i
første rekke jordbrukslandskap med både
store kulturhistoriske og biologiske ver
dier som er med i betraktningen. Samtidig
må det være områder hvor det er mulig å
få til langsiktig skjøtsel og vedlikehold av
områdene, noe rapporten peker på som
den største utfordringen.

— Vi har denne gangen ikke tatt hensyn
kun til biologisk mangfold, men også tatt
for oss kulturminner og jordbruk, sier
Dalholt. Han forklarer at det vil være det
aktive landbruket som vil sikre skjøtsel.

Antallet kulturlandskap vil ikke være
det samme i alle fylkene. Man ser for seg
mellom 3 og 7 landskap i hvert fylke, og
man regner med å komme opp i rundt ioo
til slutt.

.ternasjonaIt snitt

På Ryghsetra har utmarka blitt slått med
ljå i hundrevis av år. Og fremdeles holdes
de gamle driftsformene i hevd i Buskerud.
Hvert år arrangeres det slåttekurs, og i juli
ble det holdt for i. gang.

— Kurset gir deltakerne innføring i ijåen
som redskap og bruk av denne. Hoved
vekten er likevel lagt pâ engas økologi
og fordypning i karplanter, forklarer
Per Øystein Klunderud, fylkessekretær i
Naturvernforbundet i Buskerud.

Han forteller at kurset arrangeres over
flere dager, med hovedvekt på skjøtsel og
biologi. Universitetet for Miljø- og Biovi
tenskap har et også et prosjekt gående på
Ryghsetra. Prosjektet er femårig, og dreier
seg om pollinering av humler knyttet til
kulturlandskapet.

Og interessen for kulturlandskap er
noe Norge deler med andre land. For slåt

tekurset er ikke bare for nordmenn med
nostalgiske drømmer om gårdsliv. De
siste årene har kurset hatt deltakere fra
Sverige, Estland og Spania. Svenskene
har vært med siden starten i 94, og blant
dem finnes en av Skandinavias beste på
lauving av trær. De to andre arbeider som
slåttekarer. Spanjolene kom fra Extrama
dura i Spania, som har et av verdens mest
spennende kulturlandskap, og var med
for femte gang.

Samarbeidet med estlenderne har også
pågått i lengre tid, hvor Naturvernfor
bundet i Buskerud har samarbeidet med
Pärnu fylke i Estland. Samarbeidet har
vært rettet mot skjøtting og restaurering
av kulturlandskap mot engområdet Ned
rema, som er Nord-Europas største løveng.

Mer penger til kulturlandskapet

En som også er interessert i kultur-
landskapet er sauebonde, agronom og
venstreleder Lars Sponheim. Landbruks
ministeren fra Bondevik II-regjeringen
etterlyser sterkere satsing på bevaring av
kulturlandskapet. På ønskelista står mer
bioenergi, bedre botaniske registreringer
og en variert eierstruktur i landbruket.

— Før var landbruket håndverk og hånd-
arbeid. I dag steller vi bare de arealene
som kan nås fra setet i en traktor. Spon
heim mener en større andel av de statlige
overføringene til landbruket må rettes
inn på bevaring av kulturlandskapet. Og
advarer samtidig mot å tro at tidligere
tiders driftsformer kan komme tilbake.

— Det er utopisk å tenke seg at vi skal få
tilbake kårkallene som ryddet kratt med
øks og slo engene med ljå. Istedenfor å
drømme om tidligere tiders driftsformer
må vi ta vare på kulturlandskapet ved
hjelp av et konglomerat av ulike, land
brukspolitiske virkemidler, sier han.

Bioenergi i krattskogen

Sponheims oppskrift på å bremse gjen
groing i utmarka er større satsing på hio
energi.

Det som holdt landskapene åpne før,
var en kombinasjon av flere husdyrarter,
der både ku, hest og geit gikk på beite
i tillegg til sauen. Dermed fikk man et
mer variert heitepress. For det andre har
gjengroingen mange steder nå kommet

så langt at heiting alene ikke vil gjøre nyt
ten. Beitedyr spiser ikke trær. Der krattet
har vokst så høyt at beiting ikke er løsnin
gen, må svaret bli bioenergi. Vi kan ikke
bare gjøre det til et problem at vi har for
mange trær her i landet. Bioenergi er en
stor ressurs og vil bli enda større. Høyere
strømpris vil gi oss både mer bioenergi og
mindre krattskog, sier Sponheim.

Landbruk er monokultur

Det er viktig å være redelig i språkbruken
når man snakker om kvalitetene i kultur-
landskapet, mener Sponheim.

— Mange snakker som om det er en
nesten innebygd funksjon at landbruket
leverer artsmangfold. Men selve ideen bak
landbruket er monokultur. Mangfoldet
oppstår i randsonene, og når man klarer
å sørge for at ulike monokulturer dan
ner et lappverk. Etter min mening er en
mangfoldig eiendomsstruktur ogsâ med
på å hjelpe fram et mangfold av arter og
landskapstyper. En blanding av store og
små bruk vil gi rom for både de store og
effektive gårdene, og de små som kan
passe til beskrivelsen livsstilsjordbruk.
En slik mangfoldig struktur vil være bra
også for landskapskvalitetene, avslutter
Sponheim.

Håp for kulturlandskapet

Når sytti barn og voksne samles over
flere dager i fellesferien for å slå gress
med museumsgjenstander, sâ må jo det
indikere at det fremdeles er håp for kul
turlandskapet. Og Per Øystein Klunderud
tror også at kurset representerer noe helt
spesielt.

— Kurset er unikt i skandinavisk sam
menheng, sier han, og forklarer at det
samtidig er spesielt at det er et fagkurs
hvor man kan ha med seg barna. Alle kur
sets plasser ble fylt opp av 25 voksne og iz
barn, i tillegg til alle andre som var med.

Likevel mener Klunderud at slåttekur
sets største gevinst ligger i at noe som sees
på som veldig gammeldags likevel har så
stor internasjonal appell.

— Det at deltakere og interesserte fra så
mange land og fra hele landet deltar på
noe som sees på som så gammeldags er
forholdsvis enestående, erklærer han.

• Martin Ødegaard og Jon Bjartnes

Og interessen for kulturlandskap er noe Norge
deler med andre land. De siste årene har kurset hatt
deltakere fra Sverige, Estland og Spania.

Bilde av den samme enga før og etter at deltakerne på slåttekurset hadde fått satt Ijåen i gresset. Foto Oka Poohroooo sko og Lodk

NATUR & Miljø 3 07 113



Det kjøres mye utenfor allfarvei i Finn
mark. Snøskutere og firehjulinger er blitt
allemannseie i mange bygder og tettste
der. Der folk tidligere tok beina fatt når
de skulle plukke bær eller fiske på isen,
vil man i dag kjøre. Kommunene Tana,
Kautokeino, Nesseby og Alta er alle poli
tianmeldt fordi de tillater ulovlig motor
ferdsel i utmark.

I Tana er frontene så steile at Fylkes-
mannen ikke nøler med å beskrive det
som en «direkte og åpen konflikt» i et
brev til ordføreren i Tana i sommer. Da
konflikten kom opp i kommunestyret tid-

ligere i år, sa en lokalpolitiker etter møtet
at det var en krig som hadde funnet sted i
det fullsatte rådhuset.

Krigen fortsetter

Siden den tid har krigen fortsatt, med
uforminsket styrke. I stridens sentrum
står et politisk utvalg bestående av tre
usedvanlig gjenstridige personer. Det
såkalte dispensasjonsutvalget. Ved gjen
tatte anledninger har Fylkesmannen fast
slått at det de driver med er ulovlig. Kom
munestyret har bedt dem rette seg etter
gjeldende lovverk. Kontrollutvalget har
skrevet en lang rapport, med samme kon
klusjon: Det store antallet kjøretillatelser
skulle aldri vært gitt. Fylkesmannen har
flere ganger grepet inn og opphevet dis
pensasjoner, nærmere femti siden 2002.

Men det er bare toppen av isfjellet. I som
mer ga utvalget over 300 dispensasjoner
til motorferdsel i utmark. Det provoserte
Fylkesmannen, som ordla seg i uvanlig
krasse former i sommerens brev til Tana
ordføreren.

— Ved å til de grader overse eksisterende
regelverk bidrar Tana kommune mer til å
fremskynde innstramminger i kommunal
rådighet på motorferdselområdet enn til
en oppmykning, skriver fungerende fyl
kesmann Tor Stafsnes.

Natur & miljø har forsøkt å få dispensa
sjonsutvalgets leder Inge Kristian Nilsen
i tale, men han vil ikke svare på spørsmål
om den omstridte praksisen.

— Jeg har ingen kommentarer, sier han.

Politiet lar saken ligge

Naturvernforbundet i Finnmark har poli
tianmeldt både kommunen og medlem
mene i dispensasjonsutvalget personlig.

— Det virker ikke som politiet tør å ta
tak i denne saken. I-ler har kommunen
lekt katt og mus med fylkesmannen fire
år i strekk. Det er ikke tvil om at det de
driver med er ulovlig. Vi sendte anmel
delsen til lensmannen i Tana i desember
i fjor. Likevel er ingenting skjedd. Nå
forventer vi at politiet gjør noe, slik at
nyvalgte politikere vet hva de har å for-
holde seg til, sier Dag Elgvin i Naturvern-
forbundet.

Ifølge motorferdselloven er det kun
næringsdrivende som kan få tillatelse til
å ferdes med motorkjøretøyer i naturen.
Det betyr ikke at motorfolket ikke kan
dra på tur med sine doninger. Det er eta
blert 6o mil med åpne løyper i området,
hvor alle som vil kan kjøre.

— Vi synes det er flott at folk fisker,
plukker bær og nyttegjør seg av naturen,
men det kan ikke være en menneskerett
å få kjøre over alt. Naturen har en verdi.
Vi skal bruke den, men også ta vare på
den for kommende generasjoneL Natu
ren har tålt at mennesker har vandret på
Finnmarksvidda i ti tusen år, men bare 20

år med kjøring har satt spor på kryss og
tvers, sier Elgvin.

Han frykter hva som vil skje hvis prak
sisen fra Finnmark sprer seg til andre
deler av landet.

— Da har vi Hardangervidda full av snø
skutere i løpet av kort tid, sier Eigvin.

Ny motorferdsellov

Et forslag til ny motorferdsellov er nå sendt
ut på høring av Direktoratet for naturfor
valtning (DN). Det setter en langt sterkere
begrensning for motorferdsel i utmark og
vassdrag. DN ønsker å redusere motorferd
selen til et minimum. Vedtas forslaget, må
kommunene utarbeide motorferdselplaner
og ferdselen på snødekt mark skal kun skje
ved leiekjøring. Fritidskjøring blir ikke
tillatt, med unntak av Finnmark og Nord-
Troms, som midlertidig far beholde sine
særordninger i de åpne løypene. Horings
fristen er satt til i. oktober.

I begynnelsen av juli påklaget Natur
vernforbundet et knippe av sommerens
dispensasjoner i Tana, uten at dispensa
sjonsutvalget tok klagene opp til behand
ling. Da Fylkesmannen ble kjent med
saken, kom han med en sterk anmodning
om å kalle tilbake kjøretillatelsene. Litt
senere kom rådmannen på banen og ba
om et møte med utvalget for å be dem
følge Fylkesmannens oppfordring. Men
det skulle vise seg å være vanskelig.

— Til tross for min anmodning om et
møte med disputvalget i uke 3° (...), må
jeg konstatere at utvalgets leder ikke fin
ner det mulig å innkalle utvalget, skriver
rådmannen til utvalgsleder Nilsen.

Håper på endring

Hans dager som leder for utvalget ser
imidlertid ut til å være talte. Nå arbeides
det med a nedsette et nytt utvalg. Det vil
utvilsomt få en stor haug med søknader
om fri snøskuterkjøring til vinteren på
sitt bord.

— Vi forventer at det velges nye politi
kere som respekterer loven, slik at den
ulovlige praksisen opphører, men vi føler
oss ikke trygge før vi ser det, sier Elgvin.

• Tor Bjarne Christensen

i
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Vil du kjøre, så
får du stort sett
lov i Tana.

I Tana får de som ønsker det kjøre hvor de vil med firehjulinger og snøskutere.
Bare i sommer ble de gitt over 300 tillatelser, stikk i strid med loven og instruk
ser fra så vel Fylkesmann som folkevalgte.

MOTORA ARM I TA
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heten Nøyaktig hvilken utforming dette
arbeidet vil fä er også et budsjettspørsmål.
Dette står høyt på min dagsorden nå i
høst. Det er ikke mangelen pa fagfolk som
er den viktigste proppen i systemet, det
er økonomien og dét at vi har så mye å ta
igjen, sier Bjørnøy.

— Bedre vern av truede arter

Dagens lov om naturvern er fra E970.

Regjeringen har varslet at den skal erstat
tes av en ny lov om naturmangfold.

— En av svakhetene ved dagens lov er
at den ikke gir noen form for automatisk
beskyttelse av truede arter. Jeg håper en
slik systematikk kommer inn når vi får
den nye loven på plass. I dag har vi bare
fredet 66 arter i Norge. Selv om oversik
ten ikke er god nok, vet vi at antallet
truede arter er langt høyere. Derfor vil vi
sette i gang en gjennomgang av status til
artene som er klassifisert som kritisk eller
sterkt truet på Rødlista over truede arten
Dette arbeidet må vi så se i sammenheng
med den nye Naturmangfoldloven, sier
Bjørnøy.

Nøyaktig når den nye loven er klar vil
hun ikke si noe om.

— Min ambisjon er at loven skal komme
om ikke alt for lenge. Men livet har lært
meg at jeg ikke skal nevne måneder i slike
sammenhenger, sier hun.

— Ny lov om arealpianlegging

I sommer la riksrevisor Jørgen Kosmo
fram en ny rapport om norsk arealfor

‘—fl.

• Folk i primærnæringene må venne seg til at naturen er noe
mer enn et ressursgrunnlag for hosting, mener miljøvernmi
nister 1-lelen Bjørnoy.
• — Arbeidet for å ta vare på artsmangfoldet innebærer at
vi må ta et oppgjør med den norske hostingstradisjonen, sier
Bjørnøy til Natur & miljø.

Norske politikere har vedtatt at tapet av
biologisk mangfold skal stanses innen
2010. For å nå dette målet lover miljøvern
minister I lelen Bjørnøy mer penger til
kartlegging av arter og områder, to nye
lover, en ny måte å planlegge på, og et
oppgjør med den norske høstekulturen.

— Vi må helt ærlig si at bevaring av
naturmangfoldet i Norge har vært et
forsømt område i mange år. I Soria Moria
erklæringen prioriterte Regjeringen tre

områder: Klima, miljøgifter og biologisk
mangfold. Nå har vi levert viktige stor
tingsmeldinger på de to første områdene.
I 2008 vil biologisk mangfold bli et prio
ritert område fra min side. Vi skal jobbe
systematisk for å øke kunnskapen, finne
områdene hvor sarbarheten er størst
og sette inn tiltak der det behøves, sier
Bjørnøy.

Naturvernorganisasjonene har etterlyst
hade en og to ferske milliarder til å ta vare

på det norske artsmangfoldet. Bjørnøy
lover at mer penger til kartlegging av tru
ede arter og omrader står høyt på lista.

— For å få bedre grunnlag for beslutnin
ger må vi ha gode data. Sammenlignet
med det arbeidet svenskene har gjort for
å kartlegge truede arter og områder lig
ger vi langt bak. Dette skal prioriteres
framoven Vi skal gjennomføre et løft for
okt kartlegging, og her ønsker vi blant
annet et samarbeid med svenske myndig-

((Sammenlignet med det
arbeidet svenskene har gjort
for å kartlegge truede arter og
områder ligger vi langt bak.»
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> valtning. Konklusjonen var at bruken av
arealer rundt om i landet på flere måter
er i strid med Stortingets vedtak om bære-
kraftig arealforvaltning. I følge Kosmo
bygges det for mye både på fjellet, langs
vassdragene og i strandsonen, og i sentrale
strøk planlegges ikke arealbruken slik at
for eksempel transportbehovet går ned.

— Jeg er veldig glad for slike rapporter
fra Riksrevisjonen. Denne siste rapporten
understreker betydningen av sammen
hengen mellom arealbruk og miljøspørs
mål. Situasjonen for villreinen er et godt
og tydelig eksempel på at forvaltningen
av arealer har stor betydning for det biolo
giske mangfoldet. Plan- og bygningsloven,
som regulerer kommunenes arealforvalt
ning, har en undervurdert rolle i arbeidet
for å ta vare på artsmangfoldet. Vi er
nå i ferd med å revidere denne loven.
Hensikten er at kommunene skal prio
ritere natur og miljø høyere enn før, sier
Bjørnøy.

Nye forvaltningsplaner
I tillegg til nye lover om naturvern og
planlegging varsler Bjørnøy flere forvalt
ningsplaner for større naturområder.

— Vi kommer til å få se flere omfattende
forvaltningsplaner av den typen vi la fram
for Barentshavet. En tilsvarende plan for
Norskehavet er underveis. På fastland har
vi satt i gang lignende arbeid knyttet til
planer for villrein, sier Bjørnøy. Hvorvidt
slike planer skal være juridisk bindende
eller bare rådgivende for kommunenes
arealplanlegging, vil hun «ikke forskut
tere nå».

I klassiske naturvernsaker har det opp

gjennom årene vært mange konflikter
mellom de nåværende regjeringspart
nerne SV og Senterpartiet. De to partiene
har blant annet ofte hatt ulike svar på
spørsmål om naturforvaltningen hånd
teres best av lokale eller nasjonale myn
digheter. Bjørnøy legger ikke skjul på at
uenigheten varer ved, selv om partiene
deler regjeringsmakt.

— I Regjeringen er det bred enighet om
prinsippet om at vi skal ta vare på arts
mangfoldet. Men når det kommer til de
enkelte sakene, når vi for eksempel skal
verne Trillemarka, da kan gamle uenighe
ter komme fram. Det er ingen hemmelig
het at SV og Senterpartiet representerer
ulike interesser i slike saker, og at Sen
terpartiet tradisjonelt legger mer vekt på
grunneiemes interesser. Dette er helt legi
timt. Men det er ikke noe poeng å under
kommunisere at politikk også handler
om å beskytte ulike interesser. Det hender
man hører at vettet er likt fordelt mel
lom folk i lokale og nasjonale posisjoner.
Underforstått: Det er ingen spesiell grunn
til å tro at sentrale myndigheter tar bedre
beslutninger for miljøet enn lokale. Rent
IQ-mes sig er det helt sikkert riktig at
vettet er jevnt fordelt. Men det er ingen
grunn til å underslå at politikk ikke bare
handler om vett, men også om interesse-
motsetninger og makt, sier Bjørnøy.

Vil ikke miste makt
Fordelingen av makt mellom lokale og
nasjonale myndigheter blir et hett tema
for Regjeringen når de nye byene om
natur- og arealforvaltning skal behandles.
Bjørnøy har ikke tenkt å flytte makten
over naturen ut i kommune-Norge.

— Det er helt avgjørende at vi klarer å
gjennomføre nasjonal politikk. Vi må
ha systemer som gjør det mulig å gripe
inn overfor lokale myndigheter når den
nasjonale politikken ikke blir fulgt, sier
Bjørnøy.

Oppgjør med høstingskulturen

Miljøvernministeren mener det trengs
endringer ikke bare når det gjelder lovgiv
ning og politikk, men også når det gjelder
kulturen rundt den norske naturforvalt
ningen.

— Vi står overfor veldig sterke motkref
ter. Norge går så det suser. Vi ser en sterk
vekst i de fleste deler av økonomien, og
presset på attraktive arealer øker, både i
fjellet, skogen og i strandsonen. Her må
vi erkjenne at en del av miljøpolitikken
utsettes for press fra andre interessegrup
per, blant dem sterke kapitalkrefter, sier
Bjørnøy.

Hun mener styrken til disse nærings- ‘i

interessene na gjør det nødvendig å ta et
oppgjør med den norske høstingskultu
ren.

— Landbruk, fiske og flere andre nærin
ger er vant til å tenke at naturen er et res
sursgrunnlag for høsting. Arbeidet for å ta
vare på artsmangfoldet innebærer også et
oppgjør med denne tradisjonen. Det blir
noe annet når naturen skal vernes fordi
den har verdi i seg selv, sier Bjørnøy, som
forsikrer at hun er klar til å holde denne
talen også på Senterpartiets landsmøte.

— Jeg venter bare på en invitasjon! Og
jeg ser optimistisk pa utviklingen. Forstå
elsen for en bredere, økologisk tenking
øker når problemene dukker opp, når
flommen tar avlinga eller fisken forsvin
ner, sier Helen Bjørnøy.

• Jon Bjartnes

Prius. En idé som ikke kunne vente

«Vi må ha systemer som gjør
det mulig å gripe inn overfor
lokale myndigheter når den
nasjonale politikken ikke blir

Med Prius har vi ikke inngått noen kompromisser! Dette er en tar den deg fra 0-100 pa 10,9 sek. Alle hybridkomponentene har

skikkelig bil med et lekkert interiør og god plass til fem personer en 8 år/i 60 000 km garanti. I tillegg får du by-wire-teknologi,

- pluss masse bagasje. Hybrid Synergi Drive tar vare på en del av stabilitetskontroll og en silkemyk trinnløs girkasse for a nevne

energien som oppstår ved bremsing og kjøring i nedoverbakke. noe. Mer enn i million bevisste kunder verden rundt kjører Prius.

Prius lader seg selv, senker bensinforbruket til lave 0,43 I/mil

og slipper ut kun 104 g/km C02 ved blandet kjøring. Samtidig Velkommen til en prøvetur du aldri vil glemme.

Prius - bilen som viser at du tenker på
mér enn deg selv

(<Vi må helt ærlig si at beva
ring av naturmangfoldet i
Norge har vært et forsømt
område i mange år.))

«Vi står overfor veldig sterke
motkrefter. Norge går så det
5 u ser.»

TODAY TOMORROW TOYOTA

Prius fra kr, 271.1 00,-. Inkltiderer frikt-, registrerings- og Ieveringsornkostouiger kr. 7.600,-. Prius leveres med Toyota Furocare inkludert i prisen. Vi har oqsa gunstig tilbud pa Toyota Forsikring
og finansier nq fra Toyota Financial Services. Importør; Toyota Norge AS, Drammen. Avbildet modell er med ekstrautstyr. Prius: Forbruk blandet kjøring; 0,43 I/mil. Utslipp CO2; 104 g/km.
Med lorbeltold om trykkfeil.
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[1 r I adde du innerst inne håpet at
verdens klimautslipp snart ville

i Li gå ned av seg selv, fordi vi nesten
har brent opp det som fins av olje og gass?
Glem det. Reservene er enorme. De er bare
mer møkkete enn før.

Tidligere i år kjøpte Statoil det kana
diske oljesandselskapet North American
Oil Sand Corporation. til en pris på i 2

milliarder kroner. Selskapet sitter på
rettigheter til utvinning av oljesand i et
område på iioo kvadratkilometer, i Atha
basca-regionen i den kanadiske delstaten
Alberta. I august fikk selskapet godkjen
nelse fra kanadiske myndigheter til å

starte prøveproduksjon.
— Vi regner med å ha en tidlig produk

sjon i gang i 2009, sier Rannveig 5. Stange
land, informasjonssjef for internasjonal
undersøkelse og produksjon i Statoil.

Produksjonen mangedobles
Oljesand — eller tjæresand, som den også
kalles — er en fast masse bestående av
sand, leire, vann og tungolje. Tungoljen
skilles ut ved hjelp av teknikker som kre
ver mye ferskvann og energi. Tidligere var
disse teknikkene så kostbare at oljesan
den var kommersielt uinteressant, men
stigende oljepriser — og for Canadas del, et

gunstig skatteregime — har snudd trenden.
Kommersiell utnyttelse av kanadisk

oljesand begynte så smått i 1967, men
skjøt fart midt 1990-tallet. Siden ‘995
er den kanadiske oljesandproduksjonen
mer enn fordoblet, med det resultat at
Canada er blitt den viktigste leverandøren
av olje og oljeprodukter til USA. Og vek
sten skal fortsette: Myndighetenes planer
tilsier en ytterligere firedobling av pro
duksjonen innen 2020.

«Dirty fuels» vokser
Statoil blir altså ikke alene på oljesand
feltene.

Statoll har en vekststrategi
og de lette kildene er tatt,
forteller Rannveig 5. Stan
geland i StatoiL

— Ethvert oljeselskap vil bygge opp sin
portefølje for å få tilgang på mer olje. Sta
toil har en veksttrategi, og i dag er de lette
kildene tatt. For oss er Canada et interes
sant land å operere i fordi det er et politisk
stabilt OECD-land, som ligger nær de store
markedene i USA, sier Rannveig 5. Stan
geland.

Etter hvert som tilgangen på tradi
sjonelle oljekilder blir stadig darligere,
Øker selskapenes interesse for de såkalte
«ukonvensjonelle> oljeressursene — eller
«dirty fuels», som amerikansk miljøbe
vegelse har døpt dem. Foruten oljesand
gjelder det oljeskifeL Mengdene er store:

Ifølge beregninger fra blant andre FNs
klimapanel finnes det omtrent dobbelt
så mye olje i sand- og skiferform, som det
gjør i form av vanlig olje.

Mer forurensning
Navnet «dirty fuels» er ikke tatt ut av
lufta. I en fersk meningsmåling i delsta
ten Alherta, støttet over 8o prosent av
innhyggerne miljøhevegelsens krav om
bedre miljøheskyttelse i oljesand-områ
dene. Både oljesand og oljeskifer brytes
for en stor dcli åpne dagbrudd, som blir
liggende som enorme sår i landskapet.
Forbruket av ferskvann er stort, og skit
tent prosessvann blir stående i svære dam
mer. For å skille oljeråstoffet hitumen fra
sand, leire og skifer brukes store mengder
energi, og prosessene gir utslipp av mange
slag både til luft og vann. Sammenlignet
med vanlig oljeproduksjon gir produk
sjon av olje fra oljesand opptil tre ganger
høyere utslipp av klimagasser. Stadig
voksende CO2-utslipp fra oljesandproduk
sjonen gjør at Canada, i likhet med Norge,
har store vanskeligheter med a oppfylle
sine Kyoto-forpliktelser innenlands.
Utslippene 2012 skulle ha vært seks pro
sent lavere enn i 1990, per i dag ligger de
24 prosent oven— La det ligge
— Vi risikerer enormt høye konsentrasjo
ner av CO2 i atmosfæren dersom vi tar i
bruk de ukonvensjonelle oljeressursene,
og enda høyere hvis vi også tømmer kull-

å reservene, sier forsker Asbjørn Torvanger
ved Cicero senter for klimaforskning. lIan
etterlyser nye prioriteringer fra Statoil og
andre oljeselskaper.

— Istedenfor å støvsuge kloden etter
flere fossile ressurser, burde selskapene
ta klimautfordringene på alvor. Det fram
tidsrettede for oljeselskapene er å bli ener
giselskaper, med satsinger på vedvarende
energi og løsninger for energieffektivise
ring. Det eneste som kan gi grunn til å jus
tere dette synspunktet, er om selskapene
faktisk gjennomfører storskala reinjise
ring av CO2, sier Torvanger.

Statoil uten C02-plan
CO2-injisering vil imidlertid ikke Rann
veig 5. Stangeland i Statoil love.

— Når det gjelder klimautfordringene
erkjenner vi at vi står overfor krevende
oppgavet På norsk sokkel har Statoil vært
veldig aktive for å møte disse utfordrin
gene. For eksempel injiseres en million
tonn CO2 per år på Sleipnerfeltet. Noe

tilsvarende vil vi se på Snøhvit. Det betyr
at vi har fått en god kompetanse på dette
området, som vi vil ta med oss til prosjek
tene i Canada, sier Stangeland.

Selskapets utvinning i Canada vil ikke
foregå i daghrudd, men ved hjelp av en
teknikk der vanndamp spyles ned på
dypet, slik at oljen i oljesanden varmes
opp og kan suges opp til overflaten. Om
eller når Statoil faktisk vil satse på CO2-
injisering i de kanadiske prosjektene, er
det ifølge Stangeland for tidlig å si noe om
nå.

— Vi skal benytte den best tilgjengelige
teknologien, og utvikle vare lisenser på en
mest mulig miljøvennlig mate, sier Rann
veig 5. Stangeland.

0 Jon Bjartnes

Oljesand (eller tjæresand) er en blanding av
sand, leire, vann og tungolje. Tidligere var
asfalt til vegdekke et dominerende bruksom
råde. Nå brukes oljesand som råstoff i utvin
ning av tungolje, som siden videreforedles til
drivstoff. Utvinningen foregår i åpne dagbrudd
eller ved såkalte <(in situ»-teknikker, der varm
damp pumpes ned i dypereliggende reservoa
rer for å få oljen opp. Tre fjerdedeler av de
kjente oljesandforekomstene i verden ligger i
Canada og Venezuela. Canada er verdens stør
ste produsent.

Oljeskifer er en bergart som inneholder
energirike, organiske forbindelser i fast form.
Oljeskifer utvinnes i gruver og åpne dagbrudd.
Produktene kan brennes direkte eller brukes
som råstoff til produksjon av olje — noe som
blant annet gjøres i Estland.

Amerikanske forskere arbeider med å lage
flytende drivstoff av kull. Dersom de lykkes vil
produktet ligne dagens diesel, men forskerne
håper å kunne bli kvitt problemet med parti
kler og sot i dieseleksosen. Under jordskorpa
finnes det trolig rundt sju ganger så mye kull
som olje — og da er ukonvensjonelle oljeres
surser som oljesand og oljeskifer tatt med i
regnestykket.

Les mer:
www.oilsandswatch.org
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TADSJ I KISTA
— isoleres med norsk hjelp,

Med tusen meter silikonlister skulle Naturvernforbundets Claes Book
isolere skoler i Tadsjikistan.

I
vinterhalvåret er innetemperatu
ren flere skoler i Tadsjikistan mel
lom ti og fjorten grader. I samar
beid med en lokal organisasjon job
ber nå Naturvernforbundet med å

isolere to skoler i landet. Prosjektet startet
i. august, og samarbeidspartncrne håper
de vil bli ferdige med skolen før vinteren
setter inn.

Målsettingen for hele prosjektet er å
få ned kullfyringen, men for et land som
ikke har noen annen tilgang på oppvar
ming er det vanskelig. En mulighet er å
isolere bygninger, noe som får ned bruken
av kull kraftig.

Som Jafar Bahiloef i landsbyen Lahijay
forklarer.

— Dette landet har ingen mulighet til å
utvikles uten elektrisitet og infrasiruktur.
Og når situasjonen er slik må man impor
tere alt utenfra, man kan ikke lage noe
selv.

—Vinteren i Tadsjikistan er verre
enn her i landet. Det blir veldig varmt
om sommeren, mens vinteren er desto
kaldere, forteller Claes Book. Det skil
ler Tadsjikistan fra situasjonen i mange
utviklingsland. Claes jobber ved interna
sjonal avdeling i Naturvernforhundet, og
besøkte i sommer i det som regnes som et
av verdens fattigste og mest glemte land.

De kalde vintrene har blant annet sin
forklaring i at over halvparten av landet
ligger på over 3 ooo meters høyde.

Til landsbyen Labijay
For å komme til Tadsjikistan gikk turen
fra Oslo via St l’etersburg til hovedstaden
Dusjanbe, hvor de møtte de Faridoun og
Timur. De jobber i organisasjonen For the
Earth, som Naturvernforhundet samarbei
der med. Sammen skulle de kjøre til Labi
jay, en landshy 75 kilometer unna.

— I løpet av den turen gikk bilen i styk
ker fire ganger, ler Claes. Selv om alvoret
ligger like bak.

— En gang var jeg på vei til å ta opp
telefonen for å ringe tilbake tilhotellet i
hovedstaden, og si at vi ikke kom lenger,
men sjåføren klarte hver gang å få bilen
videre.

Bilen de kjørte var en gammel Antonov
jeep, bygd for rundt femti år siden. Og de
reiser i et land som har rundt tjue mil med
asfaltert vei.

Skolen i Labijay har vinduer som er satt
rett inn uten noen form for isolasjon. Vin
dusrutene er festet ved at man har hanket
inn høyde spikre som holder vinduet på
plass.

— Det vi gjør, er at vi skal isolere vin
duer, dører og tak med silikonlister. Og

vi bygger nye vinduer når de gamle er for
dårlige til å bli restaurert.

— Det var de som tok kontakt med oss,
og forklarte at de hadde noen prosjekter
med isolering av skoler de trengte hjelp
til.

Naturvernforhuridet har samarbeidet
med organisasjonen tidligere, og de tok
kontakt etter at de hadde funnet egnede
prosjekter.

På skolen i Lahijay skal det i tillegg til
isolering av dører og vinduer settes inn
hydrastoppere som skal hindre vann å
trenge inn i veggene. Det er ogsä planlagt
å sette inn nye vinduer og legge solcelle
panel på taket som kan drive ni lavenergi
lamper i klasserommene.

Slitne og dårlige skolebygg
Skolebygningene er laget av halm og leire
og kalket på utsiden. Inne i hvert klas
serom står det en ovn med tre millimeter
tykke plater, som fyres med kull flere
timer daglig om vinteren. De fleste skoler
og landshyer i Tadsjikistan har heller ikke
tilgang til elektrisitet.

— Måten vi jobber på i utlandet er at vi
samarbeider med organisasjoner som tar
kontakt fordi de har prosjekter de ønsker
å utføre. Naturvernforhundet stiller så
med materialer og kunnskap, mens de
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lokale samarheidsorganisasjo
nene gjennomforer prosjektene,
sier Claes.

Han forklarer at en slik sam
arbeidsform kalles hehovsstyrt
bistand, og den følger norske
retningslinjer for miljørettet utvi
klingssaniarheid.

— Målet er å drive miljøprosjek
ter og samtidig styrke det sivile
samfunnet, ved å hjelpe til med å
hygge opp og styrke eksisterende
organisasjoner.

Ti år med borgerkrig

Etter frigjøringen fra Sovjetunio
mmi 1991 hrøtdetutenhorger
krig i Tadsjikistan som varte i nes
ten ti år. Landet hadde da vært en
del av Sovjet siden første halvdel
av i 900-tallet. Da krigen brøt ut
forsvant de fleste russerne tilbake
til Russland. Russerne hadde vært
innsatt av den sentrale regjerin
gen i Moskva, og etter krigens
utbrudd forsvant nesten alle
leger, ingeniØrer, akademikere fra
landet. Også i dag savnes personer
med utdannelse. I tillegg er det stor man
gel på fabrikker som kan produsere noe
som helst, og helt enkle redskaper som
hammer og andre små verktøy er svært
vanskelige å få tak i. I dag går veldig mye

Khodzhent • Kanibadam

USBEKISTAN
—. --—•
Ua-Tjub

av landets statsbudsjett til å overvåke den
lange grensen mot Afghanistan. Nesten
25 prosent av statsbudsjettet kommer fra
penger som sendes inn i landet fra tasji
kere som arbeider i Russland.

KASAKSTA’

KINA

RAN

INDIA

Landet, som ikke grenser til havet, og
ligger klemt mellom Afghanistan, Kina,
Usbekistan og Kirgisistan.

— Fra Tadsjikistan er det langt til alle
steder, sier Aud Khadoum. Han er bonde
i Nisur i den østlige delen av Tadsjikistan,
en del av verden som i gjennomsnitt har

8 turister i aret. Selv har han aldri vært
utlandet, og heller ikke i hovedstaden
Dusjanbe. For innbyggerne i Tadsjikistan
er vesten synonymt med Russland.

Det er spesklt to dyr Tadsjikistan er
kjent for, som begge trives i det karrige
fjellandskapet. Det ene er snøleoparden,

som har en viss likhet med gaupe. Snøleo
parden er en truet dyreart, med bare noen
tusen dyr igjen over hele verden. Det andre
er den meget spesielle Marco Polo-sauen,
som er kjent for sine lange horn. Arten er
i dag truet, og det anslås at det kun er seks
tusen sauer igjen i verden. Disse holder til i
Pamir-regionen mellom Tadsjikistan, Kina,
Afghanistan og Pakistan. Det har vært gjort

forsøk på å gjøre den ville sauen om til hus-
dyr, men det har aldri latt seg gjøre.

Flytur østover

Etter Lahijay gikk ferden østover, mot
fjellregionen Pamir. Claes forklarer at pas
sasjerlista til flyet var et håndskrevet ark,
hvor de som skulle med flyet fikk skrevet

navnet sitt.

— Utenom den lista, så sirkulerte det
også to uoffisielle lister, hvor de som ville
med flyet kunne betale bestikkelser for å
komme seg med.

Nisur ligger øst i Tadsjikistan, i fjell-
kjeden Pamir, som har noen av verdens
høyeste topper utenom I limalaya. Den
høyeste toppen heter Ismoil Somoni og er
pa 7 49 meter, og er oppkalt etter grunn
leggeren av Samanid-dynastiet på 900-tal-
let. I Sovjettiden het fjellet, som da var det
høyeste i det Sovjetiske samveldet, først
Peak Stalin, før det i 1962 skiftet navn til
Kommunistfjellet. I 1998 ble navnet for
andret tilbake til det opprinnelige Ismoil
Somoni.

Flyet, som trafikkerer en av svært få
innlandsruter i landet, kjører uten radar,
ig kun på sjåførens sikt, forklarer Claes.
Jed kraftig vind eller sandstorm så tar
flyet ganske enkelt ikke av, og i følge
Lonely Planet var dette under sovjettida
ei rute Aeroflots piloter fikk risikotillegg
for å fly.

Den sentrale byen i fjellregionen Pamir
er Khorog, hvor arbeidsiøsheten er på hele
95 prosent.

— De fem prosentene som har jobb,
jobber stort sett som sjåfører for ulike
bistandsorganisasjoner, forklarer Claes.

Stoppested for flyturen er den vesle
landsbyen Nisur, som har 227 innbyggere,
og ligger pa 2 640 meters høyde. Også her
skal vinduer og dører ved skolen som er
fra 1970 isoleres.

— Til å være så gammel, så har bygnin
gen holdt seg utrolig bra, noe som indike
rer et utrolig tørt klima, sier Claes, som

kom til en skole som var mye større enn
han forventet.

— De målene vi fikk oppgitt stemte ikke
med virkeligheten i det hele tatt. Skolen
var mye større, og det var rundt førti
vinduer, mange flere enn vi hadde regnet
med.

I tillegg til å isolere skolene, har de også
et mål om bedre oppvarmingen. Et tiltak
er å bygge stein rundt ovnene, slik at de
holder lenger på varmen.

— Jeg har allerede vist dem hvordan de
kan gjøre det, men de var ikke så ivrige på
å tenrie opp i ovnen for å se hvordan det
virket, sier han.

Grunnen er at ved er en ressurs det er
nesten umulig å få tak i Tadsjikistan, fordi
alle skogene som finnes i landet er hogd
ned. Det finnes riktignok enkelte skog-
flekker igjen, men de er så å si utilgjenge
lige for mennesker.

• Martin Ødegaard

KASAKTAN
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• Tadsjikistan,

Tidligere sovjetrepublikk, uavhengig 9. september 1991

Hovedstad: Dusjanbe

Innbyggertall: Rundt 7 millioner

Areal: 143 100 km2 (Norge 386 433 kmz)

Grenser til Afghanistan, Kina, Kirgisistan og Usbekistan

Høyeste fjell: Ismoil Somoni Peak 7495 m

50 prosent av landet ligger over 3 000 meter

Svært mye av landets utgifter går med til å overvåke grensen mot Afghanistan

PAKISTAN

GRID-Arendal, 1’J8

Veien fram til landsbyen Labijay hadde forholdsvis god standard etter landets måle

stokk. Tadsjikistan har kun tjue mil med asfaltert vei, og at det gikk kyr langs veien var

ikke

Inne i et av klasserommene på skolen i Nisur. Skolebygget er fra 1970, og her går 1. —
11. klasse på samme skole. I høyre hjørne står det en ovn som fyres med kull hver dag i
flere timer om vinteren.

i

Arbeidsdiskusjon rundt isolering av skolen i Nisur.
Fra venstre Naturvernforbundets Claes Book, så sit
ter Faridoun, Raziq og Timur Idrisov.

I Tadsjikistan lager mange fremdeles mat ute, og dette er en ovn ved skogsde
partementets vakthus.
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• Europeisk ål

(angulila angulila)
Status: Kritisk truet.
Rekrutteringen i Europa redusert
med 99 prosent siden 1970.
Leveområde: Sargassohavet.
Utbredelse: Europa og Nord-Afrika.
Oppvekstområde: Langs kysten og i
elver.
Føde: Bunndyr og småfisk.
Størrelse: 0,3 til 1,5 kilo.
Lengde: Opptil 150 centimeter.

Kilde: Dyr i Norges Natur (Bertmark
Norge), Havforskningsinstituttet

> Atlanterhavet, mellom de Vestindiske
øyer og Bermudaøyene. I [er fødes alle
europeiske åler, og åleyngelen kaster ikke
bort tiden. Rett etter utklekkingen legger
de ut pà en lang og strahasiøs ferd tilbake
til slektens opprinnelsessted, en reise på
over fire tusen kilometer. I opptil tre år
driver ålebarna med Golfstrømmen mot
Europa. Ingen andre skapninger på denne
planeten foretar en slik vandring. Når de
endelig er fremme, vokser de opp i fjorder
og elver for de legger ut på sin siste reise.
De drar tilbake til Sargassohavet, hvor de
skal gyte og dø.

Gammel ålekultur

— De drar til Sargassohavet fordi det har
ålene tradisjoù for å gjøre. Det høres
kanskje rart ut, men det er den beste for
klaringen på mysteriet. Biologisk sett,
ville ikke ålen hatt problemer med å gyte
andre steder. Saken er den at ålen, som
mange andre dyr, er opptatt av kultur. De

følger en ubrutt tradisjon som har pågått
i tusenvis av år, sier marinbiolog Per-Erik
Schulzc i Naturvernforhundet.

Forvandlingens mestre
Ferden tur-retur over Atlanterhavet er
også en reise i ålens mange stadier. Ynge
len som bare var noen få millimeter da den
forlot Sargassohavet, har vokst syv—åtte
centimeter og forvandler seg til gjennom
siktig glassål når den nærmer seg Europas
kyster. Mange starter na ferden oppover
vassdragene. Livet i elvene gir ålen farge,
og den går under navnet gulal. Dette sta
diet varer i 6 til 25 år. Mot slutten av livet,
blir den igjen glassål, eller blankål, og
den drar hjem for å gyte. Kjønnsorganene
utvikles først når den har forlatt Europa.
Er det mye ål, blir det flest hanner, mens
det blir flest hunner hvis det er tynt i rek
kene. Utvandringen skjer fra september
til november, når synkende temperaturer
forteller ålene at tiden er inne.

— Âlen er så godt som ut ryddet i Nord
Europa. Bestanden har kollapset og for
svunnet fra store områder. Før fikk enhver
gutt en ål på kroken i løpet av sommeren.
Det skjer ikke nå lenger, uttalte Øystein
Størkersen i Direktoratet for naturforvalt
ning i Miljøjournalens augustnummer.

På den nye norske rodlisten står ålen
oppfort som kritisk truet. Likevel fiskes
det mellom 300 og oo tonn ål i Norge
hvert år. Så godt som alt lastL’s over på spe
sielle tankhiler og fraktes til røyking og
salg i Danmark.

Men nå kan det bli slutt på både fisket

E og handelen. På en FN-konferanse ble det
før sommeren vedtatt å innføre restriksjo
ner pà omsetningen av ål. I tvert medlems
land må heretter kunne dokumentere at
ålefisket er forsvarlig. Fiskeridirektoratet
melder at de er i ferd med å utrede saken.

Spesielt norsk ansvar
— Ålehestanden er altfor dårlig kartlagt i
Norge, men det virker som reduksjonen
i bestanden ikke har vært like dramatisk
her som i Europa ellers. Stemmer det, har
Norge et spesielt ansvar for arten, sier
Schulze.

1-lan har stor forståelse for at alen er vik
tig for mange kystfiskere, men påpeker at
næringsinteresser ikke ma komme foran
hensynet til en arts fremtid.

— Man må kunne ta vare på arten, samti
dig som man ikke ødelegger ålefiskerkul
turen. Norske myndigheter bør redusere
fisket inntil man kan dokumentere at det
er forsvarlig, sier Schulze.

Mysteriet avslørt
Det var den danske naturforskeren Johan
nes Schmidt som avslørte mysteriet om
ålenes fødested på begynnelsen av forrige
århundre. Før den tid verserte det mange
mer og mindre fantasifulle teorier. Sch
midt samlet inn ålelarver fra ulike deler
av Atlanterhavet og Middelhavet. Etter ti
ar med etterforskning fant han ut at ale
larvene ble klekket ut i Sargassohavet, for
det var der han fant de minste larvene.

Men selv om gåten om alenes opprin
nelsessted er løst, tar blarikålene mange
hemmeligheter med seg ned i dypet.
I Iva skjer med dem etter at de har forlatt
elvene? I Ivordan navigerer de, og hvordan
finner de tilbake til Sargassohavet?

Det store spørsmålet er likevel: Kom
mer ålene til å fortsette sin lange vandring
mellom verdensdelene, eller vil overfiske
og ødeleggelsen av leveornrådene sette
punktum for den eldgamle åletradisjo
nen? Svaret får vi trolig i løpet av få år.

• Tor Bjarne Christensen

ønsket om å gjenvinne
varmen som går rett i
sluket med varmtvannet,
ble presentert i denne
spalten i Natur og Miljø
nr 1/06. Målet vår å
kunne dusje dobbelt så
lenge på en kilowattime.
4en våre håndverksmes
sige evner var utilstrekke
lige og hjelp ble etterlyst.
Nå er saken løst!

Oppvarming av vann er ener
gikrevende. Varmtvannet som
går ut i sluket inneholder fortsatt
mye varmeenergi. Varme som kan
brukes til å forvarme det nye kalde
vannet på vei inn. Vann er en god
energihærer og varmen kan lett
overføres. Likevel er det liten erfa
ring med å utnytte varmen i spill-
vannet fra husholdninger. Ideen til
hvordan spillvarmen kan utnyttes
er enkel, men det hjelper lite nar
det ikke er mulig å få tak i noen
som kan lage eller levere nødvendig

Ç. itstyr.

Avløp i kobber

En leser i Nederland kan opplyse
at nødvendig utstyr allerede er i
handelen der. For oss som har en
kjeller under badet kan spillvannet
fra dusjen ledes ned i et vertikalt
avløpsrør av kobber og med doble
vegger. Det varme avlopet vil varme
opp veggen i det innerste røret
og overføres varmen til det friske
kaldt vannet, som er på vei inn til
varmtvannstanken i det ytterste
røret. Kaldvannet vil på denne
måten ikke komme i kontakt med,
men likevel ta opp i seg varme fra
spillvannet. Kaldtvann inn i huset
holder kanskje io C. Etter å ha fått
med seg varmen fra spillvannet vil

temperaturen ha økt med 10—20 C.
En behagelig dusj er gjerne på

40—4 5 C mens vannet fra varmt
vannsberederen normalt holder
60—70 C. For å få passe behagelig
temperatur blandes det varme med
kaldt vann. Isteden for å bruke
kaldtvann rett fra brønnen, er nå
«kaldtvannet» i dusjens blandebat
teri ikke lenger iskaldt. På vei inn
har det blitt forvarmet av spillvan
net pa vei ut. Det trengs dermed
mindre varmtvann tilført fra
berederen. Tester viser at dette kan
redusere energiforbruket til dusj-
ing med 50 prosent, eller man kan
dusje dobbelt så lenge før varmt-
vannet tar slutt.

Vaskemaskin og karbad

Mange bruker like mye energi til
vaskemaskiner som til varmt tap-

Energitipset Huseier og artikkelforfatter Dag A. Høystad har satt seg som mål å redusere sitt strømforbruk med 90 prosent. I

hver utgave av Natur & miljø deler han sine erfaringer med leserne.

Ta vare på dusjvarmen

Alle de europeiske ålene kommer fra Amerika, nærmere bestemt Sargassohavet
utenfor de Karibiske øyer. Den 4000 kilometer lange svømmeturen tar opptil tre år.

SARGASSOHAVET: Lengden på ålelarver viser
den omtrentlig utstrekningen av Sargassohavet.
(Kilde Wikipedia)

Når det er varme å hente i avløpét fra dusj og vaskemaskiner, starter en
pumpe og varmen utnyttes til forvarming av vann til varmtvannsberederen.
Slik kan energiforbruket halveres. Vannet ettervarmes til ønsket temperatur

med solvarme og strøm. Kv = kaldt vann. Vv = varmt vann. Av = avløpsvann.

a,on OS()

pevann. Varmegjenvinning er lett
når vannet strømmer ut hele tiden,
som i en dusj. Det er vanskeligere
når man samler opp vannet i et kar-
bad eller vanskemaskin. Når dette
til slutt slippes ut er det ingen som
tapper nytt varmivann samtidig og
dermed kan nyttegj øre seg varmen
i spillevannet. Det trengs da et lite
varmelager for å ta varme på var
men til neste gang det tappes.

OSO, Norges største produsent av
varmtvannsberedere, produserte et
slik system på slutten av 70-tallet.
Den gang var imidlertid ikke inter
essen tilstede og salget var mmi-
malt. Etter artikkelen i Natur og
Miljø har OSO igjen hørstet støvet
av gamle løsninger. Samtidig er et
nytt system, som egner seg for boli
ger på ett plan, under utvikling.

• Dag A. Høystad

For mer inasjon se www.naturvern.no/sparstrOm
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Slik kan du delta:
• Send maksimum tre bilder i

jpg-format til:
redaksjonennaturvern.no

• Skriv «fotokonkurranse» i
emnefeltet.

• Skriv et par ord om hvor bil
det/bildene er tatt.

• Bildet/bildene må være
hende innen 8. oktober.

• Av praktiske grunner tar vi
kun mot elektroniske bilder.

,f(j’EMlERT: Sissel Grøtteland Vikeså premieres for å ha fanget denne
‘ üssekallen i flukt fra Skårefossen på Grøtteland i Bjerkreim.

Tekst og foto: Bård Løken

Fargespi II

I
naturen er fargene noen ganger duse, andre ganger veldige
intense. Det kan være fint å ha gjort seg noen tanker om
hvordan farger virker på oss før vi drar på høstjakt med
kamera.

I et fargebilde vil fargeintensitet og valører være med på å
bestemme hvordan vi leser bildet. For eksempel vil fargesterke
områder i bildet tiltrekke seg oppmerksomheten, og det samme
vil områder hvor det er kraftige fargekontraster. Og hvis resten
av bildet innholder duse fargevalører vil en valør som er litt
kraftigere tre klart fram fra omgivelsene. Varme fargetoner vil
oppleves som nærmere enn kalde farger. I et landskapsbilde vil
vi lettere gi inntrykk av at bildet har tre
dimensjoner hvis vi har en varm farge i
forgrunnen og en kaldere fargetone i bak
grunnen.

For den som er glad i å fotografere farger
er høsten en flott tid. Sprakende høstfarger
i rødt, oransje og gult er gjerne fargefo
tografens favoritt, I denne tiden opplever
mange at det er lett å få fine naturbilder, Bård Løken er
og mange vil gjerne dokumentere høstens en av Norges
fargeprakt. Men vær oppmerksom på tiden ledende natur-
etter at fargene er pa sitt mest intense, I

fotografer
løvfallets tid kan fargespillet være nydelig,
selv om fargetonene ikke roper på oppmerksomhet på samme
måte som tidligere på høsten.

Mange blir skuffet over at bildene de har tatt ikke viser
samme imponerende fargeglød som man opplevde da bildet
ble tatt. Et polarisasjonsfilter vil kunne fjerne refiekser i over
flaten på eksempelvis lyng og blader, og dette vil resultere i mer
fargesterke bilder. Lyset spiller selvfølgelig også en rolle når det
gjeldet fargeintensitet. Når sola står lavt er sollyset varmt, og
du kan bare tenke deg hvor gul ei fjellside som bader i kvelds
sol blir på bildet. Prøv deg fram med å teste motlys, sidelys og
medlys. Og for all del: Mykt lys i tåke og regn er fantastisk også
om høsten.

Temaet for fotokonkurransen denne gangen var vann. Juryen hadde en vanskelig opp
gave, men lot seg forføre av vin nerbildets maleriske stemning fra Nord marka. Å fange
fugler i fossefall og «perler på en snor» er ikke lett. Begge premieres herved.

Fotokonku rransen
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Bli med i
fotokonkurransen
Neste tema: Fargespill

Alle premierte får kniven Nying
fra Helle og et gratis årsabon
nement på månedsbladet Miljø
journalen. Vinneren får i tillegg
et gavekort på 500 kroner i bok-
handle ren.

VINNER: Trond Taugbøl tok vinnerbildet i kveldslyset på Stuetjern i Nordmarka. PREMIERT: Helge Sunde har tatt dette premiebildet.
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Etter at hun kom over dammen i
mai, har Mona Jensen kjempet for
å få fredet dammen hvor hun fant

flere sjeldne arter.

for livet i
dammen

Det var da Mona Jensen
kjørte feil at hun kom over
en dam med flere rødliste
arter. Nå kan dammen bU
fredet.

En unnselig liten veistuhh stikker ut fra
riksveien ved Borge utenfor Fredrikstad.
For tiden er riksveien som en sammen
hengende byggeplass — den er i ferd med å
utvides fra to til fire felt, og på veistubben
kjører lastebiler store lass med jord hele
dagen. Følger vi etter ser vi at jorda dum
pes noen titalis meter fra en liten dam,
som ser ut som en forfallen groftekarit
med utraste steinblokker. Ved siden av
jordhaugen ligger et industrihygg og et
jorde. Men likevel — her har flere rodlis
tede fuglearter slatt seg ned. De betaler vel
ikke akkurat for utsikten, men det høres
ut som om de trives godt. For selv om det
ikke er så lett å få øye på alt dyrelivet,
lager alle fuglene nok lyd til å overdøve
utvidelsen av riksveien uten problemer.

Reddet i første omgang

Det var ved denne dammen Mona Jensen i
interessegruppa Mer Villmark Nå havnet
da hun for noen måneder siden kjørte feil.
Mannen som er ornitolog kjente igjen
flere arter fra Rødlista.

Nå har vi observert flere fuglearter
fra rødlista, og regner med at det er flere
andre arter, som frosker og salamandere
ogsä holder til her, sier Jensen. Hun ram
ser opp tre rodlistearter som befinner seg
i dammen; sivhøner, dvergdykkere og
viper. De har selskap av de mer vanlige

høne titter
frem fra sivet.

Spissnute
frosken er en
av flere rødliste
arter som har dam
men som tilholdssted.
Folo Mot n Odcflia,d

sothøne, knoppsvane, toppand og strand
snipe.

Leca sa ja

Etter at Jensen oppdaget dammen tok hun
kontakt med Leca-fabrikken, som holder
pà a fylle igjen området, og Fredrikstad
kommune for å stoppe gjenfyllinga. De
var ikke akkurat positive, og mente det
ville bli veldig vanskelig. Likevel fortsatte
hun ringerunden. Til slutt kom hun til
Espen Sandsdalen i Maxit Leca Norge AS,
som tok affære. Han ga beskjed til avde
lingen i Borge: Dammen skulle ikke fylles
igjen. Sandsdalen forteller at de hadde fatt
konsesjon av Fredrikstad kommune til å
grave opp området, og etter at arbeidet var
ferdigstilt skulle omradet legges tilbake

I til jordbruksformål, noe som innebærer at
dammen skulle fylles igjen.

Maxit Leca Norge AS har brukt området
i rundt 40 ir til a ta ut løsmasse til

Leca-blokker. Dammen har
dermed oppstått kunstig

og etter hvert blitt et eget
økosystem.

Saken står stille

I Fredrikstad sier
Tor Christianscn,
spesialrådgiver for
naturforvaltning i
kommunen at dam

men bare er reddet i
første omgang.
— Maxit fikk i forbin

delse med tilbakestillingen
tillatelse til å starte gjenfylling

av dammen, men den er nå stanset
inntil videre.

Saken står imidlertid stille inntil ferie-

avviklingen i Fredrikstad kommune er
over. Men Christiansen forteller at det til
slutt blir et politisk spørsmål. For dam
men må vernes i reguleringsplanen, og
den er det politikerne som skal vedta.

— Det finnes ikke i dag ikke noen full
stendig forpliktelse for kommunen til â
ta vare på dammen. Men det er lagt inn
retningslinjer i kommuneplanen om at
man skal vurdere naturkvalitetene, sier
(Zhristensen.

— Det er jo noen som vil tape penger pa
at dammen ikke blir fylt igjen. Spesielt
siden industritomter koster mye penger.
Men biologisk mangfold er jo iklce et
økonomisk spørsmål, mener Jensen. For
henne er det utenkelig at biologisk mang
fold kan males i penger.

Jensen og Mer Villmark N. fikk også
saken om fredning av sommerfuglen klip
peblåvinge fram til Miljovernministeren.
Saken førte til at sommerfuglen ble fredet.
(Les mer om klippeblavinge i Miljøjour
nalen 6/2007 og Natur og miljø nummer
2/2007).

Et kall

Jensen sier at hun egentlig ikke liker seg i
rampelyset.

Jeg er jo ikke en person som stikker
meg fram i det hele tatt, men når det
gjelder naturvern så gjør jeg hva det skal
være, ler hun.

Hun sier at det å drive med naturvern
har blitt et slags kalT for henne.

Mona Jensen og Mer Villmark Nå har
vunnet første runde — til naturens beste.
Så i sommer kan både Jensen og fuglene ta
det med ro, men til høsten faller dommen
over dammen.

• Martin Ødegaard

Kjemper ‘I
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Dammen lig
ger ikke pent til,
klemt inne mel
lom en riksvei,
etjorde og et
industriområde.
Her har det like
vel dannet seg
et kunstig øko
system med flere
sjeldne fuglearter.

Vipe
trives også i
dammen.
IIIuotras,onfro IItflORphOtO
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og Dovrefjell.

Seinsommerkveld i Markbulia. Høyt oppe
i himmelen jager nordavinden skyene
sørover. Nå og da glir de inn foran sola
og stenger kveldslyset ute. Da klapper
fargene sammen. Nede i ha mister hjørke
skogen det varmgule skjæret og blir bare
grønn. Oppe på de snaue rabbene slutter
reinlaven å lyse. Men det er ikke natt
riktig ennå. Over fjellet i vest får vinden
rensket kveldshimmelen på nytt, og da
kommer lyset tilbake og legger seg på skrå
mellom hjørkeleggene med gullfargen sin.

Myra og markedet

Nede ved Markbulidammen lukter det
myr. Regnværet fra i natt er blitt et sig
av vann som følger tyngdeloven og tar
seg fram gjennom torv og mose. Myra er
lumsk og våt, gynger under støvlene og
surkler for hvert skritt. Men det er ikke

vått her nå, sammenlignet med hva det
kommer til å bli om kraftutbyggerne i
Nord-Østerdalen får det som de vil. Da
skal det gå et par år med sakshehandling
i hyråkratiet før forandringene ankom-
mer Markbulia: Tre kvadratkilometer av
dalhunnen skal settes under vann, og for
vandles til en kraftverksdam, som fylles
og tappes i henhold til konsesjonsbetin
gelser og markedsprisene på strøm.

Seterdrift

Einunndalen ligger i Folldal kommune
og er en av Norges lengste seterdaler. Bil
vegen inn i dalen tar av nordover fra riks
vegen mellom Alvdal og Folldal og stiger
bratt opp gjennom lier med grov barskog.
Oppe på kanten skifter terrenget humør
og blir til en vidåpen dal. Herfra og inn i
snaufjellet ligger setrene en etter en. Om >

Her kan det bli vått: Markbulidammen i Einunndalen bør bli ti ganger større, mener kraftutbyggerne i Nord-østerdalen.

1,
Miljøskapere: Blomster og insekter, som denne blavingen, trives pa setervollene i Ein
unndalen.

HER MANGLER EN
KUNSTIG INNSJ0

Einunndalen mangler en kunstig innsjø på tre kvadratkilome
ter, mener kraftutbyggere i Nord-østerdalen.
— Det blir forbannet stygt, sier villmarksforfatteren Bjørn
Wegge, som har skrevet bok om seterdalen mellom Rondane
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landskap etter beste evne.

sommeren er det virksomhet i hele dalen,
med ku, geit, sau, hest og dessuten kaffe
til turister. Den mangfoldige seterdrifta,
med grasdyrking og beiting på inn- og
utmark, har skapt et kulturlandskap som
Fylkesmannen i Hedmark regner som
det viktigste i fylket. Fire mindre natur
reservater ligger spredt rundt i dalen, som
også ligger i utkanten av Knutshø villrein
område; ett av fire områder i Norge hvor
reinsdyra antas å ha bare vilirein i slekta.

Vil tidoble dagens dam
I dalbunnen renner elva Einunna. Den ble
regulert for kraftproduksjon 1950-tal
let. Et stykke ned i dalen ligger Markbuli
dammen, en kraftverksdam som i dag har
et areal på 0,3 kvadratkilometer. Dammen
forsyner Einunna kraftverk, som har en
produksjon på 6o GWh. Høyere oppe i
vassdraget er tre vann, Fundin, Marsj Øen
og Elgsjøen demmet opp, slik at regulan
tene kan kontrollere vannmengdene som
renner gjennom dalen og havner i Mark
bulidammen og kraftverket.

Det er her det nå er duket for en ny
vassdragskonflikt. Kraftutbyggerne i Øst
erdalen Kraftproduksjon og Glommens

— —

z

r av dalbunnen bli del av en ny, kunstig innsjø.

områdene i strandsonen blir fryktelig
store. Det kommer til å bli utrolig stygt
når dammen ikke er full. Det er så flatt
her at hver centimeter vannstanden
senkes kommer til å merkes, sier forfat
teren Bjørn Wegge. I lan bor i Folldal og
har Einunndalen som et favorittområde.

immen med naturfotografen Bjørn
Brendbakken ga han ut praktboka Fjeilda
len om dalen i 2005.

Det er ikke bare utseendet det handler
om, når motstanderne mot utbygging
presenterer sine argumenter. Forslaget
til konsekvensutredning var på høring i
sommer, og 20 ulike institusjoner, organi
sasjoner og enkeltpersoner kom med sine
merknader. Blant de som har stilt krav til
konsekvensutredningen er Folldal kom
mune. Et enstemmig Folldal kommune
styre er bekymret for blant annet vilirei
nens beiteområder, setrenes husdyrbeite
og fiskens mulighet til å overleve vin
terstid. Naturvernforbundet i Hedmark
krever nærmere utredninger om sjeldne
arter og om mulige skadevirkninger på
klimaet. Forbundet viser til at nyere fors
kning har dokumentert betydelige utslipp

av klimagasser fra råtnende vegetasjon i
grunne vannkraftmagasiner.

Estetikk
— Det er bare å peise på med argumenter,
sier Bjørn Wegge.

— I området som skal demmes ned er det
blant annet ei palsmyr, altså ei myr med
permafrost, et par rypehus som snarefan
gerne brukte og rester av en eldgammel
veg. Men min mening er klar. De absolutt
viktigste argumentene i denne saken
handler om estetikk. Med den enorme
reguleringssonen utbyggerne legger opp
til, vil resultatet bli forbannet stygt. Jeg,
og mange andre med meg, føler at vi har
regulert mer enn nok elver og vann i dette
området. Nå bør det rett og slett være nok,
sier Wegge.

Konsekvenser
— Det er fortsatt et stykke fram til beslut
ning i denne saken, forteller overingeniør
Ingrid Haug i Norges Vassdrags- og Ener
gidirektorat (NyE). Utbyggerne skal først
gjennomføre en større konsekvensutred
ning. Utredningsprogrammet skal NVE

fastsette i høst. Først når denne utrednin
gen er ferdig, kan det bli aktuelt med kon
sesjonssøknad og endelig beslutning om
utbyggingsplanene i Markbulia.

• Jon Bjartnes (tekst og foto)

Nei fra Naturvern-
forbundet
Naturvernforbundet — både nasjonalt og

Hedmark — har sagt et klart nei til den
planlagte utbyggingen allerede.

— Einunndalen er et av Hedmarks vik
tigste levende seter- og kulturlandskap,
og må for all del ikke demmes ned, sier
Naturvernforbundets leder, Lars Haltbrek
ken.

Hensynet til kulturlandskapet i Einunn
dalen står høyest på lista over innvend
inger også fra Naturvernforbundets fyl
keslag i Hedmark.

«I tørre ned børsår vil neppe dammen
være oppfylt om sommeren. Strandsona
vil da framstå som et ekstra skjemmende
syn i kulturlandskapet i en av Norges
vakreste seterdaler», skriver Naturvernfor
bundet i Hedmark i sin uttalelse.
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Einunna i kveldssol: Om noen år kan åtte Ic

Utbyggerne planlegger a tappe ned dam
men med femten høydemeter vinterstid,
for så å fylle den opp igjen til sommerse
songen. Ifølge planene skal vannstanden
kunne varieres med inntil en halvmeter i
løpet av et døgn.

og Laagens Brukseierforening vil fordoble
kraftproduksjonen gjennom å tidoble are
alet på dammen i Markbulia. Hvis utbyg
gerne får det som de vil, skal det bygges
en ny dam som er ti meter høyere enn den
gamle. Terrenget er flatt, og resultatet vil
bli en ny dam med en lengde på 7—8 kilo
meter, og med et totalt areal på tre kva- — Utrolig stygt
dratkilometer. Det tilsvarer rundt regnet

375 fotballbaner med internasjonale mal.

Einunndalen er en av Norges lengste seterdaler. Om sommeren møter du både ku, hest,
sau oggeit.

— Områdene som skal demmes ned er
nesten helt flate. Det betyr at regulerings
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fra Naturvernforbundet

Vellykket fjellrevseminar Sykling forstyrrer villrein
• FINNMARK: Naturvern-
forbundet arrangerte i august et
tre-dagers fjelirevseminar med 6o
deltakere. Temaet for seminaret
var fjelirev, arktisk økologi, økotu
risme og klimaendringer. Semina
ret inkluderte besøk i gamle fjell
revhi, som nå hadde blitt okkupert
av rødrev.

— Etter at vi begynte å ta ut rød
rev, har det blitt flere fjelirev bade
å se og fotografere, og det har blitt
flere ynglinger, forteller Kjell Derås
i Naturvernforbundets Fjellrevpro
sjekt.

Seminaret inngår i Naturforvalt
ningkampanjen og er et samarbeid
mellom Naturvernforhundct i Finn

mark, Naturvernforbundets fjell
revutvalget og Prosjekt Fjellrev.

Derås kaller sammenslutningen
om fjellreven den største samlingen
av naturvernere siden Alta-kam
pen.

Vil stanse
torskeoppdrett
• NORDLAND: Naturvernforhundet i Nordland har
klaget inn Fjord Marin Cod til Fylkesmannen, etter at
selskapet har fått lov til å sette i gang med torskeopp
drett i Velfjorden i Nordland.

I klagen skriver dc at torskeoppdrett i Velfjorden kan
i alvorlige konsekvenser på fjordokosystemet gene

relt og fjordtorskbestanden spesielt, og at fjordtorsken
nå står på rødlista over truede arter.

-—Vi etterlyser også en skikkelig konsekvensutred
ning for å kartlegge følgene et oppdrettsanlegg får for
den fysiske og visuelle forurensning for turisme og fri
luftsliv, rømningsfare, gyting i merd, genforurensing,
overføring av sykdommer, trussel mot natur, miljø og
biologisk mangfold, sier Solvang.

• SØR-TRØNDELAG: Rittet
Sykkelener’n i Oppdal har blitt bedt
om å se på alternative løypetraseer
for neste års ritt. Det kommer etter
at Direktoratet for naturforvaltning
har gitt Naturvernforbundet delvis
medhold i klagen på at rittet for
styrrer villreinen i området.

Den planlagte sykkelløypa krys
ser villreinens trekkruter, og løpet
har et uttalt mål om å komme opp
i TO 000 deltakere. Sammen med
trening og turisme, kan det få store
konsekvenser for vilireinstammen.

Etter krav fra Direktoratet for
naturforvaltning skal løypetraseen
revurderes fram mot neste års ritt.

Miljøkrim i Mandal
• VEST-AGDER: Naturvernfor
bundet i Vest-Agder går nå ut mot
det de mener er miljøkriminalitet
fra Mandal kommune, etter at kom
munen valgte å sprenge i et område
hvor det er funnet gravrøyser. Etter

funnet i vår ble området omregu
lert i henhold til Kulturminneloven
med en sikringssone på fem meter
til «spesialområdebevaring». Fyl
kessekretær Gunnar Ervik i Natur
vernforhundet i Vest-Agder sier at

Rittet Sykkelenern i Oppdal må kanskje legges i ny trase til neste år.

— Lokalbefolkningen ser stor
nytte av kombinasjonen av forsk
ning og forvaltning, sier Derås, som
også forteller om besøk fra Sverige
og Universitetet i Stockholm, hvor
de også har hatt prosjekter med
fjellrev gående.

— I Sverige vil de prøve samme
type seminar allerede nå i høst,
hvor man har møter ute i naturen,
sier Derås.

4. . -
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kommunens holdning til kultur-
minner sjokkerer.

— De sprenger sikringssonen i
filler, selv om de vet at det de driver
med er miljøkriminalitet, sier han.
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y’ffa Naturvernforbundet

ØSTFOLD: Postadr.: Postboks
220, 1702 Sarpsborg. Besøksadr.:
Fylkeshuset Sarpsborg. Tif:
6911 71 53, E-post
niosvnaturvern-ostfold.no, Web:
www.naturvern.no/ostfold. Leder:
Ragnar Johnsen, Tif: 691321 34

OSLO OG AKERSHUS: Post- og
besoksadr.: Maridalvv. 120,
0461 Oslo. Tif: 22 38 35 20, Faks:
22 71 63 48, E-post: noa@rnoa.no,
Web: www.noa,no. Kontaktperson:
Anna Skog, E-post:
anna.skogsegmail.com

HEDMARK: Postadr.: Postboks 139,
2301 Hamar. E-post:
hedmarktvnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/hedmark.
Kontaktperson. Lars Mæhium,
Tif: 62 571008

OPPLAND: Postadr.. Postboks 368,
2601 Lillehammer. E-post:
opplandsjrnaturvern.no,
Web, www.naturvern.no/oppland.
Leder: Kjell Fredrik Lovold, Tif 91
89 47 51(m), E-post:
kjefregonline.no
BUSKERUD: Postadr.: 3322 Darbu.
Tif: 32750504, Faks: 32758491.
E-post. buskerud(,snaturvern.no,
Web: www.naturvern.no/buskerud.
Fylkessekr.: Per Øystein Klunderud

VESTFOLD: Postadr: v/Hans var
Nesse, Nedre Fjeilterr. 13, 3157
Barkker. E-post:
vestfoldcgnaturvern.no, Web
www.naturvern.no/vestfold.
Kontaktperson: Hans Ivar Nesse TIL
33 31 33 42

TELEMARK: Post- og besøksadr.:
Vetle Mulesv. 16,3944 Porsgrunn.
TIL 35 55 79 54, E-post: telemarkss
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/telemark. Fylkessekr.: Beate
Jas pers

AUST-AGDER: Postadr.: v/Stig
Rubach, Åsveien 5,4879 Grimstad.
E-post: austagder@naturvern.no,
Web: www.naturvern.no/aust-agder

VEST-AGDER: Postadr: Postboks
718,4666 Kristiansand. TIL
38 02 52 04, Far: 38 02 46 33,
E-post: vestagder@naturvern.no,
Web: www.naturvern.no/vest-agder.
Leder: Torbjørn Fredriksen. TIf:
38261349

ROGALAND: Postadr: Postboks
441,4002 Stavanger, Besoksadr:
Sandvigå 24, Stavanger. TIf:
51 52 8811,Faks: 51 528815,E-
post: rogalandØnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/rogaland Daglig
leder: Erik Thoring

HORDALAND: Postadr.: Postboks
1201 Sentrum, 5811 Bergen,
Besøksadr: iacobsfjorden, Bryggen,
Bergen. TIL 55 300660, Foks:
55 30 06 50,
E-post: hordalandtsnaturvern.no,
Web: www.naturvern.no/hordaland
Daglig leder: Nils Tore Skogland

SOGN OG FJORDANE: Postadr.:
Postboks 470,6853 Sogndal.
E-post:
sognfjordanersnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/vognogfjordane
Fylkessekretær. Astrid Kalstveit, TIf:
91 80 78 99

MØRE OG ROMSDAL: Postadr:
v/Øystein Folden, 6630 Tingvoll.
E-post:
moreromsdaksnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/moreogromsdal.
Leder: Øystein Folden, TIt
71533331,91812542

SØR-TRØNDELAG: Paa- og
besøksadr.: Sancigata 30, 7012
Trondheim. TIL 73 51 5224, Faks:
73 51 27 27, E-post: vortrondelagts
naturvern.no, Web:
www.naturvern.no/sor-trondelag.
Fylkessekretær: Morten lngebrigtsen

NORD-TRØNDELAG: Postadr.:
Postboks 132,7702 Steinkjer. E
post: nordtrondelag@naturvern.
no, Web:
www.naturvern.no/nord-trondelag.
Leder: Per Flatberg, TIL 90 51 5046

NORDLAND: Postadr: Postbokv
1447, 8602 Mo i Rana. E-post:
nordlandgknaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/nordland. Leder:
Erling Solvang, TIL: 95 2540 75

TROMS: Postadr.: Postboks 924,
9251 Tromsø. E-post:
tromsgnaturvern.no. Web:
www.naturvern.no/troms
Leder: Stein Arnesen

FINNMARK: Postadr.: v/Vigdis Sin,
Bergeby, 9840 Varangerbotn. E-post:
finnmarktjrnaturvern.no, Web: www.
naturvern.no/finnmark. Leder: Dag
T. Elgvin, Tif: 784 32 011

BARENTSHAVKONTORET:
Postadr.: Postboks 10, 8082 Leines.
Kontaktperson: Gunnar Album.
E-post: albumt3lonline.no, TIL
75 778410,Faks. 75778474
NATUR OG UNGDOM: Postadr.:
Postboks 4783 Sofienberg,
0506 OSLO, Besoksadr.: Torggata
34, Oslo, E-posr: infofvnu.no, TIL
23327400, Faks: 23327410.
Leder: Bdrd Lahn

Godt besøk på Frønsvollen
•OSLO OG AKERSHUS: Dennyehyttaog
besøkssenteret Frønsvollen i Nordmarka ble åpnet
ro. juni, og NOA melder om godt besøk og masse
folk på åpningsdagen og gjennom hele sommeren.

— Det bodde folk på hytta i hele juli, og store deler
av august, forteller Laila Holmen. De tre kyrne som

hører til hytta har også vært på plass gjennom hele
sommeren.

Hver helg framover vil Frønsvollen være åpen og
bemannet, slik at besøkende kan diskutere og bli
informert om markaloven, sier Holmen, som opply
ser at NOA vil holde seminarer på hytta på onsdager
utover høsten.

Ferger med regn
skogtømmer
• MØRE OG ROMSDAL: Naturvernforbundet
i Møre og Romsdal ønsker å vite om fergeselskapet
Fjordi har sluttet å benytte tropisk trevirke i fergene
sine. Forbundet har tidligere lagt merke til at det har
blitt brukt en del tropisk trevirke på fergene til Fjordi
og her nå fergeselskapet gjøre rede for sin material
bruk. Miljøinformasjonsloven gir rett til innsyn i
denne type opplysninger, og Naturvernforbundet ber Fjordi sitt syn

nå om selskapets syn på denne saken. på bruk av tro
pisk trevirke.

, NORGES
NATURVERNFORBUND

Postboks 342 Sentrum
0101 Oslo, Norge
Besoksadr.: Grensen 9 B, Oslo
Bankgiro: 7874 OS 56001
TIf: 23109610
Faks: 23109611
E-post: naturvernpmaturvern.no
Internett: www.naturvern.no
Medlemskontingent:
Hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter: kr 175,-
Familiemedlemvkap (ev. inkl, ett medlemskap i Miljøagentene): kr 420,-
Student-/pensjonistfamilie (ev. med Miljøagentene): kr200,-
Livsvarig medlemskap (inkl. Natur & miljø). kr 7000,-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem av det
lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

Møre og Roms
dal undersøker
fergeselskapet

Samarbeider Kamp mot
med Søviknes kraftlinjer
• HORDALAND: Naturvernfor- Hordaland,somvartruetavnedleg- • SOGN OG FJORDANE:
bundet i Hordaland har sammen gelse. Naturvernforbundet i Sogn og Fjor
med Os-ordfører, Terje Søviknes, — Direkterutene fra Bergen til dane fortsetter kampen mot kraft-
sendt brev til busselskapet TIDE. Nord-Hordaland er nå gjenoppret- linjene som skal gå fra ørskog til
Der oppfordrer de selskapet om tet, forteller fylkesleder i I lordaland Fardal, som blant annet er planlagt
å bedre rutetilbudet sørover fra Naturvernforbund Ingar Flat- gjennom Geiranger og flere vernede
Bergen, slik at kollektivtrafikk kan landsmo. vassdrag. Leder i Sogn og Fjordane
bli et reelt alternativ for de som Ellers har sommeren i Hordaland Naturvernforbund, Astrid Kalstveit
pendler. De skriver i brevet at et vært preget av kampen mot telefon- sier at de fortsetter mobiliseringen
bedre busstilbud til Os vil kutte katalogene, og Sverre Stakkestad mot kraftlinjene gjennom fylket,
klimagassutslipp, redusere lokal uttalte følgende i Bergens Tidende: og at de ønsker å ta saken opp på et
luftforurensing og bidra til å redu- — Jeg har sendt min katalog til høyere politisk nivå. Naturvernfor
sere køene. markedsdirektøren i Eniro i posten bundet sier at dersom overførings

Dette kravet kommer etter at — uten porto. Jeg oppfordrer alle linja fra Sogn til Møre skal komme,
Naturvernforbundet har bidratt andre til å gjøre det samme. Det er finnes det bare en forsvarlig løs-
til å legge press på selskapene for å en klar måte å gi beskjed om at vi ning, nemlig å legge linja i sjøkahel.
gjenopprette bussrutene til Nord- ikke ønsker dette svineriet.

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen dersom listen
skal endres. TIf. 23 1096 10/1 5. E-post: das@naturvern.no
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Lagersalg
Vi har ryddet pa lageret vart, og legger

en rekke av vare tidligere produkter

ut for salg: Bøker, brevpapir, leker

balkjeler, porselensboller mm

Noen av produktene kan du

ta gratis dersom du bestiller

andre varer.

Ga inn pa:

www. naturvern. no/butikk

Fj elikniv
20 cm lang kniv av utsøkt kvalitet. Skaftet er laget
av masurbjork og eggen er laget av 3 lags laminert
rusti ritt stal. Torkle og slire i
ekte lær. Ordinær pris: 550,-
Medlemspris: 475,-
Vervepris: 2 medlemmer

Seks små
naturhåndbøker
lllornster, Fisker, Fugler,
Trær og busker, Smakryp,
Spor og sportegn. Fra
Aschehoug.
Ordinær pris pr stk: 100,-
Medlemspris pr stk: 80,-
Vervepris: i medlem pr stk

Bergans ryggsekk
Lett, funksjonell 30-liters
kvalitetssekk. Ideell til
turer, skole og jobb.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 360,-
Vervepris: 2 medlemmer

T-skj orte
I [elt nye lysehlae, skogsgronne
og sorte kvalitet t—skjorter i oko—
logisk dyrket bomull. Vi har
ingen plan(et) 13. For denne pla—
net ønsker vi a ta bedre vare pa!
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: i medlem

Globaliseringens Atlas
Om en truet planet, globaliseringens vinnere og
tapere, langvarige internasjonale konflikter og
Asias ustoppelige vekst.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: I hovedmedlem

Termos
Staltermos, 11

med Natur ern—
forbundets logo.

Ordinær pris: 200,-
Medlemspris:

160,-
Vervepris:
i medlem

Fuglesang-CD
Dobbel CD med 197 nordiske fuglearter,
enkelt a finne fram.
Ordinær pris: 295,- Medlemspris: 230,-
Vervepris: i medlem

/ ,,r&iju’, Fugleplakater
*4 i Fire flotte fugleplakater med vare vanligste
, fugler. 45x65 cm.

Ordinær pris: 60,- Medlemspris: 45,-
-— Sett med alle fire plakater:

t Ordinær pris: 190,- Medlemspris: 140,-
L Vervepris: i medlem

100 norske naturperler
360 prakfulle fargehilder og gode reiseskildringer
av Norges nasjonalparker og velkjente turist
steder som Preikestolen, Geiranger, Jostedals—
breen og Nordkapp. l3ortgjemte skatter og natur—
perler som mystiske Reinoya i Porsanger, ursko
gen Jutulliogget I led marke og Jeluya kulturlan—
skap. Her far man lyst til a reise rundt i Norge!
Ordinær pris: 400,- Medlemspris: 320,-
Vervepris: 2 medlemmer

Kjære medlemmer!

Bruk avtalegiro!
Så sparer Naturverntorbundet tid, penger og papir!

0

Soppkniv
Foldekniv med borste til
soppturen. 1-landtak i
tre og knivblad i rust—
fritt stal med kanvas—
veske.
Ordinær pris: 120,-
Medlemspris: 100,-
Vervepris: i medlem

I I LLLL

- /
/\\“

a

IAvtaIeI1Ifl
NAVN, BETALER

Jeg betaler gave/medlemskap over ADRESSE: .

AvtIeGiro.
Ti,, nm ki,nt(, hier(t) PDSTNR POSTSTED Norges

[J ti’ I hal’, ar J matied llelast mitt kontonumrner I I I I I I I
Naturvernforbund

bli p per trekk kr.
_

50 0) 200
[ Jei ,,e.ki’, ikke i motta ,,rsel ti,rkant ,,s betaling. Svarsending 0362
Jeg ,n’,ker skattefradrag for gaver mellom

501) —1200)) kr/ar (4rkti’r ikke kontingent), ‘ ‘ ‘ 0090 Oslo
Annet bil, ,p kr. og oppgir personnummer tur rapporter— I inansavtaleko en krever at din

_________________________________________________________________________

ing ti) ska)ie,t,r,’kti,r,,t,-) setter en (fl re min,,’ ter trekk, og
i har satt iteti til kr troll pr trekk.

(i ,9i’i iii’ ek’.ti,i ‘‘,n er til \,i)ur\ ein),,, l’iiii,ti’) i
I )ette for å ta Irirvili’ liii )reinti,tige

.1 opprette ‘ii I.el.ilirig’.is ta),’ som dekker mer enn

kontrni’eni,-n. Om avtalen kun g)ekter kirritingent endringer i triO) in >ii nm. ,\ngi

o)rptoinl nr si til arhge trekk ei I. annet hekrp Kr.

ender du kupungm’n i r’gm’ir ktiin til ritt,
Klt)n )t ylle’. ut ‘v ‘iN’)

bruk ad reise: Niirge’. Nato o om liirbti tid,
l’ostboks 342 Sentrum, 1)11)1 (3shi Norges Naturvernforbunds bankkonto er 78740555943

Medlemsfordeler
r “or medlemsmagasinet Natur & Miljø fire ganger i aret. Halv pris pa kundekort hos NSB som gir 30% rabatt pa

isene. I familiemedlemskapet rar ett barn gratis medlemskap i Miljøagentene, og fàr tilsendt 4 aktivitetspakker i
aret med inspirerende idéer og mlljøoppdrag. Rabatt pa salgsartikler. Medlemmer og støttespNere over hele landet
er Naturvernforbundets viktigste ressurs til à møte de voksende miljeutfordringene!

Bli medlem, registrer deg på:

naturvern.no/medlem • e-mail: naturvern@naturvern.no telefon 23 10 96 10



Innlegg Innlegg sendes til redaksjonen@naturvern.no — skriv «innlegg til Natur & miljø» i emnefeltet.

Brann i livets bibliotek

D
en svenske ELT-parlamen
tarikeren AndersWijkman
la fram viktige synspunk

ter pa hærekraftsutfordringene
verdenssamfunnet står overfor i
forrige nummer av ATa tur & miljø.
Jeg er helt enig med Wijkman i at
teknologi alene ikke vil løse disse
utfordringene og at det vil være
avgjørende å integrere hensynet til
natur og miljø i økonomiske beslut

finger.
Jeg mener at et

viktig utgangs
punkt for arbei
det med bære-
kraftig utvikling
er å se samfun
nets ressurser
i vid forstand,
realkapital, men
neskelig kapital
(i form av kunn
skap og arbeids
evne), finanska
pital, natur- og
miljøkapital
under ett. I-[isto

risk har velferdsutviklingen i Norge
og andre land skjedd gjennom en
sterk vekst i menneskelig kapital
og realkapital. Vi er blitt rikere, og
lever lengre, mens komponentene i
rikdommen som utgjøres av natur
og miljø er blitt stadig knappere.
Naturen har en dobbelt verdi, natur
og naturopplevelser har stor verdi
i seg selv, og naturen — naturkapi
talen er en forutsetning for øko
nomisk aktivitet. Miljøet står også
i en spesiell stilling fordi en kan
overskride naturens tålegrenser
med uopprettelige følger. Klimaut
fordringene, overheskatning av
naturressurser, tap av biologisk
mangfold og spredning av miljø-
gifter, har bidratt til at hærekraftig
utvikling har kommet på dags-
orden. Utfordringen er å utrydde
global fattigdom samtidig som
økologisk balanse og velferd sik
res for framtiden.

I [ensynet til å se miljø og øko
nomi i sammenheng er en viktig
arsak til at Finansdepartementet
har fått ansvaret for å koordinere
arbeidet med hærekraftig utvikling
og at hærekraftig utvikling na er
fast tema i de arlige nasjonalbud
sjettene. Det har bred støtte.

Denne institusjonelle forankrin
gen er imidlertid alene ikke nok,
det må lages politikk og strategier
for hvordan hensynene konkret
kan ivaretas. Det er dessuten avgjo
rende at arbeidet er godt forankret i
befolkningen.

Regjeringen la fram en ambisiøs
klimapolitikk tidligere i sommer.
Regjeringen vil legge fram en opp
datert strategi for Norges arbeid
med hærekraftig utvikling i nasjo
nalbudsjettet i høst. Strategien
erstatter den forrige regjeringens
strategi fra 2002 og handlingsplan
fra 2003. Strategien vil være bredt
forankret, gjennom en serie hørin
ger av frivillige organisasjoner, fors
kningsinstitusjoner og kommuner.
En ekspertgruppe fra Sverige og
Uganda har gått kritisk gjennom
Norges politikk på området og er
kommet med gode forslag ti] forbe
dringer til den nye strategien. Alle
departementer har også vært invol
vert i arbeidet.

Parallelt med framlegging av
strategien vil vi presentere justerin
ger i indikatorsettet for hærekraftig
utvikling. Indikatorene skal syn
liggjøre om Norge er på rett vei i
arbeidet med bærekraftig utvikling,
miljøet inngår som viktig del.

Både ekspertgruppen og andre
mener det er behov for a vurdere

En ekspertgruppe fra Sverige og
Uganda har gått kritisk gjennom Norges
politikk på området og er kommet med
gode forslag til forbedringer til den nye
strategien.

hvordan vi kan integrere hensynet
til bærekraftig utvikling bedre i
offentlige beslutninger. I kjølvan
net av hærekraftsstrategien vil
regjeringen se nærmere pa hvordan
hensynet til bærekraftig utvikling
bedre kan ivaretas i arbeidet med
nasjonalbudsjettet og i behandlin
gen av hudsjettforslag, tiltak, regler
og reformer.

Norge og andre nordiske land
var blant de første til å bruke øko
nomiske virkemidler i miljøpoli
tikken for å integrere hensynene
til økonomi og miljø. Mil jøavgif
ter stiller forurenserne overfor
kostnader ved å forurense. Slike
økonomiske virkemidler gir også
insentiver til teknologiutvikling.
Når Norge knytter seg til EUs kli
makvotesystem neste år vil rundt
70 prosent av norske utslipp av
klimagasser være omfattet av øko
nomiske virkemidler som avgifter
eller kvoter.

Klimautfordringen representerer
vår tids største globale markeds
svikt og en av de viktigste utfor
dringene knyttet til bærekraftig
utvikling. Det vil være avgjørende
å få på plass en bred og amhisiøs
internasjonal klimaavtale som
bidrar til en internasjonal pris
på det å slippe ut klimagasser.
Å begrense den globale tempe
raturokningen til 2 grader, som
regjeringen og EU mener bør være
et internasjonalt mål, vil kreve
omfattende bruk av økonomiske
virkemidler og ha betydelige øko
nomiske konsekvenser. Det er
derfor helt avgjørende at finansde
partementene internasjonalt enga

sjerer seg pa klimaområdet.
Norge arbeider for dette, og det
er med glede jeg kan konsta
tere at det med den neste store
runden i klimaforhandlingene
— på Bali i desember — for første
gang vil være et møte mellom
finansministere fra mange land
om hvordan de kan bidra til å

D
e siste femti årene har vi mennesker
ødelagt mer av naturrikdommen enn
det som ble ødelagt fra tidenes morgen
og frem til da. Dette var en av konklu
sjonene i en FN-studie fra 2005. Vi står

rett og slett ovenfor den største utryddelsen av plante
og dyrearter siden dinosaurene forsvant for 6 mil
lioner år siden. Livets hibliotek star i brann. Og det
verste er at vi ikke forstår hvilke konsekvenser dette
har for oss.

Utryddelse av arter kan føre til mer problemer for
matproduksjon, vannkvalitet og klimaet. Dette står
å lese i det anerkjente tidskriftet Ntflurc. Forskere sier
at det hiologiske mangfoldet er essensielt og at ingen
ting er overflødig. De oppdager at jo flere av naturens

-

- 9sesser som studeres, jo flere arter viser det seg at
etosessene er avhengige av. Funnet ma få stor betyd
ning for politikken, fordi menneskeheten er avhengig
av mange avgjørende tjenester fra okosystemene. I Ivis
ikke det far konsekvenser for politikken, kan vi stå
ovenfor en utryddelse som blir skjehnesvanger.

Alle disse sammenhengene hverken ser eller skjøn
ner jeg, der jeg ligger i lyngen på Varangerhalvøya en
flott augustdag og hører om fjellrevens tilbakegang.
Fjellreven er en av de mest utrydningstruede artene i
Norge. Flere prosjekt er satt
i gang for å holde liv i
den og få den tilå
føde flere valper.
På Varanger
halvøya er
fjellreven
truet av
klimaend
ringer og

ireven.

skal nås, penger mangler det også.

leder prosjektet kan fortelle meg, der jeg ligger i lyngen
og ser lengselsfullt ned på multemyra, at prosjektet så
langt er vellykket. Rundt kokgropa fylt med reinskjøtt,
senere på kvelden, tikker det inn ei melding fra Bør
gefjell. Den syvende ynglingen av fjellrevvalper i år er
registrert. Meldingen hilses velkommen med juhelrop
og skål. Situasjonen er så kritisk at det er verdt a skale
for hvert kull og hver valp som fødes.

I 2002, på det tredje verdenstoppmøtet om miljø,
forpliktet Norge og en rekke andre land seg til å stanse
tapet av naturrikdommen innen 2010. Fem ar etter er
det lite som gir grunn til optimisme.

Selv om to regjeringer og et Storting har slutta seg
til målet her i Norge finnes det ingen plan for hvordan
vi skal stanse tapet. Takket være Naturvernforbundet
i Halden ble det satt fokus på den siste gjenlevende

populasjonen av sommerfuglen Klippeblåvinge da
de klaget på reguleringsplanen som berørte

artens leveområde. I ladde ikke
Naturvernforhundet reagert

er det ikke sikkert sommer
fuglen ville blitt berget. Er
det virkelig så dårlig stelt
med arstvernet i Norge at
artene er avhengig av frivil
lig innsats for å overleve?
Ting kan dessverre tyde på

det.
Kunnskapen om

artsmangfoldet er også
mangelfull. Vi kjenner til

standen til omlag halvparten
av de kjente artene i norsk natur,

og bare en trededel av de artene vi
antar finnes her. Artsdatabanken i

Trondheim har gjort en formidahel inn
sats siden de ble startet for få år siden, men
så langt har de ikke fått nok penger til å
gjøre jobben grundig nok.

Det er to og et halvt år til vi skal ha redda
fjellreven og stanset tapet av de andre
artene. Fortsatt har ikke myndighetene
noen strategi for hvordan målet skal nås,
penger mangler det også. Vi vet jo knapt
hvilket utgangspunkt vi har. Det er pa
høy tid at målet tas seriøst og at vi slutter
å skryte av at de var blant de første til å til-
slutte oss målet. Vi kan fort bli de første til å
bryte det også.

En strategi for bærekraftig utvikling
Det er to og et halvt år til vi skal ha redda fjell-

reven og stanset tapet av de andre artene. Fortsatt har
ikke myndighetene noen strategi for hvordan målet

• Innlegg

Av finans
minister Kristin
Halvorsen

.]

Der
for er

det satt
igang et

prosjekt med
støtte fra Natur

vernforhundet som
går ut paåtaut
rodrev og gjøre for
holdene lettere for
fjellreven. De som

/
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Miljøagentene er Norges ledende miljøvern
organisasjon for barn. Miljøagenter oppdager vår
fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom
mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbei
der for a gi barn troen pä seg selv, framtiden og at det
nytter a gjøre noe.

BARNA HAR TALT!

Miljøagentparaden 2007 gikk oppover Karl
Johans gate mot Stortinget. i 000 barn hadde et bud
skap til
politikerne: Pa tide å ta miljøet og barna pa alvor’ Kare
Willoch var på samme lag som Miljøagentene da
Kristian (li år) holdt denne appellen til
Stortingspresident Thorbj ørn Jagland:

“På vegne av miljøagenter over hele landet, vil vi
gjerne få overrekke ønskene for jorda var. De handler
om at vi tar vare pà mennesker, dyr og natur. Vi haper
at politikerne vil jobbe for å oppfylle våre ønsker.
Miljøagentene skal hjelpe dere så godt vi kan.
Vi kommer tilbake, for Miljøagenter har nemlig rett til å
si ifra!”

-

Grønn Barneby dreier seg ogsa om å ta miljøet og
framtiden pa alvor. Det var fest i Àlesund da byen ble
Grønn Barneby i sommer. Miljøvernminister Helen
Bjørnøy var med pa moroa. Det er Miljøagentene som
gir byer rett til å kalle seg Grønne Barnebyer. Men
tittelen forplikter. Byene skal ta særskilt miljøansvar og
ta barna med pa råd nar de legger planer for framtida.
Norge har i dag syv Grønne Barnebyer: Oslo,
Trondheim, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø
og Àlesund.

Miljøagenter har rett til å si ifra. Vi
trenger flere barn som sier at de er
glad i naturen og lei av miljøsinkene.
La barna bli medlem, så får de sitt
eget medlemsblad med oppgaver,
oppdrag og mange gode miljøtips.

Som miljøagent får du:

Bursdagshilsen

Bli miljøagent på
www.miljoagentene.no
Du kan også ringe eller sende e-post
til Hovedkvarteret: TIf 23 10 95 30,
post@miljoagentene.no

Miljøagentene ønsker flere aktive
lokallag i Norge. Vi ønsker å gjøre

0 barn glade i naturen, slik at de som
voksne beslutningstakere vil ta vare
på den.

Hva gjør Miljøagentenes lokallag?

Går på jakt etter dyrespor, gjør en butikksjekk, snekrer
fuglekasser, gar pà tur, lærer om dyr, går natursti, lager
mat rett fra naturen og mye mer.

Ikke nøl med å ta kontakt med Hovedkvarteret. Vi skal
hjelpe dere i gang. TIf 23 109530,
post@miljoagentene.no

Vi oppfordrer også Naturvernforbundets lokallag til å
samarbeide med Miljøagentene om å tilrettelegge
barneaktiviteter som vi kan finansiere.

Miljéagenter;IL’
Med rett til si ifra

ti -

L_’I i-1. -q

Verden trenger flere Miljoagenterl

Klimaet er i endring. De unge er ikke
interessert i å rydde opp etter de
voksne. Vi må gjøre noe nå!
Miljøagentene bruker sin rett til å si
ifra!

(0o

Miljøagentrapporten i posten 6 ganger i året

Velkomstpakke

Ditt eget miljøagentkort

Hemmelig oppdrag

Tilbud om aktiviteter

Start et lokallagl

___________

NORGES LEDENDE
MUØVERNOR6ANISAS)ON FOR BARN

Bli medlem her
www. miljoagentene. no

Bli medlem her
www.miljoagentene.no L1PAGENTENE

MED RETT TIL Å SI IFRA



• Quiz

1. Hvor kommer alle deeur
peiske ålene fra?

2. Hvor mange bjørner fin
nes det i Norge?

3. Hva er det høyeste fjellet
i Afrika?

4. Hvor mange dager uten
nedbør hadde Oslo i juli?

5. Hva heter hovedstaden i
Tadsj ikistan?

6. Hvilken stortingsrepresen
tant var leder for Natur og
Ungdom i 1993—1994?

7. Hvem ble tildelt norsk
kulturarvs kulturlandskaps
pris for 2007?

8. Hva heter den svenske
statsministeren?

9. Og hva heter miljøminis
teren i Sverige?

10. Hvor mange personer
brakte flytoget til og fra Gar
dermoen i løpet av første
halvår?

11. Hva heter veien det
krangles om skal være åpen,
stengt eller bli fjernet på
Dovrefjell?

12. Når ble det for første
gang produsert strøm fra
et atomkraftverk, og hvor
skjedde dette?

13. En tidligere statsrad
og AP-politiker er leder av
Riksrevisjonen som tidligere
i sommer slaktet norsk are
alpolitikk. Hvem er det?

14. Hva heter Norges største
nasjonalpark?

15. Hva heter Norges minste
nasjonal park?

16. Hva heter og hvor ligger
det som er verdens eldste
nasjonalpark?

17. Miljøverndepartementet
har nylig godkjent prøvebo
ring i et nytt havområde sør
i Norge, hvor?

18. Hvem er Riksantikvar?

19. I hvilken kommune lig
ger Norges to høyeste fjell?

20. Og hva heter det høy
este fjellet i Telemark fylke?

Informasjonssjef Lena Petersson i Startour
forteller at de kun har fått positive tilba
kemeldinger på prosjektet som var nytt
av året.

— Alle turene vi hadde ble utsolgt tvert!
Og det var alle typer mennesker, også bar
nefamilier og familier med eldre barn som
bestilte turene, forteller Petersson. Som
også melder om at de reisende kom med
tog fra hele landet for så å ta toget videre
sørover.

I-Jun forteller at selskapet na ser på
flere ulike turer til neste år, blant annet
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velge mellom fly og tog.

For folk med flyskrekk -

Chartertog er som navnet antyder tog
mot sydligere strøk, hvor du bestiller hele
reisen inklusive hotell hos operatøren.
Chartertoget henger sammen med en ny
trend innen reiselivsbransjen, som kalles
slow travel. Man ser på hele reisen som
opplevelsen, og turen til stedet er like
mye verdt som det å komme fram. Peters
son forteller at miljøhensyn, bærekraftig
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turisme og ønsket om å prøve ut noe nytt
var grunnen til at de startet med togpro
sjektet. Hun mener toget kan få renes
sanse etter at fly har vært dominerende på

( semarkedet veldig lenge.
— Mange av de som er rundt tretti år i

Togsamarbeid skal
kapre flypassasjerer
En allianse mellom ni togselskaper i sju
europeiske land skal trekke kunder ned på
bakkenivå.

De store togselskapene i Europa inngår
et samarbeid for å kapre passasjerer, kalt
Railteam Alliance. Målet er å stjele opp
til ti millioner passasjerer fra flyselska
pene over til jernbanen. Samarbeidet
er et svar på tilsvarende samarbeid hos
flyselskapene, og skal gi fordeler til dem
som bruker toget flittig, skriver Dagens
Næringsliv.

Det er togselskap i Frankrike, Tyskland,
Belgia, Nederland, Østerrike og Sveits som
i første omgang samarbeider. Så langt skal
de tilby felles fordelsprogram, bookingsys
tem og etter hvert koordinering mellom
togrutene.

Guillaume Pepy i det franske togsel
skapet SNCF sier til BBC at europeiske
høyhastighetstog har en hastighet på over
300 km i timen, noe som gjør at de abso
lutt kan konkurrere med fly.

dag, har aldri tatt tog før, for det har alltid
vært like billig å ta fly. I tillegg kan det
fungere som en slags interrail for voksne.
Enten de som har vært på interrail tidli
gere, eller de som aldri kom seg ut som
ungdommer.

I tillegg forteller Petersson om et annet
aspekt ved togreisende.

— Veldig mange har ringt til meg per
sonlig og takket for tilbudet fordi de er
redde for å fly, men orker ikke å organi
sere hele reisen selv, så dermed har char
tertoget enda en positiv effekt.

Miljø-
film
I kjølvannet av sukses
sen til flere store miljø-
filmer som har vært de
siste årene, kommer nå
en ny dokumentarfilm,
og denne gangen er
det Leonardo DiCaprio
som står bak.

Filmen tar for seg
hvordan menneskene
påvirker jordas øko
systemer og en rekke

www.miljostatus.no

Mange vet sikkert om denne siden fra før,
men i disse valgtider kan den være verdt
en ekstra titt. Siden er utrôlig omfattende
og har all slags informasjon om målbare
og ikke målbare størrelser rundt miljø.

Miljøstatus er utviklet av de ulike mil
jødirektoratene, blant annet Direktoratet
for Naturforvaltning, Riksantikvaren,
Statens Strålevern og Norsk Polarinstitutt.
Det er Statens forurensingstilsyn som har
det redaksjonelle ansvaret for nettstedet.

Siden er delt inn i flere ulike temaer,
og under hvert av temaene kan man få
se mål og nøkkeltall for det valgte emnet,
og du kan også se på kartet hvis du vil
finne ut hvordan det er der du bor. For
eksempel kan man få opp alle vernede
bygninger over hele landet. Hvis du vil
vite hvor det finnes verneplaner for vass
drag, så finner kartet det fram for deg. Og
tror du at ditt fylke er bedre enn andre til
å resirkulere avfall, sà kan du finne ut det
gjennom å sammenligne fylkene.

En del av innholdet på siden fungerer
veldig bra, mens andre deler kan være
vanskelig å finne fram i. For eksempel så
kan man søke på ulike naturtyper rundt
om i Norge. Og kartet viser hvor det fin
nes slike typer, men sier ikke noe om hva
slags naturtyper det er snakk om.

Lunner kommune inneholder for
eksempel ikke en eneste naturtype, hvis
man skal følge oversikten på miljøstatus.
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• Nettsiden
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• Svar quiz
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kjente personer er
intervjuet, blant
annet Mikhail Gor
batsjov og fredspris
vinner Wangari Maa
thai. DiCaprio selv er
forteller og står som

opprettet i 1998 en
miljøstiftelse som
arbeider med miljø-
problemer knyttet til
global oppvarming,
ferskvann, biologisk
mangfold og økosys

produsent. DiCaprio temer i havet.
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Et stoff som skal tilsettes jorda kan bli red
ningen for tørre jordbruksområder. Ifølge
Universitetet i Stavanger sine nettsider er
biomembranen et pulver, uten kunstige
eller farlige kjemikalier, som enten blan
des inn i jordsmonnet før planting eller
blandes i vann og sprøyles på jorden etter
planting. Membranen hjelper til med å
holde på vannet og gjør det tilgjengelig for
plantene. Biomembranen vil også binde
sand og være med å regulere tempera
turen i jordsmonnet. På den måten kan
membranen gi bedre og større avlinger,
samtidig som den bremser den globale
oppvarming.

Akkurat nå testes stoffet ut på Jæren,
og det har også vært testet i Nigeria hvor
testdistrihutører etterspør stoffet.

Kan minskeC02-produksjonen

Hovedpersonen bak hiomemhranen er
Torfinn Johnsen, oppfinner fra Rogaland,
som har jobbet med oppfinnelsen i 25 L

Den ubeskjedne målsetningen til produk
tet er at det kan være med på å redusere
vannmangel i tørre strøk nær ekvator, øke

avlinger og fruktbarhet i jordbruksomra
der og senke temperaturen på kloden så
mye at den globale oppvarmingen stanser
helt. Membranen fungerer på den måten
at den refiekterer solenergien tilbake til
atmosfæren. På den måten blir temperatu
ren i bakken lavere.

— Jo høyere bakketemperatur, jo større
C02-produksjon, sier Johnsen til NRK.

— Dersom vi kan senke temperaturen i
bakken, vil vi derfor også minske denne
produksjonen, hevder han.

Mer enn bare miljø

Johnsen kaller membranen verdens stør
ste miljøoppfinnelse.

— Du kan til og med sløyfe miljø, sier
han til Dagbladet.

Ifølge Jærbladet går det rykter i for
skerkretser om at det kan være snakk om
en Nobelpris hvis Johnsens oppfinnelse
kan holde det den loveL Johnsen uttaler
til bladet at han ønsker at biomembranen
skal bli et klimaprodukt med landbruks
profil heller enn et landbruksprodukt
med klimaprofil.

Biomembranen vil kunne hjelpe mot at
jorubruksområder tørker ut.

Produksjonen av stoffet er ennå ikke
startet, så prisen for forbrukere og kunder
er ikke fastsatt. Men selskapet uttaler at
det er viktig å få satt i gang produksjonen
snart, slik at de kan begynne å tjene pen
ger. Til det trenger de dokumentasjon på
at produktet virker, og det er

CICERO — Senter for Klimaforskning
som skal være uavhengig instans i arbei
det for å dokumentere nyvinningen. En
kvadratkilometer tørr jord skal dekkes
med membranen, og så skal en satellitt
måle strålingen tilbake i atmosfæren.

Erstatter ikke Kyoto

Johnsen understreker at dette ikke er noe
alternativ til Kyototiltakene.

— Tiltakene som finnes der må komme
i tillegg til dette, sier han, og forklarer at
utviklingen av produktet har kQmmet
veldig langt, sier han til Natur og Miljø.

— Den afrikanske varianten kan være
ferdig for markedet, vi ønsker å etablere
en industri av dette. Men vi har kommet
veldig langt i utviklingen av produktet,
avslutter han. • Martin Ødegaard
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Vil redde klimaet og avlingene
En biomembran kan være redningen både for global oppvarming og matmangel
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Tilnærmet alle miljøskadelige batterier
kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR®
- Vi tar produsentansvaret på alvor
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