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Tidligere har vii denne
s palten fortalt om Direktora
tet for naturforvaltnings

brosjyre om

Skjelle/Samfoto)

bever, men de er
utvilsoni mer m rske.
Røyskatleii h( Ider I
hjemme i røysi, mens
beveren er mest p hyl ta.
Typiske norske dyr og
flotte representanter for
den stedegne fa u na.

Den omtal te loven er nm
kjent utstyrt med en øks.
Dette fordums arheidsred
skap kan vel heller ikke sies å
være typisk norsk lenger. Nei
det nye dyret burde utstyres
med noe annet noe mer
tidsriktig. Muligens en
umhracho-nøk kel slike vi
bruker hvert år når vi kjøper
ny sofa. Enten det eller en
ni )h ille1efon.

- I Ivor er du nå, kunne
røyskatten spørre.

- Pa hytta, svarer beveren.
Men det var altså dette med

den zoologiske kunnskapen. I
sommer trykket Dagbladet en
artikkel om en mann som var
blitt angrepet av en mosku
sokse. Det var med skrekk-
blandet fryd vi leste historien,
som heldigvis for mannen (og
moskusen antageligvis) endte

moclt. I den dramatiske
hilledreportasjen var det bilde
av mannen og ryggsekken
hans. Sekken hadde ifølge
Dapbladet tydelige merker
etter moskusklørne. Vi var
faktisk hell uvitende om at
moskusen hadde klør. I ladde
det enda statt nebbet...

Ny kunnskap
l-leldigvis kommer det fra tid
til annen bøker som skal
oppdatere oss pa alt fra 5OjJ

og planter til insekter og
pattedyr. Og fugler. Forlaget
Det Beste har nettopp gitt ut
en slik bok, «Norges Fugleliv».
Riktig en pralKtboI som nok
en gang gjorde oss oppmerk
omnie på vår uvitenhet. For
hva slags nebbete fja.rball er
det Som pryder forsiden? Jo -

en isfugl. Se det var jo en
typisk representant for var
fjærkledde fauna. Eller...?
Riktignok er isfuglen
observert her i landet ved
enkelte anledninger, men det
er forsåvidt flamingoen også.
Vi har stadig litt å lære.

)

Leder

OBS! Sandkasse!
Små barn ingen
adgang
Er smaen gammel nok til å leke i sandkassa? Ja -

hvis han er over fem år går det greit. 1-Ivis ikke
må han ga et annet sted.

Slik er den giftige virkelighet flere steder i
frondheim kommune - og trolig mange andre
steder i landet ogsa - det er bare ikke undersøkt
enna. Miljøgiftirinholclet i barnehagejord er så
høyt at barn fra og med fire ar og nedover ikke
anbefales å leke der.

Det er kort og godt sinnsvakt å sette en slik
grense selv om den tar utgangspunkt i at smi
barn putter ting - i dette tilfellet jord - i
munnen, og at interessen for dette avtar med
alderen. Hvilke foreldre gleder seg til barna blir
gamle nok til å leke i «giftkassa»? Ingen - giften
ma bort. 1-Ivorfor er det blitt slik? I utgangs
punktet er del ikke jorden i barnehagene, men
lekeapparatene som er giftige. De er trykkirnp
regnert, og impregneringen lekker sakte, men
svært så sikkert ut og forgifter jorden barna
leker i.

Det finnes alternativer til trykkimpregne
ring. Dem kan du lese om i dette nummeret av
Natur&Miljo. Det er ingen forskjell pâ jorden
rundt et lekeapparat i en barnehage og jorden
rundt terassen din. Er terassen trykkimpreg
nert siver giften ned i jorden hos deg ogsa.

Det krever litt innsats fra OSS SOffi forbrukere
og smasnekkere hvis vi skal velge noe annet
enn trykksmpregnerte materialer. På den annen
side har vi forbrukere nærmest ubegrenset
makt hvis vi bare greier å samle oss og forlange
miljøvennlige alternativer. Gevinsten ved å
velge miljovennlige varer er - i dette tilfellet -

giftfrie recldiker i kjokkenhagen og giftfrie barn
i sandkassen.

cz
Jens Petter Toldnæs

Med nebb og klør
Det står ikke alltid
like bra til med den
zoologiske kunn
skapen hos oss
nordmenn.

Innhold

rovdyr. Brosjyren kunne
sensasjonell fortelle om ulv
som kunne trekke inn klørne
intet mindre enn en sensasjon
i følge Viggo Ree som selv
ikke behersker kunsten.

Kanskje er det ikke så rart
at vi er litt forvirret. Vi bor i et
land som strekker seg nesten
til Nordpolen og likevel har
en løve nærmere bestemt
«Den Norske» - i riksvåpenet.
Slikt er jo fryktelig forvir
rende. Det hadde kanskje ikke
vært fullt så flott med en

røyskatt eller en
fl.41t n.,.tr, r.n,.

Moskus - for anledningen med klorne inne (foto Dagfinn
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Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

Mye tyder på at vårens debatt
om gasskraft og internasjo
nale klimaspørsmål også vil
sette sitt preg på høstens
valgkamp. NRK viii år legge
større vekt på miljøspørsmål i
sine valgsendinger enn de har
gjort foran de siste valgene.

Folkemøte om miljø
Et av de TV-overførte
folkemøtene i valgkampen vil
handle om miljøvern,
opplyser NRK. Miljødebatten
gar på lufta

.
september, men

det er enda ikke avgjort
nøyaktig hvilke miljøspørs
mal som skal tas opp.
Miljøvern var ikke tema for
noen av møtene før stortings
valget i 1993 eller kommune-
valget i i99, men ble tatt opp
på ett av folkemøtene foran

Ny rapport viser store
skader på. sne gler
langs norskekysten.
Arsaken er utslipp av
malingsavfall fra
skipsverft.

Av FRODE RONNING

Snegler langs hele norskekys
len er forgiftet av mil jogiften
‘irihutyltinn (TBT). John

ri h ur Berge fra norsk
institutt forvannforskning
(Niva) sier at skipsfarten og

kl rft ene er u tslippskil
lene. 100 arter langs kysten
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ru-avstemningen 1994.

Partilederne må svare
Astrid Versto er redaktør for
Dagsrevyens utvidete
valgkampsendinger. l-{un
forteller at miljøvern også vil
være et tema når partiene skal
spørres ut i studio. Fartile
derne kan i hvert fall regne
med å bli spurt om klima,
gasskraft og energipolitikk.

Ikke miljø i TV2
TV2 har ikke satt opp miljø
sum tema for noen av sine
store valgmøter, men regner
med at sporsmålet om grønne
skatter og avgifter kommer
opp på deres foikemøte om
skattepolitikk i 2. august. For
øvrig vil miljødekningen
avhenge av hva som skjer i
valgkampen ellers, opplyser
stasjonens valgredaksjon. fl

vår viser tegn til skader på
grunn av TBT-forurensning.

NJVA undersøkte snegler pa
41 plasser langs norskekysten,
og på kun fire av plassene var
sneglene friske og raske. På de
andre stedene hadde de skader
som følge av TBT-forurens
ning. Skadene artet seg ved at
hunnsneglene utviklet trekk
som normalt bare sees hos
hanner. Dette kp føre til at
hunnene blir ufruktbare og
dør.

Den internasjonale
skipsfartsorganisasjonen I 50

diskuterer for tiden hva de
skal gjøre.

Malingprodusentene siei

at det ikke I i iii III le

al terni i \‘ I li i iii i i I 111,1

sier IiIIiJii,Ili\ I

Sjill’irlIII’I I(ii,IiiI,ii

lleiiiiiiii [ ‘I i il
Sjøti lii. i i i ski li

delt lii iliiill iii i

S(ptlIIIi)ii Ku i I linnitrnm

iiiii ‘iii iiiilil bra

hun lii lii .i uii liii (CI kijicile.
lhItuuuun liuulli i.nihini
viini i. li ull lvi Ioi’hiruk

I lov 1)11 i’ li mil mindre
i III

i I’ I . i iii ji ihimncr ved
å I mii i il i i’ iii li ng.

li’n to nI le inn
.ki1uim l..il’iniliiises,og
(la ski1». n lvi ivtill som

inneholder ivr. Dette avfallet
har tradisjonelt gått rett i

orden, men SFT har gitt
instruks om at dette skal
lagres på forsvarlig vis pa land.

I los SFT vil ingen si at
skipsverftene bryter
regelverket. men de innrøm
mer samtidig at de ikke har
kontrollert dette (le senere år.

Vannforskerne er mer
bastante:

Vi har funnet høye
konsentrasjoner av TBT

utenfor skipsverflene, og det
er ingen tvil om at skipsverf
tene og skipstrafikken gir ‘rwr
forurensning, sier John
Arthur Berge i NIV. I

Det er generalsekretær i
Norges Presseforhund og
ekspert på britisk politikk, Per
Edgar Kokkvold, som for
midler disse karakteristikkene
av Miehael Meauher, Englands
nye miljovernrninister.

Meacher er ingen smågutt,
men har etter manges
oppfatning ikke fått den

— En økologisk
katastrofe, sier
førsteamanuensis
Arve Elvebakk ved
Universitetet i
Tromsø. Han snak
ker om Alta etter
utbyggingen.

Av JENS P. TOLDNÆS

Altaelva fikk som kjent ikke
leve. Langtidsskadene er etter
hvert blitt bade synlige og
usynlige, alt ettersom man
snakker om algevekst eller
arter som er forsvunnet.

Kongeorn og jaktfalk er
borte fra omradet. Sjeldne
planter er utryddet og fisken
forsvinner gradvis som en
følge av de endringene
vassdraget har vært utsatt for.

Ungfisken dør
— De største forandringene
skjer på grunn av hyppige
vannstandsendringer. Dette

posisjon han fortjener fordi
han har vært for kritisk til
Tony Blairs sakalte modernise
ringsprosjekt.

— I lan har tidligere hatt
sentrale verv som juniormi
nister i Wilson• regjeringen og
blir betraktet som uredd og
kritisk, sier Kokkvold.

Meachers miljøærend i
valgkampen var primært å
hakke løs på de konservative
fordi budsjettforslaget
betydde kutt i nøkkelpro
grammer for bærekraftig
utvikling.

Samtidig so,m Meacher sjøl
foreslo å opprette en
spesialgruppe «Task force» av

fører til høy dødelighet blant
ungfisken i de nederste
delene av elva, sier miljorå.d
giver i Alta kommune, Jon
I låvard Haukland.

I tillegg opplever elva en
voldsom opphlomstring av
alger.

— Lys og varme som en
følge av at elva ikke fryser til
har gitt betydelig algevekst i
Alta. Dette har til sammen
redusert bestanden av
laksunger med att ifem
prosent og laksefangsten har
gått sterkt tilbake, sier
1-laukland.

Ifølge Haukland er dette
negative effekter ingen
hadde forutsett. Noen av
skadene lar seg bøte på
dersom kraftverket gar til
anskaffelse av en såkalt
ornlopsventil. Ventilen sikrer
vann i elva ved stans i
kraftverket. Problemet er at
en omløpsventil koster
30—40 millioner kroner.
Denne investeringen er
foreløpig utsatt i fem år.

unge arbeidsløse med
oppgave å takle noen av
miljoutfordringene Storbri
tannia står overfor. Og, ifølge
Meacher; det eneste Gummer
hadde fått til var avgiftsøk
ning på drivstoff under dekke
av å beskytte miljøet — og det
kjøper ikke folk.
Britene har en ordning med et
cabinettstyre, et slags
radsveide, der ikke alle
ministrene er medlem. lier er
det «visestatsminister» Nigel
Frescott som formelt har det
overordnete ansvaret for
miljøvern, men Meacher vil
like fullt være miljøvernmi’
nister.

Maksimal skade
Førsteamanuensis Arve
Elvehakk ved Universitetet i
Tromsø nøler ikke med å
betegne Alta-utbyggingen
som en økologisk katastrofe.

— Det er ikke noe annet ord
for det, sier han.

Elvebakk sikter spesielt til
de trange v-formede
dalpartiene hvor mestepar
ten av områdene er neddemt.
lier er det bare rester igjen av
den eksklusive floraen og
enkelte arter er utryddet.

Dette gjelder Iapphøstmo
sen. Denne arten er rett og
slett borte fra Norge. En
annen sjelden grassart,
kveinhavre, er redusert ‘med
nittifem prosent.

— Magasinet hadde den
største konsentrasjonen av
sjeldne planter i Norge og
ingen hadde kartlagt det før.
Likevel stolte man på folk
som sa det ikke var så
interessant. Utbyggerne har
gjort maksimal skade og fått
minimalt utbytte, sier
Elvebakk. fl

— Meacher vil få en
betydelig posisjon, og være
den som møter Thorbjørn
Berntsen og andre miljøstats
rader, men det gjenstar jo å se
hva som blir den miljøpoli
tiske profilen, sier Kokkvold.

Professor William Lafferty
mener den nye regjeringens
utenrikspolitiske profil har
lagt langt større vekt på
grønne verdier.-‘
understreker hvertfall svært
ofte at hærekraftig utviklilng
skal være et sentralt element i
regjeringens politikk, sier
Lafferty. L_1
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NYHETER

M iljøvern
Foran høstens valgkamp står miljøvern høyere
på dagsorden enn på flere år. NRK inviterer til
folkemøte om miljøvern, og vil spørre partile
derne om gasskraft, klima og energi.

i valgkampen

NYHETER

Etter Alta-utbyggingen:
Fisk, fugl og flora forsvinner

Skipsmaling skaper kjønnsforvirrede snegler 0 •Kritisk til Blair og ingen ny drittsekk
— Kritisk, mot Blairs
høyredreining. Noe
pratsom. Slik karak
teriseres britenes nye
milj øvernminister.
Av PER LUND



NYHETER NYHETER

Økologisk er
økonomisk i
Danmark

Et dansk landbruk uten
kunstgjodsel og sprøy
temidler vil verken
ruinere næringen eller
nasjonen, viser en ny
rapport.

Danmark kan opprettholde
hele den danske produksjonen
av svin, kyr og fjarkre selv om
bøndene driver økologisk,
konkluderer rapporten fra
Landhohøjskolen. Det kreves
imidlertid omfattende
endringer i clyrkningsforrner,
eiendomsstrukturer og den
geografiske spredning av
produksjonen. skriver
Informalion. Kornproduksjo
nen blir hardest rammet, men
tapet vil ifølge rapporten
oppveies av at utgiftene til
kunstgjødsel og sprøytemidler
faller bort.

Oppskriflen på et giftfritt
landbruk har tre hovedele
m (ni er:
fl Større geografisk spredning
av dyr, så husdyrgjødsel og
dyrefår finnes der man har
bruk for det.
fl Vekstskifte. Med andre ord
unngå å dyrke det samme på
et område år etter ar. Det gir
en naturlig ugresshekjem
pelse.

I flytte ut forplanter som
k iver mye kunstgjødsel med
planter som bedre kan utnytte
næring i luften. Det vil si
liii tid re korn og mer kløver.
apporten forutielter
dessu len store investeringer i
utvikling av mekanisk
ug ressbe kj cm pelse.

Landsforeningen økologisk
Jordbruk er positive, men
understreker at selv om man
k ut ter ut sproytem idler og
lç ti nstgjodsel, blir ikke
landbruket nødvendigvis
ha rek ra ftig: Ghsepn duksjo
nen forutsetter import av fbr
n on er mer proteinrikt enn
>11 som kan produseres i
liii ina rk. fl

Av ANDREAS TJHRNSHAUCE N

Statens Forurensningstilsyn
(s er) skal behandle gasskraft
verkenes utslipp av (:02 etter
forurensningsloven. På
pressekonferansen hvor olje-
og energimlnister Ranveig
F’røiand la fram denne
beslutningen spurte flere
journalister om hvilke
kriterier utslippstillatelsen
skal vurderes etter. Statsraden
var lite villig til å svare, og
henviste videre til sel’. SFT

avventer på sin side instruks
fra Miljøverndepartementet.

Pä et punkt var Frøiland
imidlertid klar: Klimakonven
sjonen og forhandlingene om
en ny klimaprotokoll er ikke

konferansen gir
Norge en tallfestet
forpliktelse — men at
det kan bli videre
forhandlinger om
hvordan denne sLil
gjennomføres.

I låvard I’oresen, avdel 110’’ li
rektor i Miljøve mdi’ .11’

mentet, sier til N’tI liolh iii

del av SFTS heslutningsgrunn
lag. Det ville vare rart om
forurensningstilsynet skulle
ta utgangspunkt i en avtale vi
ikke kjenner innholdet i,
framholdt Frøiland, l’,,i
oppfolgingssporsma I
presiserte hun at man fri
Norges side haper å få li I en
hi ndende avtale, men at i’ i
etter hennes oppfi 1111 Ii1 i k lo
vil foreligge noe fl le nI ‘

protokoll som fastset ler
Norges forpliktelser il i er
Kyoto-møtet. Mer iiiå iv k lii
i videre forhaiiilliiii’i il tel
det, tror olje ig eliergi in iii

teren.

Stortingsmelding
FrØilandsh1”Ieliili’,l\’vl’Iliill’

ii iii l,ii miii iiii’

50111 vil vei Ol to I etter
kljiii,iknt.ii ‘ i i kyoto i
i li “i’ iii

i li’i i ki iniiiler
joiiiiiiiiil’i il liiij’eii tor

vil \tiii liliLllgerat
(I I i (I 0 I l i li 0 soni

i ij til i’ I i i Hit i1Sd

lei ‘iii lii vil trenges
vHlrIr I i iii i il li iip’i’ for å

i i lii. \tiili:’’ li’iii,ler for
viileir I. ‘‘liii li Opel— kan være

I li i ti i fli’iioiioi/øri1lj

liii i liii’, li’ri_indr’r

iv at Norpe vil ha noen klar
torpliktelse forholde seg til
ei ter IKyto er overraskende i (
lys ,iv hva norske myndight’
ter har uttalt i andre

11111 henger. I regjeringens
ni i iipsinelding om

li,i’rekr,il tig utvikling star
i lii le on det forventede
ut tallet: ‘‘ (Jlviklinqcn i
/iiiliitodliiojcue tilsier at det
liii’ I çtiii’ Sil nnSvt7li7llCt vil bli

‘i/Ritt LO avtale med nye
le/lik! i/ser på det tredje
/1 i!sioølet i Japan i desember
i 007». Denne meldingen er
ii å kjent i statsråd 6. juni —

i liten etter Frøilands
pressekonferanse. fl

utforming av systemer for
felles gjennomføring,
kvotehandel, kanskje også
hyrdefordeli ng.

- Betyr det at vi ikke vil
vite hvor stor utslippskvotcn
vår er etter Kyoto?

Vi regner det som

sannsynlig at det blir en
tallfestet forpliktelse, hade for
industrilandene samlet og for
hvert av landene. Men det kan
godt hende at spørsmål rundt
utforming av ordninger for
kvotehandel, mekanismer for
felles gjennomføring osv, må

Brundtiand
kommisjonen
bra for
gasseksporlen?
Brundtland-kommisjonen
advarte i 1987 mot faren for
klimaendringer. Var rapporten
pavirket av Norges interesser
som gasseksportør?

Brundtland-kommisjonens
rapport fra 1987 bidro sterkt
til a skape oppmerksomhet
om faren for klimaendringer.
«Dens forbindelse med en stor
gasseksportør er kanskje ikke
tilfeldig», skriver samfunns
forsker Sonja Boehmer
(åhristiansen i sitt bidrag til
art ikkelsamlingen «Internati
onal Politics of Clirnate
Change», son’i nylig kom ut på
Un iversitetsforlaget.

)e hm er-Christian sen
mener at kunnskapen om
drivhuseffekten er påvirket av
forskemnes behov for støtte til
nye prosjekter, og av
energilobbyer som konkurre
rer med kull og olje. Disse
omfatter atornkraft, nye
fornybare energikilder, samt
naturgass. 1-lennes poeng er at
i mange land vil erstatning av
kullkraft med naturgass være
aktuelt når co2-utslippene skal
kuttes. fl

Ett neshorn falt
Under krigen i Zaire falt
sannsynligvis ett av de 31

gjenlevende hvite neshornene,
ifølge The Times. Neshornene
holder til i den nord-østre
delen av Zaire. fl

Økt kreftrisiko ved
Three Mile Island
En ny epidemologisk
undersøkelse viser en
sammenheng mellom okt
antall krefttilfeller og
radioaktive utslipp i forbin
delse med atornkraftulykken
ved Thn’e Mile Island, skriver
The Washington Post.
Anatallet krefttilfeller har økt
fra 2—10 ganger og økningen
er størst når det gjelder
hlodkreft. fl

Frøiland:

Ingen bindende
kU maavtale i Kyoto
Energiminister Ranveig Frøiland tror ikke en bindende klima-avtale
blir ferdig på FNS klimakonferanse i Kyoto i desember. SFT skal
derfor se bort fra klimaforhandlingene i sin behandling av gass-
kraft-spørsmålet, mener hun.

MD: — Sannsynlig at noe
må avklares etter Kyoto
Milj øverndeparte-.
mentet tror Kyoto

En gang var Kyoto sete for keiseren av Japan. Går alt etter planen, vil en av verdens viktigste

miljøavtaler bli kjent som «Kyoto.protokollen.

E

avklares nærmere i videre
forha ndl ings runder. Det kan
tenkes at det blir nedsatt nye
ad hov-grupper som forhand

ler videre om slike spørsmal.
De tall fest ede forpl iktelsene i
avtalen vil tidligst gjelde fra
2005, kanskje ikke før an ro, så

det er tid til a forhandle videre
om hvordan forpliktelsene
skal gjennomføres, sier
‘l’oresen. fl
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Livets H20

Jeg ble forelsket i stedet
ved første heroring,
svaherget kysset

fotsalene, naturen inni meg og
naturen der ute sang samme
sang. Jeg var kommet hjem.

Men også der i trakten (som
andre steder) herjet et uvesen
som ropte vei i vellinga.

— Hvordan er slikt mulig?
I [einrich I leine har i sin

Hartz reise svart slikt:
«Akkurat som en stor dikter,
vet også naturen å fremhringe
de sto rste effekter med de
enkleste midler. Her er bare en
sol, trær, blomster, vann og
kjærlighet. Sant nok, mangler
det siste i betrakterens hjerte,
kan det hele nok gi et dårlig
inntrykk, og solen er bare så
og så mange mil i diameter, og
trærne er gode som brensel, og
blomstene klassifiseres etter
støvbærerne, og vannet er
vatt.»

Uten kjærlighet, blir
naturkvalitetene og dens
verdi redusert. I)ermed sykner
naturopplevelsen for fødselen
og aborleres. Det er da det går
an å stå ansikt til ansikt med
en naturkatedral uten a se
annet enn kroner og kvanter.
Og så gyver de løs, uten å hilse
engang. Selv Tyson hilste for
han bet.

Det tragiske i vår kultur er
at krone- & kvantelagets
ainputerte verdisyn har fatt
s stort gjennomsiag, ikke
in ost blant politikere. I [er
I egner man gjerne
Iiiidptinkter forankret i

som «følelsi’s
“SUI)jektive», og

mmi ila mmi’ nindreverdig,

mens oppfatninger som
begrenser seg til å hygge på
målhare størrelser, hevdes å
være «ohjektive» og «fakta».
Og det til tross for at all
erfaring forteller at kvantifise
ring av fenomener betyr
reduksjon i forhold til en
opprinnelig opplevd helhet.

Drar du på ferie til Hvaler
for å finne deg til rette på et
svaherg eller på 37 566
kubikkmeter granitt? Kjenner
du i det hele tatt noen som vil
leve et liv uten gode opplevel
ser?

Opplevelsen er menneske
sinnets toppmøte hvor alle
sansers impulser og mentale
kapasiteter møtes, for i løpet av
et øyeblikk a gi et bilde av
omgivelsene. Noen hundre
millioner år er gått med til å få i
stand det toppmøtet. Til
sammenligning er regnekun
sten en visergutt; sjarmerende
nok, men ennå ganske langt fra
å være noen tungvekter i dette
selskapet. A komme trekkende
med metermål og mynt i den
hensikt å tilsidesette naturopp
levelsen som argument når vi
skal forvalte natur, er følgelig
en til idiotiet grensende
umodenhet. Allikevel er våre
maktsentra ganske tett
hefolket med politikere som
ikke klarer å tilnærme seg
landskap og naturkvaliteter på
en kjærlig og kultivert måte.

Tar jeg ikke feil, forteller
Odd Eidem i et flaneri om en
forelskelse. Gutten ville gjøre
et uutslettclig inntrykk på den
utkårede og inviterte piken pa
battur. I limmelen, malt med
bred pensel av Eros, hvelvet
seg over verdenshistori ens
vakreste vannspeil. Hvilket
unge Eidem meget folsomt
gjorde den unge damen
oppmerksomhet på. Poh, bet
hun harti av, det der er ikke
noe annet enn

I Ivorpå heileren grep årene
fatt for å få hevet henne i land
så fort som mulig.

Og i september er tiden
inne til å se an hvem vi vil ha
med i båten. De som mener at
naturopplevelsen teller, eller
de som noyer seg med å telle
naturen.

Arild Adncm

Støtter vindkraft på
Kola

• Naturverriforhundet har
siden starten i i991 støttet
og samarbeidet med
miljosenteret iiAlA i

Murmansk. GA[ er i dag en
selvstendig rniljøorganisa
sjon. Midler fra Tv-aksjonen
‘96, Miljø for livet, har gitt
GAIA mulighet til å
intensivere sitt arbeid med
alternativer til atomkraften
på Kola. GATA la nylig fram
en rapport som viser at det er
usedvanlig gode betingelser
for vindkraft på Kola
halvoya. Rapporten er
skrevet av eksperter fra Kola
Vitenskapsakaderni, som
også er medlemmer av Gama.

Når de eldste reaktorene
ved Kola Atomkraftverk ma
stenge i 2003 og 2004, har
myndighetene store
problemer med i få
finansiert de planlagte nye
reaktorene. Internasjonale
finansieringsinstitusjoner er
uvillige. \‘indkraft peker seg
ut som et billig, miljøvennlig
og realistisk alternativ.
Naturvernforbundei og GAIAS

neste mål er å få etablert en
gruppe moderne vinclmøller
på Kola for å få demonstrert
de store mulighetene som
heskrives i rapporten.

Skog-serLifikat
underveis

I Norsk tømmer og
treprodukter skal na fa sitt
eget miljomerke. Forbru
kerne skal få et garantistem
pel som forteller at tømmer
er produsert pa en måte som
tar hensyn til naturverdier i
skogen. Dette blir mulig
etter at skognæringen og

miljø og friluftsinteressene
har blitt enige om å opprette
et nasjonalt sertifiseringsut
valg for skog i Norge.
Naturvernforhundet,
Fellesforbundet og Norges
Skogeiererforbund er blant
mc ille m mene.

Skogbruket vil kunne bli
sertifisert både etter den
internasjonale standarden
iso og etter Forest Stewards
hip Council (ese). Noen av
kravene vil være hensyn til
rimge- og spillplasser for fugl,
og at verken sprøytemidler
eller fremmede treslag
benyttes. All gammelskog i
de miljosertifiserte
omradene vil bli hevart, sier
generalsekretær Terje
Kronen i Naturvernforbun
det.

Klager til
forbrukeromliudet

• Naturvernforhundet har
klaget produsenten av
sprøyterniddelet Roundup
inn for Forbrukerombudet.
En reklamefilm for middelet
forteller at Roundup er
miljovennlig og nedbrytbart.
Selskapet Monsanto er
tidligere dømt til å fjerne
ordene «miljøvennlig» og
«biologisk nedhrythart» fra
en reklametekst USA.

Naturvernforhundet
skriver i brevet til Forbruker
ombudet at påstandene i
reklamefilmen er feilaktige,
og at den derfor må stanses.
Det vises også til at poteter
som har vært i kontakt med
små mengder Roundup ikke
klarer å spire. Dessuten
setter sproytemiddelet dårlig
smak på frukt og hær— og
reduserer artsrnangfoldet der
det brukes.

Nytt stort praktverk om
planter i norsk natur

L
l’(antelivet i Norge er rikt og variert
fordi landet viirt spenner over si

mange livsmiljoer. Norges Planter hjel

per deg til :‘t bli bedre kjent med vårt

flotte planteliv tttenfir stijedoren.
Nesten 80() av Norges ville Planter
presenteres i •t store bind. Rikt illus

trert med fargelbtos og akvareller.

iSpar kr 616,- ved å bestille
nå!Du kan betale overfem
måneder. Ikke noe rentetil
legg!

Nytt fra
NATURVERNFORBUNDET

NATURENS
VERF
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Markem 962.
Blekkskriveren

for bedre
arbeidsmiljø!

Markem 962 Touch Dry mc Jet er markedets
reneste blekkskriver. Ingen løsemiddel, ikke
blekksøl, lett å bruke og enkel å vedlike
holde. Markem 962 er økonomisk og gir økt
produksjonstilgjengelighet. Prøv den i pro
duksjonen og merk forskjellen.

• Smeltefarge med ekstremt lav tørke-
tid.

• Software med alle muligheter for auto
matisk oppdatering av koder.

• Teksthøyder, 1-25 mm.
Opp til 8 linjer.

• 900 og 270° rotering
av utskriften.

• Rask — opp til
208 m/min.

• lP 65 klasse.

YÅ I :i ‘J 4

Et zoologisk praktverk for
hele familien
Alle verdens dyr er med i disse li bindene.
Havets dyr. fugler,rovdyr. hovdyr. aper.gna

gere pungdyr. amfihier og krypdyr.
Fantastiske firgebilder med beskrivende og

engasjerende tekster skrevet av frenir.tgendc

fagfolk og dyktige skribenter. Du
sparer 1.188,- ved å bestille
nå! Kun kr 90 pr. bind. Du • • •
kan betale overfem måne
der. Ikke noe rentetillegg! -

t

-__

I

.-

flRflOflHHUOH1ilIUi

ØCOOUtIOGØQDU

i•i; Y± I i± I j :J I :{.ci I I • :11 I ‘J

I
I liii I J I \ \\\\ Grtivearhejderen fra Røros som

ble en av dette århundrets mest
kjente forfattere, med fortellinger

fra gruveniiljoet i bergstaden
Røros. «l)en fjerde nattevakt».



Hvordan kan det

å dumpe 200.000 tonn

Den fredede
flueblomsten er en
av flere sjeldne
planter som
vokser pa Langeya.
Flueblomsten er
en orkidé.

I Fredrikstad finnes det en veldrevet og miljøbevisst bedrift som heter

Kronos Titan. Før slapp denne bedriften ut mer enn 100.000 tonn

jernholdig svovelsyre årlig. Det fantes ingen alternativer. Syren ble

sluppet ut i Glomma og havnet i sjøen ved sommerparadiset Hvaler.

Idag sender KronosTitan isteden svovelsyren over fjorden til Langøya

utenfor Holmestrand. Dette er selvfølgelig bra for Fredrikstad og

Hvaler, men er det bra for Holmestrand og Langøya?

Ja. På Langøya blir svovelsyren nøytralisert ved at man tilsetter

kalkstein. Det dannes gips, og denne fylles deretter i ett av de to store

kratrene som finnes pa øya. Ingenting av det som fylles i kratrene

ender i sjøen.

Langøya består bare av kalk, og den er derfor potte-tett. (Det

finnes ikke engang grunnvann på øya.) Om en tid vil kratrene etter

det gamle kalksteinsbruddet på Langøya være fylt igjen. Da skal øya

beplantes, og dermed gjenoppstår sommerparadiset Langoya.

Imens er strendene rundt Langøya tilgjengelig for bat- og badegjester.

Myndighetene har bestemt at vi innen år 2000 skal ta hånd om og

behandle så godt som alt spesialavfall som produseres i Norge.

Derfor ble NOAH stiftet i 1991. Eierne er Miljøverndeparte

mentet og flere av de største industribedriftene i Norge.

NOAHs anlegg på Langøya er idag Norges største mottaker av

uorganisk spesialavfall. 11999 vil NOAH også ha et anlegg i Brevik. Her

vil det bli tatt imot og behandlet organisk spesialavfall fra hele landet.

Spesialavfall er ressurser på avveier.

NAWDNORSK AVFRLLSIIANDTERING AS

i

svovelsyre midt i

et naturreservat

være miljøvennlig?

Den 3 km lange Langøya utenfor Holmestrand var tidligere
kalksteinsbrudd. Derfor finnes det to store kratere på øya.

Det er trygt å besøke Langoya, og omradene pa syd- og nordenden er apne for publikum. Størstedelen av friomradet pa Langøya er fredet som naturreservat.
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«Opplevelsesverdi»
Med utbyggingsplanene har nye og
natu rfremmede skapninger inntatt
el ebreddene øverst i Ottadalen:
Anzumentene. Kraften blir så og så dyr,
stei ntippene så og så store, tu ris Lene sa og
sa likeglade. villreinen så og sa forvirret,
og skjåkværene sa og sa mye rikere.

Dessuten, star det i NVEs innstilling til
Olje- og inergidepartementet, har Øvre
Otta opp/eve/ses verdi. Det er her
regnbuer og denslags kommer inn. Og
det er her argumentene hax ner ga hver
sin side ax en strek.

Det finneç muligens opplevelser uten
verdi, men finnes det verdier uten
opplevelse? Nar Skjåk kommunestyre
gleder seg til et næringsfond pa i 5
millioner, og de tre involverte kraftsel
skapene gleder seg til å selge strommen
fra Øvre Otta, må det være fordi de
opplever inntektene som fristende, eller
fordi de opplever det pengene kan brukes

• Seks mindre elver skal
legges i rør: Føysa, Tora,
Glitra. Måråe, Vulu og
Åfotgrove.
• Hovedvassdraget Otta
mister mesteparten av
vannføringen fra Grotli til
og med Pollfoss. Lenger
nede i vassdraget skal
Heggebottvatnet demmes
opp, og vannet igjen føres
i tunnel forbi Hogfossen
og Donfoss.
• Det skal bygges to
kraftstasjoner, Glitra og
øyberget.
• Utbyggingen skal gi ca.
i TWh, tilsvarende nesten

til som noe verdifullt.
Streken i argumentflokken har ikke

med opplevelser a gjore, men med tall.
Argumenter med tall pa er skapninger
med status. Tilhengerne av en utbygging
tallfester glatt verdiene sine i kroner og
kilowatt. Motstanderne, stakkar, må
legge seg pa kne i elvekanten og telle
bunndyr, for at de ogsa skal fa noen sifre å
skrive ned i høringsuttalelsene sine.

Hva er del med elva?
Når naturvernere holder på sånn skyldes
det knapt at de mener åtte bunndyrarter
er noe avgjørende mer verdifullt enn fem.
De teller og malerfordi de vil verne elva,
ikke omvendt. At elva er verdifull har de
funnet ut fra før. t-lvis ikke hadde de sett
en annen vei.

Ingen naturverndebatter engasjerer så
mange sa sterkt, som diskusjoner om å
bygge ut elver. Elvene trollbinder ikke

bare de lurvete demonstrantene,
bunndyrbiologene og voksne venstrefolk i
vindjakke: Ta nå for eksempel sånne som
elsker fisk. De elsker ingen fisk høyere enn
den som går i clv. Det finnes sportsfiskere
som lever en hel vinter for drømmen om
en laks eller en elveørret til sommeren.

Av en eller annen grunn ser mange
mennesker ut til å mene at opplevelsen
av urørte elver, og det som eventuelt
rører seg i dem, er noe helt enestående
verdifullt. Men hva kommer det av? Hva
er det med elvene?

De er i hvert fall dypere enn de ser ut
til ved første blikk, og det er mer i dem
enn vannet som renner der. Sportsfisker
nes Shakespeare, Izaak Walton, sa det
slik: «Rivers and the Inhabitants of the
watry Element were made for wise men
to contemplate, and fools to pass by» — et

utsagn som i denne omgang ikke blir
bedre av å oversettes.

G,

Føysa sliter i fjellet og frakter det til dals som sand og grus. Hittil har folk i Skjåk levd

av matjorda som elva har skaffet dem. Nå vil kommunestyret ha næringsfond i stedet.

Av JON BJARTNES (tekst) og KJETIL EJØRKLUNO (toto)

0 000 kuhikkilometer vann. Sa mye og iklse mer eller
mindre lar jorda stige og synke i det som kalles
vannets kretsløp. Det hehager henne ikke å la særlig
mye av det falle ned i Skjak.

«Skjåk er ved siden av Lom og Folldal det tørreste
distrikt i Norge med en nedhørsmengde på knapt 400 mm, om

lag som i Sahara», går det fram av det utmerkede kildeskrift
NAFs veihok (1982 utgaven).

Smeltevannet fra den snøen som tross alt detter ned, og det
regnet som faller om sommeren, har det travelt med å komme
seg vekk. Vannet vil ned, det er nemlig ga jakt etter dypet, og
slik oppdager det mønstrene i landskapet. Først sildrer det ned
langs sprekker i fjellsidene, så vasker det nedover skortene og
graver furer i morenene. Nede i dalen møter vannet mer av seg
selv. Nederst renner elva.

Bankende vått
I Skjåk er det høyt og bratt. Desto mer ugjort for den som stadig
skal dypere ned: Flyene øverst i Ottadalen er så ivrige at de
freser I ha ovenfor Billingen seter,
for eksempel, kommer Føysa i
skumhvite stup.

En ettermiddag med sol og I boken Siddhar- (•)

farger kan du mote en regnhue tha lar Herman
der. Du finner henne en times Hesse Sin
gange fra dalbunnen. Da er du
vett av mothakke, og fuktig Buddha runde av
fjeset av elverøyk. Ilun henger et omfiakkende
under en halvstor foss og lever av liv, på leting
draper og damp.

I dette stryket har Føysa en etter visdom,
puls. Under fossen kaster hun som fergemann
badekarstnre skavler i lufta. Som ved elva
bølger flest mä skavhene velte seg
over og gi seg. I neste nå sleoger
fossen en ny styrtsjø etter den
forrige. Dampen fra siryket stiger og synker og stiger igjen.

Denne hankende vite ryl men får regnhuen til å skjelve. Nar
stryket er gjerrig og sparer på Irapene er hun ingenting mer enn
en anelse, en tyn n la rge eller to, ski mrende i elvegjelet. Men sa
blir fossen yr på nytt og ki iker hardt. Da svever vann over vann
og regnhu’en vekkes av skum og røyk. Etter store og ville kast
lyser hun lenge, i alle largene hun har.

Å utrydde en regnbue
Denne regnhuen i l’øysa kao du bare møte tidlig pa sommeren.
Hun finnes ikke ellers. Itare flommen har kraft til å få henne
levende. Senere Si året skrumper fossen inn og har mindre å
fare mccl, di li jel nr det lite at ettermiddagssola fortsatt lyser
inn i juvel der liii i bor Men neste var skal hun vise seg igjen.

Kanskje.
Og kanskje 1)1 i r li on borte for bestandig. Noen har nemlig

tenkt a bi ire il i inn neI inn i Føysa, høyere oppe i ha, og ta med
seg nest eia ri in iv va i net. Bortsett fra tre maneder om
sonuneren skal Føysa være tørr. I turistsesungen skal det slippes
gjennom si nye vann at juvet ikke blir liggende der og gape,
men i kl. nok til at fnssen blir vill og regnhuen levende igjen.

I til er ikke bare Føysa utbyggerne vil ha. Planene for en
s,nnlii nlliygging av Øvre Otta vassdraget gar ut på at seks
slørri’ ‘itlielver som nå renner sammen ng blir Otta, skal tas inn
i tnitni’ler for å holde liv i turbiner og ikke regnhuer. De andre
el ‘ene i in isjektet er Tora, Vulu, Maråe, Afotgrove og (ditra,

i nten lii vedvassdraget Otta, som skal demmes opp lenger
neili’ i di len.

Gjenplantet grusuttak ved Billingen i

Skjåk. Grusen ble hentet på 70.tallet.

Siden har folk prøvd å få sårene til å

gro. Sånn ser det ut nå. Hvis øvre Otta

blir utbygd, skal 2,7 millioner kubikkme

ter stein veltes ut i seks tipper i fjellet.

G øvre Otta-utbyggingen

to Alta-kraftverk.
• Pris: To milliarder
kroner.
• Totalt skal det
bygges 39 kilometer
tunnel, 78 kilometer
nye kraftlinjer og 12
kilometer nye veier.
• 2,7 millioner
kubikkmeter stein
skal tippes i fjellet —

nok til å dekke ES fra
Oslo til Otta.
• Langs hovedvass
draget går Riksvei
15, hovedvei mellom
Otta og Stryn.
• Skjåk kommune

får 15 millioner kroner for
utbyggingen, ca. 7 500
kroner per innbygger.
• Kommunene lenger ned
i Ottadalen går imot
utbygging.
• øvre Otta er kampsak
for Naturvernforbundet og
Den Norske Turistfore
ning.
• Motstanderne frykter at
en utbygging av øvre Otta
vil tvinge fram en kanskje
enda større utbygging av
Nedre Otta. De tekniske
forutsetningene for det er
lagt til rette.
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> Religion, filosofi, poesi
I )eri not skal vi henge oss opp i kontern

I I sj iii.

Ijenhil iii rehgion, filosofi og poesi
rio lier elveiie i strie strømmer. I slike

i re er el vene blant de vanligste bildene
på selve livet. På den ene side kan man

ikke stige to ganger ned i samme clv, slik
grekeren Heraklit bemerket: Elva
orandrer seg, som vi gjør det, fra det ene

øyeblikket til det neste. På den annen side
lever hun med forandringen og er stadig
seg selv og ingen andre, slik det også er
med oss. Og stadig er hun på vei mot noe
større: Kanskje er det derfor religionene
er så glad i henne.

I boken Siddhartha lar Herman Hesse
sin Buddha runde av et omfiakkende liv,
på leting etter visdom, som fergemann
ved elva. Der blir elva og livet til slutt ett
og det samme.

Siddhartha var fergemann i India. Der i
landet har man ikke skiløpere og må
følgelig holde seg med andre helligdom
mer. For hinduene er elvene fremdeles
mål for pilegrimsferder, renselser og
gjenskapingsprosesser.

Også i lcristendommen var det en gang
i elva det foregikk: Dit gikk Jesus for å la
seg døpe av Johannes, og der er millioner
døpt siden. Heromkring ble vel prestene
for kalde på bena til å holde pä sånn, i

16. NATUR & MILJØ 4.97

hvert fall tok de med seg en skvett av
helligdommen innendørs. Inne i kirkene
ble det slik at dåpsvannet, for å være
tilstrekkelig hellig, måtte velsignes av
presten. Ifølge Luther er det ikke vannet,
men Guds ord, som er «i og med vannet»,
som utgjør renselsens medium. For
kirken var ikke elvene hellige nok.

«Aldri og ingen ord»
Men elvene ble ikke forlatt selv om
prestene trakk i hus. Tilbake ved
breddene satt folk med like store
spørsmål, men som svarte på andre måter.

En av dem var Henrik Wergeland. Han
måtte vaske ansiktet i bekkens rene,
leende vann, før han våget å vende det
mot himmelen: «Saa tør jeg det
vende/freidig did, hvor Fuglen flyi,/se, om
ei blandt Himlens Sky’r/jeg kan
Smaaengle kjende//M ilde l3lik de
sende,/naar de se/at jeg er reen/som den
klare Ædelsten,/der kan i Mørket
brænde.» (Reenlighed eller Linerlen)

En annen satt gjerne ved bredden i
mørket. «Da sildrer ingen latter over
sandgrunnene», dét kunne Hans Borli
høre: «Har du lyttet til elvene om
natta?/Da taler de om andre ting/... /Ting
som er heimløse i dagene,/ting som Aldri
og ingen ord//Lytter du lenge til elvene
om natta/lenge,/er det til slutt som om

sjelen/gåtefullt minnes sin framtid. (Har
do lyttet til elvene om natta)

Når Nøkken tar en slurk
Vi lytter. Ennå er himmelen nattehvit
mellom toppene, og Vulu sprer seg
eventyrhlå mot oset. Jo, det stemmer:
Elvelåtene er rundere nå før solopp
gangen. Fra hemmelige rom under
strykene kommer nattesangen, med
mørkere sokkelyder, som når vann møter
vann pa dypet, allerede med vann over.
Så, av og til, en grunnere lyd gjennom
bruset; som et klunk fra en flaske, som
lyden av din egen hals da du drakk et
glass melk i tre svelger da du var ni år.
Det er Nølcken som tar seg en slurk.

De enkelte lydene er bare seg selv; et
mylder av surkling og sjoing, sukk og
glatte plask, som helt lar seg blande til sus.
Vulu har alt sammen i seg: I Jun kommer
fra fjellet i nord, fra skyene på himmelen,
fra havet kanskje, eller opphavet. Så kan vi
høye oss ned, krumme hendene og senke
dem, løfte henne til leppene, og la henne
renne igjennom oss. Jo, hun forteller nok
noe i natt, noe vi ikke visste; eller noe vi
egentlig visste fra før. Så er det vel oss det
er verst for, om Vulu helles i rør: Da er det
fortellingen vi mister, vi som må lytte til
lyspærer, mens Vulu forklarer en turbin
om Aldri og ingen ord. D

1997

Tano Aschehougs
milj Øutgivelser

Bøkene kan kjøpes i
bokhandelen.
MENNESKETS FOTAVTRYKK: KR 278,-

RIO + 5: KR 298,-

MILJØPOLITIKK: KR 248,-

Iiiii1 Tano •Aschehoug onoco)
Først til framtiden



Av FRODE RØNN ING

V
i har lest programmene og
undersøkt hvordan partiene
har stemt pa Stortinget. l)et
blir ikke karet en vinner, så
leserne far selv granske

partiene og lete fram stemmeseddel etter
eget hode og hjerte 15. september.

Ti saker er valgt ut og vi har prøvd å
dekke forskjellige deler av natur- og
miljøvernet. Vi har ogsa i stor grad basert
oss på den nye politiske plattformen til
Norges største miljøorganisasjon,
Naturvernforbundet. Som en innledning
til de fleste temaene er Naturvernforbun
dets plattform sitert.

1. Samterdsel
«Transporthehovet i samfunnet
reduseres. Vi må fa en vridning av
transporten til mindre energikrevende og
forurensende transportmidler.»

Sarnferdsel ble mye debattert i juni i
krhindelse med at Stortinget behandlet
Norsk Veg- og Vegtrafikkplan (Nvvi’), og

Norsk Jernbaneplan. Tendensen er at bil
og Fly stadig stjeler andeler fra skinnegå
ende transport og annen kollektivtrans

2. Utbygging av Trekantsambandet
«1 )eI lotale trafikkarealet må ikke økes,

g det nå legges avgjorende vekt på
nu tirvern ved veiutbygging.»

i> in si m ba ndet skal knytte øyene
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Stord og l3ømlo til fastlandet. Veihyg
gingen vil ifølge Naturvernforhundet
rasere naturomrader og gi trafikkvekst.

3. Klimapolitikk
«I.ltslippene av klimagasser reduseres så
mye at klimaet ikke pavirkes av
menneskelig aktivitet.»

Nar vi skal se på klimapolitikken er
det interessant å merke seg at mange
partier har hakket ut på sine målsettinger

fra 1989 omco2-kutt. Det avgjørende
punkt her er at de to største partiene, Ap
og H har gått bort fra stabilisering av 002-

utslippene innen 2000. Resultatet er en
vekst i utslippene i prosent siden
989.

4. Gasskraftverkene
«Den største politiske saken på 90 tallet
etter CU kampen», ifølge Håvard Narum,
politisk kommentator i Aftenposten. I
juni i 996 ble det flertall på Stortinget for
to kraftverk som øker de norske
utslippene av med 6 prosent.

5. Åpning av nye oljetelt
«Olje-. og gassvirksomheten reduseres ved
at det ikke åpnes for leting og utvinning i
nye områder.»

Varen iy4 behandlet Stortinget
åpning av nye omrader for letehoring
etter olje. Partiene la seg på vidt
forskjellige amhisjonsnivåer.

6. Energisparing og alternativ energi
«Det må satses mer på nye fornybare
energikilder Som bølge-, vindkraft, bio,
og solenergi.»

Skal vi få en overgang fra fossile
hrensler, trenger vi energisparing og 18.
Danmark ligger langt framme med
satsing på vindkraft, her hjemme har vi
omlag ti vindmøller. Mulighetene for
energiokonomisering er også store, og
ligger pa rundt i o°/o av forbruket i

dag. l3eskriv sentrums holdning.

7. Utvidelse av EDS-avtaleni
Veterinarer og fagfolk i naringsmiddel
kontrollen advarer mot utvidelse av i;øs
avtalen til å gjelde handel med narings
midler. Det er stor enighet i disse
miljøene om at dette vil føre til økt
smittepress for folk. Statens Næringsmid
deltilsyn er ikke fornøyd med de
tiltakene fra landbruksdepartementet
som skal lindre følgene av mindre
grensekontroll. Utvidelsen vil bli
behandlet i Stortinget til høsten. Ikke alle
partiene har tonet flagg i saken, men vi -

ser allerede nå konturerie av de samme
skillelinjene som i E0 kampen.

8. Utbygging av øvre Otta
Ujenværende vassdragsnatur må vernes
og inngrep i allerede vernede områder ma
hindres.»

Det er planlagt inngrep i seks sideelver
til Otta. To av disse, Tora og Føysa, ble
vurdert vernet i 1993. Utbygging kan gi
omlag i Twh kraft — tilsvarer nesten to
Alta kraftverk. Det er stor lokal mot
stand, og to av de tre kommunene i
området går klart imot utbygging. Alle
partiene har ikke offentliggjort sine
standpunkt.

9. Halden-reaktoren
«All forskning som har som mål å bruke
atomkraft som energikilde avvikles.
1-lalden-reaktoren må nedlegges.»

Denne atomreaktoren får hvert år 30

millioner kroner i statsstøtte. Det er en
liten reaktor, men en viktig del i
internasjonal forskning på atomkraft. De
utvikler kontrollromsteknologi og tester
brensel for utenlandsk atornindustri.
1-lalden-prosjektet mä i âr søke om
konsesjon for a drive i lwrioden
2000-2010.

10. Grunnavgitten på drikkevare
emballasje
«Ombrukslosninger og dernest material
gjenvinning prioriteres.» Ombruksløs
finger er som regel mindre energikre
vende enn engangsemhallasje. Grunnav
giften har vart en effektiv avgift som har
holdt andelen engangsemballasje pa det
norske markedet svart lavt. Avgiften har i
en årrekke vart under sterkt press, men
har blitt beholdt ved at Aps stortings
gruppe ikke har fulgt regjeringens rad om
å avskaffe den.

Arbeiderpartiet:

Samferdsel: Får pluss-poeng for
tilbalceholdenhet når det gjelder
veibevilgningerisiste veiplan, men
minus for støtte til trekantsambandet.
Energi og klima: Partiet har endret
holdning i klimasaken og gått vekk fra
sin nasjonale malsetting om stabilisering
avco2-utslippene på 1989-nivå. Ellers
følger partiet sto kurs på apning av
mange nye oljefelt, magre bevilgninger
til 1:NØIK og Nei-: og et varmt forsvar for
gasskraftverkene.
Naturvern: I begynnelsen av juli har
partiet fortsatt ikke bestemt seg når det
gjelder Øvre Otta.
Andre saker: Arbeiderpartiet jobber for en
utvidelse av i-:os avtalen, de stotter
bevilgninger til Halden reaktoren mens
partiets stortingsgruppe har forsvart
grun navgi ften pa drikkevareem ballasje.

Samferdsel: Partiet støttet Trekantutbyg
gingen.
Energi og klima: Carl I. 1-lagen kan fortelle
oss navnet på 17 klimaforskere som ikke
frykter den menneskeskapte drivhusef
fekten, og i partiprogrammet refereres
det til «utslipp av de såkalte klimagas
sene». Videre i programmet heter det at
bygging av gasskraftverk er et miljøriktig
bidrag for oppdekking av økt samlet
behov for elektrisk kraft i Europa. Frp
støttet Arbeiderpartiet og I [øyres linje
med hensyn på åpning av mange nye felt
for oljevirksomhet.
Naturvern: Vi mangler opplysninger om
partiets holdning til Øvre Otta-utbygging.
Andre saker: Vi har grunn til å tro at Frp
gar inn for en utvidelse av eøs-avtalen,
partiet var med på å bevilge penger til
I lalden-reaktoren. og gikk mot grunnav
giften pa drikkevareemballasje.
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Valget er lysegrønt?

10 miljø-
spørsmål til

partiene

Partienes miljøstandpunkter:



Samferdsel: Kjørte offensivt ut i juni med
mer penger til veier, og stemte for
Trek a nisamhandet.
Energi og klima: Ønsker ikke en nasjonal
malsetting for co2 reduksjon. Kjører i to
spann med Ap og Frp i mange store
miljøsaker 5Dm åpning av oljefelt i
sårbare omrader i nord og ja til gasskraft
verk. Moderat satsing pa alternativer til
fossil kraft.
Naturvern: I [øyre har ikke bestemt seg
nar (let gjelder Øvre Otta, men de vil
«fortsatt satse p1 vannkraft i årene
framover (...)» ifølge partiprogrammet.
Andre saker: Partiet støtter utvidelsen av
ios avtalen til å gjelde handel med mat,
de bevilger penger til Halden-reaktoren,
og går mot grunnavgiften pa engangsem
ballasje.

Kristelig Folkeparti:

Samferdsel: Syndene i samferdselssekto
ren er allerede omtalt, med en formil
dende omstendighet at de kunne ønsket
større satsing på jernbane. l’artiet gikk
inn for Trekantsambandet. Partileder
Valgerd Svarstad Ilaugland i Kristelig
Polkeparti ba om forlatelse på Naturvern
lorbundets landsmøte, men hevdet at det
kke spilte noen rolle hva partiet stemte i
r(Lant-saken!

Energi og klima: Partiet ønsker å
stabilisere co>-utslippene pa 8-nivå
i il iien 2005. Som resten av sentrum sier
de iiei til gasskraftverk. For øvrig tok

ri et forbehold mot oljeboring i enkelte
sårhare kyststrøk, og de ønsker å lette
nye rga I igen til andre eni’rgikilder med

Samterdsel: Går inn for storstilt satsing
på kollektivtransport, spesielt tog. Stemte
mot Trekantsambandet.
Energi og klima: Re gar lengst i co2-kutt,
og ønsker 50 prosent kutt innen io år.
Sier nei til Gasskraftverk og åpning av
nye oljefelt. I følge partileder Aslak Sira
Myhre går partiet inn for betydelige
bevilgninger til EN0K og alternativ energi.
Naturvern: Partiet sier nei til utbygging av
Øvre Otta.
Andre saker: En av Stortingets mest
prinsipielle Eøs-motstandere sier ogsa nei
til utvidelse av cøs avtalen. Gar inn for

nedlegging av Halden reaktoren og
støtter fortsatt grunnavgift på engangs
emballasje.

Senterpartiet:

Samterdsel: Magnus Stangeland er
partiets anfører i samferdselskomiteen.
Ifølge Stangeland vil 13,2 milliarder mer
til veier de neste ti arene gi et kvalitets
messig bedre land å bo i for kommende
generasjoner. Som en konsekvens av
denne holdningen stemte partiet for
Trekantsambandei.
Energi og klima: I klimapolitikken harde

samme standpunkt som KrF — stabilise
ring av CO> utslippene innen 2005 og nei

til gasskraftverk. Sp ønsket ingen nye
oljefelt i -94. «Nei alliansen> er tydelig i
energipolitikken og 5P sto sarniTlen med
V, KrF, sv og KV for økte bevilgninger til
EN0K og nye fornybare energikilder.
Naturvern: Partiet sier nei til Øvre Otta
utbygging.

Andre saker: Har fanen høyt hevet mot

utvidelse av ros-avtalen, stemte mot
bevilgnini.er til I lalden reaktoren oi. gikk
for grunnavgiften.

Samterdsel: Kuttet lite i regjeringens
forslag til vei- og veitrafikkplan. Sto alene
sammen med KV og Venstre mot
Trekantsamhandet.
Energi og klima: Går inn for å stabilisere
(o>-utslippefle innen år 2000 og så

redusere dem med ro°Io innen .ioo og
o°b innen 2025. Partiet gar mot
gasskraftverk på Vestlandet og motsatte
seg enhver ny oljebrønn i forbindelse
med oljerneldinga i i qy4. sv gikk lengst i
å foreslå penger til ENØK ved forrige
statshudsjett.
Naturvern: Vil la Øvre Otta unnslippe rør.
Andre saker: Går mot Løs-utvidelse, vil
ikke ha norsk forskning ia kommersiell

atornkraft i [-lalden, og støtter grunnav
gi ften pa emballasje.

Samterdsel: Det har vært vanskelig å
skaffe til veie opplysninger om Venstres
oppførsel på Stortinget fordi partiet kun
sitter i finanskomiteen. Fra partikontoret
får vi opplyst at Venstre stotter en
overgang fra vei til bane. Videre gikk
partiet mot utbygging av trekantsarnban
det.
Energi og klima: Venstre går inn for å
kutte (:o>-utslippene med 20% innen
2005 sammenlignet med 1989, og de går
mot gasskraftverk. Ved behandlinga av
oljerneldmga gikk Sponheim mot
apnmg av nye områder. Gikk sammen
med resten av sentrum for større satsing
ga l:NOK og nye fornyhare energikilder.
Naturvern: Vil stemme mot utbygging av
Øvre Otta
Andre saker: Er kritisk til utvidelsen av
Eøs-avtalen. Gikk mot fortsatt drift av
Halden reaktoren, og støtter grunnavgif
len pa drikkevareemballasje.

Sluttord: Det har ikke vært mulig å skaffe
til veie absolutt alle opplysninger, på
grunn av sommerstengt på Stortinget, og
fordi alle representantene er på hytta for
å lade opp til valgkampen. Li

LL foreslag om 260 millioner til ENOK i
statshudsjettet.
Naturvern: Går mot utbygging av Øvre
Otta.
Andre saker: Vil etter det vi kjenner til si
nei til utvidelse av eøs-avtalen. KrF går
inn for å legge ned Halden-reaktoren, og

forsvarer grunnavgiften på drikkevare
emhallasj e.

_______

I - -..

(conocô
Først til framtiden
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Miljøinteressen varierer
enormt fra valg til valg. I
1989 var det et stort marked
for grønn overbudspolitikk.
Fire år senere var det helt tyst
om miljø. Hvorfor varierer
interessen slik fra valg til
valg?

«Katastrofer, media og miljøhevegelse»
korn mer det raskt fra valgforsker Bernt
Aardal når vi spør hva som må til for å gi
et miljøvalg.- I 1989 husker vi både algekatastrofe,
selinvasjon og radioaktive sauer og SO

etter Tsjernobyl som saker som gikk
lenge i mediahildet. Folk fikk miljøpro
blemene inn på seg og leste om dem
daglig, sier Aardal.

Media holder miljøsaken varm— Media er avgjørende hvis miljø skal stå
høyt på dagsorden ved valget. I tillegg
kan miljobevegelsen selv bidra til å holde
miljosaker varme. Et eksempel dette aret
er miljøleiren på Vestlandet mot
gasskraftverkene. 1-lan påpeker at
katastrofer gir kortvarig oppmerksomhet
om miljosaken. Retft vises tydelig ved å
se pa det oppsiktsvekkende fallet i
miljofokus under valget i -g . Medias

-V --.e”q
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1977: 25% 2
1981: 12% 5
1985: 5% 7
1989: 37% 2
1993: . 7% 5

Kule Aarda( oq Valen, Konflikt og opinion,

NK; ol tiiJCt 1995

makt ble også bevist. Fraværet av et v
overført foIkernite om miljø i gg
gjorde også at folk lot andre saker telle
tyngst, forteller Aardal.

Den store F:u-krigen raste for alvor ved
forrige stortingsvalg, og alle andre saker
ble naturlig nok lavere prioritert. Aardal
minner om at det er andre saker enn
miljø ogsä i årets valgkamp, I den
kommende valgkampen må muligens
miljøsaken slåss med eldresaken om
oppmerksomhet ved valget.

Tre miljøbølger
Aardal mener miljobølgen kom i tre faser
inn over partilandskapet. Først tok sv og
Venstre opp tråden, deretter fulgte resten
av mellompartiene og til slutt kom
Arbeiderpartiet, Høyre og til en viss grad
Fre mskrittspartiet.

—-Det er interessant å merke seg at de
tre sistnevnte partiene er de som på 90

tallet har skudd lengst tilbake i retning
vekst framfor miljøvern.

Dette er Aardals konklusjoner etter å
ha sett både på holdningene hos
velgerne, men også i partiprogramnene.
1-lan mener også at miljø ble en sak i
partipolitikken for den ble det i mange
andre land. Dette skyldes at okologi og
vekstkritikk la grunnlaget for mye av
motstanden mot norsk medlemskap i
datidens er. Aardal peker på det noe
oppsiktsvekkende faktum at I lciyre var
det partiet som først brakte miljosaken

rn pa den part ipolitiske dagsorden
tilbake i 1965. Partiet arrangerte en
naturvernkonferanse som var preget av
«faglig tyngde og av en neddemping av
de partipolitiske skillelinjer’>, ifølge
historikeren Franeis Sejersted. Unge
I løyre konstanterte samme år litt
pessirnistisk at «dette vil vel være noe
som svært lite interesserer ungdornmen>.

Miljø i grunnloven
Det er ting som tyder på at miljø tross alt
har blitt tatt mer på alvor av flertallet på
Stortinget de siste årene. Aardal peler pa
at miljøvern til en viss grad har blitt
fanget opp i lovgivning og forvaltning.
Mange politikere frykter for å bli
oppfattet som «miljøuvennlige». Et

eksempel fra 1992 viser dette. Da skulle
Stortinget behandle et forslag om å
grunnlovsfeste miljovernet. Frp stemte
for forslaget selv om de var mot, og
representanten Fridijof Frank Gundersen
forklarte dette slik i stortin9sdebatten:
«jeu vil da peke på at man selvfolgelig ma
ta hensyn til det moderne mediesarn
funns realiteter. Det ma vi alle. Vi vet jo at
hvis vi hadde stemt mot dette i dag, ville
norsk iv ha dukket opp — og hvis jeg
hadde vært så uheldig å bli innkalt, ville
de sagt: Viser, Gundersen, at i dag har
dere stemt imot at vi skal få grunnlovsfes
ting av godt miljø! Så ville jeg fått ett
minutt til å forklare hvorfor — og det ville
vært helt umulig.» D

PNILLIPS

PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY
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Katastrofalt
bra miljøvalg

Om finne tonen sammen.

0

0

0

0

[Lk har velgerne prioritert

Ljøvnved stortingsvalg: -.

Katastrofer, media og miljobevegelsen,

må til for å sikre et miljovennlig

valgresultat sier valgforsker Bernt

Aardal.

Når mennesker fra ulike fagområder løser oppgaver sammen,

øker muligheten for nytenkning og sunn utvikling.

I Phillips arbeider vi bevisst for å bryte fastgrodde arbeidsmønstre

og å skape enda bedre resultater.

Gjennom åpenhet og samarbeid bygger vi framtiden.

Hos oss er samspill like viktig, uansett scene.



Selv den lengste reise
begynner med et enkelt skritt

Hydro ble etablert i 1905 for å utnytte Norges
store vannkraftressurser til verdens første in

dustrielle produksjon av nitrogen-basert mineral
gjødsel.

I dag er Hydro ledende markedsfører av gjødsel i
en verden der befollcningstilveksten stiller store
krav til jordens evne til å dekke de stadig økende
behovene for mat.

Buttov SOM MÅ TILFREDSSTtLLES

ANSVAR SOM MA OPPFYLLES

Hydros virksomhet omfatter en rekke forskjellige
industrigrener som tilfredsstiller grunnleggende
behov i dagens samfunn - lett-metaller og plast er
uunnværlig innenfor tran-sport, bygg og anlegg
og produksjonsindustri, og olje og gass er verdi-
fulle energikilder og råmaterialer med mange an
vendelser.

All virksomhet i et moderne samfunn stiller oss
alle overfor nye utfordringer når det gjelder miljø-
ansvar, dette griper inn i Hydros virksomhet.

I over 30 år har Hydro har drevet systematisk
miljøstyring og kontinuerlig teknologiforbedring
ved:

— først å redusere utslipp fra eksisterende
anlegg.

— deretter utvikle og ta i bruk renere teknologi,
utnytte energien mer effektivt, iverksette
moderne prosessovervåking, heve kvaliteten
på rutiner, kvalifikasjoner og standarder, og

— nå fokusere på bærekraftig produksjon ved å
sette i gang livssyklusstudier innenfor alle
våre forretningsområder med sikte på å
produsere mer fra mindre, tilfredsstille
voksende behov, legge mindre beslag på
verdifulle ressurser og opptre på en miljø-
riktig måte.

Siden 1993 har våre miljømål vært forankret i
Hydros strategiske prinsipper, vi vil:

— utvikle og produsere våre produkter på en
slik måte at de gir minimale miljøbelast
ninger gjennom livsløpet.

— utvikle, bygge og drive vår virksomhet slik at
bruken av energi og ressurser blir effektiv.
Vi vil legge vekt på at de som leverer varer
til Hydro tar hensyn til miljøet i sin virk
somhet.

— gjennom vår forskning og utvikling bidra til
å utvikle hensiktsmessige løsninger ut fra et
langsiktig miljøperspektiv

— vise åpenhet i vår informasjon om miljø-
spørsmål

— at vår organisasjon skal kjennetegnes ved
høy miljøbevissthet på alle nivåer. Ledere
skal dele ansvaret for å anvende disse
prinsippene i planer og handlinger.

VI HAR BEGYNT

MEN MYE STÅR IGJEN

Tempoet i den globale utviklingen er en stadig ut
fordring. Vi har lagt ut på en ferd der målet er en
miljøansvarlig utvikling. Ferden er lang, men de
første viktige skritt er tatt.

Hydro var blant de første industriselskapene som
utga en omfattende miljorapport. En kopi av 1996-
rapporten kan bestilles ved å sende visittkort eller
brevkode til Hydro påfaks 22 43 2725.

Begrepene “industri og miljø”

rommer hele vår filosofi. Fra

mange års petroleums-virk

somhet i alle deler av verden

har vi en solid teknologisk

ekspertise. Vi vil ikke at våre

aktiviteter skal gå ut over

miljøet. Derfor utvikler vi en

gjennomgripende miljøkultur

og -forståelse i EIf. For det man

forstår, det lever man opp til.

eif 0

samarbeid

.0Få områder er bedre egnet til samarbeid enn

arbeidet med å sikre miljøet på kloden. 015 har

som formål å gjennomføre en rekke fellesoppgaver

tor den norske olje- og gassi n cl u stri en, som i (lag

er Norges viktigste iniitektskilde. En våre aller

viktigste oppgaver er å vare 1såclrive r i arbeidet

med å gjøre denne industrien så miljøvennlig

Et klima for
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som mulig.

OLJEINDUSTRIENS
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A’,r’,:is Heos Noge 5/5. Amc-eo Norway Oil Co, 89 Norge US. OEMNSA NorgeAS. Ett Potrojeum NorgeAS.

(oss Ncrgo SS, Fins Eupforation Norway ses, MoN! Foptoration Norway ter. Norsk Agip 5/5, “dr’sko CmtoeoA./S.
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Arbeidet med å gjøre selskapet vårt miljøvennhig
og sikkert er en kontinuerlig prosess.

Vår målsetning er at fra år 2000 skal ingen i
- vår industri være bedre på helse, miljø og

sikkerhet, I Miljørapporten for 1996 kan
du få vite hvor langt vi er kommet’
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mest å svekke sin konkurranseevne.
Regjeringer blir kastet på grunn av
arbeidsiøsheten — men ikke på grunn av
sin innsats for jordas klima! Hadde
klimaendringer vært den viktigste
politiske hekymringen, ville vi hatt en
effektiv klimaprotokoll forlengst. Li

Klimaforhandlingene er et
spill for de durkdrevne. Vi
har forsøkt å kikke dem i
kortene.
Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

O
fte er det vanskelig å skjelne mellom
hva deltakerne egentlig gar inn for,
og hva som er bløff, forhandlings

taktikk eller spill for galleriet. Vi har
gjort et forsøk. Nedenfor presenterer vi
noen av de viktigste spillerne i høstens
kule med klima-poker.

liSA
Den suverene storspilleren — det rikeste
landet på kloden, med verdens største co2-
utslipp. Både i Kongressen og i opinionen
er det stor motstand mot ethvert tiltak
som truer «the American way of life».
Mange ser selv små miljøavgifter på
bensin eller på amerikansk industri som
slike trusler. Bill Clinton sier likevel at
U5A går inn for «realistiske og bindende
mål som vil redusere våre utslipp
betydelig».

Amerikanerne insisterer pa at hvert
land skal kutte utslippene med en like
stor prosent. For å gjøre gjennomføringen
av disse forpliktelsene mindre smertefull
gar de bl.a inn for handel medco2-kvoter
og mulighet til å låne kvoter fra framtida
(slippe ut mer na, mot å kutte siden).
ri Sterkeste kort: En avtale, som tJ5A nekter å undertegne

far liten effekt, og vil neppe tre
i kraft. Om U5A forplikter seg,
vil andre følge etter.

Klima
pokr —
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Av ANDREAS TJERNSHAUSEN

Illustrasjon PER DYRVIG

>. høst starter pokerlaget for alvor.
Vinnere og tapere kåres i Kyoto.

Første desember 1997 invaderes
den gamle japanske keiserbyen av
diplomater, byråkrater, lobbyister,
aktivister, journalister og miljøvern

ministre. Etter noen år med prøveom
ganger blir klima-forhandlingene endelig
alvon Nå handler det om utslippskvoten I
første omgang er det industrilandenes
utslipp som skal reguleres.

Intense forhandlinger
Ferden mot Kyoto begynte i 1992, på FNs
toppmøte om miljø og utvikling i Rio de
Janeiro. Her ble Klimakonvensjonen
vedtatt. Denne avtalen inneholder
prinsipper og mål, men ingen bindende
forpliktelser til å kutte utslippene. Siden
har partene — de fleste av verdens land —

drøftet klimaproblemet på to konferan
ser og en rekke mindre møten Foran den
tredje partskonferansen i Kyoto foregår
det i disse dager en intens forhandlings
prosess. Natur & Miljø ba statsviter
Gunnar Fermann ved Norges teknisk
naturvitenskaplige universitet (NTNU)

om en kort innføring i hva som egentlig
foregår.

Solskinnshistorie
— Vi kan sammenligne klimaforhandling
ene med selve solskinnshistorien
innenfor internasjonalt miljøvern,
nemlig avtalene om å ta vare på
ozonlaget, foreslår Fermann.

Det tok bare to år fra Wien-konvensjo
nen om beskyttelse av ozonlaget ble
vedtatt i 1985, til den ble fulgt av en
protokoll som påla statene å kutte sine
utslipp av ozonnedbrytende gasser. Det
ble fart på forhandlingene da kjemisel
skapet DuFont lanserte ozonvennlige
erstatninger til KFK-gassene. Ozon
avtalen har så langt vært svært effektiv.
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Tyngre på klimaproblemet griper inn vår forskerne sum benekter at menneskene
Klima-forhandlingene har vist seg langt samfunnsform, i var måte å leve på. Det forandrer klimaet lar seg finansiere av
tyngre. Forskerne i FNs klimapanel (ircc) finnes ingen kjappe, lettvinte måter å bli kull-lohhyen, sier Fermann.
sier atco2-utslippene må kuttes med kvitt utslippene av co2 fra fossile brensler,

— Fordi effektive klimatiltak vil ha så
60—70 prosent for å stabilisere mengden eller metan fra landbruket. store økonomiske konsekvenser, ser vi at
co2 i atmosfæren. En så kraftig reduksjon klimapolitikken i stor grad avgjøres av
i utslippene er overhodet ikke tema i Betalt av kull-lobby landenes energi- og næringspolitikk,
forhandlingene. Fem år etter at Klima- Problemet har også framstatt som litt fortsetter han.
konvensjonen ble vedtatt sliter landene mer diffust og usikkert enn svekkelsen av — Men ndr det i det hele tatt forhandles
fortsatt med å bli enige om noen ozon-laget, selv om det er tilnærmet på så høyt plan, må det vel ogsd finnes
begrensning i det hele tatt. vitenskaplig enighet om at klimaen- oppriktig bekymring for klimatrusselen?

— Dette skyldes fremfor alt at løsninger dringer er en virkelig trussel. Mange av — Absolutt. Men statene frykter aller
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Svakeste kort: USA har verdens
høyeste utslipp pr. innbygger,
bortsett fra lilleputtstaten

• Luxemhurg. I tvis «forurense-
ren skal betale», eller hvis den

som har riid skal ta regningen, må USA ta
på sep større byrder enn andre land.
Viktigste utspill hittil: Ifjor sommer
c rk I æ r[e de amerikanske forhandlerne at
I SA ønsket en protokoll med juridisk
bindende mål. Utspillet ga ny optimisme

fordi det tradisjonelt har vært amerika
nerne som har bremset i det spørsmålet.

Joker: Alle venter på amerika
nernes utspill om hvor mye

I utslippene skal kuttes, og hvor

zJ raskt. Om dette kommer tidlig i
høst, eller først oppunder

Kyoto-motet, er usikkert.
Taktikk: Holde kortene tett til kroppen!

EU

EU har hittil vært forholdsvis pågående.
En årsak kan være at enkelte ru-land
reduserer utslippene av andre grunner:
Stofui itannia legger f.eks om fra kullkraft
til gasskraft. I det gjenforente Tyskland
gir modernisering og nedlegging av øst-
tysk industri billige (:o2-kutt. Miljøopini

Klima-avtalen som skal undertegnes i
Kyoto i desember vil i første omgang
legge forpliktelser på industrilandene.
På disse punktene er det stor uenighet
mellom dem:

fl Hvor store kutt?
Ilvor mye skal utslippene kuttes — og
hvor raskt? liorslagene spriker fra
ingen forpliktelser i det hele tatt til 20

prosent kutt fra 1990 til 2010.

Sannsynligvis blir det bare snakk om
noen få prosent i første omgang.

fl Hvordan skal byrdene fordeles?
Skal hvert land kutte sine utslipp med
f.eks fem prosent — eller skal landene
få. forskjellige forpliktelser etter
kriterier som hvor rike de er, hvor
mange innbyggere de har, hvor flinke
de er til å spare energi, osv? Det siste
kalles «differensierte forpliktelser»,
eller «byrdefordeling».

[1 Hva skal regnes med?
I Ivurdan utslippsregnskapet settes opp
Ovirker også fordelingen av byrder

mellom landene. Karbondioksid (ro2)

onen er dessuten sterk i flere av landene.
EU går inn for at alle industriland skal

kutte sine utslipp med i prosent innen
201 o. Unionen tar på seg en felles
forpliktelse, og vil fordele kuttene ulikt
mellom medlemslandene. EU ønsker for
øvrig at klima-avtalen skal fastsette felles
virkemidler, slik som internasjonale
miljøavgifter. Unionen vil gjerne
gjennomføre klimatiltak i fellesskap med

er den viktigste drivhusgassen.
Spørsmålet er hvor mange av de andre
drivhusgassene som skal tas med i
regnestykket. Det diskuteres også om
co2-gassen som tas opp når skogen
vokser skal trekkes fra.

fl Hvordan skal forpliktelsene
gjennomføres?
For å gjøre det billigere å gjennomføre
forpliktelsene i avtalen, diskuteres
ordninger som kvotehandel eller
«felles gjennomføring». Det siste betyr
at et land betaler for tiltak i et annet
land — og kan trekke fra reduksjonen i
utslipp i sitt eget klima-regnskap.

fl Obligatoriske tiltak?
Skal avtalen pålegge statene konkrete
tiltak som f.eks avgifter eller tekniske
standarder eller skal de velge fritt
hvordan de skal kutte sine utslipp?

fl Forpliktelser også for u-landene?
li landene får ingen tallfestede
forpliktelser i Kyoto. Men amerika
nerne krever at avtalen fastsetter en
dato for når det skal skje.

øst-europeiske land, men er skeptisk til
direkte kvotehandel.

-

- ) Sterkeste kort: Ved å være
konkrete, har EU lagt viktige
premisser for debatten. Når ru
sier seg villig til å kutte sine
utslipp, legger det press på

andre land.
Svakeste kort: EU vil ha inn
felles virkemidler i avtalen, for
eksempel internasjonale
enentiaviifter. Dette klarer de
ikkeengng å bli enige om selv— forslag om å. innføre co,-avgift i ru blir

stadig blokkert med veto i ministerrådet.
Viktigste utspill hittil: I mars i år la ru
fram forslag om i% kutt i industrilan
denes utslipp. Medlemslandene hadde
også blitt enige om hvordan 10010 kutt
skulle fordeles dem imellom, men måtte
utsette de siste fem prosentene.
Taktikk: Ta ledelsen — legge press på usA!

Japan

Japan er den forsiktigste blant storspil
lerne. De er redde for at en klima-avtale
kan bli dyr, men vil nodig svekke sin
internasjonale anseelse ved å sabotere
forhandlingene.

Det vil være forholdsvis dyrt å
redusere utslippene i Japan, fordi
økonomien allerede er svært energi-
effektiv. At landet har effektiv teknologi
og mye penger er samtidig et godt
utgangspunkt hvis avtalen åpner for
«felles gjennomføring» av klimatiltak
med andre land.

I motsetning til ru og us-, ønsker Japan
at industrilandene skal kutte sine utslipp
etter forskjellige prosemtsatser. De haper at

- -

Tonnro2-ushpp pr. innbygger i noen
utvalgte land:

Swasiland i 0,3
India • 0,9

Brasil • 1.4
Kina — 2.3

(Kilde UNEP/CDIAC)

de selv får relativt SITIå forpliktelser, som
belønning for energisparingstiltak som
forlengst er gjennomført. Japan vil bare ha
mål for co2,mens USA og Eu vil ha med
flere klimagasser. Det kan være metan
utslippene fra den politisk viktige
risproduksjonen som hekymrer japanerne.- Sterkeste kort: Japan kan vise

til en av verdens mest

I energieffektive økonomier. Det

j gir dem et visst moralsk
overtak over amerikanere og

europeere.
Svakeste kort: Tiden er i ferd
med å renne ut for Japan, Norge
og andre som ønsker <differen
sierte forpliktelser». Stadig
flere mener det ikke er tid til å

forhandle fram en komplisert byrdeforde
ling før Kyoto.

Joker: Japanerne vil foreløpig
I ikke si hvor store eller raske

kutt de går inn for. Sannsynlig
vis kommer deres utspill først

I 7?) ( etter amerikanernes.
Taktikk: Ligge lavt! Se an USA og ru.

U-Iandene

De såkalte utviklingslandene er en svært
variert gruppe: Olje-statene i oi’rc
kjemper mot enhver forpliktende avtale,
mens verdens små øystater, som frykter å
bli oversvømt, slåss for strengest mulige
tiltak.

De aller fleste u-land har dag svært lave
utslipp pr. innbygger. Men det meste av
veksten i utslipp er ventet i u-land,

Khmatrusselen

ENs klimapanel (ircc) er satt ned for å
skaffe best mulig vitenskaplig
grunnlag for klimapolitikken.
Ekspertene i mccc vurderer alle
tilgjengelige forskningsresultater om
menneskets påvirkning av klimasyste
met. Dette er noen av deres viktigste
konklusjoner:
fl Den gjennomsnittlige temperaturen
på jorda har økt med mellom 0,3 og o,6
grader Celsius i løpet av vårt århundre.

i Alle de sju varmeste årene som
noensinne er observert direkte har
vært etter begynnelsen av 8o-tallet.
fl Den gjennomsnittlige temperaturen
på jorda påvirkes av mengden
«drivhusgasser» som vanndamp, co2
og metan i atmosfæren.
fl Konsentrasjonen av drivhusgasser
øker pä grunn av menneskelige
utslipp. Konsentrasjonen av co, har

fremfor alt i Kina. En klima-avtale som
ikke begrenser utslippsveksten i
folkerike land som Brasil, Kina og India,
blir ikke effektiv i lengden.

Men u landene er ikke villige til å ta på
seg slike forpliktelser. De frykter at det vil
bremse den økonomiske utviklingen, og
fattigdom oppleves som et langt mer
akutt problem enn klimaendringer. De
peker på at i-landene har lovt å overføre
penger og teknologi som kan hjelpe dem
i miljøarbeidet — løfter som har blitt
brutt. Dessuten understreker de at i-
landene har det historiske ansvaret for
klimaendringene.

f Sterkeste kort: To tredeler av

O
veksten i utslipp ventes i u
land. Hvis de rike landene vil
forsikre seg mot klimaen
dringer, ma de betale u-landene

for miljøtiltak.
Svakeste kort: Mange u land

I I ligger tynt an hvis det ikke blir
noen klima-avtale som virker.
De mest alvorlige konsekven
sene av klimaendringer ventes

nemlig i fattige land — selv om utslippene
skjer andre steder.

• Joker: U-landene protesterer
mot at i-land skal fa æren for

- klima-tiltak de betaler i fattige
land. Samtidig er noen av dem
interessert i pengene og

teknologien som kan følge med
ordninger for felles gjennomføring.
Taktikk: Forsøke a sette hardt mot
hardt, fl

økt med 300/0 løpet av de siste 200

årene.
fl Det er sannsynlig at i hvert fall noe
av økningen i temperatur skyldes
menneskenes utslipp av drivhusgasser.
fl Hvis ikke utslippene reduseres
kraftig, tror man gjennomsnittstempe
raturene vil fortsette å stige. Dette kan
føre til store endringer i temperaturer,
nedbør og vind lokalt.
fl Mulige konsekvenser er forskyvning
av khmasoner, endringer i mulighe
tene for jordbruk, større mangel på
drikkevann, spredning av sykdommer
til nye områder.
fl Havet forventes å stige med mellom
20 og ioo cm i neste arhundre.

(Kilde: Bert Bolin, gjengitt i boka
International Politics of Climate
Change)

Vår
mann
.

oto
Forhandlingsleder Harald
Dovland har et problem.
Amerikanerne vil ikke
engang diskutere forslagene
hans.

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

I-{arald Dovland er en ringrev. I lan har
arbeidet med internasjonale miljøavtaler

20 år---- det vil si siden starten. Opprinne-
lig var han luftforsker, og ble brukt som
rådgiver av Miljøverndepartementet fra
sur nedhør-forhandlingenes spede
begynnelse i
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> desember reiser han til Kyoto for å
forhandle om klimagass-kvoter — på
vegne av et svulmende oljefond, to
planlagte gasskraftverk og 4,4 millioner
mer eller mindre miljøbevisste nord
menn. Ingen liten oppgave.

Fordeling
— Hvis hvert land skal kutte utslippene
f.eks med fem prosent, belønnes de som
forurenser mest i dag med å få rett til å
forurense mest også i morgen, sier
Dovland — og er igang med sin viktigste
argumentrekke.

Øverst på den norske ønskelista for
Kyoto-møtet står det nemlig «byrdeforde
ung» eller «differensierte forpliktelser».
Det betyr å regne ut eller forhandle fram
forskjellige forpliktelser for hvert enkelt
land. Dovland og kompani har til og med
foreslått en formel for utregning av
kvotene, hvor utslippene sees i forhold til
brutto nasjonalprodukt og innbyggertall.
Men forhandlingslederen understreker at
formelen bare er et mulig utgangspunkt:

— Vårt opplegg er at vi skal få gjort
noen regnestykker, og så får vi stenge
inne industrilandene i passende lang tid,
så de kan komme fram til en ferdig
fordeling. Problemet er jo at USA vil ikke
være med på å diskutere dette i det hele
tatt. De sier at de har ikke tid.

— Så da har dere ett problem?
—Det er helt klart at vi har et problem.

Men Klimakonvensjonen og mandatet
for forhandlingene sier at det skal tas
hensyn til hvert lands situasjon.

Belønning
Tiden begynner likevel å renne ut for
I)ovland. Stadig flere observatører mener
al det beste Norge og likesinnede land
kan håpe på, er løfter om at det skal
differensieres i seinere runder, når det
blir snakk om større kutt. Men foreløpig
lar Norge steilt på sitt.

Praktisk talt alle industriland utenfor
EU og USA er for differensiering, sier
Dovland, og trekker fram EUS interne
fordeling av utslippskvoter som
eksempel på at differensiering gjør større
kutt mulig samlet sett. Når han fremforer
det siste argumentet i internasjonale fora
svarer EU at det er sant nok — dersom
noen er villige til å ta på seg ekstra store
forpliktelser. Men foreløpig har de ikke
hatt inntrykk av at det er akkurat det
Norge, Japan eller Australia er ute etter...

Kostnader
I likhet med stdrmaktene, lar også Norge
sin posisjon farges kraftig av egne
økonomiske interesser. Kostnadene ved å
kutteco2-utslippene med et tonn er
forholdsvis høye i Norge, sier okono
mene. Men den største utgiften ved en
effektiv klima-avtale kan komme i form
av redusert etterspørsel og pris på olje.
Det kan ingen byrdefordeling eller
kvotehandel bøte på.

Norge vil at alle de forskjellige
drivhusgassene skal tas med i utslipps
regnskapene, og at skogens opptak av co2
skal trekkes fra. Det vil gjøre vårt eget
regnskap penere — men Dovland
understreker at også dette synspunktet er
i tråd med Klimakonvensjonen.
Forpliktelsene skal gjøres mer fleksible
ved å åpne for felles gjennomføring av
klima-tiltak eller handel med utslipps
kvoter. Norge støtter EU5 ønske om felles
virkemidler, og slutter seg også til
forslaget om ioI5°o kutt i utslippene —

hvis fordelingen og regnestykkene
forøvrig blir etter den norske lesten.

Gasskraft
— Får beslutningen om gasskraftverk
noen betydning for hva du måfå til i
forhandlingene?

— Forhandlingene er jo ikke så
detaljerte at man kommer inn på
hvorvidt Norge bygger gasskraftverk eller
ikke. Men opinionen her hjemme er
veldig fokusert på gasskraftverkene, og
det påvirker oss jo i det daglige arbeidet.
Det er jo også en del av våre naboland
som tar opp dette spørsmålet, om ikke vi
heller kunne selge gass i stedet for
elektrisitet. Andre land har sagt at de
skjønner ikke at det skal bli så mye ståhei
av et gasskraftverk eller to i et land som
ikke har varmekraftverk fra før.

Dovland sier det vil være å strekke det
for langt å si at gasskraft-planene
kompliserer forhandlingene.

—Det vil komplisere dem på den
måten at vi får en utslippsokning som vi
må ta hensyn til i fremtiden. Men ut over
det er det bare min jobb å ta til etterret
ning at storting og regjering har bestemt
at det skal bygges gasskraftverk. LI

- Poenget
erå
presse!
For å påvirke forhandlingene
må vi lage bråk om utslip
pene her hjemme, mener NU-
leder Silje Schei Tveitdal.

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

Når vi har møter med Harald Dovland
og resten av den norske delegasjonen
prøver vi egentlig ikke å overbevise dem.
De har sine instrukser fra regjeringen.
Poenget er å presse politikerne så hardt
som mulig.

Silje Schei Tveitdal er leder for Natur
og Ungdom (Nu). Hun har fulgt de
internasjonale klimaforhandlingene
siden 1994, og mener at press fra
miljoorganisasjonene kan ha stor
betydning. Men hva kan et lite medlem i
en ganske liten organisasjon i et bittelite
land stille opp med når amhassadører,

if) C

ministre og oljesjeiker torner sammen i
Kyoto?

Gasskraft
Delta i gasskraft kampen, eller kampen

for redusert biltrafikk, for eksempel. Det
som skjer her hjemme og det som skjer
ved forhandlingsbordet henger sammen,
sier Nu-lederen.

Miljohevegelsen kan iresse myndighe
tene og forhandlerne ved å reise en sterk
opinion. Men folk flest er bare interessert
hvis de ser at de internasjonale forhand
lingene henger sammen med noe som
hender der de bor. Når ganske mange i
Norge vet om Kyoto konferansen i
desember, skyldes det at gasskraftsaken
og debatten om Norges co, utslipp har
fått sa stor oppmerksomhet, mener
Iv eitdal.

Sammenheng
— Miljohevegelsens viktigste oppgaver i
klima-debatten er å vise sammen hengene
mellom det internasjonale samarbeidet
og hva som gjøres lokalt, og å presse
myndighetene gjennom kampanjer og
aksjoner.

— Hva er egen? li9 sammenhengen mellom
et par gasslerafiverk på Vestlandet og

forhandlinqene om en global lclima-a i’tale?
-- Nar norske myndigheter vediar å

bygge gasskraftverk hinder de seg til
fortsatt høye utslipp, og signaliserer at de
ikke er innstilt på a jenke seg. Når man
horer de norske representantene høres
det ut som om det handlet om a fordele
hvor mye forskjellige industriland skal få
lov til å øke utslippene. Poenget er jo at
alle ma redLisere sine utslipp.

Norge peker seg ut
Miljobevegelsen har ofte vært krass i sin
kritikk av Norges opptreden i klimafor
handlingene. Silje ScheiTveitdal synes
ikke det er urettferdig.

-— På de internasjonale møtene setter
miljoorganisasjonene seg ned og finner
sammen ut hvem vi ma presse hardest
pa. Norge peker seg ut som et land som
trenger å dyttes, sammen med f.eks usA,
Japan, Australia, New Zealand og Canada.

Den norske kampen for differensiert
byrdefordeling er unødvendig bremsing i
denne omgang, mener u og de andre
miljoorganisasjonene. Siden Kyoto
protokollen bare vil være en forsiktig
start på arbeidet med å redusere
utslippene, vil ingen pata seg for store
kutt i denne omgang. Millimeter

rettferdighet blir det nok av tid til å
diskutere seinere.

Fin dress
Silje Schei Tveitdal mener at miljoheve
gelsen må bli langt bedre til a påvirke det
internasjonale miljoarheidet i framtida.
Men det betyr ikke først og fremst å dra
på konferanser:

— Jeg tror nok at vi trenger den rene
lobby miljøverneren som går med fin
dress og bruker all sin tid på konferanser.
I forhandlingene skjer det ting fra dag til
dag, og miljohevegelsen trenger å være
oppdatert. Men det har vært en tendens
til at rniljoorganisasjonene har vært for
mye i korridorene, og for lite ute blant
folk.

Omtrent så mye rekker hun å få sagt til
Natur & Miljø før hun tar seg selv pa
ordet. o setter sei på to&et til Berten —

for å ligge i telt mot gasskraftverk. LI
Silje Schei Tveitdal, leder for Natur og

Ungdom.
Foto AroeoroIoei Mims 1øIIer

DET NYTTER!
Drikkekartonger er en
materialgjenvinnes flere ganger. Returfiber fra drikke-

verdifull ressurs som kan

kartonger benyttes i produksjon av konvolutter, arkiv
mapper og annet nyttig kontormateriell.
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Don Quijote slåss mot vindmøller. Ragnhild Sundbye slåss mest
mot møll. De to ridderne er i grunn svært forskjellige ellers ogsa.

Av JENS P. TOLDN/ 5 og BARD LOKEN (foto)

et eksisterer en egen stemning

jJ
på skoler om sommeren. En
følelse av fravær. Fravær av
mennesker. Av lyder og
aktivitet. Selv luktene er

borte og det sier jo litt om tomheten nar
det er en utdannelsesinstitusjon innen
landbruk man befinner seg på.

Det var da heller tilsynelatende ingen i
«Urhygrnngen» på Norges Lanclbrukshøg
skole denne brennhete julidagen. Vi
møtte riktignok en flittig sommerstudent
på vei ut. Han sa svett og sliten ut og
hadde sto kurs mot kiosken. Diplom Is er
jo et utmerket Iandbruksprodukt.

Om det er den store klokken eller det
faktum at bygningen var den første på
omradet som hadde gitt den navnet
Urbygningen viste ikke studenten. Han
bare pekte den ut. Men den virket altsa
tom.

Ikke så mye som en naturforvalterstu
dent eller en orliten jordskiflekandidat a
se i dc tomme gangene. En ensom
vaskehotte stod midt i trappen til fjerde
etasje. Som om noen hadde forlatt den i
panikk og stormet ut i solen.

Det var likevel med en viss trygghet vi
tuslet gjennom stillheten og inn på
«Institutt for hiologi og naturforvalt
ning». Vi hadde nemlig avtale med en
ridder og de bryter som kjent ikke sitt ord.

Og innerst inne i gangen- pä et bitte
lite kontor-- på en veldig varm sommer
dag--der var hun. Ragnhild Sundhye.

Damen som «hekyldes» for å ha dratt i
gang forurensningsdebatten her i landet
en gang for alle.

Det var for veldig lenge siden, I Jun
hadde studert i USA og forstått at det gikk
an a drepe skadeinsekter med annet enn
sprøytegift. Man brukte bare andre
insekter — snyheveps for eksempel. Slikt
var nokså uhørt 50 og (,o-tallet (la
enkelte forskere fremdeles la i seg
spiseskjeer med ODT på fjernsyn for å vise
hvor ufarlig det var.

En ensom og nyslått ridder av St. Olavs
Orden onsker oss velkommen. En slags
syvende mor på instituttet— bare langt

W Det er vi Naturvern-
forbundet som har fått
denne ordenen. Det viser
at vi har oppnådd et
likeverd. Ø

behandler skattene sine. For enlomolog,
eller insekisforsker, er hun, og det har
hun tenkt a fortsette med til tross for at
pensjonsalderen for lengst er passert.

—jeg har akkurat vart på feitkurs med
studentene og holder på å systernatisere
litt, forklarer hun smilende.

Det er en veldig liten møll som
interesserer henne akkurat na. Larvene
dens går inn bladene på treslaget osp og
ødelegger dem.

— Det kalles å minere, forklarer
professor Sundbye. lor det er hun nemlig
også — professor altså. I tillegg til å ha
vært styrer for instituttet sitt er hun

Ragnhild

mer oppegåencle enn den gamle i
eventyret. Ikke så hun så veldig ensom ut
heller-- det var mange bekjente av henne
inne pa kontoret. Riktignok befant de seg
på små glass og ellers i pnparert form,
men det så likevel ut til at de ble stelt
pent med.

Pent, i betydningen ordentlig, slik
entomologer, filatelister og andre som
samler på små skjøre ting, gjerne

Ridder
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> æresdoktor ved Universitetet i
Tromsø. Hun har, som sikkert en del
lesere vil huske, ogsa vært leder av
Naturvernforbundet, og hun er et av
organisasjonens svært få æresmedlem-
mer. I tillegg har hun vært formann i
Norsk Zoologisk Forening, Norsk
Intomologisk Forening, Norsk økologisk
lorening og Meteorologisk Rad. Det var
NOLN av formannsvervene og der må vi
definitivt sette strek. 0K vi får ta med

)rla I teren Sundhye også, men en videre
pranising av denne vevre og svært så

I IVU 7 d ringens mange verv ville til
<bul fylt hele bladet.

N atu rve rnet!
IJugnI cl Su nclhye har sett mange

ra ni! ringer i li kehet med alle som har

levet trekvart århundre. Hun er rask med
å trekke fram en av dem.

— Folks holdninger til naturvernet!
Bare maten hun uttaler dette ordet pa
gjør at begrepet får fornyet respekt. Alle
som svever i villfarelsen om at okolo
giske tanker er pa vei ut og at grønt er
blitt gratt burde høre hvordan Ragnhild
Sundhye sier NATURVERNET. Ordet stråler
og star i skarp kontrast til det MILL’Jø

vÆRNF.’ vi vanligvis hører om.
Sa er det da ogsa Norges svar på Rachel

Carson, ifølge en professorkollega, vi
snakker med. For den som skulle ha
glemt Rachel (darson; det var hun som
skrev «Silent Spring» eller «Den Tause
Våren». Uten tvil den boken som har
bidratt sterkest til at hele miljødehatten
ble legitimert. Ragnhild Sundhye
introduserte boken i Norge.

Man skulle tro man var kommet til
en annen klode i dag. Da jeg begynte som

formann i Naturvernforbundet 1972 ble
vi jo sett på som tullinger. Folk hante oss.
Kanskje følte de seg angrepet fordi vi
kom med noe nytt, men jeg husker jeg

spurte meg selv: 1 Ivorfor utsetter jeg meg
for dette?

Stolt på vegne av Naturverntorhundet
I dag er naturvernet svært så akseptert.
Nettopp derfor synes Ragnhild Sundbye
at utviklingen har vært utrolig. Det er
ofte eldre mennesker synes akkurat det,
men det er langt sjeldnere at de mener
det i positiv retning.

At hun ble tildelt St. Olavs Orden på
Naturvernforbundets landsmøte var en
overraskelse sa stor at hun ikke husket å
avlyse forelesningen hun skulle holde på
Darbu i Buskerud noen timer i forveien.
Det er likevel utrolig hva man rekker
med bil, særlig nar Kongens kansellisjef
venter. Kanskje hadde Martin Schancke
blitt litt imponert over Sudbyes etappetid
mellom Darbu og As denne juni-
formiddagen.

St. Olax -ordenen gjør henne litt flau pa
egne vegne. Samtidig er hun stolt på
vegne av Naturvernforbundet.

— Det er vi Naturvernforhundet som
har fått denne ordenen. Det viser at vi har
oppnådd et likeverd.

1-Jun her oss for sikkerhets skyld sjekke
med Slottet at det er i orden at hun blir
avhildet med ordenen i handen.

— Det er veldig mange regler med slikt.
Jeg er liksom ikke helt vant til det.

Tussmørkesvermeren
Insekter, derimot er hun veldig vant til.
Det var de som startet det hele. Det vil si,
det var ett. Ett eneste insekt. En sommer
fugl. Det er i det hele tatt mye sommer
over Ragnhild Sundbye. l-lun ble født en
junidag 1922. Vokste opp pa gård il lof i

Vestfold. Gammeldags gård med mange
dyr pa heite. Ragnhild jobbet som
gardsgutt under krigen. Det var lenge før
det at hun møtte sommerfuglen.

— Jeg gikk antagelig på folkeskolen. Jeg
husker at jeg kom ut i haven en dag og
ble staende og stirre pa en stor sommer-
fugl. Den stod helt stille i luften over en
blomst. Så sa jeg at den sakte senket
snabelen ned i blomsten uten at den
landet pa den. Deretter suget den opp
honningen, rullet inn snabelen og fløy.
Av en eller annen grunn gjorde den lille
episoden et voldsomt inntrykk på meg.
Jeg kommer aldri til å glemme det og har
alltid lurt på om det påvirket meg til å
velge som jeg gjorde senere i livet.

Det er lett å tro henne. 1-Ivem ellers er
det som kan påsta at et enkelt insekt,
kanskje med unntak av veps, har gjort
noe i retning av et VOLDSOMT inntrykk?
Ragnhild Sudbye visste det ikke da, men
det var en tussmørkesvermer hun hadde
sett. Det er en av våre største sommer
fugler. Og fordi den er sa stor og «tung»
kan den ikke lande pa blomstene.

Den lille episoden er blitt fortalt med
en innlevelse som gjør at man forstar at

W Da jeg begynte
som formann i
Naturvern-
forbundet i 1972

ble Vi 0 sett på som
tullinger. W

Som da en interessert hagedyrker
ringte henne for a fa greie på hvordan
han skulle få bort lus pa rødhyllen sin.
Professor Sundhye foreslo den behand
lingen hun selv bruker på roser, nemlig
spyhng med hageslangen.

— Han virket ikke så veldig imponert,

men en stund senere ringte han for å
takke.

Vi ødelegger for mye
Til tross for at Ragnhild Sundbye ser
positivt på den utviklingen naturvernet
har hatt, tror hun stadig ikke vi har
forstått alvoret.

Jeg tror vi mangler mye opplysninger
om konsekvensene av det vi gjør. Vi
ødelegger stadig for mye natur. Dessuten
dreier alt seg om penger. Det hender man
blir oppfordret til å støtte en god sak
gjennom lotterier. De argumenterer med
alt det fine man kan vinne. Det er jo ikke
derfor jeg gir. Det er for å støtte saken.

Ragnhild Sundbye skal snart vende
instituttet ryggen for noen dager. Da går
turen til hytta i I lallingdal. I hagasjen
ligger insekt hoven. Den som er
oppriktig interessert tar aldri helt fri. Vi
tar farvel med en visshet om at naturver
net trenger folk som Ragnhild Sundhye —

en ridder med hov i stedet for lanse.
Det var ikke fullt så stille da vi forlot

Landhrukshøgskolen som det var da vi
kom. Det virket som det summet rundt
alle blomstene. fl

I)

Ragnhild Sundbye virker forebyggende
mot tunge oyelokk under forelesning.
I-Jun er opptatt av å gi sine tilhørere noe
konkret a henge fagkunnskapen på.
Mens mange forskere nærmest blir skjelt
ut hvis de populariserer stoffet sitt for
mye, er det nettopp dette Ragnhild
Sundbye høster ros for.

W Det hender man
blir oppfordret til å
støtte en god sak
gjennom lotterier. De
argumenterer med alt
det fine man kan
vinne. Det er jo ikke
derfor jeg gir. Det er
for å støtte saken. Ø
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Ferjerikt fellesskap
En bred allianse av ferje-venner møtte
opp på Stortinget i slutten av mai.
Under parolen «Ja til et ferjerikt
fellesskap» fikk Kjell Magne Bondevik
og resten av Møre og Romsdals
benken servert gode argumenter for å
si nei til Eiksundsambandet.

Utbyggingen truer både arbeids
plasser og biologisk mangfold,
hevdet Ola Fremo fra Naturvernfor
bundet i Møre og Romsdal, sammen
med Norsk Sjømannsforbund, Det
Norske Maskinistforbund, Norsk
Sjøoffisersforening og Folkeaksjonen
for utvida ferjetilbud.

Vil ha sjøkabel
Naturvernforbundet i Nordland har
anket et vedtak i Sørfold kommune
styre om å gi Elkem konsesjon til å
bygge ny kraftlinje. Etter en befaring
med representanter for myndighe
tene, Elkem og verneinteressene var
konklusjonen fra stat og kommune
klar: Det er ikke aktuelt at Elkem
skal koble seg til det eksisterende
linjenettet. Ordføreren i Sørfold går
inn for å la Elkem beholde sin
konsesjon, men Naturvernforbun
dets Gunnhild Aasmoe krever at et
alternativ med sjokabel må utredes.

Krever folkeavstemning
Naturvernforbundet i Rana krever at
det avholdes rådgivende folkeav
stemning om et planlagt forbren
ningsanlegg. De henviser til en
undersøkelse i Rana hvor 77 prosent
av de spurte sier at befolkningen bør
få si sin mening om spørsmålet i en
rådgivende folkeavstemning.

— Vi tror at Rana kommunestyre
vil styrke lokaldemokratiet ved å
etterkomme folks ønske om å legge
spørsmålet ut til en rådgivende
folkeavstemning. Det vil være en
passende anledning til å gjennom
føre avstemningen i forbindelse med
Stortingsvalget til høsten, skriver
Naturverforbundet i Rana.

Liv i laga

Vekk
med

gften!
— Det er bare sprøyt å bruke gift

i hagen, sier Leif Bjarte Berge, leder for
Naturvernforbundet i Flora.

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

Lokallaget slår et slag for
miljovennlige hager. I flere av
butikkene i Florø har de lagt ut
gratis veiledninger om giftfritt
hagebruk. Brosjyrene, som er
utgitt av Naturvernforbundet,
Miljøheimevernet og
1-lageselskapet i samarbeid,
oppfordrer folk til å bytte ut
sprøyternidlene med
kunnskap om samplanting og
biologisk kontroll med
skadedyr.

Flora-lagets aksjon for
giftfrie hager blir også
presentert i et oppslag i
l2irdaposten.

— Sprøytemidlene dreper
langt flere organismer i hagen
enn det middelet ermyntet

pa, og utgjør en trussel mot
kvaliteten på grunnvann og
drikkevann. Dessuten er det
fullt mulig å ha en vakker
hage uten å bruke sprøytemid
ler, sier Leif Bjarte Berge til
lokalavisa.

l-Ian slår også et slag for det
biologiske mangfoldet i
hagene, og oppfordrer folk til
å erstatte artsfattige hager og
strigi etc plener mccl mer
fargerike og spennende
utgaver.

ilvis du vil følge oppfor
dringen fra Flora, finnes det
mer informasjon i en artikkel
om giftfritt hagebruk i Natur
& Miljø nr. 2/97. Veilederen
om giftfritt hagebruk kan
hestilles fra Miljøheimever
net, tif. 2271 55 62.E
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Flere og flere har åtte kilo
miljøgifter på verandaen — og
et par hekto i sandkassa.

I
.•‘-- .fl.%__ -

s

1’

4 .4.

((

‘\‘ 4; i

bombe
4

Av SIRI LEHNE NILSEN

Ny terrasse i år? Av det
I hlekgronne slaget med

fantastisk motstandskraft
mot sol, regn og vind--i alle
fall ifølge reklamen.
Praktisk, men akk så giftig.
Din 30 kvadratmeter store
uteplass inneholder 8 kilo
mil jogifter, har Miljøhei
mevernet regnet ut.

- En udetonert bombe!
Rundt i 8 000 tonn
miljøgifter ligger lagret i
trykkirnpregnert
trevirke her i landet.
Om få år skal rnateria
lene skiftes ut, og blir
enten brent eller kastet
på dynga. Da kan
materialene spre store
mengder miljogifter
ut i naturen. I tillegg
kan miljøgiftene
lekke ut mens
materialene er i
bruk, sier Dag Endal
i Miljøheimevernet.

Salget stiger
Salget av trykkimp
regnerte materia
ler når stadig nye
høyder. Det >

ira II
I
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Den trykk.

impregnerte

terrassen
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brukes til terrasser og hagemøhier,
sandkasser og lekestativer. Men også
mange hus og hytter får etter hvert
utvendig panel med grønnskjær.

Trykkimprenering er måter å beskytte
treverk på. Saltimpregnering kalles den
mest vanlige metoden som gir grønnaktige
materialer. Under trykk tilsettes salter av
kobber, krom og arsen. Alle disse saltene
kan være giftige for mennesker og/eller
dyr. Stoffene trenger inn i treverket, og vil
under bruk ta knekken pa organismer som
vil bryte ned treet.

Kobber, krom og arsen er de stoffene
som brukes for å holde råte og sopp borte.
Alle tre er skadelige for helse eller miljø.

Lettvint
— Kunnskap er erstattet med gift. Dette er
lettvintsamfunnet i sin ytterste konse
kvens: ingenting skal ta tid, ingenting
skal vedlikeholdes. Før bygde man
annerledes og brukte bedre trevirke. Nå
går gammel kunnskap i glemmehoka,
mener Endal.

Da Miljoheimevernet for noen år siden
ringte 49 trelasthandlere og stilte
sporsmal om trykkimpregnert tre, var det
bare fire som kunne veilede godt ut fra et
miljosynspunkt.

Også Statens forurensningstilsyn (5FT)

ønsker å redusere bruken av trykkimp
regnerte materialer:

--I dag brukes trykk impregnert tre ofte
selv om det ikke er nødvendig, sier
Christian Dons. — Prisene er lave. I en del
tilfeller er trykkimpregnert billigere enn
uhehandlet tre fordi man bruker 2. rangs

materialer. Trevirke som ellers ville ha
blitt kuttet opp til flis.

Verken Miljøheirnevernet eller 5F7 tror

på at det lar seg gjøre å bli helt kvitt
trykkirnpregnert tre. Brygger og
materialer som skal ligge i eller pa jorda
er de villige til å gjøre unntak for.

— Men på de fleste områder finnes
utmerkede alternativer, sier Dag Endal. E

Trykkimpregnerte lekeappa
rater kan gi for høyt giftinn
hold i barnehagej ord, viser en
undersøkelse fra Trondheim
kommune. Barn under fire
frarådes å leke der.

— Jorda i barnehager inneholder mer av
miljogiften arsen enn jord andre steder i
kommunen. Vi ser ingen mer sannsynlig
årsak enn mye bruk av trykkirnpregnerte
materialer til sandkasser, lekestativer og
gjerder, sier Marianne Langedal pa
miljoavdelingen i Trondheim kommune.
Hun står bak rapporten «Innholdet av

«‘-

tungmetalleri overfiatejord» som kom
‘s. tidligere i år.

I gjennomsnitt var arsen-innholdet i
harnehage-jord dobbelt så høyt som ellers
i kommunen. Av de 153 undersøkte
barnehagene hadde seks et arsen-innhold
som overskrider formene til Statens
forurensningstilsyn (sri’).

— I disse barnehagene vil vi gjøre nye
undersøkelser i sommer. Vi må få angitt
kildene bedre for å se hvor vi hør gjøre
tiltak, sier Langedal.

— Ifølge Trondheim kommune er det
ingen umiddelbar helsefare knyttet til
det høye arseninnholdet i jorda. Ungene
må spise ganske mye jord —8- ro gram
hver dag i noen uker — før det kan
medføre helsefare, sier Langedal.

Kommunen anbefaler imidlertid at
omrader som overskrider normene ikke
brukes som lekeplass for barn under fire
ar.

Ifolrze Lanredal er diar og oppkast de
mest sannsynlige følgene hvis unger får i
seg for mye jord fra de harnehagene som
overskrider formene. Men ved svært
store doser arsen kan følgene bli
alvorligere.

Trondheim kommune har oppfordret
alle harnehagene i kommunen om a heise

trykkimpregnerte materialer med treolje
eller dekkbeis for a hindre ytterligere
lekkasjer.

— Barnehager som skal anskaffe nytt
utstyr hør se etter alternativer til
trykkimpregnert trevirke, sier Langedal.

Undersøkelsen avdekket ikke farlige
mengder av kobber og krom i jorda.

Giftig jord i bamehagen

I

I.

Gardermoen Energi

Gardermoen Fjernvarme

Vi skal bygge og
drive en miljovennlig

energiforsyning
på Gardermoen.

Planlegger du å etablere deg der?
Ta kontakt - Det kan lønne seg!

Tif. 63 94 67 50 - Faks 63 94 67 70
Adresse: Postboks 233

2051 JESSHEIM

Velg svanemerkede
kopimaskiner

TOSHIBA
Gjør jobben bedre

linporlor • St nI mr Norp AS, Foshiba kopi/iax
TIl. 2i 0) 70 00
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Giftig lekeplass? En undersøkelse tyder på at trykkimpregnertez sandkasser lekker

tungmetaller. Folo Sle,ior Myhr.NN Sontoto
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— Trebygninger har stått i 8oo
år uten å bli ødelagt. Selvføl
gelig er det mulig å bygge hus
uten trykkimpregnering, sier
Aage Blegen hos Riksantikva
ren.— Problemet i dag er manglende
bevissthet rundt hva man bruker
forskjellige materialer til. Alt går i samme
haugen. I tillegg vokser mange trær
raskere i dag, og større mellomrom
mellom årringene gir mindre motstands
kraft, sier Blegen.

— I utgangspunktet blir det kanskje
dyrere med sortering av trevirket og
produksjon av bedre kvalitet. Men jeg
regner med at man havner på plussiden
når forurensning og energibruk tas med i
regnestykket.

Dropper giften
— Det finnes gode alternativer til
trykkimpregnerte materialer i dag. Men
man er avhengig av å samarbeide med
små, lokale sagbruk for å få den
kvaliteten man ønsker, mener Bjørn
Berge. Han jobber med økologiske boliger
hos Gaia på Lista.

— Kjerneveden i moden furu er et godt
al t’rnat iv. Det høye harpiksinnholdet i
kjernen er impregnerlng god nok. Andre
treslag kan også være aktuelle, blant
annet lerk, sier Berge, men har ingen sans
for import av trevirke langveis fra. Så som
bedriften som importerer lerk fra Sibir.

Slik unngår du trykkimpregnerin

— Lang transport og et skogbruk av
verste slag. Da går vinninga opp i
spinninga, sier han.

Berge mener man først og fremst må
bygge annerledes, slik at treverket
utsettes for minst mulig kontakt med
jord og vann. Blant annet ved at panelet
ikke går helt ned til bakken, god
drenering og skikkelige utspring på tak.

— Det er naturstridig å lage en
treterrasse under åpen himmel. Vil du ha
terrasse uten overhygg, bor du lage den av
stein, mener han.

Gamle trær tåler vanligvis mer
enn unge trær.

Alternative materialer
Må egentlig terrassen være av
tre? Steinheller, betong eller
gressplen kan være et
alternativ.
Kilde: Miljoheimevernet. Mer informasjon
får du i deres brosjyre Fare var —

trebeskyttelse uten trykkimpregnering».

— Dyrere, men bedre
Terje Knudsen i Arendal selger kjerneved
av eik og furu som alternativ til
trykkimpregnert.

— De koster inntil dobbelt så mye, men
holder lenger, sier Knudsen. Også han
etterlyser kunnskap i trelastbransjen og
skogbruket, men har liten tro pa endring.

— Det er tøffe kapitalinteresser bak
dagens skogbruk. De tjener store penger
på masseproduksjon av materialer som
etter min mening har darligere kvalitet
enn tidligere. Særlig av gran har vi fatt
nye tresorter som vokser raskt og dermed
får dårligere kvalitet, sier han, men
understreker at materialene mä gjennom
kvalitetskontroll.

— Trykkimpregnerte materialer kan
dessuten brekke raskere, siden hindings
stoff i treet ødelegges under impregne
ringen.

Ville vi ha nok eik og furu dersom
folk begynte a bytte ut de trvkkimpreg
nerte materialene med kjerneved?

— Ja, i Norge hogger vi ikke engang
tilveksten, så det er ikke noe problem. fl

— Spørsmålet er hvor man
ønsker å bruke tre. Hvis man
vil bruke det utendørs, og
måten man bygger på ikke
beskytter tilstrekkelig, er
trykkimpregnert tre best.

Det sier Fred Evans ved Norsk treteknisk
institutt — trelastbransjens forskningsin
stitutt. Han medgir at de trykkimpreg
nerte materialene utgjør et avfallspro
blem.

Hvis det skal brennes, må det skje
veldig kontrollert. Asken må spesialbe
handles og røyken renses. Men jeg tror
det er nokså uproblematisk når materia
lene havner på fyllinga.

—I løpet av de neste fem—ti årene vil
mengden trykkimpregnert. avfall øke.
Derfor må vi nok på sikt finne løsninger
så vi kan utnytte materialene som
hiobrensel og gjenvinne tungmetallene.
Dette jobbes det aktivt med i utlandet.
Siden trykkimpregnerte materialer har så
lang holdharhet, har vi tid til å løse
problemet.

— Hadde ikke alt vært mye enklere om
vi lot være å bruke trykkimpregnerte
materialer?

— Alternative materialer vil ofte være
betong, stål og plast. Ut fra en livssyklus

Danmark, Finland og Sverige
har strengere regler for trykk
impregnering enn Norge. Vi
venter på EUS regler.
— \lj ønsker å minimere bruken av
trykkirnpregnert tre. I dag har vi helt
klart en overdreven bruk, sier Christian
Dons i SFT.

Når Norge ikke har fulgt Sveriges og
Danmarks eksempel og innført strengere
regler, er det i påvente av EUS biocid
direktiv. Det er til behandling i EU nå.

Arbeidet med direktivet har tatt mye
lenger tid enn planlagt. Det begynte i
igSS. Vi ville unngå å gjøre dobbelt
arbeid, derfor ventet vi på Eir-direktivet.
I [adde vi visst at det skulle ta bortimot ti
år, ville nok også Norge satt i gang på

analyse tviler jeg på at det er noe å vinne
på det, sier Evans. Han mener tre med
naturlig lang holdharhet kan være
vanskelig å Lt fatt i, og sier at man fort
havner borti regnskogstømmer.

— Alternativet er kjemisk beskyttelse,
og da er trykkimpregnering klart best,
sier Evans. Han vil ikke være med på at
kjerneved av eik og furu holder lenger
enn trykkirnpregnert.

— Liten lekkasje
livans vil ikke kommentere undersøkel
sen fra Trondheim som viser store
mengder arsen i jorda i harnehager.

— Jeg fikk undersøkelsen i gar, og har
ikke satt meg inn i den ennå. Men
generelt viser undersøkelser av blant
annet telefonstolper at lekkasjen er liten,
og at stoffene bindes raskt opp i jorda, tett
inntil kilden.

Brukes det trykkimpregnering på
steder hvor det ikke er nødvendig i dag?

— Det kan hende. Kanskje folk ikke
ønsker å gjøre det vedlikeholdet som
ellers trengs. Så lenge det ikke er forbud
mot bruk av trykkirnpregnering er det
vanskelig å si at det er feil.

Evans regner med at man i løpet av det
neste tiaret vil ga over til andre og
mindre skadelige impregneringsvæsker.

— Våre naboland er mer restriktive, og
særlig svenskene jobber med alternativer.

egen hånd.
Dons forteller at i direktivet kommer

det bade godkjenningsordninger for
hvilke stoffer materialene kan impregne
res med, og en vurdering av alternativer.

Trykkimpregnerte materialer som
hyttes ut havner i dag pa fyllinga. Dons
nøler ikke med å kalle det prollemavfall:
Det skal ikke brennes, og hør ikke
deponeres på vanlige fyllinger. Begge
deler skjer i dag.

— SFT jobber med å lage et system for
riveavfall. I-ler vil frasortering av
trykkimpregnerte materialer være ‘ikt ig,
sier Dons. En gjennomføring er imidler
tid langt fram i tid.

Ifølge Dans får 5FT mange spørsmål
om trykkirnpregnert tre, og er derfor i
gang med å lage et faktaark om problenu
tikken. fl

Jeg regner med at vi etter hvert vil basere
oss på deres erfaringer, sier han.

Mindre gift i materialene
Salget av trykkirnpregnert tre er på vei
oppover. Men mengden gift i materialene
er redusert. Fram til 994 kjøpte 95
prosent av kundene de hardest impreg
nerte materialene selv om de færreste
hadde behov for det.

Bransjen hadde forventet at kundene
ville ettersporre lettere impregnerte
materialer. Når det ikke skjedde ble
produksjonen av de mest impregnerte
materialene kuttet ut. Mengden kobber,
krom og arsen er derfor redusert med
mellom 30 og o prosent siden 1994, sier
Evans. fl

— For dyrt
For få trær, for dyrt og for
liten plass. Det forhindrer
produksjon av alternati
ver til trykkimpregnert tre
hos Norske Skog trelast.

-- Kjerneved kunne helt sikkert
erstattet en del av det trykkimpreg
nerte virket som ikke skal være i
kontakt med jord, sier Geir Fuglum
ved Norske Skogs bedrift Heen
treimpregnering på Hønefoss. han er
skeptisk til om det er gjennomforbart.

— Men så mye som det selges av
trykkimpregnerte materialer i dag,
vil det være vanskelig 5. skaffe nok
kjerneved til å erstatt bruken.
Trevirket vil dessuten bli svært mye
dyrere hvis man skal sortere og
spesialskjære tømmerstokker. I
tillegg kan det være praktisk
vanskelig for trelasthandlene. De har
begrenset lagerkapasitet, og trenger
rask gjennomstrøming av varene.

Fuglum er tvilende til at folk er
villig til å betale hva det koster å
kjøpe kjerneved.

— I tidligere tider utnyttet man
oftere treets naturlige egenskaper.
Kunnskapen har vi fremdeles, men
meterprisen blir fort veldig høy, sier
han. fl

Urnes stavkirke har stått

siden begynnelsen av

I IOO.tallet - uten

trykkimpregnering! Trykkimpregnert er best

((:
Strengere regler i våre naboland

Gode konstruksjoner
Bygg slik at treverket utsettes
minst mulig for kontakt med
jord og vann.
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aturvernforbundet oppfordrer til
kamp mot gasskraftverk, men vil
ikke ta ansvar for ulovlige aksjoner.

I en uttalelse fra landsmøtet i begynnelsen
av juni gjentar forbundet sin skarpe
kritikk av gasskraftplanene. Det ble
fremmet flere forslag som oppfordret til
sivil ulydighet, men disse fikk ikke
landsmøtets tilslutning. Konklusjonen ble
at «Naturvernforbundet kan ikke som
organisasjon stå bak ulovlige aksjonei;
men vi har storforstdelse for de som vil gå
til slike aksjoner Nato rvernforbondet vil
samarbeide med Fellesaksjonen mot
gasskraftverkfor å hindre utbyggingen.
Våre medlemmer stårfritt til å delta i sivil
ulydighetsaksjoner mot gasskraftverkene.»

Gode anledninger
Siden søknaden om å få bygge

gasskraftverk ble sendt, har vi aldri vært
sb nær å stanse planene som nå, sier
Naturvernforbundets leder lleidi
Sorensen.

Hun mener at hade klimakonferansen
i Kyoto og 5FT5 behandling av utslippstil
latelsene for ro, og ro gir myndighetene
gode anledninger til å legge vekk
planene. Sorensen oppfordrer Naturvern
torhundets medlemmer til å være med på
uøe gasskraft-saken til et viktig tema i

vi lgka ni pen, og å støtte opp om
lel lesaksjonen.

Still spørsmål om gasskraft til alle
politikere rIo møter i valgkampen,
opptorrlrer Sørensen.

Vel lesaksjonen mot gasskraftverk
ønsker alle gasskraft-motstandere

velkommen, uansett syn på sivil
ulydighet. Elin Lerum Boasson i
Fellesaksjonen forteller at de har bruk for
så mange som mulig i arbeidet mot
gasskraftverk:

— Folk behøver slett
ikke å være med på
ulovlige aksjonen
Fellesaksjonen har lag
mange steder i landet,
og det blir små og store

________________

markeringer i løpet av
høsten.

Boasson oppfordrer
alle gasskraft
motstandere til a ta
kontakt med Fellesak
sjonens lokallag, eller
det sentrale aksjonskontoret i Oslo.

600 000 biler
Nei-sidens kronargument er at de
planlagte gasskraftverkene vil hvert år
slippe ut drøyt to millioner tonn av
klimagassen karbondioksid (ro2). Det er
like mye som boo ooo biler. —Det blir
våre barn og barnebarn som får proble
mene i fanget, sier Heidi Sorensen, leder
for Naturvernforbundet. — Nar Norge
planlegger økte utslipp er vi med pa å
bremse de internasjonale klimaforhand
lingene, legger hun til.

— Det er ikke sant at gasskraften
erstatter mer forurensende energikilder.
Tilhengerne har aldri klart å dokumen
tere det. Gasskraften kommer i tillegg, og
øker energiforbruket.

Sorensen heskylder regjeringen for å

tale med to tunger i gasskraft-saken: De
bygger sine miljøargumenter på at
kraften skal eksporteres, samtidig som de
antyder at gasskraftverkene skal sikre
norsk industri kraft. På den måten
villeder regjeringen fagbevegelsen og
industrien, hevder Heidi Sørensen.

En annen verden
— Hva må tilfor at Naturvernforbundet
skal sija til gasskraftverk i Norge?

— En annen verden! At man beviser at
drivhuseffekten ikke er noe problem! Vi
ville ikke støtte kraftverkene om vi så
hadde fått garantier om at gasskraften
erstatter kullkraft.

Gass er et fossilt brensel, som gir
utslipp av COr Naturvernforbundet er for
å hjelpe nabolandene med å avvikle kull-
og atomkraft — men elektrisiteten skal
hentes fra energisparing og vindkraft
verk.

— Vi må bruke den kraften vi har
effektivt for vi bygger ut nye kraftverk. I
dag sløser vi med strøm! Hvis vi skal
bygge ut ny kraft, kan vi ikke satse på
fossile brensler. Faren for klimaendringer
gjør det nødvendig med en avkarbonise
ring av energisystemene. Gasskraft i
Norge representerer det stikk motsatte.

—Er Naturvernforhundet mot
gasseksport?

— Vi mener utvinningstempoet for olje
og gass er for raskt. Men når gassen først
er utvunnet, er det bedre å eksportere den
til land hvor den kan brukes effektivt, for
eksempel til oppvarming, enn å
produsere elektrisitet her hjemme. Lå

Av ANDREAS TJERNSHAUGEN

Olje- og energidepartementet avviste i
begynnelsen av juni klagene på
Naturkrafts konsesjon til a bygge to
gasskraftverk på Vestlandet. Miljoorgani

(‘ sasjonene og ioo ooo nordmenn som har
skrevet under mot gasskraftverkene fikk
avslag pa de fleste punkten Departemen
tet ga imidlertid etter på et viktig punkt:
Statens forurensni ngstilsyn (5FT) skal
behandle spørsmålet om utslippstilla
telse for ro,. Naturkraft A5 ble palagt å
skaffe seg klarsignal fra 5FT foran hvert
trinn i byggeprosessen. Selskapet fikk
dessuten en del tilleggsvilkar, og vil ta
endelig stilling til om gasskraftverkene
kan drives lonnsomt pa et styremote etter
stortingsvalget i september.

Verdiskapning og kulikratt
Regjeringen har to viktige grunner til å gå
inn for gasskraftverkene, opplyser Arne
Nesheim, som er politisk radgiver i Olje
og energidepartementet:

- Gasskraftve rkene representerer
verdiskapn ing. Vi videreforedler en norsk

Natur
kraft

naturressurs, og
bygger opp vår
kompetanse på dette
feltet. Det gir også
arbeidsplasser lokalt.
Samtidig har vi
miljohiten. Kraften
vil kunne komme i
stedet for mer
forurensende kullkraft, og dermed ha en
positiv virkning på klimaet. Gasskraft er
som kjent bedre enn kull — det er ingen
svovelutslipp, og lavere utslipp av ro2 og
x o.

— Hvordan vet dere at gasskraften
erstatter andre kraft kilder, og ikke bare
økerforbruket?

— Norge har gode el-forbindelser med
land som har som mål å redusere bruken
av kull- og kjernekraft. Prisen på
gasskraft er konkurransedyktig i forhold
til kullkraft. De gamle og forurensende
kraftverkene vil
være de første som Internett-adresser
blir konkurrent ut,
sier Nesheim.

Normalt
Arbeiderpartiet og
regjeringen har som
mal at det norske el-
forbruket normalt
skal dekkes av
fornyhare kilder

som vannkraft. Det betyr at i «normalår»
— altså i år med normal nedbør og nok
vann i kraftmagasinene — skal Norge
eksportere minst sa mye strøm som
gasskraftverkene produserer.

— Men du kan ikke si om de elektro
nene som eksporteres kommer fra
gasskraft eller vannkraft, påpeker
Nesheim.

I år med lite nedbør vil gasskraftver
kene redusere vår import av foruren
sende kullkraft, fortsetter han.

Trygge produksjonen
Gasskraft-tilhengere ro mener at
gasskraftverkene vil sikre norsk industri
billig kraft. Nesheim vil ikke helt avvise
deres argument:

— Gasskraftverkene vil jo bidra til å
trygge den samlede energiproduksjonen i
Norden, og sånn sett sikre leveransene for
industrien. Lå

Naturkraft AS:
www.naturkraft.no
Naturvernforbundet:
www.grida.no/naturvern/gass/
Miljostiftelsen Bellona:
www.grida.no/ngo/bellona/home/
energi/gasskr/
Regjeringen
og departementene:
odin.dep.no

Fefles»
a k s j o nTe’7W.

gasskraftverk

Regjeringen: Spiller ballen til SFT

Fellesaksjonen
mot gasskraftverk

vil om nødvendig
bruke sivil
ulydighet mot
gasskraftverkene.

Regjeringen synes fortsatt at
gasskraftverk er en god ide.
Men først skal SFT behandle
co2-utslippene. Gasskraft.selskapet

Naturkraft AS er eid
av Statoil, Norsk
Hydro og Statkraft.

Her er noen nyttige adresser for
deg som vil lese mer om
gasskraftverkene, og som har
tilknytning til internett.

Fellesaksjonen
mot gasskraftverk:
www.grida.no/ngo/tmg/
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Jeg kommer rolig Men perleugla starter opp Og fuglene!
i det duse kveldslyset sine langrnodige serier Nå ropes det

..i .

og oppdager stripen ut i kjølig natteluft. fra alle sider.

rTrte
!;2LkO.

Trosteneskraftigerøster,

etterenlngdags søvn ‘ g mot uglen — ISm:OPlfr%€St. %

: ‘

mirr:fçZL5 varme dagen der

Men en svak refieks men svarer sa fra motsatt kant starter orrhanene opp Spettent er intense Beveren hviler
fra vannet og ganske nær bakom asen Alt etter klanghunn og styrke Fuglene er pa matsøk
kan skimtes Vi har fin kontakt Buldnngen legger seg sender de ut sine virvier,
Så enkelt, en stund. som en undertone noen skarpe oiange, Dette er skogen
sa rolig og bølger opp og ned andre hule og korte vi pleier a møte
Så vakkert. Demringen kommer som en tidløs hilsen Tørrtrærne gir så mange Men menneske:
Og så stille. tre timer efter, til den nye dagen. valører og toner. Du vet ikke hva skog er

En underlig tid, Det lyttés før du har sett
da detaljer frigjøres. Så splintres luften over lange avstander, og hørt
Såvidt aner jeg av den første virvelen { iL Efter hvert hvordan dagen blir til.
torvmosens farger. fra en våken spette. vet de om hverandre.

Et dempet, malmfullt svar Det er da skogen
Men se! kommer drivende langveisfra. virkelig lever.
Tjernet lever!
Famlende frostrøyk Budskap sendes j
som et drivende slør ører lytter

____________

fra ene bredden hoder vrir seg
En skoddebanke Make søker make.

-p

bygges opp der ute
og fyller hele gropa Og plutselig .,

dertjerneter. ersolenoverasen, j N- r
bitvis skjult av gammmelt greinverk
Denfrigjørseg
og sprer sin lysflom I h

overalleaserogvann g i
Den siste famlende frostrøyk
løser seg opp
til ingenting.

s

i
i

i



Jernbane betyr miljøvennlig transport,
og det er Jernbaneverket som legger
grunnlaget. Jernbaneverket stiller

miljøkrav til seg selv og til alle vi
samarbeider med.

SIM
Sunn hordiand
Interkommunale
Miljoverk

Ei moderne verksemd for

handtering av avfall frä

hushald og næringsliv

Ta gjerne kontakt for meir
informasjon I

SUNNHORDLAND INTERKOMMUNALE MIUØVERK

SVARTASMOGET, 5419 FITJAR - TELEFON 53 45 78 50 TELEFAKS 53 45 78 60

4

- Saman om eit betre miljø

Vi skal utvikle jernbanenettet for det 21. århundrets behov Jernbaneverket



Av SIRI LEHNE NILSEN (TeKst og foto)

Hvis vi skal ha matte og norsk hele tida,
blir det bare surr i hodet, så det er goy å
jobbe i skolehagen, konstaterer tredje
klassingen pa Bro skole i Oslo. Der har
elever og lærere luket fram den gamle
skolehagen igjen. Den blir viktig i
forbindelse med nytt natur- og miljøfag i
grunnskolen.

To tilfredse fjes titter opp fra et en skog
av raharbra. — Vi har fått lov til å ta med
hjem! De er best med sukker på!

Bortenfor villniset er klassekamera
tene i gang med å luke og vanne
potetakeren. Til høsten skal ransler fylles
med selvdyrkede grønnsaker, og bæres
stolt hjem til blokkleiligheter med
hageareal som begrenser seg til en
verandakasse eller to.

Hagebok og pågangsmot
Skolehagen er gammel og tradisjonsrik,
men har ligget brakk i mange år. Bil for
bit ma ugresset vike for grønnsaker og
bær.

3 mål skolehage spesielt tilrettelagt for
piggsvin, fugler og insekter skal lære
Stavanger-elevene om biologisk
mangfold. Naturvernforbundet (NNv) i
Rogaland har nettopp mottatt Henry
Ford-prisen for arbeidet.

Vi søkte om en liten jordlapp, og
fikk tre mål, sier Anne Fjermestad,
P° mus motor for prosjeketet «Ville
naboer» i NNV Rogaland. I april gikk
hun løs på det gjengrodde området, og
med elevenes hjelp legges det best
mulig til rette for smådyr.

If uskas og spesialkonstruerte kasser

Vi begynte denne varen, og tar det litt
forsiktig i starten, sier I lanne Holt. I lun er
en av fire lærere pa skolen som ble sendt
pa et kort hagekurs i vinter. Deretter
kjøpte hun seg hagebok, og satte i gang.— Skolehagen har kommet i tillegg til

skal tjene som bolig for piggsvin. En
dam og en vegg av leire, murstein og
gammelt tre skal lokke til seg insekter.

— Insektene vil trekke til seg fugler,
og vi setter opp fuglekasser i trærne,
forteller Fjermestad.

Krydderplanter, frukttrær og
bærbusker blir det også plass til.

«Ville naboer»-området ligger i
Solhaug skolehage, og skal være et
supplement til det vanlige hagearhei
det.

— Ungene storkoser seg her, og blir
elleville når de finner smådyr. Etter

alt annet denne våren, så mye har skjedd
hui og hast. Men fra høsten er vi to lærere
som har fått satt av timer til å jobbe med
hagen, så da regner vi med å få mer orden
på sakene.

- Skolehagen kan bli nyttig i forbindelse

hvert er det meningen at de skal overta
forvaltningen av området, sier
Fjermestad.

Førskolelærer-studenter på
Høgskolen i Stavanger skal også
involveres i arbeidet. I løpet av høsten
skal de lage informasjonsmateriell om
hvordan man kan legge til rette for ville
naboer.

På forsommeren ble arbeidet med å
opprette og bevare biologisk mangfold i
sentrumsnære områder belønnet med
Henry Ford-prisen. De io 000 kronene
kommer til å gå til drift av området.

med at natur og miljø blir eget fag i høst,
tror Holt.

Kravene til hva elevene skal
gjennomgå i dette faget gjør skolehagen
svært nyttig. Ungene skal blant annet
observere plantenes livssyklus, kompos
tere avfall, utforske dyr og planter i
nærmiljøet. kjenne de viktigste hær,
frukter og grønnsaker, følge årstidene og
forstå sammenhenger i naturen. Men
også i forbindelse med andre og mer
teoretiske fag kan skolehagen trekkes
inn, mener hun.

Hagen til Bryn skole skal drives etter
Økologiske prinsipper: Uten sprøytemid
ler og kunstgjodsel.

Jeg syns det er riktig i forhold til
natur og miljø-faget, og vil prøve å gjøre
elevene bevisste pa hvorfor, sier 1 lolt.

Hva er ugress?
I sommerferien tar frivillige lærere og
skolefritidsordningen over jobben med
luking og vanning — sammen med en
familie som har parsell ved skolehagen.
En del pensjonister blir trolig også
involvert i arbeidet etter hvert.— Vanning er lett. Men det er vanskelig
å luke. Plutselig har man tatt bort for
mye, sukker en svett elev. Tiden vil vise
om potetriset gikk med i dragsuget. E

Kan skolehagen skape aktive
miljøvernere? Leder for
skolehagene i Oslo, Tore
Faller, håper det.

Tyske undersøkelser viser at jo mer
miljøundervisning ungene får, jo mer
apatiske blir de i forhold til hva som kan
gjøres med problemene, sier Faller, I lan
tror årsaken er stort fokus på problemde
len, ikke losningene, og terpingen på at
menneskene har
skylda.— Mange unger
tror de ikke kan
hevetie sei i naturen
uten å gjøre noe galt.
1 skolehagen far de
gjøre noe positivt i
og med naturen. De
knyttes nærmere
naturen, og blir
forhåpentlig mindre
apatiske.

Dessuten har de godt av å få et
forhold til hva de lever av. A se at det

krever noe å dyrke grønnsaker tror jeg er
sunt for dem. Det er ikke bare å trykke på
en knapp, og vips har man en fiks ferdig
gulrot.

Lang historie
Skolehagens historie strekker seg tilbake
til begynnelsen av dette århundret. Før
den tid hadde en del skoler «lærerhager»
som et tilskudd til lønna. Det var ikke
uvanlig at elevene deltok i arbeidet der.-- I da liiper skolehatene brakk
mange steder. Med natur- og miljøfag kan
det hende mange blir tatt i bruk igjen.
Men dessverre — jeg tror en del skolehage
areal har gått med i forbindelse med
utbygging knyttet til 6 års-reformen.

— Begynn smått
Til lærere som skal starte opp med
skolehage gir han følgende råd:— Begynn med et område som er for
lite! Det er fort gjort å gape for høyt. Men
det er bedre med et lite og velstelt areal
enn store områder man ikke makter å
stelle. Så får man heller øke arealet etter
hvert. L

Bønder på Bryn
Barns miljøapati øker jevnt
og trutt med mengden
miljøundervisning hevder
forskerne. Da er det på tide å
komme seg ut.

Skolehage gir sm miljøvernere

— Surt men godt! Bryn skolehage har et stort område med rabarbra.

Skolehagesjef:

Tore Faller.

Pris til piggsvinbolig

NÅIÇ9N LUNDE
CDI’3TAI1\ERTRAIdSPc2RT AB

Besøksadresse: Alnabruvn. 5 - Tif.: 22 64 53 00 -Telefax:22 65 90 35

Vårt tirma har over 25 ars erfaring med avfallshandtering og kildesortering ved
vårt sorteringsanlegg pa Alnabru.
I de senere r har vi også deltatt aktivt i ri’ earbeider hvor selektiv riving og
kildesortering med maksimal satsing på gjcnhruk og miljø.
Vi har hall Norges stØrste riveprosjeki for OSL —Oslo Nye HoedIlypIass pa (iardermoen.
Dette omfatter o er 150.000 in2 h gninger som er revet etter de nye kriteriene for selektiv rivmg.I tillegg har vi hatt mange ulike
oppdrag for de ulike deler av lhrs aret.
Vi har her hatt en gjenhruksprosent pa over 90 /i og satset pa bruk a mye spesialutstyr:

FLISTYGGERE FOR IRODUKSJON AV TREFLIS FOR PLATEPRODUKSJON OG ENERGIGJENVINNING

SPESIALKLØR TIL GRAVEMASKINER FOR SELEKTIV NEDRIVIN(; AV HUSENE.

SPESIELLE BETONGTYGGERE FOR Å KNUSE BETONGI:N 0(1 FJERNE ARMERING

EGEN SALGSHALL FOR SALG AV MATERIAIÆR OG UTSTYR FOR DIREKTE GJENBRUK

EGET TEAM FOR MILJØSANNERING OG HÅNDTERING AV MILJØFARLIGE STOFFER 0(1 KONSTRUKSJONER.

EGET ASBEST TEAM FOR HÅNDTERING AV ASBESTFOREKOMSTER.

Samtidig har vi hatt store oppdrag med opprensking av fyllinger og gamle deponier samt behandling av forurensede masser

i grunnen.

Vi har utviklet et meget nært samarbeid med andre firmaer i bransjen fhr å kunne tilb3 kompetanse og resurser for å kunne
håndtere de varierte arbeidsoppdragene.
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olid dagstursekk
riatomisk dagstursekk med meget
d passform. Type: Bergans Birke
iner, 35 liter. Sekken har polstrede

regulerbare skulderremmer, regu
rbar brystrem, bredt hoftebelte,

Naturvennlige Tskjorter
• Skaff deg en naturvennhig T-skjortç av meget
god kvalitet! Disse skjortene er laget av 100%
økologisk dyrket bomull, dvs, dyrket uten
kunstgjødsel og produsert på en mest mulig
miljennlig måte. Ingen allergifremkallende
kjemikalier. Du kan velge mellôm tre ulike
motiver av truede arter illustrert av
Kristin Stephansen-Smith.
arenr. 6139 Gaupe SIM
Varenr. 6140 Gaupe L
Varenr. 6141 GaupeXL
Varenr.6I42LundeSIM
Varenr.6I4LundeL •

Varenr. 6144 Lunde XL
Varenr. 6145 Marisko SIM
Varenr. 6146 Marisko L
Varenr. 6147 Marisko XL
Pris kr 269,- Medlemspris kr 225,-

— — — — — — — — — —

bærehåndtak, romslig lokkiomme,
festepunkter for utstyi’ utenpå
sekken, feste for sidelomrer
(lommer kan kjøpes løst) Naturvern

forbùndets logo trykket på lokket.
5 års garanti mot fabrikasjons

og materialfeil.
• Varenr. 3102 rød

Varenr. 3103 blå
Pris kr 749,-
Medlemspris kr 679,-
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RFSIRK(IVRT PAPIR
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Fargerikt brevsett
Eksklusivt Flora brevsett med høy kvalitet:
Dette papiret er en reproduksjon av
håndlaget papir, tilsatt blomster, blader
og strå. Sett med 10 ark og 5 konvolutter.
Varenr. 2224. Pris kr. 39,-
Medlernspris kr. 29,-

Upledd
odt og varirn ullpledd fra Berger.
selige farger som passer like
tdt på hytta som hjemme i.sofaen.
ørrelse I 30 x 200 cm. Kan vaskes
i 30 grader.
arenr. 6508. Pris kr. 489,-

Knusfri ståltermos
High mountain ståltermos,

knusfri, veil. pris 260,-
Verv I og termosen er din!

i
NatÙr og
miljøleksikon
Omfattende oppslagsverk med
omlag 3000 artikler om natur
og miljø. Rikt illustrert md
tabeller, fotografier og tegn-.

,. inge. Pris’kr. 409,- Medlems
pris kr. 369.-
Verv 2 og oppslagsverket
er ditt!

Naturvernforbundet!

/
4;

Uflpledd
Gödt og varmt ullpledd fra
Berger. Koselige farger som
passer like godt på hytta som
hjemme i sofaen:Str. 130 x 200
cm. Kan vaskes på 30 graders
ullprogram. Veil. pris 489,-
Verv 3 og pleddet er ditt!

TI?1{T

.______

Gjennom å verve

medlemmer til Natur

vernforbundet er du med

på å styk’ke arbeidet for å

bevare livsmangfoldet

rundt oss. Medlemmer

gir oss mer engasjement,

Verv flere medlemmer til
flere stemmer for natur

(( vern, bedre økonomi og

mer innflytelse.

På dénne siden ser du

noen av de vervepremiçne

du kan få. Har du andre

ønsker, så gi oss beskjed.

Fyll ut hvilken premie du

ønsker. Vervepremien vil

bli sendt til deg straks de

du har vervet har betalt.

Hvis du sparer vervingene,

blir de stående tilgode til

du velger deg enverve

premie.

— — — — — — — — — — — —

JEG HAR VERVET:

I
Hovedmedlem • Li Pensjonist

2
Hovedmedlem Li Pensjonist

3
Z Hovedmedlem Li Pensjonist

4
• Hovedmedlem Li Pensjonist

(i Y L DEN I ).•\ L S
STORE \l)IU)ISKE

FLORA

-

1W) &II)SSHI R(•

LtO4UI SIL%BLRe

*
Nordens flora

Det mest komplette opp
slagsverket som finnes.

Rikt illustrert og omfatter
over 2500 arter.

Verv 5 og oppslagsverke
er ditt!

esti1Hngskupong

Antall Varenr. Varens navn Str. Pris Sum

Eksped. gebyr 35,-

Gave til NNV

Totalt

avn: Medlemsnr.:

dresse:

)stnr./sted Tif.:

Jeg ønsker en ny produktkatalog tilsendt. 4/97

Kan sendes
ufrankert.

Adressaten
vil betale
portoen.

,e.._,,...
-

___t—__— .•-,—- -•.•-., -,

SVARSENDING
Avtalenr.: 152 220/5 Pb.

+.4J NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

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

1968
Kan sendes

5
ufrankert.

Adressaten

vil betale

portoen.

Li Hovedmedlem Li Pensjonist

Vervet av:
Medl.nr.:

Navn:

Adresse’

Jeg ønsker vervepremie:
Li Ståltermos Li Ullpledd
Li Natur- og miljøleks. Li Nordens Flora
Li Jeg sparer vervingene

SVARSENDING
Avtalenr.: 152 220/5 Pb.

NORGES
NATURVERNFORBUN

Grünerløkka postkontor
0505 OSLO
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løfte den 9 kg tunge fuglen i været.

første egget kommer. Den første — og
heller ikke den andre forplantningen
pleier å bli særlig vellykket. Det unge
paret har lite erfaring — og ofte knuses
egget under de tunge fuglene. Først i ro
ars alderen har paret fatt den nødvendige
trening, og fra nâ av kan de produsere en
unge år om annet.

Kongealbatrossen og vandrealhatros
sen hekker ikke
hvert år, men
annethvert år.
Tiden strekker

ikke til, for
ungen sitter i

reiret nesten et helt
år. Men albatrossene

trenger ikke forhaste
seg, for de har et langt

liv foran seg. En kongeal
batross pa Campbell ble

observert i 8 sesonger pa
rad, sa det er ikke utenkelig at

kland Island albatrossene kan bli like
gamle som oss mennesker —

bade 70 og 8o år.
?7pbel/ Island

Uvær er godvær
Alhatrossen er fuglen som fikk

hrisen til å blåse, sies det. I hvert fall er
det ingen fugl som utnytter kuling og
stormkast mer fullkomment enn de store
albatrossene. Her gjelder regelen: uvær er
godvær. Hvis vindhastigheten dropper til
under 16 kilometer i timen, klarer den
ikke å holde den tunge jumhojet -kroppen
oppe. Da må den legge seg pa sjøen, men
her i sørhavet skjer det aldri.

Itreddegradene mellom 30 og o kalles
«the roaring forties». lier broler vinden
konstant. Ingenting bremser vinden. Den
larer rundt og rundt kloden, og med
vinden følger alhatrossene. Derfor har
oisa io av verdens 14 alhatrossarter

il hold i Sørhavet. En art hekker pa
ilapagosøyene ved ekvator, mens tre

i ri er ha r iii hold i det nordlige Stillehavet.
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1 nordlige Atlanterhavet er det ingen
hekkende albatrosser-- bare en og annen
som har kommet ut av kurs. Atlanterha
vet er rett og slett for lite for en fugl som
seiler jorda rundt uten a slå et vingeslag.

Da vi senere krysser det stormfulle
havet mellom Campbell Island og New
Zealand får vi et helt kobbel av alhatros
ser etter båten. 1-ler er vandrealhatrosser i
skjønn forening med svarthrynalhatros
ser. Den elegante gråalhatrossen flyr over
skurnskavlene — og en og annen
svartflekkalbatross og hvitpannealba
tross dukker ogsa opp fra intet. I tinievis
kan vi stå på dekket og observere
alhatrossenes flukt over bølgene. Flere
ganger ser det ut som om de skal slukes
av de mektige bølgene, men hver gang
kommer de seg elegant unna.

Alhatrossen svever som et glidefly og

To albatrossarter er sjokoladebrune.

Dette er den elegante gråalbatrossen

som her er fotografert på Sør.Georgia.

utnytter forskjellene i vindhastighet over
bølgene. Den flyr mot vinden for a oppnå
høyde. Sa glir den i ønsket retning og
mister gradvis høyde. Så må den igjen fly
mot vinden for å få loft, og så gjenta
prosessen. Denne fluktmåten kalles pa
fagspråket for dynamisk glideflukt.

Alhatrossene er på næringssøk, men
det er langt mellom føden. Fuglene må
overvake enorme havstrekninger for å
samle nok mat til seg selv og den
ventende ungen inne på land. Det går i
blekksprut og fisk, men alhatrossen er
dårlig til i dykke, så den er avhengig av at
maten nærmest befinner seg i overflaten.

Ved å følge hater haper de selvsagt på
litt hjelp. Fiskeavfall erkjærkomment
tilskudd. Dessuten kan det hende at haten
virvler opp mat til overflaten —i tillegg til
å skape fine vindforhold for en glideflyver.

Enorm vandringskapasitet
At alhatrossene har en enorm vandrings
kapasitet ble dokumentert allerede pa

‘
i8oo tallet. I T887 kom to gutter over en

“ død alhatross på en strand i Vest-
Australia. Rundt halsen var det en
metallkrage med en beskjed risset inn
mccl en nagle:

« r sjøfolk er skipbrudnc på Crozcl
Islands, 4 august 1887».

Dette var i8. september. Fuglen hadde

Det er imidlertid ingen tvil
om at tristanalbatrossen har
kommet til Norge for egen
maskin. Denne sjeldne
albatrossen ble fotografert av
Jostein Sørgård 20 nautiske
mil nord for Halten i
Trøndelag 13. april 1994.
Som navnet antyder hekker
arten på den isolerte
øygruppen Tristan da Cunha,
men den forekommer også
på andre isolerte øyer i det

reist 4 840 kilometer pa bare 4 dager.
Desverre var ikke redningen like rask
som fuglen. Etter at alarmen gikk, tok det
mer enn tre måneder før et fransk
krigsskip kom til Crozet. Alt de fant var
en tom hytte og et brev fra kapteinen.
Han fortalte at de hadde kommet i land i
to sma bater og holdt seg i livet pa et
matlager etter et annet skipsforlis. 12

dager etter at alhatrossen hadde levert
beskjeden, var matlagerel tomt, og i
desperasjon dro de til en annen øy. Det
franske krigsskipet fant ikke noen spor
etter det uheldige mannskapet pa 12.

De senere årene er alhatrosseries
vandringskapasitet dokumentert ved
hjelp av moderne teknologi. En vandreal
batross fra Sør Georgia som var merket
med satellittsender, fløy over i

kilometer pa bare 7 dager. I løpet av

sørlige Atlanterhavet.

0 Den desidert vanhigste»
albatrossen i det nordlige
Atlanterhavet er svartbrynal
batrossen. Den er påvist 7
ganger i norske farvann — fra
Svalbard i nord til Færder i
sør. Fire observasjoner er
gjort de siste 10 årene, og
det kan tenkes at det er
albatrossen «Albert» som
har tatt seg en luftetur.
«Albert» er nemlig en
svartbrynalbatross som helt
siden 1972 har hatt tilhold i
en havsulekoloni på
nordspissen av Shetlandsøy
ene. ‘Albert» tror at den er
en havsule, men har
foreløpig ikke hatt hell med
seg hos havsule-damene.
Den har derfor levd en trist
tilværelse mesteparten av sitt
liv, og har brukt store deler
av tiden til å sove.

Ifølge informerte kilder er
«Albert» trolig fortsatt i live.

denne tiden hadde den besøkt reiret to
ganger for a male ungen. Vandrealbatros
ser fra den australske øya Macquarie
beveget seg likeledes 50 000 kilometer i
løpet av 200 dager. I løpet av 50 år har en
alhatross kanskje tilbakelagt 8 millioner
kilometer.

Det tilsvarer io tur retur reiser til
man en.

Etter noen tusen kilometer ute på det
åpne havet settes kursen tilbake til
hekkeplassen. i-felt uten hjelp av
moderne satellittnavigasjon, skal
albatrossen finne den berømte «nåla i
høystakken», hvor reiret med ungen
befinner seg. Det er en utrolig prestasjon,
men den mektige glideflygeren har en
viktig fordel:

Den er alltid pa lag med kuling og
stormkast. D

Det er mange myter om alhatrossene. I
gamle dager trodde sjøfolkene at deres
sjeler ble reinkarnert som alhatrosser
og det hetod ulykke å ta livet av en
alhatross.

likevel har sjøfolk gjennom tidene
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Kongealbatrossen strekker ut vingene for å kjenne om vinden er sterk nok til å

Albatrosser i norske farvann

Oslo. Dette er første og siste
gangen denne albatrossarten
er sett på den nordlige
halvkule, og det har fått
ornitologene til å tvile på at
arten har kommet til Norge
for egen maskin. Man tror at
sjøfolk har tatt med seg
albatrossene og sluppet dem
fri i Buskerud, og følgelig er
gråhodealbatrossen nå
nedgradert fra ornitologenes
A-liste til den mindre
eksklusive B-listen.

Albatrosser
i norske farvann
Albatrossene hører hjemme
på den sørlige halvkule, men
en sjelden gang forviller
disse supernavigatørene seg
til den nordlige halvkule.

— I perioden fra 1837 og
fram til i dag er det observert
tre forskjellige albatross
arter ved 11 tilfeller i norske
farvann, forteller ornitolog
Torkild Jensen, som er
sekretær i Norsk sjeldenhets
komite for fugl. Komiteen
drives i regi av Norsk
Ornitologisk Forening og har
som mål og samle og
verifisere observasjoner av
sjeldne fugler i norske
farvann.

O I april 1837 ble to
gråhodealbatrosser skutt på
det islagte Fiskumvannet på
Eiker i Buskerud. Det ene
eksemplaret oppbevares i
dag på Zoologisk Museum i

To kongealbatrosser har funnet hverandre - og dagene går til flørting og gjensidig

fjærstell. Først i ti.års alderen gjennomforer de en vellykket hekking.

Linefiske truer albatrossene
Japansk linefiske etter tunfisk dreper 44 000 albatrosser hvert
år. \ïitenskapsfolk frykter at hele populasjoner vil forsvinne i
løpet av et tiår — og hele arter i løpet av 3 0—40 år — om man
ikke straks gjør noe med fiskemetodene.

+



slaktet ned alhatross-kolonier. De mindre
artene kalles «rnollymawk» — et
nederlandsk ord for «durn make». Navnet
viser til alhatrossens manglende frykt
overfor mennesker. En rugende alhatross
lar seg ikke affektere av mennesker i det
hele tatt, og var derfor et lett bytte for en
fangst mann.

Alhatrossene har også blitt slaktet ned
av andre grunner enn matauke. På
Midway Island i I lawaii hekket titusener
av laysanalhatrosser og svartfotalhatros
ser i nærheten av en flyplass. I perioden
1959—i 963 var det årlig 300—400

kollisjoner mellom fly og albatross, og
det ble derfor satt i gang et omfattende
nedslaktingsprogram for å fjerne faren.
Over 54 000 laysanalbatrosser ble drept i
denne aksjonen.

Linetiske etter tuntisk
Introduserte dyrearter som katter og
rotter er også en fare for albatrossene.
men den største trusselen i dag er uten
tvil linefiske etter den blåfinnete
tunfisken, som forekommer i stormheltet
mellom 30 grader og o grader sørlig
breddegrad. Spesielt i Japan er denne
fiskearten høyt verdsatt — med en kilopris
pa over 200 kr.

Linefiskerne setter 2400—3000 skarpe
stalkroker daglig fra en hovedline som er

°PP til 100 kilometer lang. Som åte -

bruker man hlekksprut eller fisk, og det
tiltrekker seg horder med alhatrosser og
andre sjofugler. Det gjelder å være rask,
før krokene med atet synker til bunns i
skipets kjolevann. Noen alhatrosser er
heldie og får seg en godhit, mens andre
er langt mer uheldige. De går pa kroken
og blir med til 100 meters dyp og
dru k ner.

Det er ikke småtterier dette fisket tar
for seg av verdens alhatrosshestander.
Forskere fra New Zealand og Australia
har beregnet at det japanske linefisket
alene dreper 44 000 alhatrosser i aret.
Estimatet er fra i 990, og siden den gang
har fiskeriene økt betydelig. Dessuten er
det ikke bare Japan som driver linefiske i
disse farvannene. Fler finnes også flåter
fra Korea, Indonesia, Uruguay, New
Zealand, Taiwan, Peru, Brasil, I Iawaii,
Namihia og Australia. Antall fugler som
omkommer i linefisket, er derfor langt
høyere — kanskje mer enn det dobbelte.
Det vil si at mer enn i 00 000 alhatrosser
dør hvert år.

Tilbakegang
Vandrealhatrossen er en av de artene som
er kraft igst rammet av linefisket. I verden
hekker i dag 21 000 par, og det er en
reduksjon pa o prosent av den opprinne

lige bestanden. På Sor-(eorgia er
tilbakegangen nå én prosent i året. I
Australia har svarthrynalhatrossen gått
tilbake med 8o prosent, mens den totale
tilhakegangen er pa 30 prosent. To arter er
direkte truet; den japanske gulhodealba
trossen og heltealhatrossen som bare
hekker på Amsterdam-øya mellom Afrika
og Australia. Den sistnevnte arten ble
oppdaget i 1983, og bestanden teller bare
rundt o individer med bare hekkende
par hvert år. Også gråhodealhatrossen og
svartflekkalhatrossen er svært utsatt.

Alhatrossen er viktige symholarter, og
særlig Australia gjør nå bestrebelser for å
redde artene. Man ønsker nå at ii arter
skal føres opp i Bonn-konvensjonen for
trekkende arter. Men konvensjoner alene
kan ikke redde albatrossene. Derfor
eksperimenterer man også med nye
fiskemetoder. Hvis linefisket kan foregå
om natta, kan tapene reduseres med 90

prosent. Man kan ogsa gjøre noe med selve
1 ineutleggingen. 1-Ivis krokene ikke
eksponeres pä havoverflaten, men synker
umiddelbart — f.eks. under baten — kan
også store tap unngås. Men tiden er knapp,
og for å hindre ytterlige nedgang i verdens
albatrossbestander ma de nye fiskerimeto
dene tas i bruk umiddelbart. Problemet er
at mange nasjoner er involvert og at
fisket foregar i internasjonalt farvann. LI

)

BEHANDLING AV VANN. SLAM OG AVFALL.
Nos

• Biologiske renseanlegg for kommuner og industri.
• Rensing av drikkevann med nedstrømsfiltre og membranfiltre.
• Gjenvinning av prosessvann i industrien.
• Behandling av slam og våtorganisert avfall ved hygienisering, stabilisering,

avvanning og tørking.
Deponigass anlegg. SQUEEZIE

Ny teknologi for avvanning av slam
Høy tørrstoffinnhold

* Ingen støy

* Lite plass

* Rimelig investering og drift

Biosean Norge AS
Adr. Boks 145, 1324 LYSAKER. TI!. 67 1249 10

Adr. Boks 228, Aker Base, 4056 TANANGER, TI!. 51 85 32 50

60 . NATUR & MILJO 4.97



miljø og sikkerhet
Borealis AS pa Rønningen i Bambie handterer store mengder

brann- og eksplosjonsfarlige stoffer. Palagte krav til sikkerhet

og miljø er blant de strengeste i verden for denne typen

anlegg. Det drives et systematisk arbeid i alle ledd i

organisasjonen for a sikre at Borealis oppfyller krav til helse,

miljø og sikkerhet (HMS) med best mulig margin. Borealis har

ogsu undertegnet industriens miljø-ansvarsprogram (MIA), og

er med dette forpliktet til a arbeide for en kontinuerlig

forbedring av resultatene innen HMS, under full apenhet og

(lielog med vare omgivelser.

Fei yttel ligere information, ring:
Borealis AS, N-3960 Stathelle,
Tel: ‘17 35 57 70 00,
Ris: 47 35 57 75 61

3

0

$AL
FILTER

A/S Norske Shell

Markedets beste renseresultater innen
[L LINJEGODS

mekanisk rensing.
Oppfyller «Avløpsdirektivets»
primærrensekrav, (50% reduksjon SS og
20% reduksjon BOF.S).

• Lave investerings- og driftskostnader.

• Enkel drift og vedlikehold.

• Produseres i materialer som er enkelt
gjen vi nnbare.

• Gode reftranser.

Salsnes Filter AS
7817 Salsnes
Teleftn: 74 39 89 22 - Telefax: 74 39 89 50

LEBUfJcjemisI. Forbunc(

Klemisk Forbund oreaniserer 32 000
medlemmer innenlor klemisk teknisk og
metallurisk industri.

Forbundets viktigste oppgaver;

• arbeide med lØnns— og arheidsvilkar l’or sine medlemmer

• arbeide med tagopplæring og kompelanseulvikling

• arbeide med energi— og industrispørsmal lr sikre og
videreutvikle arbeidsplasser innenlor kjemisk industri.

TIf. 67 1304 10
Fax 67131307

- IIcon Ringeriksv. 175
1313 Vøyenenga

Filteranlegg for gass- og
stovrensi ng

fokus på helse,

Vifter - Varmevekslere
Industriventilasjon/Stovsugeanlegg

gjenvinning eller destruksjon.

Akutte forurensninger,
ulovlige eller ubehagelige
utslipp og “gamle synder”
kan nå håndteres av et

mobilt vannrenseanlegg.

W leverer også faste
installasjoner.

NOVAR
NORSK VANN- OG AVIØPSRENSIN6 A.S \\

\

Postboks 267 Skøyen, 0212 Oslo

Telefon 22 54 74 80 - Telefax 22 54 74 81

BEVAR OZONLAGET
Stiftelsen Returprosjektet er et

landsomfattende mottak av brukte
KFK-gasser for miljøriktig

STIFTELSEN

RETU RPROSJEKTET
Godkjent mottak av brukte. regulerte kuldemedier

• Horgenveien 227

• 3300 HOKKSUND

TIf. 32 70 02 60
Fax 32 70 02 59

HELLIK TEIGEN A/s
Jern og metallforretning Bilfrag \.__.—‘

Gjenvinning av
bilvrak, hvitevarer,

datautstyr og alle andre

typer stål og metaller.

Hellik Teigen AS
Postboks 2, Loesmoveien I

3301 Hokksund
Til: 32 75 36 22 • Fax: 32 75 44 84

0
MEMBER OF

I NTERNATIONAL
RECYCLINGBOREALIS



på klingen

Ikke eldst

I Naturvernforbundets brosjyre «Naken
og sårbar» hevdes det at Norges Natur
vernforhund er landets eldste miljøvern
organisasjon. Dette er ikke riktig. Ut fra
formelen «miljovern er naturvern pluss
kulturminnevern» er det Foreningen til
norske fortidsminnesmerkers hevaring
som er den eldste. Stiftet i 1844 er den
også verdens eldste fremdeles eksiste
rende miljøvernorganisasjon.

1>7. Borchgreviok

Husdyr, rovdyr og miljø —

replikk til Arve Fossen

kg er i tvil om det er rett å komma med
eit svar i denne debatten, men finn at det
må repliserast på nokre punkt i Arve
Fossens tilsvar til meg i N&M /97.

For å få det avklart først: Når det blir
antyda at eg representerer næringsinter
essene og slutta at eg driv med sau, så kan
eg opplysa at eg på ingen måte er knytt til
den næringa; staten held meg med brød
gjennom Posten.

Han karakteriserer min sympati for
sauehonden som tragisk, noko eg vel må
tolke som at vi har ulike verkelegheiter å
forhalda oss til. At vi har andre tilhove til
primærnæringane på denne sida av
landet må vi herre prise oss lykkelege for.
Eg må innrømme at vii alle fall ikkje har
så militante rovdyrmotstandarar som i
1-ledmark.

Pa våre kantar har vi hatt eit godt
tilhøve til landhruksorganisasjonane og
eg er sikker på at det er mykje å hente
gjennom samarbeid med dci som trass alt
i stor grad lever av naturmiljøet og er
avhengige av at dci forvaltar det på ein
iud male. Det er i alle høve ein for
lettvint påstand at «landbrukets
organisasjoner går ensidig inn for å sk-yte
hestandene sønder og sammen». Vi skal

oss for a komma i den stilling at vi
øydelegg eit samarheidsklima ved slike

)V( )sera nde pastandar.
Vidare hevdar Fossen, uten at han

prøver eller er i stand til å dokumentere
det, at eg tek feil med omsyn til kva som
er viktig for buetnad og naturmiljø. I lan
er her så fjernt frå torverkelegheit at eg
har vanskar med å ta han alvorleg.
Spørsmåla han stiller om prinsipj) i høve
til (biologisk?) mangfold mv. kan like
gjerne stillast andre vegen. kg viser til
slutten av mitt forrige innlegg der eg
listar opp utmarksheitets betydning for
naturmiljøet. Dette har også blitt
dokumentert i ein nyleg utgjeven
forskningsrapport.

Til sist: Korleis kan ein oppegåande
person hevde at «alle naturvernseiere er
vunnet ved konfrontasjon, ingenting er
vunnet ved kompromiss». Dette stemmer
i alle fall ikkje med mine erfaringar etter
nokre år i miljørørsla. Det er like gale
Som å seia at alt er vunne i krig, ingenting
er vunne ved forhandlingsbordet.

Er PVC miljøvenleg?

Tor Helge Gravem

I ein heilsides annonse i Natur & Miljø,
med overskrifta «På Norges tak», tar i’vc
Forum for seg taket på Polarsirkelsenteret
på Saltfjellet. Dette er laga av armert pvc
belegg. I annonsen står mellom anna: «En
skulpturhygning i landskapet — Bygget
med inspirasjon fra naturen, for å gli i ett
med den.»

Når takhelegget har tjent sitt formål
gjennom et langt liv tar Protan takheleg
get i retur for resirkulering. pvc er derfor

akseptert som et miljøriktig materiale
som ikke bidrar til å påvirke miljøet mer
negativt enn alternative materialer.

[Natur & Miljø 1/97 har Jens P.
Toldnæs ein artikkel med overskrifta
«Miljøgift over hele Norge». — Det er
Diethylheksylphtalate DEHP som er
spreid overalt i naturen, til og med på så
avsidesliggande stader som Femunden er
gifta funnen. DEiiI’ er ei miljøgift, som
kan skada forplantningsevna hos dyr og
menneskje, forstyrra fosterutviklinga,
skada immunforsvaret, nervesystemet og
hormonsyste met.

I Norge veit ein lite om kjeldene til
DEHI’. I Danmark er det bedre klarlagt. Ei
typisk kjelde til DLIII’ •utslepp er i’ve, sier
for: kar Bjørn Bråten ved NIvA. --Så langt
Jens P. Toldnæs.

?et er greit at i’vc-forum får inn
«miljøannonsen» sin i Natur & Miljø,
men der manglar ein kommentar frå
redktøren. Er ein ukritisk når ein les ein
slik annonse, kan ein lett tru at det som
står der er rett, særleg når «V> og
«Forum» har fått grøne bokstavar.

vc Forum er ein organisasjon som
består av ii konsern og bedrifter som
produserer eller brukar vc i produksjo
nen.
kg har nokre spørsmål til t’vc Forum:
r. Kven har godkjent i’vc som eit
miljøriktig materiale?
2. Kor mange tonn evc er brukt på taket
på Polarsirkelsenteret?
.

Kor mykje gassar og kva slag vert frigitt
om senteret brenn ned?
4. Er desse gassane skadelege for miljøet?
.

Kor mykje oska og kva vil den
innehalda om taket brenn?
6. Kor kjem DEHP frå?
7. Kva tid skal C’en i logoen bli grøn?

Godtskalk Enes

Antall rovdyr i Norge og
forvaltningen av disse

Naur & Miljø hadde i nr. 1/97 en oversikt
over antatt antall rovdyr i Norge. Disse
viser at med unntak av gaupe så har vi
svart små bestander av våre andre store
rovdyr. Men vi skal være klar over at
dette er minimumstall, sannsynlige
hestandstall er vesentlig høyere.

Som eksempel skal jeg vise til bestand
av jerv i Rondane/Knutshø. For J 995 var
hestanden her anslått til 5--6 dyr. Dette
stemmer dårlig med antall ynglende
tisper og lokale syn- og sporobservasjo
ner. Bare i Rondane er det dokumentert
tre ynglinger i r995. Det ble født
minimum sju unger og seks er vokst opp.
I tillegg viser lokale syn- og sporobserva
sjoner at det var to til tre voksne hanner

og to til fire ungdyr i området, Dette gir
en bestand pa 13—16 dyr, noe som også
stemmer godt med antall ynglende tisper.

Lignende nedvurdering er også gjort
for gaupehestand i Nord- og Midt
Gudbrandsdalen. Her er ogsâ den
virkelige hestand dobbelt så høy som de
offisielle tallene viser. Forskjellen på

virkelig hestand og de hestandstall som
forskningen og forvaltningen opererer
med er ogsa i stor grad med pä å forsterke

,—. rovdyrkonflikten.
Ç, I.okalhetolkningen/sauenæringen ser at

de offisielle hestandstallene «ikke henger
pa. greip» og blant annet har Lesja
kommune i vinter satt i gamt egne
sporregistreringer for å få noenlunde
falitelige tall for jervhestand i Snøhetta.

Når seniorforsker Tor Kvam i NINA

siste nummer av N&M pastår at
jevstamma i Sør Norge nærmest er
utryddet, så virker dette bare provose
rende og er med på å svekke tilliten til
rovviltforskningen. Men jervstamma i
Sør Norge er igjen truet av utryddelse.
Etter å ha vært i god vekst og utbredelse
fram til høsten 1995 er den igjen truet. Nå
av ulovlig avlivning på grunn av
frustrasjon blant saueholderne på grunn
av arrogant og misforstatt rovviltforvalt
ning. Dette er alvorlig, og når i tillegg fire
ordførere i Nordland nylig gikk ut og
oppfordret til ulovlig gaupejakt sa viser
dette at forvaltningen snart har mistet all
tillit i lokalbefolkningen. Og det er fare
for at tidligere Fylkesmann i Hedmark, na
avdøde Kjell Borgen hadde rett nar han i
intervju med østnytt 24. juni i fjor

uttalte: «Få tross av at de store rovdyrene
våre har vært fredet i mange år, har de nå
på grunn av misforstatt forvaltning
dårligere vern enn på lenge».

Denne utviklingen ma snus. Og hvis
Naturvernforhundet mener alvor med
sitt rovdyrengasjement er det på tide at
dci likhet med Natur og Ungdom
forsøker å sette seg inn i realitetene i
rovdyrforvalt ningen. Ideologiske fraser
kan nok virke positivt overlor de fleste
medlemmene, men det løser ikke
rovdyrkonflikten. Her må det forstaelse.
samarbeid og tillit til, og uten at partene
gir og tar litt hver vil alle tape ikke
minst rovdyrerie. Dette har vi ikke råd til.

?r Vorlcinn

I denne spalten kan alle si sin mening om aktuelle natur- og miljospørsmål.
Skriv kort og under fullt navn. Redaksjonen forbeholder seg retten til å forkorte. Innsendte manus blir ikke
returnert. Skriv til Natur & Miljø, Boks 6891 St. Olavs Plass, 0130 Oslo.

Noen ser en gammel kanne, vi ser en ny
Hvert år genereres 100.000 tonn avfall fra plastemballasje og folie i Norge. Plast bør, skal, kan og vil gjenvinnes, og det er vår
oppgave å utvikle, organisere og styre ordninger for innsamling og gjenvinning av plastemballasje. Målsettingen er klar: Innen
1999 skal minst 80% av plastemballasjematerialet i Norge gjenvinnes. Det betyr at 80.000



Tekst: DANIEL SELLEVOLL

Tgninq ARILD DAHLEN

I)r. UnIQum er den rasmarte vitenskaps
mannen som stiller alle sporsmal og har
svar på alt mellom himmel og jord.
l3lekkulfs utsendte dro hjem til ham for å
undersøke nærmere hva han forsker pa
fortiden.

l-{an bor i et merkelig hus, nærmest et
kråkeslott. Ut av et par av vinduene siger
røyk med forskjellig farge. Det lukter
godt. Opp av taket strekker det seg et høyt
tårn med en glasskuppel i toppen. I
kuppelen kan jeg skimte nesten et dusin
ulike raketter. «Kun for spørsmål om alt
r::ulig rart» star det pä postkassa. Jeg
banker på den store dora og venter.

meg. Men før jeg får sagt noe
som helst, hører jeg en
stemme: — Hvorfor svømmer
fisken i stim? Dr. UnIQurn
stiller spørsmålet ut i løse
lufta. I tan snur og gar innover
før jeg i det hele tatt har
rukket å tenke over spørsmå
let. Jeg følger etter.

Vi gar opp en trapp og inn i
et rom stappfullt av mikrosko
per og mystiske blandinger
som hobler og freser. — Stille!
roper han.

l)r. [JnlQum trekker en
stoppeklokke opp av
frakkelommen og stirrer
forventningsfullt inn i en
glassheholder fylt med en
merkelig væske. 1-lan kikker
på klokken, og idet den gir
signal, skynder han seg å
tilsette en dråpe av et

En snål gluping
Dr. UnIQurn ser utrolig snal ut. l)et
avlange hodet og den bustete sveisen
sammen med det sprukne brillc’glasset,

får ham til å virke som en ordentlig

vitenskapsmann. ( )g det er ) nei i ( pp del

han er — en glupi ng som rsker på alt
han kommer over, I laos nysgjerrighel tar
aldri slutt.

Er du opptatl av nne annet enn å
finne svar pa alle mo ige e,åter, dr.
UnIQurn? Jeg legger merke til at jeg
avbrø[ ham. l)r. i InlQurn var midt
i en fork ring om hvorfor
bladene på trærne skifter farge
om høsten. l-lan stopper opp og
tenker seg om.

—Neeei, jeg hedriver vel
dagene for det meste med å
oppklare uhesvarte spørsmal.
Jeg er støtt nysgjerrig, vet du,
sier han og gliser lurt. — Ogsa
liker jeg a komme opp med
spørsmål ingen andre har
stilt før.

Før jeg får sagt. noe mer, tar han meg i
armen og fører meg opp noen smale,
bratte trapper.

Derfor svømmer fisken i sum!
Nå er vi oppe i den stor glasskuppelen i
toppen av det høye tårnet. Dr. UnlQum
tar meg med bort til den største stjerne
kikkerten og ber meg titte.— Hva ser du? spør han.

— Stjerner og planeter, svarer jeg.
Ja, er det ikke fantastisk at umverset

er såå stort? Iladde vi bodd på en annen
planet, ville vi sett jorden bare som en
bitte Itten prikk langt der borte.

Dr. UnlQum fortsetter å plapre i vei.
—Har du tenkt over spørsmålet jeg

stilte deg? Det om fisken
— Nei, ikke...
Mer får jeg ikke sagt før dr. IinlQum

legeer ut med svaret.- du skjønner. Fisken er en
ordentlig smarting. I dag kjenner vi til
20 000 fiskesorter, og halvparten av disse
svømmer i stimer. Det er fordi de ikke
skal bli fiskemat, altså mat for større

fisker. Når en stor fisk kommer over en
fiskestim, blir den helt forfjamset og
klarer ikke bestemme seg for hvilken av
småfiskene den skal spise. Dermed kan
stimen svømme videre i fred. Smart, hva?!

Supert med miljødetektiver!
Ut av vinduet i glasskuppelen

kan jeg se at skogen er
dr. tinlQums nærmeste
nabo. Jeg forteller han
om alle miljødetektivene
rundt om i landet, og
spør om han er opptatt av
naturen og miljøet.— Om jeg er! svarer

vitenskapsmannen.
— I Iver eneste morgen

star jeg opp tidlig og trasker
rundt i skogholtet her. Jeg
trenger ren natur og frisk luft
for å tenke klart. Derfor er jeg

ogsä opptatt av vi må få en slutt på miljø
ødeleggelsene. Og jeg oppfordrer alle
miljødetektiver til å sende meg spørsmål
eller tips til andre ting jeg kan forske på.
De kan sende brevet til Hovedkvarteret,
og de som jobber der sender det videre til
meg.— Det er supert at det finnes miljøde
tektiver som passer på naturen vår!
avslutter dr.UnIQum. Li

Mot dr.Un(øum ijiii
Fikk du lyst til å bli bedre kjent med
dr.UnlOum? Hvis du er ti år eller eldre, kan
du treffe ham i Blekka åtte ganger i året.
Blekka er bladet for de eldste miljødetekti
vene, og der har dr. UnlQum egen spalte.
Der har han bl.a. fortalt om hvordan han
prøvde å lage strøm med en gammel
sykkel, hvordan mennesket fikk idéen til
faliskjermen og hvorfor strutsen har vinger
når den ikke kan fly. Og mer skal det bli!
Den som leser Blekka. får se!

Blekkulfs MUjødetektiver NFDREC,ATE 8, O,si.u

Mot
dr. UnIQum

en snål
gluping!
Helt i enden av Grublegata bor han, i
utkanten av et lite sted som kalles Klokstad.

c

Hvorfor svømmer fisken i stim?

\ Døra går opp, og jeg forsøker å presentere

Hjelp Stiand
og vinn en
overraskelse!
Hvilken av de tre løse
bitene passer inn i pusle
spillet til Stiand? Skriv
svaret på et postkort, og
send det til Blekkulfs
Miljødetektiver, Nedre gt. 8,
oi Oslo. Merk kortet
«Natur & miljø 4/9 7)0. Da
blir du med i trekningen av
flotte overraskelsespremier!

brennhett stoff han har stående.
— Fiks ferdig, sier han stolt og ser bort

på meg. Du må virkelig unnskylde min
noe uhøllige opptreden, men jeg var midt
oppe i et vitenskapelig eksperiment. Jeg
har nettopp klart å lage den skjønneste
parfyme av vann fra «den gule flod» i
Kina blandet med en væske jeg selv har
laget av norske viliblomster.

Det forklarer den gode duften utenfor,
tenker jeg og studerer vitenskapmannen
foran meg mens han snakker uavbrutt
videre.

74.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -I
i Vil du bli miljødetektiv?
I Medlemskap for 1997 koster 125 kroner. Blekkulf-pin med teksten «Vi skal arve

I Medlemmene får åtte spennende med- jorda» hvis du sender inn denne
lemsblader i året. Dessuten får du en super kupongen.

I Navn Født Evt. annen betaler I
Adresse Adresse I

I
Postnr./sted Postnr./sted

Foresattes underskrift (Klipp ut og send til Btekkulfs Mitjodetektiver, Grünertokka postkontor, 0505 Oslo)
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pa’natur_011 Miljø
Grunn Coop, okologisk dyr—

ktt pn ut i1gte plintisjer.

Selv ernhollisjen er ut

viklet nwd hensyn

til miljuet. l’ruv

Grunn Coop i

dog — unn deg

en gud kupp koïte

NIVAè
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iil’jlli,inrliriil i iil,tl,ii,i.,’r,
ViJ{iiiiiii lii r iiif ulii(isR iii

NIVA utfører oppdrag rettet mot blant annet:

* kommunale forurensninger:
systemanalyser, kjemisk og biologisk rensing

* miljogifter, sur nedbør og industriforurensninger
* landbruksforurensninger
* overgjodsling av sjøvann og algeoppblomstringer
* kystsone- og vannbruksplanlegging

Hvem tar hånd om DINE sparepenger?
I Norges første alternative bank har du trygghet for hvor
pengene tar veien. Be om å få tilsendt vår prosjektliste.
Cultura er banken for personer og virksomheter med en
livsstil som også omfatter et nytt forhold til penger.
Vi trenger nå mer kapital til våre prosjekter. Bør ikke
også du eller den virksomhet du arbeider i, ha en konto
i Cultura? Pengene går til framtidsrettede virksomheter.

Prøv oss!

EULTI]RA SPAREBANK

NIVA Postboks 173 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 22 18 51 00 - Fax: 22 18 52 00

\

Husholdningsapparater

Postboks 6800 - St Olavs plass,
0130 Oslo-t1f22 361790

som tar vare på miljøet

MILJØGEOLOGI AS
kan hjelpe deg med:

* Grunnvannsundersokel ser * Prøvepumping
* Store jordrenseanlegg

Grunnvannsforsyning, avfallsdeponier

* Deponiundersokelser

* Georadarmåling
* Forurenset grunn

Almeveien 7,
1555 Son
Tif.: 64958905
Fax: 64 95 8532

Dronningens gt. 25
1530 Moss
Tif.: 69240175
Fax: 69240176

og forurenset grunn
Vi loser miljoproblemer / jord, fjell og grunn vann

NOÆBY
““ NORSK TEKNISK

8YGGEKONTROLL AIS

i iAD( lvi NDI 1N01 NIOR I R M IF

Wdm. Thranosgt. 75— Postboks 2710 St. Hanshaugen. 0131 Oslo
Telefon 22 2041 00— Telofax 22 20 1489

A vdellngskontorer:
Bergen, Fredr,kstnd, Kristi, nsind, Skien. Stovangvr, Tromse

Trondheim, Alesund

Teknoloiusenieret
Pb 247. 7501 Sljordal
Tlf:74 112 1741)
Fax: 74 112 1741

II
er er en koffenyhet tur deg

som er likt’ glod i notur og

milju som i god koffe:

Ei flrmd MuliiconsuIi-qrupptn

The ‘Company

ENGANGSTALLERKENER

Et naturvennhig alternativ fra:

The Chinet Company AS

Viul - 3500 Hønefoss

TIf. 32 12 34 22 - Fax: 32 12 24 56

ined gud milju—

si invittighet!

GRØNN
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GARANTERT

ØROI.OCISK DYRKET
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