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Et realt miljoglefs

Danmark og New Zealand gli’frei’ mot grove iniljoovertrainp. Ser
vi koniw’eni’ av i’n ny tri’nd i internasjonal tnfljopoliiikk’

I ‘ar sonuneri’n tsu dit to hi’ndelsei’ som viste at den politiske reaksjo—
ni’n pa nuljatrusli ‘iii’ er i ferd med ti skjerpes. Det i’tirJn’ det Jirsti’ skjeli—
ni’n til den britiske lasteboyi’n Brent Spiti’. Sterkt politisk press Jrti blant
andie Danniai’k o’ T’skIiuiilfikk Shell til i oingjon’ sin lii’slut,nn om
a dumpe den utrangi’rte bo’en i havet. Danmarks miljot’ernminister
S vend Aul,’i ‘n gikk sa langt som ti vam’sli’ boikott at’ Shell—stasjonene.

Like etter bi’kjc’ntgjorde 1-rankrike at atomprovesprengningene i Stil—
lehai’i’t skal gji’nopptas. Igjen sterke reaksjoner. Aust ralia hjemkalte sin
ambassadoi’ i Paris, mens Nett’ Zealand kanselli’rte inilita’ri’ avtaler. Ogsa
Japan, Russland og LISA protesii’i’te offisielt mot den ji’anske avgjori’lsen.

En tredje hendelse i sanuni’ gate vai’ Nordsjodi’klarasjonen som bli’
nndi’rski’i’t’i’ t i i rkjerg i juni. Deklarasjonen ble overraskende ambisi—
os. liii’ var (let spesielt ditt danski’ ordstvri’men, inilji ,t’ei’n in in islem’ Svend
Aul,’en, som ditt’ sinkeni bort fra sine jorsvai’sposisjoner. fin dervi’is v tr
ordskiJtet usedvanlig skarpt.

Likevel, det ti all grunn til a va’ri skeptisk til det offisielle nuljodi—
ploinatiet. Brent .Spar er i stor grad en st’mbolsak. Som ditt britiske mil—
jot’ei’n in in isti ‘rt’n Min Cutn mer papi’ktt’, ti’ tli’ tyske kjent ikalieutslip—

innhold

REDDET: Vandrefalken ble lurt til å legge • 10
dobbelt så mange egg som før
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pene gjennom elvene uendelig mye stori’i en ti dit Brent Spar ville ha tatt
med seg til bnnns. Og ingen snakker om kanskje det storste ni iljopro—
blc’inet, di’n stadig okende biltrafikken.

Det er ogsa typisk at alle skylder pa hverandre i di’n internasjonale
iniljopolitikken. Atiken vil ikke snakke om det danske landbruket, og bri—
tent’ un ngii i’ knllki’atti’n . Norge er lit1’ in li’i’essert i radikale mil I in til’n
ofJ—slmori’ virksomheten. -

Men tonen er altsa blitt to/leie. Det viser at in iljoprobli’ineni’ er i f ‘rd
med ti bli sti alvorlige at de gir diplomatisk hodebry pa topplan.
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N&M: Jon K. Berg (tekst) og Bard Løken (foto)

Schei gikk av som direktør i DN etter vel

seks ar i sjefsstolen. I lan har gjort seg be
merket som en kuiuiskapsrik og klartaleri—
de direktør. Imidlertid sier han til Natur &
Miljø at han kunne ha tenkt seg større fri

het til å sette saker pa dagsorden.
— Bellona og Naturvernforbundet har i

stOr grad satt dagsorden i forurensningssa
ker. Men det er en fare for at de overtar det

som skulle Va’re et olfentlig svar, sier Sehei.

Automatisk vern

Schei opplyser at DN går inn for automa
tisk vern av direkte iniede aiiei, på lik ho

je med lornminneloven.
I 1(s—diiektoreii sier det var statsminister

( ro I larlem Itrundtiands løfter til Natur—
vernforbundets landsmøte for to ar siden,

som satte fart i arbeidet med automatisk
vern. I )engang sa hun at hun ville sørge for
at (lirekte iruede arter automatisk blir ver

net nar de blir oppdaget. En tilsvarende be

stemmelse finnes i fornminneloven.
Det er i forbindelse med revisjonen av

naturvernloven at DN arbeider med auto

mat isk vern.
En slik bestemmelse vil konkret inne

ba’re at staten kan plegge en kommune a

sikre leveomradet for direkte truede arter
som blir oppdaget.

— Vi! i lei le st ride in 01 det !o):a le selv—

— lo, men pm en rekke samfunnsomrader
settes det rammebetingelser for det lokale
seivstyret. Vi mener at vi kan vedta visse
in i mii mo mskrav til kom rnunenes handte—

ring av natimrverdiene, og da bør det vare
rimelig at de ikke far lov til a utrydde ar

ter, sier Schei.

Rio-konvensjonen

Under Rio-konferansen i 1992 ble kon

vensjonen om biodiversrtet undertegnet av

157 land. IKonvensjomieri er en forplikten

de internasjonal avtale om at hvert md tar
vare pa en representativ del av h n skpel I mge

naturtyper.

Schei innrømmer at Norge så langt ikke
har fulgt opp konvensjonen godt nok. En
del av naturtvpene er ikke sikret i tilstrek
kel g grad, slik som harskogen og vat
marksoniracler. I iirvaltningen av naturom—
rader utenfor det som er vernet etter
natuvern loven, er ogsa mangelfull.

Dessuten pekem han pa at konsekvens
analysene ved snia og store utbygginger i dag
ikke tar nok hensyn til det biologiske mang—
foldet. Retningslinjene for konsekvensana
lyser er imidlertid nå under revisjon, slik at
de skal bli i trad med forpliktelsene i kon—
vensjonsteksten og tilsvarende krav som er
stilt for Norge gjennom LØS-avtalen.

— Men på den andre siden er det ikke noe
land som er så godt i gang med a oppfylle

C konvensjonen som Norge, slar Sehei fast.

Ikke alvorlig truet

— I Ivordan vil du karakterisere tilstanden
for norsk natur generelt sett?

— Relativt sett er situasjonen god i Nor
ge. Det er få truede arter i forhold til andre
land, og ennå er store omrader sa godt soirm
uberort av alvorlige inngrep. Vi ma likevel
arbeide for å ta vare på det vi har. Det som
utryddes, kan vi miste for alltid.

Schei sier videre at vi star i fåre for a fa en
mer homogen, ensartet natur. En grunn til
det er at vi har fått inn nye skadeorganismer
de senere irene, og mostandsdyktige arter
utkorikurrerer vare naturrni Ijoer, i følge
Schei.

Mer turisme

‘ I lan peker på to årsaker til den økte arts
innvandringen mer verdenshandel og tu
risme. De importerte artene kan for ek
sempel være kja’ledyr og bakterier.
Importen skjer bevisst eller tilfeldig.

Schei forteller at DN advarte mot import
av smolt fra Skottland i 1985 av frykt for fu
runkolose. Advarselen ble ikke tatt til følge,
med det resultatet at denne skadeorganis
men ble innfort og har forarsaket store ska
der i norske lakseoppdrett.

Ambassadør

Schei skal na bli reisende naturambassadør
kar Norge. For eksempel blir han neste år
utnevnt som president i vitenskapskomite
t’n under konvensjonen om biologisk
rnangfold. I Ein kommer ogsa til a arbeide
med andre internasjonale avtaler og miljø—
vernsporsnial, slik SOTfl biologisk mangfold.

Ny direktør i l)N er na Stein Lier-I Ein-
sen. E

Aksjonens motto er «Miljø for livet». l)e
innsamnlede pengene skal gå til prosjekter
i Asia, Afrika og Latin-Amerika som bidrar
til bekjempelse av fattigdom og et bedre
miljo. Tanken er at et godt miljø er forut
setningen for utvikling.

Det er Regmiskogsfondet, Utvikhimigston
det, Framtiden i vare hender, WWF Ver
dens Naturfond og Naturvern forbundet
som har fatt aksjonen. De samarbeider i

rensning i Norge.
N&M: Ole P. Pedersen

Tidligere har det ikke vært noen
grenser for hvor mye biltrafikken kunne
forurense. I )et skal det bli slutt på. Re
gjeringen har nå foreslått at forurens
ningsloven skal gjelde for biltrafikken.
Innen 2002 skal det ikke være luftforu
rensning over grensene som regjeringen
setter.

Men kravene til biltraflkken fører ikke
til at den helsefarlige fonirensn ingen for
svinner. Det er bare de aller verste ut
shippene, som bare 3000 mennesker ut
settes for, som skal forhindres. Én
million mennesker er rammet av for høy
luftforurensning i Norge i dag.

den nyetablerte organiasjonen Radet for
Utvikling og Miljø (RUM).

— [)ette er en unik mulighet til i gi folk
et bilde pa hvordan det er mulig å løse mil
jøproblemene gjennom hjelp til selvhjelp.
Samtidig vil det føre til at mange nye pro
sjekter kan settes i gang, sier l,ars l.øvold,
leder i Regnskogsfondet.

Se ogsa Dag I lareides kommentar på
side .O. LI

500 millioner kroner, eller 167 000
per person, er prislappen regjeringen har
satt på tiltakene.

ifølge underdirektør Øyvind Østberg i
Mil jøverndepartementet, betyr reglene at
vedkommende som eier veien hvor for
urensningen blir for høy, må betale pri
sen for å redusere utslippene. Men det er
fortsatt mulig at kommuner og fylker kan
få refundert sine utgifter fra staten. Der
med må de fleste tiltakene betales over
statsbudsjettet.

Regjeringen ønsker ikke å gi mulighet
for å begrense biltrafikken i perioder
med høy luftforurensning. l1i

Vil automatisere naturvemet
Direktoratet for naturforvaltning (DN) arbeider med
å innføre et automatisk vern av direkte truede arter,
opplyser den nylig avgåtte direktøren, Peter Johan Schei.

TV-aksjonen til miljøet
Fem norske miljøorganisasjoner har fått tildelt TV-ak
sjonen for 1996.

styret

3000 forurensnings-rammede får hjelp

Regjeringen vil hjelpe 3000 av én million
mennesker som rammes av for høy Iuftforu

‘Relativt sett er situasjonen
god for norsk natur’

4 NATUR 5 MILJØ 4.95
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N&M: Jon K. Berg

Én stor seier, og én stor skuffelse.
Og generelt [)edre enn forventet. Slik kon
kluderer miljøorganisasjonene etter Nord—
sjokonfi.ransen 7—9. jLini.

‘ Seieren gjaldt forbud mot utslipp av iYiil

jøfarlige stoffer til Nordsjøen innen 2010,
mens skuffelsen gjaldt det svake fiskenki—
pi [idet.

— Nordsjodeklaiisjonen ble bedre enn
vi hadde ventet, men ikke sa bra som vi
hadde hapet, sier John daggs fra paraplv
organisasjonen Seis at Risk. Seas at Risk in

kluderer blant an net Naturvernforbunde—
ne i Skandinavia.

vliggs er meget godt ftrnovd med ved
taket om a forby utslipp av miljugifter til
Nordsjøen.

— Dette er et viktig vedtak, og det km få
store konsekvenser ler industri og land
bruk. Samtidig vil dette malet vare et ek
sempel til etterhlgelse for resten av verden.
Svakheten med ved taket er i micl lertid at
det ikke inneholder noen km tsikiige mai,
bare langsikfige. Det er dermed viktig ii

landene allerede ni planlegger hvordan
stof lene skal erstattes, sier han.

Innen fiskerikapittelet ble det ikke ved
tatt noen konkrete forpliktelser, selv om
flere av min istrene karakteriserte overfisket
som Nordsjoens største miljøproblern.
Imidlertid ble det vedtatt a arrangere en fel
les konferanse for fiskeri- og miljøvernmi
nistre i Norge i neste år.

Hardere for bøndene

Bøndene kan vente seg strengere miljøkrav
i framtiden som følge av den nye Nordsjo
deklarasj o nen.

tltslipp i naringssalter og sproytegilter
er landbrukets to store miljosvncler. Nord
sjela ndene har hatt problemer med å fa
bøndene til i oppfylle vedtatte miljornal til
nå, men politikerne har ikke gitt opp.

For det hiiste skal det bli slutt på alle ut

slipp av farlige spreytegifter til Nordsjøen
innen 2t) 10. Statens lorurensningstilsyn
har i dag ikke oversikt over hvor mvi’ av
sproytegiftene i Norge som faktisk havner
i N 0 R I sj i ien, in en det er o ipi laget rester iv
enkelte gihtvper i bekker og elver. Dermed
ma landbi uket i irene som konimer finne

niindre iniljoskatlelige sproytegitter

For det andre må utslippene av nitrater
reduseres som folge av vedtaket om å
definere Nordsjøen som et folsomt omra
de. Utenom de områdene der nitratutslipp
paviselig har noen effekt, må landbruket
gjennomføre omfattende endringer for å få
ned avrenningen av na’ringsstoffer fra
gjodslingen.

Kommunene må rense

I )et samme vedtaket om å definere Nord

sjøen som et følsomt område, får også kon
sekvenser for kommunene. I de områdene
der Norge ikke kan påvise at utslippene av
nitrogeri fra kloakken er ubetydelig for mil
jøet, må kommunene investere i nye, dyre

renseanlegg.
Det er faglig enighet om at nitrogenren

sing fra Kragerø og sørover ikke vil ha noen

eliekt på miljøet. i\ten det er en oppildnet

strid blant fågfolk og myndigheter om be

hovet for rensing tri Kragero og til sven

skegrense n.

Dumping av plattformer

[)et omradet som fikk størst oppmerk
soinhet under Nordsjelwnfcransen var

dumping av utrangerte plattformer. I ler

stod Norge og Storbritannia alene mot
resten. De to landene holdt fast pa sin rett
til å vurdere sak ter sak hvorvidt platthr—
mene skal dunipes eller bringes pa land for
a deponeres eller gjenvinnes. E

Bøndene må nå redusere bruken av sprøytemidler. Det ble bestemt under Nordsjokonferansen i Esbjerg før sommeren.

N&M (Esbjerg): Bøndene må skjerpe seg etter at mil
jøministre fra de ni nordsjø-landene før sommeren
gikk inn for å stramme inn miljøkravene.

NATUR & MILJØ 495 7
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grønn pepper

Mellom
venner

Fleire og feire natur-og-
miljø-venner er blitt bilistar
eller omvendt. Når eg av og
til forklarer somme av desse
at eg aldri har starta ein bil
og aldri har forsøkt å lære
meg å køyre, hender det dei
ser oppgitt på meg og spør
vennleg: Men du er vel ikkje
fanatikar heller. Einar?

Somme utkant-venner
kallar meg ekstremist når eg
ikkje er på parti med bilen.
Det nestverste eg kan gjøre, er

å hevde at vi som ikkje har bil,
burde betalt en ekstra luksus
skatt fordi vi har det så godt.
Alle bilistar er imot skattar og
tykkjer det er ille nok at dei
stundom missar førarkortet,
om ikkje dei dertil skulle
betale meir skatt mens dei var
i ulykka.

Det uslaste eg kan seie til
ein bilist, er likevel det eg
seier innomhus når vedkoman
de rekkjer opp handa og
hostar og ilskar seg og for
langar røykeforbod i lokalet.
Det er då eg minner om øko
balansen: Ingen som køyrer bil
har moralsk rett til å krevje eit
røykfritt rom kring sin person!
Dette er det verste. For eg
røykjer ikkje sjølv, det er det
som er feilen. Min feil. Ein
bilist som forlangar røykefor
bod i lokalet, liknar ein tjuv
som ser strengt på oss og
seier: Her skal vi ikkje ha noko
steling, folkens.

Det ville vore heilt ok om eg
reiste meg og gjekk ut i natu
ren for å ta meg en røyk der —

det ville bilisten forstått —

berre eg ikkje drog fram dette
med tjuven. Dette at sjølv om
del ferraste likar steling, så er
det for ille å høyre tjuven sjølv
forlange at ingen skal stele frå
han.

Den mengda av frykt og
bråk og avgassar ein bilist
tvingar på dei han passerer.
ser eg aldri tydelegare enn når
den same bilisten forlangar
rein frisk luft. Det er ekstre
mistisk sett og bilisten avskyr
ekstremistar. Eg er vel også
ein ekstremist når eg ser bilen
som emballasje for reisande.
Så fort reisa er over, kvittar ein
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seg med den brukte emballa
sjen der ein er. Alle parke
ringsplassar er søppelplassar.

Det som er imellom dei —

vegane — er eit slag verna
skytebanar for bemanna pro
sjektil. Her øver kamikazefera
rane i bilane seg før det siste,
avgjerande oppdraget. Det er
livsfarleg å kome for nær eller
krysse ein slik bilbane. Ingen
jeger, soldat eller konkurranse
skyttar ville få lov å øve seg på
å sende den farlege kula si så
nær forbi ein annan person
som ein bilist får lov å køyre
forbi med ein bil. Ingen skyttar
ville heller få lov å bruke så
grovkalibra eller eksplosive
prosjektil som ein bil.

På vegen driv ein ikkje jakt,
ikkje krig, berre ei permanet
og avskrekkande terrorøving.
Terror til to kantar: Avvikande
eller påtrengjande trafikk held
ein i age med trugsmål om
summarisk dodsstraff. Sivilis
tar i reservata langs vegkanten
pasifiserer ein med trugsmål
om alle slag helseskader og
tap.

Kvar gong ein velmeinande
terrorist sprengjer ei bilbombe
ein stad i verden, hoppar eg
likevel ikkje av glede over at
nå blei det ein bil mindre. Eg
sukkar, for eg veit. at den bilen
blir nok erstatta, nå skal det
snart leverast atter ein ny bil.
Dette kan sjeivsagt ikkje
seiast risikofritt mellom natur-
venner, som stottar bilbran
sjen og Norges Automobilfor
bund i at bilparken bør
fornyast fordi det er bra med
nye biler i gammal natur. Den
einaste nye bilen eg ønskjer
velkomen, er jiffy-bilen.

Einar økland

- Det er ikke helt
tilfeldig at det ble
disse to fagforeninge
ne som l&st ble gjen
stand for Naturvern
forbundets interesse,

sier fagkonsulent i
Naturvern fo rb on det,
Trond JeflSrLld til
N&M.

i lan mener lærere
tradisjonelt har vært

engasjeii i miljovem,

og at det derfor er uproblenialisk
k)r iiiedleinmene a knytte seg
nærmere til temaet. It annet vik
tig poeng er at de underviser

barn og ungdom, de vi skal la
naturen ga i arv til.

Ikdge Jensrud er Norsk Kom

inuiietorhund det forbundet i
I () som er kommet lengst når
del gjelder å ta miljøproblemene

p alvor. Forbundet har et eget
miljøprogram, og er også inter
essante i kraft av at det er det
største IX)—forbundet med over
220 000 medlemmer.

Lokalt arbeid

— I Iiia ik’fl ler sd Na In rvei,iforhu ti—

det å Ja ut av dette?
— lureltipig er det gitt til en

håndbok fr bedre niiljøvern i
kommunene. Denne går til alle

Kominuneforbundets niedleni
mer. Utover det, er nok delte

først og fremst et piosjekt hvor

resultatene ikke kom mer i forut
av rapporter, men mv prikt sl mi—

beid. Folk som jobber ute i lo—
kallag vil kunne niote kdk i
kommunene med en samar—
beidsavtale i ryggen.

Naturvern krbu ndet vil nå se

pä et knippe enkeltkommuner
for å finne ut hvilke miljoutfor
dringer de star overfor. Tanken
er at disse provekommunene
kan brukes som eksempler i
resten av landet, eksempler pa at
det går an å gjøre noe med mil
oproh le mc 1w.

I or Norsk La-reriags vedko ni

mende ser Naturvernforbundet
samarbeidet som en fin mulig-
het til a kunne nå ut til skoleverk
og barnehager i sterkere grad
enn for. Det vil også gi l,æreria
get mulighet til å tilby sine med
lemmer noe konkret pa miljø—
området. Først og fremst er det
snakk om undervisningsmateri—
dl. For eksempel laget Natur
Miljø før sommeren et bilag om
Ni (ti rverim I Fet SO ble sendt ut
siiimiimeim med Norsk Skoleblad
i et opplag på mer enn 70 000
eksemplarer.

Jensrud håper at Naturvern
fbrbundet vil samarbeide med
flere fagforeninger i framtida.
Klarer organisasjonen å få fag
bevegelsen til å forstå alvoret i
mniljøprohlene, haper han j-m_i litt
kniving om å være gronnesi, for-
hundene imellom. [1

Naturvemere går sammen
med fagbevegelsen
Naturvernforbundet har fått 300 000 nye støtte-
spillere etter at samarbeidsavtaler mellom Norsk
Kommuneforbund og Norsk Lærerlag er under
tegnet.

N&M: Jens Petter Toldnæs
‘ ‘\V 1If

Lederen i Norsk kommuneforbund, Jan
Davidsen (th) og Naturvernforbundets
Dag Hareide vil samarbeide, og har gitt
ut boken «Kommunens lille grønne...

z

0

CLE! f \/iï’*1.!:L..

IEtterhvert

er vi blitt mer miljøbevisste og flinkere til å legge til
rette for miljøbevarende arbeid. Som sagt kan 95% av en trans
formator fra oss gjenvinnes. Dette skjer ved at spesialfirmaer I

samler inn utrangerte transformatorer gjennom bl.a. utpiasserte
containere. Disse blir så demontert og materialene frasortert og
sendt til gjenvinning. Oljerester blir samlet i fat og returnert til
oss. Møre Trafo er godkjent som mottaker for brukt trofoolje»

IL

(.1

TRAFO

Skudde i.çnlatorer kan ikke ejinvinnes.

MØRE TRAFO AS MORE TRAFO AS MORE TRAFO AS MÔRE TIRAFO SVENSKA AD
HOVEDKONTOR REGiON VEST REGION ØST STATIONSVAGEN 11, PL.5
N-6230 SYKKYLVEN DAMSGAFIDSGT. 163 HOTVETVEIEN 86. S-136 22 HANINGE
TLF.: 7025 1700 N-5031 LAKSEVAG N-3018 DRAMMEN SVERIGE
TELEFAX 70253009 TLF. 55 3454 60 TLF.: 32894090 TLF. 46-8-777 0240

TELEFAX: 55 34 55 65 TELEFAX: 32 83 67 11 TELEFAX: 46-8-777 0380
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ryddet. Likevel er ikke Frydenlund Ste
en spesielt bekymret. Nærmere halvparten
av de norske hekkehiglene i Oslofjordom
radet stammer fra det svenske avlsprosjek
tet « Prosjekt Pilgrinisfalk» hvor hacie skot
ske, finske, svenske og norske vandrefalker
er benyttet for nettopp å unngi innavl.

Stolte av vandrefalken

Prosjekt vmdrefalk samarbeider med bade
politi, lokale fLigleforeninger — og ikke
minst grunneiere. Hver lokalitet blir fulgt
med argusøyne. Irydenlund Steen f.ir om
g.iende 1)eskjr’d om det skulle dukke opp
problemer. i ur noen ar siden hadde en

gruppe fjellklatrere tenkt å bruke vandre
lilkens fjell til klitretrening, men falke
venner meldte straks fra. Med hjemmel i
viltlovens paragraf 7 om hiotopvern, ble
det straks innført midlertidig omr.’idevern

med ferdselsforbud i fjellveggen.
Vern og oppsyn av falkenes hekkeplasser

kan føre til at lokaliteten blir offentlig
kjent. Det er selvsagt en risiko, men erfa
ringen så langt tyder på at offentlig kjente
lokaliteter blir tatt ekstra godt vare på.

- Ingen av grunneierne som vi har kon
takt med, er negative til vandrefalken. De
er i stedet svært stolte over å ha denne eks
klusive jegeren hekkende på eiendommen
sin. Det viser også at det gamle synet om at
vandrefalk og annen rovfugl er skadefugi
som ma utryddes, er i ferd med å fortreng
es av en mer sunn og positiv holdning.
Hvis miljøgiftsituasjonen bedrer seg ytter
ligere, kan vi kanskje en gang i fremtiden
igjen ha 1000 hekkende vandrefalk-par i
Norge — det samme som vi hadde ved år
lni nd reskiftet, sier en optimistisk Fryden
lund Steen. [Z

Edelfalk
Vandrefalken er den
mest fuliendte type
edelfalk, skriver Yngvar
Hagen i sin klassiske
bok «Rovfuglene og
viltpleien» fra 1952.
Der skriver han:

Flyvekraften er over
legen, flukten hurtig
med raske vingeslag.
Når den har utsett et
flyvende bytte, begyn
ner den ubendige
jakten ofte på en
kilometers hold,
åpent og synlig for
alle som vil se. Selve
det avgjørende støtet
skjer i et susende
stup mot byttet, skratt
ovenfra, hvorunder
falken holder stjerten
smal, tilspisset.
vingene holdes nær
til kroppen, nesten
lukket, Straks for
målet nas — en brok
del av et sekund før
støtet skjer, bremser
falken noe idet han
sprer vingene litt. En
flyvende due rekker
bare å legge 200
meter bak seg, før
den jagende falken,
som har 700 meter å
tilbakelegge, når den.
En har beregnet at
falken da i visse
øyeblikk nar en flyve
hastighet av 75—80
kilometer i sekundet,
svarende til 280
kilometer i timen.

Bestillingskupong

Navn:
Adresse

.Postnr./Sted:’

$éIØstU: ,

• . _.. .... .
.

I.. ‘• NRLI

,‘ OlafNorlis Bokhanelas
UN1VERSIJETSGL2D-24,

‘8162:OSLO
TIF 22 2,35jA22 422651

selskapets
fabrikker bide i
Venray og i

Mitcheldean i England. Alle
Xerox’ maskiner som blir
refabrikert gjennomgår de
samme strenge kvalitetskrav

som våre andre produkter, og alle
produktene ievees naturligvis
med den unike Rank Xerox 3 års

Rdabrikert, miljøvennlig og driftssikker
kophnaskinmed Rank‘Xerôx.,.

3årsTotalGaranff. ‘

RANI< XEROXXerox 502S er kun et av’flere
Xerox’ produkter som inngår

- TOTAL:i den omfattende
. GARANTIrefabrikerings

prosessen som
starter ved Rank Xerox’
Internasjonale

3 ÅRS MASKINBYTTE
UTEN FORBEHOLD

4-ç.

resirkuleringssenter i
Venray i Holland,

og som
videreføres ved

Bortenfor sti og varde
‘Vær med Leif Ryvardsen p kryss og tvers av Norge,
‘- fra den villeste fjelinatur til den ytterste odde.”

, ,
TÇ_4r

Leif Ryvarden er godt kjent fra fjerrtsyns- og

radioprogçarnmer on nat1rn, og Ir itgit en,
rekke fagartkTer ogbr I, t!3’ Borten
stl., ojvarde”,jur forfatterenbevegt seg i

ukjent og ulendt terreng og tar Irened
pspenrehde àpddI it•. Bôken :ér’
en nødvendighet for naturkere, og er

, va rjlLuSrer mef1oCtø Øtøgrafier-
- . , I,

•

126 sider, illustret,1cr 298, (ib)

1.1 IIAIUR&MILJø4

THE DOCUMENT COMPANY

RAN 1< XEROX
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MED TØMMER SOM RÅSTOFF

mier

• Vanillin«‘pesial.

Bids.
• Ll9nln”

cellulose

/ komponer
Elanol/Anre r- .

/ 25

Med tømmer som fornybart råstoff,
produserer Borregaard cellulose til
tekst/ler og kjemiske produkter, lignin
baserte binde- og dispergeringsmidler,
aromastoffet vanillin samt etanol til
tekniske formål.

Markedet flyter over av sykler i ulike pris-
klasser, men pris og kvalitet følger hveran
dre. Jeg overveier å kjøpe meg en ny sykkel.
Det skal være en enkel, men solid hniks
sykkel uten «krains og krims». Hva slags
merke skal jeg velge, og hvor mye må en

(, betale for en enkel kvalitetssykkel?
Astrid Strømme Nartiand

En sykkel er ikke lenger bare
en sykkel. Det har de siste
årene dukket opp sykler i et
utall modeller og merker, og
prisene varierer fra rundt
1500 kroner til flere tit usen.
Det første du bor gjøre får
du skaffer deg en sykkel, er
å finne ut hvilke behov og
krav du har til sykkelen.

i butikken kan du spørre
om hva som er de forskjelli
ge sykkebnodellenes svakhe
ter og hva som ma gjøres
når noe blir ødelagt. Har
butikken en god garantiord
ning? Har den et verksted?
1-Ivordan er Prisen d repa
rasjoner?

Å sykle er en miljøvenn—
lig, sunn og økonomisk gun—
stig framkomstmiddel. Men
sykling blir lite iniljovennlig’
hvis vi kjøper en ny sykkel
hvert år.

Håndkiær -

ikke papir

Jeg ble nysgjerrig på «våt
styrkermiddelet» som er
nevnt i N&M nr. 2/95,
hva er det og hva består
det av ?

T. Lybben, Krokkleiva

Våtstyrkermiddel er de kje
m ikaliL’ne son i’ ilføres pa—

Gammelt tøy - igjen

I Natur og miljø nr 3/95 er det
en som spør om gammelt tøy.
I-ler er et annet tips; gamle klær,
lakener, dynetrekk i ukurante
farger kan være kjempefint til å
veve filleryer med! Kanskje
noen i nærmiljøet vever?

Hilsen Elin S. Haukenæs

Takk for at du supplerer mitt svar i
forrige Natur & Miljø. Ofte kjen
ner vi noen som kan ha nytte av
vart søppel. Barnekla’r kan arves til
bekjente nar barna har vokst fra
dem, eller de gamle kkurne kan de
leveres til Fretex eller LI1T. Tøy
stoffår kan brukes til mye rart i alt
fra filleryer til materialer i barn e—
hager og på skoler. Det viktige er at
vifår en annen holdning til det av—
fallet vi skaper.

Det gjelder å kjøpe en
sykkel som holder.

NATUR & MILJØ 4.95 17

Miljøvennlige
prosesser

Helene
Svare,.

Helene Bank svarer på dine miljøspørs
mål. Skriv til Natur & Miljø, postboks
2113 GrünerlØkka, 0505 Oslo. Merk
konvolutten ((Helene Svarer»

Det biologiske renseanlegget bryter
ned oppløst organisk materiale og
produserer biogass tilsvarende 3000
tonn olje pr. år.

Ny sykkel pirfibrene for at de skal bindes bedre til hver—
andre. Ved å tilført’ kjemnikalier somn i’olyami—
da ;n in og epiklorhydridpolymer Iår papiifibre—
ne en mer ru]sete overJlate. Våtstyrkermiddel
er altså ikke noe bindemiddel som 1/mer .çam—
men jibrene i papiret.

Dessverre er ikke kjemikaliene i våtstyrker—
middelet uproblemnat iske, epiklorhydrin har vist
seg å ha mnutagen effekt, gi kromosomskader
hos arbeidere, være kreftJ remkallende, og det

er et allergen. DerJor presser Naturvernlor
bundet på for at industrien skalfinne andre al
ternativer. De papirproduktene som inneholder
mest våtstyrkermiddel er papirhåmidklcer og tar—
keruller. Dette er en av flere grunner til at Na—
turvernforbundet anbejåler vaskbare gjenbruk
bare håndkla.’r. Tøyhåndkltrr og kluter som
kan brukt’s flere ganger er en bedre løsning Jor
miljøet enn engangs papirhåndklær, selv om
produsentene av papirhåndklær nå begynner å

tilby returordninger.,

/ bioforbrenningsanlegget brennes bark
og slam. Dampproduksjonen fra
anlegget tilsvarer 6000 tonn olje pr. ar.

og produkter
Borregaard er et internasjonalt kjemiselskap med sterke
globale posisjoner innen utvalgte nisjer av organisk kjemi
og spesialcellulose.

Borregaard har lagt ned store ressurser for å redusere
utslippene fra produksjonen.

Borregaards virksomhet i Sarpsborg åpnet nylig et
integrert anlegg for biologisk rensing og forbrenning av
bark og slam. Anleggene som har kostet 200 mill, kroner,
har flere miljøfordeler. Utslipp av organiske forbindelser
reduseres og energi i form av biogass og damp
produseres. Denne energiproduksjonen erstaffer 9000 tonn
olje pr. år og dette reduserer utslippet av S02.

Borregaard ser imidlertid miljøarbeid som mer enn
utslippsreduksjoner. Vårt bidrag i produksjonskjeden
er et ledd i en syklus der forsvarlig råstofforvaltning,
effektiv ressursutnyttelse, optimale prosesser og forbedret
avfallsbehandling er viktige elementer i miljøarbeidet.

Borregaard vil gjøre miljøvennlige produkter og prosesser
til et konkurransefortrinn og integrerer dette i selskapets
samlede forretningsplan.

Ii BORREGAARD

J

[
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Alligator
ungen
kjemper seg
ut av egget.
Lykkelig
uvitende om
miljogiftene
den har
lagret i
kroppen.

Miljogiftene skader mennesker og dyr
før de er født, og skadene hindrer artene i å
formere seg videre.

Ved å slite seg ut av sitt eget egg er den lil
le alligatorungen på bildet til venstre, ferdig
med den mest farefylte delen av sitt liv, fos
terstadiet. Den er desverre ikke kommet
uskadd fra det. Tunge miljøgifter har øde
lagt dyret for livet. Miljøgiftene er ikke far
lig for oss som allerede er født, de overføres
fra mor til avkom i tiden da fosteret utvik
ler seg.

Som den første publikasjon i Norge kan
Natur 8 Miljø offentliggjøre bilder som vi
ser skadene naturen påføres av de tungt
nedbrythare organiske miljø
giftene, de såkalte
‘I’OM-stoffene. Stoffe
ne opptrer i ørsmå
mengder, iii gjengjeld er
konsekvensene store. Bilde
iw er tatt av professor l,ois J. Cui
lette, en av verdens ledende forskere på gif
tene som er i ferd med å forandre
mennesker og dyr.

Alligatorer med mikroskopisk penis og
deformerte sædceller er effekter av giftut
slippene i Apoka-sjøen i Florida.

NYE
v.. —

LDER VISE

N&M: Jens Petter Toldnæs
Foto: Louis J. Guilette
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I år bruker vi
20 millioner på
milj øforskning.

Alle monner
drar

I mi j pta ven en hel olje ml u stri står

overfor, I ru k ner 20 in il I i mer fort. Men

konsentrert om sentrale spørsmål knyttet

til akt i vitetene p sokkelen , kan kronene

gjøre mye av seg.

Ve( I vårt in il j iii wskni ngssent r

FIf Akvaiuiljo ved Stavanger søker vi

båndtaste løsninger for å unngå at

oIjevirks inilieleri skal

true vårt k’Ils nnlp).

ELF PETRUII tIM NORGE .5, POSTROKS 168, 4001 STAVANGER

eIF

I

Etterlengtet avtale

lii nå bar det vært vanskelig å fi til globa—
le avtaler om tunge miljøgif’ier. I)en ame—

i ikniske ekspertorganisasjonen l)eparte

111(111 ol the Planet Earth legger nå fram
liii slig om hvordan dette kan gjennomfø—

les. ( )igin sasjonen som holder til i Was—
hington, ble startet i P)) I av en rekke ek

sperter på miljøgifter. Det kreves at man

har arbeidet minst 15 år med iniljogifter
for å bli medlem i organisasjonen.

Med den amerikanske organisasjonen i
spissen, har Naturvernforhundet og 60 or
ganisasjoner og grupper fra 16 forskjellige

land lagt fram forslag om hvordan en in
ternasjonal avtale om tunge miljogifter kan
gjennomføres. Forslaget er oversendt FNs
generalsekretær Boutros Boutros-Ghali.
Det vil bli behandlet pa UNEP-konferan
sen i Washington i november.

Først og fremst retter forslaget søkelyset
på de såkalte klororganiske mi Ijogiftene,
slik som PCB, Dl Yl, heptaklor og andre.
Selv om mange av disse stoffene ikke bru
kes i Norge, ender de opp her i form av
langiransporierte luftforurensn inger.

60 000 stoffer

— Bakgrunnen for initiativet er (le nye

kunnskapene om de hornR)nelle forstyr

relsene disse stoffrne har pa dyr og men
nesker, sier Ligsjef i Naturvernforbundet,

‘l’ore Killingland. I dag er det snakk om

omlag 60 000 forskjellige stoffer og antal

I et øker fra dag til dag. Kill i ngl a nd mener
det derkr er viktig at hele grupper av kje—
nuske forbindelser fases ut, og ikke bare ett
og ett stoff.

— Forskningen viser at mange av de stof
time lZacel Carson advarte mot i den be
rømte boken Sih’ni Sprin i i )62 fremdeles
produseres, sier han.

Under Nordsjøkonferansen i lsbjerg ny
lig, ble miljøtninistre fra ni Nordsjoland
enige om å forby alle utslipp av farlige mil—
jøgifter til Nordsjøen innen 25 ar. Avtalen
anses av iniljøoi-ganisasjonene som epo

kegjørende, og kan bli et eksempel til et
terfølgelse også i andre deler av verden, fl

KOMPETANSE Å TILEORE

Cimillette har jobbet med alligatorer i
Apopka-sjøen i Florida. Denne innsjøen ett

par mil fra storbyen Orlando nord i Flori
da, har vært utsatt for utslipp fra Tower

Chemical Company, en liten kjemisk fa
brikk, som har drevet med1)rodflksjofl av
forskjellige miljogifter. I )ette har skadet re
produlcsjonsevnen hos alligatorene i om

rådet, mens i tilsvarende sjt,er i nærheten
er slike skader ikke registrert.

r’JAEJIISMIL.J0495
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Det er bare noen måneder siden I leidi Sørensen
gikk av som leder i Natur og Ungdom (N I). Nå er hun
valgt som leder i moderorganisasjonen.

l)et er første gang Naturvernforbundet har satset på
en lederkandidat som allerede er miljøkjendis i topp-
klassen. Under innspurten av EtT-debatten i fjor høst
havnet I leidi i divisjon med Frederic I lauge og Dag Ila
reide. På NRKs folkemøte om kU og miljø arresterte
hun miljovernminister i’horbjørn Berntsen på faktis
ke feil, argumenterte ryddig og godt, smilte pent — og
tok nei-Norge med storm.

.MiIjø-Gro.’
I Ivis miljobevegelsen i Norge har en parallell til Gro
I larlem Brnndtland, så er det I leidi Sørensen. I Lun er
mäl bevisst, effektiv og kan alltid leksa si. I lun er ikke
interessert i annet enn saklige argunwnter, derimot er
hun umåtelig interessert i det meste som kan kalles po
litikk — og hun tar (le
verv huii blir pålagt.
Altsa er hun ikke
mørkredd, i hvert fall
iklce mer enn at am
hisjonene hennes ly
ser opp og viser vei.

Fram til i vår var
I leidi leder i valgko
miteen i Naturvern
forbundet. Men så ble
komiteen nedrent av
forslag om henne
sum ny leder. Resul

22 NAruR&M1LJ0495

tatet ble at hun trakk
seg fra komiteen og ble
lederkandidat istedet.

Sånn kan det gå når
vervene står i kø. I)et
har de gjort helt siden
Heidi meldte seg inn i
Levanger Natur og
Ungdom i 1987. Året
etter ble hun leder i
Nord-Trøndelag NU. I
1989 ble hun valgt inn
i NUs sentralstyre, og
havnet i Oslo. 11991
ble hun valgt til nestle
der, og i 1993 ble hun
leder. Fra 1992 var hun
NUs representant i Na

turvernforhundets sentralstyre. I løpet av de seks åre
ne hun var i Natur og Ungdom, rakk hun dessuten å
jobbe et lite «jr i Bellona, å sitte tre år i styret i Nei til kU,
samt å bli cand. niag. og vel så det ved Universitetet i
Oslo, med fagene historie, statsvitenskap og geografi.
Inntrykket avl leidi som den flinkeste jenta i klassen ble
ugjendrivelig, da hun uke etter uke banket utfordrer
ne i Arbeiderbiadets kunnskapskonkurransc. Det er ing
en, ung eller gammel, som har beholdt posisjonen som
regjerende mester så mange uker som henne, ihvertfall
ikke på denne siden av 1980.

‘1il lindring for de som eventuelt måtte tenke at det
te må være en maskin og ikke et menneske, kan vi av
sløre at I leidi er fotballidiot. Ekstra høyt jublet hun da
l)anmark ble europamestre i -92. I leidi er nemlig halvt
dansk, genetisk vurdert, og helt dansk, hvis det er stats
horgerskapet om å gjøre. Faren er fra l)anmark, og da
jenta kom til verden i 1970 fikk hun automatisk hans
nasjonalitet. Men det er altså trønder hun er.

— Tunge enkeitsaker

Og så har hun blitt leder i Naturvernforbundet. I Ivor
for?— Jeg kan ikke tenke meg noe viktigere i et land enn
en stor, demokratisk iniljøorganisasjon. I og med bred
den og demokratiet må Naturvernforbundct gå den
tunge vei når politikken skal fastlegges. Vi kan ikke kas
te rundt alle prioriteringer på dagen. Men jeg er over
bevist om at det er denne tunge veien som er

eidi
FLINKESTE JENTA I KLASSEN

Sørensen
Naturvernforbundets lands
møte har valgt Heidi Søren
sen (25) til ny leder etter
Stein Malkenes.

N&M: Jon Bjartnes
Foto: Victor Boullet

Hvis miljobevegelsen
har en parallell til

Gro Harlem Brundtland
så er det Heidi Sorensen
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den riktige,
sier Fleidi.

Som le
der vil hun
at Natur
vernforhun

det skal få større kapasitet til å kjøre tunge
enkeitsaker.

— Det kan være nødvendig å kjøre hardt
og tungt i for eksempel en gasskraftverk-sak
eller en annen sak med betydning for driv
huseffekten. For å få kapasitet til det, må vi
prioritere ned noe annet. Det er smerte
fullt, men nødvendig. Vi må kunne ta noen
store konflikter, ha noen enemerker. Ener
gidehatten har lenge vært et slikt, tungt om-

i Opsths hjemfylke.
N&M: Ole P. Pedersen

Naturvernforbundet skal satse på
samferdsel og naturarv de neste to årene.
På landsmøtet i Florø ble også I Leidi Sø
rensen (25) valgt til Naturvernforhundets
yngste leder noensinne.

Sørensen er valgt for to år, og får med
seg den tidligere SV-politikeren Per Aunet,
som nestleder. Begge er fra Levanger. I sen
tralstyret sitter også tidligere nestleder Siv
I leidi Ruud fra Narvik, I)ag Arne I løystad
fra Oslo ogTutta May Endresen fra Bærnm.

I den såkalte bruk/vern-debatten gikk
Per Annet inn for at lokalhefolkningen på
Ros skal få drive begrenset fangst av den
tnt,ilfiededc lundeftiglen — men ikke i hek
ketiden. Aunet mener den gamle fangst
tradisjonen ikke utgjør noen trussel mot
liii idel)eS ta nde n.

— Jeg tror vi skal skifte navn på den så
kai te bruk/vern-dehatten. l,andsmøtet sa

råde for iniljohevegelsen. l)en må vi ikke
slippe, kanskje heller kjøre enda hardere på
viktige sider av den, sier I leidi.

- Ny miljobolge

Hun ser optimistisk pi Naturvernforhun
dets framtid.

— Jeg er helt sikker på at vi står foran en
ny miljøhølge. I)et er mer miljøinteresse
rundt omkring nå, enn det var for et år el
ler to siden. l)en forrige bølgen var en opp
våkningshølge, nå kommer det til å dreie
seg om å ta utfordringene på alvor. Se på
partiene: I)et finnes ikke et parti med re
spekt for seg selv som ikke har en diskusjon
gående om forbruksmønster og ha’rekraf

klart fra at Naturvernforbundet skal arbei
de for vern og mest mulig bærekraftig
bruk, sier I leidi Sorensen i en kommen
tar til N&M.

I)en nye lederen er fornoyd med at
landsmøtet setter fokus på lokal satsing, og
at samferdsel blir et hovedsatsingsområde,
på linje med naturarven. Dette vedtaket
kom på tvers av landsstyrets innstilling.

— l)et er bra at programmet setter fokus
på lokal luftforurensning. Naturvernftr
bundet har et stort potensial for støtte i by
ene. Blant de 700 000 som er plaget av støv
eller nitrogenoksider, må det finnes en del
allierte, påpeker Sørenseti.

Ja tl dagligilvet

I )et ble også plass til dagliglivets iniljøvern,
selv om dette var foreslått nedprioritert av
landsstyret.

tig økonomi. Ser du på Naturvernforhun
det, skjer det utrolig mye rundt omkring.
For OSS må hovedmålsettingen framover
bli å få alle gode krefter til å trekke i samme
retning, sier hun.

I sin tid som Natur og Ungdorn-aktivist
pådro Fleidi seg til sammen én bot og tre
arrestasjoner. Flar vi sett henne i arresten
for siste gang?

— l)et kan jeg ikke garantere. I)ct har
vært en debatt om sivil ulydighet i Natur
vernforbundet, og det kan komme et tids
punkt der debatten blir aktualisert. Men
den skal i tilfelle bli aktualisert av en sak,
ikke av en person, sier 1-leidi Sørcnsen. fl

— Det ville vært en tabbe av Naturvern-
forbundet å fjerne dagliglivets miljøvern
som satsingsområde. Forbundet er faglig
ansvarlig for Miljøheimevernets arbeid, og
vi trenger organisjonen i vår jobb, sier
1-lans Petter Uleberg, nestleder i Miljøhei
mevernet til N&M.

Derimot ønsket ikke landsmøtet å vedta
et konkret forslag om å arbeide for å ver
ne n prosent av de marine områdene i
Norge innen 2000. Forslaget ble oversendt
landsstyret.

..Barbert.. sentralstyre

Til tross for at valgkomiteen har fått kritikk
for innstillingen av Sorensen, som gikk av
som leder av valgkomiteen før påske, øn
ket ingen av delegatene å fremme alterna
ive lederforsl ag. Landsmøtet aksepterte

derimot ikke å utvide sentralstyret fra fem
til sju personer, noe som førte til at Lii I lei
herg og Gunnar Godø mistet sine foreslåt
te styreplasser.

— Jeg synes det var leit. Sentralstyret skal
ha en politisk og geografisk bredde. i)et er
vanskelig blant fem personer. I)a må du
sette utenfor folk som du gjerne ville hatt
med på laget. l)essuten mistet vi nå en re
presentant fra Arbeiderpartiet, sier Søren
sen. Stortingsrepresentant Anrieiiese l)ø
rum var opprinnelig foreslått som
vararepresentant til sentralstyret, men falt
ut da kahalen måtte legges om. fl

cJeg er helt sikker på at vi står foran en ny miljobolge. Det er mer
miljointeresse rundt omkring nå, enn det var for et år eller to siden..

• • • fortsettelse

Heidi
Sørerzsen

Ingen vet når det
helt resirkulerbare flyet

kommer....

LANDSMØTET i NATURVERNFORBUNDET:

OKT KAMP MOT OPSBH
Naturvernforbundet Øker innsatsen mot
samferdselsminister Kjell Opseths veiprosjekter.
Det ble bestemt på landsmøtet, som ble avholdt

.41

men inntil (len tid gjør vi alt fra å sortere avfall til å fly mer stille—
gående og “renere’ enn noensinne.

SAS har høy prioritet miljøarbeid. Målet er at vii lølwt av noen få
år skal ha utviklet flyindiistriens mest omfattende og gjriinointenkte
milj øprogram.

Allerede i dag har vi kommet et stykke på Vei. Ett eksempel er at
vi maler og vasker våre fly en ny måte, som krever betydelig
mindre løsemiddel eiin tidligere. Ett annet er, at vi kildesorierer alt
avfall — l)åde oInl)ord og på våre kontorer.

Men l(allskje det aller viktigste
— nå begynner en ny utskiftning

av våre fly. Dette er en rnangemilliar(Isaising som kommer til å gi
både mer stillcgående fly og lfliH(lre luftl’ortirensiiing i fremtiden —

miljøfordelene hos Boeing 737—600 vei(Le eksira tungt ved valget av
nye S1S-lly

Høy sikkerhet og J)unktlighet har alhi(l vart viktige kjenitetegn

fr SAS. Nå øker vi også vårt eilgasjeniemit for å skape
flytransport med farresI mulig ulemper for miljøet.
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Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering
Boks 2481 Solli, 0202 OSLO
Tlf. 22 43 50 50

r 40 000 soldater ble utsatt for strå

ung under Sovjetunionens første

militærØvelse med atomvåpen.

Ved Flesherg Ilektrisitetsverk satser vi mye på ENØK
btr å ta vare pa vare vakte fe11— og skogområder. Vi er også

med på utvikling og bygging av BLX, isolasjonsbelagte høy—
spentlilijer som er mindre sYnlig i terrenget, krever hundre)

plass, gjor sjansene for skogbrann mindre samtidig som dr
sparer manse fuleliv (tt uLr sikrere strttniforsynin.

AlL FLESBERG
ELEKTRISITETSVERK
3623 Lampeland • Tif. 32 76 21 45
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Det miljøvennlige
energialternativet som de
kostnadsbevisste benytter
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— mer enn strøm
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ENERGI AS

Sats på enøk
Det er miljovern i praksis!
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BERGENSHALVOENS KOMMUNALE KRAFTSELSKAP DA

Postboks 383, 5051 NESTTUN
Telefon 55 10 15 20, Telefax 55 10 26 64

VÅRE LEDERE

BRUKTE OSS

M RO1TER
N&M: Ola Flyum

14. september 1954. Et enslig bombeflyr
tige liralfjellene. Det nærmer seg den lille lardbye 4
militærleiren Totsij. Under flyet ligger 40 00Ç
i sine åpne skyttergraver. Med ett slippes las wter -

bakken utløses bombens dommedagskrefter. t .

. .ste militærøvelse med atomvåpen er gang.
—

Ernest Kahn (64) og Aron Mysh (62) er to gjenlevende fra -

ne øvelsen. «Veterankomiteen for soldater i risikoutsatte spesi

( avdelinger» har prøvd å samle de som var med på slike øvelser. D
har funnet omkring 1000 gjenlevende [)e to veteranene har vært
bundet av sitt militære taushetsløfte. Mysh er svært preget av det
te. I lan gir bare biter av historien og nekter plent å la seg avbilde.

Kahn bryr seg ikke.
— De kan dra til helvete med sitt taushetsløfte. De holdt kjeftom

farene ved radioaktivitet, så hvorfor skal vi tie? [)e har ikke gjort
noe for å hjelpe oss, for de vet at det de gjorde mot oss var umen-
heskelig. De behandlet oss som hvite forsøksrotter. . :‘ — -

.;i5.

4_L::::_i

(
i

-

‘c
“

(venstre) Dette bildet av Ernest Kahn omgitt av t tt å for den fatale Sovje
tiske militærovelsen med atomvåpen i 1954. Ka Øe av strå - kadene
etter øvelsen. (høyre) Ernest Kahn har hatt stor • 4 gått etter elsen.
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Vi gjør mye for å lege sårt:
landskapspleie, arondering, tilsåing av tipper, terskler, utsetting av settefisk m.m.
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andre rekke.

I mest Kahn er stadig innom
sitt lokale sykehus utenfor Mos
kva. Jur vi fir intervjue ham,
ma vi iii norn sykehusdirekto
ren. Bak sitt enorme skrivebord
ser direktøren surt pa oss og vip
per pa sin svulmende svarte
skinnstol. Formanende forteller
han hvor lite begeistret han er
for journalister som intervjuer
hans pasienter og spesielt en
«skandalernaker» som l<ahn.

— Er det ikke typisk? I lan er
en av «dem». Selv om jeg har 61
sykdommer og skader som kan
I 4res tilbake til radioaktive stof
fer, vil «de» fortsatt tie oss i hjel,
bnmmmer Kahn.

Hemmelig øvelse

I 1951 ble Emnest Kahn innrullert

i Dcii røde hær og i I 953 ble han
forfremmet til sjersjant. Kahn var

rad iotelegraflst
og hadde radio
peiling som
spesialoppgave.

Vendepunk—
tet i hans liv
korn i midten
av juli 1954.
Soldatene fikk
ordre om å pak
ke og gjøre seg
klar for avreise.
Fra deres sta
sjøi.i i Itrest,
Ilvite-Russ
land, ble de
fraktet til en ny

spesialleir sør i liral — lolskoje. I
tre maneder arbeidet de hektisk
med a forberede øvelsen. De vis
ste ingenting om hva som ventet
de ru.

I løpet av denne tiden kom
flere prominente personer
besøk, deriblant den legenda
riske øverstkommanderende
fir den røde hær, Georgij Sju
kov, som fikk æren for i ha red
det Moskva fra tyskerne under
andre verdenskrig, I lan korn
med hele generalstaben.

En anneH var en sivilist med
et stort skjegg. Senere fikk Kahn
vite at dette var Igor Kurtsjatov,
den ubestridte lederen for Sov
etun io nen s ato rnvapenpro

gram.
Mange rykter svirret blant

soldatene. De forsto at noe spe
sielt var i gjære. To (lager før

OSS Ut i.

— Det jeg klandrer sovjetle
delsen for, var at vi ikke ble in
formert bedre om mulige ska
devirkninger av radioaktivitet
og hvordan vi kunne beskytte
oss, sier Kahn.

Selve ovelsesdagen er svidd
fast i hans minne. [)en varme
septemberdagen grydde til dag.
Sola sto midt pa himmelen og
grillet de
k a m p k 1 a re
soldatene i
40 varmegra
der. Angrepet
var mot en
tenkt fiende
og var en
kombinasjon av atomvapen, ar—
tilleri og inEinterister. Ernest
Kahn la i sin skyttergrav med
gassrnaska pi og sa rett opp sola
gjennom (le bLi spesialbrillene
i maska. De hadde spurt sine of
fiserer om alle forhindsregler.

— De visste like lite som oss.
De sa; ligg med føttene nær
mest bombens nedslagsfelt...
Jeg vet ikke om jeg skal le eller

grine, sier Rahn, og ansiktet
sprekker akkompagnert av as
matiske latterhikst.

Jordskjelvaktig
40 000 kropper i nye urmiforiner
ligger i helspenn. Motorduren
høres tydelig. Distansen til
bomben er 3 kilometer. Tiden
star musestille.

I t mektig lysglimi gjør pupil
lene til knappenalshoder. Smel
let hviner gjennom hodet og
uhyggen sprer seg ytterligere, da
jorda begynner å bevege seg un
der (1cm. Den ellers så trygge
moder jord vrir seg i fem—seks
jordskjelvaktige spasmer. Solda
tene kastes fram og tilbake

Emnest Kahn har glemt sine
Gi skavanker og hopper opp og
ned pa stolen foran oss. I lan
mangler ord og bruker hele
kroppen for a heskrive det til
synelatende uforklarlige.

han løfter hodet og hende-

1w mot det hvite sykehustaket.
— Så kom soppen. De enor

m kreftene dro med seg støv
og jord til himmels. I hele var
synsvidde bølget en svart, nei,
en slags rød-svart, nesten fiolett
kjempesky. Dag ble natt.

Angrep med hurra-rop
Like etter begynner artillvrian
grepet. l)e sjokkerte soldatene

lytter til de konvensjonelle
sprengkreftene med en viss let
telse. In slags bekreftelse pa at

de fortsatt er i denne verden.
Itombardementet pagår i en

halv time. Deretter star infante
riet for tur. Pa nissisk nianer
stormner de framover mot «hen
den» med hurrarop. Angrepet
gar rett gjennom nedslagsfcltei
for atombomben.

I mest Kahn kjører en radio
bil. Itilvinduene er apne. I )e
fleste soldatene knepper opp
uniformen og tar av seg gass
maska. Varmen er uutholdelig.
Det er flammer og støv overalt.
Jorda er som nyployd. frær er
veltet og i brann. Stein og jern
er smeltet. Soldatene plukker

C med seg smeltede biter som su

venirer. Stovet kryper inn i ho-
dets åpninger. Midt i nedslags
feltet ser (le restene av
fasttjorede dyr. Den intense
stanken får dem til å spy.

Soldater ble blinde
Etter øvelsen vasker han radio-
bilen med sine egne hender.
Kahn er heldigere enn de fleste.
I lan var en av f’å Som ikke hadde
byttet uniform før øvelsen. Nå
far han, i motsetning til (le fleste,
en ny en. Likevel bytter han ikke
beltet, støvlene og geværet.

ba måneder etter begynner
han og Aron Mysh å føle at noe
er galt. En hodepine hektet seg

( hast i nakken og tennene be
gynte a falle ut.

To av deres soldatkarnerater,
som ville se bombeksplosjonen
uten spesial-solbriller, mistet
synet.

Begge har hatt enorme lidel
ser i etterkant. Na når alder
dommen har gjort kroppen
mindre muotstandsdyktig, føler
(le smertene sterkere. Spesielt
hjertet er i ulage, og Mysh fore
trekker derfor a sitte mest mulig
hj ein mc.

Ernest Kalin er dømt til dø-
den to ganger av legene, men
han er seig. l’akket være en god
lege, har han klart seg.

— I )et er den samme som be
handlet parlisjefene Leonid
Bresjnev og Jurij Andropov, gli—
ser Kahn.

Verst er det stelt med leveren
og lungene. l.everen harker så
vidt videre, men den ene lung—
en måtte han fjerne. Legene
hint en begynnende lungekreft.
Alle trodde han var for svak for

en lungeoperasjon, men Kahn
klarte det igjen.

I lan har ogsa sjekket sine la—
ger ved et spesialsenter i Kiev.
I )ette senteret bli’ opprettet etter
i’sjernobyl-katastroftm i 1986,
og tester pasienter for å pavise
eventuelle straleskader. Strale
skadde — såkalte Tsjernobyl-pa
sienter — er sikret en bedre pen
sjon og endel andre privilegier.

Irnest Kahn kaller det derfor
en seier for (le 40 000 sovjetiske
«forsokskaninene» at han for to

ar siden, fikk en bekreftelse på at
han var et «Tsjernobyl-offer».
Kahn fikk derfor bedret sin pen
sjon og sikret et bedre lcgctilsyn.

— Problemet er at denne er
statningen kommer altfor sent.
Altfor mange lojale sovjetsol
dater har tidd og lidd forgjeves,
sier Emnest Kahn. LI

øvelsen, ble (le omsider fortalt
at de skulle øve med en atomn
bombe pa størrelse med I liros
hima—bomnben — cmi bombe til
svarende 20 kilotonn ‘INT.

— Jeg klandrer ingen for at vi
ikke beskjed tidligere. Vi ante
ikke hva vi gikk til. De som sat
te i gang dette, visste vel heller
ikke hvilket helvete (le sendte

-,,-,‘-—--.-— - ... — .-——-.-- ‘ -..

Bekymringslose sovjetiske soldater i det

sørlige Ural i 1954 for det som ble et altfor

nært møte med en atombombe. Noen av dem

ble plaget med allergi. astma. noen ble blinde

og de fleste døde av kreft i alt for ung alder.

Bildet har vi fått av en av de få som fortsatt

lever. Aaron Mysh, som sees midt på bildet i

FRETEX
GJENERUK • RESSLSGJEN51NNHG •VEROISKAPaNG

FOR MENNESKETS OG MIIJØETS SKYL.D

Tøy — Møbler — Tekstiler — Pussefiller
Hvitevarer — Makulatur

Tomming av leiligheter — dodsbo.
Fretex er en arbeidsmarkedsbedrift

hvor yrkesrettet attføring står i fokus.

Du er alltid velkommen til en lønnsom handel.
DINE GAVER HJELPER OSS Å HJELPE ANDRE!

TELEFON 51 57 11 00 - FAX: 51 57 06 70

ccSelv om jeg mr 61 syk
domrrier og skader som
kan Føres til Ia ke ti raC n

aktive stoier. i ‘de.
ortsatt te oss i hjel

MILJØVENNLIG PAKKETAPE
MED EGET TRYKK

TRYKKET I NORGE
av all pakketape in/trykk som brukes i Norge er produsert i

utlandet. med krav om voluimmhestiltinger, samt usikre og lange
teveringstider. Vi har «flyttet berget til Moses», og ti ykker i Norge
med samme ks tihitet5utst3 r som brukes i utlandet.

Vi kan trykke pa samtlige lapeks ahiteter. men tirtrinnsvis pa
niiIj0eniilig PP—tape med:
• Løsningsmiddel.I’ritt akryl hel’temne
• Tolouenf’ri trykkiarge

• Intet tolouenrikt releaselag etter trykk

• Stille og lett avrullbar

• Volumer ned til en kartomig
• Korte, sikre teverimigstider

• Årsavtaler med gunstige del-leveringer

Sprenges i lufta
Frankrikes vedtak om nye atomprøve
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at planen aldri ble vedtatt, og Bergen kom
mune har til nå ikke tatt et eneste initiativ
for å verne kommunale naturområder etter
plan- og bygningsloven.

lier er noen flere eksempler på det Wiik
mener er manglende opplølging av miljø-
målene i Bergen:
* Vedtak 1991: C02-utslippene stabilise

res på 1989-nivå innen år 2000. Sentrum
skal avlastes for biltrafikk. Kolh’ktivtrans
porten skal prioriteres. Det skal etableres et
lwvednett av trafikksikre gang- og sykkel-
veier gjennom, i og mellom bydelene.
Status 1995: Biltrafikken inn til sen
Irum har okt med tre prosent, CO-utslip
pene har økt. Beigen Sporveier har syn
kende passasj’rtall. Et sammenhengende
sykkelveinett kan tidligst stå fi’rdig i 2020.
I nær framtid skal en femtedel av boligene
i sen trumsbydelen Mahlenpris rives ford gi
plass til et nytt planJiitt kryss, slik at enda
Jh’re biler kan kjøre inn i sentrum. Samti
dig skal den store traJikkmaskinen pd Ny
gårdstangen utvides. Flertallet i bystyret øn
sker å bygge et svært underjordisk
parkeringsanlegg på Nordnes, kombinert
med tunnel under Vågen. Kommunens

planavdehng har ingen samlet konsekven
suvurdering av disse prosjektene jor Bergen
sentrum.

* Vedtak 1991: «Bergen skal bruke resir
kulert papir på alle omrdder der det ikke
kommer i konJolkt med arkivbehov, kvali—
teiskrav, etc. »

Status 1995: To prosent av papirft)r
bniket er resirkulert papir.

* Vedtak 1991: Bergen kommune skal
slutte å bruke Jårbruksvan’r og materialer
som inneholder I’VC.
Status 1995: Del finnes fortsatt ing
en holdbare rutiner for oppfølging av
vedtaket i forhold til leverandører og
firmaer som arbeider for kommunen. I
1994 ble PVC-holdige taktekkingsmate
rialer brukt i flere kommunale bygg.

Uenig

Miljokonsulent Geir l-laveraaen i Bergen
kommune er ikke enig i Halfdan Wiiks på
stander. I ian peker blant annet på at mil
jø nå blir integrert i alle sektorene i kom
munen.

— l)et er ikke noe poeng å ha en diger
iniljøetat, hvis ingen av de andre kommu
nalt ansatte tenker på miljø, sier han.

Han sier videre at Grunn Plan er tatt
med i arealdelen av kommuneplanen, og
at dette har ført til at det planlegges helt mi
ninal ekspansjon av byen. lindelig peker
han på at det arbeides med en ny
traflkkplan for sentrum, der kommunen
går inn for at en god del av biltrafikken skal
gå i tunnel. D

Spør din politiker!
10 miljøspørsmål til
høstens lokalvalg
I Norge har kjøpesentre nok til å til
fredsstille åtte millioner mennesker. Vil
du gå i mot flere kjøpesentre i kommu
nen?
2 En rekke europeiske kommuner for
plikter seg nå til å redusere de kommu
nale utslippene av klirnagassen karbon
dioksyd (CO2).Vil du gå inn for dette, og
hvor store reduksjoner ønsker du?
3 I Ivor stor andel av avfallet vil du ar
beide for å få kildesortert i din kommune
4 Elva vil du gjøre for at det skal bli fle
re syklister og færre bilister i kommunen?
5 Vil du ta initiativ til at kommunen
stiller miljøkrav ved alle innkjøp?
6 Vil du ta initiativ til at kommunen
gjennomfører energiøkonomisering i alle
kommunale bygg, og setter i gang et pro
gram for det samme i alle bedrifter?
7 En rekke norske kommuner har ved
tatt å ikke kjøpe varer som inneholder
treslag fra den tropiske regnskogen. Vil
du gå inn for at din kommune gjør det
samme?
8 Miljøkunnskapen i norske kommu
ner hør bli enda bedre. Vil du ta initiativ
til at det nye kommunestyret går på mil
jøkurs?
9 PCB er en alvorlig miljøgift, som
blant annet finnes i lysarmaturer fra for
1980. Det er nå forbudt i Norge. Vil du ta
initiativ til å skifte ut gamle, kommunale
lysarmaturer med nye, som også forbru
ker mye mindre energi enn de gamle?
10 I Norge er det mange truede arter
som ikke er omfattet av vern. Vil du gå
inn for at din kommune gjennomforer
en kartlegging av truede og sårhare arter
og naturtyper?

fortsettelse
i4dUO

I BERGEN

Renovasjonsselskapet for
Kristiansandsregionen

• RKR - Interkommunalt renovasjonsselskap for

kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne
og Vennesla.

• RKR bygger ut og skal drive Støleheia
Avfallsanlegg, Som vil st2i ferdig første kvartal
1996.

• Anlegget vil bli Norges mest moderne
avfallsanlegg og vil bl.a. bestå av mottaks- og
sorteringsanlegg for avfall, samt et lukket
kom posteringsan legg for behandling av
avløpsslam og hioavfall i separate
produksjonsl injer.

• Anlegget vil ha en samlet behandlingskapasitet
på ca. 20.000 tonn slam og avfall pr. år.

Pådriveren i AvfallsNorge
Våre eiere har gitt Norsas AS - Norsk kompetansesenter
for avfall og gjenvinning - en sentral rolle som pådriver
i arbeidet med få orden påAvfallsNorge.Vi samler inn,
bearbeider og sprer fakta, kunnskap og kompetanse om
avfallsreduksjon, kildesortering,gjenvinning og avfalls
håndtering.

På forsommeren åpnet miljøvernministerThorbjørn
Berntsen I nformasjonssenteret for avfall og genvinnirg
i Norsas’ nye lokaler på Skøyen - med utstilling, kurs
lokale, bibliotek, data-, video- og møterom. Senteret skal
være et møtested for alle med tilknytning til avfall
og genvinning.

Vi arrangerer kurs og konferanser. Med utstillingen som
ramme, er Informasjonssenteret på Skøyen også et
velegnet og sentralt sted for mindre møter.Ta kontakt!

Norsas AS eies av Staten v/Miljovern
departementet. Nærtngslivets
Hovedorganisasjon og Kommunenes
Sentralforbund

t’ol I oks 264 Skoyn 0212 Oslo
TIF. 22 3 0$ i0 iLLhI\ 22 73 22 01

NORSAS
Norsk kompetansesenrer
for avfall og gjenvinning

Bedre i Voss
I Voss, en kommune et lite styk
ke Øst for Bergen, er Naturvern-
forbundet langt mer fornøyd
med politikerne enn i Bergen.

— Voss kommune har over tid gjort mange bra loft, spesielt in
nen avfallshehandling, sier leder Pål Erdal i Voss Naturvernlag.

For eksempel gis det 30 prosent avslag i renovasjonsavgiften, og
500 kroner i kontantstøtte ved kjøp av komposthinge.

Naturvernlaget framhever også at det har et godt forhold til så
vel ordfører som teknisk etat.

I lovedutfordringene i Voss er arealforvaltningen. I en viktig sak
i 1993 fikk Naturvernlaget støtte fra et nesten samlet kommune
styre i sin motstand mot kraftutbygging av Øvstedalsvassdraget.
Saken er nä lagt på is.

I en annen arealsak, kom det imidlertid til konflikt mellom na
turvernerne og SP-ordføreren. Pål Erdal mener at ordføreren grep
innog gikk mot at administrasjonen skulle stanse arbeidet med en
vei til et fjellområde. Teknisk Etat innrømmet at veien burde vært
saksbehandlet i tråd med plan—og bygningsloven. El
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Høy sjøtrafikksikkerhet gir god
milj Øsikkerhet

DET KONGELIGE
FISKERIDEPARTEMENT

Postboks 8118 Dep., 0032 Oslo
Telefon 22 34 90 90
Telefax 22 34 95 85

Containerutleie Papir, papp, plast, trevirke og
Renovasjon metaller gjenvinnes på eget anlegg
Papirmottak Septik — Høytrykkspyling — Tankrens

Telefon Fax Telefon Fax

OSLO 22 32 75 00 - 67 97 66 95 Drammen 32 81 34 00 - 32 81 34 55

Lørenskog 67976690- 67976695 Moss 69254268-69256695
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kronikk

Sjostjerner, Asteroidea, klasse av pigghuder
som har flat, stjerneformet eller femkantet
kropp med sugefotter på undersiden av
armene. Munnen sitter midt på undersiden
og fører inn til en sekkformet mage. De
fleste sjøstjerner er rovdyr som lever av
skjell, krabber og andre bunndyr. Noen av
artene har så stor regenerasjonsevne at de
kan danne en ny stjerne fra en enkelt arm. I
norske farvann finnes ca. 40 av ca. 2000 arter.

Sjøstjerner, sjøpinnsvin og kråkeboller tar
pulsen på havmiljøet ved à fungere som et
slags miljøtermometer. Der de finnes er
det sunne omgivelser.

Vi som har vårt virke i tilknytning til
havet forstår hvor viktig det er å ta vare på
det miljøet som er grobunn for alt liv.

Dag Hareide, generalsekretær i Naturvernforbundet

TV-aksjonen 1996

Norges Naturvernforbund har sam
men med Framtiden i våre hender, Regn
skogsfondet, Utviklingsfondet og Verdens
Naturfond (WWF) fått ansvaret for neste
års store nasjonale dugnad.

1V-aksjonen har først og fremst vært en
pengeinnsamling. Pengene (kanskje 100
millioner) skal neste år gå til miljøvernar
beid i lokale organisasjoner i Øst-Europa
og fattige land i sør. Det er i sør og øst at
menneskelivet rammes mest av miljøøde
leggelsene. Mens vi i Norge snakker om
miljøkatastrofer som en trussel i framtida,
er det områder i øst hvor levealderen aller
ede er fem til ti år lavere på grunn av for
giftning av jord og luft.

( I fattige land forekommer hungersnød,
som blant annet kommer av at mennesker
gjennom generasjoner har hogd ut skogen
slik at jorderosjonen fjernet deres livs-
grunnlag. Også annet liv er mest truet der.
Vi regner med at kanskje 90 prosent av de
truede dyre- og plantearter er i sør, men
mindre enn 10 prosent av ressursene til å ta
vare på det.

På dette mørke bakteppet ønsker vi å
vise at det nytter. Det virker. «Miljø for li
vet». De prosjektene vi vil trekke fram i
regnskogen i Brasil, på savannene i Afrika
og i industrien i Øst-Europa vil vise at mil
jøbevegelsen har løsninger til å leve med.
Vi vil ikke støtte prosjekter med vestlige ek
sperter, men bare prosjekter som lokale or
ganisasjoner selv driver. Kvalitetsstemplet
på pengebruken er hensyn til natur og lo
kal deltakelse.

Men 1V-aksjonen er også en stor mulig
het for informasjon og deltakelser her
hjemme. 90 000 bøssehærere, over 500
kommunale komiter, aksjoner i skoler,
næringsliv og organisasjoner gjør dette til
en av de største nasjonale dugnadene vi
har.

Vi ønsker å føre inn noe nytt her. En ting
er å gi en hundrelapp for miljøutfordring
ene «der ute». Men hva med miljøutfor
dringene «her hjemme»? Vi ønsker å utfor
dre alle norske husstander og alle norske
kommuner. 1-ler skal vi ikke samle inn
penger, men gjøre konkrete, målbare mil
jøhandlinger: minske luftforurensning,
kutte ut miljøgifter, ta vare på vårt biolo
giske mangfold. Det kan bli en morsom
nasjonal miljødugnad som setter fart i lo
kalt miljøvern i Norge.

Vi har felles luft og hav med kinesere og
afrikanere. Det som slippes ut av ikke-ned
brythare miljøgifter og CO2 i norske kom
muner, kan ramme overalt på kloden. Og
det som skjer med trafikk, kullkraftverk og
kjøleskap i Kina, kan skade våre barns
framtid i Norge.

Vi vet at dersom hele verdens befolkning
forbrukte og forurenset slik som oss i rike
Vesten, ville kloden bli alvorlig forstyrret.
Derfor må vi ta ansvar for en felles fram
tid på en begrenset klode. TV-aksjonen gir
miljøbevegelsen en enestående mulighet til
å nå fram med dette grunnleggende bud
skapet til det norske folk.

Kryss av. Iløsten 1996 er det miljødug
nad for livet. El

Næringslivets
kollektivtransportør!

Miljoprobleinet innen Ltndtransport har direkte sammenheng
mmied hvor efRktivt transportilettet fungerer. Effiktive

trumsportnettverk utnytter kjoretnyenes kapasitet bedre.
Resultatet av bedre kapasitetsutnyttelse er mindre

kjoring med mere gods — dvs. nnndre rrnljopavirkning.

Limmjegods har et slikt nettverk. Dette fungerer soni et

kollektivsysteni for mange transportbrukere. Nettverket gir
ogsa muligheter fur nimihentmg og retur av varer til

jenvinning, deponering eller destruksjon. Linjegods besmtter

markedets ledende kompetanse innen transport av Farlig gods.

For nummeropplysning lokalt, ring 22 72 74 00.

Kjære naturvernere, her kommer en glad-nyhet:
Vi har fått TV-aksjonen høsten 1996!

Linjegods
N.erinm.tslivet kollektivtr, risp> >rm

I --

NORGES REDERIFORBUND
Postboks 1452 Vika, 0116 Oslo.

Telefon: 2241 60 80. Telefax: 22 41 5021.

Inn iår©©©

>“ol,,,>z, > >51?. l5,d5,’,>

I Borge i ØsUbid erfremtidens boligfelt innjlyttet

av nåtidens boligsøkere. Veidekke har bygget 15

økologiske eneboliger som er selvforsynt med

vann, og har avløp som er ledet til egne rensean

legg nedgravd i terrenget. Hensynet til miljø og

energisparing har stått sentralt under hele pro

sjektarbeidet. Boligene er rimelige, både å bygge

og bo i. Prosjektet er utviklet av Stiftelsen øst-

foldforskn ing (ST0J SG Arkitekter og Veidekke.
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— Uni Storebrand har na varslet at iniljokra
vene ved forsikring og finansiering skal skjerpes.
I lvorfir er dere blitt så opptatt av iniljøsporsmål?
— Forsikring har noe med å sikre menneskets
livsvilkår. Forsikringsindustrien har lang er
faring med skadeforehyggende arbeid, og
det å forebygge miljoskade er en del av det.
— I Iva konkret vil det si?
— I :or eksempel har vi hittil i år nektet å for
sikre rundt 300 skip blant annet som følge
av at vi har satt strengere sikkerhets- og mil
jokrav. l)essuten lærer vi opp 30 mellomle
dere i miljosporsmål som skal jobbe med ef
fektiv bruk av ressursene og se på risikoen
for miljoulykker og utslipp. J)et kommer
også flere tusen bedrifter på kurs hos Uni
Storebrand med praktisk veiledning i mil
joforhold. Vi bygger nå ut vårt sikkerhets
senter på I lohøl til også å omfatte miljøtil
tak.
— Er det skjedd noe på finansieringssiden?
— Ikke noe konkret ennå. Men vi skal sene
re i år lansere et testfond på to hundre mil
lioner kroner, der det skal stilles miljøkrav
ved aksjekjøp. Bedriftene må kunne doku
inentere at de bruker ressurser og energi mer
effektivt enn gjennomsnittet i samme bran
sje.
— I lar Uni Storebrands miljøstrategi noen .ça.’r
lig betydning i den store sammenhengen?
— Vi har 1,2 millioner kundeforhindelser. Vi
er en av Norges største innkjøpere av varer
og tjenester. Når vi begynner å påvirke kun
dene, leverandører og våre forretningsfor
bindelser, har det vidtrekkende konsekven
ser som følge av vår størrelse.
— Hva medC02-utslippene? Dere er jo veldig
opptatt av drivhuseffektens skadevirkninger?
— Vi kan bidra til en holdningsendring, ved
atvi som forsikringssclskaperfolsomme for
dc odeleggelsene som følger av drivhusef
fekten. Men jeg tror at den direkte betyd
ningen er liten. I-ler er det viktigere at myn

dighetene nasjonalt og internasjonalt setter
raminebetingelser.
— 1-Iva er det viktigste nliljaproblemL’t?
— To ting: Det ene er klimaendringer. I-ler
må vi oppføre oss som om drivhuseffekten
virkelig kommer, fordi risikoen er så stor. På
denne måten har vi håp om å redusere ef
fekten. Det andre er miljøfarlige kjemikali
er og sprøytegifter. 1-Iver for seg brukes de i
doser under myndighetenes grenser. Men i
forskjellige kombinasjoner over lang tid har
de en påvirkning på oss som er odeleggende.
For eksempel har frukiharheten hos menn
gått dramatisk tilbake i Vest-Europa de sis
te 30 årene.
— 1 (vis du ble iniljøvernminister, hva vardet før
ste du ville gjøre grepet fatt i?
— Finansministeren (latter). Fordi han un

dervurderer hvordan kapitalen kan påvirke
miljøet. Kapitalen har makt, og kapitalen
har ennå ikke begynt å utvikle seg i miljø-
forsvarlig retning. I ler har finansministeren
stor påvirkningskraft, i og med at han kon

trollerer l:olketrygdfondet og mange ban
ker... l)essuten mener jeg at inntektene fra
miljøavgifter må de øremerkes til miljofor
mål. I dag går inntektene fra miljoavgiftene
ofte til å hygge broer, tunneller og veier, noe
som fører til mer hilhnik. I Sveits er CO-,w
giften øremerket til iniljøformål. I Polen
gjenvi nnes miljoavgiftene hundre prosent til
tiltak for renere produksjon i industrien. I
Norge kunne iniljoavgiftene blant annet gått
til å subsidiere lavere hillettpriser på toget.
— I Iva har øen din sterkeste naturopplevt’lse?
— I)et er to ting: det ene er da jeg var i Acon
cagua i Andes-fjellene. Andes er som 1-lima-
laya, den størrelsen, og den stillheten, og
vinden, det var sterkt, (lei å føle menneskets
plass. Vi er ikke på topp. Vi må innse at
turens krefier er sterke. I)et andre er at jeg el
sker å seile, og jeg er ofte på sjøen. Den fø
lelsen av å være så nær naturlementene er
spesiell. l)et gir en frihetsfølelse og en viss-
het om hvor grensen går for mennesket.
— I Ivilen type natur trives du best i?
— I en vingård med et glass vin, og på sjøen.
—. I Ivordan er din egen tniljobevissthet?
— Jeg sykler til jobben. Jeg har ikke bil, men
jeg er ingen fundamentalist. Jeg bor i byen,
og trenger ikke bil. Mange her i byen kunne
klart seg uten bil. Man kunne ha en klubb,
der flere eide bil sammen. Ellers har jeg to
barn som er miljodetektiver, og de passer på
meg. Generelt sett liker jeg ikke sloseri, det er
noe jeg har med meg fra min oppvekst i Ar
gentina. Der var vi vant til å slukke lyset når
vi gikk fra rommet.
— Men dere direktører i na’ringslivet blir oJt’Jor
bundet med luksusforbmk, flyreiser, store biler.
— l)et er overdrevet. Norske beclriftsledere le
ver ikke et liv i sus og dus. Det er vik
tig at bedrif.stledcre viser eksempla
risk atferd. De ansatte gjør som
sjefen gjør.

I-Far du noe favonittdyr’
— Ja. Jeg vil ikke si kvinner, for jeg kan
bli misiolket. La meg si: mennesket.
— I Iva med bjorn eller gaupe? I Ivilket forhold
har du til artsv’rnl’l?
— Det er ikke en hjertesak for meg, å verne
den eller den arten. Min miljofilosofi er
menneskesentrert, mer enn dyrene i seg selv.
Jeg er opptatt av okologien, kloden i sin hel
het. Altfor ofte blir man forelsket i de kose
lige dyrene, de små søte hjørnene og selene.
I)a kan det fort bli en religiøsitet over det. Jeg
vil helst bruke kreftene på menneskets livs
vilkår. D

—

—

— —

nærbildet

Navn: Carlos Joly
Yrke: Miljødirektør
i Uni Storebrand
Alder: 48
Favorittdyr:
Egentlig mennesket
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Asias nye golfkrig, det er krigen mot
Asias nye miljøpest — goifbanene — som
sier seg som en steppebrann, stjeler hun
(Iretusener av mål matjord, raserer skog og
nasjonalparker, slurper i seg og forurenser
vann i store mengder, forgifter mennesker
og ruinerer iandshyer og lokalmiljø.

Til dette kan man ytterligere føye til pes
tens herjinger: den korrumperer og med
virker til organisert kriminalitet.

Overrumplet

- I)ersom noen hadde fortalt meg for bare
lite år siden at vi skulle gå i gang med en in
ternasjonal kampanje rettet mot anlegg av
golibaner, ville jeg ha fått meg en god lat
ter, sier Muhd Farhan Ferrari, leder for Na
turvcrnforbundets søsterorganisasjon Fri
ends of the Earth i Penang, Maiaysia.
Ferraii-navnet har han med seg fra Italia,
men har giftet seg med en kvinne fra Pe
nang og konverterte til Islam.

— Vi er selv blitt overrumplet av utvik

lingen og oppdaget ikke raskt nok konse
kvensene av hva som var i ferd med å skje,
sier han.

Det finnes rundt 25 000 golfbaner rundt
om i verden, med et samlet areal som Bel
gia. 14 000 av dem er anlagt i USA. 2000 er
anlagt i Japan som har adskillig mindre
areal til rådighet. Men de siste årene har det
grodd opp golfbaner som paddehatter i
Sørøst-Asia.

Nå er det allerede 160 baner i Thailand,
155 i Malaysia, 90 i Indonesia, 80 på Fi
lippinene og manger under planlegging. Ja
panere og taiwanesere har kastet sine øyne
på Laos, Kambodsja, Burma og Vietnam
hvor utviklingen er i full gang.

— I Mekong-deltaet, Sorøst-Asias «spis
kammer», er det planlagt flere store pro
sjekter som vi håper å få stanset.

Som turistkonsept, livstilsprosjekt, betyr
en golfbane automatisk også hoteller, spil
lekasinoer, luksusleiligheter og andre re
kreasjonsmuligheter, forretninger og for-

Et av verdens mest mangfoldige, vakreste og
unike økosystemer, Pulau Redang i Malay
sia, en paradisisk øy med åtte koralløyer
rundt, er i ferd med å omdannes til et kjem
peprosjekt - og typisk nok med subsidier fra
regjeringen. Første byggetrinn alene er be
regnet å koste 342,3 millioner dollar.

Det som gjør Pulau Redang unik, er det
dynamiske samspillet mellom et rikt ma
rint liv, forskjellige skogstyper på land og
mangroveskogen. Mangroveskogen funge
rer som et filter og en buffersone som hin
drer at sand eller forurensning når ut til ko
ralirevene omkring.

Det første man tok fatt på var å fjerne
denne mangroveskogen, fordi den 18 hulls
golfbanen skal gå helt ned til strandkanten.
I første fase av utbyggingen blir det foruten

byggingen av gol(banen, reist et hotell med
100 rom, deretter kommer enda et hotell
med 250 rom, pluss et eiendomskornpieks
med I 00 enheter. I en senere fase, som skal
realiseres etter år 2000, bygges 12 villaer og
80 hungalower. I)ernest kommer nok et
hotell på 250 værelser, andre sportsanlegg,
samt åtte såkalte «president-hytter». Nå er
det også snakk om en flyplass.

I leie kompiekset vil kreve massive tilfo
reiser av vann, for slike vantimengder
finnes ikke på øyene. Det er 45 kilometer
til land. Regjeringen skal derfor legge en
rørledning fra kysten. Regjeringen solgte
også i sin tid grunnen til dette prosjektet for
500 dollar per acre (én acre er omtrent fire
mål). I dag anslår de private eierne at ver
dien er 70 000 dollar per acre.

Vann er et kjernesporsmål. Man regner
med at en iS hulis bane på disse kanter vil
trenge opptil 6000 kubikkmeter vann dag
lig, eller like mye som en landshyhefolk
ning pä 120 000 mennesker.

Kuttet ned

I Vung Tau i Vietnam, fikk et taiwansk sel
skap lov til å kutte ned 2300 mål furuskog
som tidligere var et populært sted for pic
nic blant badegjestene pä kysten. Bulido
serne ble satt i sving. Men etter at skogen

var fjernet, oppdaget utbyggerne at områ
det lå værhardt til for golf, og hele pro
sjektet ble stanset. Men fullstendig strippe-t
for vegetasjon, ligger området tilbake øde
lagt av erosjon.

Under den kraftige tørken som rammet
Indonesia og ‘lhailand siste år, fikk bøn
dene sknidd av kranene og tapte avlingene
sine, mens myndighetene sørget for at golf
hanene i de to landene fikk hva de trengte
av vann. Banene lå der grønne og vakre.

En av’l’hailands få nasjonalparker skulle
også besmykkes med golfbaner, hoteller,
luksushytter og rekreasjonsarilegg. Men både
der og i Sarawak nasjonalpark er planene fo
reløpig stanset av miljøaktivister. For å for
svare sin politikk i Sarawak har regjeringen
inngått avtaler med store internasjonale PR
byråer i New York, Vancouver og London.

Sminke
En golbane trenger imidlertid ikke bare
vann, men daglig skjønnhetshehandling.

Kjemiske gjødni ngsstoffer, sprøytemidler,
jordforhedringsmidler, understrata, koagu
lanter, iilseiningsstoffer som gjør under-
grunnen passe hard sanil kunstig gressfarge,
er bare noen av midlene som må tas i bruk.

En undersøkelse foretatt ved Lang Island
i USA viser at denne kosmetikken ikke er
uskyldig. Med et materiale fra 100 golfba
ner påvises betydelig høyere nivå av bryst-
kreft hos lokalhefolkningen rundt banene.
New York State I)epartment skrev i en
kommentar i 1993 til undersøkelsen, at
«enhver på eller i nærheten av en golfba
ne er utsatt for ... (denne) risikoen». Ikke
bare fra støv og direkte fra sprayingen. Kje
mikaliene kan også trenge ned i jords
monnet og forgifte gnlnnvannet...

US Golf Course Superindentents Asso
ciation bekreftet med egne tall året etter at
deres medlemmer har høyere andel av
lungekreft, kreft i hjerne, prostata og mage
enn personer i andre sosiale grupper i
USA. Li

Golfbaner er Asias nye miljøpest. Det ligger an til en ny golfkrig.
N&M: Per-Aslak Ertresvåg

Det er påvist betydelig høyere
nivå av brystkreft hos befolkningen
rundt golfbaner enn ellers
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M I Anøyelseskvarterer. Samlet kan hvert enkelt

anlegg legge beslag på fra 5000 til 7000
mål.

Ô

Unikt

MIA
er miljøansvar PIL

MIA er prosessindustriens miljoansvarsprogram. Bedrifter som deltar i MIA forplikter seg til
åpenhet og kontinuerlig forbedring innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet. MIA-bedriftene
måles etter åtte konkrete krav til driften, knyttet til:

• Miljøledelse • Kartlegging

• Miljømål • Åpenhet

• Motivering • Informasjon

• Systematikk • Kundekrav

Vil du vite mer om MIA?
Besøk PIL-bedriftenes fellesstand, stand nr. 572, på ENS-utstillingen i Stavanger Forum

i perioden 22.—25. august!

Eller ta kontakt med Bård Haug, ML, tif. 22 96 10 00, fax 22 96 10 99.
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liv i laga nytt fra Naturvernforbundet

Norges Naturvernforbund
Postboks 2113 Grünerlokka.
0505 Oslo, Norge.

Medienkontingont:
Pemonlig nrdle,n. <V Nv’r.r & (4) In 250.—
Pono1onrotor (kl N ‘. (4 .1 kr 150,

kr 451(1).
M.im<.vNurq<— Nafl,rv. n)orI 0,11

rrt<rrolsk medlem ov det lylkI- - og I
vedkommende sokner 1,1.

Av Frode Pleym

In 25 års lang og konfliktfylt k.unp
r de ti iii t’st tiherø rte del en av

Nordni arka e dermed kronet med
seier. Naturvcrnforbundet i Oslo og
Akershus har innehatt en hoved
rolle i vernearbeiclet det siste tiaret.

Striden om om radet begynte ti r
alvor i 1’) 70 in ed den ie lnstrasjone
mot byggingen av Katni isveien. Si—
den den gang har skuffelsene og
nedturene florert. Pa 25 år har for
eksempel hele 14 forskjellige ver

Kjemper mot
utbygging
Naturvernforbundet i Vest-Agder
kjemper mot dcii planlagte titvi—
delsen av i ndiist ri (i murådet Lunde—
vagen i I ars 1111(1 k in in Line. In ut
bygging vil innebære at et vernet
ugle— ( g p1 lit e ) ni raele innerst i

Lundevagen får Vei, bru ug en diger
stei n fylling som i tarni este nabo.

Mi Ijokonsekvensene har inntil
nå ikke bekvm ret na’ri ngsi nteresse
1W og det offentlige nevneverdig.
Statoil og koinnmunen har tur ek
sempel sett bort fra Direktoratet tom

ne’to rs lag blitt 1.1 nse’ nr og <il le som
t’fl forkastet. Inntil nå.

l<atnosa-Spålen er et dV de få omri—
rådene i Norge som foi-tsatt pges
av dyp storskogr med sus av Kver
viljuv og Lønlius, i rolske krongle—
fu mer og lurvete skjeggegran, rov
fugl og tiur og store blinkende vann
og elver.

()gsa de ner vitenskapelige og
(l( )k Lille iiterha re gru mii ie’ne for å
verne Katnosa—Spalen er mange.

Naturtirvaltnings (1)N) bonn om
å la nniradet vare i fred. Det mest
oppsiktvekkende er imidlertid at
Miljøverndeparternentet støtter Sta—
toil og koniintinen i konflikten.

NNV i Vest-Agder ug generalsek
retær I )ag I lareide mener hele saken
er skandaløs. Skytset rettes blant an
net mot varaordfører ()dd [)jose—
land i I arsund. I )ag I I areide mener
I )joselands uttalelser om at «fdglene
bare kan fly over ornradetv tyder på
at han bar fulgt darl ig med i hiolo—

gi til i ti ne pa sk ilen. V,it ut rks nu rå
det i I undevagen er nemlig ikke
bare viktig, men ogs.i svært sarban.

NNV i Oslo og Akershus har blant
,luiilet funnet delonuråder med tro—

ede og sarbare moser, sopp og lav,
ug oniradet huser en sva’rt variert

tuglefauna. I-ler finnes ogsa 1’

skogens pattedyr, mcd unntak ds

ulv og bjorn. Veiene, flatehogstene
og kr.tftl injene har heldigvis aldi i
n add helt i mii til Ka t n osa—Spa len i
hjertet av Norelmarka. Nt er vill—
mnarksomr,idet bevart for alltid. [i

Nederlandske og tyske in iljoor

ganusasjnner bar ila varslet at de vil
I eagere skarpt dersi )I n pla 11(11 e’ set

tes ut i livet.

Vanvittig
veibygging
Natu rvernforbundet i Hordaland
og Norsk Ornitologisk Forening

N( )I) skisserer i rapporten rr\/ei

eller natur i Os» alternativer til
(feil planlagte veibyggingeul over

li Ive lvi 1 n et i Os. LII Ve rivat nei er
(‘li (leI <1V det varig vernede Os—

vassdraget, og det Iulest artsrike

Ville naboer
en suksess
Naturvernforbundets kaunp,inje
“Ville n,boe ro er blitt cii su.tksess.
flere tusen handboker har blitt
solgt pa kort tid.

I Naturvernforbundets lokal— og
fylkeslag over hele landet er det blitt
arrangert alt fra stands og foredrag
til u terestauran ter for vil ie naboer

,ng dugnads,mrbeid i byens hager.
Blant dem som har fatt til det

mest visuelle restil tatet e’r Natur
vern forbundet i Rogaland. Deres
demontrasjonshage hos Stavanger
Kfubbselskap midt i Stavanger sen
trum er blitt flittig besøkt gjennom
hele’ soinmerhalvai-et.

2.50 nie’n nesker mm Itte 0111) da fyl—
keslaget, sam men med Miljohei—
mevernet og Ilagelaget, arrangerte
i1ugi ad lo r ,m legge’ til rei le h ur vil le
naboer. Resultatet ble i’n hage ned
urtebuskcr, ha’rbuske’r, t rosl5edam,
bre’nnesler, edderkoppe’r og som—
merftigler i hlomstere’ngi. Og fyl—
kessekreta’r Ingvald Frga i Natur
vernforhundet i Rogaland er
fornøyd.

— I lang tid har hageeiere forsøkt
å fjerne ville planter og dyr. Ved
hje’lp av gittige sprøytenmieller,
kunstgjimelsel og utallige i mer mne’el
hagearbeid har vi skapt grønne
gressplener med lite mangfiuld. Nå
er de’t pa tide å slippe naturen til,
sier lngvald Lrga.

sterenger.

Av Tom Helgesen

Det er pa sniabruket Rvglusetra like’
sørvest for I )ramll men at de’ un du’
b I om s teremigen t’ ti ii tues. I nga b t

aldri vart gjødsiet, be’i ut eller
pløyd, bare’ slatt. De’n ni’ driftsme’—
toden har tørt til et unikt ,urts

mangfold, ig Fylkesmn<mnnens mil
jove’rnavde’l ing i Buskerud vurderte’
å verne’ en I hen del iv jnrdstykke’i.
Men Naturvernforbtnudet i Buske
rud løste sake’mu på en <umnen måte’.

I I ) gje’nnomførte Ann Nord-
cr11 aug, Oko fiu isk, h mms k iui ngs—pro—
sje’kte’t vii rt e’ rike’ ola t te’iuge’r i N( i i—

ge’rr. Norderhieig uluemlie’ dcii gangen
at e’ngu ved Ryglusetra i Nedre Liker
kommune’ v,ur en av ett’ nest intak—
te som fantes i hele Norge. l-le’nne’s
konklusjon var at eiga hadde’ ni

sjonal ve’rneverdj.
SI ike blounste’re’nger an ti’s

mange’ steder t dl igen’, men mo
eIerne fordhruksnletoder fjernet de’
fleste etter hvert. Aisaken til arts
rikdonmnuen på (lette stede’t, er at
den tidlige’re’ eieren drev på garn
Ine’l t vis. Il e’r ble enga sLitt iii ed I i

og best og graset ble tørket på bak
ken. Ku nstgj i idse’ I og t iii ige i ra ku —

rer ble tabu.

— I slmke’ s,ike’r blir det ofte kidli—
sjoner mmiellonm de h>rskjellige in—
teressegrlippe’ne. !\le’n i dette’ tilfel
le (‘r det saiui.irbeidsviljen sunt har

radet. Itade i ird b rei kssj ef, ni i lj o—
ve’rn avdel i nge’ri, N at mi rveru ut ( rbu n—
(I et og ikke in i 1151 gru miii eie’re’mu h .u
lagt godviljen til. l)erti,r er ikke
ve’rn nødvendig 11Cr, (‘il skriftlig
driltsavtale sikrer oumuradets verne—
verdi i fre’mn tiden, forteller I iv—Me—
rethe Itje’rke’I i fru Nattirveruuforbun—
det i Buskerud.

Ingen endring
De’t e’r viktig at slåtte’e’riga ikke blir
Li tom tt for el ritt se’nel ri tig. Me’el gjøels—
I t ng eug pløyi ng vil artss,tm n te’uiset

nimugen forandres, (ig den flotte
bloinstere’nga gå tapt for .illtiel. le—
relopig harde nye grutlneie’rile ikke
il i ue behi )v for graset so iii etlgu pro—
dtise’rer, mill’n det er veldig viktig at
det blir slått lier hvert år. Og det er
her flat ei rve mcm i’ kr i mmi umucr I 1111

limlde’t. I )e har tatt seg av denne job
ben eIe siste årene’, forteller Bjerke—
li, I-I øyet blir solgt til jordbrukere
som il river in ed ca ku I ( gi sk j (i rd—
bruk.

— I Ie’r går Ijåen flittig, og gras og
bk >fll si e’r blir hengt i pp p11 he’sj er
elIe’r lagt i Ilauger for å tørke’ vide
re’ utove’r somllnue’re’ti. Lii ele’I har
re’age’rt pa at Naturverimtorbunelet
bruker Ija pu ,ulle de



0
Hentet
over
av
Sting

UANN
INEW
YORK
Popartisten Sting har
hentet Lars Lvold fra
det norske Regnskogs
fondet til toppstilling i
New York.
N&M: Jon K. Berg (tekst)
Bârd Løken (foto)

Lovold begynner i den ansvarsfulle job
ben i midten av september. Han ble spurt
om å søke stillingen avTrudie Styler, som

er kona til popartisten Sting. De sitter beg
ge i styret til det internasjonale Regnskogs
fondet, som har nasjonale fond i fem land.

Løvold gåt’ nå av etter fem år som leder

i det norske Regnskogsfondet. Foreløpig
har han sagt ja til å ha jobben i New York
i ett år.

Flovedoppgaven til Lovold blir å utvide
virksomheten til Regnskogsfondet. Så langt
har det bare vært prosjekter i Brasil. Løvold
ønsker nå å etablere flere prosjekter i Latin-
Amerika og Asia. Det er også et mål å få
medlemsorganisasjoner i flere land enn i
dag.

Løvolds kone, Elisabeth Forseth, som er
koordinator for det norske urhefolknings
rogrammet, har fått jobb som prosjekt
koordinator ved Regnskogsfondet i New
York.

Begynte i 1989

Det hele begynte i 1989, da Sting og mdi
aneren Raoni kom til Norge. I)ette var ledd
i deres verdensturne for å utbre budskapet
om de truede indianerstammene i Arnazo

nas. Løvold som er antropolog, hadde al
lerede gjennomført omfattende feltstudi
er blant indianere i Amazonas, og han ble
koblet inn i den norske oppfolgingen av
Sting og Raonis besøk.

— Vi var skeptisk til en sirkusaktig lanse
ring av indianernes sak, men etter nøye
samtaler med de to korn vi fram til at det
var seriøse hensikter som lå bak. Deretter
ble det satt i gang innsamling av penger til
regnskogarheidet, og det norske Regn
skogsfondet ble opprettet.

Slitsomt

I oktober 1990 ble Regnskogsfondet un
derlagt Naturvernforbundet og (Itviklings
fondet.

Den første oppgaven til Regnskogsfon
det var å få opprettet et reservat på størrel

se med Sveits i en del av Amazonas. Det
tok to år og mye hlodslit før myndighetene

i Brasil gikk med på ideen. På grunn av at
det tok så lang tid å få opprettet reservatet,
kom det omfattende kritikk mot Sting og
Regnskogsfondet. [)et ble stilt spørsmåls
tegn ved om de innsamlede pengene nåd
de fram. I)et gjorde de altså. Løvold mener
det ble satt i gang en bevisst svertekain
panje i Brasil mot Regnskogsfondet, fordi
det tniel etablerte økonomiske interesser.

Innsamling
1-lovedoppgaven for Regnskogsfondet i
Norge har vært å støtte prosjekter i Ama

zonas. I løpet av (le fem arene er det brukt
rundt 12 millioner kroner på dette arbei
det. Ln stor del av (lette korn fra Operasjon
Dagsverk i 1992. Regnskogsfondet er av
hengig av støtte fra enkeltpersoner, men
i tillegg midler fra Norad og Miljøvernde
partementet. Nå er det ogsa satt i gang inn
am li ng fra næringslivet, og Regnskogs
fbndet fikk nylig en halv million kroner fra
rederiet Sigvald Bergesen d.y.

Lokalt engasjement
Prosjektene er tuket pa ideen om lokal or
ganisering, og pa størst mulig grad av in

volvering fra indianerne selv, I )et legges
stor vekt pa at indianei ne selv skal ha an
svaret for prosjektene, noe (le gjøres i stand

til spesielt gjennom utdanning. Prosjekter
som er gitt støtte, er blant annet grense
overvåkning av reservater, markedsføring
av indianske produkter, teknisk opplæring
og ulike helsetiltak.

— Vi gir ikke indianerne alt de trenger. Vi
sier nei til mange søknader om støtte, og vi
krever at indianerne bidrar med egeninn
sats. Vi sier også at vi har klare forvent
ninger til resultatet av prosjektene.

— Er det ikke en lure for at (len’ blir misjo—
na’rer som trer en vestlis’ livsstil ned over hodet
pti J svarslo.,e indiunere?

— Det er et dilemma, og det er alltid en
stor fare for å havne i (len groften. Men det
ei viktig å huske pa at indianerne i mange
tilfeller føler seg hjelpesløse overfor sain

cVI var skeptiske til
en sirkusaktig
lansering av
indianernes sak.’

funnet rundt dem som prøver å forsyne seg
av deres områder. De føler seg ofte lurt trill
rundt av godseiere og lokale myndigheter.
Ønsket om opplæring og utdannelse kom
mer innenfra, det er ikke noe vi har pådyt
tet dem, sier [,øvold.

I lan forteller at høyresiden i Brasil gjen
tatte ganger har prøvd å omstøte indianer
nes rettigheter. Regnskogsfondet støttet in
dianerne for å skape en motopinion. Det
ble arrangert demonstrasjoner og india
nerledere fikk mote myndighetene i ho
vedstaden Brasilia.

— Slike framstot betyr ofte veldig mye for
indianernes rettigheter, sier Løvold.

Under kontroll
1 lalvparten av regnskogen i verden er for
svunnet de siste 40 årene. Avskogningen
aksellererte fram mot slutten av 1980-tal
let. Siden har den avtatt noe, først og fremst
på grunn av internasjonalt miljopress. Nå
er avskogningstakten betydelig lavere enn
den var da den var på sitt høyeste.

Men fortsatt omgjøres store regnskogs
områder til beiteinark, og rovhogsten sprer
seg ukontrollert. Et hovedprohlem er at det
er enormt mye å tjene på å felle edeltre, og
det hender at indianemngdommer blir be-
stukket, slik at tømmerselskapene får ad
gang til skogen.

Mye å lære
Lars Løvold har et dyptfolt engasjement for
indianerne i Amazonas.

— Jeg er opptatt av de mange kvalitete
1W indianersamfunnet har — kvaliteter som
ofte er mangelvare i vårt samfunn. Vi har
mye å lære av (fem, spesielt hvordan sam
funnet organiseres, sier Lovold.

I lan viser for eksempel til at i indianer
samfunnet er det ingen som faller utenfor,
det er en stor generøsitet og et sterkt sam
hold. I)ette klarer de ved å holde nærmil
jøene små og oversiktlige.

— Indianerne har også veldig stor om
sorg for barna sine. leg tror at indianerne
ville sett på vår omsorg for de eldre som
umennieskelig. I tillegg har de klart å lage
seg et godt liv i et sårhart økosystem — uten
å etterlate seg markante spor i naturen. jo,
vi har mye å lære av indianerne, avslutter
l.øvold. El
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I Norge er ikke naturen langt unna stu
evinduet. Ro, stemning og forventning pre
ger marka i en fin blanding. Går du utenfor
de velbrukte stiene, vil du sikkert oppleve
noe ekstra. Nettopp da kan man støte på
elg, rev, hare eller kanskje andre skapnin
ger. Flere dyr er vare for ukjente lukter og le
ven. De halser kanskje fort av gårde, men
gir likevel turgåere artige episoder.

Noen mennesker føler seg «bedagelig
lenket» til godstol eller sofa. Sant å si, gjør
en skogstur fridagen mer innholdsrik.
«Ryk kjettingen» ogoppsøk naturen! Luf
ta er frisk, og du er garantert ny energi til
neste arbeidsuke.

Om våren bør du se deg nøye om

C’ kring, gå stille med skjerpede sanser.
Utallige viltre kryp erobrer skogbun

nen. Insekter, amfibier og markmus våk
ner for alvor til en ny, fruktbar sesong.

Selve villmarka, som er fri for støy og
bråk, er rik selvsagt på naturlige skrik og
lyder. Det er især fuglene som gir oss øre-
fryd hvor enn vi er. Spurver, finker og an
dre dyktige sangere har et stort repertoar
som klinger i skog og hei. Lokketoner lå-
ter som melodier for oss i landskapet.

En del av skrikene er ikke spesielt vak
re, selv om de er forholdsvis kjære og
kjente innslag: En ugle som flittig uler, le-

ter etter en make. En rastløs and lokker på
sin partner. Andre ukjente skrik kan der
imot bidra til den spenning og forun
dring du er ute etter.

Er du heldig, får du øye på vår nasjo
nalfugl, en tett og rund friskus. Best synlig
er han uten tvil om vinteren ved en større
bekk, råk eller et fossebrus. Han er den bar
skeste av småfuglene og bærer både navn
og tittel med rette i stridt og iskaldt vann.

Oslomarka består av unike skogsom
råder, som må forvaltes med omhu. Bro
ket og fascinerende ligger idyllen der om
trent som på Asbjørnsens tid, da utsyn fra
åsiygger og bergknatter ga liv og inspira
sjon til hans skildringer.

Men dessverre kan dagens markavan
drere, uten forvarsler, havne i et terreng
med omfattende hogst. Ærlig talt, det kan
ikke være nødvendig å drive med flate
hogst i etablerte turområder. En fin kjer
revei eller blåmerket sti kan være ødelagt
siden i fjor. Du glemmer nesten at skogs
drift er en viktig industri, fordi det nye
«industriområdet» fortoner seg som et
stygt symbol. Titalls år vil det ta før såret
gror. Blant naturelskere savnes tillit samt
forståelse overfor skogvesenets framferd.
Vegetasjonen, som maskinene deres tok,
kan dessuten redusere bestanden av en
stedbunden, sårbar art.

Et slikt inngrep, som virker svært grovt,

er nettopp årsaken til bekymring hos na
turvernere. Der oppslutningen er stor,
jobbes det aktivt mot felles mål om varig
vern av verdifulle naturperler.

Bevaringen av Katnosa-Spålen-området
har det lenge vært strid om. Papirbunken
av utredninger og verneforslag har hopet
seg opp i nærmere 24 år. Med hensyn til
skogeiernes interesser, er nok det økono
miske spørsmålet som har stått ubesvart,
bakgrunnen for myndighetenes tvil. Men
i juni ble området offentlig vernet. Bravo!

Sett med framtidas øyne, håper vi det
snart opprettes flere større reservater av
nærmiljø og villmark. Vi får, med Natur
vernåret-95 som start og utfordring, tro
stat og kommuner raskere vil finne vernet
natur nødvendig.

Mot naturens verste fiende, mil jøgifte
ne, er ingen organisme immun. Kampen
mot slik forurensning er et internasjonalt
ansvar. Tandre vekster og sårhare arter er
avhengige av friskt, oksygenrikt vann.
Derfor blir utsatte vassdrag hos oss vel
undersøkt og flere blir renset og kalket.

Som medlem av Norges Naturvernfor
bund, styrker du en viktig kamp i rollen
som naturens beskytter og investor. Kort
sagt må vi pent sørge for at de naturrik
dommene vi selv vil ha, vel leveres videre
til neste generasjon. Bruk marka fornuf
tig’ Ikke stjel den fra våre etterkommere!

Wien finnhval Finnhvalen var natten i forrige num- Ruth Esager Inger Olsen Tor Fodstoel Gratulerer!
mers konkurranse. De to andre dyrene, oter og vandre- Lahelleveien 19 Hoffsveien 43b Hagalykkja 22
falk var lett for de fleste. De tre heldige vinnerne er: 3218 Sandefjord 0377 Oslo 2080 Eidsvoll
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Ta vare på marka!
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Den skraste måten å så splid i ein or

gmisasjon på, er å sette utnarnn pa folk

som meiner tioko anna enn ein sjol. i )cn—
iw sporten har vore utbreidd i Naturvern-
forbundet i mange år, og har vore årsak ti
at mykje tid og pengar har blitt brukt til
strid i staden for naturvern. Spesielt ille har
det vore når folk som sjolve er tilsette i Na
turvernforbundet, brukar ukvemsord mot

ein del av medlemsstokken.
l)et er nesten eit årvisst fenomen at ein

viss fraksjon av forbundet kallar natur
vernftl k med l)ygdebakgrunn for « ideal is
tar», mens dci pryder seg sjolve med status-
ordet «real istar». «Ideal istanc» er
kjensleladde, bygde-egoistiskc og blotta for
biologisk sakkunnskap. Mens «realistane»
blir kjenneteikna med honnorord i fleng.

I)et siste innslaget i denne utspekulcrie
«kallinga» blei prestert av Jon Bjartnes i
NM nr.3.

Nå er det eit pinleg fktum at svært
mange av dci såkalla «idealistane» er fag—
biologar. Som eksempel kan eg nemne
meg sjolv, sidan eg var nemnt blant «dci
dum mc».

For fagbiologar er det pafallande mange
utspel frå dci såkalla «rcalistane» som har
lite med biologiske fakta a gjcre. Typisk er
reaksjonane mot forvaltning av sel- og
kvalhestandane, og dci mest aggressive for
mene for rovdyrvern. Dette er gjerne kom
binert mcd mangel på interesse for drifts
formene i fisket og jordbruket.

Mange biologa er opptatt mcd slike
spørsmål, og mange av dci er ikkje med
lemmer av NNV. Ikkjc så reint få gmnngir
skcpsiscn til naturvcrnorganisasj onane
med den uvitenskaplege hangen til total
vern av «yndlingsdyr», i staden for å ak
septere ei realistiskJorvaltning av hestanda
ne, slik hiologane (»idealistanc»?) vil.

Sjolvsagt skal ein ikkjc stikke under ein
stol at det finst mykje motvilje og ufor
stand overfor naturvernet på landsbygda,
spesielt blant bønder. Fin del botnar i (let
eg vil kalle «grunncigar-syndroinct», og ein
del kjern av mangel pa kunnskap. Men det
er ikkje tvil om at uforstandig utskjelling
Irå natuivcrnhald set oss i ci knipc, og gjer
at vi ma ta avstand fra «vare eigne», bade
frdi vi sjolve er ucinige, og fordi vi ireng å
stå som truverdige representantar for ver

nesakcne når dci skal avgjerast i lokalde
inokratiet. Og skal vi stå fram som repre
sentantar for ein organisasjon i den sa
manhengen, må i (lei minste (len
organisasjonen stå for noko som vi sjolve
trur på.

Dci siste par åra har NNV vorc ein bra
organisasjon a stå i tit frå dette omsynet.
Men dersom ein nå skal begynne å dele
medlemsstokken i «dumme» og «kloke» på
gamlemåten, og erklære krig mot dci så
kalla «idealistane», da blir ikkje Natur
vernforbundet lenger i stand til å fylle den
viktige funksjonen det har påtatt seg. For
bundet er ikkje tent mcd at dci naturver
narane som tilgodeser også bygdenes in
teressar, går i passivitet. Eit vcrn av norsk
natur må nødvendigvis skje i samarbeid
med (lei menneska som bur nærmast den
ne naturen. Alternativet er byråkratiske re
striksjonar og bruk av politimakt. Og da vil
naturvernet i Norge vere ei tapt sak.

Jon Bjartnes og andre må merke seg at
hnik av terminologien «idealistar» og «rea
listar» blir oppfatta som skjkanøs av «ide
alistanc». lnndelinga er arrogant, usakleg
og berre eigna til å sa splid. Derfor må or
ganisasjonen kunna påby sine tilsette å av-
stå fra nedlatande karakteristikkar overfor
store delar av medlemsstokkcn.

Hartvig Sætra

Børjakt på rødrev
premieres?
Etter å ha lest om fjellrevens vanskeli
ge situasjon i Natur Miljø 3/95, med
blant annet konkurranse fra den tallrike
rodrcvcn, spor jeg: burde ikke Direktoratet
for naturforvaltning gjort noe for å stimu
lere jakt på rodrcv?

Rodreven nyter godt av at dc andre rov
dyrene er fåtallige. Stammen ertidvis usunn
med rcveskahb. Gaupa smittes også av
skahb. (Som vi fikk eksempler på i vinter).
Når bcstanden er så stor, forsyner (len seg
nok også godt av jakthart viii for både oss
og vare andre rovdyr. Rodreven er allsidig
og klarer å holde hestanden jevn, bortsett
fra når skabben herjer. l)e blir sakte pint i
hjel sammen med en og annen gaupe.

Med så mange dyktige jegcre trengs bare
en statusheving av jakta, for a få folk til å gå
etter rev. Innfor skuddpremnie. Forvalterne

regulerer jakten slik at rodreven ikke går for
langt ned i antall.

Selv er jeg saueeier og bor i et distrikt
hvor rodreven også tar noen lam. Saue
avlslagct her i Lcvang premierer lovlig jakt
på rodrev. Jeg er overbevist om at både
rype, skogsfugl, fjcllrev, gaupe og et og an
net sauelam ville være tjent med en mindre
og sunnere rodrevstamme.

Bjørn Pettersen

Om PVC-reklame
Jeg ser i Natur & Miljø 3/95 side 16j

at dere trykker reklame for Norsk 1-lydro
sin plastdivisjon, nærmere bestemt PVC.

Ut fra tidligere informasjon fra dere (og
andre iniljovernorganisasjoner) vet jeg om
farene med PVC. Det proves å få til en in
ternasjonal boikott av PVC. Jeg har derfor
meget vanskelig for å forstå at det rekla
meres FOR PVC i bladet. Håper det er en
glipp. Jeg synes dog at reklamen skal følges
opp med en kommentar i neste utgave.

En kan jo nevne noen fakta:
1) PVC-produksjonen gir mye spesialavfall

med innhold av klororganiske forbin
delser, som er svært giftige og tungt
nedhrythare.

2) PVC fører under forbrenning til dannel
se av dioksiner.

3)1 Ivis hus brenner og det finnes PVC
inne, oppstår det bl.a. saltsyre, som er
farlig for brannmannskap, og farlig for
elektronisk utstyr. Og mer naturligvis.
Små branner har fort til at alt elektronisk
utstyr i bygningene måtte skiftes ut.

4)Vinylklorid, som er det viktigste ut
gangsstoff, er kreftframkallende og fos
terskadelig.

Hans Schaefer

Software Test Consulting

Havområder som
naturreservat
I desse naturvernstider burde vel dci

fleste gjera ein innsats. Og eg kastar no den
ne tanken over til Norges Naturvernfor
hund. l)ei har gode kontakter over lande
grensene. Dci burde no ta initiativ til å
krevja omsiridte områder i havet utlagi til
naturreservat. Altså Smutthavet mellom Is-

land og Norge. Og Gråsona og Smutthullet
i Barentshavet. Desse områda burde vera
freda for fiske og fangst, og erklært som in
ternasjonale Naturreservat i havet. I)ermed
skal ingen nasjon ha rett til a drive med
fangst og fiske der. Dette må også gjelda for
Norge, ellers er ikkje tanken gjennomfor
bar. Utan ei ordning i desse områda, er det
uråd å forvalte fiskeressursane forsvarleg.

Alf Furseth

Tilbake til bleiestadiet

( Natur & Miljø nr. 3/95 ironiserer, sik
kert berettiget, over FIVHs flyreise som ver
vepremie. «Vi trodde det var en Ving-reise
katalog som dumpet ned i postkassen...».
I samme N&M lar Naturvernforbundet
SABA Mölnlyckke slippe til med en helsi
des fargeannonse der engangsbleier blir
mardedsført som gode mil jovalg.

Produsentene brukte i 1993 nærmere 32
millioner kroner på å få småharnsforeldre
til å velge engangshleier. Det er ikke så rart
at folk flest blir villedet og har inntrykk at
at «papirbleier er visst like miljovennlige
som toybleier». Nå spres budskapet også
via Naturvernforbundet, en av få som har
stått på for å få fram sannheten om papir
bleiene og miljøet.

At N&M tok inn annonsen bidrar ikke
bare til å sette denne kampen tilbake til
bleiestadiet, det er også et saftig svik mot de
mange miljøvernere som kjemper kampen
mot papirbleiene: Småbarnsforeldre, mil
jøvernledere, ansatte i avfallsselskap, med
lemmer av husmorlag, helselag, sanitets
kvinner, — og ikke minst medlemmer av
Naturvernforhundet.

Elva hjelper det om NNVs lille Bra Mil
jøvalg-liste inneholder bare tøyhleicr som
bra miljøvalg, når N&M på en helside bi
drar til markedsføring for det motsatte?

Flvor går den moralske og etiske grensen
for hvilke betalte budskap troverdige NNV
er villige til å spre? Kan dere redcgjørc for
NNVs retningslinjer på området? Er det
noe i veien for at I lydro kan reklamere for
sin miljøvennlige PVC i N&M? Eller hva
med en helsides annonse for ut-i-naturen-
bilen Chevrolet Blazer. Og hva med Ving
reiser sine sydenturer..?

Ståle M. Schjeldrup,

fylkesleder Miljøheimevemet i Rogaland

Flomprovelsen 1995
Hele nasjonen har gjennom IV og radio

blitt fortalt og forevist redselssituasjonen
som befolkningen i Østerdalen, Gud

brandsdalen og langs Glomma har blitt ut
satt for. Fryktelig har det vært å se hvordan
vannmassene til dels plutselig og uventet
har ødelagt hygdesentra på den ville ferden.

Denne provelsen skjer flere



Fengende bok
om skog

I Norge befinner svært mye av
naturmangfoldct seg i skogen.
Tankevekkende er det også at
av de norske arterie som
befinner seg i en truet eller ut
satt posisjon, er halvparten å
finne i skog.

l)erfor er det avgjørende vik
tig med motivasjonsskapende
informasjon om hvordan arte
ne i skogen lever, hvordan de er
avhengige av hverandre og
hvordan de spiller sammen i en
harmonisk helhet - inntil men
nesket griper inn på sitt oftest
brutale vis.

Svært mange nordmenn har
et intimt og nært forhold til
skogen. Mange av oss har også
ønske om eller nærmest et be
hov for å lære mer om livet der.
Imidlertid makter ikke alle, el
ler har overskudd til, å sette seg
inn i tunge fagrappoiter, i hvert
fall har jeg visse problemer
med det.

Men å sette seg inn i, og kose
seg med Ragnar Frislids nye
bok, er en udelt fornøyelse.
Boka inneholder et vell av fag
lige fakta om dc vanligste inn
byggerne i skogen og det syste
met dc lever innenfor.
Faktastoffet er servert på en slik
måte at det er høyst appetitt
vekkende og lettfordoyelig.

Frislid har en muntlig ut
trykksform; han humrer og
småprater med leseren på sin
språklig underfundige, elegan
te måte som får deg til å lytte
oppmerksomt. 1jan fôrer deg
umerkelig med masse kunn
skap, kunnskap som vil bli sit

RAGNAR FRISLID
Inn i skogen
Aschehoug 1995
138 sider
Pris kr. 269

tende.

Irislids bok bor sitte løst i
hokhylla hos alle skogforvalte
re og alle andre brukere av
skog. l)en hør ofte hentes fram
til kveldskosen og jevnlig legges
i sekken for å følge oss på våre
kjære turer i skog og mark.

Boka er lettlest i mer enn n
forstand; den er fengende og
derfor vanskelig å legge fra seg.
Og den er oppdelt på lesevenn
lig måte ved at den har små
innrammede faktabiter ved si-
den av en løpende tekstdel.
Boka er dessuten rikt illustrert
med såvel farge- som svart/hvitt
bilder — de fleste tatt av forfat
teren selv.

Lesverdig
om klima
HELGE OLE BERGESEN,
KJELL ROLAND og
ANNE KRISTIN SYDNES
Norge i det globale dnvhuset.
Universitetsforlaget, 1995.
175 s.

Klimaendringene kan bli

det største miljoproblemet ver
den har stått ovenfor. Med en -

kunstig oppvarming av jord
kloden, kan vi forårsake flykt
ningestrømmer verden aldri
har sett maken til, utrydding av
arter i et hittil ukjent tempo og
en voldsom økning i antallet
naturkatastrofer.

«Norge i det globale drivhu
set» er skrevet av tre samfunns
forskere som spør hva Norge
kan gjøre for å begrense klima-
endringene. Det er en god bok,
men den må leses med et klart
hode.

Boka gir en grundig og god
innføring i hva klimaprohiemet
er. I)en forteller også litt om
den politiske bakgrunnen for
dagens debatt: Om vi skal sta
bilisere utslippene av karbondi

oksyd (CO2), den viktigste kli
magassen, eller ikke. Således
kunne den nesten anbefales
som lærebok på videregående
skole eller høyskolenivå.

Men hodet må være klart når
du leser kapitlene om hva Nor
ge kan gjøre. lier legges det vekt
på. vannkraftutbygging og skog
planting, og mindre på de po
litiske virkemidlene som kan
styre samfunnet i en mer mil

( jøvennlig retning. lier burde
boken vært klarere i sine anbe
falinger. En god del skjult argu
mentasjon gjør det vanskelig
lbr leseren.

l:or eksempel vurderer forfat
terne skogplanting som et tiltak
for å begrense drivhuseffekten,
uten å vurdere de konsekvense
ne en massiv skogplanting i
Norge vil få for det lokale bio
logiske mangfoldet. Siden det
bare er skog i vekst som binder
CO2 fra atmosfæren, stiller jeg
et spørsmåltegn ved det bære-
kraftige i et slikt tiltak.

Forfatterne skriver i innled
ningen at et hovedformål med

- boken er «å analysere Norges

( spesielle stilling i internasjonal
klimapolitikk>’. De peker på
spriket mellom norske ambi
sjoner om å gå foran i miljøpo
lit ikken, og det at vi baserer vår
økonomi på oljen. Nå vil nok
flere være uenige i dette ut
gangspunktet, ettersom Norge
dc siste årene har forlatt rollen
som pådriver. Norge har blant
annet gått i bresjen for et inter
nasjonalt system for å kjøpe og
selge utslippskvoter av klima
gasser. Med et slikt system kan
Norge finansiere billige tiltak i
India (som har C02-utslipp
som er ti ganger lavere per
hode enn oss), framfor å redu
sere utslippene selv.

Men selv med disse forhe
holdene, er dette en lesverdig
bok. «Norge i det glohale driv-

huset» fyller noe av tomromet i
den norske miljolitteraturen.

Ole P. Pederseri

Fargerik flora
for fjellet
ÖRJAN NILSSON
REIDAR ELVEN
Nordisk Fjellfiora
JW. Cappelens Forlag a.s., 1995
272 sider

Ved hjelp av Nordisk fjell
flora skal det være mulig å arts
bestemme en hvilken som
helst karspore- eller blomster-
plante man finner i fjellstrøk i
Norge, Sverige og Finland. Det
te vil si over 700 arter. Boka
bygger på Örjan Nilssons ‘(Nor
disk fjällflora» fra 1991, og er
tilrettelagt for norske forhold
av naturfotografen og forfatte
ren Reidar Elven.

Nordisk fjellfiora inngår i se
rien Cappelens felthåndboker,
og er en grundig bok. Boka be
gynner med en grundig bruks
anvisning med bestemmelses
nøkler og ordliste over
botaniske ord og uttrykk. Fra
bestemmelsesnøklene gis det
sidehenvisninger. Flertallet av
artene er avbildet.

Billedkvaliteten er gjennom
gående god selv om det kanskje
kan være vanskelig å kjenne
igjen enkelte arter bare ut fra fo
tografier. Men slik vil det alltid
være, det er ikke så lett å skille
brearve, ullarve og vanlig fjell-
arve fra hverandre ut fra bilder.
Da må botanikeren lære seg å
bruke hestemmelsesnokkelen.

Nordisk fjellfiora er en flott
og omfattende felthåndbok. l-t
spørsmål er imidlertid hvor
mange felthåndbøker på nær
mere 300 sider man gidder å
drasse på i ryggsekken. Det er
grundighetens pris.

Jens Petter Toldnæs

Sanselig
om natur
OLE M. HØYSTAD
Det menneskelige og naturen.
Det Norske Samlaget, 1994
300 s.

Den naturfilosofiske litte
raturforskeren Ole M. lIøystad
har sett tilbake — for å se fram
over. Det er Det Norske Samla
get som har utgitt hans «lnnfø
ring i filosofisk antropologi».
Den er blitt det vi kan kalle en
personlig lærebok i hvordan vi
idéhistonisk og vis à vis men
neskets nødvendige framtidige
handlinger — kan forstå natur-
begrepet. Og samtidig forsone
oss med at vi aldri helt kan fat
te hva naturen er, og dermed
fullt og helt naturbegrepets di
mensjoner.

For det gjelder oss selv og vår
egen natur. Derfor presenterer
1-løystad sin naturfilosofi som
del av en filosofisk antropologi,
en teori om men neskets identi
tet, personlighet og holdninger.
Første del tar utgangspunkt i
den idhistoriske tradisjonen
på 1-løystads originale måte.
Målet er menneskelig fornufts
kritikk å la Kant, men ut fra per
sepsjonskilder som tar hele
mennesket i bruk: «Den for
nufta som ikkje er styrt av noe
anna enn intellektet, kan bru-
kast til kva som helst, like gjer
ne godt som vondt». Fornufts
kritikken til I løystad munnen
ut i en kritikk av at vår sivilisa
sjon bruker fornuften som
middel hovedsakelig for mate
rielle formål.

Mot slutten av del tn setter
I kiystad et vendepunkt i fram-
stillingen, der han mener det
ikke er grunnlag for bruddet
mellom mennesket og omver
denen — naturen. Siste del er et
kropps-filosofisk sujett, heni
mot en personlighetsteoni: l-r

det mulig, ad filosofisk vei, å
overvinne kropp/tanke skillet
ved hjelp av de to hærehjelkene
i identitets-begrepet; selvbe
vissthet (l)escartes-Sartre liii
jen) og selvrealisering (linjen
sofistene- l-lerder-postinoder
nistene)? Mot mål bærer det i
retning av språket som men
neskets fanggarn — og spring
brett til livet.

l-Iøystad skriver ikke mye di
rekte om naturodeleggelse og
naturlidelse, men det han skri
ver er kanskje desto mer frukt
bart og mer fundamentah: «På
det individuelle planet fører
kjærligheten oss bort fra kvar
andre, — ekskluderande som
den er, medan lidinga bind oss
saman. (...) Både antropologi
en og naturfilosofien må
definere seg i høve til det som
hr... Det er eit paradoks ved li
dinga at den set oss på sporet
etter det den røpar.»

I ioystad er hest der hans
personlige holdning kommer
klart fram. Denne holdningen
kommer til uttrykk i den
filosofiske interessen for det
konkrete og s-anselige, uttrykt i
en kroppsfilosoti: «Derft)r kun
ne den sanselige folkekroppen
seie umiddelbart i frå når den
politiske makta, dci kvrkjelege
ideologiane eller dci skriftlærde
var falske og hykleriske og ut
trykte ahstraksjonar som braut
livets lover.»

Naturens univers er ikke
minst innover i oss. Opplever
vi naturen som vårt Alter ego,
blir vi mer varsomme i om-
gangen med den. Pa forskjelli
ge måter viser I Ioystad at men
neske og natur er to sider av
samme sak.

Øystein Dalland

I bøker
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fengende om skogensinangfold • drivhuseffekten



•,Ç61,VÇ7 ‘,t-a17fe .12’Af .f?77 ‘M,tT
‘F/g,tt ‘S,tW7iVÇ ‘,4’61#D ‘iVAT6IÆ’VEiPiV

•T6(Æ- c2ÇV/4PitWV .gAÇ4’,1f’åf

31. august til 3. september 1995

-

i,
- 1

FAKTIÇ0RLAG

Postboks 6700 St. Olavs plass,
0129 Oslo

NORGJPS A/S
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ORMEN LANGES VEI 12. 7041 TRONDHEIM TELEFON: 7351 5353

X Miljøovervking.

X Priftskontroll av vannforsyning.

X Priftskontroll av avløpspumpestasjoner og renseanlegg.

X Mer enn 400 anlegg levert siden 197&.

X Utviklet og produsert i Norge for norske forhold.

For første gang en samlet framstilling av måling,
behandling og systematisering av måledata i miljø
overvåkingen. Godt stikkordregister og over 150
litteraturhenvi sninger. 364 sider kr. 365,-

I hokhandelen eller direkte fra

TAPIR FORLAG
TLF 73598422 • FAX 73598494 • 7005 TRONDHEIM

/ rfI? /
11992 lanserte vi FORMEL for drøviyggei’e

11993 lanserte vi FORMATforsvin
11994 kom KROMATforørfe

Kraftfôret som gir mindre utslipp
av næringsstoffer til miljøet!

Felleskjøpet Trondheim

J

UNIVERSITETET I TRONDHEIM

\llI/

Bruk Liix olje og voks til trehvite
panel, tak, møbler og gulv.

Beholder treet lyst, meget rimelig i bruk, enkelt å påfare.

-la raiiu’e-r HØST-TREFF
- Nasjonal festival for natur

og Wllmarksliv på Raufoss

.

Natur og miljøfolk!
- bli med på noe nytt og spennende!

ME-//A/,t /34 v4,ezwg,4ff,.,
Ta med familien på overnattingstur? Felles opplevelser og holdnings
skapende aktiviteter. Deltakerpins, 5-års- og 10-års merke! Gjør dette til
en familietradisjon, og bli historisk ved å delta fra og med første året!

LIVOS oljer og vokser gir en antistatisk og naturlig overflate som er lett å
reparere og pleie. Oljene kan tilsettes lysfilter/laserende farge. Egnet til
alle trehvite flater, også syrebeisetellutete. Voks gir en sterkere overflate,
oljebehandlingen skal ikke gjentas. Mange referanser. Spør etter Bivos,
Ardvos, Meldos, Gleivo, Bilo, Bekos og Vindo hos din farvebandler.

Bruk LIVOS neste gang. Mer enn 100 produkter å
velge mellom. LIVOS tar vare på naturen og

inneklimaet. LIVOS er naturlig og sunt.
Be om gratis brosjyrer og prislister

Navn:

Adresse:

Postnr.:___ Sted:
Klipp ut, sand til eneimporter: LIVOS Skandinavia AS,

Solbergskogen 4. 1400 Ski, Tif: 64 94 60 69, faz: 64 94 60 02

Henv. sekreteriatet for mer informasjon:

Danielsen MC., Storgt. 10, 2800 Gjøvik, tif. 611325 00, fax 611325 10

Kulturetaten V. Toten kom., 2830 Raufoss, ttt 6119 11 66, fax 61190945

Medan’. seminarer: Folkeakademiet.

—. .SVARSUPPEN. sendes sekretariatet

fl Festivalbrosjyre
fl JAMILIE-HAIK» (Info./påmelding)

Navn) Adr.:
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Blekkulfs MHjodetektiver
Adresse: Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo • Telefon: 22 71 55 20

•Ved begynnelsen av året hadde
ekkulfs Miljødetektiver ett lokallag. Må
t er å ha 25 lokallag i løpet av året. Or

ganisasjonen er allerede godt igang. li ny-
I startede lag kan Blekkulfs Miljødetektiver
1smykke seg med før St. I lans. I tillegg er
det sju kontaktpersoner som kan tenke
seg å starte lag i sin hjemkommune.

Å være engasjert i et lokallag av l3lek-

Qkulfs
Mil jødetektiver er moro. Mange av

1lokallagene har i løpet av våren snekret
fuglekasser, gått naturstier og studert li

)vet
i fjæra eller i en bekk. Det er spen

nende å gå ut og se verden gjennom nys
gjerrige øyne og kanskje med en lupe
som hjelpemiddel, finne rare ting, små

d11)dyr og fine blomster. På regnværsdager

41Oversikt over lokallag og kon
taktpersoner i Blekkulfs Miljode
tektiver.

Troms

(MÂLSELV• Karin Olsen
Takelvlia
9220 Moen
a.77834166 p.7 7831 085

BM I TROMSØ
• Rita H. Kristensen

F
Floyvn. 25

I 9020 Tromsdalen
a.77635844 p.776351 44

LEN VIK
• Adrian Skogmo

Harviksvn. 4
9300 Finnsnes
a.77841 174 p.7784l387

HARSTAD
• Ragnhild Kojedal

Glugghaugen 228
9400 Harstad
p77071686

Nordland
BM I BODØ
• Tone Groneng

Smålla 2
8022 Morkved

• Hilde Nyheim
Galnåsen 66
8022 Morkved

Nord-Trøndelag
STEINKJER
• Berit Reppen

7682 Kjerknesvågen
p74155089

og kalde vinterkvelder kan det være fint
å være mil jødetektiv innendørs. Da kan
man resirkulere papir, forberede dukke-
teater eller lage avis. Miljødetektivenes
Idebank gir mange ideer til aktiviteter.
Du kan også ringe sekretariatet og få
høre hva andre lokallag har gjort og høs
te av deres erfaringer.

Nedenfor finner du adresseliste over
lokallagog kontaktpersoner. hvis du øn
sker å engasjere deg i lokalt Blekkulf-ar
beid, så kan du ta kontakt med den per
sonen på lista som er bosatt nærmest deg
eller du kan ta kontakt med Hovedkvar
teret og melde din interesse der. Sekre
tariatet lover god oppfølging og opplæ
ring av voksne lokallagsledere.

MED
Miljødetektivenes Ide-
bank er blitt en
suksess!
N&M: Ann-Kristin Grodahl
Sissel Bugge (foto)

Både gruppemedlemmer og lokal-
lag har fulgt Idebankens oppskrift på fug
lekasser. Blekkulfs Miljødetektiver i Ny
York, et lokallag i Oslo, snekret fuglekas
ser på sitt første møte. Barna hadde med
seg en hammer og en voksen, for helt alene
kan ikke en ung miljødetektiv snekre. Noen
voksne hadde på forhånd saget til hitene
slik at miljodetektivene kunne hainre løs.
Deretter gikk turen ut i nabolaget hvor kas
sene ble hengt opp, og vips, der hadde fu
glefamilier på Oslos ostkant fått et nytt og

ESS

Ledertreningskurs
Blekkulfs Miljødetektiver har avholdt to ledertrenings
kurs for ferske og kommende lokallagsledere hittil i år og
det tredje står for dør.

Resultatet, så langt, av disse kursene er 11 lokallag og
flere er på trappene.

Kursene har som mål å gi kommende lokallagsiede
re den ballast som er nødvendig for å drive aktivt Blek
kulf-arbeid i lokalmiljøet. Deltagerne får nnhlikk i his
torien bak Blekkulfs Miljødetektiver og innføring i den
pedagogiske og ideologiske plattformen som preger or
ganisasjonen.

Neste kurs avholdes 2.—3. september i Oslo.
Vi ønsker en deltager fra hver kommune. Er dette noe

for deg? l’a kontakt med ditt lokale NNV-lag eller direk
te med Blekkulfs Hovedkvarter.

LEKASSER

Sør-Trøndelag
TRONDHEIM
• Idar Næss

Østersundsgt. I
7042 Trondheim
a.73521 268 p.72560498

• Kan Heggstad
Jonsvannsvn. 59
7017 Trondheim

More og Romsdal
BM I FREI
• Sølvi Wiik

6520 Rensvik

Rogaland
BM I ROGALAND
• Randi Buggeland

NNV i Rogaland
P.b. 441
4001 Stavanger

I
—

Hedmark
GRUE
• Britt ren Olsen

2256 Grue Finnskog
p62945387

Oslo
BM I NY YORK
• Hilde Longva

Stolmakergt. 9 h
0551 Oslo

Akershus
OPPEGÅRD
• Einar Schistad

Fjellvn. 47
1410 Kolbotn
a.66801 635 p66807746

• Astrid Siegmund-Breivik
Pauline HaIlsv. 23
1415 Oppegård
a.22728775 p66807153

BM I SKI
• Rennaug Madslien

Drømtorpvn. 10 a
1400 Ski

• Else H. Thorstensen
Skråvn. 14
1400 Ski
p.64873889

Østfold
HALDEN
• Heidi Lunde

Næridsrodvn. 22 d
1785 Halden

p.69i88038

FREDRIKSTAD
• Nora Lunde

Labråten 62
1614 Fredrikstad
a. 69337033 p.6939i7O5

Telemark
NOTOD DEN
• Elisabeth Grini

0. Strandlisgt. 15
3670 Notodden
foreldre 35020156

Buskerud
BM I RØYKEN OG HURUM
• Ingvild Torum

Furutoppvn. 20
3440 Røyken
p31284976

BM I EIKER
• Manit 8. Hovind

Stromshauggt. 23
3300 Hokksund
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Medlemskap koster 250,-
(hovedmedlem fra
I .okt 1995 og hele 1996)
Alle medlemmer får:

• Medlemsbladet Natur og

Miljø 6 ganger i året.

Automatisk medlemskap i

fylkes- og lokallag.

Medlemspriser på Naturvern

forbundets mange salgsvarer.

Medlemstilbud på NSB

Grønt kort; kun kr 60,-

(ord. pris 250,-)

• Handleguiden Bra Miljøvalg.

.

.
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KNUSFRI

I.
TERMOS

.j moui4ain
Weiw,l og

•••4

Vervekupong
ønsket vervepremie:
Mitt navn er: -

_, Adresse: —

(dersom sykkel: høyde, kvinne/mann)

Kan sendes
ufrankert i

Norge
NNV betaler

portoen

Jeg har vervet:
(dersom du har vervet lier, benytt eget ark som du vedlegger)
Nyvervet medlem:

Adresse: —

Telefon:

________________

MedI.nr.:

Svarsending
Avtalenr. 1090001P.B. 5

NORGES
T, NATURVERNFORBUND
Postboks 2113, Grünerlokka
0505 Oslo

F’”””” 1944



Dekorative og lærerike plakater med våre vanligste fugler.

Format ca. 42 x 65 cm. Illustrert av Staffan Ullström. Trykket

pa klorfritt papir.

Varenr. 1300 Trekkfugler

.irenr. 1301 Vinterfugler

Pris kr 45,-

Medlemspris kr 35,-

Varenr. 1306 Vinter- og

trekkfugler kr 80,-

Medlemspris kr 60,-

Navn:

Adr.:

SoIceIle lommeradio

Liten lett lommeradio med ørepropper. Uavhengig av

batterier eller strøm. Tar stasjonene godt inn;

ledningen til oreproppene fungerer som aritenne.

Feste/klaff på baksiden. i års garanti.

Varenr. 0411 kr 498,- Medlemspris kr 398,-

Dobbel fuglesang CD med 197 nordiske fuglearter.

Teksthefte følger med.

Varenr. 0202 kr 295,- Medlemspris kr 221,-

Fuglekassett med 23 av våre vanligste fugler.

Varenr. 0200 kr 98,-

Medlemspris kr 80,-

Returrett

Hvis du av en eller (innen grunn ønsker å returnere en van’, har

du/ull anlednin’ til dette innen 14 daer hvis varen er ubrukt.

Lçg ved fakturaen ogjortell hvoifor du sender varen i retur, og

mn du ønsker ny vare eller pengene tilbake.

I
I

Vi har også mange andre salgsvarer - be om z’år salgskatalog!

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Adressaten

betaler
portoen

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

*2P3NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

7: — — — — — — — — —

Minispill kun kr 95,-

Flott gave; Ludo og Mølle i minift)rmat: 14 x 14 cm.

Spillet åpnes i den ene siden, og brikkene oppbe

vares inni spillet.

Varenr. 7813 Mølle

Varenr. 7814 Ludo

Pris kr 175,- Høstpris kun kr 95,-

—

—SALG5 B0DEN — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

—

Uligenser kun kr 295,-

Fugleplakater

Vi I-air ogsa ullunder—

tøi/ og annet turutstyr —

1k’ om vår salskataloç.

Fuglesang CD eller kassett

I
I
I
I

Norsk god kvalitet. Ribbekant på ermene og i nudkant.

Handvask 40 grader.

i
Pris kr 598,- Hostpris kr 295,-

Mark blå Grønn

Varenr. 6200 Small Varenr. 6210 Small

Varenr. 6201 Medium Varenr. 6211 Medium

I Varenr. 6202 Large Varenr. 6212 Large

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

____

*‘

I kun kr 250,-

I Myk og behagelig fri

I tidsdress i 100% bom

I ull. God passform. Blå

I bukse m/strikk og

_________________________

snor i livet, gode lommer og ribbekant nederst.

Genser m/ribbekant på ermene og i nedkant. Myk, lys brun lommebok av reinskinn. Laget i Sverige. Plass

I
Varenr. 6400 Small til førerkort, bilde, 6 kredittkort, sedler og mynter. Måler

I
Varenr. 6402 Large sammenlagt 10 x 13,5 cm.

Pris kr 375,- Hosipris kun kr 250,- Varenr. 3003 kr 355,- Hostpris kun kr 198,-

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

—

fl)

Fritidsdress

Bestillingstelefon: 22 71 55 20

BESTILLINGSKUPONG

Lommebok kun kr 198,-

Antall Varenr. Varens navn Pris Sum

Porto/eksp.gebyr 35,-

Medlemsnr.: Tif.:

Gave til NN’

1otlt

________

Li Send meg salgskatalog

z



lesernes galleri

Neste frist for a sende inn bilder til I sernes galleri er 11. september. Send inntil
fem lyslnlder. \lle bilder n merkes med fotografens navn. Samtlige bilder blir re
turneri. Skriv gjerne en tittel pa bildet. De utvalgte fotogralene far tilsendt cii rød
Itergans ryggsekk litei

Bildene sendes til:
Natur Miljø
Postboks 211 ( mnerlokka
0505 Oslo

.1erk konvolutten « [esernes galleri».

Elg
Leif Jamtveit, Kvitseid

Marianokkeiblom
Erik Jacobsen, Tranby

Frosen
Erik Jacobsen, Tranby
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BLAD Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
I?t’i ti izcIresse:
Natur & Miljø
Boks 2113 Grünerløkka 0505 Oslo
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