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kuiilei;itisen etter at EF
ikke ville følge hans
p1 r for en energiskatt

et Europeisk miljø
vuritblsyn. Di Meana har
vært en meget aktiv
niiljøvernkommisær, og

• I deler av USA kos
ler elektrisitet fra vind-
kraft ikke mer enn strøm
fra mer tradisjonelle
kraftverk. I California
leverer vindkraften strøm
til 150 000 husholdning
er. Tyskerne satser også
på vinden, med 663
vindkraftverk og en sam
let effekt på 93 mega
watt.

Leder

På vitcl1skapens
nn

M
ed Regjeringens nye erkjennelse
av at vitenskap skal styre milji —

politikken, ligger det an til en
revolusjon innenfor ticlligrre omstrjdte
temaer, som barskogvern og klimapoli—
tikk.

— Viker vi fra vitenskapelig pavist virke
lighet i var miljøpolitikk, er dette å under—
grave vart viktigste vern og VCfl i denne
politikken — nasjonalt og internasjonalt, sa
utenriksminister Thorvalcl Stoltrnberg like
etter at beslutningen om a gjenoppta den
kommersielle hvallangsten var gjort kjent.

Det skal bli spennende a følge Regje
ringens videre arbeid innenfor h.ltet viten—
skap og miljø. For vitenskapens tale er

,k1ar pa flere omrader. Norge bør for ek—
mpel verne minst 750 kvadratkilometer

prociuktiv skog. Og de globak utslippene
av Idimagasser ma reduseres med 60 til 80
prosent, mest i inclustrilanclene.

Vitenskapelige konklusjoner legger
dessuten grunnlag for store endringer i
lorvaltningen av ulv, bjørn og vassdrag —

for a nevne noe.
Men det er sjelden lagt sa stor ekt pa

vitenskapens tale i saker som gar i natu
rens favør, og det kan neppe sies a være
pakre’et av hensyn til naturen at vi fanger
hval.

Det er riktignok bred aksept i Norge for
de vitenskapelige beregningene som
tilsier at vagehvalbestanden taler en for
siktig beskatning. Ogsa Naturvernlorbun—
det er enig i det. Men det nærmer seg
misbruk av vitenskapelige data nar et
hostbart overskudd blir brukt til a hevde
at man mci drive fangst. Før kommersiell

0 ngst gjenopptas ma det være regler pa
‘-plass som sikrer kontroll og forsvarlige

koter. Slike regler er under utarbeiclelse,
og flertallet i Den internasjonale hval—
fangstkommisjonen (IWC) har gitt sin
tilslutning til en modell for a fastsette
kvoter. Som eneste land stemte Norge
mot en resolusjon som godkjente denne
modellen, fordi de mente den ville gi l’or

ningssystem er p’ plass, valgte altsa den
norske regjeringen a annonsen med
brask og bram at man gir blallen i hva
IWC matte mene. I landleniawn i hvalsa—
ken inngar i klassisk statsvitenskapelig
teori; nar det røyner pa det interne sam—
holdet, i dette tilfellet tyclligst vist gjen
nom Nord—Norges motstand mot EF, gjel
der det å skaffe seg en ytre hende. At
«fienden i sa stor grad skulle bli EF, var
apenbart ikke helt beregnet.

Det viktige i denne saken er at Norge
inntar en h( ildning s m setter internasj )—

nalt miljøvern og andre lands respekt lor
internasjonale avtaler i kne. Det klinger
hult nar vitenskapelig data blir brukt til å
sette slike hensyn til side. •

lave kvoter.
Istedet l’or a vente pa at et nytt horvalt—
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BISON: Indianerne gjorde nytte av alle deler av hisonen,

til mat, redskaper ogpynt. Etter å ba vært på randen at’
utryddelse, er det livgivende dyretpå vei tilbake. Side 4—9

BLEKKSPRUT: Langs norskekysten lever de virkelige Blek

kufer. Varias/onen er stor, fra noen centinieter lange små
tasser til giganterpå mange meter i havdypet. Side 10—15
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Nok et eksempel på naturens eget kamufksjeverk:
hvalens eiendommelige snuteutvekst.

LØSNING: Natur & Mil/ø presenterer Naturver;UhrhiI udets

løsning for lagriiig av spesialavfallet, som lar Dot ‘re//el//å
være i fred. Side 20—24
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(New Scientist)

Vindkraft i
iiicdvind

Kalbiodig og
utilstrekkelig

.Den tradisjonelle
vitenskapen beskriver,
med sin karakterisitiske
kaldblodighet, forskjelli
ge alternativer for vår
utslettelse, men makter
ikke lenger å tilby en
effektiv og realistisk,
brukbar anvisning til å
awerge dem... »

(Vaclav HEtvi’l)

Nesehorn
uten horn
•I Myndighetene i

Zimbabwe skjærer li
net av 300 svarte cc

horn i sommer. Ileicik
ten er å redde dciii lii
stadig mer p’lg iii’
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krysser grensen lii
Zambia. EI lccciiclcil
neshorn er tillitt

for krypskylteria
kan selge Iccm ‘I ca

rundt 1’) 1)1111 kicicer ‘i

kilo.

RIO: Aldri har så mange statsiede
re vært samlet. Men hva utrettet
de i !?ioSide 33—35
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BISONEN
GJENEROBRER

PWERIEN
MONTAiVA/SØR-DAKOTA (Natur & Milfø): Bisonen gresser ig/en på

prærien. For indianerne var hisonen lii’çi/ørereiz, selve symboletpå Skaperens

verk. Da dyret ble nedslaktet. begynte også præriestamniene å dø. »

N&M • BJØRN SLEYLO (tekst og foto)

1.
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elloin de tørre
aseiie i Niontana
holder et l)al
natten pa a\ —

stand. Fl;initte—
ne kaster et rodlig skjar over
det strie prarlegresset, mens

den tørre askveden knitrer og
sineller i den tause kveldsiuf—
len.

)Vfl meter fra balet I r( mer
en hvit, gammel i)iS( )flskalle
øverst pa en liten jorclhaug.
Den vender I )ort fra balet, m >t
en liten. igloo—liknende hite
bygd av kvister dekket med
esenning. Fra hytten stiger
en atonal, olelsesladet sang

1YH )t stjernehiminelen, et
Idagende rop mcci en primitiv.
u rgammel styrke. i kl er av—
slutningen pa ehevenne—indi—
anemes s’ eat 1 )dge» serento—
ni, ln’ r familie og venner
samles inne i sveitehytten lor_%
a tilbe Skaperen. i lytten va..
ines ned glodende stener fra
b;i lei utenfor, si en clnkes
mimed vmnn for a skape rene
sau naen.

Men det er hisonskallen
uienfbr apningen som er sen—
mi I i svemtehytt a . 11 )r cheven—
nene er bisonen selve symbo—
lei pa styrke, kunnskap og
ømhei. De seiler bisonen pa
j( ada Imeiet for a i rekke styrken
fra Skaperen, som ga cheyen—
nene og ili. andre prariestam—
mene lmis men ir ai de skulle
trives og blomsire.

Da de h ite nvbyggerne og
pelsjegerne — Oppmuntret av
den amerikanske haren — nes
ten ni ryddet hisonen pa slut
ten av I 500—tallet, I )eiydde del
ogsa slutten pa elieyennenc
tradisjonelle Jegeri ilvi.relse
Stammen var fullsiendig av
hengig a his men h r mat. ut
styr og klar, og sank snart ned
i den dypeste ni md. Fiter emi sis—
mc, chsperat seier over general
Cusier i slaget ved Little Big—
In rn i 1576 ble denne stolte,
stridige stammen som kalte
seg tsistsista,c— folket — krdre—
vet til et lite reservat i det si ir—
østlige Montana.

Det fantes ikke bison igjen
i denne delen av Montana da
ehevennenes reservai ble opp—

REDDET FRA
UTRYDDELSE: Det fantes
opprinnelig 60 millioner

bison på den amerikanske
prærien. Hensynsløse

hvite jegere klarte nesten å
ut,ydde arten. / dag finnes

det ca. 100 000 dyr.

rettet, og det skulle ga et ar—
hundre kr de fikk sin livgi
vende issiucin tilbake. De før
ste hisonene ble innfort In i
Theodore Roosevelt National
Park i Nord—Dakota i 1969, og
flokken har i dag økt til 150.
1-Tvert ar slaktes 30 bisoner og
fordeles blant stammemed—
lemnmnene, til mat. seremonier
og kunsthandverk.

— llisonen er en del av oss,

en (leI av eheyennelolket, fom
klarer Emest Rol )inson, den 40
ar gamle viselormannen i
stamnmeomnr;icfei. — Bisonen er
en del a var historie. Lar vi
,1en delen do, vil vi dø med
den.

Kjempe
med

kinesiske
aner

• • Den amerikanske hiso
nen, Bison hison, må ikke
forveksles med moskusok
sen. Selv om de to artene er
like ved første øyekast. hører
moskusoksen til i kaldere
polarstrok og har mvkkere
pels enn sin nord-amerikan
ske slektning. Tilnavnet bok
feb’ er også misvisende, siden

Den livgivende
bisonen
l3isonen var selve nøkkelen til
eheyenncne og de andre pre—
riestammenes eksistens. Før
hesten kom til det amerikan
ske histlandet med spanjolene
pi 1 500—tallet, levde prerie—
stamYlmene som gi rdbru kere
langs el cIarene, som gikk lxi
kryss og tvers over prarien.
Cheyennene, sammen med si—
ouxene, eomanehene, kio\\
ene, erovene og pa\vneene.

hadde hvert sitt omrade, og
hver sin jaktmark. Da de enor
me bisonliokkene vendte til
bake mot nord pa forsomme—
ren. nar prerie:.resset var pa

arten har lite til flIes med (le
afrikanske kafferbotlene eller
de asiatiske vannboflene.

Det er faktisk visenten. el
ler den europeiske bisonen,
som er næmmeste slekt ning til
bisonen i USA. Deres felles
forfedre Opj)stO i Kina på
slutten av plioeen—perioden
for ca. fem millioner år siden.
I lerfra spredte de som skul
le utvikle seg til (len euro
peiske bisonen vestover,
mens forfedrene til den ame
rikanske umgaven vandret
over Beringstredet da dette
ble morrlagm under en istid
noen millioner år senere. I
dag finnes visenten bare i et
fåtall parker på Kontinentet.

sitt mest saltige, samlet stam—
men seg om jakten.

Denne lorfop Pi flere mi—
ter, avhengig iv hvor mange
hisoner stammen behøvde.
Hvis det hadde vert en lang,
hard vinter satset indianerne
pa det sakalte bisonboppem..
Dette var en av de mange klip—
pene soni finnes spmedt uto er
pii_’rien Indianerne klarte a fa
bisonfiokken til a ga over klip—
pekmnten ved a dekke seg i et
bisonskinn. lokke flokken
med seg i raskeie og raskere
tempo og sa kaste seg til sidle
like for de gikk over kanten i
vill flukt, mot den visse død

l-lvis stammene bare tiengte
et hittIl dyr, snek en handf ull

Bisonen er st re, kraftige
dyr som kan bli to meter
høy, fire meter lange og veie
opp til ett tonn De kan leve
mil å bli il) år gamle, og bi
sonktiene og ungdymene hol—
der mil i store flokker mens (le
voksne oksene nisler for seg
selv i rmæiliemen. Ikke før i
parringstiden i slutten av juli
og i adigcmsi blander oksene
seg med resten av bølingen.
Som med andre hovdyr er
det mye slåssing oksene i
mellom pa denne tiden, og
hele flokken er nervøs og
oppfarende. Flere diforsiktige

turister har blitt stanget i hjel
av illsmnte hisonokser i pa—
ringstiden. •

krigere seg innpa flokken for—
klecli soni pra.’rieulver. iliso—
nen har ingen naturlige f’men—
der, og det var derfor lett å
komme ner flokken uten at
den tok til flukt. Nar krigerne

sa var pi skuddhold, begynte

de a legge nedl diet ene dyret
etter det andre med pif og
bud’. Ofte kunne de skyte
10—12 stykker for flokken var
oplx)st nok til i sette pm
sprang.

Di pneriest;mmmend’ pa slut
ten av 1700—tallet begynte i

teiTilime dle ville prariehestene
— etterkommerne av spmnjole—

nes hester soin haddle rømt

flere hundlre mr tidligere VIe—
xas og Mexico — ble det mulig

for indianerne i forfi tte seg
dit bisonflokkene ‘ ar. i stedet

for a \en[d’ pa at de skulle pis—

sere i nærheten av landslien.

Det tok bare en generasjon for
samtlige stammer vir vandrer—
folk, mccl tipier av bisonhud
som kunne tas ned og fi ties
p1 et oyeblikks varsel. I-leste—
ne ble stammenes stolthet, og

de beste krigerne jaktet lii bi—
som’n niedl lmnse eller pil og
bue fra hesteryggen, uten sal.

Indianerne brukte alltid

smil I ige deler av hisonen —

ingen ting skulle gi til spille a’
det Ski peren hadlde gitt dem.

Skinnet ble skmapet rent. torket

og prdpirert niccl bisonfctt og
hjernenrasse, for i brukes mil mi—
per, sengete ppc ‘r, kmp PC r,
nmokmsiner, ganiasjer, tix)m—
nier, oppbeva ri ngsbokser, snia
fliter og et ditill Imidlre praktis—

km.’ ting. Tungene. hjertet og le—

veien ble mnsett som dlelikm—

tesser og ofte brukt i
serernonier. Tarinc’ne ble
brukt til pølser og idI), liene—

ne og klo ene til sdI ppe, for

skjellige redskaper. vmpc’n.
kniver og piper, bluremi til i

oppheva i’e pi n nsvi n p igger,
som bruktes til i dekorerc fest—

clraktc’ne. har til ornmmenter
og putefyll. muslder og sener

mil buestrenger og i’ep og ho—
deskaller til seremonier. Ikke
en gang dle tørre ekskremen—
tene gikk til spille. De ble
brukt til brensel, og brant nc’s—
ten rovkf ritt under høy mcmpc—
i. mi dir.

Bisonen blir
nesten utryddet
Men eheyennenc og dc andre

pra’ricstammnenes stolte dligdr

pi hesteryggen var snart over.
l-Ivitc mennesker kom i stadig

Sti irre stmx imm kr fri i ist, tiltru k—

ket av gratis ranchlaml. chi mm—

SEREMONI: Bisonskallen vender bort fra bålet, mot svettehytten hvor
cheyenneindianerne er samlet til sin urgamle «sweat lodge sermoni.

NATLR & MILJØ nr 492 7



> mer 001 ullfunn. onsket om a
unnslippe lovens lange arm —

og rvktene 01T1 l)isOnen. 5010
‘, ar s.i tallrik som lisken i ha
vet. Det antas at sa mange Sol»
60 millioner hisoner levde pa
det nordamerikanske konti—
nentet pa 1700—tallet, fra det
sørlige Canada til det sentrale
Mexico, og Nevacla og Oregon
til Tennessee og Pennsylvania.

Dette (lestrukt V og ukon—
trllerbare dyret kunne natur
lig nok ikke leve side oni side
med nybyggerne. Tidlig pa
1600-tallet ar det ingen hiso
ner igjen øst ftr Mississippi-el
ven, og (lei lulgte mi en hen—
synslos jakt pa de
gjen a’rende flokkene lenger
Vest. Denne var delvis satt i
scene av den amerikanske hæ
ren, som innsa at bisonen mat
te elimineres for indianerne
kunne knekkes.

i Luravdeimgene i Vesten ga
ut gratis immunisjon til alle
som ille skyte bisoner, Lian—

sett om huden eller kjøttet ble
brukt eller ikke. I tillegg var bi—
sonskinn, bisonkjøtt og særlig
de utsokte tungene sterkt et
tertraktede i øststatene og
blant aristokratene i Europa.
I tisonjakt ledet av iluffitlo I ull
og andre brunharkede guider
ble en av de flirste turistatt—
raksjonene i Vesten.

Pa siste halvdel av 1800—tal
let ha Ide j; iktfeberen gatt sa
langt at reisende skjøt vilt pa
biso )nene lra togvincluene. TL[—
sen’ isav dyr I )le liggende, sa—
ret, som offer lor eoyotene. En
«spo )rtsmann» pa bolieljakt avla
den typiske rapporten at «i dag
var vi sa heldige a drepe 63 bi—
soner. Vi tok noe kjøtt fra et av
dyrene og lot resten ligge igjen
til de tallrike ulvene’.

Pn )lesj inelle bisi >njegere
i>ied Sliarps 10 kilo tunge hi—
sonrille kunne skyte hele Ilok—
ker pa over hundre dyr uten a
flytte ii seg; ved a drepe le—

derkuen %rst ville ikke Ilok
ken sette pa liukt. men vandre
oppFørt rundt (len d de lede—
ren til samtlige var skutt.

En av jegerne, liriek Hond,
skjøt 5855 his)ner pa to ma—
nerler i 1876, dro Innet fra ru len
gji irde 1 iai li do Iv 6 ir livsticl.
Mellom t$71 og 1675 skjøt
pelsjegeie to og en halv milli
on I is mer i Kansas—territoriet
alene. De rat nende hison—
kroppene la et sted sa tett, for
talte et o>venvitne, at jeg kun
ne ha steget fra dyr til dyr i 16
kilometer uten noensinne a ha
tradcl i bakken».

Bisonen
vender tilbake
Dette kunne sel folgelig ikke
vare. Ved arhundreskiftet var
I )isonen forsvunnet. I lare 20
ville bisoner var igjen, i
Yellowstoneparken i Montana.
Men ugs;> disse matte beskyt—
tes etter spesiell ordre fra pre—
sidenten, Theoclore Roosevelt.
1lllers ville de heltemodige je—
gerne ha rensket ut ogsa den
ne flokken. 1-teldigvis hadde
enkelte ranchere tatt vare pa
sma flokker pa sitt eget land,
slik at mccl dyrene i Yellows—
tone og i enkelte omrader i Ca
nada var det igjen nok indivi—
der til a bygge opp igjen arlen.

I (lag lever bisoner en vill
tilværelse i en rekke nasjonal-
og (lelstatsparker rundt om i
det vestlige USA og Canada.
samt i Longenskap pa hison—
farmer. Iliso >n har blitt aner
kjent som langt sunnere enn
storfekjo Itt. og markedet I ( )r

(lette kjøttet er sakte, men sik
kert i fremgang. Alt i alt finnes
det kanskje 100 000 bis mer i
X ird—Amerika i dag. m me si m
er et under nar man vet hv >r
nær arlell var m.itryddelse.

I )essverre har prærieindia—
nerne, somii levde en tilværel
se avhengig av bisonen, hittil
latt nyte lite go x.lt av hisonens

tilliakekomst. Bare ta stam—
mer, blant dem siouxene,
shoshoene, CIO >wene 0 ) ehey
ennene, har hiso )n pa reserva—
tene sine. Disse flokkene har
bare blitt benyttet i mindre
grad, for det meste til begren
set seremuniell bruk og kunst—
liandverk. Det har bare vært fa
stalnmenledlemmer som har
kunnet bruke bisonen; Ilokke
ne var ganske enkelt for sma.

Men nu finnes det et liap. I
fjor (lannet 19 stammer Inter
‘I’n) al Cooperative. en organi—
asjon s( an tar sikte pa å
bringe bisonen tilbake til re—
servatene i USA. Sa langt har
gruppen fatt tilført 2,5 millio
ner kroner fra staten, som skal
brukes til å. kjøpe inn hisoner,

anskaffe dle nødvendige gjer—
der, vaksiner og annet utstyr
og til a lære opp og ansette
dyrepassere. Kongressen har
sett velvillig pa prosjektet, og
flere bevilgninger er ventet. I
tillegg planlegges en konsert
turn.’ der overskuddet skal ga
til bisonkooperativet.

l-littil har k mo perativet hatt
begrensede midler til radighet.
og det har vært vanskelig a
etal ilere rettferdige kriterier h r
lo rdelingen av disse midlene.
Eiendornsforh ldene p reser—
vatene gjor dem fieller ikke lett
a inntc ore st> re I mis> >nflokker.
I>a dfe aller fl esi i’ rese rvate ne
er landet bnmmt 0)1)11 1 enkel—
teiend >m>mmm>o’r, ofte ned hvite
eiemc’. I )IIo’ el. Id’slillatet av en

Ranchere
mot

bisonen
•Kvegranchere og andre
som er fiendtlig innstilt
overfor hisonen har med
sykdommen brucellosis fått
et nytt, effektivt våpen. Bru
cellosis fører til at tamkveg
aborterer kalvene på et tid
lig tidspunkt. Det antas at
amerikanske kvegprodusen
ter tapte 350 millioner kro
ner på denne sykdommen
bare i 1984.

Bisonen er ofte bærer av
bakterien Som forarsaker
brueellosis, mens den selv
er immun. Ranchere påstår
derfor at hisonen utgjør en
stor trussel overfor tainkve
get, og har satt inn alt på å
holde bisonbestandene på
lavest mulig nivå. I mellom
tiden strides forskere om
hvordan hakterien i det hele
tatt kan overføres fra biso
ner til tamkveg. Selv om dis
se dyreartene møtes, holder
de alltid god avstand fra
hverandre.

/
/7

Denne konflikten har til
spisset seg ved Yellowstone
National Park i Montana.
Det var her at de siste 20 vil
le hisonene levde etter ned
slaktingen pâ slutten av
1800-tallet. Etter at bison fra
private flokker ble innført til
parken, økte Yellowstone
flokken raskt til 1200 dyr al
lerede pa 1930-tallet. På
slutten av 80-årene hadde
flokken vokst seg for stor
for parken, og hele hølinger
begynte å trekke inn på pri
vat land.

I)et nasjonale parkvese
net besluttet da, under sterk
press fra ranchere, å gi del
staten Montana lett til å ta li
vet av dyr som befant seg
utenfor parken. I tillegg kan
delstaten ogsa faktisk elimi
nere hele flokken inne i
Yellowstone hvis det eksis
terer en umiddelbar trussel
for at brucellosis kan spres
til tamkveg i Montana..

Delstaten innbyr jegere til
å betale 7500 kroner for å få
skyte bison som i ‘de gode
gamle dager. Mer enn ett
tusen dyr har blitt slaktet på
denne måten siden 1986. •

lov fra slutten av 1800—tallet,
som presset stammen til a sel
ge til nybyggere. Mange av de
res etterkommere er i dlag
kvegranchere, som ser med
ublide øyne pa bisonen. I til
legg har stammene en uventet
motstander blant enkelte yt
terliggaende amerikanske dy
revc’rngrupper, som har satt
seg imot enhver form for slak
ting av bisoner.

Bisonen gir
en ny fremtid
Bisonprosjektet har likevel
blitt møtt med stor optimisme
blant indianere flest. Bisonen
kan nemlig dekke samtlige av

stammenes behov, i dag som
for hundrevis av ar siden. Præ
nieindianernes økonomi, deres
forhold til jorden, deres kultur
og deres religiose tro> var en
gang nært knyttet til bisonen
— og na kan denne eldlgamle
forbindelsen endelig gjenopp
rettes.

I tillegg til a bringe inn inn
tekter gjennom salg av kjøtt og
kunsth;indverk, vil hisonen lii—
dra til å gjenoppbygge reser
vatjo )rden s m mange tettsteder
er svært nedheitet og erodert.

— Da kveget ko mm til præri
en begynte jorden å tynes ut,
sier Ella Mullford, navajokvin

nen som er leder for Native
American Fish & Wildllife So
ciety, en indianerstyrt miljø
verngruppe som har bidratt
med teknisk assistanse for bi
sonprosjektet.

— Men bisonen hadde levd
her i tusenvis av ar uten a ska
de prænien. Ved a innføre bi
sonen på reservatene kan vi
beskytte jorden for fremtidige
generasjoner, sier hun.

Ogsa Lester Ducheneaux er
opptatt av de unge, av freinti
dens indianere. Ducheneaux
er en av sioux-indianernes re
ligiøse ledere, en eldre mann
med drømmende blikk som
ennu knytter haret i de to tra



BLEKK
SPRUTING: Når blekkspruten blir an

grepet, spruter den ut en sky av blekk.
Blekkskyen gir angriperen problemer med
både å se og lukte byttet. Blekkspruten,

Sepiola atlantica, er fotografert på
fem meters dyp ved Kristian- A

sund. (Foto: Tony Holm).

Blekkuif— bløtdyras

SUPERMANN
Biekkspruten er et at’

utviklingens mesterverk. En
liten flokk skatpøyde, jetdrevne
smartinger som er verdensmes

tre i kamuflas/e og levende
lvsorg1e: Noen ergruelige sjø
iihyre, andre kan /1v. Blekk

uift mangfoldigefamilie!

i g

N&M • RASMUS HANSSON

Blekkulf har jeg bare møtt en
gang i levende live — så lenge
det varte. Han var en halv

neve stor og gikk i fella ved I)røhak.
Så lå han i en skål og så ulykkelig ut
og ble stadig bleikere, mens vi studer
te foranclringcne i fargecellene hans.

Dette var lenge for Blekkulf ble
kjendis. Dengang het han bare Hatby
polvpus arclicus, en åttea rrnet blekk
sprut som lever langs hele norskekys
ten. Blekksprnter er fettere av skjell og
snegler. Du finner lett igjen de samme
hygningstrekkene hos alle tre klasser:
Først og fremst er det hele blott og
sleipt. Kort sagt: l3løtdyr, eller Mollus
ca som denne dyrerekka heter på la
tin. Soni helhet primitive saker sam
menlignet med virveldyrene, og
spesielt i forhold til oss pattedyr Men
blekkspruten har utviklet seg til å bli
litt av en spesialist.

Det begynte hr flere millioner år si
den. Forfedrene til blekksprutene og
mennesker var ulike da som nå. Men
begge levde farefulle liv i en verden
dominert av andre, overlegne dyre

.lII
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Sneglenes fetter
• Blekkspruter (Mollusca) er fettere av
skjell og snegler. Alle tre klasser har de

samme bygningstrekkene: En musku
løs 4ot. (som hos blekksprut er

delt opp i armer), en hudkap
pe foldet rundt det mes

te av kroppen, og et
hufrorn, «kappe

hulen in
nenfor,

p med
gjeller,

tarm- og
kjønnsåp

ning.

I

:

FARGERIKT: Blekksprutene
har en utrolig evne til å

skifte farge. De tilpasser
farge og mønster etter

bunnen de svØmmer over,
og de snakker med farger i

kamp og under parring.

grupper. Bade
nienntsket og

bk’kkspruten ut—
viklet seg til a 1)1

kjappere og mer til—
pasningsclyktige enn

sine omgivelser. Det in—
nebar hoye krav til kropps—

b gning, sanser og nervesy
stem. Selv om utgangspunktet

‘kar ulikt, matte mange av løs—
ningine bli de samme. Derlor
star hlekkspruteni sammen
med de høyere virveldyra pa
mange maler i en særklasse i
clyrerikut.

Fra et helt annet utgangs

punkt har blekksprutene ut
viklet øyne som likner svært
pa vare. Mange arter ser me
get godt, en del upplatter lar
ger. Noen kan se polarisert lys.
Det er det ellers bare insekter
som kan, og det gir spesielle
forck’ler nar det gjelder a ori
entere seg. Blekkspruto nene
er dessuten store, sa store at
man ikke helt skjønner vitsen.

De første blekksprutene
hadde et solid skall. Men et—
te rhvert utviklet blekksprutene
samme metode som virvelclv—
rene tor a slippe a dra pa et
stort, tungt skall. Dagens
bk’kkspruter har kastet skallet,
med unntak av noen km, pri
mitive arter. Istedet har ck’ ty
delige tilløp til il indre brusk—
skjelett. Slikt er ellers
virveldyrene alene om. De har
til og med fatt seg en slags
hjernekasse.

Blekkspruten
planlegger
Der inne ligger kanskje det
mest imponerenck’ ved denne
dyregruppa. Høyt utviklet syn
og raske og kompliserte mus
kelbevegelser krever en kraf
tig datamaskin og et avansert
nettverk. lllekksprutenes ner
vesystem er sa velutviklet at
det har spilt en sentral rolle i
moderne fysiologisk forsk
ning. Men skal man utnytte sa
mange gode egenskaper som
hlekkspruten har trengs det
ogs.m betytielig kombinasjons
evne.

Forskeren Anton Dohrn stu
derte en gang den attearmede
blekkspnmten som er vanligst i
sorligere kmrvann (Ociapus vul—
gari.s). Den fikk en humnier
opp i akvariet sitt, og prøvde
straks a ta den. Dohrn flyttet
hummneren over i nab( )akvari—
et, pa den andre siden av en
rnurvegg. Men blekkspruten
klatret opp av vannet, over

murveggen og tok hummeren.
I ladde den sett hva Dohrn
gjorde og forstatt hvor den
kunne finne byttet?

En rekke forskere har siden
villet undersøke hvor smart
dette dyret egentlig er. Og
noen av resutatene er impo
nerende. Et forsøk viser at dis
se clyra kan si’ en situasjon,
planlegge hvordan de vil løse
den og gjenmmføre planen.
selv nar de ikke lenger ser si
tuasjonen:

En blekksprut ble lagt i en
tank hvor det munnet ut tre
rør. Rorene hadde en tverrfor
binclelse i den andre enden
(som en F). Midtre rør var
apenr mot blekkspnitens tank,
hovrr’ og venstre rør var stengt
mccl glass. En krabbe ble lagt i
venstre rør slik at blekkspru
ten kunne se den men ikke na
den pa grrLnn av glasset.
Blekkspruten som ble testet
gikk imidlertid straks eller et
ter fa forsøk inn i det midtre
røret, hvor de ikke lenger kun
ne se krabben. Ved enden a
roret dreide de til venstre, gikk
tilbake i venstre rør og tok
krabben. Det kan ha vært luk—
tesansen som ledet hlekkspni
ti’n til krabben. Men slike om
veisproblemer. er det ikke i’n
gang alle fugler og pattedyr
som klarer.

Blekkspniterie har utviklet
mange løsninger de er alene
om. De har blant annet funnet
opp jetprinsippet. Under den
store, vannfylte hudfolden
som kalles ..kappen.., stikker
det ut et rør som kan beveges
i alle retninger. Nar kappen
bratt klemmes sammen star en
vannjetstrale ut av av n iret,
som skyter blekkspruten av—
garde i motsatt retning. \oen
arter kan klemme ut vann til
svarende 2/3 av kroppsvekta
like raskt som Morgan Kane
trekker. altsa pa 1/5 sekund.

Flere tiarmede blekkspruter,
som var egen akkar (ibtaro—
des sa,ç’ittatus), er blant havets
raskeste svm,mmerc. Enkelte
arter far opp slik fart at cli’ kan
hoppe ut av vannet og fly 10
— 20 meter i lufta!

jetdriften krever en lvnrask
sammentrekning av kappe
muskelt’n Men vanlige bløt—
dyrmuskler er alt annet enn
raske. Blekksprutene har løst
problemet pa samnw mate
SOIT1 oss: De har Litviklet sakalt
tverrstripet muskulatur. Det er
den eneste typen muskelceller
som er rask nok til slike beve
gelser, og den er ellers et sær
merke tor virveldyra. I samme
slengen har bli’kksprutene
funnet opp trvkkknapper: de
brukes til :t stenge kappens
apninger for vanninntak før
jetstralen fyres av

Snakker med farger
Vi er vant til a tenke pa kame—
hi’ )ner som kamullasjenwste
re. Flytter de seg fra grønt
bladverk til en brun stamme,
skifter de selv farge fra grønt
til brunt pa et kvarter. Men cii’
c’r rene sinkene i forhold til
blekkspruten, som kan tilpas
se farge og mønster til under—
laget mens de svomnier om
kring. I flere huchlag over
hverandre har de ..fargeceller..
som dit straler et nett av ør—
sma muskler ut fra. Cellens far
ge endrer seg ettersom mus
kleni’ utvider den eller trekker
den sammen. Ved et ubi’gri—
pehig komplekst samspill i ccl—
lene kan blekkspnithuden
gjengi largene i underlagel.
Dette kan ogsa en blind blekk—
sprut klare. Det kan bare bety
at det er hiuden selv som ser
og tilpasser seg omgivelsene!

Men fargeegenskapene bru
kes ikke bare som kammitlasje.
Mange arter kan ogsa «snakke»
med farger. Smna tiarniede
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> blekkspruter som far ttye pa
og gjør seg klar tå a ta et hi—
te, melder fra om hva den tiri—
ver med ved hjelp av et kom
plisert fargespill. I leie dyret
pulserer i farger. llolger av
rødt skyller utover de to leng
ste fangarmene for hele skrot—
len rodmer idet armene skyter
fram og tar byttet. «I’ilsvarende
fargespill kan opptre hade i
parringskamper mellom han—
ner og i parringsakten.

Arter som lever dypt og i
evig mørke har lite bruk for a
være I argekunstnere. De far
utlop for lorfengeligheten med
lys. Disse blekksprutene kan
oppvise en serie forskjellige
lvsproduserende organer. fra
enkle, svakt lysende hudi lek—
ker til sma lyskastere med
rellektor og linse. Noen lys—
eeller har «fanget» lysproduse—
rende ljakterier, andre lager
l)s ved at et sø )tf s( )m kalles
lueuferin Pvled kt )mpliserte
inonstere av lysprikker og lys—
pulser er enkelte arer de rene
lysorgler.

Klart som blekk
lllekksprutene er flinke r )v
(fyr, men de er ogsa selv et—

VANLIG FANGST: Den åtte
armede Eledone cirrhosa

lever på kysten av Vestlan
det, og er ikke uvanlig å få

på bunnsnøret.
(Foto: Pete Atkinson/Planet

Earth Pictures).

tertraktet og lettfordovelig
mat. De blir skarpt forfulgt. av
mange slag tanninal og store
fisk. Det er ber blekket kom—
nwr inn, eller nærmere be
stemt ut, i bildet. Idet jegeren
apner gapet sprøyter blekk—
spruten ut en blekksky gjen—
noni jetroret. lllekket har opp
til treck hbelt funksjon. For det
første ser jegeren lite i blekk—
skyen. l3lekkspruten selv skif
ter øyeblikkelig til helt blek
farge, og piler unna. Dessuten
lammner blekket jegerens luk
lesans et tid. Noen arter grei
er desstiten a lage en blekksky

pa størrelse med seg selv, sa
jegeren angriper feil «hytte.
Og hva gjør en dypvanns
blekkspnmt som lever i et hek
mørke hvor en hlekksky fra el
ler til gjør lite inntrykk pa
fienden? Det er vel klart som
hlekk. Selvlvsende blekk!

neserier. Dette er den «vanlige»
hlekkspruten alle kjenner fra
tegneserier og lllekkulf-bøker.
De har alle noksa like armer,
er hunndyr og lite tess pa
langdistanse. De fleste artene
er fra 0, t—0,5 meter. Den van
ligste hlekkspruten i Middel
havet, Octopus vriaHs, blir
faktisk opptil tre meter lang. I
Nord-Amerika har de selvføl
gelig en som blir enda større.
over fem meter lang og veier
nærtnere 300 kilo.

De tiarmede er den største
gruppa. I tillegg til atte noksa
korte og omtrent like armer,
har de to lengre fangstarmer
som de skyter ut mot byttet.
IVLmge av dem lever fritt i
vannmassene og har svøm
mehnner. En del er meget
gode svømmere. De minste er
bare noen 14 centimeter lange,
de største er VELDIG store, ‘
over 20 meter.

Norge er ikke noe impone
rende hlekksprutland. Det er
for kaldt i vannet. Vi har fa at—
tearmede arter, og bare en
som gar nord for Trøndelag.
Det finnes en del tiarmede ar
ter i Nord-Atlanteren. Kalma
ren er vanlig langs kysten. Ak
karen (opptil 1,5 m og 10— 15
kg.) er godt kjent fordi den gar
i stim etter silda inn mot kys
ten, og er utsatt for et visst yr—
kesfiske. En jevnstor slektning
er «krokspruten», som i stedet
for sugekopper på fangstar
mene har noen skumle kroker
pa fangstarmene. Og sa er det
en art til, kjent fra følketroen,
selveste kjempehlekkspruten.
Mer om den pa neste side. - -

B
iskop Erik Pontoppidan
skriver i 1752 i »Det
første Forsøg paa Nor

ges Naturlige Historie» om
»tiden tvivl i alverden det al
lerstesrste monstrum mai-inn in
(havuhyre), kalclet Kraken...
andre kalde det også Hon’en.

Før i lida kjente kystfolk til
et sjøuhyre som het kraken el
ler horven og var uhorvelig
stort. Når kraken la seg til en
plass ble det som en ny grun

e der det ellers pleide å være
‘pt. Fant man en slik plass

gjaldt det å få ut redskapen,
for lukten av kraken trakk til
seg fisk. Når folk kom hjem
med storfangst kunne det
være fordi de hadde vært hel
dige og «fiska på kraken’. Men
ufarlig var det ikke. Om km
ken lettet på seg kunne både
folk og båt forsvinne i havet.

Mange vet ikke at i det svar
te dypet utenfor norskekysten
lurer den dag i dag noen av de
mest hårreisende uhyrer ut
viklingen har kokt ihop. Digre,
med øyne større enn tinntal
lerkner. Dette er kraken i egen
grumme person. nemlig de ti

armede kjempeblekksprutene
Arehiteutbis. I Norge har det
drevet i land eksemplarer med
tre meters kropp og ti meter
lange armer. Ved New Zea
land ble det i 1933 fanget en
som hadde åtte meter lang
kropp, fjorten meter lange ar-

mer og som veide mange
tonn! I)et var nok en Archi
teuthis som gikk løs på Kap
tein Nemo’s undervannshåt
»Nautilus» i jules Verne’s «En
verdensomseiling under ha
vet..

Hadde vi kunnet møte
kjempehlekkspruten i clypet
ville vi stirre inn i dyrerikets
største øye, over 40 cm i dia
meter. Men vi burde trolig hol—
(le avstand, for i likhet med
alle andre hlekkspruter er det
te et rovdyr. Til gjengjeld kun
ne vi kanskje fått orkesterplass
til hatajen mellom en Archi
teulhis og en spermhval. som
har disse blekksprutene på
menyen. Vi vet at kjempe
blekksprutene ikke gir seg
uten kamp. Mange spermhval
har rekker med arr etter svæ
re sugekopper.

Ellers vet vi fortsatt fint lite
om disse uhyrene og deres
mørke verden Men så har du
noe å holde fantasien i sving
med neste gang du tar deg en
svømmetur.. t

ILA NDOREVET: Den 2.
oktober 1954 drev en død
kjempeblekksprut i land

ved Ranheim. Blekkspruten
ble utstilt i Trondheim, og
sett av over 10 000 men
nesker i løpet av fem da

ger. (Foto: Vitenskapsmuse
et i Trondheim)

FILMSTJERNE: Qctopus vulgaris har stått modell for de blekksprutene vi
møter i tengeserier og film. Den finnes ikke i våre farvann, men er vanlig i Middelhavet.

(Foto: Jens Meulengracht-Madsen/Biofoto).

r
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For kaldt i Norge
Verdens omkring 600 blekk
sprtmt;trter fordeler seg stort
sett pa to grupper. de attear
rnede og de tiarmede. De at
tearmedle (OctopusJ har for
lengst sikret seg en sentral
plass i skrekkhistorier og teg

GRUELIG HAVUHYRE: I Carta Marina ha » r . -2------
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Portrettet: Sigmund Kvaløy Sætereng

Budhalisten
— Ideen om en verdensregjering er vanvittig. Mennesket kan aldri ta

varepd en hel klode, det er vanskelig nok med ei litafjellbygd. Gro tror at verden er en maskin, sier
økofilosofen, budalingen og buddhisten Sigmund Kvaløy Sætereng.

N&JVI • ANDERS GJESVIK

Bilsakkyndige ga meg mangellapp far
slitasjemerker pa sikkerhetsselene
og slark i styresnekka, sier Sigmund

Kvaløy Sætereng i det vi kaster oss inn i luka
foran lokalhussen og en motgaende bil. Mel—
keramper og grantrær raser forbi den grønne
bobla, og den smale bygdeveien gjør sitt bes
te for a holde seg under oss. økofilosofen me
ner at kroppen var og naturen utgjør en hel
het. Vi gar inn i naturen, og ikke ut av den. I
svingene virker det som om han prøver a opp
na en total samrnensrneltning av oss.

Det er mer enn grønnhirgen og den hals
brekkende farten som viser slektskapet mellom
bilen med (len ekstra sterke hyttemotoren og
eieren. I3akruta er (lekket med klistremerker;
1991-1992-1993 — hold avstand — nei til EF,
Jazzverkstedet, og et merke med skrifttegn fra
en annen kant av kloden. I girkurven star kaf
fakoppen og en termoskopp med kaffemelk
som godgjør seg i varmen, og nar vi stopper
for a handle blir snadda motvillig overlatt i kur—
vens varetekt.

Sigmund kjøper en stor pakke med fyrstikk
esker, to pakker Amphora pipetobakk, og Dag
bladet fra i gar og i forgars. Masemedia kaller
han (1cm. Men etter a ha sittet hele helgen pa

lellsetra og skrevet artikler, er
det viktig a falge med i fram—
støtene til Gro og de andre
agentene ft r (len konkurran
se-industrielle maskinen.

13013LA KLATRER OPPOVER
mot garden Sætereng. Histori—
ene dukker opp like fort som
harnalssvingene. Om da fami
lien Kvaløy klatret over et fjell-
pass iTil,et mens monsunen
herjet. De h)kale fjellfolkene,
sherpaene, ville snu. Om be
gravelsesbilen og alle (le an—
(Ire spesielle bilene han har

— Det ma du ikke skrive.
Filosofen er forbanna pa medias fokusering

pa enkeltpersoner, og han er ikke udelt be
geistret for tittelen filosof.

— Jeg er imot dyrking av enkeltpersoner,
grupper er mye viktigere. Jeg er bare en kanal
for andre, enten det er tenkere eller bygdefol
ket. Livskraften i bygdesamfunnet er mye stør
re enn i de bøkene jeg skriver.

Vi nar askammen, og Budalen vier seg ut un
der oss som et fat fylt med grønt. Pi en høyde
midt i dalen ligger garden Sætereng, som har
vært i morsslektas eie siden 1500-tallet. Som
gutt tilbrakte Sigmund alle somrene pa garden
hos onkelen, og for 11 ar siden overtok han
driften. Siden den gang har garden eid Sig
mund, og forsynt seg grundig av bide tid og
penger. Nybygg og reparasjon av de 16 husene
pa garden krever sitt.

Garden rommer mange historier, og Sig
mund Sætereng slipper (1cm villig ut. Den tre
hundreogfemti ar gamle laven har en dørap
ning som er hogd bredere nederst. Det var
nødvendig for a Et inn kisten til en særlig bred
skuldret kar som skulle ligge pa likstra.— Men dette er ikke noe a skrive om.

Sigmund har satt sitt preg pa garden. Opp
etter laveveggen har han bygd et toetasjes driv-
hus. I ar rommer det bare skarve seks tomat
planter. Men nar EF-striden er vunnet skal han
dyrke bade kaffe og tobakk der.

Det nyeste uthuset har ogsa en standsmes
sig utedo med stalampe og varmeovn. Fire bok-
hyller rommer Norges mest omfattende cIo
hibliotek; Mark Twain, Franz Kafka og
moderne tyske lyrikere star til disposisjon.

SI’UA I VÅNINGSHUSET er fylt mccl gamle
bondemnøbler. Bestefarsklokka har gatt uten
stans i tohundre ar, til ære for de lokale hancl—
verkerne som har laget hvert minste tannhjul i
(len. En telefax sikrer kontakten mccl incls
frender over hele verden. Kvaløy har selv pias
sert en telefax i nasjonalbiblioteket i Bhutan,

KOLLEKTIV
ISTEN:
— Jeg er
imot dyrking
av enkelt
personer,
grupper er
mye viktige
re. Jeg er
bare en
kanal for
andre, en
ten det er
tenkere
eller bygde
folket.
(Foto: Ola
Sæter)

W Begrepet
«ut i naturen» viser

vårt utvendige
og betraktendefor

hold til naturen.
Den globale miljø-

krisen børfå oss til
åforstå at vi må gå

inn i naturen, og
se oss selv som en

del av den. eici.
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)‘ det landet han anser som mest
bærekraftig i dag. Ved siden
av ligger kraniet til en sherpa.

— Kraniet har ikke noemed
personen det tilhørte å gjøre
lenger, sier buddhisten Sæte
reng.

På kjøkkenet henger et fo
tografi av Dalai Lama og Sig
mund Kvaløy Sætereng arm i
arm. Kvaløy har knyttet sterke
hånd til mennesker i den tibet
buddhistiske kulturen. For tjue
år siden reiste han til sherpa
ene i Nepal og fikk en rTowu,
en slags rituell bror. De to har
felles barnefiokk. Sønnen og
tvillingdøtrene har fått sine
egne rituelle søsken. Sønnens
rTowu kom og bodde først på
gården i et halvt år, og så en
stund i Oslo. Han oppsum
merte oppholdet slik: ‘I alle
spørsmål som betyr noe for
folk og dyrene deres er det et
nærmere slektskap mellom
din og min landsby, enn mel
lom din landsby og Oslo.

VED SIDEN AV BILDET av
Dalai Lama henger et portrett
av jazzmusikeren Thelonius
Monk. Sætereng er glad i jazz
improvisasjoner, den lekne
musikken som gror fram orga
nisk, som naturen selv. Han
spiller piano, og av og til fram-
fører han økofilosofien i sam
spill med saksofon, bass og
overheadprojektor.

Monk har en spesiell plass i
Sæterengs liv; mens han satt
på kafé i New York og lyttet
til den svarte musikeren tok
han et viktig valg. Etter å ha
fullført magistergraden i
filosofi, dro han på stipend til
USA for å studere elektronisk
musikk, kone og barn skulle
komme etter, Bakgrunnen var
en sterk interesse for teknolo
gi siden han som guttunge
konstruerte raketter for å dra
til Mars, og senere utdannet
seg som flyelektriker i forsva
ret. Sætereng hadde startet en
forening i Norge til fremme for
den nye framtidsmusikken;
den elektroniske.

MEN DEN KVELDEN på kafé
presset forslummingen i den
amerikanske storbyen seg inn
på ham, og han innså at det
var vanskelig å tenke seg noe
mer livsfjernt enn å sitte i en
kjeller og lage musikk på da
tamaskiner. Han bestemte seg
for å dra hjem til Norge.

— Monks improvisasjoner
var natur og menneske, kvali
teter som elektronikken truer.

Det var eventyrlysten som
hadde trukket meg mot tek
nologien, men til slutt skjønte
jeg at dens eventyr er sterkt
begrenset. Naturen er det mest
fantastiske. Det var letingen et
ter skille mellom det mekanis
ke og det organiske som førte
meg til økofilosofien.

Han fant noe av svaret i
buddhismen; tidsbegrepet ut
gjorde et viktig skille. Klokke
tiden er kvantitativ, med me
kaniske gjentakelser i stedet
for hendelser. Den organiske
tiden er kvalitativ. Hver dag i
et menneskes liv er opplevd
og enestående, mens maski
nen er historieløs.

— I dag lærer barna på sko
len at verden er en maskin,
som vi kan heregne og repa

rere. Menneskene er hjul i ma
skinen. Verdenskommisjonens
rapport bygger på dette synet,
hele veien kan du erstatte er-
næring med drivstoff, sykehus
med verksted og så videre.
Miljøvernet får ingen gjen
nomslagskraft hvis det ikke
bygger på menneskets grunn
leggende behov for tilknytning
til og omsorg for et bestemt
sted.

VI PAKKER NED TERMOS og
brød, for å kjøre opp til fjell
setra, som også blir brukt som
skrivestue. Foran oss ligger
Svarfjellet, der en stor snøfiekk
er iferd med å smelte til for
men av ei ku. Da er det på tide
å sende dyra på setra. Kvelden
før var Sigmund oppe i fjellsi
da og stod på ski nedover
snøfiekkene. De ligger på

samme sted år etter år, men
det tar lang tid å lære seg ruta
gjennom lappeteppet av snø
klatter. En sørgmodig heilo og
susingen fra skiene rammer
inn stillheten. Da er Sigmund
lykkelig.

Han mener at begrepet ut i
naturen» viser vårt utvendige
og betraktende forhold til na
turen. Den glohale miljøkrisen
hør få oss til å forstå at vi må
gå inn i naturen, og se oss selv
som en del av den. Da lokale
snekkere skulle bygge på det
tohundre år gamle våningshu
set, oppstod det daglige dis
kusjoner mellom dem og
byggherren.

— Deres rette vinkler brøt
mot de myke rytmiske linjene
til den gamle bygningen. Vink-

lene refiekter den utvendige
verden, mens huset mitt snak
ker språket til den som hører
til inne i naturen.

Bygdesnekkerne forstod
hva han mente, og de ble eni
ge om hvordan tilbygget skul
le utføres.

— De forstod fordi de fortsatt
lever i et samfunn med mange
bygninger som er tilpasset na
turen. Snekkere i Oslo, det
norske brohodet til Den kon
kurranse-industrielle maski
nen, ville aldri forstått. Men
det gjør flertallet av folk i byg
dene. Derfor har vi også et
flertall som er imot å flytte ut
for å forsvinne i det såkalte eu
ropeiske felleskapet.

Sætereng har en avtale med
bygdefolket. Han skal bruke
kreftene i kampen mot E0S og
EF, så skal de hjelpe til med

gårdsarheidet. Når han reiser
til Oslo for å tale saken, tar de
seg av gården.

SÆTERENG ER STOLT av de
sekshundre hudalingene. Som
har bygd skole, flerhrukshus
og to festlokaler på dugnad.
Som arrangerte internasjonal
kongress om jernutvinning i
folkevandringstida, og avholdt
økologisk gudstjeneste. Som
driver Midt-Norges største se
terbygd med tusener av sauer.
Som hver høst går manngard
fra hekken og opp til fjellsida
for å drive sauene til en felles
seter, der de blir skilt.

— I3udalen er et strålende
eksempel på det jeg kaller so
sial bærekraft. Den springer ut
fra en sterk identitetsfølelse,
som er grunnlagt i møtet mel
lom oss og naturen som om-
gir oss. Mange hundre års ar
beid har skapt en kultur som )
svarer på naturens utfordrin
ger slik at vi kan leve med
overskudd. Alle klodens slites
terke kulturer har sitt opphav
et bestemt sted på kloden. Det
verste med Gros EF-propa
ganda er at hun fratar nord
menn troen på deres egenver
di.

SÆTERENG MENER at et bæ
rekraftig samfunn er avhengig
av mangfold i både kultur og
natur. Den konkurranse-in
dustrielle maskinen, represen
tert ved EF, USA og Japan,
dyrker monokulturen der tek
nologi og ekspertise gjør oss
alle til like forbrukere. Denne
kulturen er selvforsterkende
og undergraver både mennes
kelig og naturlig mangfold.

— Den konkurranse-indus
trielle maskinen er en kreft-
vekst som vil ødelegge seg
selv. Etter ødeleggelsen vil det
være lettere å hygge et nytt
bærekraftig samfunn i Norge
hvis vi har klart å holde oss
utenfor EF. Da vil våre enor
me ressurser i form av jord og
hav være mindre ødelagt, og
kunne brukes slik en verden i
hungersnød krever det av oss.

Filosofen tror ikke på en
overnasjonal løsning på miljø
krisa.

— Ideen om en verdensre
gjering er vanvittig. Mennesket
kan aldri ta vare på en hel klo
de, det er vanskelig nok med
ei lita fjellbygd. Alt prat om so
lidaritet med jorda er
overfiatisk akademisering, sier
Sigmund Kvaløy Sætereng.•

Økologisk
Landsbysamfund
tar form
•• I Torup på Nord-Sjæl
land oppføres nå et frodig
økologisk landsbyfellesskap.
Her gjelder ingen regler for
byggingen av de høyst ulike
husene, annet enn at isolasjo
nen i veggene skal gi halv
parten av det varmetapet som
er standard ellers. Det oppfø
res både eneboliger og rek
kehus. En del av husene er
kuleformede, noe som gir et
gunstig forhold mellom vo
lum og overflate med tanke
på energitap. Disse husene er
sørvendte og forsynt med en
isolerende jordvoll på nordsi
den. De kuleformede husene
utfordrer til debatt om såvel

r estetikk som evnen til kom
S. munikasjon med skeptikerne.

Prosjektet legger opp til å
integrere bosetting, dyrking
og produksjon. Felleshus,
næringslokaler og gartneri
inngår i konseptet. Avløps
vann skal renses blant annet
ved hjelp av planter i lav
energiveksthus og etterpole
ring i algedam og vanntrap
per.

Energisuksess
i svensk
rekkehusfelt
•• Ekohyn Tugelite uten
for Karlstad, oppført i 1984,
er et boligfelt som består av
16 rekkehusboliger og et
felles aktivitetshus. Beboerne
bruker kun 40 prosent av
gjennomsnittssvenskens
energiforbruk, blant annet
takket være god isolasjon og
glassfasaden mot sør, som

fanger solenergi. Her blir
ventilasjonen forvarmet, og
hetongkonstruksjonen lagrer
oppsamlet varme. Varmen
som må tilføres kommer fra
solfangere og fra sentralvar
meanlegget som fyres med
biobrensel (pellets) og sup
pleres med en oljepanne på
ekstra kalde vinterdager.

De norske snurredassene
fungerer dessverre ikke så
bra. Formuldingen går tregt,
men ekobyn vil likevel ikke
skifte dem ut.

Hver leilighet har andel i
felleshuset på 324 kvadratme
ter, i lekeplasser og uteare
aler, i de fire jordkjelleme,
snekkerverkstedet, gressklip
perne, snøredskapene mm.
For å ta hånd om fellesare
alene er det dannet fem
arbeidslag med spesielle
oppgaver. Atte dager i året er
det dugnad med kollektivt
vedlikehold. Selv sier bebor
ne i Tugelite at det sosiale
perspektivet ved ekobyn er
blitt viktigere for dem enn
det fysiske miljøvernet.

Utstilling av
økologisk
teknikk
I I Centrum for Ekologisk
Teknikk (CE’fl i Floda, tre
mil fra Göteborg, demonstre
rer et bredt spekter tekniske
løsninger for miljøvern og
ressursforvaltning. Blant de
mange utstilte produktene
finnes en kjøkkenbenk kon
struert for lettvint kildesorte
ring, en soldreven påhengs
motor, et muldtoalett, en
vindmølle og fotomontasje
om hus av jord og leire. I
tillegg til tips til den miljø-

vennlige forbruker gjennom
plansjer og utstillinger, byr
sentret også på et lite biblio
tek med en rekke interessan
te bøker og tidsskifter. CET
planlegger for øvrig flytting
til Göteborg i løpet av året.

Kompost
skal bli!
• • Før påske gikk Renda
len kommune ut med en
oppfordring til gårdsbruk og
husstander om å melde seg
frivillig til et forsøk med
kompostering av matavfall og
landbruksavfall. Kommunen
trengte 75 husstander og fem
gårdsbruk til forsøket, men
fikk ikke på langt nær så
mange påmeldinger. Det er
nok et stykke



har gatt seg helt Gst i I Ijer—
kinn-saken. Uansett hva de
gjør na blir det brak. Men mil—
jøbevegelsen tilbyr el klart og
realistisk alternativ, og vi tar de
sløytene det matte innebære
for oss, sier Ilareide.

Om Geir Wang Andersen
tilbyr llerntsen fred, er han
samtidig i full sving mccl a for
berede seg pa at tilbudet blir
avslatt. Allerede i juli hadde
Fellesaksjonen navn pa 1300
personer som om nødvendig
vil være med i ikke-voldelige
sivil-ulyclighets-aksjoner mot
1-Ijerkinn—lageret, og tallet

øker. Na planlegges aksjone
ne nøye, bygd pa erfaringene
miljø—aktivister etterhvert har
høstet i mange slike saker.

Gamle kjente møtes
— Det blir bare passiv mot
stand og ingen lenker. Politiet
er ikke var fiende, og vi kom
mer ikke til d tolerere folk som
bryter ikkevolcls-linja. Aksjo
nistene har allerede informert
bade NSB og den erfarne mil
jøaksjonist—fjerner i Alta, po
litimester Einar Henrik—
sen, som forsynet
denne gang belei

lig har plassert pa 1-lamar, om
sine planer.

— Vi vil forsøke d stanse
hver eneste transport, og vil
sette inn nye folk for
hver gruppe som
blir fjernet. Vi
kommer til a
kunne hol
de pa

-I,

lenge.
Malet er at

et Hjerkinn
lager aldri skal fd

fred, sier Wang-An
dersen.
Fred skal det heller

ikke bli i media.
— Moderne miljøarbeid har

oss at det er der slaget md
vinnes. Ikke minst kommer vi
til a fokusere P’ det sdkalte
miljø-OL’ Norge reklarnerer

mccl pd Lillehammer og pa gif—
ten som skal fylles i nasjonal
ljellet øverst i samme dal.

Dag Hareide haper i det
lengste a slippe en aksjons
høst.

— Det er ingen særlig tungt
veiende grunner for Fijerkinn
vedtaket, og jeg tror myndig
hetene er i ferd med d
erkjenne at ingen tjener pa av
gjørelsen. Derfor er jeg opti
Inist. Men en lang sivil ulydig

hets
aksjon pa

Hjerkinn ville være
en trist og unødvendig af

fære. Alternativet er klart, sier
han.

En rapport utarbeidet for
Naturvernforbunclet og Green
peace viser at det er mulig a
redusere mengden organisk
spesialavfall mccl over 90 pro
sent innen fem dr. I dette tal
let inngar bacle avfallsreduk
sjon, gjenvinning og
egenbehandling pa bedriftene.

Myndighetene ma ogsa vel
ge lagre som stimulerer til av
fallsreduksjon og gjenvinning,
og være sa sikre som mulig,
krever organisasjonene.

Kostnadene
Pd kort sikt blir regionale lagre
dyrere enn Hjerkinn. Men den
arlige driften vil koste omtrent
dobbelt sa mye ved 1-Ijerkinn—
lageret. Dette viser beregning
er gjort for Norsk Spesialav
fallslager (NoS). Ifølge disse
beregningene, som er gjort for
lagring i 12 ar, koster I ljerkinn
40 millioner kroner, lager pa

Østlandet 64,2 millioner og
flere regionale lagre 85,4 mil
lioner.

Dette betyr dersom avvik
lingen av 1-Ijerkinn—lageret
clrøyer mer enn 12 ar, hvilket
ikke er usannsynlig, nærmer
alternativene seg hverandre i
pris. I tillegg har ingen regnet
pa de økonomiske konse
kvensene av Hjerkinn-lageret
for turisme, jakt, fiske og fri
luftsliv i omraclet, eller følge
ne av en eventuell ulykke.

Tung avørelse
— Det er tungt for vare lokal—
lag a ga inn for lagre i egne
hjemtrakter. Men alle har vært
enige i at den belastningen er
en nødvendig følge av var
strategi for langsiktig behand
ling av spesialavfall. Flvis Mil
jøverndepartelTlentet peker ut
realistiske regionale lagre, vil
de ikke G brdk mccl Natur
vernforbundet lokalt, sier I [ar
eicle.

Wang-Andersen føyer til:
— Bernlsen har sagt han skal
løse spesialavfallsprohlemet.
Derfor ma lagringen av spesi
alavkillet føre til at det produ—

seres mindre avfall. I tillegg til
a opprette regionale lagre ma
han derfor stille krav til store
avfallsprodusenter om egen-
lagring, etter samme krav som
til regionale lagre. Alle beclrif
ter over en viss størrelse ma G
ansvar for sitt eget avfall og
ma palegges a lage planer for
avfallsreduksjon. Gjør Bernt
sen det, skal vi la ham fit ar
beiclsfrecl.

Har tatt ansvar
Dag 1-lareicle vil ikke være
mccl pa at denne viljen til a ta
ansvar er en nyhet i miljøbe
vegelsensarbeicl.

— Vi har holdt oss unna
«ikke-i-min-bakgard-syndro
met. Det er riktignok ikke all
tid vi har tid og kunnskap til a
utrede detaljerte alternativer i
tekniske saker, men vi har al
clri rygget unna konsekvense
ne av vart syn. I spesialavfalls
saken har Naturvernforbundet
støttet forslagene om sentral-
lager, først i Mo i Rana og sa i
l-Iof. Det siste mistet vi et helt
lokallag pa. Vi har samtidig
vært meget aktive i debatten
om sikkerheten ved lagringen,
sier han. •

Naturvernforbundet:

- LEGG GIFTEN I
Legg sju rçç’ionale lagre der gflen produseres, ogfå i gang

arbeidet med avfallsreduks/on. Dette er Naturvernforbundets alternativ til Hjerkinn.
Forbundet lover fred hvis Berntsen snur i spesialavfallssaken.

N&M • RASMUS HANSSON, kart: KETILL I3ERGER/dEDBsign

REGIONALE

1i surfr’r ikke pa nei-
— bølgen. Vi er gjer

ne bølgebrytere for
Berntscn for a fa ham ut av
denne klemma. 1-Ivis han leg
ger vekk Hjerkinn og gar inn
for regionale lagre skal han
slippe brak mccl miljøbevegel
sen, sier Naturvernforbundets
generalsekretær Dag I lareicle.

Geir Wang-Andersen i Gre
enpeace og Fellesaksjonen
Mot Giftlager pa Dovreljell un—
derskriver pa dette. Men han
har ogsa aksjonsriset klart bak
speilet.

— Miljøverndepartementet

LAGRE

4’
r•-%

I
I

T

Her skal lagrene ligge:
De endelige stedsvalgene for midlertidige regionale lagre
må skje i samråd mellom myndighetene og berørte parter.
Der det er mulig bør man vurdere lagre der det allerede
finnes innsamlere for spesialavfall.

Naturvernforbundet mener disse alternativene bør vur
deres nærmere:
• • I Hedmark er det allerede et lager på Hamar som det
er naturlig å bygge videre på.
• I Oslo-området er Grønmo et aktuelt alternativ.

I- -

-

ivanger
1<

*Har lager i dag

• I Telemark/Aust-Agder peker
og særlig Herøya seg ut.
•• I Rogaland er Forus utenfor Stavanger
et egnet område.
•• I Hordaland peker Bergen seg ut, men
et alternativ til dagens lager ved Flesland bør
vurderes.
• • I Sør-Trøndelag bør lageret ligge nær
Trondheim.
• I Nordland er dagens lager i Fauske el
ler Mo i Rana aktuelle.

Giftiager i nasjonalfjellet • Bla om
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Fordeler
ved

regionale
lagre

• • Lagrene ligger der
spesialavfallet produse
res. Det betyr kortere
transport, færre omlast
inger og dermed mindre
ulykkesrisiko. Settes det
standardkrav til lagre, kan
de også brukes ved stør
re industribedrifter.
•• Regionale lagre leg
ger ikke beslag på urørt
natur. Lagrene bør ligge
over jorda, fortrinnsvis i
etablerte industriområder.
Det vil presse sikkerhets
kravene oppover og være
en konstant påminnelse
om at det må etableres
langsiktige løsninger på
spesialavfallsproblemet
raskt.
• I Regionale lagre vil ut
nytte og styrke kompetan
sen i etablerte mottak og
i industrien som danner
avfallet. Dette vil samtidig
bidra til at produsentene
selv får ansvar for og kom
petanse til å ta seg av sitt
spesialavfall.
• I Regionale lagre kan
brukes utover den midler
tidige lagringstiden, fordi
de kan gå inn i et perma
nent innsamlingssystem
og knyttes til et nett av
mindre behandlingsan
legg.
• I Regionale lagre vil gi
flere arbeidsplasser enn
et sentrallager, både i byg
geperiocten og i drift.
• • Regionale lagre er
mer fleksible og kan utvi
des etappevis etter be
hov.
•• Regionale lagre kan
ikke utvides til permanen
te lagre fordi avfallet blir
et synlig og ubehagelig
problem. Dette tvinger
fram endelige løsninger
for behandling.
• • Regionale lagre er en
klere og billigere for de
som leverer avfall fordi
fraktavstandene og -kost
nadene blir lavere. Det vil
bety at lagrene blir brukt
mer, noe som minsker
sjansene for ulovlig depo
nering eller eksport.

Idesember 1991 opprett
holdt Miljøverndeparte
mentet SFTs tillatelse til å

legge et midlertidig langtidsla
ger for spesialavfall i de ned
lagte Tverrfjell Gruver på Hjer
kinn. Løsningen Berntsen må
forsvare er denne:

I påvente av at et system for
behandling/forbrenning av
spesialavfall skal stå ferdig, tid
ligst i 1996, må det avfallet
som det ikke finnes tilbud for
i dag lagres midlertidig. Lage
ret skal stå ferdig i septem
ber/oktober og motta første
spesialavfallet i oktober/no
vember. Etter 1996 skal lage
ret avvikles, noe som er be
regnet å ta omkring seks år.

Den første tida skal omlag
3000 tonn spesialavfall årlig
fraktes fra hele landet til Hjer
kinn med tog og bil. Omlas
ting fra bil vil skje under tak
og fra tog inne i gruva. Med
unntak av PCB-holdig materi
ale som lagres nær dag-nivå,
skal avfallet sendes 400 meter
ned i gruva med heis. Her lag-
res lite brennbart organisk og
uorganisk materiale. Plante
vernmidler og lettantennlige
stoffer fraktes til sidganger i
gruvas dypeste del og plasse
res på paller. Hele lageret skal
ta opptil 25 000 tonn.

I tillatelsen understreket de
partementet blant annet at la
geret skal avvikles når et na
sjonalt behandlingstilhud er
bygd opp, at det ikke skal
bygges forbrenningsanlegg på
Hjerkinn, at det blir strenge
krav til sikkerhet og avfallsty
per og at lageret ikke skal for
urense naturen omkring.

11990 søkte Norsk Spesialav
fallslager (N0S) SFT om tilla
telse til å etablere lageret på
Hjerkinn. Etter å ha stanget
hodet i lokal motstand mot et
forslag om lager i Hof i Vest
fold, adopterte NoS et initiativ
fra det finske storkonsernet
Outokumpu om å bruke Foll
dal gruver. De finske eiernes
motiv var klart nok. Siden
1965 er det drevet ut 13 milli
oner tonn sulfidmalm fra den
nær 600 meter dype gruva, og
nå er den tom og under av
vikling. Hvis den brukes til
noe nytt, slipper selskapet
kostbar opprydding og kan stå
som byggherre for eventuelle
nye installasjoner. Dessuten la
ger Outokumpu teknologi for
avfallsforbrenning, og foreslo
opprinnelig et slikt anlegg i
forbindelse med et avfallslager
i gruva.

SFT sendte søknaden på
høring, fikk inn 33 stort sett
kritiske uttalelser, men ga til
latelse hovedsakelig etter NoS’
ønsker. Da tillatelsen ble of
fentliggjort, kom det inn hele
50 klager på avgjørelsen, et re
kordstOrt antall. Miljøvernde
partementet uttrykte forståelse,
som det heter, for argumente
ne mot Hjerkinn-lageret, men
oppettholdt tillatelsen.

Tunge motargumenter
Under hele saksgangen har
motstanderne lagt fram tunge
motargumenter. De har gått på
tekniske forhold, hensynet til
verneområdene, mangelen på
en framtidsrettet spesialavfalls
politikk og svak demokratisk
prosess.

— Man lagrer ikke spesialav
fall i sitt Nasjonalfjell, sier Nor
ges første miljøvernminister,
botanikkprofessor Olav Gjæ
revoll.

Han er ingen miljø-rabulisi )
Han var for både Alta-utbyg
gingen og Rotvoll-utbygging
en, og har allerede tatt avstand
fra sivil ulydighet ved Hjer
kinn. Men Gjærevoll frykter
signaleffekten dersom Norge
legger sitt giftlager i et fjellom
råde med en så spesiell kultur-
og naturverdi som Dovre.

Forsker Terje Skogland ved
NINA, som har arbeidet 20 år
i Dovre, slår fast at Dovre er
Europas siste hoyfjellsområde
med et relativt intakt økosy
stem. Floraen, med titalls to
talfredete og enkelte helt uni
ke arter, har tiltrukket seg
internasjonal oppmerksomhet
fra slutten av 1800-tallet. Rein
stammen i området er den ge
netisk mest naturlige i Europa,
og det er levedyktige hestan
der av fjelirev og jerv i områ
det. Dovre er også et viktig re
feranseområde for norsk

miljøforskning, ettersom det
har pågått forskning og un
dervisning der i svært lang tid.

De unike naturkvalitetene
er manifestert ved at Dovre
har Norges høyeste tetthet av
verneområder: Dovrefjell na
sjonalpark, Fokstumyra natur
reservat, Hjerkinnholen skog
reservat, Haukskarmyrin,
Flåman og Vesle Hjerkinn
tjønn naturreservater og Kog
svoll, Drivdalen og Hjerkinn
landskapsvernområder.

Hjerkinn-området er allere
de hardt belastet. I forsvarets
170 kvadratkilometer store
skytefelt inn mot Snøhetta
skjer en mengde terrenginn
grep, det skytes med tung am

V munisjon og raketter, og fram
for alt lagres, demonteres og
brennes store mengder
sprengstoff og annet sterkt
miljøskadelig materiale i om
rådet. I tillegg er Dovre hardt
belastet med forsuring og
langtransportert radioaktiv og
tungmetall-forurensning. Vei,
jernhane, kraftuthygging og
kraftledninger deler opp om
rådet, og turisme, nydyrking
og annen aktivitet bidrar til be
lastningen. •

LOKAL
STRID

I Folldal kommune bor
nesten alle arbeiderne
ved Folldal verk, og et
stortflertall i kommu
nen vil ha spesialav
fallslageretpå Hjer

kinn. IngeMyrtrøen er
leder i Naturvernfor
bundet iFolldal, og
slåss en hard kamp

mot anlegget.

N&M • ANDERS
GJESVIK

Trehundreogseksti meter
over hodene våre skin
ner sommersola på

Dovre, et høyfjellsområde
med sjeldent rikt dyre- og
planteliv. Her nede er det bare
lyskasterne som gir en svak
opplysning av bergveggen.
PCB fra Oslo, plantevernmid

ler fra Hedmark og malings
rester fra Bergen, alt skal frak
tes hit og lagres i de store rom
mene som er sprengt ut i
bergveggen.

— Spesialavfallslageret gjør
at gruva holdes åpen, i stedet
for å rives som planlagt. Hei
seanlegg, vannpumper og
verksteder vil være i drift. Det
gir oss tid til å finne virksom
het som gir varige arbeids
plasser, sier Olaf Brubakken.

Han er konsulent ved Foll

dal verk, og verket og Hjer
kinn kommune betaler hver
sin halvdel av lønna hans.
Hjerkinn næringsselskap er
hovedsakelig eid av verket og
kommunen. Brubakken har
ansvaret for forberedelsene til
spesialavfallslageret.

Brubakken har også som
oppgave å skaffe nye arbeids
plasser til å erstatte de som
forsvinner nå som gruva blir
nedlagt.

— Avfallslageret gir ikke )

GIFTLAGER
I NASJONAL-

FJELLET
Offentlig slår miljøvernminister Tborbjørn Bernt
sen fast at motstanderne av spesialavfalls-lager
på Hjerkinn ikke har noe å fare med. Men mot

standen er massiv og motargumentene tunge.

N&M • RASMUS HANSSON

GIFTLAGER: I gruve- DOVREFJELL: I selve nasjonah7ellet, med ni spesielle verneområder, vil myndighetene
gangene under Folldal verk plassere spesialavfallet. (Foto: Jon Arne Sæter/Samfoto)

skal opptil 25 000 giftig
avfall lagres.

(Foto: Anders Gjesvik)

UENIGE: På nivå 1, seksti meter underjorda, blir
lagerrommet for PCB bygd. Konsulent Olaf Brubakken og

leder i Naturvernforbundet i Folldal, Inge Myrtrøen, er ueni
ge om lageret er bra for bygda. (Foto: Anders Gjesvik)
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mange arbeidsplasser, men et
åpent anlegg gir muligheter
for annen virksomhet. Vi vur
derer å bnike anlegget til lager
for militære tanks og lastebiler.
Vi har hatt besøk av forsvars—
sjefen og hans stab, sier Bru
bakken.

NORAT) vurder en plan om
å bruke verkstedene til å re
parere delvis necikjørte land
bruksmaskiner og gaffeltmc
ker ved verket. Kjørtetøyer fra
hele landet skal fraktes til Dov
re, for siden å fraktes til u-lancl
etter reparasjon.

«Sats på frIuftsIivet»
Siden 1958 har Forsvaret dre
vet Hjerkinn skytefelt pa et
170 kvadratkilometer stort om
råde som grenser inn til Dovre
nasj( )nalpark. Skyting, spreng
ning og kjøring på skytefeltet
fører til forurensning og støy.
Inge Myrtrøen ønsker ikke
mer militær virksomhet i om
radet. I lan vil satse pa turisme
og friluftsliv.

— Vi ønsker a hygge opp en
friluftsskole i området, den vil
gi flere arbeidsplasser enn et
avfallslager. En annen idé er a

bygge en Dovreguhbe over
sjakttårnet på verket som en
turistattraksjon Men jeg er
redd for at avfallslageret vil
skremme bort de som er inter
essert i å satse på turisme her,
sier Myrtrøen.

— Jeg ser ingen motsetning
mellom spesialavfallslager og
turisme. Tvert imot, lageret
kan føre til at vi far besøk fra
bade norsk og utenlandsk ek
spertise som vil se anlegget,
sier Bruhakken.

Det har kostet 800—1000
millioner kroner å bygge hele
anlegget ved Folldal verk. Nå
som det er slutt pa malmen,
star det bare for utgifter.

— Den som vil bruke anleg
get far det gratis, og i tillegg far
han de fem til sju millionene
som vi måtte brukt på å rydde
opp etter oss, sier Bmbakken.

Lovbrudd
Nesten alle arbeiderne ved
Folldal verk bor i Folldal, og
det er et overveiende flertall
for å ta imot spesialavfallsla
geret.

— Det er få som tør å stå
fram og si nei til lageret. Korn-

muneledelsen har framstilt det
som om all ny næringsvirk
somhet er avhengig av lageret.
Det gjør at vi motstandere blir
oppfattet som om vi er imot
enhver form for nye arbeids
plasser, sier Myrtrøen.

Men i nahokommunene og
ellers i landet er motstanden
mot lageret sterk, og det er

varslet aksjoner når det første
spesialavfall kommer. —

— Sivil ulydighet er et for. )
finet utrykk, kan man ikke hel
ler si rett ut lovbrudd? Nar stor
tingsrepresentanter, våre
lovgivere, står fram og oppfor
drer til lovbrudd kan en lure
på hvor samfunnet har kom
met hen, sier Brubakken.

L)et finnes
fortsatt
ingen

helhetlig norsk
politikk for spesialavfall. Det
eksporteres mer til utlandet
enn noen gang. Det finnes
ingen forskrifter for lagring.
Fortsatt forsvinner omlag
50 000 tonn arlig. Det mang
ler gode lagre for en del vik
tig avfall. Det finnes ingen of
ftntlig oversikt over hvem som
produserer spesialavfall.

Iljerkinn-saken var i ut
gangspunktet en seier far mil
jøbevegelsen. Myndighetene
gjorde fint lite med spesialav—
fall før farstesidene ble fylt av
politiaksjoner mot miljø-snus—
baner som grov opp gitttønner
og avslørte utslipp. Da ble det
etterhvert umulig a ignorere at
store mengder farlig avfall ble
gjemt, dumpet, eksportert el
ler tilsynelatende ft)rsvant i
løse lufia. I dag er mye i gang,
men resultatene fa.

Den første politiske debat
ten om spesialavfall resulterte
i et stortingsvedtak i 1988 om
å bygge et kommersielt drevet
lorbrennings— eller behand—
lingsanlegg for spesialavfall i
forbindelse med det nedlagte
jernverket i Mo i Rana. Hensy
net til nye arbeidsplasser vei-

de vel så tungt som hensynet
til en løsning pa spesialavfalls
problemet. Stortinget lot selve
produksjonen av spesialavfall
k)rtsette som far.

• Spesialavfallsselskap I
Mo i Rana-alternativet levde
ikke lenge. Men samme ar ble
Norsk Spesialavfallsselskap
(NORSAS) etablert for blant
annet a utvikle et innsam
lingssystern for spesialavfall i
Norge. Under NORSAS’ styring
er det etterhvert etablert et nett
med 36 mer eller mindre pri
vate mottak for spesialavfall.
NORSAS skal bygge opp over
sikt over hvem som produse
rer og leverer avfall i Norge,
men de hemmeligholder opp
lysningene.

Omkring 65 000 av de
200 000 tonn spesialavfall som
offisielt dannes hvert ar i Nor
ge kommer inn til mottaksap—
paratet. Industrien er kilde til
det aller meste spesialavfallet
og tar seg selv av omkring
91) 000 tonn — på ymse vis.
Men ingen vet hvor det blir av
(le resterende 55 000 tonn.
Dessuten regner fagfolk med

at mørketallene er større, fordi
den virkelige mengden spesi
alavfall arlig langt overstiger
200 000 tonn. Opprettelsen av
NORSAS har hittil ikke bidratt
til å fa mengden ned, og ek
sporten til utlandet har økt.

I Spesialavfallsselskap II
Siden anlegg som kan be
handle mange av de mest ska
delige typene spesialavfall
fortsatt mangler, erkjente man
at det ville bli behov for å la
gre slikt avfall i forsvarlige for
mer i forholdsvis lang tid, i på
vente av en endelig
behandlingslosning. Selskapet
Norsk Spesialavfallslager
(NoS) ble opprettet, eid av Mil—
jøverndepartementet, hestyrt
av NORSAS, og med oppgave
å etablere og eventuelt drive
langtidslagre far spesialavfail.
NoS har utredet flere alterna
tiver for midlertidig langtids
lagring, Pa et tidlig tidspunkt
gikk (le inn for et sentralt la
ger i Hof i Vestfold, en løsning
blant andre Naturvernforbun
det støttet. Lokal motstand
stanset planene.

NoS har også fått utredet en

løsning med re
gionale lagre
slik Naurvern
forbundet og

Greenpeace ønsker, men bar
endt med a ga inn for et sen
trallager pa Hjerkinn. De har
imidlertid verken fått utviklet
tilstrekkelig lagerkapasitet el
ler etablert regelverk for lag
ring.

I Spesialavfallsselskap III
I 1991 ble så Norsk Avfalls
handtering (NOAH) opprettet
med plikt til å ta imot og be
handle alle grupper spesialav
fall. I tråd med målsettingen
om et kommersielt basert be
handlingssystem eies NOAH
av Miljøverndepartementet,
Statoil, Hydro og andre indus
tribedrifier.

NOAH vurerer nå hvilke
teknikker som skal benyttes
og flere aktører har grunn til å
være spente. Selskapet har nå
inngatt en intensjonsavtale
med det muhinasjonale av
fallsselskapet Waste Manage
ment International. Greenpe
ace og andre omtaler dette
selskapet som avfallsindustri
ens våpenhandlere på grunn
av selskapets tvilsomme virk
somhet verdIen over.

Argumenter mot Hjerkinn:
• • Man gjemmer ikke bort ekstremt farlig avfall i Norges na
sjonalfjel I.
• Ved å plassere lageret på Dovrefjell usynliggjør man et
alvorlig samfunnsproblem. Usynliggjøringen vil gjøre det van
skelig à stoppe produksjonen av spesialavfall.
• • Et stort sentralt lager gir økt transport av spesialavfall.
•• Det er ikke satt dato for awikling av lageret. Erfaringen
viser at få ting er så varige som det midlertidige.
• • Lagring kan bane vei for andre miljøflendtlige prosjekter på
Dovrefjell, for eksempel forbrenningsanlegg for spesialavfall og
utvidelse av Forsvarets aktiviteter.
• I Lageret har lav teknisk standard, til tross for at det far
ligste avfallet, som PCB, skal lagres i gruvene. Det er ingen
sikkerhet mot rustskader og det blir ikke bygd renseanlegg som
kan begrense skadene ved en eventuell ulykke.
• I Fagfolk har advart mot lagring i Hjerkinn-gruvene, og det er
ikke kjent at spesialavfall er lagret i kisgruver noe annet sted
i verden. Lagret er derfor i strid med føre-var-prinsippet.
I I Det er ikke laget konsekvensutredning for lageret etter
plan- og bygningslovens paragraf 33.

Provisorisk politikk
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• Geologisk
laboratorium
I Norge er dt noen uherørte
og mange lite he rte vass—
drag. Til sammen dekker de et
en( )rmt spekter av typer og ge
ologiske Som enna
k an la virke fritt, s )n i et
kjempemessig geol( )gisk «la—
h )rat( )riuln». \/assdragsland—
skapet er ungt i et giologisk
tidsperspektiv. Da den siste
store istiden slapp taket i Nor
ge for atte til ti tusen ar siden,
dukket det fram et landskap
preget av hlankskurt fjellgrunn

og grovkornede losmasser for
met av breer og elver. Mang—
f’oklet og variasjonen i land
skapet var stor, og det var rikt
pa ujevnheter og gr )per. søkk
og traLl som ble til en mengde
innsjner og tjern. I ivis vi teller
de som har en overflate pa
mer enn et halvt maI. er (lei
440 000 av deni.

Terskier. hengende dakr og
stupbratte fjellsider var som
skapt for ville stryk og vann
t111. Sa har da c )gsa Norge ni av
verdens tjue høyeste I osser,
hvorav sju er tørrlagtc. Vi har
500 fosser med et konsentrert
fall pa mer enn 20 meter. Pa
den korte tiden som har gatt
siden istiden. har bare et hmtall
av ujevnlmetene i landskapet
ri i kket a 1)1 i fylt opp av s: mcl,
leire eller mudcler s( mi I ilger
imied elvene.

• Ungt, men gammelt
Selv om vi omtaler det norske
landskapet som LLngt, er de
eldste bergartene mer enn tre
milliarder ar gamle, og gjen
tatte hevninger og nedt:uringer
av landet har skjedd siden den
gang. Den siste istiden s >m

landskapet bærer preg av i
dag har derk ir ornf( irniet eldre
li )rmasj( mer. Dette er et annet
spesielt trekk ved norsk natur.
Bøverdalen, N( mrangsclalen og
(iauldalen er typiske eksem
pler pa dette, mens Namdalen,
(1lomnmas og deler av Tanas
dalløre er eksempler a arve—
de fornmer som er relativt lite
omformet unckr siste isticl.

• Brepåvirkning
l-lorninclalsvannet og Salsvann
er eksempler pa ekstremt
dype lordsjøer gravet ut av
breer under siste isticl. I noen
av disse sjøene finnes ogsa
10 000 ar gammelt saltvann pa
bunnen, rester fra den gang
innsjoene sto i sammenheng
med havet. Da var landet tvn—
get ned av store ismasser som
dekket landet. Etter at isen ft)r—
svant har landet hevet seg
flere titalls meter, og forbin
delsen til havet ble brutt. Den
ne hevningen foregar fremde
les. Det finnes ogsa i dag
innsjoer som periodevis har

• Naturlig sure
vassdrag
Naturlig sure og næringsf1tti—
ge vassdrag er truede i Furo—
pa pa grunn av sur nedbør.Det
er svært vanskelig a skille na
turlig sure vassdrag fra vass
drag som er sure av mennes
kelig pavirkning. Det er derfor
av stor betydning for krsk—

k nt akt i ied havet, I )kmt an
net ved To )ndheinislj( irden.

Ilengende daler er ogsa ka—
rmkterist isk li r I )ref( irmecle
landskap og finnes over store
deler av landet, I )ette er en
mindre dal som munner ut
hengende oppe i dalsiden til
en større dal. Eksempel pt
dette finner vi ved Vang i Ves
tre SIkIre. De store ViddelW.
lir eksempel Finmarksvkkla.
er ogsa spesielle. lier finner vi
eksempler pa den store tett 1w—
ten og fomi.rikclommen av inn—
sji ler.

• Urørt
I europeisk malestokk er de
norske vassdragene interes
sante fordi mange fortsatt er
fi )rholdsvis urørte av mennes
kets pavirkning. Til tross f’or
nasjonale utslipp og langtrans—
portert lorurensriing, er mange
vassclrag lite forurenset. Dette
gjelder spesielt det nordlige
Østlandet, Nord—Møre, Midt-
Norge og Nord-Norge med
unntak av Varanger. Det store
antallet elver og sjoer har ogsa
ført til at vi selv etter omfat
tende vassclragsutbygginger,
der 65 prosent av det lønn—
soirime potensialet er utnyttet,
har mange vassclrag der til
standen er tilnærmet slik den
var før industrialismens tid

Europa. Eksempler ixi dette er
Tana, Gaularvassdraget og
Saltdalsvassclraget.

Noen av de vassclragene
som er tilnærmet u rorte har
ekstra verdi fordi de ligger i
vi Ilmarksomrader, som Loms—
clalsvassdraget og Reisavass
clraget. Villmarksomracler er
nemlig mangelvare i store de—
ler av Europa. Den siste rest
finnes i Skandinavia og Russ—
land, mccl omlag en Fmredel av
arealet i Norge.

ningen at naturlig sure vass—
clrag vernes. I )ene vassdrags—
typen er ogsa truet i Norge,
men de hnnes i de deler av
landet som er minst pavirket
av fi )rurensninger, I )lant annet
i Møre og Romsdal, fbr ek—
senipel i tjlvaa, et sklevass—
drag til Radmua.

E
nten man kaller

det natur-, oko
eller bygdeturis

mc; turisme knyttet til
natur har lange tradi
sjoner i Norge, og opp
levelsen av va.ssdrage
ne står sentralt i dette.
Mye tyder på at Norges
betydning på dette fel
tet bare vil øke.

Ved analyser ut fra
sentrale krav til oppie
velsesverdi — bevegel
se, dybde, variasjon,
kontraster, variert topo
grafi, ohservasjoner av

dyre- og fugleliv, ren-
het og uberørthet —

seorer norsk vassdrags
natur høyt. Selv om det
i turistsammenheng
ofte blir fokusert på de
storslagne vassdragene,
kan også mer rolige og
beskjedne vannløp gi
store opplevelser. Vass
dragsnaturen har også
stor verdi for de som
bare opplever den på
avstand, som gjennom
et l)ilVindU.

Flere internasjonale
studier påpeker at vann

og vassdrag har stor
betydning ftr opplevd
sesverdien til et land
skap. Norsk hyttefor
midling (NFIF) melder i
tråd med dette at hytte
ne som ligger ved vann
mccl fiske- og båtrett
og uten nære naboer er
de som er mest popu
lære. For øvrig stod
utenlandsturister i 1991
for over halvparten av
belegget på hyttene til
NHF.

Også flere av den
norske reiselivsorgani
sasjonen NORTRAs un
dersøkelser av marke
dene i Europa tyder på
at søken etter rent
vann, ren luft, intakte
naturområder og fritt
rom har stadig større
betydning i valget av
feriemål. Naturviten
skapelige sammenlik
finger viser at Norge,
New Zealand, enkelte
områder på vestkysten
av Sør-Amerika og sør
øst i Alaska har mange
av de samme naturkva—
litetene. Men på det cu
ropeiske reiselivsmar
kedet har vi i realiteten
liten konkurranse på
grunn av den korte av
standen til (le store be
folkningskonsentrasjo
nene på kontinentet.
Kort reise og lett ad
komsi er fremdeles av
avgjørende l)etydfling.
selv om turistene har
reist stadig lengre de
siste tiårene.

Mye tyder også på at
typiske ‘norske.. frilufts
livstradisjoner tas opp
av flere og flere euro
peere. Det ser man
blant annet ved at sal
get av barnepulker til
bruk på skitur har okt
betydelig i land som
Sveits og Frankrike. Og
aktive ferier mccl fjell-
og brevandring,
fisking, rafting, gårcl.sar
beid blir mer vanlige.
Selv om bare én pro
sent av Europas 500
millioner i fremtiden
legger vekt på ‘norske’
friiuftslivsverdier, vil
det utgjøre et marked
større enn hele Norges
befolkning. •

NCM • OLA GLESNE, EIVIND
SELVIG og RAUNHILD SVED

N
orsk vassdragsn;mlur er spesiell. Dette er dokunientert i

en ny rapport fra Senter fir utvikling og miljø, Univer
sitetet i Oslo.

Bare tre andre omrm.ler i verden kan til— . . • • •.
nærmet sies å ha en lignende kombinasjon : : • •

av landfi rmer og vassdrag: New Zealand, .

Sørost—Alaska og vestkysten av Sor—Ameri— : ..:: :
ka. Bare her finner vi et ungt landskap pre— • • • •....
gel av fjell og med nedbør nok til at vi far
tallrike innsjøer og elver. Det er likevel sa st re biologiske li r—
skjeller mellom disse omliradlene at hvert ma betegnes som unikt.

Bare Luropa og Sibir har et plante— og (lyreliv soni er noen
lunde likt det vi finner i norske vassm.lrag. Det som har verne—
verdi lier, blir aut »natisk verneverdig i gl( l a1 malestokk.

LANDSKAPET

RENT OG URØRT: Stadig flere
europeiske turister vi! ha ferie med rent vann

og urørt natur. (Foto: Kjetil Bjørktund)

VASSDRAGSTYPER,
PLANTER OG DYR

Ja, vi elsker
vann!

Kanopadling i ville stryk,
et bad i iskaldt brevann eller rett og

slett en rast ved elvebredden. Vann er
ikke bare en biologisk litnøcivendig

het, men en opplevelsesressurs, av stor
betydning for turismen i Norge.UNIKT: Høye i7ell, breer og

mye vann — denne kombi
nasjonen finner vi få steder ved vann og myrer, den av stor salaman

i verden. I og har gode forhold i der er en av de bed
Norge. re i verden.

(øverst) LEVER VED (Nederst) SJELDEN:
VANN: Tranen lever Den norske bestan

26 NATUR & MILJØ ni.. 4.92
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> • Fattige
og rike vassdrag

For OSS nordmenn er nærings
fattige vassdrag med krystall
klart vann et svært vanlig syn.
De fleste oppfatter vel (lette
som det normale. Slike vass—
clrag er imidlertid sjeldne
mange andre steder pa grunn
av forurensning, spesielt over
gjodsling og ft)rsuring. Dette
gir de norske vassdragene stor
verdi som europeisk reftran
se for blant annet biologisk
forskning.

Selv om de næringsfititige
og svakt sure innsjoene er de
mest typiske for Norge, har vi
ogsa næringsrike ikke-forsure
de sjøer. Disse er vanlige i Eu
ropa, men de er sterkt truet av
overgjødsling og annen foru
rensning. Dette gjør de norske
innsjøene av denne typen pa
Østlandet og I lelgeland-Salten
interessante.

I Fosser
N( )rsk vassdragsnatur kjenne
tegnes av et mangfold av fos
ser. Det er derfor ikke rart at
plantesamfunn som er av
hengig av fosserøyk star i en
særstilling her i landet. Utem
mede fosser er en mangelvare
ellers i Europa og ftsserøyk
samfunnene er derfor sjeldne.
Enkelte av artene er sterkt av
hengig av den fine dusjen fos
sen gir. Dette gjelder blant an
net hergfrue.

• Kortskudds
vegetasjon
I de norske næringsfattige inn
sjøene finnes det gode fore
komster av sakalt kortskuclds
vegetasjon. Dette er ofte sma
planter som vokser pa ipne
leirstrender og gruntomracler.
Denne vegetasjonstypen er ty
pisk for Nordvest-Europa, men
er i kraftig tilbakegang de
fleste steder, og direkte truet
blant annet i Nederland. Blant
kortskuddsplantene er det
flere som er internasjonalt tru
et, for eksempel firling, vass
kryp og evjeblomarter.

• Elve- og
bekkemoser
I bade naturlig neringsrikt og

FOSSER: Norsk landskap
— ta vekk fossen, hva blir
igjen? Ni av verdens tjue

høyeste fosser finnes her i
landet, men i bare to av
dem renner vannet fritt.
(Foto: Pål Hermansen/Samfoto)

næringslittig rennende vann
finner vi elve- og bekkem iser,
spesielt i hurtigstrt immende
lekker og elver med nøytralt
til svakt surt vann og steinete
bunn. Det som kjennetegner
bade denne vegetasjonstypen
og kortskudclsvegetasjonen, er
at de har kt og nøysomme ar
ter med Ilerarige og saktevok
sende skudd. Den er tilpasset
vanskelige voksebetingelser
som kort vekstsesong, lite næ
ring og urolig voksested.

• Blågronnalger
Pa grunn av stabil og svært
god vannkvalitet og nærings
fattig og svakt surt vann i
mange norske vassclrag, finnes
det flere steder mccl langsomt-
voksende blagrønnalger, blant
annet i øvre deler av Nume—
dalslagen i Buskerud og Skjer—
sjøelva ved Oslo. Internasjo
nalt er det ytterst fa vassclrag
med god nok vannkvalitet til
at disse algene trives. Flere ar
ter i denne algegruppen har
evnen til i skille ut antibiotis
ke stoffer.

• Kransalgesjøer
Kransalger er en plantegruppe
det knytter seg spesielt stor in
ternasjonal interesse til. I mot
setning til den vanlige» næ
ringsfattige og svakt sure
innsjøtypen i Norge, er de sa-
kalte kransalgesjøene næ
ringsfattige og kalkrike. Sjøe
ne er sarbare for forurensning
og fa av denne typen er intak
te i Europa. I Norge har vi der—
imot flere forekomster, spesi
elt i 1-Ielgelancl-Saltenomraclet.
I sør kan nevnes Isielva gjen
nom Kjagliclalen i Akershus.

• Laksefiskene
Laksefiskene lever i de ne
ringsfattige vassclragene vare.
Sammen med Canada og Is
land har Norge llest naturlige
laksestammer igjen i verden.
Flere av de europeiske stam
mene er utryclclet eller truet av
utryclclelse. Norge utmerker
seg mccl flest storlakseelver og
større laks enn noen andre na
sjoner.

I BygglancLsfjorcl og Namsen
finnes ogsa to av de fire re-
likte laksestammene i verden,
henholdsvis kalt «blege» og
»smablank». I motsetning til
vanlig laks vandrer ikke disse
ut i havet, men lever hele sitt
liv i ftrskvann.

En nordnorsk spesialitet er
sjørøye. Ingen andre steder i
verden gar denne arten sa

II
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langt s w si >0) (S grader fl( >rd.
Bare 10 andre steder enn i
N( )rd—N( irge er det kjent at
sjort >ye. Sji t( )rret og laks gar i
sa> nme vassdr:ig.

Norges lerskvannsstasjona—
re n >yehestander har en
enorm Variasjon ftrm, farge,
størrelse og livstilpasning. I
enkelte vann lever flere typer
s:iiiirnen, noe som er svart
spesielt.

• Karpefisker
I de n:uringsrike vassdragene
pa )stlandet, S( >01 ( )vern og
Vorma/( I> onin:>, finner vi kai—
pefiskene, si >in in( )rt og bras—
irie. De norske bestandene er
internasj( malt interessante fl r—
ni de utgjør yttergrensene i et
ellers k nt inuerlig eur( peisk
utbredeises> rnrade. De er
ogsa lite besk;ittet. De korte
avstaridene ille1h >i i> fl kaliteter
med k >inpliserte lierari ssain—
funn og l kaliteter med enkle
laartssanilunn, og spekteret fra
n;nringsrike til naringslattige
sjøer nord ver tra )yern og
vesti wer fra V >rma/( l( mma
via iLurdalssjøen til [i> >yerelig—
gende vassdrag i Romeriks—
asene, gir enestaencle mulig
heter til a studere de enkelte
karpef’iskartenes miljokrav.

• Virvelløse dyr
Virvellose ferskva nnsdvr ut—
gjor ryggr:idcn, og star lor den
store bredden og variasjonen,
i ferskvannsfiiunaen. De er lor
eksempel næring for vare
spesielle røyebestancler. Den
svært store artsrikdommen
gjør de virvellose dyrene ver—
dilulle i naturvernsarnmen—
heng, og ftrdi de er omlintli—
ge tor ft)rurensning kan de
I rukes som et tidlig varsel pa
tilstanden i vassdraget. Noen
av artene er ogsa sjeldne bade
i Ni )rge og i I u ropa. For ek
sempel er atten arter av vann—
loppe svart sjeldne i Norge.
De finnes bare i kystomrade—
ne melk )m )st 1(11(1 og R( )ga—
land og noen fa steder ellers i
Fur( >pa.

• Landplanter
N rsk I fl ra har mange trekk til
fl’lles med det en finner i an—
dre nordlige omrader av den
n( >rdlige haR kule, men vass—
(lragsvegetasj( )nen er mindre
artsrik her enn lenger sør i Eu—
r( pa og >51 i Russland. Det er
imidlertid spesielt flr Norge at
vi har mange uregulerte vass—
drag og mange lite kulturpa—
virkede innsji er nwd naturlig

• Landdyr
Mange av (lyra pa land er av
hengig av vassdragene. Norge
har et særlig verneansvar for
arter 5( on er sjeldne ellers i Eu
ropa. Dette gjelder blant andre
oter, bever, spissnutet frosk,
stor og liten salamancler,
dverggas, lommer, sangsvane, O

lossekall og f’iskeender.
Velsna i >g S;inclola e

spesielt I uglerike vass—
(Irag som har mange
av disseartene. 3
Oter og be
ver finnes
over

• Stort mangfold
De fleste m irske vassclrag har
gjennoing:mende liten artsrik—

m i forl o k I til v: Lsdrag len
ger sør i luropa. Den store
l:inclsk:mpsvariasj men flrer
imidlertid lte til stor )k( k gisk
variasjon. Denne spenner over
innsjoer i nesten alle høydeso—
ner rnelk nu hoyl dl og kyst.
I lurtig til langs( n>t I lytende el
ver, vassdrag med lite til stor
fl rurensning og ekstremt n:e—
ringsfattige til na’ringsrike inn
sjoer. Det gir tI talt sett et stort
manglold innen sina omrader,
til t r >55 k)r den lave artsrikdoin
i de enkelte vassdrag. •

Vassdrags
Norge
i tall:

• 12 prosent av Norges areal
er dekket av sjøer, elver, våt
marker og myrer.
• Norge har 144 vassdrag
med et nedslagsfelt på mer
enn 200 kvadratkilometer og
utløp til havet.
• De 4000 nordligste innsjø
ene i Europa ligger i Norge.
• De fire dypeste innsjøene i
Europa — Hornindalsvannet,
Salsvatnet, Tinnsjøen og Mjø
sa — ligger i Norge.
• Norge har mer enn 500 fos

ser med et konsentrert fall på
over 20 meter.
• 15 prosent av Norges
blomsterplanter og bregner
har voksested som er knyttet
til vassdragene.
• Det finnes 38 arter av
ferskvannsfisk i Norge.
• Omlag en tredel av de
fuglearter som regelmessig er
å finne i Norge, er på en eller
annen måte knyttet til vass
drag.
• Seks arter av landpattedyr
i Norge er knyttet til vassdrag.
• Det finnes fem amfibiearter
i norske vassdrag og våtmar
ker.
• Norge har minst 55 000
stedsnavn som inneholder or
dene foss, vann eller tjern.

erneplanen blir trolig
behandlet i Stortinget
varen 1)93. Blir (len

vedtatt, mener regjeringen
ha vernet et representativt ut
valg av norsk vassdragsnatur.
Dermed settes det sluttstrek
for Lanclsplanen for vassclrag,
et arbeid som begynte pa
1900—tallet.

Av Y50 vassdrag som ble
vurdert vernet i Vernn’plan IV,
slapp 125 gjenm)m naloyet i

avveiningen mot andre inter
esser, og da sa’rlig kraltutbyg—
gingsinteressene. I 12 :1v v:tss
dragene omfatter vernet ikke
hele nedl x mrli.’ltet. Til s:unmen
utgji r kraltpotensialet i de
vassclragene som foreslas ver
net 12 TWh. Det tilsvarer om
lag en nidel av dagens el—pro—
duksjon i Norge.

En samlet mniljohevegelse
reagerte kraftig pa vernepla—
nen, og betegnet det som en

skandale at Breheimnen—Stryn
ikke foreslas vernet.

— Stryne- og Loenv:issdrage
ne er blant Europas aller mest
verneverdige vassdrag, iued
unike natur— og friluf tslivskva—
liteter. Til og med NVI (Nor
ges vassdrags- og energiverk)
har gatt inn for :t verne lIre—
heinten—Stryn. Den nye Joste—
dalsbreen nasjonalpark blir
na’rmest n>eningsløs uten at
)gs: i II> d:ilen, I rdalen

Sunmlalen lo mmnuner med, he
ter det i en uttalelse fra Den
Norske Turistforening. Norges
N:tttirvernflrbund, Sorges je
ger— og Iiskerl orl urid, Ver
dens Naturlond/WWF, Vass—
dragvernegrupjx’ne, Natur og
Ungdom, I lellona, Framtiden i
vare hender og Greenpeace.

Hestehandel
Anne Kjos Wn’njum i Berg ilme—
heimen n>ener det har foregatt
en ren hesteha ndel mellom
M iljoverndepartementet og
Olje— og energidk’partementet.

— Vi er overbevist om :tt Mil—
joverndepartenientet spekule—
rer i at Strynev:mssclraget er sa
verneverclig at dlet vil verne
seg selv senere, gjennom kon
sesjonsbehandl ingen. Men
dlettd’ er et høyt spill Det er
ikke gitt at Stortinget sier nei
til konsesjon, uansett hvor ver—
neverclig et vassdrag er, sier

— Det kan heller ikke pa
noen male forsvares at det de—
partementet om skal ivareta
vernesidlen handler medl vass—
drag, sier Kjos Wennjum.

Olje— og energiminister Finn
Kristensen ga under fremleg
gingen av verneplanen klart
uttrykk for at Stryn var vurdert
opp mot Gaularvassdlraget,
ogsa i Sogn og Fj( >rdane, som
:mltsa ble tatt med i vernepla—
nen. Ifølge kilder Natur & Mil
jø har vært i kontakt mcdl, har
Kjos Wennjum rett at Miljø—
vernclepartementct ofret Stuy—
nevassdraget for :i fa vernet
hele Gaular og hele Rauma.

Berg l3reheimen vil na job—
be for :i fa Stryn—Breheimen
inn i verneplanen gjennom
stortingsbehandlingen, og reg
ner mccl mange turer til Oslo
for a forsøke :i overbevise par—
tigruppene og energikomito’—
en. Representantene har cless—
nilen staende invitasjon til a
besøke Stryn og bli guiclet av
lokale turledere.

— Det er ingen tvil om at
dette nr landets mest verne—
verdige vassdrag, og kanskje
ogs:1 landets mest undersøkte,
p:m grunn :1v alle konsesjons—
søknadene som har vært be
handlet. Det er l:mgn’t kraftut—
byggingsplaner for Stryn siden
1973, og det er sendt fire kon—
sn’sjonssi >knader, forteller
Anne Kjos Wenjum.

— Vi vil gji tre alt vi k:tn fbr a
vinnc’ denne kampen. Ders )ni
(let blir gitt konsesjon for kraft—
utbygging. blir iJn’t et slag minst
like hardt som i Alta, sier hun.

iip:ivirket vegetasjon. Enkelte
sjc’ldc’nlic’ter finnes ogsa, s on
I l( r:ic’n pa I )reelv—slett: i ved jo—
sted:ilsl )rec’n, vc’d de kalkrike
vassdragene i I telgeland—S:ml—
ten—( nuradet og I jellplanterike
n’lve trer i hivlandet i Si >r—N >r—
ge. I alt finnes omlag 2i0 vass—
dragsarter :1v bregner og
1 )lomtlsterpl:lnter i norsk flora,
li v r:1v .30 p sent h: li nasjo n: il
eller intc’rnasj )nal verneverdi.

I
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>. Tovdalsvassdraget
Miljrganisasjonene aksepte
rer heller ikke at lxue den aller
øverste delen av Tovdalsvass
draget i Aust—Agder fl )reslas
vernet. Bare to prosent av
vassdragene i fylket er vernet.
1111)1 13 prosent pa landsl,asis.

i( )vdalsvassdraget er det stt r

ste tilnærmet tir »le vassdraget

i Sør-Norge. l)et er lite pavir—
ket av industri og lokale ut
slipp. det er viktig ftr frilufis—
livet for Kristiansands be—
tolkning og oinradet er rikt pa
kulturminner. Ft tr den sure
nedbt tren fl )r alv( r rammet
S trlandet, var T( )vdalsvassdra—
get en av landets beste lakse
elver. Na planlegges det om
fattende kalking for a Ei laksen
tilbake.

— Tovdalsvassdraget lavner
alle naturtyper, fra fjell til Ijord.
I den øverste delen, som er fl
reslatt vernet, er det mye vill—
mark. Men hele vassclraget bør
ernes. Det er et prinsipp som
ma følges, sier Stig Olsen i Na
turvernlorl )undet i Aust-Agder.

Rogaland
Heller ikke Lingvangelva og
Tengesdalselva i Rogaland er
blitt mcd i denne siste verne—
planen. Nedborsfeltet til disse
elvene er del av et større ube—
rørt omrade, i en region pre
get av kraftutbygging og uten
vernede vassdrag. Men begge
vassdragene ble holdt utenfor
verneplanen av hensyn til pla
nene om opprusting og utvi
delse av kraftverkene i Sauda.

Foreskfr
europeisk
verneplan
Naturvernforbundet
vil be den internasjo
nale naturvernunio
nen IUCNom å starte
arbeidet med en ver
neplan for i ‘assdrage
ne i Europa, sierfag-
sjef Tore Killingland.

En debatt om vass
— dragsnaturen vil

synliggjøre den in
ternasjonale verdien flere av
våre vassdrag har. Samtidig

Naturvernforbundet i Opp
land er dypt skuffet over at
Jora ikke er med i vernepla
nen. Tvert imot er Jora flyttet
framover i Samlet plan for
vassdrag, noe som øker mu
ligheten ft)r at vassdraget blir
utbygd.

Jora. som er et sidevassdrag
til Gudbrandsdalslagen, drc’—
nerer søndre del av Dovrc’fjell.
Vassdraget er en sentral del av
clovrereinens leveomrade,
som er den eneste gjenværen
de opprinnelig norske villrein
bestanden.

Fornøyd
Samtidig er det jubel over ver—
neplanen mange steder i lan—
det, der vernegruppene har
slitt en mangearig kamp for a
fa sine vassdrag med pa den
ettertraktede lista. Raurna,
(iaularvassdraget, Etnevass—
draget, L( )msdalsvassdraget,

er det viktig å sette søkelys
på vassdragsforvaltningen i
et Ett ropa med nye grenser,
med store kraftuthyggings
prosjekter og alvorlig foru
rensning. En helhetlig vurde
ring av vassdragsforvalt
ningen er nødvendig, sier
Killingland.

Han ønsker dessuten slutt
på debatten om hvorvidt
Norge skal hygge ut sine sis
te vassdrag for å redusere
C02-utslippene i Europa.

— Norsk vannkraft kan
bare gi marginale bidrag.
Selv om vi bygde ut alle nor
ske vassdrag, ville det gi min
dre enn én prosents reduk
sjon av CO,-utslippene. Det
er dessuten billigere å satse
pa enøk-tiltak, sier han.

IUCN, der både miljøorga
nisasjoner og regjeringer er
medlemmer, har flere ganger

øvre Glomma og øvre Otta er
blant disse. L )msdalen/Visten
i Nordland er i tileggg tatt med
i nasjonalparkplanen, noe som
skulle styrke sjansen ft)r vern
nar Stortinget skal ta stilling til
planene.

— Dette er veldig positivt,
men vi tør ikke helt slippe gle
den los. Vi som har arbeidet
for vern av Lomsdalsvassdra—
get har opplevd mange bølge—
daler. sier Morten Linseth i Ak
sjon Vern Lomsdalen.

— Men det vil være veldig
overraskende om politikerne
skulle legge noe i veien for
vem na. Lomsdalen har vært
innstilt til varig vern i de tre fo—
regaencle verneplanene, men
politikerne har klart å utsette
avgjørelsen. Na haper vi det
gar greit den fjerde gangen,
sier han.

Samtidig er det et skar i gle
den at VeEsna ikke ble med i

innskjerpet sine krav til na
sjonalparker, senest i 1991.
Da ble det satt nye krav til
størrelse, innhold, kulturpå
virkning og forvaltning.

— Slike krav bør også gjel
de i vassdragsvernet. Vass
dragene er jo selve nerven i
landskapet, sier Killingland.

Mange av de norske vass
dragene det nå er debatt om
i sammenheng med verne
planen, bør vurderes i en eu
ropeisk verneplan, mener
han.

— Raurna-, Gaular- og Stry
nevassdraget er eksempler
på slike vassdrag. Femunds
vassdraget bør dessuten vur
deres, og Sjoa, der det er sat
set på rafting — et godt
eksempel på hvordan et
vassdrag kan utnyttes i tu
ristsammenheng, sier Killing
land.

BLIR VERNET:
Alt tyder på at
Lomsdalsvass
draget i Nord
land, et av de
minst berørte i
Europa, nå blir
vernet.
(Foto: Gjøran Engen)

verneplanen. Dette vassclraget
er derimot flyttet fram til kate
gori én i Samlet plan for vass
drag.

Linseth, som har jobbet for
vern av Lomsdalen i snart 10
ar, sier vernesiden etterhvert
har lagt mest vekt pa naturens
egenvercli i argumentasjonen.

— Lomsclalsvassdraget er et
av de mest uberørte i Europa
av en slik størrelse. Det har
gatt opp for politikere og fag
folk at vi ikke har sa mye ube—
rørt natur igjen, sier han.

Samlet plan
Samtidig som verneplanen bk’
lagt fram, presenterte regje
ringen en ny Samlet plan for
vassdrag. lier foreslas planen
delt inn i to kategorier i stedet
for tre som na. Kategori (‘n in
neholder prosjekter som er
klare ftr konsesjonsbehand
ling. Kategori to inneholder
vassdrag som kan bygges ut,
men som ikke kan konse
sjonshehandles na. Samtidig
mener regjeringen at vassclra
gene skal kunne flyttes mellom
kategoriene etter .administra—
tivt vedtak» — det vil si i regje
ringen — mens omplasseringer
i dag ina vedtas av Stortinget.

Per Flatbcrg, veteran blant
vassclragsvernerne, sier han er
svært bekymret for det som
kan skje mccl Samlet plan.
I tan frykter at endringen x il
gjore det lettere a bygge ut
vassdrag som ikke er vernet.

— Kriteriene for a flytte vass—
clrag mellom kategoriene er
veldig uklare. Ett moment som
nevnes er at oppfatningen lo
kalt kan ha skiftet. Nar lokal—
pOlitikernd’ skjønner at de kan
na gjennom den veien, kan
mye rart skje, sier Flatberg.

1Jan mener det fortsatt ma
være Stortingets ansvar a flytte
vassclrag mellom katego
riene.

E
tter en omfltttende lese-

runde i britiske, ameri
kanske og norske avi

ser og telefoner til en rekke
sentrale personer i prosessen,
er det pafallencle hvor lite man
får pa bordet av faktiske be
slutninger fra Rio-konferansen.

— Alt er åpent for framticlig

politisk tautrekking, sier en av
cliplomatene som har fulgt
prosessen.

Det er uhyre vanskelig a
trekke noen fasit ut av de do—
kumentene som foreligger et
ter den flere ar lange proses
sen, som ble foranlediget av
rapporten til verdenskommi—

sjønen for miljø og utvikling,
ledet av Gro I larlem Brundt—
land.

Etterhvert som internasjonal
miljøpolitikk konkret iseres i
form av bindende konvensjo
ner og protokoller, vil tekste
ne fra Rio dukke opp igjen i
nye forhandlinger. l)et er en

DE

viktig årsak til at mange regje
ringer var forsiktig med a ta
munnen for full. Det er aldri
moro å møte seg selv i døren.

Slik sett danner Rio-doku
mentene et grunnlag hacle for
videre forhandlinger og for
politisk press fra frivillige or
ganisasjoner og

MAKT: Aldri har så mye makt vært samlet på ett brett; men hvor var Gro? (Foto: Sipa-press)

HVA
UTRETTET

I RIO?
R[O DEJANEIRO (Natur & Miljø).’ 116 statsiedere korn, så

ogforsvant. Men rent bortsettfra at Frederic Hauge ble ranetpå åpen gate; korn

det noen konkrete resultater ut av Rio—konferanse) i?

N&M • GUNNAR BOLSTAD
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Sagt
iRio

UR I motsetning til hva som
er blitt sagt, sørget USA for å
forbedre klimakonvensjonen.
Mange av partene dro til Rio
med en klar målsetting om å
sette USA i et dårlig lys. Det
var uærlig av pressen ikke å
skrive om dette. (The New
Republic, USA)

•• I et forsøk på å garantere
at George Bush skulle komme
til Rio, sviktet diplomatene i
sitt press for konkrete resulta
ter, og ga fortrinnsrett for form
i stedet for innhold. De fattet
ikke at den amerikanske
presidenten simpelthen ikke
kunne ha tillatt seg å ikke
være til stede i Rio. (EFs
miljøkommisær Carlo Ripa di
Meana)

• U — Alle snakker om Action
Now’. Føler du at du bidrar til
handling nå»?

—Ææh...nei!
(NRK-reporter Snorre Tønset
og MD-rådgiver Peter Johann
Schei i replikkveksling)

•• Flertallet av statsiederne
som deltar her, er en del av
problemet, ikke en del av
løsningen. (Forsker Helge Ole
Bergesen).

I U Verdens innbyggere må
holde sine politikere ansvarli
ge for hva de gjorde, ikke for
hva de ikke gjorde. (Rio-konfe
masens generalsekretær,
Maurice Strong)

UR Framskritt på mange
områder, for lite framskritt på
noen områder, og ingen fram-
skritt på en del områder.
(Statsminister Gro Harlem
Brundtiand)

RU Rio-konferansen var verdt
bryderiet, men den bør ikke
gjentas.
(Financial Times)

RU Det ethvert barn vet i
dag, var det bare noen få
forskere som visste i forgårs.
(Storbritannias statsminister
John Major)

• R Jeg kom hit med små
forventninger, og de er blitt
oppfylt. (Jonathon Porritt,
tidligere leder i F0E)

I • — Hvis jeg ikke kommer på
CNN eller andre verdensom-
spennende nyhetsmedla med
mitt miljøbudskap, er reisen
min hit mislykket. (Kurt Odde
kalv, leder i NNV Hordaland)

landene i mellom.
1-ler er de mer eller mindre

liandlaste resultatene fra Rio—
k )nleransen:

I Agenda 21:
En handlingspian for j( )rdens
miljø og utvikling som rent

lormelt har lav status og som
ikke legger noen forpliktelser
pa partene. Planen endte opp
med 10 kapitler og H00 sider
og dekker savidt forskjellige
omrader som jorderosjon, av—
skoging, lorørkning, klimafor
andringer, giftig avhdl, marine
ressurser, havforurensning,
fattigdom, forhniksmønstre,
l )ligp( ilitikk og helse.

Agenda 21 er de gode in
tensjoners dokument. Men
selv om Agenda 21 rent jun
disk ikke legger noen band på
verdens regjeringer, er det
apenlxirt at den blir tatt alvor
lig. Annerledes kan man ikke
tolke den meget langdryge
forhandlingsprosessen, som
tidvis kjørte seg helt fast.
Symptomatisk nok var det stor
enighet om de gode intensjo
nene, mens de virkelige stnids
5( )rsmalene dukket opp nar
man skulle bli enige om gjen—
nomløringen av dem. Penger
var et gjennomgangstema 1)å
alle punkter.

• Rio-erklæringen:
En erklæring pa 27 punkter
om menneskers og staters ret
tigheter og plikter nar det gjel
der miljø og utvikling. opp
rinnelig var det meningen at
dette skulle bli et kort og fyn—
clig dokument — et verdens-
charter som skulle rangere pa
linje med ENs menneskerettig
hetserklæring — av den typen
som alle barn kunne henge på
veggen i soverommet. Men et
terhvert som dokumentet este
ut og ble vagere i formen, var
det enighet om at verdens-
charter ble et litt for svulstig
begrep. Noe ironisk ble det
ogsa papekt fra u—landsholcl at
mange barn ikke hadde noen
vegg a henge en plakat pa.

Rio—erklæringen slar blant
annet fast at retten til utvikling
ma opplylles. Alle mennesker
har rett til et sunt liv i harmo—
ni med naturen.

Den slar videre fast at alle
stater har rett til a utnytte sine
egne naturressurser, dog slik
at det ikke skader miljøet i an
dre land. Utviklingslandenes
spesielle situasj( in og behov
skal gis særlig prioritet.

• Klimakonvensjonen:
Kanskje det dokumentet

som det tidlig i prosessen ble
stilt størst forventninger til.
Drivhuseffekten er et av de al
ler mest håndfaste og truende
miljøproblemene menneske
heten er stilt overfor. Knall
harde og vanskelige forhand
linger viste imidlertid hvilke
hindringer delegatene sto
overfor. Mens mange av di
plomatene nylig hadde vært
gjennom forholdsvis vellykke
de forhandlinger om utfasing
av KFK — som for en stor grad
krevde tekniske løsninger —

viste det seg snart at en for
pliktelse til stabilisering, for
ikke a snakke om en reduk
sjon, av utslippene av karbon
dioksid og andre klimagasser,
krevde strukturelle og omfat
tende endringer.

Alle miljøorganisasjoner og
en rekke forhandlingsdelega
sjoner mener at klimakonven
sjonen ble skuffende svak og
utilstrekkelig. For å få et do
kttment på bordet var det
imidlertid nødvendig å føye
seg for USAs krav. Resultatet
ble en konvensjon uten noen
tallfesting av utslippsbegrens
finger eller tidsfrister. De in
dustrialiserte landene forplik
ter seg imidlertid til å lage
planer for hvordan de kan be
grense utslippene av klima
gasser pa et niva som ikke fø
rer til farlige konsekvenser for
klimaet. U-landene skal også
legge fram planer for hvordan
de kan skape en økonomisk
utvikling som holder utslippe
ne pa et lavest mulig niva.

Partene skal møtes igjen al
lerede til høsten, og det er tro
lig at man da vil starte nye for
handlinger, enten i form av
protokoller for de ulike klima
gassutslippene eller en kon
kretisering av teksten i klima-
konvensjonen.

i Biodiversitet:
Konvensjonen om biologisk
rnangfold (biocliversitet) er tro
lig en bedre avtale enn klima-
konvensjonen.

Avtalen innebærer at parte
ne har klare forpliktelser til å
ta vare på sitt biologiske
mangfold, det vil si alle natu
rens varianter.

Konvensjonen sier at parte
ne skal sikre at egen virksom
het ikke skader mangfoldet i
et annet land.

Hver av partene skal lage
en nasjonal handlingspian for
hvilke tiltak som hør gjen

nomløres i eget land for å be-
vare arter som bare finnes i det
aktuelle landet, og arter som
har stor sosial og økonomisk
betydning.

Konvensjonen kan også gi
grunnlag for å ta opp sur ned
bør-problematikken på brede
re internasjonalt grunnlag.

i Skogprinsipper:
Det var opprinnelig meningen
at man skulle komme til enig
het om en skogkonvensjon.
Dette lyktes ikke. I stedet kom
man til enighet om et sett av
såkalte skogprinsipper som
anerkjenner landenes rett til å
utnytte egne ressurser, men
som også understreker beho
vet for en forsvarlig skogfor—
valtning.

Det var særlig USA som sto
hardt på for å få en egen skog
konvensjon, mens skogrike ut-
viklingsland som for eksempe

.

Malaysia nektet å godta en slik
konvensjon av frykt for å bli
fratatt muligheten til å utnytte
skogen.

• Forørkning:
Det er enighet om å begynne
forhandlingene om en egen
konvensjon om forørkning.
Dette var et forslag som de afri
kanske landene sto samlet om.

• Kommisjon for
bærekraftig utvikling:
Det er enighet om å opprette
en FN-kommisjon for bære-
kraftig utvikling som landene
skal rapportere til. Kommisjo
nen skal ligge direkte under
FN5 generalforsamling. Det er
ennå uklart hvilken innflytel-’
se denne kommisjonen får,
hvilke midler den vil råde over
og hvor sekretariatet skal lig
ge. Mange frykter imidlertid at
det bare blir snakk om en li
ten pølsebod i FN-systemet. i

Skitten
Sam

• I Søndag 14. juni. Rio-kon
feransen avsluttes med en høy
tidelig seremoni. Bare noen mi
nutter etter sørger USA for å
torpedere et av de resultatene
som i hvert fall rent teoretisk var
blant de mest positive fra Rio
møtet. I et notat som deles ut
blant presse og delegater gir
amerikanerne sin fortolkning av
enkelte omstridte punkter: — Ut
vikling er ingen rettighet, men et

E
t yrende liv, en syrnbio

se av rnarkedsplass og
seminar, av makrobio

tiske holistbuddhistvegetaria

r nere og skarpskodde klimaek

( sperter som snakket med
hverandre og forbi hverandre
i en salig uorden. Her var mar
ginale livssynsaktivister og
profesjonelle forskere, k m
mersielle kjernibednifter og mi
litante kvinneaktivister.

Men i rettferdighetens navn
må det sies at innimellom all
folkloren under organisasjone
nes alternativkonferanse i Fla
mengo Park vrimlet det av se
riøse debattmøter og
seminarer. Mange organisasjo
ner knyttet verdifulle kontak
ter til bruk for senere samar
beid. Ikke minst var det nyttig
å bli kjent med organisasjons
folk fra helt andre kanter av
verden. Det ble bygget mange
brohoder ved kloften mellom

( nord og sør under Global Fo
rum.

Et resultat av disse kontak
tene var egne miljøavtaler»
inngått mellom organisasjoner
fra nord og sør. Avtalene om-
handlet temaer som ble util

mål vi alle
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PENAL I TRE
2 etasjes penal med inn
hold; blyanter, viskelær
og blyanspisser.
Lengde: 25,5 cm.
Varenr. 2001 Pris 210,-

BREVSETF
25 brevark og 20 konvolutter i resirkulert papir.
Varenr. 2201 Høstløv, Varenr. 2202 Solnedgang
Varenr. 2205 Vinglass. Ord.pris 65,- Medl.pris 55,-
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KUNSTKORT
Pakke med 8 enkle kort m/konvolutter i A5-format.
Kortene er reproduksjoner av Jannecke Lønne
Christiansens malerier.
Varenr. 2303. Ord.pris 75,- Medl.pris 65,-

BÆRENETF
Solid canvasveske med
trykk i grønt. Varenr. 3321
Ord.pris 50,- Medl.pris 39,-

Diverse varer (ikke avbildet)

Varenr. Varetype
Naturvernforbundets T.skjorter:
Barnestr.(4-5, 6-8, 6-11, 12-14 år)
Voksenstr. (S-M-L-XL-XXL)

Bøker:
4011 Alternativer i praksis

(omhandler ulike miljoeksperimenter Skandinavia)
4510 Må vi velge vei? (samferdselsspørsmål)
4110 En dråpe i havet

(fakta om forurensning Nordsjøen)
4001 State of the World -91
4002 State of the World -92
4018 Supermarked eller felles framtid?

(artikkelsamling om EF og E0S)
4019 Natur- og miljøleksikon
4341 Fugler ved fôringsbrettet
Barneboker:
7453 Vår utrolige verden - slanger
7455 Vår utrolige verden - frosker/padder
7460 Vår utrolige verden - fugler
7431 Barnas flora I/Il
7432 Barnas flora 2

Barnas nye småkrypsbok
74e5 Barnas undervannsbok
7451 Barnas bok om småkryp
7464 Barnas ferskvannsbok
Spill:
7810 Miljøspillet (2 spill i en eske)

(Blekkulfspillet. 5-10 år og Monopludo, 10-100 år)

7811 Sur Nedbør-spill
Diverse:
0101 Stoffmerke m!logo
0105 Rundt klistremerke (diam. 10 cm)
0106 Avlangt klistremerke (10 x 50 cm)
0200 Fuglekassett

Vi har også en hel del informasjonsmateriell
som tar for seg ulike temaer.

Ring oss på tif. (02) 71 5520 og be om materielliste!
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DET GODE NORGE
Dag Hareide beskriver
utviklingen i vårt samfunn
fra 1960 fram til i dag; Vi
har fått økt velstand, men
medmenrieskeligheten har
sviktet. Varenr. 4017
Ord. pris 178,-
MedI. pris 135,-
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DAGSTURSEKK
Bergans Birkebeinersekk, 35 liter. Anatomisk ryggsekk.
vekt i kg. Varenr. 3100 Lilla. Orc’
Medl.pris 530,-

ULLGENSERE
Norskproduserte gensere
med Naturvernfor..
logo. 100% ull.
Mørk blå:
Varenr. 6200 Small
Varenr. 6201 Medium
Varenr. 6202 Large
Varenr. 6203 XLarge

Grønn:
Varenr. 6210 Small
Varenr. 6211 Medium
Varenr. 6212 Large
Varenr. 6213 XLarge
Ord.pris 650,-
Medl.pris 550,-

Medl.pris Ord.pris

70,-
90,-

90,-
110,-

55,.

Bestill dine “grønne” varer fra

65,-

Naturvernforbundets salgsavdeling!

75,-

• — — —

75,-

li
98,-
98,-

i
— — — — — I

NÅ KR 130,-
180,-
120,-

rJ,

G)
Q0,Gj0

>0.

200,-
129,-

298,-
89,-

II
398,-

89,-

I-

zI
LU

I.LJ

>z

<0
Zu.

I

0
v.)

08
Zo

w..

<0
>>

I

Tfå —
€ tt000.

80,-
80,-
80,-

100,-
100,-
80,-
80,-
80,-
80,-

0

0
-

v,
0
0.
oQ
---J

G)

: 0
Lfl

(‘0

98,-
98, -

98,-
128,-
128,-

98,-
98,-
98,-
98,-

Å

[
230,- 260,-

185,- 220,-

I

15,-
10,-
25,-

15,-
10,-
25,-
98, -80,-

c
GI)

E
G)
v
G)

7hjIi
i

0
z
0

0
z
-I

-I

I

IL’

(

I >
CI)
cz
G)

G)
CI)
>

I

G)

‘I)

z < n

NO I

i-
PARAPLY
Varenr. 0100
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/Jange

penner innehol
der stoffer sofli ska
der miljøet. l)et er

særlig tekstmarkører, merke—
penner og andre typer tusj
penner som fortsatt inneh )lder
helse— og miljøfarlige løsemid—
ler eller konserveringsstoffer.
Ofte er det ulike typer spesial
tusjer s( m whiteb )ardpenner
(tusjene til tavlene av hvit
plast), flip( )verpenner (tusjene
til gulvstativene mccl store pa—
pirark) som er verst, De inne
holder blant annet losnings—
midlene xylen og toluen, —

stoffer som pavirker hjernen
og irriterer slimhinnene og kan
gi hjerneskacier ved langvarig
eller gjentatt eksponering. Der
for bør man være forsiktig med
hvilke tusjpenner ham far bru
ke, som for eksempel spesial
penner for whiteboardtavlerie
pa skolene eller gull-, sølv,- og
bronsepenner.

Det er ikke sjelden at en be
drift kjøper inn spesialpenner
som blir liggende i rekvisita
skapet og senere blir tatt i
bruk til helt andre fi>rmal enn
de er laget for. Bade proclu—
senter og forbrukere ma bli
flinkere til a tenke pa penne
nes bruksomrade. Det er slett
ikke nødvendig a bruke en
helsefarlig spesialpenn for
whiteboardtavler pi vanlig pa
pir. Som tommelfingerregel
gjelder at tørrrnarkører med
hlyantrnine (kjerne) og vann
baserte niarkører er best nar
dc ikke inneholder farlige
konserveringsstoffer som for
ITialdehyd, euxyl 400 eller bro—
nopol. Det finnes i dag vann
baserte penner som hefter pa
de fleste overflater. Nar de en
sjelden gang ikke kan brukes
er alkoholbaserte petner (eta—
nol) den beste erstatningen.

Vær kritisk
Det er ikke sa lett a finne ut
hvilke stoffer pennene inne
holder. Det finnes grensever
dier for merking av enkelte
stoffer som du finner i For—
skriften om helse— brann og
eksplosjonsfareinerking. I til
legg har pr dusentene utar—
heiclet cfataark for alle skrive—
redskaper som gir en del
opplysninger om losemidclel—
innholdet. Men alt annet faller
stort sett inn under begrepet
«procluktheminelighet», og
som du kan se i tabellen var er
det mange produsenter som
ikke vil oppgi hvilke konser
veringsstoller de bruker. Vi
kan ikke vurdere miljøvenn

ligheten til produktenes tilset
ningsstoffer nar vi ikke vet hva
som blir brukt. Disse har der
for Ititt minuspoeng i undersø
kelsen var, og fätt lavere ran
gering enn de som har gitt oss
opplysninger.

Tenk påfyll

De fleste av dagens fiberpen
ner og rollerball mangler pa
fyll-system og havner rett i so
pla etter bruk. Du bor derfor
heller bruke penner med pa
fyll, som for eksempel en ku
lepenn av god kvalitet eller en
fyllepenn. Det finnes dessver
re ingen stanclarclisert test for
pennenes skrivelengcle. Der
for varierer pennenes levetid
betydelig uten at du har mu
ligheten til a sammenlikne
kvaliteten. Som forbmkere bor
vi fi vite hva vi kjøper. Og
produsenter av kvalitetspen
ner bor jobbe med a utvikle en
slik standardisert skrivetest for
a ikke bli utpriset av billige og
darlige penner.

T( mmelfingerregelen er at
palyll-penner er bedre enn en-
gangs. Du kan imidlertid godt
velge en ulakkert engangsbly
ant sa lenge den ikke er laget
av tropisk tømmer. Men pass
pa at du ikke kjøper en en
gangs-trykkblyant som ser ut
som en pafyllblyant. Den kan
være laget av plast, men kan
ikke pafylles. Blyantminen er
ftiresten ikke — som mange

tror — laget av bly. Den \.

bestar vanligvis av grafitt \
og leire. Fargeminen er tilsatt
pigmenter. Du bør ogsa vok
te deg for lakkerte blyanter.
Lakken er unødvendig og kan
inneholde farlige tungmetaller
som kadmium. Nar du tygger
pa slike blyanter far du giftige
stoffer i kroppen. I var miljø
test har vi sett pa engangs/pt
fyll-kriteriet i sammenheng
med pennens hylstermateriale
fordi vi ønsker a redusere pro
duksjon og forbruk av van
skelig nedbrytbare engangs
produkter. Derfor har lakkerte
blyanter og engangspenner av
poleofine ftitt et rødt merke
hade for hylstermaterialet og
for i være engangs. Det satn
mc gjelder engangs tekstmar
korer som er laget av poly
propylen.

Sjekk materialet

Nar det gjelder materialet i hyl
steret ser det ut som om de
fleste proclusentene har gatt
bort fra bruken av PVC-plast
og aluminium. Dette er en po
sitiv utvikling fordi PVC frem—
bringer en rekke giftige klor
organiske avkillsstoffer og
aluminium er svært energiin—
tensiv i sin prodluksjon, Poly
etylen og polypropylen heter
plasttypene som brukes na, og
de er betydelig mindre pro—
blematiske for miljøet enn for
eksempel PVC. Nar pennen

bestar av ulike materialer blir
resirkulering vanskeligere.
Derfor burde vi egentlig ha gitt
minuspoeng til alle penner
som bestâr av ulike material
typer i hylsteret. Dette hadde
vi imidlertid ikke presisert
overfor produsentene, og en
resirkuleringsordning for pen
ner stir foreløpig ikke pi nor
ske importorers dagsorden.
Derfor har vi sett bort fra dette
poenget i denne miljotesten.

I emballasjen har mange
gitt over til resirkulert materi
ale, og i Europa merkes resi
kulert emballasje nâ med
resy’ eller en R i ring. Vi har
imidlertid ikke skjekket om
pappkartongen har et klorble
ket belegg utenpa eller om
trykkfargene er betenkelige.
De fleste papptyper innehol
der i dag noe resirkulert ma
teriale. Derfor har vi vært snil
le og gitt grønt poeng til allc..J
som har oppgitt papp som
emballasje — selv om de ikke
kunne spesifisere dette nær
mere. Importører som visste at
pappen var resirkulert har

“ imidlertid fâtt en noe høye
re rangering i tabellen.

Mange produkter er fortsatt
pakket inn i mye unødvendig
emhallasje som du kan legge
igjen i butikken. 1-Ivis flere og
flere gjør det kan vi presse
produsentene til fi tenke mer
miljøvern i sin emballasjepoli
tikk. En annen viktig sak som
vi heller ikke har undersøkt i
denne miljotesten er fargestof
fer og pigmenter. Mange av
disse inneholder farlige tung
metaller, klor- og bromorga- -

niske stoffer som ikke bør bru’
kes. 1-Ivis du vil vite mer om
dette, sa har SFT laget en
stoffliste med en rangering av
miljoskadelige stoffer. •

Milføtest: penner
Sknveredskaper

*

SKRIV

MILJØVENNLIG

I dagfinnes det miljøvennlige
penner innenfor defleste bruksområder. I denne
miUøtesten bar Naturvernforbundet sett nwrrnere
på 85forskjelligepenner: blyanter ogfargestfte

flberpenner og rollerbal4 kulepenne; tekst
markører og merkepenner.

N&M • RUTH SCHUKALLA, HELENE
BANK og GEIR KRISTIAN LUND

passe

Produktnavn Produsent/Importører Engangs/ Hylster- Stift/mine/skrivevæske Emballasje Vurdering

palyll I materiale

Dtkt løse- konser
midler verings

T2nder ett. stoffer

BLYANTER/FARGE-STIFTER

1210 Miljøblyant FABER CASTELL, øyvind Lund engangs ulakkert tre grafitt/leire — løse bra

Trykkblyant VENCEREMOS, Hippopotamus pll tre, stål grafitt/leire — løse bra

Kiddi 140 miljøblyant STAEDTLER, M.W.Lem engangs ulakkert grafltt/ leire — resirk. papp bra

cedertre

Mars Micro STAEDTLER, M.W.Lem p,ll PP, messing grafltt/ leire — resirk. papp bra

naturgummi

Stabilo Blackbi SCHWAN STABILO engangs ulakkert tregrafitt/leire — resirk. papp bra

GmbH, Esselte dymo

Pencil 123, 303 MITSUBISHI Pencil påfyll ABS graffit/leire — resirk. papp bra

Chr. Olsen Mittet

III.: Ketill Berger/dEDBsign

lyant, enkel M.WILLS, Hippopotamus engangs ulakkert grafitt/leire papp bra

cedertre

Niji Grip 350 YASUTOMO, Wittusen & Jensen påfyll ABS, NBR grafltt/leire — papp bra

gummi

Non-stop PAPERMATE/GILLETTE, Emo AS påMl PP grafitt/leire — papp bra

Sharplet Twist PENTEL, Georg A. Torp påfyll PP, Al grafltt/leire — papp bra

Penol Doubleknock PENOL, Chr. Olsen Mittet påfyll ABS, gummi grafltt/leire
:

— papp bra

Verksted blyant VIKING, Esselte dymo engangs ulakkert tre grafltt/leire — papp bra

Arkitekt PENTEL, Georg Torp påfyll ABS, Polyamid, grafitt/leire — papp, isopor passe

messing

Mars 100 Lumograph STAEDTLER, M.W.Lem engangs I lakkert tre grafitt/leire — resirk. papp dårlig

Minerva 13060 STAEDTLER, M.W.Lem engangs lakkert tre grafitt/leire — resirk. papp dårlig

Skoleblyant

EFA skoleblyant E. FABER, Chr. Olsen Mittet engangs lakkert tre grafitt/leire — papp dårlig

Polychromos FABER CASTELL, øyvind Lund engangs lakkert tre grafitt/leire — papir, blikk,tre dårlig

Pencil U5-1045 MITSUBISHI, Chr. Olsen Mittet ‘ påfyll PVC gra1ltt/leh — resirk. papp dårlig

FIBERPENNER/ROLLERBALL

,ping Wrlter PENTEL, Georg A. Torp påfyll PP vannbasert ikke oppgitt, papp passe

hnelder 92 roller SCHNEIDER GmbH, Emo AS påfyll : PP vannbasert ikke oppgitt papp passe

Rettelse
II Det har sneket seg inn
en feil i markedsoversikten
over kompostbeholdere i
N&M Magasin nr.3-92. Det
gjelder Grønne tønne’, som
fra leverandøren anbefales
brukt bare til matavfall —

ikke til hageavfall. Vi bekla
ger feilen.

Beholderen passer egent
lig ikke inn i inndeling i kald-
og varmkompost. Den opp
fører seg som en varmkom
post om sommeren, men
temperaturen faller betyde
lig om vinteren. I lange kul
deperioder vil prosessen
kunne stanse helt opp.

Expresso SANFORD, Tørris Bonnevie engangs PP vannbasert dietylenglykol resirk papp passe

Feinpen 2001 FABER CASTELL, øyvind Lund engangs : PP vannbasert triarylmetan resirk. papp passe

: diethylenglykol



«Over
grensen» —

nødvendig
reprise?

• 11972 skrev Meadows,
( eaclows og Randers (sist

nevnte er norsk) boka hvor
gdr grensen? (ihe Lirnits to
Growtfr) pa oppdrag fra en
gruppe framstående menn
som kalte seg Roma-klubben.
Denne klassikeren sparket i
sin tid i gang debatten om
økonomisk vekst er ønskelig
for enhver pris. Budskapet i
boka var enkelt: Verden
bestar av en gitt beholdning
naturressurser som (len øko
nomiske veksten forutsetter
at vi tærer på. I det lange løp
kan ikke veksten Ibrisette
uten at det tas hensyn til de
fysiske grensene naturen
setter, og jo lengre vi venter
med å omstille oss, dess
vanskeligere og mer drastiske

il omstillingene bli.
For tjue år siden var dette

provoserende, ikke bare pa
grunn av budskapet, men
ogsa fordi spadommene om
framtida bygget pa relativt
overfiatiske vurderinger. I
dag har likevel mange fått
øynene opp for at økono
misk vekst ikke kan vurderes
uavhengig av naturmiljoet.
Na er mye av bokas tanke-
gods aksepteri også i det
brede lag. Samtidig er de
fysiske grensene rykket nær
mere, og noen av dem, som
hvor mye KFK-gasser vi kan
slippe ut, er allerede over
skredet. I- landlingslamnmelse
overfor miljøproblernene er
derfor farligere nå enn før.
Dette har fatt forfatterne til å
sette seg ned på nytt, og
skrive en ny bok, Over gren
sen, om samme tema og med
samme budskap.

Hvorgår grensen? ble en
bestselger, og Over grensen
har ogsa mye av bestselgeren
i seg: Den er veiskrevet,
budskapet kommer klart
fram, og forfatternes menin
ger er godt dokumentert. Det
siste er et av bokas store
ft)rtrinn. Her er det en sam
ling av tall og figurer om
hvordan jordas naturressurser
utnyttes, satt sammen med
økonomiske og demografiske
fimkta som gir godt utbytte av
lesingen, og som en ellers
må grave i tallrike publikasjo
ner for å finne fram til. Tall
og figurer, som ellers ofte er
kjedelig lesing, omtales og
billedliggjøres på en slik
måte at stoffet blir lett å
forstå og artig å lese. Her er
det mye å lære for en gjen
nomsnitts rapportskriver.

Den overbevisende fram
stillingsformen kommer til sin
fulle rett i bokas første del,
der forfatterne går gjennom
historien fram til i dag. I
annen del, der de forsøker å
si noe om hvilke muligheter
vi har for å redde jorda i
framtida, blir dette en hem
sko. Til hjelp for å framskrive
utviklingen bruker de en
omfattende, men svært for
enklet, såkalt makromodell.
Det går mange sider på å
forklare hv )rdan modellen er
bygget opp, men det er
vanskelig a fa tak pa hva og
hvordan størrelsene i model
len bestemmes. Med de
forenklingene en nødvendig
vis må gjøre, unngår en ikke
standardproblemet ved å
bruke slike modeller: De
utformes gjerne slik at det
svaret en har bestemt seg for
på forhand kommer ut som
resultat. Modeliresultatene
blir derfor bare et alibi. I
dette tilfellet er svaret at
verden går mot overekspan
sjon og sammenbrudd, med
mindre vi endrer kurs. Den
konklusjonen kunne en
trekke allerede etter heskri
velsen av historien, så hvor
for tvinge oss til å gå gjen
nom alle disse
modellresultatene?

Over grensen føyer seg
pent inn i en solid tradisjon
med first å male fanclen på
veggen, og siden stake ut en
vei til løsning av problemene.
Bnmndtlandkommisjonens

suksess ligger akkurat her.
Men for å beholde troen på
løsning må man unngå drøf
ting av hvordan konflikter
mellom politiske og økono
miske interesser kan løses,
og i stedet håpe på at felles
trussel skal gjøre felles sak.
Uviljen mot å drøfte interes
sekonfiikter representerer i
mine øyne det store hullet i
denne boka, og gjør det
vanskelig å dele forfatternes
optimisme. Jeg er redd Geor
ge Bush summerte opp status
om dette på Rio-konferansen:
Han ville ikke lengre åpne
amerikanernes lommehøker
for å være verdenspoliti.
Tenk om han mente det —

tenk om han kunne si det
samme til generalene sine!

Asbjørn Aaheim

• Donella H. Meadows,
Dennis L. Meadows,
Jøien Randers:
Over grensen
(‘appelen
297 sider
Kr329,-

Ny
internasjonal
miljøårbok
• Fridtjof Nansens Institutt
har gitt ut en årbok med
oversikt over verdens miljø-
status. Den vil bli et stan
dardverk for alle som leser
engelsk, og er opptatt av
natur og miljø på internasjo
nalt nivå.

Hovedhensikten mccl
Green Globe Yearbook er å
vise hvor langt det internasjo
nale samfunnet er kommet i
arbeidet med å løse de en
kelte natur— og miljøproble—
mer, redegjøre for de viktig
ste hindringene og beskrive
hvilke midler man benytter
for å løse dem. I motsetning
til mange offisielle publika
sjoner er dette en uavhengig
analyse, der man ikke ser så
mye på hva som formelt
oppnås, men hva som faktisk
skjer.

I3oka er naturlig delt i to
deler, en artikkeldel og en
statistikkdel. I artiklene er det
foretatt analyser av en rekke
aktuelle globale natur- og
miljøproblemer: Klimaproble—
mene, ozonlaget, handel med

truede arter, energiprobleme
ne i den tredje verden, An
tarktis og behandling av
spesialavfall. De er skrevet av
forskere i ni forskjellige land
og gir ny og oppdatert kunn
skap om internasjonalt sam
arbeid og status for miljøpro
blemene innen de enkelte
felter.

Den andre delen er en ren
referansedel, der om lag åtti
internasjonale konvensjoner
og avtaler, samt en rekke
internasjonale organisasjoner,
blir beskrevet. Det er i denne
delen hruksverdien av boka
er størst. Her er det redegjort
for hvilke land som har for
pliktet seg innenfor de ulike
avtaler, og hvordan det kon
krete arbeidet med å gjen
nomføre konvensjonene går.
Man får også oppdaterte
opplysninger om de viktigste
internasjonale samarbeidsor
ganer og frivillige organisa
sjoner (NGOer).

Green Globe Yearbook er
redigert i Norge, men har et
svært internasjonalt preg.
Den er da også utgitt i Stor
britannia og beregnet på et
internasjonalt publikum.
Redaksjonen har bestått av
svært kompetente forskere
og miljovernere: Helge Ole
l3ergesen, forsker ved Fridtjof
Nansens Institutt og en kjent
skribent særlig innen energi
politikk; Magnar Norderhaug,
biolog og leder av World
watch Institute Norden; Ge
org Parmann, miljøjoumalist.
Den vil utvilsomt være et
standard opp.slag.sverk for
alle som er opptatt av globalt
natur- og mniljøvern.

Knut Are Tvedt

• FridtjofNansens
Institutt:
Green Glohe Yearbook
Oxford University Press
1992
303 s.pris kr 295,-

Sknveredskaper

*
passe dårlig

Produktnavn Produsent/Importører Eigangs/ Hylster- Stift/mine/skrivevæske EmbalIasje Vurdering

patyll I materiale

D’ t k løse- konser
oriene er vurdert midler verings
t’nder ett. stoffer

KULEPENNER

Enkel kulepenn BLÄTTERWALD, Hippopotamus påfyll tre ingen ingen løse bra

Dreiekulepenn VENCEREMOS, Hippopotamus påfyll tre ingen Ingen papp bra

Niji Grip 350 YAStJTOMO, Wittusen & Jensen pàfyll ABS, NBR gummi ingen Ingen - papp bra

Pelikan K 200 Pelikan, Wittusen & Jensen påfyll PP ingen ingen papp bra

Schneider K10 SCHNEIDER GmbH, Emo AS påfyll PP ingen ingen papp bra

Staedtier Stick STAEDTLER, M.W.Lem engangs PP/PS ingen ingen resirk. papp passe

2000 Stick PAPERMATE/GILLETTE, Emo AS engangs PP ingen ingen papp passe

Starlet SOLID GmbH, Emo AS engangs PP ingen ingen papp passe

Zebra N 5100/5200 ZEBRA CORP.LTD, Esselte dymo engangs PS ingen ingen papp passe

Niji Grip 600 VASUTOMO, Wittusen & Jensen påfyll PVC ingen ingen papp

Bøker
0

_r’ J?
MOT G SAMMENBRUDD

GRENSEN
5 MED I 5 VISJON OM EN

BÆREKRAFTIG FREMTID

0 I!Ii ru!,;, .111

MERKEPENNER/PEMANENTMARKER/MERKETUSJER

Dry Marker 128/10 Staedtier, M.W.Lem engangs ulakkert tre ingen ingen resirk. papp bra

Permanent Staedtler, M.W.Lem påfyll PP etanol ingen resirk. papp bra

Marker 388

Pigment Marker Staedtier, M.W.Lem påfyll PP etanol ingen resirk. papp bra

358/353

Edding 800 EDDING, Andvord påfyll PP etanol ikke resirk. papp passe

Edding 2000/2200 EDDING, Andvord påfyll Al, PP etanol ïiio resirk. papp passe

Artline Aquafast ARTLINE, Emo as engangs PP vannbaser t e r-— papp passe

Postermarker ARTLINE, Emo as engangs PP vannbasert etanol harpiks papp passe

Tempera

Pilot Mark Safe PILOT PEN Norge as engangs PP/PE vannbasert etanol, harpiks resirk. papp passe

Penol Akvamarker PENOL, Chr. Olsen-Mittet engangs P0 varinbasert papp

lmpact HI lmpact SANFORD, Tørris Bonnevie engangs PP etanol oppgitt resirk. papp dårlig

Penol 700/750 PENOL, Chr. Olsen Mittet engangs Al PT7 ingen papp dårlig

1 ikke spesifisert

Penol 1.00/1000 PENOL. Chr. Olsen Mittet engangs Al alkohol! ingen papp dårlig

ikke spesifisert

Goldcoat, Silvercoat SANFORD, Tørris Bonnevi eengangs Al xylen metylcyc(ohexan resirk. papp årlig

Edding 751/780 EDDING, Andvord engangs Al Xylen, toluen ikke oppgitt resirk. papp årlig

Deluxe/King Size/ SANFORD, Tørris Bonnevie engangs AI xylen, toluen ikke oppgitt resirk. papp årlig

Magnum 44 marker

Marks 80’ LION engangs f Al ikke oppgitt ikke oppgitt papp dårlig

)

TEKSTMARKØRER/TEXTLINER/OVERLI NER_______

Tekstmarkør BLÄTTERWALD, Hippopotamus engangs i ulakkert tre ingen Ingen resirk. papp bra

Topstar



Min natur

Historien
RE JENTER STO PA TOPPEN av en

I fjeliknaus — en rødharet, en mørk og
en lys; den lyse litt mindre enn de

an-dre. Det var midt pa sommeren og
midt pa ettermiddagen og luften sto stil
le og de voksne sov middag. Varmen sto
fra stenene, mosen var knusktørr og alt
var sâ gørr som det kunne bli. Attpatil var
det søndag.

— Aldri skjer det noe! sa den rødhare
de og satte seg daft ned pa en trerot og
g1 )dde m )t den evinclelige skjargarden.

— Jeg gruer meg til jeg blir voksen, sa
den mørke, — lbr da blir det enda kjede—
ligere.

— Kan vi ikke leke noe? sa den minste.
Ilade hun og den røclharecle sa na pa

den mørke. Det var alltid hun som fant
pa noe.

— Finne pa og finne pa, alltid skal jeg
finne pa, Abra-kadabra, jo, na har jeg det!
svarte hun. — Na gar vi hver var vei!

— I-Iver var vei! Da blir jo alt enda kje—
deligere, da jo! sukket den rødharecle og
la seg rett ned pa lxikken og kikket opp
mot (len evinclelige himmelen.

—Jeg var ikke ferdig enda, sa den rnør
ke med verdighet.

— Forklar, da! ropte den lyse.
— Ja, hvis det kan bli ro i salen...
Den rødharede bet i seg at dette var

vel ikke noen sal, og begge tidcle. — jo,
forklarte den mørke. — Lille-Ba gar sydo
ver og Rødtopp gar vestover og selv gar
jeg nordover. Og om ti minutter kommer
vi tilbake hit igjen ved denne treroten og
forteller hverandre hva vi har opplevd.

— Ja! sa Lille-Ba. — Men jeg har ikke
klokke!

— Du kan fa lane min, for jeg har klok
ken inni meg, sa Mørke-Ba.

— Jeg kommer ikke til a oppleve noen
verdens ting! sa Rødtopp. — Bare de evin
(lelige I unitrærne og (le evindelige make
ne og de evindelige ... — Si ikke det, si
ikke det, Abra-kadabra, na gar vi, sa Mør
ke-Ba.

Og sa gikk (le hver sin vei.

LILLE-BA LØP AVSTEI) MOT SYD. Na ma
jeg legge merke til alt som skjer, tenkte
hun. I lun sa et blad. Meget interessant,

Av Gerd I3rantenherg og Rolf
Jansson (iii.)

tenkte hun. En Maria Fly-fly kom krypen
de pa bladet. A! tenkte hun. Den betyr
lykke. I leie tiden fortalte hun inni seg
mens hun sa. I Jun lot den kravle opp pa
langfingeren. — Fly, lille Fly—fly, fly! sa hun,
og da den kom øverst, fløy (len. Lille—Ba
ønsket seg en sovedukke pa flekken og
løp videre. 1-lun kom til en flat sten, I [un
løftet pa den, og under myldret det av
munkelus og saksetroll og sanne bittesma
runde som fôr omkring i alle retninger.
Hun ble staende en stund og stirre pa
dem for a bite seg merke i hver enkelt og
hva de drev med. Sa la hun stenen pa
plass.

Men det bør s/4e noe, tenkte hun. 1-Iva
er a skje?

Flun kom inn i en liten furuskog. I-ler
oppdaget hun en kjempediger maurtue.
Maurene yrte overalt og bar egg og for
svant inn og ut av sma hull i maurtuen og
rundt omkring drev andre pa mccl a slepe
barnaler langs en sti, og slepte knuskbi
ter som var dobbelt sa store som de selv.
Lille-Ba ble staende og glo. dette hadde
hun sett hundre ganger far. Var maurtuen
at noe skjedde?

Da fikk hun den lyse ide’ a sette et stra
forsiktig i toppen av maurtuen for a se om
maurene da krop opp pa (len, for det
hadde hun hørt. I lun fant et stra og prøv
de. Og sannelig! Straks krøp de oppover
mot toppen. Det yrte av smna maur pa vei
opp og ned av straet. — Ilvorfar? tenkte
Lille—Ba. Vil de se pa utsikten? Maurene
er akkurat som sma mennesker. De vii
undersøke alt. Kanskje de forteller hver
andre hva de sa nar de kommer tilbake i
maurtuen.

Ila, ha! tenkte hun. Den var god. Den
tanken blir en del av min historie. Sa gøy!

Lille—Ba sto og stirret pa maurluen og had
de det gøy. Alt var gøy. Selv den konglen
som hang der og ikke sa et ord var mor
som bare fordi hun skulle løpe tilbake og
si at hun hadde sett (len. Sa rart! hele
sommerettermiddagen forandret seg. Og
da hun sa pa klokken, hadde det allere
de gatt ni minutter og hun styrtet tilbake
til roten.

I MELLOMTIDEN GIKK RØDTOPP østo
ver. — Opplever? tenkte hun. —Jeg kom
mer ikke til a oppleve sa mye som et
RØDT ØRE. 1-Iva er det a si noe om, her
jeg gar? 1-ler gar jeg. Nar jeg kommer til
bake kan jeg si: »Først gikk jeg fem mi
nutter frem og sa gikk jeg fem minut1r
tilbake». —;

Rodtopp følte seg urolig og helt tom i
hodet. Lille—Ila og Mørke—Ba fant alltid pa
alt mulig, selv om det ikke var noe a finne
pa. Det kom ut av ingenting. Hun, den—
mot, var like gørr som luften.

I det samme kom hun til en bratt fjell-
vegg. I lun hadde vandret rett inn i en
kløft, og der pa toppen av skrenten sto
noen gutter og lekte Tarzan. De bandt
svære tau til noen gamle eketrar for a
slenge seg. R tdtopp satte seg øyeblikke
lig pa huk bak en busk. Dette var det ver
ste som kunne skje. Om de fikk øye pa
henne, ville de rope: — Hei, gulerota! Kan
DU tisse? eller noe annet grovt. Sant som
(let ikke var noen verdens ting a svare pa
og som det ikke gikk an a fortelle til et
menneske. A møte en guttegjeng alene
var det verste som fantes.

Mens hun satt der og ikke turde rikke
seg, sa hun plutselig noe blinke unch
blabærris. En krone! I iveren og gleden
glemte hun a vare forsiktig, det knakte i
kvistene idet hun plukket den opp, og
alle guttene oppdaget henne pa likt.

— I-lei, der nede! Brenner det pa loftet?
ropte en. — Pass pa sa det ikke blir skog-
brann! ropte en annen. Og slik haglet det
mccl morsomheter om gulrt ttter og brann-
biler idet hun sprang gjennom kløften.
Men idet hun var pa trygg avstand, snud
de hun seg bratt: — Ædda, bædda, jeg fant
en krone, sa! ropte hun og viste den frem.
Guttene mapte. Sa forsvant hun.

Gerd Brantenberg er født Oslo
1941, og vokste opp i Fredrik

stad. Hun debuterte med «Opp
alle jordens homofile» i 1973,

men slo i gjennom med romanen
»Egalias døtre» i 1977. Branten

berg har senere skrevet fire roma
ner og diverse essays og artikler.

Oppveksten i Fredrikstad og
forholdet mellom kvinner er sen

trale emner i forfatterskapet.

‘1

sj,

-j

Rolf Jansson er født i 1946. Han
er utdannet ved Statens Kunst
håndverkerskole i København, der
han i flere år arbeidet som fri
kunstner. De siste åtte årene har
han vært designer og illustratør i
Norge.
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Idet hun gikk oppover mot
f)ellknausen igjen, tenkte hun:
— Jeg kommer IKKE til â for
telle om de guttene F( )r det
har jeg aldri gjort. J)et verste
sier de alltid nar ingen hører.
Flaks at jeg fant den kronen!
Sa har jeg da NOE ‘i fortelle.
I lun gikk litt til. — Men hvis jeg
ikke forteller om (le evindeli—
ge guttene og det de ropte, sa
kan jeg heller ikke fortelle om
hv )rdarl jeg n )pl e il dda,
bædda!» sa alle rnIpte. I lun
gikk enda litt — fullstendig i
villrede. — Men, tenkte hun vi
dere, — det var jo fordi jeg hele
tiden visste at jeg skulle tilba
ke og fortelle at jeg turde i
rope noe tilbake! Sa rart! Det
er første gang!

I det samme hun sa Lille-Ba
og Mørke-Ba sitte der og vin
ke til henne bestemte hun seg.
I lun ville fortelle dem hele
den evinclelige historien, om
den var aldri sa llau. Og i en
blanding av engstelse og let
telse nærmet hun seg treroten.

NÅ SATT’ ALLE I EN LITEN
RING med bena i kors og
skulle fortelle. Lille-Ba fortalte
ivrig om det interessante bla—

del og Maria I:ly_flyen (men
ikke om sovedukken, for da
gikk den ikke i opptyllelse),
om stenen med yrende liv un
der, og om mnaurtuen og stra—
et. I lun avsluttet med konglen
som ikke hadde sagt et ord.

— Du har opplevd naturens
under, sa M ake—Iki alv rlig.

Lille—Ba følte seg stor.
Na var det Rødtopps tur.

Rødtopp rødmnet. Og sa krem—
tet hun besluttsomt og fortalte
alt sammen, Lille—Ba og Mør
ke—Ba fulgte spent med, (le
fikk tarer i øynene og hveste
av sinne, de 1(1 av fryd og klap—
Pet i hendene. Tilslutt slengte
Rødtopp kronestykket opp i
luften og lot det d;mle ned midt
mellom dem. — Dette er den
modigste dagen i (litt liv! sa
Mørke-I a.

Rodtopps hjerte rodmet av
glede.

Na ventet de spent pa Mør
ke-Ba. De to andre visste at na
kom det noe uventet. Mørke-
Ba ville ha opplevd hele ver
den pa to sekunder, hun ville
ha truffet prinser og prinsesser
og hun ville ha blitt buden til
en millionær i Amerika for i

debutere som fmlmstjerne. De

Mtet.
—Jeg opplevde d6t. sa Mi r—

ke—Ifa og sa fra den ene til den
andre, og tok seg god tid. —

Jeg opplevde d’t at jeg ikke
opplevde noen verdens ting.
Jeg traff naturligvis en mann
som gikk og lusket rundt i
buskene og ikke hadde noe
(ler a gjøre, og han spurte hva
jeg het, for a skjule hva han
selv het, og jeg svarte natur
ligvis: »Bellinda Rosensky, 25
ar, Beverlv I [ills», og alt mulig
sant og han lo og trodde jeg
var morsom, og sa gikk jeg vi—
dere uten at jeg opplevde noe
som helst. Men sa korn det et
vindpust.

Hun gjorde en pause og sa
pa dem. De merket vinclpus
tel og lyttet spent. — Jo, fortal
te Mørke-Ba, — jeg var kommet
s langt mot nord sol’n det gar

an â komme pa fl’n’m minutter.
Og da korn det et vinclpust.
Og (lette vindpusiet sa: — God—
(lag, Mørke-Ha. DLI er na 10 ar.
Om 10 ar er du 20 ar. Men du
kommer ikke til i vare alene
om (lette. Røcltopp vil ogsa
være 20 mr om 10 ar. Og Lille—
Ba vil vare 17. Idag er det den
10juli, 1960. Om 10 ar vil det

VERN OM MILJØET
I dag har alle kommunene i landet
store problemer med alt avfallet det
moderne samfunnet produserer.
Du kan gjøre ditt for å være med på
å begrense dette. Komposterer du
ditt organiske kjøkkenavfall og ditt
hageavfall med SOILSAVER
kompostbeholder kan du redusere
avfallsmengden din med opptil 50%.
SOILSAVER er produsert i
resirkulert ekspandert termoptast
og rommer anbefalt mengde til en
husholdning. For mer informasjon
om SOILSAVER kompostbeholder
ring tlf (02) 50 43 60 eller bestill
beholderen ved å sende inn
kupongen.

vare .len 10. juli, 1970. Na
skal dere tre lo\e hverandre at
pa denne dagen skal dere mø
tes igjen. Og sa skal dere fl r—
relle hverandre hva dere har
opplevd. Og nar (fet er gatt

enda 10 ar, og det blir (len
10juli, 1950, da skal dere atter
mi 11 es og fortelle hverandre
om (leres liv. og slik skal dere
fortsette resten av livet.

Mørke—Ba tidde.
De tidcle :dle tre. Mørke—Ha

strakte frem lillefingeren sin i
krok til tegn. De to andre grep
den med sine lillefingre. Mor—
ke—Ila J’malanserte kronestykket
oppa fingrene. Sa løftet de
hefldene sine forsiktig opp og
ned tre ganger, mens Mørke—
Ba sa: — En, to, tre, Amen,

Og slik gikk den dagen, slik

ble det.
De dro hver sin vei. De

vokste opp i forskjellige byc’
de traff mennesker de ble gla

i og mennesker de sloss mcdl,

(le vandret og kjørte gjennom
landskaper i mange forskjelli
ge land. Men hvor de enn
gikk og sto hadde de CII to an—
clre med seg og visste at et

sted der fremme blinket histo
rien.

økologi
i praksis

Helios er en handelsvirksomhet
som i over 20 år har tatt del i
miljØkampen. Bedriften legger
konsekvent hovedvekten på
varer fra et biodynaniisk* eller
biologisk jordbruk. I tillegg til
frukt og grønt fører Helios en
lang rekke korn- og melproduk
ter og mange andre foredlede
råvarer.

— mer enn mat
Andre aktuelle miljø- og men

neskevennlige varer fra Helios:
Naturkosmetikk, kroppspleie
midler, rene naturtekstiler, vas
ke- og renjØringsmidter m.m.

- tar barna på alvor
Helios naturprodukter i mat,
hudpleiemidler, bleier, undertøy
m.m. er en lønnsom investering
i barna.

Velkommen til en handel og en
prat!

HELIOS-FORHANDLERE:
Bergen: Helios Bergen AlL

Fosswinckelsgt. 9
Drammen: CC Naturkost

Tomtegt. 36
Haugesund: Helios HaugesundA/L

Midt i Skjoldavegen
Hurum: Hurum Helios

Holtebrekk
Nesodden: Luciano Helios ANS

Blomsterveien 23
Oslo: Heliosbutikken A/S

Colbjømsensgt. 12
Hovseter Helios
Hovseterveien 82B

) Trond Grønvold
Universilesgt 20

Trondheim: Helios Trondheim A/L
Prinsensgt. 53

TØnsberg: Tønsberg Helios BA
Storgt. 23

ANDRE FORHANDLERE:
Kotvereid: Miljøbut. Helsoform
Snåsa: Hos Eli

Eli BrØndbo Fuglår
Sogndat: Miljøbutikken ANS

Gravensteinsgt. 13
Jordens Frukter
HØleberggt. li
Kjernehuset
Storm. 26

Helios-varer føres også av helse

kosthandelen. Vil du vite mer -

så skriv til oss:

HELIOS ii en gros, lager

Postboks 222 - 3470 Slemmestad

•Denne Økologiskejordbruksformen
ble introdusert i Norge i 1931.

Ny leder i
Alternativ Framtid:

—Fra
problem til

løsning
N&M • ANDERS

GJESVIK

H

ittil ham’ vi brukt
— mnest krefter pa a

papeke proble—
mene. Na skal vi satse pa a
finne løsningene, sier den nye
lederen i det omustridte pr( )—

sjektet Alternativ Framtid, WiI—
ham Lafferiv.

Alternativ I”ramnt id er et
statsfinansiert fl wskningspro—
sjekt som har Naturvernfor—
bundlet og dliverse andre mil—
jo— og fredsorganisasjoner som
brrmkere. Prosjektet skal pro—
ddmsere klmnnskap som gjør det
mlmlig a gjennomføre mnalene
til organisasjonene. Den 1. adm—
glmst overtok William Lafferty
som leder. Tidligere var han
professor i statsvitenskap ved
Universitetet i Oslo.

Lafferty vil satse pa str;mte—
gisk forskning. Den skal blant
annet studere hvilke sperrer
folk flest har mnot a gjennom
føre en alternativ politikk, og
hvordan dhisse sperrene kan
fjernes. Prosjektet skal se pa
folks verdlier, holdninger og
prioriteringer i hverdagen. De
res vilje til a engasjere seg i al
ternative organisasjoner skal
stlmderes, og sammenliknes
mccl engasjeinentet i tradisj i

nell politikk.
Alternativ Framtid skal ogsa

Lmtrede en alternativ økon( imni
og lage et alternativt nasjonal—
blmdsjett.

økende materialisme
— Norge kan bli et foregangs
land pa bæmekraftig Lmtvikling,
akki,mrat somn vi var med vel—
ferdsstaten . Me ChI fllt politi
kerne brdmke det samme mid
let, styre kapitalen bedre, sier
Laf’ferty.

I overgangen mellom 70— og
HO—arene trodde Laff’erty at det
norske sosialdemokratiet sklml—

le utvikle seg i en b;erekraftig
retning. vekk fra materialis—
men, i Arleiderpart id’t satte
han sin lit til (len nye lederen,
Gro Harlem Ilrlmndtland,

— Men det mnotsatte skjedde.
Vi har opplevd en stadig ster
kere prioritering av materialis—
mc f ran milj i, og en svekket
vilje til à styre kapitalen. I dag
er sk illelinjen mnellom b:em’e—

kraftig dmtvikling og fortsatt
økonomisk
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Trenger vi et nytt
skattesystem?
Til na har de fleste av oss satt
likhetstegri mellom velferd og
bruk av naturressurser. Vi har
glemt at velferden er et pro—
dukt av ressu:çc’ne Oj
arbeide. I dag har vi i den
vestlige verden overskudd av
arbeidskraft. Samtidig fortset
ter vi at slose med de dyreba—
re naturressursene. i stedet

å ta det ekst ni ai rl )eidet
med å utnytte dem skikkelig
effektivt og dermed gjøre
belastningen pa dem mindre.
i [vorfor? Jeg tror hovedfor—
klaringen er at vi skattlegger
nesten bare den ene av de to
for nevnte laktorene, nemlig
arbeidet. Dermed blir arbeid
«rasjonalisert’ bort til fordel
for ressurssløsing.

Vi trenger en snuopera

( an! Skattebyrden ma snarest
flyttes fra bruk av arbeid til
bruk av ressurser. Skattesy
stemet kunne dermed ogsa
forenkles, i og med at kun
bedrifter som belastet miljøet
betalte skatt. Dersom disse
avgiftene ble satt passe høyt,
kunne alle andre offentlige
inntektskilder (avgifter av
ymse slamg) avskaiffes.

Et mer arbeidskrevende og
miljøvennlig næringsliv ville
etter kort tid ta Ibrin av seg
selv. I lar vi rad til a vente
lengre?

Miljøavgift versus
aleneforeldre
Oslo Bystyre bar vedtatt et
fl mrslag om å ke ren( )V5J( )ns—
avgiften i Oslo med 10 pro
sent for å finansiere styrking
av renhoklssektoren og bidra
til en mer milj iriktig avfalls—
behandling i Oslo k( mmnmune.
For en gjennomsnittsleilighet
innebærer dette en økning av
denne miljoavgiften med 60
kroner for 1992.

Kommunen skal:
I opprette en egen ryddepa
trulje i regi av Renholdsver
ket, da det flyter for mye
søppel i denne byen,
• intensivere arbeidet med
innsamling av papir i sam
band med innføring av kilde—
sortering,
• fordoble niengden innsam
let matavfitll, blant annet ved
a knytte storkjøkken til et
system for gjenvinning aLv
matavfall.

Disse viktige miljimtiltak
burde få tverrpolitisk stotte.
Men Høyre, Fremskrittsparti

G’udleik Liti et, Kristelig Folkeparti, Sen—

blant alt annet levende. ømt,
k mssluppent, skrudd, flengen—
(le satirisk, erotisk hengivent
— I tarald Sverdrups po gram
var uten dødpunkter.

I lan var en skjt mnnhetsje—
ger og visste at det er nær
fbrbindelse mellom opple—
velsen av skjønnhet og opp—
dagelsen V (le dype sam—
menhenger i naturen, i den

.1 Harald
(s Sverdrup

Da atret var pat sitt ly—
seste tok Harald
Sverclrup med seg

dikterlivet sitt og gikk gjen
nom den siste grinden. Bratt
var vi en stor dikter I attigere.
Fylt av vemod og takknem
lighet gamr det opp for oss
hvilken stor rikdom han et—
terk)t seg.

Harald Sverdrup levde ni—
ogseksti sterke ar. Livet sugd
inn og sunget ut pat en matte
som utvilsomt gir ham en be—
derspkmss blant var tids frem
ste lyrikere. Og for oss na
turvernere var han selve
dikteren. Med flnstemt øre
hm Irte han musikken i natu
ren, satte ord til og sang
med. Det svingte godt! Vi lo
og grat og følte oss hjemme

terparliet og Pensjonistpartiet
ønsket ikke å være med pa at
finansiere en s]ik økt miljø—
innsats i Oslo. De ga følgen-
(le begrunnelse: Disse med
lemmer mener det er viktig at
eventuelle okninger kommer
under den ordinære budsjett
behandlingen, og ikke som
gebyrøkninger midt i bud—
sjettaret. Dette gjør (lei van
skelig for husholcfningene å
plamnlegge sin økonomi.

Ja, ja, (fet er ikke samme
likhet for Loke som fbr Tor,
for sannelig er (fet nok av
grupper i denne by som har
matte merke att i (fet borgerli—
ge styrte Oslo ble mange en
velferds )rdn ing avviklet over
natta.

27. desember i fjor leverte
Oslo kommune en masseut—
sendelse til Postverket. I et
brev damtert 5. januar 1992 ga
en beskjed til 1900 alenefbr
eldre om att (fet borgerlige
bystyreflertallet med virkning
fram 1. januar hadde avviklet
den k mmunale tilleggspen—
sjon. For en enslig trebamrns
mor betydde dette en bet de—

menneskelige natur og ikke
minst i det spenningsivlte
møtesteclet mellom disse to
«nattuftr” Ilarald Sverdrup
var særdeles klar over natu—
mens og skjønnhetens sarbatr
het, og at vi lever i katastr( —

ftns nærhet». Derfor kom
mange av hans (likt til å bli
inderlige forsvar for det ver
gelose, og harrndirrende
opprør mot alle (lestruktive
angrep: «Vi legger j( mrden ftr

svamrsløs... Vi svikter allnatu
rens fantasi og atn’estoff...
Skampelsen er her og nam. og
ikke bare i første kaipittel.
Vi lever i et paradis, men
skjønner ikke meningen. Vi
dreper alt som lever og oss
selv.

Og skulle ikke (len minste
kmvetann ogsa ha livets rett?

fl/ds på meg barn!
lang mine stiçsende

stjerner

lig økonomisk forverring i en
fra før av vanskelig situasjon;
hun matte klare seg med
2067 kroner mindre per
måned. Uten forhatndsvatrsel
far 1900 aleneforeldre beskje—
den som for mange er øko
nomisk nhin. Svært mnatnge
atleneforeldre mattte etter
(lette oppsøke sosiailkontoret.

I (fet borgerlig styrre Oslo
var det atltsat slik at en alene-
mor me(f tre hatrn over nattam
kunne pafmmres en manedflig
merkostnad på 2067 kroner,
og fa beskjedi om en slik
beslutning 10 datger etter att
ordningen vatr begynt å gjel
de. Men de borgerlige i oppo
sis/on er imot en meravgift
for økte miljøtiltatk pat en tier
per maned fram 1. jdmli med
begrunnelsen at slike cluratbe
lige mnenmtgifter for folks
økonomi gjør det vanskelig
f )r husholdningene at platn—
legge sin økonomi.

Tilsynelatende svært in-
konsekvent, men katnskje det
nettopp er en klatr satmmen
heng; borgerlige patrtier me
ner aleneforeldre ikke fortje
ner 6 kunne planlegge sin
økonomi (skal en tro CarI I.
Ilatgen er jo disse trygdemis
bnmkere og lattsaihber allike
vel). Og for borgerlige pamrtier
er ikke miljøtiltaik viktigere
enn alt de gatr imot att byens
husstander bidrar med en tier
per mained. luarJohansen,

bys!yre;ned/en for SV

O.t,’ kik’kpå ,nin gule sol
— So?fl brell)ZL’r i «çJresst’ts

himmel—
med alle de undrende

øyne.

La de små barn komnmne
til mnty

for de vet ikke hva
i i,çress er.

Ifarald Sverdrup gatv sin
stemme til den som atldri for
fredf før verden blir en munn-
full fredeligere og drev sin
utrettelige vatlgkaimp til Ibrcfel
for natturen: «Stem pam hamvet.
Stemn pat gftmnnfjellet, stem pa
svatberg og tatnkefdmlle utsik
ter. . . «

Vi takker for stemmen din,
1-latrald, overadt hvor du hatr
latgt (len igjen, som her blant
strandnellikene. De ulmer i
sommerkveldfslyset, (fet du
gikk °PP

Arild Ådnein

Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne i

mot brev fra leser
ne, men forbeholder

o oss retten til å kutte

€1 innlegg.

klingen

Ingen drivhusgasser

Ingen luftforurensing

- det elektriske toget!

NSB
7 -‘V

0
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Bilde av 10v
Blekkulf og vennene hans
har satt oss på mange fine
ideer. Da vi var ute på skogs
tur for å sanke søppel, fant vi
også mange fine blader, gress

og strå som vi presset og
tørket. Vi laget bilde av Blek
kulf og vennene hans av
blader og løv.

Med hilsen alle i Stompa
barnehage, Galterud.

Det som er
fmt

Det som erfint er at
det er blått vann og
gul sol og at Blekkulfer
blå. Det som ikke erfint
erat vannet ersvart og
at sola er svart og at
Blekkulfer svart

Camilla Søberg, Løten.

Naturvernforbundets
l3lekkulf-kluhb var
med på å arrangere

konkurransen, og juryen fikk
inn mange hundre svar fra mil
jødetektiver over hele Norge.
Aleksander tok sitt vinnerhil
de den søndagen det var stort
skirenn i Holmenkollen. Bildet
viser folk på vei hjem fra ren-
nei, mens masse søppel ligger
igjen i veikanten!

Aleksancler var en av vin
nerne fra tretten forskjellige
land som fikk reise til Rio og
den store miljøkonferansen,
hvor langt over 100 statsminis
tre og presidenter møttes for å
snakke om miljø.

—Jeg tror det nytter mccl sli
ke konferanser, sier Aleksan
der.

Han mener det er viktig at
de som bestemmer kommer
sammen, om vi skal bedre på
ting i verden.

Bortsett fra å bnmke flOfl ti
mer på den kjente Ippanema
stranden, var Aleksander med
på Global Forum, miljøheve
gelsens konferanse i Rio.

—Jeg traff mange forskjelli
ge mennesker, så det var en
travel uke, sier han.

Rio de Janeiro er en av ver
dens mest fonirensede byer.
l)en dårlige lufta gjorde inn
trykk på Aleksander og de an
dre fotovinnerne. De mange
bilene kjører svært fort i Rio,
og om du ikke følger godt nok
med, kan du lett bli kjørt ned.

11-årige Aleksander fulgte
godt nok med da TV-pro
grammet Heia Norge’ fortalte
om fotokonkurransen. Alek
sander sendte inn flere bilder,
og Holmenkoll-hildet viser
godt hvor lite flinke voksne er
til å ta med seg søpla hjem!

Aleksander går til vanlig på
FEosle skole, en skole som har
ganske mange miljodetektiver,
og som tidligere har samlet inn
mange penger til Regnskogs
fondet. Miljøinteresscn blir
nok ikke mindre etter at Alek
sander har holdt foredrag og
vist lyshilder fra sin tur til mil
jotoppmøtet i Rio.

r

I’

i
Vantfotokonkurranse:

MILJØ
DETEKTIV I

RIO
11 årgamleAleksander Opsahifra

Nadderud i Bærum har hatt en sommer helt an
nerledes enn andre miljødetektiver: Han fikk

være medpt den store miljøkonferansen i Rio de
janeiro i Brasil. Aleksander vant en storfotokon

kurranse om miljø.

N&M • OLE P. PEDFRSEN

\I
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Camilla

VINNER: Aleksander Opsahi (foran til venstre) viser fram
sitt vinnerbilde sammen med vinneren av den internasjo

nale konkurransen, André Pires, og andre nasjonale vinne
re. (Foto: Svein Erik Furulund/World City Discovety)
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Kronikk

Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, tilsette kullsyre og tappe det
på flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.

E
n juniciag i i59 sa \Villem Barents en steil

klippe i ckt havet som na bærer hans
navn. Mannskapene drepte en hjorn

(ler, i g ga ova navn etter det. Men l3arents had
de am [re mai enn 1 )j( wnejakt. Det var de stc we
ressurser oi en ny hanclelsvei mot øst han let
te etter. Nordøstpassasjen fint han ikke, men
han apnet lor Barentshavets første oljealder. I
løpet av de neste arliundrene ble den store
grønlandshval—bestanden i Barentsliavet kokt til
olje i Svalbards spekkovner. Det ga livsviktig
smi tring til den økonomiske og indust rielk ut
viklingen i Europa, men var ogsa det hirste dra
matiske innhogget i det polare økosystemet.

Vinterstid rekker clrivisen akkurat ned til
Hji trnøya, s( m dermed ligger pa sorgrensen av
([et virkelige Arktis. Tidvis kan det være store
mengder sel og I j rn her i den mør
ke a rst idn. N rd f r iya b rrrr møtet
mell( an va ru t at hint erhavsv inn
kaldt pr darvann til at st we n: erings—
mengder virvles opp og gir livs—
grunnlag fl ir millh mer av sj Otigl I )e
-iOO meter høe klippeveggene lXI
sorpynten er ideelle hekkeplasser.

For 1057 hekket over iOO 000
lomvi og nær 200 000 polarlomvi
her. Sa kom sainmenl wuddet i h d—
debestanden, som sannsynligvis hi—
dro til en dramatisk nedgang. Men
med 111 000 lomvi og 12$ 000 po
larlomvi ved siste telling i 10)l, er lomvikolo—
nien pa øya fortsatt Norges klart største. I til
legg kommer store mengder krykkje og
liavhest, samt en rekke andre arter, og øya er
rasteplass for gjess p tur til og fra Svalbard.
Disse egenskapene gjør pa mange mater Bjr tro—
øya til et kjernepunkt i Barentshavets økosy—
stem. Pa den flate ni wddelen av øya danner
(lessuten rundt 700 innsjt ter, mange av dem
med gode røyebestander, et av ie ITlest sær
pregede ftrskvannslandskap i Norge. Mr en så
tar med 1r )lanikk, kulturminner og rene este
tiske kvaliteter. Iramstar lljornoya mcii betyde
lige vernekvaliteter.

Men mens halvparten av det øvrige Svalbard
er lagt ut sr im naturreservater, nasjonalparker
og fuglereservater, har Store Norske Spitsber
gen Kullkompani (SNSK) utmal over hele
0j rrnr iya. En utmalshaver har en form for eien—
(l( >msrett. og staten kan i utgangspunktet ikke
bandlegge slike omrader med for eksempel re—
servatl,estenrmnelser. I [er gjelder fl ilgelig ingen
andre vernebestemmelser enn de generelle mil—
jr rvernk rskriftene fl r hele Svalbard. SNSK dri
ver riktignok ingen virks intliet, og det er en
fordel fra et miljrisynspunkt at staten (som eier

SNSK) i realiteten eier all grtinn. Men det er næ—
rings irk solid, og ikke vern. som er det prin
sipielle grunnlaget for forvaltningen LV Ujørn—
øya.

I dag star lkirentslraet pa terskelen til en ny
oljealder. Det er enna ikke gjort dlrivverdigi.
funn i nomsk sektor. Men det la ogsa mange ar
mcdl resultatiris leting forut for oljeeventyret i
Nordlsjøen. ( )pt inlismen er i alle fall stor nok til
at dlet satses hundrevis av millioner. Olje—Norge
boldler hr yt tempo nr )rdover, og letevirksomn—
heten har nesten nadd lljørnrrya. Lenger øst er
dlet alleredle pavist store reserver, som Russland
er i gang med å utnytte.

Samtidig er Itarents’ dlrøm om norcløstpas—
sasjen kanskje n:irmere a bli virkelighet enn
noen gang. Det er betydelig interesse bade i

Russland og i vest for a fa i gang in—
ternasj >n;il skipsiart mellom Europa,
Osten og USA langs sihirkysten. En
ny verdenspolitisk situasjon, stagna—
sjon i norsk og vest—europeisk oko—
nr imni. og Russlands sterke behov for
kapital og ny industrireising summe—
rer seg til et spenningsftlt over Iki—
rentshavet som kan bli titløst i stor
aktivitet.

Med sin strategiske beliggenhet
midt mclii m )o )rge og Spitsbergen

il I ljr rrnr ya nr idve nd igvis til trekke
seg oppirierksomhet fra (1cm som

trenger fotfeste tor virksomhet i oniradet. Nar
alternativet er finnmarkskysten eller Spitsl er—
gen kan dlet by pa store fordeler å plassere la
gre, bunkerstasjoner, helikopterbaser og annen
støftevirksomhet pa Bjrirnøya. Det er allerede
lagt fram 10cr eller mindre k( >nkmete planer om
rikt virksomhet pa riya,og dit er god grunn til
a vente flere.

Pa fastlandlet eller pa Spitsbergen ville et om—
rade med Bjomnr ryas naturkvaliteter ‘ art vernet
fl wlengst. Mil joverndepartementet har luttil ikke
tatt opp den politiske kampen som trolig ma
til fl r a hr vernet i alle fall de viktigste omra—
(kne pa øya, fordi man har ment at den ikke
star overfr w noen umiddelbare trusler. Foreirr—
pig foregar nok ogsa den beskjedne oljeleting—
en og skipstrafikken i omradet pa en miljø—
messig forsvarlig mate. Men et drivvendig
oljefunn eller en lignede faktor kan raskt bygge

pp krav (liii mer leir ipr ) i mi tvikli ngen ( ig fjer—
ningen av liemmende miljokrav. 1 )et kan bli et
press mniljr Onreressene vil fa sin fulle liyre med
:r sta imot, og det vil neppe gi noe gi alt klinra
for i innfore de vernebestemnielsene sunt
mangler i dag. Derfl r Iii in arbeid i fl r vern av
lljrirnøya begynne na.

Oppskriften er jordens egen Vern Bjørnøya!
Av NILS A. ØRITSLAND, clircktøt ved Norsk Polarinsfituu.
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Foto: Knut Bjerke
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Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

FAP.PJS
Norges eneste naturlige mineralvmnn.
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Naturvern-

7KEMPPI
KEMPPI NORGE A/S
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SPESIAISEKKER FORJAKT, FISKE OG FRILUFTSLIV AV VA

LYDLØSE, BEHAGELIÇ3E OG FÔRBRUKERVENNLIGE. HÅNDLAGET AV1

Alle våte sekker er produsert i Norge, basert på gamle, veiprøvde prinsipper. De er 1
vadmel (95% ull) og utstyrt med kraftige lærremmer. Inn.’e!KIiger ekkene kledd i )olyester

som øker stab1liteh,, titbcten og slitestyrken. Her er det først og fremst f er satt i
ØcfYtterligeredctal3f3m1er dui vår fargebrosjyre

SIGOAL$VIPPEN -. NOREFJELL TROLLSI1TN -‘ SIGDALSEKKEN °“

Henig og praktisktursekk for Dagstursekk med nostalglsk til- Skikkelig stolsekk som også er Vår opprinnelige modell, utylkiet avjégere. Pa

lalt, fiske og friluftsliv. 1570 snitt. Anatomisllp,inslpp. 24 liter god å bære. Volum 30 liter, vekt troiilomme og nistelomme’på beltet; siueklatt

gram. 15 liter volum. Kr 690,- outn, 1036 gram. Kr. 850.- 2380 gram. Kr1290- mm. 25 liter volum, 1250 gram. kr 1650-
-

_____________

MALLIN
MILJØ

MELTZERSGT. 4
0257 OSLO 2

TEL: 02-43 13 50
FAX: 02-43 17 25

)

En skoledabok som
tar barn- o ungdoms
milioenasiement
å alvor. Du får kiøt
boka i al(e Narvesen
kiosker o Shell-
stasjoner over hele
landet, samt på
RBK-shop å City-syd
i Trondheim.

NORSK *YPÅLL15005flRINO AR

NORSK KJØTT

Norsk Kjøttsamvirke

Spesialavfall er mye
mer enn tønner med
mystisk innhold, også
vanlige husholdninger
produserer miljøfarlig
avfall

Vi støtter
Norges

SPtS1AL—
AVFALL

fundici
BYGG

Christiania Spigerverk AS

forbund «Din totalleverandor på sveis»

Buskerudvn. 127, 3002 Drammen

(

Spesialavfall er avfall som er skadelig for helse eller natur og kan derfor ikke behandles
sammen med vanlig avfall. Forurensningsproblemene knyttet til dette skal NOAH
redusere til et nivâ som ikke skader helse og miljø.

NOAH - Norsk Avfallsbehandling AIS ble stiftet 2. des. 1991. Eierene, som er Staten ved
Miljøverndepartementet, Norsk Hydro og Statoil sammen med en rekke av de store
norske industribedriftene, har gått inn med betydlige pengemidler, som viser at de
tar det alvorlig når de ber NOAH ta dette ansvaret.

NOAH mener at på lang sikt først og fremst best kan løses ved at man i størst mulig grad
slutter å produsere spesialavfall. Vi vil derfor i særlig grad arbeide med det. Det spesialavfall
som allikevel må behandles skal primært søkes gjenbrukt eller gjenvunnet.

På dette grunnlag ønsker NOAH å bidra til et bedre miljø, og ønsker velkommen
de som måtte ha oppfatninger om dette problemområdet.

NOAH - NORSK AVFALLSHÅNDTERING AIS POSTBOKS 501 SENTRUM 0104 OSLO
KONGENSGT. 31 0153 OSLO TELEFON: (02) 41 80 40 TELEFAX: (02) 41 80 20

IMILJØSEKKENE FRA 5 Eksporten til Tyskland kan koste deg dyrt hvis du
ikke har Resy-merket ytterembailasjen din!

(

Resy-systemet tilbyr:
• Resirkulerings

garanti for all ytter
emhallasje i bølge
papp merket med
Resy-symbolet.

Send denne kiijongen til:

TIRAMPRODUKTER
J35O PRESTFOSS
re(efon 03 ..7156

J TAKKI SEIWMEG

Som det første landet i 1/12-92 vil all ylterem

Europa har Tyskland lov-
blla.1e.em ikke er RES}

L’

mi iket bli returnert avsenderen
iestet at emballasjeavfallet for dennes re’ning.

skal reduseres sterkt og
gjenvinningen økes innsamling

kraftig fram mot âr 2000. og resirku

Dersom disse m61 ikke lering av

n6s, vil myndighetene emtaSj 1122

vedta returplikt P-
avfall. Resy GmhH er

ordninger som vil bli etablert av og er et

svært dyre ft)r nærings- samarbeidsprosjekt

livet. For 6 møte disse mellom: De tyske bølge

utft)rdringene, har tysk pappfabrikke, de tyske

næringsliv satt igang returpapirhandlere og de

egne systemer for tyske produsenter av
papir til bolgepapp
produksjon.

M1kr’4u:

Stk

Navn

Adr, postnrog sted 4
•NTt Porto o nnnkrav ihh til oostens takster tilkonimer i

• Avsetningsgaranti for
all ytteremballasjen
merket med Resy
symbolet.

• Garanti for resirku
lerharhet ved at
lisensinnehavere
merker all anvendbar
ytterenlballasje i
bølgepapp.

Vårt avtalenr. er 1122.

F r nærmere informasjon kontakt:

Sarpsborg Papp A.S Divisjon Bolge,

postboks 40, 1701 Sarpsborg.
Tif.: 09/15 6111. Telefax: 09/15 27 70

SP
Sarpsborg
Papp AS

______

DIVISJON BØLGEPAPP



Miljøverner i
rommet

Kosinona iten 6’ennady JVL Streka—

lov har fra romnu’t observert hvor
dan Aralsjøen har tørket inn. (ic’n—

nady er lederjor Den riissiske
fredskoiniteen .som bar rundt

20 000 medlemmer

N&M • ANDERS GJESVIK

Den russiske fredskomiteen har çtk( )l( igi

som et av sine innsatsomrader. En de
legasjon mi komiteen besøkte nylig

Naturvernlorbunclets sekretariat i Oslo. Lede
ren Gennady M. Strekalov er kosmoriaut,
to ganger Helt av Sovjetunionen. I Russhmd
har kosmonauter en reell heltestatu, kanskje
bare sammenliknhar med var clyrking av nui—
sikkartister. Denne statusen gjør at han far tre!—
ft Boris Jeltsin. og gjorde at han ar merl l)1
a presse Regjeringen til i vedta den midlert i—
dige stansen i prøvesprengningene pa Nova—
ja Semlja.

Strekalov har vwrt fire ganger i \ erdensrom—
met og sett hvordan miljoødeleggelsene har
gjort at Aralsjoen har skrumpet inn i perioden
1980—90.

— Den har torket inn til fem snu sjøer, sko—
lekartene viser kirtsatt en stor sjø. Glasmst og
Tsjernohyl har vekket mesteparten av befolk
ningen slik at de ser iniljopr bleniene. Men de
er ambivalente, og vil ha bedret bade i )kologl
og økonomi samtidig. Myndighetene er klart
mest opptatt av økonomisk vekst, sier Streka—
1 v.

Den russiske fredskomiteen har aldri vart
rik, men en enorm infiasjon har gjort at de nes

ten ikke har penger. De far ingen offentlig støt

te, og har ikke rad til a utgi a’ iser eller l,lader.

I Russland og de andre SLS—republikkenee fin

nes det en mengde snu miljoorganisasjoner.

— \i er inne i en overgangsperiode med kun—

kuranse melh m mange snu g ulike mnilji s

ganisasjoner. Tiden lar vise hvilke som er liv

laga, sier Strekalo

Lesernes galleri

i ftikk/or sommerlige bidrag til Lesernes galleri.
Denne gangen flilt vi for Øivind Kaasas undervanns-’...
serie.
Nyfristfor innsending av bilder er 4. september. Be
lønningfor bilder som kommerpc 1r’kk er som vanlig
en 35 liters yggsekk fra Bergans. Send opptil 5 bilder
— dias — og skriv gjerne hvor bildene er tatt. Bilder
med glassrammer mpakkes ekstra godt. Alle bilder
returneres. Adressen er.

Natur & Miljø
Posthoks 2113
Grünerløkka
0505 Oslo

FIRE ROMFERDER: Gennady M. Strekalov
har fra verdensrommet sett hvordan Aral

sjøen har skrumpet inn.

I frie vannmasser (brennmanet) På 20 meter (sjøstjerne, sjøanemone og kråkeboller)

Sjøanemoner
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Vervepremienr. 46 Bjelleklang “Holiholihooo...”
Vervepremienr. 47 Elton John “The One”
Vervepremienr. 48 Galleria - klassiske perler.

- betal 198,-. -få kikkerten gratis.
(Vervepremienr. 48: kun CD) Vervepremienr. 50 Vervepremienr. 51

Hvis vi går tomfor ovenstående premier, får du tilbud om annen vervepremie.

r— — — — — — — — — — — — —
— _ — — — —

— —i
I Kan sendes I
I ufrankerti

JEG HAR VERVET:

3
i i Norge.
I PortoerII

II betalt.

4 ENDING: 2 Avtalenr.: 109000/5Pb

i
I JEG ØNSKER I NATURVERN IVERVEPREMIENR.:

______ ____

FORBUNDET
• VERVERENS NAVN OG ADRESSE: CD MC I

HUSK Å SKRIVE DIII NAVN:

_____________

Grünerløkka postkontor
MEDLEMSNR. HER: ADR.:

_______

0505 Oslo I
L

POSTNR./STED:

— — — — — — — — — — — — — — — I — — — — — .11


