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Det er grunn til å tro at
Kjell Magne Bondevik og
andre politikere har lyst

til å løse miljøproblemene. Vi har
undersøkt om de har makt til det.



oris og Bul var to
skikkelige svin.
Det vil si de var
anske søte når
dc var små,
men det ble det
etterhvert slutt

pa. bris var grovere enn Bul
‘I’. dcii fysisk sterkeste av dem.
ti Il scoret nok litt på at han

var penere enn Boris, likevel
vn (1(1 han som ble skutt først.

I )e to var overraskende gode
vin ner selv om Boris var den

‘in i realiteten hadde makta i
i in av sin råhet og sin fysiske

lyt ke. Iboris var mye tyngre
n ti Il — jeg husker vi lurte
inn det kunne være leveren

ni ‘ji inte utslaget.
I lii var som sagt Bill som

il, skutt først. Det skjedde
ikke uten dramatikk. Skytte
iii var en «proff». Han brukte
en I iiikalibret pistol slik prof
lii iitte gjør. Bill ante tilsynela
tende fred og ingen fare, men i

et mikrosekund før sknddi’t
gikk av gjorde han en rask
bevegelse til venstre og skiiil
det gikk ibakken. Kanskje
dette litt typisk for Bil I; dit ii

han tilsynelatende var tetdit’,
men fant en utvei. 1-lans lit’,
var likevel talte, selv inn i’
tror han likte å spille oss delte
siste peket.

Da Bill til slutt ble skutt i’

det med et rent skudd ett i

hodet. Han led ikke.
Vi lurte på hvorda i I I, ti

ville reagere på l3ills død I le
hadde jo på en iii>

hverandre hele tideii Ville
han savne ham (1111 ille
han rett og slett se lni le nr
ved å «regjere» aleni’
målet var ikke helt relevant
ettersom Boris skulle to Ii,n
og, men det viste liii ‘ Ikke
selv.

Vi regnet med il lot vIlle
være enda mer si’iti’ i enn
Bill og selv «priultiti ti,ildr en
bekymret nyve i men d
han skred til vei kil
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i at man humule I i iii
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i> ‘ y i ner.
liii står det også alt om:
‘i liii man moser lunger,

I I hr I i rmer, parterer hjerter,
I i nyrc’r og sylter labber.

ti ni i det hele tatt gjøre alt
clv in, Isett fra trikintesten —

iii vil in næren ta seg av.
i,’ tenk på all den tiden

puier på å ikke gå i
hint ukku’n. jeg mener; vi var tre
tykkei og i løpet av en liten
onu lag hadde vi laget oss

hi’verlnustei! Vi laget leverpos
lei! leverpostei erjo ikke noe
ii,uiu lager — det er noe man

kjøper. Se for deg overskriften;
lre bymennesker lagde lever
miste selv!

)g;— 7, kilo—takk skal du
lii, Ibonis!

tor OSS mer eller mindre
nrbinc mennesker er det ofte

SlO øl lå st hvordan ting egent
lig ‘i. Nu ljei1står bare et pro
hlu’,n. ta sin,, ikke stod heskre
vil i .I,uIJisli’II: Sprø svor! •

I urelgens rike
Elgen i Sarek er ikke som andre skandinaviske
elger. Fullstendig vern i en årrekke har framfos
tret selve urelgen.

Tema: Samferdsel
ldrettsfolk kjører mest bil, i Trollhåttan kan du
kjøre buss som går på kloakk og fiskeslo, og
kanskje er ikke toget så miljøvennlig som du
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«All makt i denne sal», sa Johan Sverdrup i Men hvor mye
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I Tristesse for torsken 42
Kvoten for norsk-arktisk torsk endte til slutt nesten fire ganger
høyere enn forskernes anbefalinger. Hvorfor gambier vi med vår
kanskje viktigste fiskeriressurs?

Hyse i karry 44
Norske fisker møtte bærekraftige kollegaer. Indiske fiskere kry
dret tilværelsen i Steigen.

skole, g59) her står det klart
lyilehig at barn og dyr må
ii’s fra tunetførslaktingen

Vold, dop og biologisk mangfold 56

Innhyggerne kaller landet sitt «Locombia». Loco
er spansk og betyr gal, og det er helt riktig at
Colombia er et litt merkelig land. Forøvrig er det
verdens rikeste. På biologisk mangfold.
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UTFORDRINGER
Det er en kjensgjerning at det siste århundret før tuse
nårskiftet har gitt kloden litt av hvert å slite med. Indus
tri, samferdsel, automatisering og kjemi var gaver til en
utviklingssulten verden. Det tok tid før man så de nega
tive konsekvensene av utviklingen. De siste tiårene har

de dukket opp, med beskjeden om at
utvikling ikke bare er framskritt.

Vi har gjort kloden varmere, vi har
— lagd hull i ozonlaget, vi har gjort vårt

for å tømme havet for fisk, gjort isbjør
nen tvekjønnet, utsatt følsomme sjødyr

Og galskapen for dødelig gift for at redere skal slippe

fortsetter med lavere driftsutgifter pä flåten sin,
vi har hogd ned eller brent regnskog for
å dyrke dop eller fôr til husdyr. Og gal-

skap en får lov til å fortsette. I flere land dyrkes og omset
tes det genmodifisert mat, uten at man vet noe om lang
tidsvirkningene av å spise maten. Klimautslippene er
ikke på vei nedover. Heller det motsatte. Verden rommer
tusener på tusener av kjemisk framstilte stoffer. Mange
av de vet vi lite eller ingenting om.

Samtidig blir det vanskeligere og vanskeligere å gjøre
noe mcd problemet. Sanmfunnets globalisering, den
økte mengden multinasjonale selskaper, kapitalens
kamp for sine særrc’ttigheter: De enkelte lands myndig
heter har ikke alltid så mye de skulle ha sagt i forhold til
miljøspørsmål. Ofte blir man avhengig av internasjonale
avtaler. Avtaler som tar år å drive fram, og som til slutt
kan ende som kompromissavtaler uten den helt store
effekten.

Tusenårsskiftet handler om datakræsj og feiring i nor
ske medier. I andre land har det nye åntusenet blitt fram-
stilt som et symbol på håp: Håp om fred, om respekt for
menneskerettigheter, god mattilgang eller bedre kår for
miljøet. Over store deler av kloden framstilles det nye
årtusenel som et være eller ikke være for mennesker og
natur. Men ikke hos oss. Vi skal bare feire, og bekymre
oss litt for hva som skjer med klodens datamaskiner.

Det nye årtusenet starter med en real hangover, mil
jømessig sett. Vi får krysse fingrene for at viljen og evnen
til en real opprydding blir resultatet av hodepinen.

Alle heslutningstagere får herved et lykke til på veien.
Dere andre får ha et godt nytt årtusen!

1
Abonnement institusjoner kr 340,’

Abonnemnnt enkeltpersoner kr 225,’
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Annonser: Narurvernforbunder’ :r,r’:II,’nu,’,rrv::,’

Narv,uur,,Ivrburrdrrn Morkedkontakt 225, Potboks 342 SOntrur,,, 0101 CIo, Norr>,
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— Vi lITT ‘jirI vårt tidligere

i rykkii oi iiikuleringen var
et rt;lll.Tl av press fra Mon
SI lii. I le nekter. Vi har også
spurt Molsalito, og de gir oss
si ni ine SVT r, forklarer Paul
Kingsliorl II, assisterende
redaktør 111w lcologist.

l-lan forstår ikke hvorfor
trykkeriet plutselig valgte à
sensurere bladet. Trykkeriet
hadde gjort jobben sin i minst
tjue år, uten å kommentere bla
dets innhold en eneste gang.

— Vi har hele veien angrepet
multinasjonale selskaper, uten
frykt. Jeg skjønner ikke hvor
for trykkeriet plutselig ble
redd for å havne i retten, sier
Kingsnorth.

Hans eneste forklii il

Monsanto tidligere I
rettssaker som en ;Ii’ It,IiIl

sjon. Den minste ki i il I ittu il

bedriften endte i rei iii I )rIle
visste The Ecolot’,ii iii de
skapte The [vIoi,%Iii’

Nummeret var dei ni kI.i’iI
med advokater, snu i 41
Monsanto ikke ville lei Muh

Kampanje for
kampanje
joumalistikk
Hva er avisenes oppgave i en

stadig mer globalisert ver

den, hvor multinasjonale

selskaper får stadig mer

makt? Kampanjejournalis

tikk, ifølge The Ecologist.

Assisterende redaktør Paul Kings

iurth sparer ikke på kruttet når
han omtaler miljejournalistikkens
fi itltiCI.

— Kampanjejournalistikk er fram-

tidens viktigste virkemiddel. Vår
oppgave er å angripe folk og selska
per med makt. De multinasjonale
selskapene blir stadig sterkere,
mens de respektive lands myndig

heter blir tilsvarende svakere.
Taperne blir til sist vanlige folk, som

ikke kan gjøre noe fra eller til i det
store spillet. Men de kan handle ut
fra den informasjonen de får
tilgang til. Derfor er det vår
oppgave å gi dem så mye informa

sjon som mulig, mener Kingsnorth.
The Morusanto Files er det største

stykke kampanjejournalistikk
noensinne fra The Ecologist.

— Bladet kom til rett tid, behovet

for denne type informasjon var stor
over hele verden, sier Kingsnorth.

Han håper The Monsanto FiIes vil

bli et eksempel for journalister over

hele kloden, særlig i forhold til

alternative publikasjoner.
— De store selskapene ser på de

alternative mediene som deres
største trussel. Det har de grunn til.

I England er det ingen som tror på
verken myndighetenes eller de
store avisenes informasjon om
genmodifisert mat. Det er de alter
native mediene som har troverdig-

het på dette feltet. Denne trenden
vil sannsynligvis bli forsterket med
årene, tror Kingsnorth. 0

som er viktigst for Kingsnorth.
— Det beste ved det vold

somme opplaget er vissheten
om at folk faktisk sluker bladet,
at de har behov for det. Behovet
er oppsiktsvekkende. Det er
tross alt sjeldent at et magasin
selger like godt et helt år etter
utgivelsen, sier Kingsnorth.

Forholdet til Monsanto er
forøvrig temmelig anstrengt.
Ifølge Kingsnorth har Mon
sunto forbudt alle ansatte å
suakke med folk fra The Eco
li ij’,ist.

— Det multinasjonale sel-

Syremedlemmer
i Monsanto, verdens ledende
bioteknologifirma, presser nå.

hardt på for å få styret til å
stoppe prøveplantinger med
genetisk modifiserte vekster i
England.

Ifølge avisen The Indepen
dent taper Monsanto nå så
mye penger på det dårlige
omdømmet firmaet har
pådratt seg i engelsk opinion,
at flere av styremedlemmer
krever at prøveplantasj ene må
stoppes helt.

Styreformann gir seg ikke

Monsantos styreformann, Bob
Shapiro, insisterer imidlertid
på at forsøkene må fortsette.
Monsanto har allerede tonet
ned virksomheten med gene
tisk modifiserte planter bety
delig i England, og flere ledere
i Monsanto uttrykker nå frus

skapet ser faktisk på oss som
en trussel, sier Kingsnorth for
nøyd.

— Hvorfor valgte dere å
angripe akkurat Monsanto?

— Først og fremst på grunn
av selskapets historie. Mon
santo startet sin virksomhet
med å produsere miljøgifter på
20-tallet. Selskapets historie
siden den gang er en sammen
hengende rekke av umoralske
handlinger og løgner. Sist,
men ikke minst, var selskapet
først ute med storsatsing på
bioteknologi. D

trasjon over den suksessen
miljøsiden har hatt i kampen
mot firmaet så langt. Kilder i
Friends of the Earth (eoe) i
England hevder at Monsanto
nå bare har 30 plantasjer igjen
i England. Ifjor var tallet i io.

Ifølge The lndependent on
Sunday er USA bekymret over
Monsantos vanskeligheter i
England. Clinton-administra
sjonen har derfor lagt tungt
press på engelske statsråder
for å få tillatt en en ny genmo
difisert mais-type, utviklet av
Monsanto, i engelske matvare
butikker.

Dersom Monsanto må gjøre
ret rett i England vil det være et

Monsanto blander seg inn ifor
beredelsen til en ny pakistansk
lov om planteforbedring. Selska
pet prøver åfå Pakistan til å
svekke et lovforslag som skal
utvide beskyttelsen av planteva
rianter.

• MUDDASSIR RIZVI, IPS

Ifølge ansatte i det pakistanske
ernærings- og jordbruksdepar
tementet, har Monsanto uopp
fordret kommet med forslag
som selskapet ville ha med i
Loven om rettigheter for plan
teavlere.

— Monsanto trekker ogsà i
mektige tråder for å påvirke
lovgivningsprosessen i sin ret
ning ved å sende brev til stats-
ansatte og ha møter med poli
tikere, sier en funksjonær i
departementet.

Den kommende avtalen
krever at landene som under-
tegner skal utvide beskyttel

tungt slag for bioteknologi
industrien. Det vil også være
et betydelig nederlag for stats
minister Tony Blair som har
gjort støtte til bioteknologi til
en integrert del av Lahours
politikk. Kongehuset på sin
side har, gjennom prins Char
les, sagt tydelig fra hva man
mener om genmodifisert mat
etter en massiv reklamekam
panje fra Monsanto tidligere i
år, og det engelske folk er som
vanlig opptatt av hva de kon
gelige måtte mene om aktu
elle spørsmål

Paria-varer

Mens Statens Petroieumsfond
har investert tungt i biotekno
logiindustrien, også i Mon
santo, er det flere og flere som
advarer mot slike investe
ringer. Europas største bank,
Deutsche Bank, tror genmodi
fiserte organismer vil bli et
paria-område for investorer og

sen av plantevariasjoner,
enten gjennom patentord
finger eller et eget system.

Pakistan har valgt det siste
for å kunne gi mest mulig
beskyttelse til bøndene mot
flemasjonale frøselskaper som
nå øyner et lukrativt marked i
utviklingsland. Monsanto er
et av de største selskapene
innenfor dette markedet.

Lovforslaget vil blant annet
pålegge eiere av genmodifi
serte eller nye genspleisede
varianter til â betale erstatning
for skader som disse artene
måtte forårsake. Vurderingen
av slike skader skal foretas av
komiteen for biosikkerhet,
heter det i utkastet.

Dette har fått Monsanto til å
reagere. i6. august sendte sel
skapets administrerende direk
tør A. Rehman Khan en faks til
Avdelingen for godkjenning av
såvarer i den pakistanske stats-
administrasjonen og gjorde det
klart at en slik ordning ikke

varsler et kommende mareritt
for Monsanto.

F0E-talsmann Pete Riley er
ikke i tvil om hva som gjør
Monsanto upoulære i Eng
land.

— Monsanto kutter drastisk
ned på virksomheten på
grunn av folks overveldende
negative reaksjoner på den
aktiviteten de bedriver i Eng
land. Det er på tide de pakker
sammen og drar, sier han.

Ofisielt nekter Monsanto
for at det er snakk om å kutte
ut de engelske prøveplanta
sjene. Firmaet hevder at den
reduserte aktiviteten ikke er
bevis for at firmaet trekker seg
ut av England.

— Det har ikke vært disku
tert. Vi mener det er viktig at
folk får informasjon fra prøve
plantasjene, sier en Monsanto
talsmann i firmaets hoved
kvarter i Missouri.

Greenpeacelederen Peter
Melchett mener en retrett i
England vil



ARKTIS:

ålefisker, eller Oslo og er hoved
stad, vil man, i samsvar med
ELJs såkalte Luganokonvensjon,
kunne saksøke PCB

produsentene i Norge.

• JENS P. TOLDNÆS

1

Enten man heter Birkeland og er

Ifølge Naturvernforbundet er
det nå klart at selskaper som
har solgt store mengder PCB til
skipsmaling uten å sørge for
faremerking eller på annen
måte begrense mil jøskadene,
kan dømmes i Norge.

Dersom dette er riktig betyr

det at Monsatos kjemikalicav
deling, Solutia, som holder til
Belgia, kan stilles for norsk rett
selv om de har «flagget» ut.

— At selskapene kan døto
mes i Norge skyldes (LI
reglene, den såkalte Lugalli
konvensjonen, som sier at il

kompetente domstol er «dii
stolen for skadestedet». I i

vil gjøre vårt arbeid ro IL lei i.

Vår advokat driver nå \.er
etterforskning av i’eii i
sentene parallelt med at vi li.ir
kontakt med flere ro ulii part
nere for et soksnùl, -ir r3X
konsulent i Natur ei iforbun
det, Per-Erik Schulo
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Fakta
• PCB (otyktorerte bifenyter)

‘i en gruppe kjemisk fram

lille mitjøgifter. Att PCB i

riituren er menneskeskapt.

Stoffet ble satt i produk

jon på 20-tallet. Forbud

mot bruk av stoffet kom i

• Miljøgiften er tungt ned

brytbar og hoper seg opp i

Iiæringskjeden.

• Skadevirkningene som

inige av PCB-forurensning er

grundig dokumentert. Kreft,

redusert immunforsvar og

reproduksjonsevne samt
skader på nervesystem lever
og hud er blant disse.

alefisker, og mener noen må
sitte med erstatningsplikt for
skadene han og andre fiskere
har blitt påført.

Ekstreme PCB-mengder

Bakgrunnen for omsetnings-
forbudet er en hovedfagsopp
gave fra 1998 som påviste at ål
fra Bergensfjordene har used
vanlig høyt innhold av miljø
giften i’cs. Prøver tatt i ål viste
at man ikke kan spise mer enn
30 gram ål per uke fra enkelte
områder før man går over
myndighetens maksgrense for
inntak av miljøgiften. Selv om
PCB innholdet varierer sterkt
fra lokalitet til lokalitet, valgte
Statens Næringsmiddeltilsyn å
gå ut med et omfattende
omsetningsforbud.

deponikostnadene er medreg
nLt. Det er dette beløpet de
involverte selskapene vil bli
konfrontert med i annen
runde av en rettssak, det vil si
nar skyldspørsmålet er prinsi
1jielt avklart.

I et brev til Statens foru
rensningstilsyn (sFr) ber
Naturvernforbundets advokat
Oyvind østberg om innsyn i
informasjon SFT har holdt
hemmelig vedrørende import
og bruk av PCB. Dette gjelder
‘ilesiLit produsentnavn og
mengder p cb videresolgt til
tihile fabrikker.

• JENS P. TOLDNÆS

Dsom dette er rik
tig kan det få store konsekven
ser for livet i havet. Det er sær
lig reduksjonen av den tykke
flerårsisen som gir grunn til
bekymring.

Norske forskere har bidratt i
den tredje hovedrapporten til
FNs klimapanel (iPcc).I studi
ene som er foretatt av Nansen
senter for miljø og fjernmåling
(NF:Rsc) i Bergen, kommer det
fram at istykkelsen i Arktis
stadig minker. Havis er en god
indikator på klimaendringer
fordi den reagerer relativt rask
pa forandringer. I tillegg påvir
ker havisen klimaendringene

)‘ Birkeland bor i nærhe
ten av grenseområdet for
omsetningsforhudene, men
må likevel reise langt for å
kunne fortsette fisket:— Det finnes allerede en Mc-
fisker i nærområdet som ikke
er omfattet av restriksjonene.
Dermed er det ikke plass til en
til. To ålefiskere i et område er
en trussel mot ålestammen,
forklarer Birkeland.

Han driver fiske fra en fem
ten fots båt, og har dermed
ingen mulighet for å reise
langt med rusene sine. Inn
kjøp av ny båt ser han ikke på
som lønnsomt i forhold til
inntjeningen på ålefisket.

— Normal fangstmengde per
år har vært mellom to og tre
tonn. Med kilopris på 50 kro
nerfårjeg mao ooo til ioooo
kroner for fisken. Det er ikke
nok inntjening til å forsvare
kjøp av større båt, sier Birke
land til N&M.

Hvem er ansvarlig?

Birkeland har kontaktet Sta
tens Næringsmiddeltilsyn og
Fiskarlaget for a få klarhet i
om han har rett til erstatning
som følge av forbudet. Fiskar

gjennom en rekke forbindel
ser mellom isen, havet og
atmosfæren.

Ifølge klimabyrået CICEROÇ

blad c:ICER0NE er det Arktis
som har den største oppvar
mingen mens oppvarmingen i
Antarktis har vært mindre.

Flerårsis forsvinner

Forskerne skiller mellom
sakalt flerårsis, det vil si is som
har overlevd en sommersmel
ting, og førsteårs- eller sesongis.
NE 1(5 c undersøkelser avdekker

en betydelig reduksjon av fle
rarsis, det vil si en nedgang på
syv prosent per tiår. Ettersom
flerårsisen er om lag tre ganger
så tykk som sesongisen mener
forskerne at endringer i forde
lingen mellom de to istypene
både kan forarsake og reflek
tere en hav -klimaendring.

laget nektet å hjelpe siden han
ikke var medlem i organisasjo
nen. Statens næringsmiddel
tilsyn kunne heller ikke hjelp.
Her ble han henvist videre til
Naturvemnforbundet, som
lenge har kjempet for oppryd
ding i miljøgiftproblemene
langs kysten.

— Vi har selvfølgelig iklce
noe valg; vi må bare akseptere
at fisken ikke er egnet som
menneskeføde. Det jeg savner
er hjelp til å gå videre med
saken. Vedtaket har bare blitt
tredd over hodet på oss fiskere,

uten tanke pâ at vi faktisk mis

ter levebrødet vårt. Noen må
sitte på ansvaret, og de noen
burde erstatte våre tapte inn
tekter, mener Birkeland.

Tidligere har krabbefiskere
i Nedre Telemark fått erstat
ning etter dioksinforurens
ningen fra Hydro Porsgrunn
lndustripark. Fiskerne ble da
tilgodesett med et engangshe
løp som de selv måtte fordele
seg i mellom. Erstatningen var
ikke resultat av rettslig
behandling, og Hydro Pors
grunn innrømte ikke noen
form for skyld i forbindelse
med oppgjøret. -

De norske forskerne beteg
ner selv resultatene som opp
siktsvekkende og hevder at
dersom denne trenden fortset
ter vil det føre til en betydelig
endring av havissystemet i
Arktis, noe som igjen vil for
andre varmetransporten og

Engelskeforskere ber deg om en
tjeneste: En skjerv av datakrafl
til verdens største prosjektfor
klimasimulering.

• TOM ERIK ØKLAND

Det er forskere ved den engel
ske institusjonen Rutherford
Appleton Laboratory (RAL)
som nå er i ferd med å gjøre
prosjektet til virkelighet. I
korthet ber forskerne deg om å
installere et program på data
maskinen din som benytter
seg av ledig kapasitet når
maskinen er påslått, men ikke
i bruk. Programmet minner
om en slags skjermsparer, ved
at det aktiviseres etter en gitt
periode hvor maskinen ikke
har vært aktiv.

Prosjektet har fått navnet
Climate Simulation of the 2 ist
Century, forkortet Casino-21.

Prosjektets hjemmeside for
klarer bakgrunnen for bønnen
om ledig datakraft: «A kjøre
mer enn en håndfull langsik
tige klimasimuleringer er for
krevende, selv for verdens

utveksling av vannmasser,
samt havets tetthet og lagde
ling.

Tidligere i år kom det frem
at isen i Arktis er redusert med
en tredjedel, eller om lag to
ganger Norges flateinnhold,
siden syttitallet.

kraftigste super-computere.»
Forskerne mener dessuten
oppgaven blir enda mer uløse
lig ved at ulike modeller for
simulering gir ulike svar.
Håpet er derfor at noen hun
dre tusen brukere setter sine
datamaskiner i sving. Prosjekt-
ledelsen tror at hver maskin
vil bruke noe over et år på å
gjennomføre en enkel simule
ring. Men med ioo 000 bru
kere får man også ioo 000

simuleringer i løpet av denne
perioden. Og det er det behov
for. Ifølge forskerne er det flere
hundre parametre som teller
inn når man skal beregne
framtidens klima. Siden
mange av disse nærmest settes
ut fra gjetninger, er det millio
ner av mulige løsninger hvis
man vil prøve alle kombina
sjoner. Casino-21 vil forsøke å
dekke flest mulig.

Hvis du har en kraftig c
som har nok
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Menneskeskapte trusler

— Vi har nylig satt ytterligere
syv sindere ut nå i august. Det
vil sette oss i stand til å finne
iii hvor hvalene fra Tremblay
Suund trekker. Vi har også
minlert dataloggere på hva-
lene som har gitt oss utrolige
detaljer om dyrenes dykker
adferd, sier dr Mads Peter
Heide-Jørgensen ved Grøn
lands Naturinstitut til N8M.

Hval er viktig for den gron
landske befolkning. Både som
fode og som symbol på den tra
disjonelle fangstkulturen. Nar
hva len, med sitt karakteristiske
horn i pannen, burde kanskje
hatt et i siden istedet—til men
neskene. De største truslene
mot hvalene er menneske-
skapt. Tradisjonelt har fangsten
vært det største problemet, i til
legg kommer nye trusler, blant

annet oljeleting, miljø-
gifter og endringer i det
globale klimaet.

Dyrene fryser inne

— Hvordan påvirkes
hvalene av klimaendringer?

— Langsomme endringer i
isdekket betyr ikke så mye,
men vi vet at hurtige og, for
hvalene, uforutsigelige
endringer øker sjansene for at
dyrene fryser inne i isen. Fra
før er det kjent at narhvaler
regelmessig fryser inne og
omkommer.

Ifølge Heide-Jørgensen fin
nes det omlag o ooo individer
av denne arten i verdens
havene i dag.

— Hva med miljøgifter?

Forskere er bekymret etter at

over 100 døde gråhvaler er

funnet på vestkysten av USA

og Canada de siste

månedene.

Kadavrene som er funnil i
blitt skylt i land på stren li
delstatene Washington
Alaska i USA og i proii »fl

British Columbia i d1int
tillegg regner man med il

hundre driver rundt il

havet.
Tilsynelatende ha i li’ »I

sultet i hjel. Dette ml i •iI le
fall talsmenn for lii’
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klmn . innta nok oil til å pro.
tiomi’ lilsirei. •li. iiied spekk

lot kunne g;ciiiiiinfore sin
årlige reise fra i» i nghavet til

il nt .mtilk I.i

( 1n.I.l1 uiljøniiiiister,
I)avsd Andei» i har forsøkt å
kimmnw fram I »iisaken til tra
rolwn

lfrt ser I iii at det som
har kedd li. ii naturlig for
klarlng, mc Ille er allikevel
nne vI fli:i Li »»Le på. Det er

forelopig.
Det dansk-grønlandske sjø

pattedyrprosjektet omfatter
også merking av hvithval,
vågehval, ringseL klappmyss
og hvalross. Arbeidet skal pågå
i tre år til. Resultatene, som vil
bringe stadig ny viten om
noen av klodens mest ukjente
pattedyr, kan også brukes av
Grønlands Hjemmestyre i for
bindelse med regulering av
fangst, sjenanse fra skipstra
fikk og fra seismiske undersø
kelser og proveboringer. D

flere hvaler som har kommet
på land på USAS side av gren
sen enn pà canadisk side.
Siden USA er mer rammet enn
oss, kommer de til å ta seg av
forskningen i Beringhavet, sier
han.

Canadiske forskere som har
undersøkt kadavrene, er over
rasket over hvor underemærte
de enorme skapningene var.

— De hadde svært lave fettre
server. Spekkiaget var så tynt
at det så ut som om de rett og
slett hadde sultet i hjel, sier
Peter Ross, forsker ved Cana
das fiskeridepartement. fl

I
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Langt der nede: En ,iarhvtii, Vio u.iltt går oppiysninger om hvalens liv til

danske forskere. Bildrt » ,j
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Over 100 hvalkadavre skylt på land

Bensindrevne Volvo S80 er verdens eneste bil med godkjent miljødeklarasjon» Det betyr at den er

bygget ikke bare med hensyn til drivstofforbruk og utslipp, men med tanke på hele bilens livssyklus.

Lloyd’s Register Quality Assuranc-e Ltd har godkjent miljodeklarasjonen, som omfatter alt fra

hvordan vi organiserer vårt miljoarbeide internt til hvilke plastdeler som skal hvor når bilen endelig

vrakes. Akkurat det kan du trygt regne med vil ta sin tid.
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STATSBUDSJETTET STÄTSBUDSJETTET

Siden 1987 har bevilgningene til
buss og bane blitt kuttet med 6oo
millioner kroner. Natur og Ung
dom er mildt sagt misfornøyd
med regjeringens kollektivsat
sing.

• JENS P. TOLDNÆS

Natur og Ungdom er ikke
videre imponert over regje

Frets heitesesong i Hed
mark trodde mange at somme
ren 1999 ville bli blodig. Slik
ble det ikke. 1 midten av august
kunne Fylkesmannes miljø
vernavdeling i 1-ledmark for
telle N&M at rovdyrskadene
hadde stagnert, på tross av den
voksende ulvestammen i
området. Eneste fornuftige for
klaring var økt bruk av tiltak
mot rovdyrskader. Alt regje
ringen vil gjøre med saken er å
stokke litt på postene til tiltak,
samt a øke potten til rovdyr
skadeerstatning med 12,7 mil
lioner kroner.

- Priser ut rovdyrene

Medietalsmann Viggo Ree i
Foreningen våre rovdyr mener

ringens sastsing på kollektiv-
trafikk. Organisasjonen mener
forslaget til statsbudsjett fører
til at buss og bane fortsetter å
tape i kampen mot bilen.

— Siden 1987 har bevilg
ningene til buss og bane blit
kuttet med en tredjedel, eller
6oo millioner kroner. Stats
budsjettet som er lagt fram
legger opp til at vi skal fort
sette på dette altfor lave

det er på tide å rope et kraftig
varsko mot retningen for
norsk rovdyrpolitikk:

Vi har bare 8oo store rov
dyr her i landet. Antallet har
på langt nær okt sa mye som
enkelte vil ha det til. Budsjet
tel for 2000 innebærer en rov
dyrerstatning pa oo ooo kro
ner per rovdyr. Samtidig vet vi
at pa langt nær alle rovdyrene
tar tamfe. Da er det noe som
ikke rimer, forklarer Ree.

Han mener hovedproblemet
i norsk rovdyrpolitikk er at
man fortsatt pøser sau inn i de
mest rovdyrutsatte områdeng.— Med regjeringens bud
sjettforslag legger man opp [il
at dette kan fortsette. Saueei
erne vil fortsatt slippe dyrene
sine på utmarksheite, fordi de
får erstatning for eventuelle
skader. Mindre midler til
erstatning, og mer til omstil
ling ville fort til at disse høn
dene sannsynligvis ville

nivået, sier nestleder i Natur
og Ungdom, Elin Lerum Boas
son.

Boasson synes også det er
svært negativt at pålegget om
barne- og honnørrabatt blir
fjernet, slik at det blir opp til
fylkene å bestemme rabattene.
Hun mener dette vil føre til
mindre forutsigbare prissy
stem for passasjerene. I en tid
med presset økonomi i fylkes

endret drittstiiriiien, tror Ree.
Fo ren il i vi re rovdyr

mener penger I tiltak som
gjerding. gjil ing med vokter—
hund og lipn’inlv, samt sone—
ring son, tilsier il enkelte rov—
dy r on roler i I-. k komhi neres
med lit nii rkshti le, er veien å
gå.

— Regjiri liptils kurs er i
hvert ta li Iii plos. Det virker
som om liidsjtI I forslaget er et
ledd i å prise Fl vdyrene ut av
N( rpe, sier gev.

Et lyspunkt

lorinimitin vart rnvdyr ser et
eneste lvspn nkt i forslaget til
slmlshmnhjel I: li re millioner
kroner til el nvrrvåkingspro—
prm in tor de store rovdyrene.
gikt mo k niener Ree at beløpet
er r lite, men at det kan karak
teriseres sum «en grei start».

kommunene kan dette igjen-
føre til dårligere rabattord
finger for barn og eldre.— Hvis regjeringen ønsker â
redusere biltrafikken må de
være villige til satse på kollek
tivtrafikk. Folk må få et miljø-
vennlig alternativ til bilen.
Regjeringens forslag til sam
ferdselshudsjett inneholder
mange ord, rr lite handling,
sier Boassonl

Assisterende generalse
kretær John Petter Løvstad
i Norsk bonde- og småbru
karlag mener også at
regjeringens hudsjettfors
lag er defensivt.

— Med utviklingen for
rovdyrebestandene vil
behovet for tiltak mot ska
derpå bufe være enormt i
årene som kommer. Sett i
forhold til dette kan man
ikke kalle regjeringens
forslag for offensivt, for
klarer Løvstad.

Hvor mye burde regje
ringen ha hudsjettert med
til forebyggende tiltak?

Det kommer an på
utfallet av rettssaken mel
lom verneinteressene og
myndighetene. Hvis resul
tatet blir at man skal ha
ulv vest for Glomma, må
man øke potten kraftig.
Det vil rett og slett være

veldig dyrt å ha en større
ulvestamme der, tror Løvstad,
som lurer på om lvliljøvernde
partementet har forskuttert en
seier i rettssaken. El

Fakta
Forslaget til statsbudsjett

innebærer:

• 55 702 000 kroner til

erstatning for tap av bufe

(opp 12,7 millioner)

• 25 000 000 kroner til

erstatning for tap av tamrein

(uendret)

• 20 000 000 kroner til

forebyggende tiltak mot

rovdyrskader (opp 2 millioner)

• 8 000 000 kroner til

omstillingstiltak (ned 2

millioner)

• 4 000 000 kroner til et

nasjonalt overvåkingsprogram

Regjeringens forslag
til statsbudsjett
bevilger ikke en

krone til opprydning
av miljøgifter i
sjøbunnen langs kys
ten vår,

•TOM ERIK ØKLAND

norske fjorder har
omsetningsrestriksjoner og
kostholdsråd for sjømat. i’cB
forurensning er hovedårsaken.
Norske miljøorganisasjoner har
i løpet av de siste to årene påvist
at kildene til forurensningen er
enklere å finne enn myndighe
tene vil badet til. Fjorarets gift-
jakt paviste blant annet store
mengder PCII nær skipsverft og
malingsprodusenter.

- Minst 150 millioner

Naturvernforhundets Per-Erik
Schulze er skremt over regje
ringens manglende evne til å
ta fatt i problemstillingen.

—Vi har en forurensninssak
av så store dimensjoner at

-r regjeringen rett og slett ikke
4- evner å takle den på forsvarlig

vis, sier Schulze.
Han er rystet over 5FT-hud-

sjettets post til opprydnings
tiltak for gamle synder. I år
som i fjor ligger potten på
omtrent 20 millioner kroner.
Disse midlene er i hovedsak
tiltenkt opprydning i foruren
set grunn eller skipsvrak.

— Bare innledende arbeid i
forhold til 1013-forurensningen
vil koste i 50 millioner kroner,
mener Schulze.

Mer planlegging

«Opprydding i marine sedi
menter er svært komplisert
både miljornessig og teknisk,
og både undersøkelser og til
tak er svært kostnadskre
vende. Dette er derfor et lang
siktig arbeid, og samfunnets
samlede bruk av ressurser til
opprydding må nøye vurde

res», skriver Miljøverndepar
tementet i sitt hudsjettforslag.
Konklusjonen er knapt nok
revolusjonerende. Igjen skal
det legges planer for en opp-

• JENS P. TOLDNÆS

Unning og bruk av
olje skaper store miljoproble
mer for oss og de som kommer
etter oss. Regjeringens forslag til
mer penger til leting og utvin
ning, samt redusert co2-avgift er
derfor flere steg i feil retning,
mener Naturvemforbundet.

— Regjeringen presser på for
å øke et utvinningstempo som
allerede er for høyt. Den fore.
slår blant annet ioo nye milli

rydding, samtidig som man
skal fortsette undersøkelsene
på utvalgte områder.

— Statens forurensningstil
syn har faktisk nylig lagt fram

oner til et nytt forskningspro
gram for å øke antall utbyg
finger. I en situasjon der vi
allerede har funnet omlag fire
ganger mer olje enn det vi kan
brenne opp uten å skape far
lige klimaendringer, er dette et
steg i feil retning, sier fagkon
sulent i Naturvernforbundet,
Tore Brænd.

Redusert C02-avgift

Et annet steg i gal retning,
ifølge Naturvernforbundet, er
forslaget om å redusere C02-

avgi ften på sokkelen.
— Mil jøavgiften har vist seg

å virke slik at utslippene blir

en handlingsplan for foruren
sede sedimenter. Likevel vil
departementet igjen gå tilbake
til planleggingsstadiet. Det er
uforståelig, mener Schulze. El

redusert. En reduksjon i avgif
ten uten kompenserende til
tak er helt uakseptabelt.

Flertall i år?

Naturvernforbundet er likevel
ikke bare negative til Olje- og
energidepartementes budsjett-
forslag. Mer penger til vannbâ
ren varme og nye fornybare
energikilder hilses velkom
men selv om det er et stykke
vei fra regjeringens forslag til
dit den selv har hevdet vi bor
befinne oss.

Forslaget om å øke el-avgif
ten på alminnelig forbruk i ver
dens mest stromsløsende land,
samt en tilsvarende økning i
co2-avgiften på fyringsolje sees
på som svært positivt.

— Dette er i hovedsak det
samme forslaget som regje
ringen ikke fikk flertall for i
fjor. Vi kan bare håpe at sam
arbeidsklimaet er bedre i år,
sier Brænd. Cl

- Ingen satsing på kollektivtrafikk Fullstendig PCB-a

Defensiv
rovdyr
politikk

Regjeringen vil ikke gi en krone ekstra til tiltak

mot rovdyrskader neste år. Selv om årets

sesong har vist at tiltak faktisk fungerer.
• TOM ERIK ØKLAND

i

Ulven i Norge får anledning til å godte

seg med fårestcik også til neste år:

Regjeringen vil ikke gi mer til forebyg

gende tiltak.

Narurvcriforbundet mener norsk oljepolitikk er et steg i feil retning. Bondevik-regjerlngen vil blant annet

redusere CO2-avgiften.

I

Bondevik på stø kurs
mot den siste olje

At oljeutvinning skaper nærmest ufattelige
miljøproblemer ser ikke ut til å afl9sere
regjeringen. Naturvernforbundet er bekym
ret over holdningen, men begeistres av mer
penger til alternativ energi.
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andhruksdeparte
mentet har formulert et over-
ordnet mål for mat- og land
brukspolitikken som sier at for
brukerne skal trygges matvarer
som blir produsert på en etisk
og helse- og ressursmessig
akseptabel måte. Som et virke
middel for å styrke miljøinnsat
sen i landbruket foreslår depar
tementet blant annet å fjerne
miljøavgiften på kunstgjødsel.

— Det er vi veldig skeptisk
til. Uten miljøavgiften senkes
terskelen for å bruke kunst
gjødsel. Følgelig vil sannsyn
ligvis også forbruket øke. Det
er svært uheldig, slår daglig
leder i Norsk økologisk Lands
brukslag, Helga Norland, fast.

Lite miljøvennlig

— Hvorfor er det galt å bruke
kunstgjødsel?

— Først og fremst fordi
kunstgjødsel ikke er veldig
miljøvennlig. Det tærer blant
annet på ikke-fornybare res
surser som fosfor og kalsium.
Kunstgjødsel er dessuten vel
dig energikrevende å produ
sere, sier Norland.

Hun mener også transport
av kunstgjcidsel fra fabrikk til
jord utgjør en ikke ubetydelig
energikrevende og foruren
sende transport.

— I stedet for kunstgjødsel,
burde flere bønder bruke egen-
produsert naturlig gjødsel, sier
hun.

Norland forteller også at
bruk av kunstgjødsel kan føre
til feil næringsbalanse i mat-

enn konvensjonelt dyrka

mat, sier forsker Ane Bodil

Veterinær- og

Landbohøyskole i

København.

Søgaard har ifølge bladet Jord
vett jobbet i mange år med å
kartlegge forskjeller på økolo
giske og konvensjonelle mat
varer. Hun konkluderer med
at økologisk frukt og grønt har

varene.
Det kommer stadig mer

dokumentasjon på at mat pro
dusert i konvensjonelt land
bruk med kunstgjødsel ikke
inneholder samme mengde
næringsstoffer som man for-
venter å finne. Vi kan faktisk si
at matproduksjonen blir for
skjøvet i en retning som ikke
dekker det menneskelige
behov. Resultatet er at vi må
supplere med all verdens pil
ler og tabletter for å få i oss

sterkere krefthemmende egen
skaper, gir bedre reprodok
sjonsevner og i sterkere grad
kan motvirke blndpropp, enn
konvensjonelle varer.

Det er gjort få ondersøkelser
på mennesker når det gjelder
sammenheng mellom økolo
gisk mat og helse, own
Søgaard mener flere dyrefor
søk viser interessante og rele
vante sammenhenger. Blant
annet viser hun til to tyske for
søk på kaniner og høns.

Målt gjennom flere genera

nok næring og vitaminer, sier
hun.

Mer enn matvaresikker
het

Helga Norland understreker
også at økologisk matvarepro
duksjon dreier seg om mer
enn matvaresikkerhet.

— økologiske jordbruk betyr
ogsa at jordbruket er basert på
mer naturvennlige prinsipper
og skjer i pakt med naturen. I
det økologiske landbruket har
vi et mye vennligere dyrehold,
og vi bruker ikke giftige sprøy
temidler. Med økologisk land
bruk slipper vi antibiotika i
melken og dioksiner og sprøy
temidler i drikkevannet.

Norges Naturvernforbund
sier i en pressemelding at de er
fornøyd med signaler om et
mer økologisk drevet land
bruk. D

sjoner viste kaniner som var
fôra økologisk seg å være
vesentlig mer fruktbare. Dess
uten døde færre ungen

Forsøket med høner viste at
kyllinger som var fôra økolo
gisk vokste raskere og alt etter
32 uker hadde høyere vekt
enn sine artsfrender som fikk
fôr fra tradisjonelt landbruk.
De økologisk fôra hønene la
dessuten egg som hadde høy
ere gjennomsnittsvekt enn de
konvensjonelle.

Gift i
bøter
og
spann
Bergen kommune
har forurenset
jorden i flere barne
hager i byen. Nå vil
kommunen at forel
drene rydder vekk
den giftige jorden
barna deres leker i.
Foreldrene reagerer
med vantro på
forslaget.

• JENS R TOLONÆS

Berensere er ikke
kjent for å stikke hodet i san
den, og barn i Bergens barne
hager bør definitivt ikke gjøre
det.

Stikk i strid med anbefaling-
ene til Statens Fororensnings
tilsyn (5FT) har Bergen kom-

•JENS P, TOLONÆS

Konstituert plan- og miljøsjef i
Bergen, Reidun de Lange, pre
siserer at jordfjerningen i har
nehagene ikke er å oppfatte
som et pålegg, men som en
anbefaling fra kommunen.

de Lange bekrefter at kom
inonen har satt ut impreg

mune plassert ut lekeapparater
og sandkasser i trykkimpreg
nert tre. Dette fører til at jorden
rondt og under apparatene,
altså der hvor barna leker, blir
fororenset, blant annet med det
helsefarlige stoffet arsen.

— I tillegg er jorden foruren
set med bly. Etter at zi harne
hager er undersøkt viser det seg
at jorden i samtlige er foruren
set med blant annet arsen og
bly, sier May Britt Løvik i fore
ningen Bamas Beste, til N&M.

Foreningen, som teller
omlag 300 barnehageforeldre i
Bergen, er bekymret for at
barna deres leker i det kom
munen karakteriserer som gif
tig jord. Foreldreforeningen er
imidlertid mest provosert over

nerte lekeapparater og at jor
den i harnehagene må fjernes.

— Desverre er det blitt satt ut
et visst antall lekeapparater,
uten at jeg vet hvor mange det
er, med såkalt CCA-impregne
ring, det vil si at de er impreg
nert med krom, kobber og
arsen. Det er imidlertid ikke
nødvendig med fem meters
radius, det holder med én, sier
hun til N&M.

de Lange benekter også at
det er snakk om spesialavfall.

—Det er ikke riktig. Vi kaller
det ikke spesialavfall, men
spesielt avfall, sier hun.

Dyr dugnad

— Det betyr i praksis foreldre
dugnad. Ifølge kommunen må
vi fjerne sanden rundt hvert
lekeapparat i en radius på fem
meter og en dybde på 3° centi
meter. I tillegg må lekeappara
ter og sandkasser beises hvert
år.

Ettersom kommunen har
satt ut trykk impregnerte leke-
apparater etter at de nye
reglene kom, virker jo dette
ekstra merkelig. Vi betaler
dyrt for å ha ungene i barne
hage som kommunen deretter
forurenser, for til slutt å be oss

Ifølge de Lange er forskjel
len at jord som er spesialavfall
må lagres på spesielle avfalls
deponier, mens jord som er
«spesielt avfall» kan legges
andre steder.

— Den kan for eksempel
gjemmes i veifyllinger. Det
viktige er at man ikke bare
flytter den til et annet sted i
barnehagen, sier hun.

Bly er både tungt og dyrt

Ifølge de Lange er det også vik
tig å skille mellom forskjellige
typer forurensning i de for
skjellige harnehagene.

om å rydde opp. Kommunen
burde tenke på hva slags sig
naleffekt dette har, sier Løvik.

Et lite regnestykke

En sandkasse på fem ganger
fem meter vil med sikkerhets
sonen medføre at man må spa
vekk omlag 67 kubikkmeter
med jord. Ofte er det ikke bare
sandkasser, men også -flere
andre lekeapparater som er
trykkimpregnert i en barne
hage.

Med tanke på at jorda i Ber
gen ofte er våtere, og dermed
tyngre, enn de fleste steder i
landet blir det ganske mange
turer med Golf og Gaupen
henger for foreldrene som skal
være med på jorddugnad. [i

— Vi har gjennomført en
bydekkende undersøkelse.
Der det er store mengder bly
og PAH i jordsmonnet, noe
som er et problem i sentrums
nære områder, anbefaler vi
ikke dugnad. Det vil bli både
tungt og dyrt. I stedet har
kommunen søkt om fem mil
lioner kroner for å få ryddet
opp i disse barneghagene. I de
områdene som bare er foru
renset med arsen er det imid
lertid greit med dugnadsar
beid, sier de Lange. D

STATSBUDSJETTET

___________________________________

Prisen på kunst
gjødsel går ned

NYHETER

Landbruksdepartementet sier i sitt forslag

til statsbudsjett at jordbruksproduksjonen

må ivareta hensyn til miljø, dyrevern og hel

sekrav. Samtidig foreslår de å fjerne miljøav

giften på kunstgjødsel. — Galt virkemiddel,

sier Norsk Økologisk Landbruksforening.

• KRISTIAN JAHRE I c

i

at kommunen pålegger barne
hagene selv å rydde opp i foru
rensningene.

økomat best for helsa
- økologisk mat er sunnere

Søgaard ved Den Kongelige

- Ikke spesialavfall, men spesielt avfall
Jorden i barnehagene er ikke

spesialavfall, men spesielt

avfall, sier Bergen kommune

som innrømmer fadesen med

lekeapparatene.
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Et bedre miIiø
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Sexy
nok vi
da?

-Naturvernfor
bundet har altfor få medlem
mer i 20 og 3o-åra. Denne
gruppen må organisasjonen
klare å fä tak i. — Hele tillits
mannsapparatet har for høy
gjennomsnittsalder — og —

organisasjonen er foreløpig
ikke villig til å gjøre noe med
problemet! leste vi for en tid
tilbake i N&M bulletin (10/99

S.2).

Hva? Når ble det noens
ansvar «å fâ tak i» 20—30-

åringer? Når ble «ungdom»
en umyndig gruppe som må
taues inn til tjeneste? I mine
øyne er folk mellom i6 og 30

mer enn voksne nok til å sor
tere tankegods og retninger,
politikk og utfordringer for så
å finne ut hva de skal bruke
tid og krefter på. Sånn sett har
ungdom et selvstendig ansvar
for å storme hele det fordom
rade tillitsmannsapparatet i
Naturvernforbundet. Få
gjerne gjennomsnittsalderen
ned på baywatchnivå, hvis
det er det som skal til for å
skape en grønnere verden.

Derfor skal ikke Naturvern-
forbundet løfte en finger for å
få en eneste ungdom på kro
ken. Glem de folka som må
lures til et miljøengasjement
med alskens stæsj og
standups, webdesign, rap og

Mega Mocca. I overimorra er
dette glemt. Forbundet
trenger ikke folk som krever
fornyelse, men de som skaper
fornyelse; de som vet at de

Jrengs, ser at de har noe å til
7’føe og som faktisk gjør det.

Slike mennesker er det få av.
Og slik har det alltid vært.

Så fortvil ikke. Det har
bestandig dukket opp sanne
fornyere, kreative og radikale
personer, unge eller eldre,
kvinner eller menn. Felles for
dem er at de på eget initiativ
har gjort ett av to: Enten har
de uten problemer funnet
fram til eksisterende arenaer,
meldt seg til tjeneste og gått
løs på utfordringene sammen
med den eldre garde — eller så
har de, uten å spørre andre
enn seg selv, lagt grunnstenen
til nye arenaer, hvis de fant at
de gamle ikke dugde.

Begge deler er utmerket, og
jeg skal love at vi eldre miljø
vernere holder døra på vid
gap når det av og til stikker
innom et ungt menneske som
sier — Hei, jeg har en idé —
kom igjen! Hvilken
tillitsvalgt har slått igjen døra
for slike initiativ? Hverdagen
er imidlertid preget av utspill
som referert innledningsvis,
der de eldre får skylda for at
ungdommen ikke får ut fing
er’n. Der vi kan lese mellom
linjene at det er passe teit å
bli gammel. Feit og femti.
Med meeeninger. Kult det’a?
Voksne prater og prater og
prater. Skogen? Sikkert mon
sterdigg, men jeg zapper
videre jeg altså. Jeg lissom
bare er her jeg, skjønner du.
Mrnmm. Sexy du da? Harrre!

A, nei! NNV skal ikke
bruke særlig mange minutter
på surf med trendsettere for å
få de grønne greiene våre
sexy nok for sippen ungdom.
Kanskje med unntak av kam
panjen «Vern et juv og hiv
deg ut! Tenk positivt!»

Naturvernforbundet skal
derimot med verdens beste
samvittighet konsentrere seg
om miljopolitikk og saker
med vesentlig innhold. Vi
skal fortelle tydelig, refiektert
og engasjerende om
verdigrunnlag og
målsettinger. Og vi skal hver
ken bli yngre eller eldre, og
kanskje heller ikke flere. Men
vi skal bli bedre.

ARILD ÅDNEM

Verdens Natufond har ansatt

Rasmu5 1-tansson som ny gene

ralsekretær. Hansson Ønsker å

fylle en grønn nisje ved siden av
Bellona, og utfordrer Natui-vern

forbundet til «edel kappestrid»

• JENS P. rOLDNÆS

Det er en meget erfaren biolog,
byråkrat og miljøverner Som

tar over generalsekretærsti I
lingen i Verdens Naturfond.
Rasmus Hansson tar over etter
Stig Hvoslef som skal over i en
senior rådgiverfunksjon.

Hansson vært ansatt ved
Norsk Polarinstitutt i flere år,
og har blant annet jobbet med
ishjorn i polaromridene, i ti!
legg til jobben som avdelings
direktør ved instituttet.

Han har også jobbet for Mil
jøverndepratementel og
NORAD, blant annet i Asia,
Afrika og Sent ral Amerika.
1-lansson var med Natur og
Ungdom på syttitallet og ble
redaktør av Skog og Mark og
senere Miljømagasinet. Han
har nylig avsluttet studier i
internasjonal poi i tikk, øko
nomi og administrasjon ved
Trobe University i Melbourne,
Australia.

Men til tross for en biolo

Rett før år 2000 /ikk «o-årenes

tniljødugtuul sin 1cltager mmi—

mer ioo 000.

• JENS P. JOLDN/I 5

Familien Frøvik i Stavanger
meldte seg som deltagere i Mil
joheimevernet etter at datte
ren Marianne hadde hatt et
miljoprosjekt på skolen. Man-
anne Frovik ble inspirert av
muligheten til å tenke miljø-
økonomi i hverdagen og
rekrutterte familien sin, uvi
tende om at de derved ble del-

gisk og mangfoldig karriere;
Hansson har ikke glemt hvor
han kom fra, og ser fram til å
begynne i en organisasjon
igjen.

— Jeg har lenge hatt lyst til å
komme tilbake til miljoheve
gelsen, Sier Hansson til N&M.

1-Jan mener WWF er spen
nende fordi det er en enkel
prosjektorganisasjon med en
stor og kompetent organisa
sjon i ryggen.

— I en periode der det klas
siske naturvernet har vært litt
«ute å syklet» har wwr-Norge
ikke gått på akkord med sin
naturvern-linje, sier han.

Hansson kaster med dette
en ørliten grønn hanske til
Naturvernforbundet. Han
mener wwr og Naturvernfor
bundet fyller forskjellige roller
i Norge, men at de begge har
godt av litt edel kappestrid.

— Jeg er fortsatt medlem i
Naturvernforbundet, sier han.

Hansson er dypt uenig i at
wwv er skipsredernes og gods
eiernes lille naturvernkluhb.— Det er noe tull, men når
skipsrederne og godseierne vil
drive naturvern er ihvert fall
ikke jeg for fin til å samarbeide
med dem sier Hansson, som
gleder seg til å ta fatt på jobben
første februar neste år.

tagere nummer i oo ooo, og at
de fikk en splitter ny kompost
binge i premie. Og i Miljøhei
mevernets kontorer på Grü
nerløkka i Oslo, er gleden stor.

— Dette er svært gledelig,.
Særlig at «90-årenes miljødug
nad» klarte å nå den magiske
grense før vi går inn i et nytt
rundt årstall. Da vil kan hende
så vel slagord som arheidsme
toder bli nye i Miljøheimever
net. Men hovedmålet står
klart, vi skal hjelpe folk å leve
mer miljøvennlig, sier daglig
leder Dag Enda!.

Ny WWF-leder
utfordrer til
«edel kappstrid»

Å

NCC
NCC Anlegg AS
er et ledende entreprenørselskap i

Norge og har bygget landet i over 75 år.

Det er vi stolte av!

.»

:
NCC Anlegg AS
er et ledende selskap i utvikling av

Miljøheimevernet
brøt magisk grense

teknologi og metoder som vil bidra til

et bedre miljø for oss alle.

Det er vi stolte av!

[1 Ledningsrenovering
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NCC Anlegg AS
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.

møter godt forberedt til å løse

miljøoppgaver i det nye årtusen.

Dette blir en viktig utfordring!
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-
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NCC Anlegg AS
Mariboesgate 13, PB 454 Sentrum, 0104 Oslo

Telefon: 22 98 68 00,Telefax: 22 I I 28 60, E-post firmapost.anleggncceh.no - Internetc http://www.ncceh.no
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Det gjentar seg hver vinter. Millioner av metallpigger freser opp veinettet

i Oslo. I gjennomsnitt 100 kilo støv per bil med piggdekk. Det meste faller

ned langs veiene. Men de minste og etteste partiklene — svevestovet — kan

du finne igjen i en vinduskarm på Tveita, i en barnehage på Tåsen eller pà

et rekesmørbrød på Aker Brygge. Og i munn, nese og lunger pa samtlige

Oslo-beboere. Slik kan det ikke fortsette. Det sier seg selv.

GI BYEN PUSTEROM - KJØR PIGGFRITT
r ‘. — — —

I

Derfor innforer vi restriksjoner pa bruk av piggdekk innenfor byens grenser.

Ikke forbud, men eI solid gebyr for dem som fortsatt velger å kjøre med

pigger. Og en solid gulrot for dem som velger a skifte til piggfritt: 1000 kroner

i rofusjon tor de gamle piggdekkene. Gode nyheter for Oslo og alle som vil

bidra til en renere og triveligere by. Litt dårligere nyheter for dem som ikke

bryr seg.

Kjoper du nye piggfre vinterdekk, f5r du 250 kroner i refusjon for hvert av dine gamle piggdekk. Dette gjelder for bileiere med Oslo kommune

bastedsadresse, Oslo i henhold 1,1 Vegdirektorutets motorvognrvgister Dessuten slipper du piggdekkgebyrpå 1000 kroner perar Sa m ferd se I se ta t en



• JENS P. TOLDNÆS,

KRISTIAN JAHRE og JON BJARTNES

INN I RIJGIERINGSKVARTALENF tok
mellompartiene med seg høye mål fra
)pposisjonstid og E u -kamp; om langsiktig
ressursforvaltning, langsommere oljeut
vinning, global rettferdighet og respekt
for skaperverket. Et par år og en angreps
krig senere sitter Bondevik & Co og adrni
nisirerer AIS Norge, til forveksling likt
hva norske regjeringer har gjort før dem.
Som en tilbakeskuende olje og energimi
nister Marit Arnstad sa i et avisintervju i
høst:

— Jeg er ikke så viktig som jeg trodde jeg
var i starten. Mange tror nok at statsråder
har større makt enn de reelt har.

- Ut over sidelinjen

hans fått merke at Norge er et lite land i
verden. Og hvilken verden. Her er lederen
av regjeringens eget symbolske flaggskip,
Verdikommisjonen:

— Det foregår en globalisering på pre
missene til næringslivet, uten at det følges
opp av global politisk styring eller global
etikk. Før politikerne får mer makt over
det globale, tror jeg de fortsatt vil være
spilt ut over sidelinjen, sa Jan Erik Lang
angen, på et møte om langsiktige beslut
ninger i Oslo for noen uker siden. Før han
ble verdikommisær var Langangen direk
tør i Storebrand og styreformann i Statoil.

Multinasjonale selskaper

Den vanlige beskrivelsen av den globalise. ringen Langangen snakker om, går ut på at
varer og kapital flyter stadig mer uhindret
fra ett strøk på kloden til et annet. Men fly—
ter gjør penger og produkter egentlig ikke
— i virkeligheten er det nemlig noen som
flytter på dem. Og disse noen er for en stor
del multinasjonale selskaper, det vil si sel
skaper som er aktive i mer enn ett land om
gangen. Som for eksempel Kværner, Norsk
Hydro, Nesfié og Coca-Cola.

Multinasjonale selskaper er innblandet
i 70 prosent av verdenshandelen, og har
90 prosent av alle patenter på teknologi
og produkter. Som økonomiske enheter
er de større og mektigere enn mange land:
Over halvparten av verdens ioo største
økonomier er slike selskaper. De to største
bilfirmaene i verden, Ford og General
Motors, tjener mer penger på et år enn

bruttonasjonalproduktene til hele Afrika
sør for Sahara.

90 prosent av verdens over 40 000

. multinasjonale selskaper har hjemmeba
sene sine i de nordlige, industrialiserte
landene.

Én økonomi, én økologi

For de multinasjonale selskapene er det
store fordeler å hente ved å gjøre verden
til ett eneste, fleksibelt marked. Informa
sjonsteknologi og billig transport er to av
de nødvendige betingelsene for den glo
baliserte økonomien. En annen er inter
nasjonale reguleringer som gjør det van
skelig å begrense penge- og vareflytternes
virksomhet. Frihandeissystemer som E v,

EØS og nord-amerikanske NAFTA gir sel
skapene albuerom i avgrensede geogra
fiske områder, I global målestokk er det
Verdens Handelsorganisasjon (World
Trade Organization — wTo) som lager spil
lereglene. Målet er mest mulig frihandel.
Foreløpig er resultatet at menneskene på
kloden mer og mer er blitt deltakere i én
og samme økonomi. I dag er verdenshan
delen 14 ganger større enn den var i 1950.

Det er ikke alle som jubler for denslags,
heller ikke blant befolkningen i de rike

landene, selv om det stort sett er vi som får
servert de feteste bitene av markedets
usynlige hånd. Parallelt har det nemlig gått
opp for stadig flere at vi også er deltakere i
n og samme økologi. Global oppvarm ing,
hull i ozonlaget og spredning av visse mil
jøgifter gir effekter over hele planeten.
Andre miljøpåvirkninger, som svovelut
slipp og utarming av biologisk mangfold,
kan også foregå i ett geografisk område og
få store konsekvenser i et annet. Politiker
nes svar på denne type utfordringer har
vært internasjonale avtaler om utslippsre
duksjoner med mer. Noen av avtalene har
begynt å virke, andre har kanskje, som det
heter, framtiden foran seg. -

WTO knekker sju miljøavtaler

Men på den annen side: Kanskje ikke. I
høst lanserte Verdens Naturfond (wwF)

en rapport som konkluderer med at sju av
verdens viktigste internasjonale miljøav
taler trues av frihandelsbestemmelsene i
wTo. Blant de sju er klimaavtalen fra
Kyoto, Montreal-protokollen om beskyt
telse av ozonlaget, Biodiversitetskonven
sjonen fra Rio og den nye avtalen om
tungt nedbrytbare, organiske miljogifter.

— Hver gang en multilateral miljøavtale
ser ut til å kunne true økonomiske inter
esser, brukes WTO-reglene for å svekke
forslagene, sier Nick Mahey i WWF. Det
hører med til historien at wwtere oftere
observeres i smoking enn islender. De
aktive i denne organisasjonen er omtrent
så langt fra å være skapkommunister som
det er mulig å komme i den internasjo
nale miljøbevegelsen.

WWF er heller ikke alene om å ha opp
daget at fri handel med alle slags produk
ter ikke nødvendigvis styrker hensynet til
miljøet; eller at de multinasjonale selska
penes lobby-virksomhet sjelden har som
mål å gjøre miljøavtalene potte tette.

økonomien går foran

Det er ikke bare i verdensmålestokk at
økonomi prioriteres foran økologi når ett
mål kræsjer med et annet. Ifølge Statistisk
Sentralbyrås rapport Naturressurser og
miljø ‘999, kjennetegnes de miljøproble
mene vi løser i Norge av at de ikke truer
viktige økonomiske interesser, at de kan
løses rimelig med ny teknologi, eller at de
kan håndteres med direkte forbud og
påbud.

Og hvis ingen av disse betingelsene er
til stede, løser vi ikke miljøproblemene i
det hele tatt. Ifølge en fersk rapport fra
Framtiden i Våre Hender har vi nådd to av
i 8 miljømål som er vedtatt av Stortinget,
og som myndighetene har underskrevet
internasjonale avtaler om. Uten å øde
legge spenningen for leseren kan vi røpe
at Natur & Miljøs gjennomgang av sju av

de viktigste miljøutfordringene, som du
finner på de neste sidene, ikke nettopp
styrker et eventuelt inntrykk av at politi
kerne har kontroll på miljøutviklingen.

Ostekake på Nemesisbunn

Så kan man jo spørre hva politikerne
egentlig fyller tiden sin med: De sitter
kanskje på tenkeloftene sine og grubler
på hvordan de kan få tilbake litt av mak
ten over både økonomi og økologi?

Vel, i hvert fall ikke hele tiden. En av de
siste oppgavene for Stortingets nærings
komité før årtusenskiftet var å møte en av
Norges fremste eksponenter for den nye,
globaliserte økonomien, Aker R(;Is Kjell
Inge Røkke. På vei til mottakelsen på Aker
brygge fant Arbeiderpartiets Oddbjørg
Ausdal Starrfelt grunn til følgende utsagn:

— Dette er livets drøm som oppfylles for
oss alle.

Ifølge avisreferatene fikk Ausdal Starr
felt ikke bare livsdrømmen oppfylt, men
også æren av å ha verten til hords. Målti
det skal ha begynt med krabbekake og
blitt avrundet med ostekake på Nemesis
bunn, fulgt av Rosenborg mot Bayern
München. Etter oppvartningen ble en
blussende Anita Apelthun Sæle (KrF)
sitert på følgende:

— Han var så ærlig. Han sa rett ut at han
bor i London fordi han ikke ønsker å
betale mer skatt enn han trenger.

Som den bekymrede valutaspekulan
ten George Soros skriver i boka «Den Glo
bale Kapitalismen i Krise»:

— Det er ikke lenger nødvendig i. for
svare andre økonomiske interesser enn
egeninteressen. Suksess flyter en beun
dring som overstiger alle andre hensyn.

Med mindre man er fylkesmann, har
vært det eller snart skal bli det. Her er stor
tingspresident Kirsti Kolle Grøndahl:

— Vi ser jo at det er enklere å bli gjen
valgt som politiker hvis man tenker kort
siktig.

og lykke til med de neste tusen

Vi har altså dn jord, n økonomi og en hel
bråte politikere. En som egentlig ikke er
det lenger heter Kåre Willoch. Han opp
summerer politikernes utfordringer ved
årtusenskiftet på denne måten:

— Regjeringene må komme sammen og
bli enige om hvordan de kan justere for de
innebygde svakhetene i det kapitalistiske
system. Hvis ikke vil folk finne ut at de
ikke vil leve i dette systemet, og da får vi
radikale eksperimenter som vil gjøre galt
nokså meget verre. Ei

Kilder: Statistisk Sentralbyrå, Corporate

Watch, Dagbladet, Verdens Gang, Klassekam

pen,



- Verdens
mest
kompliserte
miljø-
spørsmål

tom mage. I mens sitter

utslippet av klimagasser.

Menneskers aktivitet på kloden fører til
så store utslipp av C02 og andre drivhus
gasser at klimaet forandrer seg. Følgene
kan trolig bli katastrofale, og resultatene
har allerede begynt å melde seg.

Gjennomsnittstemperaturen på kloden
har begynt å stige. Isen i Arktis smelter.
Koralirev dør. Havnivået stiger. Vi får flere

Pasienten dør
Kalle Hesstvedt beskri

ver håndteringen av

klimatrusselen som å

skrape forsiktig borti

problemet. Han illus

trer med en liten his

torie:

«‘En person ligger på syk-

hus med hjerteproblemer.

Alle vet om problemet og

er opptatt av at noe må

VERDEN REAGERER SAI(TE:

Hvor ille må været bli for at vi
skal gjøre noe som monner

med klimagassutslippene.

stormer og mer ekstreme værtyper. Syk
dommer og epidemier vil spre seg.

Beskjedent bidrag

For syv år siden samlet verdenssamfunnet
seg i Rio for å diskutere problemet. Det
ble bestemt å ta et felles loft. Så begynte
planleggingen, og vips fem år etter ble
Kynto-protokollen underskrevet. Fortsatt
sitter landene og krangler om hvordan vi
skal fordele arbeidet, og først 2002 er det
ventet at Kyoto-protokollen skal tre i
kraft.

Når og hvis intensjonene Kyoto-pro
tokollen gjennomførers, blir utslippene
av drivhusgasser redusert med fem — seks
prosent i perioden 2OOt — 2012 forhold
til samlet utslipp 1990. Det til tross for at
vi vet at utslippene må reduseres med
60—70 prosent for å stabilisere co2-innhol-
det i atmosfæren på dagens nivå.

En gang i neste årtusen har vi altsa
gjort 10 prosent av jobben. Det er vanske
lig a skjønne når utslippene kommer ned
på et nivå som gjør at isbjørnen i arktis
igjen kan gasse seg med sel.

Oljenasjonen Norge er et av de landene
vi må si bidrar med sitt til klirnaen
dringer. hva vil vi matte gjøre med våre
utslipp? Jo, vi får faktisk lovå øke utslip
pene vare med n prosent i forhold til
1990-nivå. Dette harvi imidlertid langl pi
vei oversteget allerede. Det vil si at også vi
ma redusere utslippene vare betraktelig i
arene som kommer.

Sped, men nødvendig start

Naturvernforbundets energiridgiverIbre
Brænd har fulgt klimaforhand li ngene

siden starten.— Kyoto-protokollen er ikke nok til å
løse klimaproblemene, men den er et vel
dig nødvendig første skritt. Uten avtalen
ville problemene definitivt blitt verre, og
uten avtalen hadde vi ikke hatt noe
grunnlag for å gå videre og finne løs

Kampen mot klimaendringer er det
første store fellesløftet mot en alvorlig )
global in i Ijotrussel. Kyoto protokollen er
dermed historisk. Arbeidet er imidlertid
svært vanskelig og omstendelig fordi det
berører samfunnet på veldig mange
umrider, forklarer han.

Store samfunnsendringer

Brænd far langt på vei støtte av Kalle
I lesstvedt. l-lesstvedt er politisk rådgiver i
SVs stortingsgruppe og tidligere leder av
Ureenpeace Norge.

Khimatrusselen er verdens mest kom
pliserte og kanskje det største miljøpro
hiem vi har stått overfor noensinne, sier
I lesstvedt til Natur & miljø. Han forklarer
videre:— Arsakene bak klimaproblemene er
mange og veldig komplekse. For det første
er klimaproblemene nært knyttet opp til
det moderne menneskets livsstil. Det er
utviklingen gjennom det siste århunde
ret, industri, infrastruktur, samferdsel og
energiproduksjon som har gitt oss klima
trusseleri. Skal vi gjøre noe med klima-
problemene som monner, mi. vi trolig
endre hele samfunnstrukturen, sier Hesst
vedt.

Han sier videre at en slik omlegging vil
involvere si. mye storindustri og såpass
sterke økonomiske interesser at arbeidet
nødvendigvis må ta tid.

- Stans all oljeutvinning

For å få hukt med klimapToblemene må
ondet tas ved ruten. Rett og slett stoppe
utslippene Som skaper uhalanse i syste
met. Et endelig oppgjør med klimapro
blemet vil i ytterste konsekvens bety full
stans i uttak av fossile brensler. Altså
kutte ut all virksomhet som er knyttet til
olje, gass og kull. Greenpeace’ klimaek
spert Kevin Jardine har formulert det slik:

—Verdens regjeringer ma straks starte
forhandlinger med tanke på å kutte
utslipp av drivhusgasser med mer enn 50

prosent og begynne utfasing av fossile

Grisete amerikanere

U5A står for 36 prosent av industrilande
nes utslipp. De er dermed den største for
urenseren av alle. Mange hevder at ku
maforhandlingene står og faller med det
amerikanske president og ko ngressval
get neste høst. flesstvedt mener dette er
overdrevet.

— En seier til republikanerne vil ikke
bety annet enn en brems i klimaforhand
lingene. Klimaforhandlingene er et race
mellom de som ønsker løsninger raskt og
de som har interesse av at forhandlings
arbeidet trekker ut i tid. Uansett må ver
den gjøre noe med klimaproblemene.
Spørsmålet er når utslippsreduksjonene
kommer og hvor store kuttene blir.

Føre-var light— I Ivis politisk mikk-makk er i stand til å
utsette disse livsviktige forhandlingene,
betyr det at klimaproblemene ikke blir
tatt nok på alvor?

? — Hvis ikke verdenssamfunnet tok pro
blemene på alvor, hadde ikke forskere,
politikere, miljøvernere og presse fra hele
verden vært samlet en gang i året for å dis
kutere klima. Da hadde vi ikke sett kontu
rene av kvoteutvalg og andre grep som na
gjøres for å løse dette problemet. Nettopp
fordi klimaproblemene er så overveldende
og grundig dokumentert gjennom viten
skapen, blir det gjort noe, mener Hesstvedt.

— Hva må til for å sette fart i klimaar
beidet?

— Tja, hvis for eksempel en ny stor
storm sveipet innom Florida og ødela for
flere milliarder dollar, ville kanskje den
amerikanske kongressen få et annet syn
pi. klimaproblemene. Det ville hjelpe.- Det holder altså ikke å vite om faren,
skadene må skje?— For såvidt. Egentlig er det ingen føre
var-tanke som ligger bak dagens klimaar
beid. Det er mer et slags føre var light, sier
Hesstvedt. I i

Kilder: N&M Bulletin, mistin.dep.no, greenpe

ace.org

Hva gjør
politikerne
når artene
forsvinner?

Freven har vært fredet i 70 år.

Det er nå tre ganger så mange

stortingspolitikere som det er fjelirever

i Norge.

liøpet av de siste ‘50 årene har vi utryd
det over ioo forskjellige planter og dyr i
Norge. Det er svært vanskelig, i mange til
feller umulig, å få disse tilbake igjen.

Etterhvert som vår forståelse for ver
dien av biologisk mangfold har økt bety
delig på alle nivåer --spør for eksempel et
barn om det er lurt å skyte alle rovdyrene— skulle man tro dette var et problem
beslutningstagerne i samfunnet hadde en
fair sjanse til å få bukt med.

Slik er det definitivt ikke. I Direktoratet
for naturforvaltnings nasjonale liste over
truede arter i Norge, den såkalte rødhisten,
går det fram at nærmere tre hundre nye
arter er truet av utryddelse her i landet.

Og nå snakker vi ikke lenger om et
fremtidsperspektiv på 150 år, men en
periode på fem til ti ar fram i tid. Tenk deg
perioden fra nå og tilbake til oi, på Lille
hammer. I løpet av en slik periode — det er
jo ikke lenge siden — kan vi kanskje miste
flere hundre arter.

Altså kan følgende paradoks slås fast; i
takt med vår og pohitikernes økte kunn
skap og enighet om verdien av et variert
dyre- og plantehiv forverres tilstanden for
disse med en rimelig høy faktor.

Hvorfor klarer ikke politikerne a ta
vare på artene i naturen — det er jo bred
enighet om at dette er viktig. I tillegg har
de forpliktet seg gjennom en rekke inter-
nasjonale avtaler.

Dette med den brede enigheten er selv-

sagt lett angripelig. De store ruvdyrene er
eksempel pa at det ikke alltid er slik. Selv
om mange som driver med sau og kyr
ikke ønsker å utrydde rovdyra, er det
fremdeles sterke krefter som går inn for
nettopp dette.

Men de store rovdyra teller stadig bare
fire arter her i landet, nemlig ulv, jerv,
bjørn og gaupe. Hva sa med alle de andre?
De nærmere 300 tilsynelatende uproble
matiske artene?

Krigen salamanderen må



> Veiuthygninger, vassdragsutbygninger,
hushygging. masseutttak og kraftied
ninger er eksempler på virksomhet i sam
funnet som fratar dyr og planter leveom
rådene deres. Det er fullstendig sjanselost
å være salamander hvis man ikke har
noen dammer å være salamander i.

Økonomisk lønnsomme driftsformer i
jord- og skogbruk er ikke nødvendigvis
økologiske. Akerriksa mister hvert år egg
og unger i slåmaskinene, mens hvitrygg
spetten og det moderne skogbruket ikke
er verdens beste venner. For å nevne noe.

Og det er na det begynner å bli virkelig
vrient a være politiker. For selv om de
fleste politikere ikke har noe utpreget
hatforhold til verken amfibier eller hak
kespetter er de likevel ikke viktige nok til
å snu utviklingen i de tallrike kollisjo
nene med økonomiske interesser.

Det er heller ikke særlig hensiktsmes
sig å detaljstyre hensynet til hver enkelt
art i form av lovverk. Da ville vi fort fått
en lov om små søledammer, en annen om
hvordan honden skulle ploye i jordekan
ten, en tredje om hvordan turgaere skulle
oppføre seg i hver enkelt naturtype til
enhver årstid osv. Det ville sannsynligvis

Vel avtalti bærekraftig bruk av alt
biologisk mangfold. 115
land er med, bare USA og

Norge har underskre- Thailand står utenfor av
«viktige» land.vet flere internasjo
• Bernkonvensjonen -

avtale om vern av euro
peiske planter og dyr og
deres livsmilje. 38 land
har skrevet under.

• Bonnkonvensjonen —

nende avtale om vern og av ville dyr. 56 land er

ikke fungert særlig bra — paragrafjunge
len er en artsfattig hiotop.

Men det er ikke alle truede arter som er
i konflikt med menneskets interesser
Ikke er de stygge alle sammen heller, lit
pent lite dyr som alle vil ha i naturen, og
som ikke koster noe det må vel selv en
politiker greie å ta vare på? A nei du — selv
i slike tilfeller finnes det ugjenkallige
bevis på at de maktesløse lever opp til det
tilnavnet vi har gitt dem.

Det politisk korrekte rovdyret

Fjellreven er noe så sjeldent som et poli
tisk uproblematisk rovdyr. Den lille
pelskledde termosen som tusler noe pa

vidda og spiser det den måtte finne, sjar
merer alle med sin nøysomhel og sitt
utseende, og gjør ikke en primærnærini,
og følgelig heller ikke en politiker fortred.

Fjellreven erpenere enn en salamander
og konkurrerer ikke med noen økono
miske interesser Kan man i del hele tatt
ha det bedre som art i Norge? ja, possig
nok er det knapt en art som har det verre
enn nettopp fjell reven.

Ifølge forskerne har fjellreven holdt til
her i landet i 38 ooo år I de siste 70 har

med.
• Washingtonkonven
sjonen — avtale som skal
begrense handel og
transport av truede

arter. 145 land er med.
• Laksekonvensjonen —

avtale om vern av laks i
det nordlige Atlanterhav.

20 land er tilsluttet.

• Ramsarkonvensjonen

arten vært fredet uten at dette har hjulpet
det grann på artens utbredelse. Den har
tvert i mot gått katastrofalt tilbake, og det
er nå anslagsvis bare femti dyr igjen. Fjell
revens tilbakegang er delvis en gåte for
forskerne og følgelig fullstendig uhånd
terbart for politikerne. £

Realistiske Guro
og romantiske NINA

I Stortingets spørretime den 27.oktoberble
ni iljøvernminister Guro Fjellanger spurt
om hvilke tiltak hun ville sette i verk for at
fjell reven skal overleve her i landet.

Fjel la nger uttrykte innledningsvis
glede over at det i disse ulvetider også ble
loktisert på andre deler av forvaltningen
av de ville dyrene. Det kom nok fra hjer
tet, nmen spørsmålet ble ikke enklere å
hesvare av den grunn.

Ifølge Fjellanger må man først skaffe
seg bedre kunnskap om hvorfor fjellreven
ikke far unger her i landet. For når ikke
forskerne er sikre er det i hvert fall ikke
lett å være politiken

jo, men forskerne vet, hevdet Aud
;a u ndal fra Arbeiderpartiet som henviste

til Norsk institutt for naturforskning og
deres klare anbefaling om at utsetting av
fjellrev er den eneste måten å redde
hestanden på.

Ifølge Gaundal koster det r—I, millio
ner kroner å gjennomføre et slikt pro
sjekt. Deretter ville hun gjerne ha et svar
fra statsråden om det var mulig å få disse
pengene og redde fjellreven som art i
Norge.

Ifølge Fjellanger er ikke utsetting nød
vendigvis det eneste saliggjørende for å
redde fjellreven som art, men «blant de
tingene» NINA har foreslått. Utsetting av
dyr er en kontroversiell sak som må vur
deres faglig og grundig før man tar ende
lig stilling til den.

— Etter at den vurderingen er gjennom
ført må man selvsagt også ta stilling til
finansieringen, sa Fjellanger.

Men etter yo år med virkningsløst vern
var ikke Gaundal fornøyd med svaret.
Hun ville ha et svar når det gjaldt tidsper
spektivet:

— Var statsråden villig til å sette i verk
de tiltak som skal til for at vi garantert
berger arten?

Igjen måtte statsråden presisere at det
ikke var noen tvil om at statsråden var
opptatt av problemstillingen. Men hun ha
samtidig om forstaelse for at man måtte
ha en skikkelig faglig vurdering av de
«relativt romantiske» forslagene som
NINA har kommet med før man tar stil
ling til dem og før man eventuelt finansi
erer dem. Sa Guro Fjellanger Imens dør
fjellreven — der i hiet er det nemlig ikke
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Sør OG SNILL: Fjellreven har

vært fredet i 70 år, men ver

net virker ikke.

DEN NYE OPEL ZAFIRA

Har det en plass i livet ditt

nale avtaler som skal

sikre truede arter i

fremtiden:

• Konvensjonen om bio
logisk mangfold — den
første verdensomspen

global avtale om beskyt
telse av trekkende arter

— avtale om vern av våt
marker. 114 land er med.

mye romantikk. U
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- Rykende
ferskt, bakt
av såkorn!

høst kom den reprisen norske

fiskere ønsket seg minst av alt: Havfor

skerne meldte om nytt sammenbrudd i

torskebestanden i Barentshavet,

omtrent ti år etter det forrige. Årsaken

er flere år med overfiske både med og

Uten tillatelse. En stadig mer effektiv

flskeflåte spiser sitt eget såkorn. Den

dietten er ikke fiskerne alene om.

Ifølge havforskerne er torskebestanden
nå «utenfor sikre biologiske grenser».
Derfor anbefalte de en kvote for år 2000

som lå på under en fjerdedel av kvoten i år
— omtrent like mye fisk som fangsten
under et godt lofotfiske, som formann
Rohert Hansen i Troms Fiskarfylking opp
sum merte i Nordlys.

Hvis opplysningene om nedgangen i
torskehestanden slo ned som et lyn, var
det i hvert fall ikke fra klar himmel.

Vi har regnet med lavere kvoter i
mange år, kommenterte direktør Hans
Olav Karde i Sparehanken Nord-Norge. Og
grunnen?

De siste årene har torskekvotene vært
satt o prosent over forskernes anhefa
unger. Fiskerimyndighetene har støttet
oppbyggingen av en kapitalintensiv flåte
som har så stort inntjeningshehov at de
ikke har rad til å holde seg til det for
skerne anbefaler, sier Gunnar Album ved
Naturvernforbundets Barentshavkontor.

I år valgte fiskerimyndighetene til slutt
å sette kvoten ikke 30 prosent, men mer
enn 300 prosent over anbefalingene fra
Det Internasjonale I-{avforskningsrådet.
Så får vi se hvordan det går.

Til vanns og til lands

Overkapasiteten i fiskeriene, med over-
fiske og tilhakevendende ressurskriser

som resultat, er et globalt fenomen. Og
det er ikke bare til vanns det foregar p
den måten: I årets utgave av Worldwaich
rapporten Vital Signs skriverinstituttei at
kornprisene på verdensmarkedet nå bare
holdes nede på grunn av kunstig høy pro
duksjon, særlig i India og Kina. I begge
disse landene er det kunstig vanning fra
grunnvannskilder som sørger for å holde
kornproduksjonen oppe. Når kildene er
tømt vil produksjonen synke og korn pri
sene øke, mener Worldwatch, som dessu
ten har gått til historien og funnet ut at
alle større kulturer basert på kunstig van
ning har gått til grunne. Nå er vel ikke
disse kulturene de eneste som har gitt
under i tidens iøp, og et sånt valg av per
spektiv kan kanskje bidra til lorklare
hvorfor Worldwatch-folk har ry som pes
simister. Men det tar ikke fra dem
poenget: Mye av matproduksjonen i ver
den foregår på en slik måte at den ikke
kan fortsette i lengden.

Multinasjonale selskaper

Det store spørsmålet handler om hvordan
flere enn seks milliarder jordhoere kan
skaffe seg nok og nærende mat. Per i dag
er tendensen at stadig mer av maten pro
duseres industrielt eller indusirili!nende,
både når det gjelder teknologier og krav
til avkastning. De ikke-økonomiske
omkostningene inkluderer tre millioner
tilfeller av akutt sprøylem iddel forgift
ning hvert år, hvorav 20 000 dødslall.
Mange sprøytemidler har også kroniske
effekter pâ arter og okosystemer. Andre
sideeffekter som reduserer produksjons
evnen i framtiden er erosjon og forverring
av jordkvaliteten.

Nar det gjelder global matproduksjon

handler de største kampsakene akkurat
nå om genteknologi og patent på liv. Mot
standerne sier at genteknologi er risika
helt og unødvendig, og at patent på liv vil
gi noen få multinasjonale selskaper
muligheten til å eie og kontrollere stadig
mer av verdens matproduksjon. Ett av
argumentene går ut på at bønder kan bli
lurt eller presset inn i avhengighet av frø
og sprøytemidler som er tilpasset hveran
dre, og som selges av samme selskap.

Monsterlaks og Frankensteinbit

Når det gjelder genteknologi har mot
standerne i det siste kunnet notere opptil
flere seire, ru har nylig bestemt at reglene
om innhold av genmodifiserte organis
mer i mat skal skjerpes. De nye reglene vil
bli strengere enn de norske. Beslutningen
kom etter massivt forbrukerpress, og etter
at enkeltland som Østerrike gikk foran,
og andre fulgte etter. Den britiske miljø
vernministeren har inngått en frivillig
avtale med den britiske genindustrien,
om at genmat ikke skal dyrkes før tidligst
i år 2002. I U5A har en gruppe kongressre
presentanter krevd at genmat må merkes.

Norske forskere er i ferd med å utvikle
genetisk endret fisk som egner seg til opp
drett. Om noen ar kan norske politikere
bli nodt til å ta stilling til om oppdretts
næringen kan fa ta i bruk supereffektiv
monsterlaks og frankensteinhit.

Norge som forbrukernasjon

Norsk fisk fra havet og fra oppdrettsan
legg hevder seg i konkurransen på det glo
hale matmarkedet. Det gjør ikke norske
jordbruksprodukter. Både naturgitte pro
duksjonsforhold og generelt hoyt kost
nadsnivå gjor at norske forbrukere i prin

sippet kunne ha kjøpt melk, kjøtt og
grønnsaker billigere på verdensmarkedet,
eventuelt i Arvika. Til nå har importregu
leringer, toll og suhsidiering holdt det
norske jordbruket sånn noenlunde i gang
allikevel, I løpet av få år kan dette komme
til å endre seg drastisk.

I november i år begynte den såkalte
«millenniumsrunden» i w-ro — Verdens
Handelsorganisasjon. Der står liberalise
ring av handel med mat pa dagsorden.
Norge har tidligere alliert seg med ru i
kampen mot slike krav. Også ru har til nå
beskyttet sin jordhruksproduksjon på
måter som har lignet den norske. Men i
den nye WTO-rUndefl vil ru trolig gå med
på en god del av liberaliseringskravene.
Den finske handelsministeren Kimmo
Sasi har nylig besøkt Norge og sagt at for
handlingene lett kan «lede til radikale for
andringer for norsk landbrukspolitikk».
Tradisjonelle virkemidler som eksport-
støtte og subsidier direkte knyttet til pro
dusert mengde kan komme til å bli for
budt. Derimot kan bøndene fortsatt fa
miljø- og kulturstøtte fra staten.

Jordbruket vil vi altså ha mest til pynt.
Mer enn å være et produsentland for et
mangfold av mattyper blir Norge en
nasjon av fiskehandlere og forbrukere. All
grunn til å regne med at vi dermed ogsa
mer enn før overtar forbrukernes bekym
ringer, som spørsmålet om maten vi kjø
per er sunn. Genmanipulering er bare en
av mange teknologier i moderne matpro
duksjon som kan gjøre forbrukerne uro
lige. Andre er hormoner i kjøtt, sprøyte
middelrester i maten, bestråling med
bruk av radioaktive materialer, og tilset
ning av e-stoffer. Som hovedregel er situ
asjonen at det finnes internasjonale regler
for disse teknologiene, og at disse fastset
tes i fora der produsentene tradisjonelt
har minst en hånd på rattet.

Bærekraftig diett

Mange har regnet på hva slags diett vi
burde settes på hvis maten skulle fordeles
jevnere og produksjonen foregå pa en
mest mulig bærekraftig måte. Alle finner
ut at folk i vesten bør spue mindre kjøtt
og mer korn og grønnsaker. Hvis alle
skulle spist som amerikanere kunne klo
den hatt omtrent 2,5 milliarder vral[ende
innbyggere. En indisk diett holder til fire
ganger så mange.

Per i dag er det lite som tyder pa at vi
beveger oss i retning av mer hærekraftige
matvaner. E

Kilder: Ruth Schukalla: Fakta på bordet! (Grøn

dahi Dreyer 1997), GENNYTT/Heidi Sørensen,

Worldwatch Institute, Nordlys, Sunnmørspos

ten, Nationen, Aftenposten

• Naturvernforbundet.

Lønnsom
sex-gift -

made in
Sandefjord

fjorder og skjærgårder langs hele

norskekysten gjør damesnegler sitt

beste for å føre slekta videre. Det er

ikke så lett. De har nemlig fått

guttetiss. Mange vet hvorfor, men ingen

har fått en slutt på det hittil.

Sn eglenes kjønnsforvirring gjelder ikke
alle individer av alle arter. Foreløpig ser
det ut til å være purpursneglene som har
det vanskeligste sexlivet. Men også kon
gesneglene — svære munnfuller av noen
dyr, som kan fiskes med teiner og spises
med begeistring — har fått problemer med
kjønnsrollene. De fleste forskere ser ut til
å være enige om at årsaken er miljøgifter
som tukler med hormonsystemet. Den
viktigste regnes for å være en organisk
tinnforbindelse som heter tributyltinn,
forkortet TBT. TBT brukes i malingpro
duksjon Sandefjord og er bra for handels
balansen.

En typisk miljøgift

F.ksempelet ‘rwr er nesten roo prosent
typisk for moderne miljøgiftprohleme r:

De mistenkte giftene er handelsvarer,
og brukes i produkter der de fyller en
funksjon. TBT brukes til hunnstoff for
store båter. Middelet skal hindre at alger
og andre sjøskapninger gror fast på den
delen av håtskroget som ligger under
vannlinja.

Kunnskapen om giftene er



Denne hunnsne

glen har begynt å
utvikle mannlige

kjønnsorganer på
grynn av miljogif

ter i vannet.

igjen giftstoffet i våre havner. Dessuten vil
det virke konkurransevridende for norsk
næringsliv, sa avdelingsingenior Bjorn
Christensen i SFT til Dagsavisen i sommer.

Blant de relativt få særnorske regler om
miljofarlige produkter som likevel er inn
ført, er Guro Fjellangers ferske forbud mot
nye kvikksølvterrnometre. Men som
hovedregel handler myndighetenes stra
tegi altså ikke om å forby det de ikke liker:
I flere år har de jobbet med en såkalt OBS

liste for kjemikalier. Ifølge Miljøvernde
partementet er hensikten å gi «konkrete
og langsiktige signaler om hvilke kjemi
kaller myndighetene ønsker å få stanset
eller redusert bruken av». Listen loves fer
dig i år. Den skal brukes som grunnlag for
samarbeidsprosjekter i forhold til
utvalgte bransjer. Forøvrig jobber norske
myndigheter for å få felles regler for
mange land, gjennom ulike internasjo
nale avtaler. Men:

Internasjonale regler kommer sakte
eller ikke i det hele tatt. I denne sammen
hengen er Twr et unntak: Den internasjo
nale sjøfartsorganisasjonen I MO har gjort
et prinsippvedtak om å forby produksjon
av stoffet fra år 2003 og bruk fra 2008. For
de fleste andre produkttypers vedkom
mende finnes det ikke noe internasjonalt
organ av i M Os kaliber — og hvis det finnes,
gjør det ikke sånne vedtak. Det foregår for
tiden en prosess i regi av FNS miljøprogram
UNEP som hand]er om å finne felles, glo
bale mål for å bli kvitt de verste organiske
miljogiftene, som PCB og DDT. Stort sett er
disse stoffene allerede forbudt i de fleste
land i vesten. (Forhudene i disse landene
kom i en periode da markedet ikke var like
globalisert som det er nå.) Ifølge Greenpe
ace treneres disse forhandlingene av de
rike landene minus de vesteuropeiske.

Miljøgifter i Norge

Mange norske dyrearter får i seg miljogif
ter. En del arter får i seg så mye gift at de
tar skade av det, slik tilfellet er med de
TBT-forgiftede sneglene.
• Isbjorn på Svalbard, hval, sel, oter og
mink langs kysten, rovfugler på fastlan
det og lake i Mjøsa inneholder c B.

• Fisk og skalldyr i spesielt forurensede
fjordområder inneholder for eksempel
dioksiner. Myndighetene har gitt kost
holdsrad.
• Stor rovfisk i ferskvann inneholder
kvikksølv. Myndighetene advarer mot å
spise mye gjedde og stor abbor.
• Svaner og ender blyforgiftes av jegernes
hagl.

Kilder: Dagsavisen, østlandsposten, Tønsbergs
Blad, Jotun, Naturvernforbundet, Greenpeace,
Miljøverndepartementet, Direktoratet for
Naturforvaltning, UNEP

DernahtestØ=.
- Lager
for mye

søppel

Voduserer dobbelt så mye

husholdningsavfall som for 30 år siden.

Selv kaster du 308 kg søppel årlig. Det

er 40 kg mer enn du nøyde deg med for

bare tre år siden.

Fram mot år 2010 er det ventet at prod tik
sjonen av husholdningsavfall vil øke med
rundt 30 prosent. Det totale avfallsherget
ventes å bli omkring 20 prosent større.

1-låpløst? Litt, men ikke fullstendig.
Trøsten er at vi blir stadig flinkere til a
gjenvinne avfallet.

Ifølge Miljøverndepartemen tets (ta D)
nylig fremlagte melding om rikets miljø-
tilstand har vi blitt så flinke at 57 prosent
av søpla vår enten blir resirkulert eller
svidd av i forbrenningsanlegg. Fram til
2010 vil myndighetene øke gjenvinnings
andelen til prosent av all søppel.

Men er gjenvinning og resirkulering
nok til å holde soppelberget i sjakk?

—Nei. Så lenge avfallsproduksjonen har
en slik galopperende vekst, ma restavfal
let øke. Fokus må dreies mot aktivitet for
å hindre at avfall oppstår, kommenterer
Terje Kronen. Kronen var

med NOU -rapporten Aufalisminimering og
gjenvinning.

— I denne NOUen pekte vi på en rekke
konkrete virkemidler og tiltak som ville
hindre avfall i å oppstå. Siden har så godt
som ingenting skjedd. Det mest konkrete
dagens regjering har gjort er å oppnevne
et nytt utvalg som skal se på avfallsre
duksjon, sier Kronen med en syrlig under-
tone.

I Rikets Miljølilstand slås det også fast
at det er tvingende nødvendig å redusere
veksten i avfallsmengdene. «Utviklingen
i avfallsmengdene skal være vesentlig
lavere enn den økonomiske veksten»,
heter det i meldingen. Det sies imidlertid
lite konkret om hvordan dette skal opp
nas. Kronen innrømmer også at det er
vanskelig å redusere avfallsmengdene,
men han mener vi i hvert fall må forsøke.

— Samfunnstrenden med at vi forbru
Ler stadig mer i stadig raskere tempo er
selvsagt ikke enkel å snu. Svaret på hvor
dan vi skal redusere avfallsmengdene lig
ger sannsynligvis ikke i et stort grep, men
gjennom flere enkelttiltak. Et veldig kon
kret eksempel på at forholdsvis små
endringer kan gi store utslag er melke
kartonger. Hvis vi reduserte vekten per
melkekartong med o,i gram, ville det
spart oss for 456 tonn avfall. Bare for å
nevne noe, sier Kronen.

Kan bli avhengig av søppel

Kronen forklarer at myndighetene har et
alvorlig problem med den stadig økende
graden av søppelforbrenning.

— Ny teknologi gjør at utslippene fra
forbrenning ikke er så store som for. Fort
setter denne utviklingen kan vi fort
havne i en situasjon hvor vi faktisk er
avhengig av å produsere en viss mengde
søppel av en viss kvalitet. Jeg mener det er
gal strategi. Samfunnet burde hatt mer
materialgjenvinning av avfallet. Men vik
tigst er det altså å hindre at avfall oppstår,
sier Terje Kronen. D

Kilder: St,meld. nr.8 1999—Z000, Regjeringens
miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, mis
tin.dep.no

Husmøcfre
reddet
Mjosa

O - politikere
har foreløpig

ikke reddet
noenting

I4I år det drypper sur ned

bør på klokkeren hender det han ønsker

seg en annen prest.

-— Livet på jorden oppstod i vann, og vann
enten det er ferskt salt eller brakt, står sen
tralt i alle livsprosesser på vår lille blå pla
net.

Derfor vet forskerne, og etterhvert de
fleste andre som har evnen til å tenke
sammenhengende tanker, herunder poli
tikere, at det er svært lite fornuftig, ja rett
og slett dumt, å forurense vannet på klo
den. Denne kunnskapen har foreløpig
vist seg ikke å være nok. Et av problemene
med vannforurensning er at den er like
internasjonal som luftforurensn ingen.

Langs kysten vår finner forskerne radi
oaktiv forurensning i sjødyr. Forurens
ningen kommer trolig fra Sellafield i Eng
land. I innsjøene er kvikksølvverdiene
stadig for høye til tross for at vi ikke slip
per ut så mye kvikksølv lenger. Det mest
kjente vannforurensningsproblemet i
Norge er likevel sur nedbør.

Sur, surere

Problemene med sur nedbør kan stå som
eksempel på såvel makt som maktesløs
het i norsk miljøpolitikk, men mest av det

siste. Begrepet ble først lansert i England i
1872, lenge før ordet miljoprohiem var
oppfunnet. Her i landet rapporterte Pro
fessor Brogger om «smudsig snefald» i
i88i og hevdet at møkka snøen kom fra
nettopp Storhritannia.

io år senere, i 1986, undertegner tyve
europeiske land en såkalt svovelproto
koll. det vil si en internasjonal avtale for å
få ned utslippene som fører til sur nedbør,
fiskedod og annen elendighet. Da var
allerede flere titusentalls kvadratkilome
ter norsk natur skadet og ødelagt.

Etter ti år er det klart at Svovelproto
kollen virker. Tilførselen av de stoffene
som gjør norske vassdrag sure er nesten
halvert. Likevel er ikke situasjonen slik
den burde være. På langt nær. De siste
årene er det påvist at omfattende skader
av sur nedbør ikke lenger er forbeholdt
Sørlandet. Stadig nye beviser på fiskedød
og skader i Vestfold, Buskerud, Oppland,
Akershus og Østfold har gjort hele østlan
det til en sur landsdel. Ifølge Miljøvern
departementet står tusener av fiskevann i
fare.

Ogsa på Vestlandet er store deler av fis
kebestandene tapt og i Finnmark oppda
ges det stadig nye skadetegn i elver og
innsjoer som en følge av at smelteverkene
på Kolahalvoya spyr ut svoveldioksid.
Eksempelvis anslår forskerne at naturens
tålegrense er overskredet 70 prosent av
Sor-Varanger kommune.

Kalking er fint’

Kalking er en male å bøte på de naturska
dene sur nedbør fører med seg. Og det
mangler ikke på vilje fra politikernes side
når det gjelder kalkingsmidler på stats
budsjettet. Likevel er det som å bore i ten
nene, det døyver smerten, men det er
egentlig kostholdet du skulle



Schhhhhhhh1..
Våre nye fly tar av slik som andre. Du hører det bare ikke like mye.

Som eneste flyselskap verden har vi kjøpt 55 nye Boeing 737 med en motortype som minsker støyen

til det halve. Dessuten reduseres utslippene av karbondioksid med 20 % og forsurende nitrogenoksider

med 40%. Du ser hvilke det er på den grønne “firkløveren” på motorene.

SAS er først med å investere den nye miljøteknolgien og skaper derved en ny standard i bransjen. Det

betyr at du i lang tid framover kan fly med en av verdens minst miljøbelastende fly-flåte når du flyr med

SAS.

For fjerde året på rad har vi også produsert en omfattende miljørapport — de tre første ble mottatt
svært positivt og har blant annet blitt belønnet med ulike priser.

Besøk oss gjerne på www.scandinavian.net på Internett. Vil du vite mer om SAS miljøarbeid kan du
kontakte oss på telefon 6481 80 25, fax 6481 83 70 eller e-mail niels_eirik.nertun@sas.no —så sender
vi deg ett eksemplar av SAS Miljorapport 1998.

DET KONGELIGE
MILJØVERNDEPARTEMENT

St.meld. nr. 8
(1999—2000)

Regieringens miljøvernpolitikk
og rikets miljøtilstand

‘“li’
SAS Environmen taS Program.

Low Emissor Erigines by CFM /

I

It’s Scandinavian
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Utsikt fra

Naniatj over inn-

sjøen Laitaure. I

bakgrunnen

ruver Tjakkelé.

SAREK NASJONALPARK
—

veriges svar på Alaska
• TOM SCHANDY (Tekst og foto)
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ikke vektnåla før ryggsekken nærmer seg
40 kg. Det er litt mer enn de 7—8 kg som
turistforeningen anbefaler som trivsels
vekt på en fjelltur.

Men kiloene på ryggen rekker ikke å
gnage så lenge, før vi får en god unn
skyldning for å ta en pause. Tre elger hvi
ler inne i bjørkeskogen — ei ku, en liten
okse og en meget stor okse med skikkelig
hakeskjegg og kongekrone pâ hodet. Vi
teller ihvertfall i8 takker i skovlgeviret.
Teller vi med et par mindre takker også,
blir tallet 20. Dette er megaelg — noe langt
annet enn de «sykkelstyre»-oksene jeg er
vant til å se på Østlandet.

Elgene reiser seg og forsvinner bak en
haug. Vi legger fra oss sekkene og lister
oss etter — uten kameraer. Snart finner vi
dem igjen, og de er langt fra redde. Vi
sprinter tilbake til sekken. Opp med
kameraet, og første fotoøkt er i gang.

I-

Laitaure-deltaet

Elgoksen ligger i bjørkeskogen og tygger
drøv like fredelig som et norsk rødt fe på
utmarksbeite. Like i nærheten ligger elg
kua. Det er vi som må sette grensene: Da
vi er på 12 meters hold, sovner elgoksen
foran øynene på oss.

Den døsige elgoksen er det ultimate
jakttrofé, men trenger ikke å frykte jegere.
Sarek er det eneste området i hele Skandi
navia og kanskje Europa som er fredet for
jakt, og slik har det vært helt siden den
1970 kvadratkilometer store nasjonalpar
ken ble opprettet i 1909. Elgoksene er lite
sky, fordi de rett og slett ikke har noe å
frykte fra tobeinte. Andre steder derimot
ville en storelg løpt beina av seg om den
hadde været menneskelukt.

Europas mest
verdifulle naturområde?

Det var i 1979 at allmennheten ble opp
merksom på den storslåtte naturen i
Sarek. Da ga fjelloppsynsmannen og
naturfotografen Edvin Nilsson ut prakt
boken Mitt vildmarksrike. Sarek. Boka ble
en så stor suksess at Edvin Nilsson kunne
slutte som fjelloppsynsmann og starte
som naturfotograf på heltid.

I boken skriver Nilsson: «Det stod snart
klart for meg at Sareks nasjonalpark hører
med blant de mest verdifulle naturområ
dene i Europa — kanskje til og med er det

mest verdifulle. Hvor ellers i Europa fin
ner man for eksempel en opprinnelig
natur som er så storslagen og samtidig har
så mange av de opprinnelige dyreartene i
behold. Jeg tror ikke et slikt område fin
nes noe annet sted:»

Sarek er et monumentalt fjellområde.
Her finnes 200 høyalpine fjellmassiv. Nes
ten alle er høyere enn i8oo meter, og par
ken har seks av Sveriges i fjeiltopper
over 2000 meter. Høydeforskjellen mel
lom topper og dalbunner er ekstrem, i
noen tilfeller 1300 meter. Mennesket har
aldri hatt faste bosettinger her, men par
ken brukes som sommerbeite for tamrein.
Bortsett fra det følger naturen sin egen
rytme.

Derfor er mye forbudt i Sarek. Du kan
for eksempel ikke ha med deg hund inn i
parken. Likeså kan du ikke bruke kano.
Til og med fisken er fredet, så fiskestanga
kan du legge igjen hjemme. Jakt er for
budt, men unntak av visse særsamiske
rettigheter. Likeså motorisert ferdsel i par
ken. Men du får gå på tur, og du får lage
bil av tørre greiner og kvister.

Rapadalens hjerte er Rapaselet innen
for fjelltoppen Alep Spatnek. Kommer
man seg litt opp i høyden her, får man en
vakker utsikt. For også i Rapaselet har
elva bygd opp et delta med lange, smale
øyer, kanaler og grunne innsjøer..

Ingen andre steder i Europa blir elgen like stor som i Sarek. Og her er dyrene ikke redde for

mennesker fordi det har vært jaktforbud siden parken ble opprettet.

Fisken i Rapcidalselvu og alle andre vann og elver i Sarek er fredet.

ET FøLES NESTEN LITT

uvirkelig. Vi har klatret nesten tre hundre
høydemeter og står på toppen av en
enorm sukkerbit midt i Rapadalen.
Namatj heter den og markerer porten til
Sarek nasjonalpark. Gråværet har letnet,
og ettermiddagssola lyser opp det irr
grønne deltaet som ligger under våre føt
ter. Det er fantastisk å studere alle de små
vannene og kanalene som munner ut i
den store mosjøen Laitaure. Nord for inn-
sjøen ligger den mektige klippen Skierffe
— i sør den lange, bratte fjeliryggen med
navn Ijakkeli. En havorn sirkler over inn-
sjøen og setter prikken over villmarks
ien.

Faktisk hekker denne kystfuglen i de
store innlandssjøene i svensk Lappland.

Snur vi oss andre veien, ser vi innover
Rapadalen — Sareks pulsåre —med Rapael
ven buktende nedover. Elven får sitt vann
fra et trettitalls ishreer og transporterer
enorme mengder slam til innsjøen og del
taet under oss. Sett i forhold til nedbørs
feltet er den Sveriges vannrikeste elv, hvil

ket henger sammen med at Sarek er Sve
riges nedbørsrikeste område med 2000

millimeter i året. Ifølge en forsker kan
Rapaelva frakte med seg 40000 tonn slam
per dag i flomperioden.

Fortsetter det slik, vil innsjøen Laitaure
være fylt igjen om tusen år.

Landskapet under oss har kledd på seg
høstdrakten. Gule bjørkelier skinner mot
oss, og på forblåste rabber vokser irrøde
rypebær. Det er så vakkert, så vakkert.

Idet fjerne ser vi to karakteristiske top
per — Alep Spatnek og Lulep Spatnek —

målet for vår ekspedisjon.

Møte med megaelgen

Sarek er ikke for DNT-turister som er
avhengig av rødmerkede stier og turist
hytter. I Sarek klarer man seg selv — med
telt, sovepose, stormkjøkken og masse
frysetorket mat. Har man med seg en god
porsjon kamerautstyr i tillegg, stopper

b)
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> Sarek er kjent for å ha mye vær:
regn, snø, sludd og vind. Man skal alltid
være forberedt på det verste, og det er der
for slett ingen selvfølgelighet å få se
Sareks vakre panorama. I Sveriges mest
nedbørsrike område kan skodda ligge i
dagesvis, for ikke å si i ukesvis.

Eventyrlandet

Vi er heldige. En morgen fremstår Sarek
som det reneste eventyrlandet. Vi er tidlig
oppe, og vandrer mot Alep Spatnek for å
bivåne soloppgangen. Vi rekker ikke å
komme til topps, før de første solstrålene
når fjellene på vestsiden av Rapadalen.
Rundt de karakteristiske fjelitoppene med
navn Pielloneppe danner det seg små, gul
hvite tåkedotter.

Sarek-fakta
• Sarek nasjonalpark ligger 10 kilometer nord

for Kvikkjokk i Jokkmokk kommune i

Norrbottens län svensk Lappland. Det er på

høyde med Bodø. Skal du kjøre bil til Kvikkjokk er

avstanden fra Oslo ca 1400 kilometer. Du kan

også ta tog til Jokkmokk eller fly til Gållivare som

ligger nord for Jokkmokk. Derfra må du komme

deg videre med leiebil eller buss. Undersøk med

reisebyrå hvilke muligheter som finnes.

• Sarek nasjonalpark ble fredet 1909 med for

mål å bevare et urørt økosystem i høyfjellet. Det

er følgelig en villmarkspark uten tilrettelegging

for turister. Her finnes ingen turisthytter og rød

merkede stier, med unntak av Kungsleden som

går fra Stora Sjbfallet i nord via sørøstdelen av

parken til Kvikkjokk. Du må ha med telt og være

selvtorsynt med mat. Ryggsekken på en slik tur

kommer lett opp i 30 kg. Du må derfor ha erfa

ring med å klare deg selv i villmarka.

• De fleste som går Rapadalen, blir skysset med

båt av Lennart Läntha langs Laitaure og inn til

nasjonalparkgrensa ved Namatj. I Kvikkjokk er

det også mulig å bestille helikopterskyss inn til

parkgrensa.

• Det er mye vær i Sarek. Nasjonalparken er

kjent for å være det mest nedbørsrike området i

Sverige. Det innebærer store elver og mye vading

for d komme fram. Sommerstid er myggen

de’suten en sann plage. Mest behagelig er par

kon å besøke i september. Da er myggen borte,

vannstanden i elvene er på det laveste, landska

pet er kledt i høstfarger, og elgene er i brunst.

• I nasjonalparken er all flora og fauna fredet.

Både jakt og fiske er forbudt. Det er heller ikke

lov å bruke kano i parken - og hunden må pent

bli hjemme, Det er imidlertid lov å sanke ved til

eget bål.

• Foruten elg finnes både bjørn jerv og gaupe i

parken. Det er også rikt fugleliv med lommer,

sangsvaner, ender, rovtugler, vadefugler og små

fugler.

• Les mer om Sarek i;

Elgeries dal — et år blant kjempeelger i Sarek

nasjonalpark av Arne Nævra og Dagfinn Kolberg,

Boksenteret 1998.

Mitt vildmarksrike. Sarek av Edvin Nilsson, eget

for[ag 1979. Utgitt på norsk av Grøndahl i 1980

under tittelen Sorek — Skandinavias største vill

mark. Prøv bibliotek eller antikvariat.

Plutselig kommer skodda drivende opp
gjennom dalen. Den gule høstskogen for
svinner nå og da i tåkehavet, og fjelltop
pene mister bakkekontakten. Men oppe
på Alep Spatnek er det sol og knalivær.
Inne i Rapaselet følger tåkedottene elvas
svinger, før de forsvinner helt når de nær
mer seg foten av Skårki-massivet langt
inne i dalen. Der inne ligger Rovdjurstor
get, som Edvin Nilsson beskrev i sin
Sarek-bok. Her munner Sarvesvagge ut i
Rapadalen, og dette er et naturlig møte
sted for rovdyr som følger dalførene.

Vi holder utkikk etter rovdyr, men har
ikke hellet me oss. Bjornemøkk ser vi
imidlertid flere ganger. Vissheten om at
det vandrer både bjørn, jerv og gaupe i
disse fjelldalene gjør oppholdet ekstra
spennende. Vi treffer noen fjellvandrere
som stolt kan fortelle at de har sett kre
klingbeitende bjørn. Noen fotturister som
var her inne ei uke før oss, traff på en
leken jerv langs Rapaelva. Sjansene for et
rovdyrmøte er alltid til stede i Sarek.

Sarek inngår i det norsk-svenske bjør
neprosjektet, og våren 1998 gikk 35 bjør
ner med radiosendere her inne. Det tar
kanskje bort noe av villmarksfølelsen å
vite at de fleste bjørnene i Sarek har ligget
i fanget på forskere, men det er viktig å
innhente kunnskap om de store rovdy
rene. Og forholdene for slik forskning lig
ger jo ekstra godt til rette i Sarek — med
store villmarksområder og livskraftige
bestander av både bjørn, jerv og gaupe.
Det er derfor ikke bare bjørn som er i
søkelyset — også jerv og gaupe blir radio-
merket. Konflikt med tamreinnæringen
er en viktig grunn til at så mye forsk
ningspenger er tilgjengelig i Nord-Sverige.

Den mest kjente bjørnen i Sarek er den
såkalte Rapadalsbinnen, som ble merket
første gang i 1984. Takket være radiomer
kingen har forskerne kunnet nøste opp
bjørnenes familietre — hvem som er beste-
foreldre, foreldre, barn, onkler og tanter.
Ved hjelp av ONA-analyser har man påvist
at de tre ungene til binna Pia — som er dat
teren av den kjente Rapadalsbinna — har
hatt forskjellige fedre. To av ungene
hadde samme far, den tredje en annen.
Dette er bare påvist en gang tidligere i
Alaska. Dessverre ble både mora og to av
ungene senere skutt ulovlig.

Storokseland

Man skal ha litt flaks for å møte på rovdyr,
mens elgene er grei match. Om du finner
en, to, tre eller fire storokser avhenger
bare av hvor mye tid du har til disposi
sjon. De som har sittet på toppene her
inne om våren, har sett opptil 40 elger på
én og samme dag i Rapaselet. Elgene van
drer nemlig inn dalen i mai, og vandrer
først ut igjen når snøen har kommet, og
eigjakta utenfor parken er avblåst.

I nasjonalparken lever storoksene for
brunsten og sine kuer — uten frykt for
kuler.

I september foregår det store forspillet.
De store elgoksene har feid sine konge-
kroner for den følsomme basthuden og er

klare for årets store begivenhet. Dag for
dag øker hormonnivået i blodet. Oksene
blir mer og mer irritable. De stanger gevi
ret mot kratt og busker, pisser i brunst
groper og leter etter kuer. Det gjelder å
være på plass når kua endelig er mottake
lig. For det er hun bare én dag — som regel
i begynnelsen av oktober. Da har det gule
høstløvet forlengst falt av, og snøen har
som regel kommet.

Sarek er storelgenes land. Mens elgje
gerne i Sør-Norge stort sett er vant til å se
småokser med spinkle stanggevir, såkalte
«sykkelstyrer», er hver tiende elg i Sarek,
kuer og kalver inkludert, skovlelger med
s8 takker eller mer i geviret. Det er neppe
noe annet sted i Europa som kan oppvise
en større andel av slike kjempeokser. De
største oksene i disse frodige fjelldalene
veier trolig omkring 700 kg.

Det frodige fjeilbeitet er én av grun
nene til at elgen i Sarek er ekstra stor-
vokst, men fraværet av jegere er trolig av
like stor betydning. Sarek er nemlig det
eneste virkelige fristedet for elgen i Skan
dinavia, og dermed får dyrene tid til å
vokse seg ekstra store og kraftige. De
fleste andre steder sørger elgjakta for at
oksene sjelden blir eldre enn fire—fem år
gamle. Den eneste jegeren som av og til
tar elg i Sarek, er bjørn. Den kan ta full-
voksne elger, men kalver er nok et vanli
gere bytte. I andre områder i Sverige har
undersøkelser vist at 15—20 prosent av
elgkalvene tas av bjørn. Det er imidlertid
ikke sikkert at forholdet er det samme i
Sarek.

I løpet av ei uke ser vi både en 20-tak
ker, i8-takker, 17-takker, ro-takker, samt
flere andre storokser. I tillegg kommer
kuer og kalver — totalt rundt 20 forskjel
lige elger på ei uke. En 17-takker beiter
grønnalger ute i et tjern i den brede fjell-
dalen, men en rugg av en 8-takker beiter

rundt teltet. Vi følger den i to dager. Den
er from som et lam, og sovner av og til rett
foran øynene på oss.

Bak den snille fasaden skjuler det seg
likevel et villdyr full av boblende bruns
thormoner. En fotograf vi treffer i dalen,
forteller om en mildt sagt skjelvende opp

‘I levelse med nettopp denne storoksen.
Etter å ha blitt fotfulgt i flere timer, ble
oksen mildt sagt irritert og satte etter
fotografen.

Mens oksen sto to meter unna og blåste
i nesa, skrek fotografen av full hals og slo
med fotostativet på træme for å skremme
bort elgen. Med delvis hell. Elgen løp en
runde rundt på myra i fullt firsprang —

som en utemmet hest — og sparket i bak
ken med klovene, men kom tilbake og



TOSHIBA

DRAMMEN TEL: 32 21 20 20 FAX: 32 21 20 45 fl5Ifl TEL: 22 89 70 4(1 FAX: 22 89 70 28

OJØVIK TEL:51 17 60 DO FAX: 6117 93 49 STAVAN5ER TEL: 51 63 74 00 FAX 51 63 74 02

HAMAR TEL: 52533533 FAX: 52530258 SKIEN TEL: 35527060 FAX: 35527444

HAIJSESL)NO TEL: 52 73 74 (JO FAX: 52 73 65 25 TRONDHEIM TEL: 738283(10 FAX: 73 82 93 (11

LILLEHAMMER TEL: 61 27 05 49 FAX: 51 25 15 98 TØNSOERS TEL: 33 30 85 30 FAX: 33 31 47 87

RIarge stØrste utvalg i digitale

vanemerkede kopimaskiner

. I.

I,

VW,,

office
wvi,ww.iffic—dcicccim



VI VIL GJERNE HA INNSPILL FRA DEG. VENNLIGST TA KONTAKT MED AS NORSKE SHELL PÅ VÅRE INTERNETT SIDER: VAVW.SHELL.NO.

DU KAN OGSÅ SKRIVE TIL AS NORSKE SHELL, V/INFORMASJONSDIREKTØR TERJE M JONASSEN, POSTROKS 40, 4098 TANANGER.

E,hoer SMl-oMop o edg o4’.e I denne oior SheI , oos og v, ,iFoIIe RoyI Dh/She I Gop hdhe, og d’e’ I dioiddIo SheIIoI4op.

Likoå ho,,o,e SholI ‘I do ShoII-,0140p,o ndi,dot o ongo.e i deo orb.id.I

ELLER VIRKELIGHET? 4)



linovember tikker faksen
fra Fiskeridepartementet ut til redaksjoner
i hele Norge: Den norsk russiske fiskeri-
kommisjonen har satt kvoten for norsk
arktisk torsk til 390 ooo tonn for år 2000.

litt tidligere pa høsten kom beskjeden
fra Del internasjonale havforskningsrå
det: Bestanden for norsk-arktisk torsk er
vurdert til i være utenfor sikre hiologiske
grenser. i 99$- og i 999-il rsklassene anses
som svake. For a na målet om en gytehe
stand pa 500 ooo tonn innen 2001 kan
man ta ut iio 000 tonn torsk i 2000. 1-Ivis
malet skal nås innen 2003 kan man ta ut
260 ooo tonn.

Norske fiskerimyndigheter bruker den
vanskeligstilte befolkningen i Nordvest-
Russland og behovet for et godt samar
beid om ressursene i nord som begrun
nelse for avgjørelsen. Men er det tilfelle?

Press fra næringen

— Nei, mener Gunnar Alhum ved Natur
vernforbundets Barentshavskontor. Han
viser til at den norske delegasjonen hadde
med seg en maksimalgrense på minst
320 ooo tonn torsk da de reiste til Mur
mansk for å forhandle med russerne.
Dette er langt over forskernes høyeste
anbefaling, vel og merke når føre var-prin
sippet legges til grunn for forvaltningen.

Fiskeriminister Peter Angelsen vil ikke
bekrefte tallet fra Gunnar Alhum.

— Jeg synes ikke det er riktig å gå ut med
tallene som vi hadde med til forhand
lingshordet. Vi har godtatt en avtale, og
den står vi ved, sier Angelsen.

— Men hvis påstanden fra Album er rik
tig så er det vel litt feigt å skylde på «den
vanskeli gstilte befolkningen i Nordvest-
Russland»?

— Dette er en gjengivelse av protokollen
fra forhandlingene. Samtidig er det klart
at slike forhandlinger blir en balanse mel
lom næringsinteresser og ressurstilgang.
Det gjelder også for Norges del.

Næringen har helt sikkert sagt sitt,
både i Norge og i Russland. Den norske fis
kerinæringen har tradisjonelt sett angre
pet forskerne, vel og merke hvis kvotean
befalingene er lavere enn det næringen
ønsker seg. Eksempelvis sa generalsekre
tæren i Fiskehåtredernes forbund føl
gende etter at årets kvoteanhefalinger var
offentliggjort: «Våre observasjoner i
Barentshavet sier at hestanden vokser,
samtidig som forskerne krisemaksimerer.
De driver med noe som er langt verre enn
å spille bingo.»

— Næringsorganisasjonene presser
myndighetene ved å direkte kreve høyere
kvoter enn det forskerne anbefaler, samt
ved å systematisk svekke forskernes tro-
verdighet, forklarer Gunnar Album.

Han mener næringsinteressene har
taket på myndighetene, blant annet fordi
det er investert store penger i flåten de siste
årene. Det gjør at næringen ikke har råd til
å ligge i bøyene for å vente på bedre tider.

— Og vi skal huske at investeringsboo
men ikke er tilfeldig. Den er stimulert av
myndighetene, legger Album til.

Hva mener så forskerne? Tja, de er i
hvert fall ikke i det lystige lunet for tiden.

- Jeg har egentlig ikke så mye å si om
kvotefastsettelsen. Annet enn en vesent
lig ting: Vi får håpe for kystens del at alle
estimatene våre er feil. At det rett og slett
er mer fisk enn vi tror nordpå, sier forsker
Odd Nakken ved Havforskningsinstitut
tet i Bergen.

Hans kollega Asgeir Aglend er ikke
stort lystigere:

— Vi har kommet veldig på etterskudd
fra forskningens side. Vi klarte ikke å rope
et skikkelig varsko tidsnok. Dermed har
vi heller ikke klart å etablere føre var-for
utsetninger for kvotesystemet.

Det er ikke første gang forskerne blir
overkjort når kvoter for norsk-arktisk
torsk skal fastsettes. På 90-tallet har dette
stort sett blitt resultatet vel og merke
hvis anbefalingene har vært lave. Hvorfor
er det slik?

— Man misbruker forskernes anbefa
linger. Disse har som regel flere opsjoner
på hvor store mengder som kan tas ut for
å ha vekst i stammen, innrømmer fiskeri-
minister Peter Angelsen.

Hvor blir det av torsken?

Et av forskernes store problemer ved kvo
teanbefalingene er at torskestammen
ikke oppfører seg som de tror. Eksempel
vis ble gytebestanden for 1998 nedjustert
med 34 prosent etter årets forskning.
Dette er ikke første gang. Forskerne må
ofte justere ned bestanden, samt skru opp
tallene for fiskedødeligheten. Det har en
årsak.

— Etter å ha studert fisket, bestanden og
våre toktdata for perioden fra 1995 til
1998 har jeg funnet at 400 ooo tonn torsk
rett og slett har forsvunnet i denne perio
den, fastslår havforsker Odd Nakken.

Ifølge Nakken har forsvinningsnum
meret til mange millioner torsk to mulige
forklaringer: Enten at sjøpattedyrene har
spist mer torsk enn tidligere antatt, eller
at det pågår et betydelig tjuvfiske og dum
ping på fiskefeltene.

— Personlig tror jeg konsumet fra sjø
pattedyrene har vært høyere enn antatt i
den fireårsperioden som jeg har under
søkt. Men det er lite sannsynlig at dette er
eneste årsak til forsvinningsnummeret.
Mine undersøkelser bygger nemlig på
stor fisk, og det har vært mye småfisk i
havet i den samme perioden. Det er trolig
at sjøpattedyrene i større grad har beitet
på småfisken, sier Nakken.

Dermed er det tjuvfiske og dumping
som står igjen som hovedårsak til
mysteriet. Men er det mulig at så
mye som roo ooo tonn torsk årlig
forsvinner i tjuvfiske og dum
ping?

Svaret er ja. 11993 sendte Fiske
ridepartementet ut en pressemel
ding hvor det ble slått fast at mel
lom 8o ooo og 130 ooo tonn torsk
hadde forsvunnet på denne
måten i 1992. Det er eneste gang norske
myndigheter har estimert tjuvfiske og
dumping. Siden dengang har det vært
stille. Fiskeriminister Peter Angelsen vil
ikke innrømme at tjuvfiske eksisterer.

Er kvotene satt ut fra vissheten om at
tjuvfiske og dumping er reelle proble
mer?

— Vi legger vekt på å få til et kontroller
gime som skal gjøre ulovlig fiske umulig,
sier Angelsen.

Men han innrømmer at små kvoter,
som den som er fastslått for 2000, medfø
rer økt risiko for dumping.

— Når man har knappe kvoter har den
minste fisken liten markedsverdi. Der
med er det fristende å dumpe den.

Voksenåsen-erklæringen - gjemt
og glemt?

11997 gikk regjeringen Bondevik til ver
ket med Voksenåsen-erklæringen i bak
lomma. Den tar også opp fiskeriressur
sene våre: «grunnlaget for fastsetting av
kvoter må fortsatt haseres på forskernes
tilrådinger», heter det i erklæringen.

— Så hvorfor lever ikke sentrumsregje
ringen opp til denne intensjonen?

— For det første: Det er helt feil å si at
forskernes anbefaling var i ro ooo tonn,
og ikke noe annet. Forskerne ga flere
opsjoner i sin anbefaling. Blant annet sier
de at man vil oppnå en gytehestand på
500 ooo tonn innen år 2003 hvis man tar
ut 260 000 tonn, sier Angelsen.

— Men det er vel en kjensgjerning at det
er et stykke fra 260 ooo tonn til 390 000

tonn?
— Samme anbefaling sier også at gyte

bestanden vil minke først ved et uttak på
6io 000 tonn, sier Angelsen, og får plutse
lig veldig dårlig tid. Han skal i et møte, og
legger på da utålmodigheten melder seg.

Men hva er sannheten? Forsker Asgeir
Aglend ved Havforskningsinstituttet er
klar:

Det er riktig at havforskerne mente
man kunne strekke seg til et uttak på
260 oco tonn for år 2000. Men ikke lenger.
Det var den absolutt høyeste anbefa
lingen i forhold til føre var-betraktninger.

Naturvernforbundets Gunnar Album
tror ikke nødvendigvis at neste års uttak
av norsk-arktisk torsk vil føre til et sam
menbrudd for bestanden. Men han er
bekymret.

— Hvis 95-årsklassen for torsken er niin
dre enn man tror, og hvis uttaket fra havet
er atskillig større enn beregnet, står man i
fare for å fiske hestanden så langt ned at
kystnorge vil være fri for gytefisk i mange
år framover. Det er bekymringsfullt.

- Næringsorganisasjonene presser
myndighetene ved å direkte kreve
høyere kvoter enn det forskerne
anbefaler, samt ved å systematisk
svekke forskernes troverdighet,

Havforsker Odd Nakken deler Albums
bekymring.
— 95-årsklassen har vært rimelig tallrik
fram til nå. Det er denne som vi har satt
vår lit til når vi beregner økning i gytebe
standen. Men årsklassen blir først gyte
moden i 2002—2003. Høye kvoter før
denne tid vil spesielt belaste denne års-
klassen. Dermed vil den bli dramatisk
redusert før den når gytemoden alder. El
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Et hav av

ordvesten slipper seg
ned langs Lofotveggen og har ei frydefull
flate framfor seg; fri fart over Vestfjorden.
Det er høst i vinden, nesten vinter, den
pisker sjoene grå og drar hutrende kalde
dråper med seg. Inne på kaia hos Hugo pä
Nordskott. pä fastlandssida av fjorden,
slar drapene nålespisst inn i hud som
krymper seg. Den er bedre vant.

Harekrishna Debnath drar kragen pa
den lånte vinterfrakken tettere inntil km
nene. Det er ikke sann de pleier å badet i
Vest Bengal. Men det er nok ikke frosten
som gjør at han ser sa nedfor ut, mens han
hører på det Hugo har å fortelle.

Sju kalde indere i Steigen

Il ngi på Nordskott driver fiskemottak. Det
vil si: Innimellom. Mest å gjøre har han
under lufutfisket, da er det fullt kjør og
lane,e claI’er. Resten av året tar han imot
fangsls’n I ra fem seks sjarkfiskere i nahola

det 16,659 helårsfiskere i

Norge 1997, 6.257 som

drev yrkesfiske på deltid.

og 13.036 som jobbet i

get. Det blir ikke så store
greiene. Derfor passer
det bra at kona driver
nærbutikk i samme byg
get. Der er det mer a
gjøre, særlig om somme
ren når turistene kom
mer, og Hugo hjelper til
når det trengs. Det går,
sier Hugo.

l{arekrishna flytter
vekten fra den ene .

foten til den andre, og
så tilbake igjen. Han
står her og fryser fordi
han er leder av det
indiske National Fish
workers Forum, en
paraplyorganisasjon for

fiskere og fiskeriarbeidere, og fordi han er
invitert til Norge sammen med seks andre
fiskere og aktivister fra forskjellige deler

fiskerne 2,8 millioner tonn

fisk. De indiske tok 2,5

millioner tonn. Gjennom

snittsregning viser at de

norske fiskeriarbeiderne

tok opp snaut 80 tonn

hver, de indiske litt over

300 kg. Et stort flertall av

indiske fiskere lever under

fattigdomsgrensen.

av India, og fordi vertskapet, det vil si
Naturvernforbundets Gunnar Album,
ville vise fram et norsk fiske mottak.

Tomkassehuset

Innenfor dora mot kaia ligger et digert
rom, med glatte vegger og sluk i golvet.
Ved den ene veggen står et par kasser med
torsk, lyr og brosme. Et annet sted står
tomkasser i høye stabler. Resten av rom
met er nakent og klart.

Hugo peker og forklarer hvordan det
pleier a ga for seg når det er mye fisk: Inn
ddr, sånn og sann, og så ut ddr. Gunnar
oversetter. Sa er det en av inderne som
kommer på a spørre om hvordan det var
før. om ikke dette mottaket er lagd for
bedre tider?

Så får de høre om hvordan det var før.
Så er det en annen som spør hvor

gamle de er, sjarkfiskerne som skaffer

l{ugo fisk. Og det er dn under seksti, men
ikke mye, og én over sytti. Resten midt i
mellom.

Etterpå, i bilen tilbake til Leines, er
inderne tausere enn de pleier.

— Det er rart for oss å se, sier 1-lare-
krishna etter en stund. Er det sann det
skal være å leve av sjøen, i et velfødd land,
ved ett av verdens rikeste hav?

I India er ikke rekruttering til fiskeryrket
noe problem. Nød er en effektiv pådriver.

— Når det fins andre muligheter, velger
ungdommen å ikke fiske. Men for de
fleste fins det ikice andre muligheter, sier
Harekrishna.

som trål og not. Mindre og mindre blir
igjen til kystfiskere med garn og agnede
kroker. Dessuten blir det i det hele tatt
mindre igjen: De fleste viktige fiskebe
stander i verden er overfisket eller nærmer
seg grensen. Ifølge FNS matvareorganisa
sjon FAi) krever 6o prosent av hestandene
«forbedret eller ny forvaltning». Store
havgående tralere fra de rike landene i
nord reiser fra det ene havområdet til det
andre, etter hvert som hestandene fiskes
ned. Jo mer de nærmer seg kystene, jo mer
blander de seg inn i en kamp om ressur
sene mot lokale fiskere i mindre fartøyer.
go prosent av verdens havfiskefangst skjer
ved kysten. Og det er ikke nok til alle.

Vi kjenner smaken i Norge. For oss har
utviklingen pa havet betydd rekrutte
ringskrise i sjarkfisket og flyttestrøm fra
landshygda. For mange av de indiske
srnåbatfiskerne betyr det at suhen har tatt

Flyvende uer, indiske og nor

ske aktivister innenfor dørene

i norsk ttskeforedling.

et skritt nærmere dørstokken.
De fleste fiskere i India lever under

fattigdomsgrensen. De har liten eller
ingen utdannelse, og mange kan ikke lese.
De lever i dårlige hus, med usunne hygi
eniske forhold, og selv om mange barn
dør mens de er helt små, vokser folketal
let raskere blant fiskere enn blant andre
indere, sier Harekrishna.

Av kanskje åtte millioner indiske fis
kere sitter de fleste i fattigdomsfella.Altså
fisker de.

Hyse i karry
Tilbake i Leines holder inderne eget kjøk
ken. Der serverer de selvfisket hyse )i

forskjeller
Når havet svartner på

den blå planeten, pakker
sønner og døtre av

nord norske sjarkfiskere
koffertene sine, reiser til

byen og finner på noe
annet, Ved andre kyster
er det enten havet eller

ingenting. Når fisken blir
• JON BJARTNES

borte star to ting igjen:
Den ene nytter det ikke

å tenke på. Den andre er
viljen til kamp.
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Harekrishna Deb

*

,,ath: - Etter ei

uke eller to med

sultestreik begyn

ner det å bli pinlig

for myndig

hetene, hvor dår

lig de tar vare på

innbyggerne sine.

fiskeriarbeidere ligger tal

let trolig rundt atte millio

ner. Til sammenligning var

Åtte millioner
fiskere

I ngen har noe eksakt tall

pa hvor mange fiskere

det er i India. Ifølge ENs

matvareorganisasjon EAO

er det omtrent to og en

halv million, Tar man med

f
%. .-

fiskeindustrien. Det hadde

vært plass til samtlige pa

et skikkelig fotballstadion.

folk som er Dette aret tok de norske

På én dag fanger en norsk fisker nesten
like mye fisk som hans kollega inderen tar
i løpet av et år. Dette ergjenriomsnittstall.
I virkeligheten er det stor forskjell fiskerne
imellom, både her og der: Mer og mer av
fisken fanges med store, aktive redskaper
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med karry og ingefær; mat for åpne
porer. Sammen med måltidet kommer
historier fra en annen virkelighet:

Om oppdrettsanlegg for reker som tar
hele kystområder, gjerne rundt utløpet av
elver; anleggene fjerner mangroveskogen,
lager saltvannsdammer der ferskvannet
rant fra før, og slipper ut medisiner, hor
moner og annet avfall, som blir liggende
inne på grunna og gjære. Om indisk høy
esterett som for lengst har slått fast at
denne industrielle akvakulturen er ulov
lig: om hvordan det stadig bygges nye
anlegg likevel. Om trålerne som konkur
rerer med fattige fiskere om fisk med liten
salgsverdi men som tross alt kan spises;
alternativt fanges i trål og brukes til reke
för. Om fiskere fra del staten Tamil Nadu
som sitter i pakistanske fengsler på fjerde
året, fordi de havnet på feil side av territo
rialgrensa, visstnok etter et overhendig
uvær. Om voldsomme sammenstøt mel
lom fiskere i større og mindre fartøyer,
om brente båter og drepte folk. Om den
indiske regjeringen, som solgte lisenser til
store fabrikkskip fra andre land, og som
aktivt har bygd opp en egen flåte av større
og effektive båter. Om å satse på eksport
og valuta mens folk sulter. Om poaching
— krypfiske — som foregår når lisensene
mangler, særlig på fiskefelter nær gren
sene. Om hvor avhengig det tradisjonelle
fisket er av kunnskaper om hvordan de
ulike fiskeartene forholder seg til årstider,
månefaser og tidevann. Om hvem som
kontrollerer omsetningen av fisken, og
om hvor lite penger som blir igjen når
fangsten er solgt. Om behovet for styring
på havet; nødvendigheten av å regulere
adgangen til ressursene, og av å følge opp
regler med kontroll. Om kampen for å få
slike regler.

- Nei! Jeg nekter å spise!

Det er mer enn vind og lyse sauser som
har høyere temperatur i India enn i
Norge. Rundt bordet sitter seks av de sju

Den økonomiske

globaliseringen er en fortset

telse av kolonitiden med

andre midler, sier Thomas

Kocherry, veteran i kampen

for indiske fiskeres rettighe

ter og leder for World Forum

of Fish Workers and Fish

Harvesters.

Gjennom flere århundrer med
imperiehygging og utbytting
av resten av verden, samlet
koloniherrene store rikdom
mer. Dette århundret har de
tidligere koloniene fått sin
politiske frihet. Likevel vokser
ulikhetene. De oppsamlede

inderne som besøker Steigen og Norge: To
kvinner og fire menn, alle pionérer i
arbeidet med å hygge opp uavhengige
organisasjoner .for fiskere og fiskearbei
dere, de fleste av dem med erfaring fra
hardere konflikter enn vi er vant til. Tre
av gjestene styrer lokallag i den organisa
sjonen Harekrishna Dehnath leder. En av
de andre, Lal Koilparambil, leder en orga
nisasjon for mannskap i kystnotflåten i
delstaten Kerala. Både Lal og Harekrishna
har brukt sultestreiker som våpen. Hare
krishna ser ut som han synes det er litt
artig å snakke om dem.

— Når vi sultestreiker gjør vi som små
unger. Når de ikke får en leke de vil ha,
eller hva det nå er de ønsker seg, hender
det de stenger munnen og nekter å spise.
Først holder foreldrene strengt på sitt,
men etter en stund pleier de å mykne. «A,
vær så snill og spis litt da, barnet mitt.»

Hvis bare barnet holder ut lenge nok, får
det som oftest viljen sin — særlig hvis det
er noen andre voksne som legger merke
til hva som skjer. Våre sultestreiker fun
gerer på samme måten, med myndighe
tene i rollen som foreldre. Etter ei uke
eller to begynner det å bli pinlig for dem,
hvor dårlig de tar vare på innbyggerne
sine. Da øker sjansen for at vi får gjen
nomslag, sier Harekrishna.

Ikke dermed sagt at det ikke koster, I
verste fall kan man for eksempel komme
til å krepere.

— Allerede etter noen dager blir det van
skelig i holde ut. Da tenker jeg på alle de
menneskene som er like sultne, men som
sulter uten å ha et formål, bare fordi de er
fattige. Jeg er heldig som kan ha en grunn
til å sulte, og som får oppmerksomhet om
saken når jeg gjør det, sier Lal.

Det motsatte av Kjell lnge Røkke

Hysa er spist. Teen etterpå er gråbrun av
melk og kjemisk mettet med sukker.
Ordet skifter rundt bordet. Koli fra Maha
rashtra er midt inne i en forklaring om
hvordan kredittsystemet i havnene tyner
fiskerne, da døra går opp og stemningen i
rommet forandrer seg; ikke så mye, men
nok til at det merkes. Sjuendemann er på
plass, og det er han som er sjefen.

Thomas Kocherry har jobbet for
indiske fiskeres rettigheter siden tidlig på
1970-tallet, da han som ung syrisk-orto
doks prest tjenestegjorde først i en flykt
ningeleir ved grensa til Bangladesh, siden
i en landsby i fisker-delstaten Kerala. Han
har vært med på å grunnlegge, og siden
ledet, både lokale, delstatlige og nasjonale
organisasjoner. Blant annet var han første
president i den foreningen som Rare
krishna Debnath leder i dag. Thomas har
ledet blokader av veier og havner, styrt og
selv deltatt i mange sultestreiker og utal-
lige demonstrasjoner, og vært organisato
ren bak en lang marsj rundt hele kysten
av India, i protest mot forurensning og

gjennom verdens handelsor
ganisasjon wro.

Over hele verden ser vi sta
dig flere og kraftigere protes
ter mot WTO og glohalise
ringen. Den nye kystfiskeror
ganiseringen er bare ett
eksempel. Vi kan ikke nøye
oss med å tenke glohalt og
handle lokalt, vi må både
tenke og handle i en global
sammenheng. Og som ved
andre revolusjoner må vi ta i
bruk de herskendes våpen:
Informasjonsteknologien må
brukes til kampanjer for å for
andre verden, sier Thomas
Kocherry. I i

ødeleggende fiskeredskaper. Det er ikke
så godt å vite hvor mange som var med alt
ialt, men det var 25 000 på det store møtet
på slutten av turen. Han har samlet opp
slutning mot tråling i monsuntida og
lisenser til utenlandske fabrikkskip, han
er blitt arrestert og har vært medlem av
regjeringsoppnevnte utvalg. Han har vun
net saker, som den rekesaken i Høyeste
rett, og han har tapt saker, og han gir seg
ikke på tørre møkka. For to år siden var
han med på å stifte World Forum of Fish
workers and Fish Harvesters, en paraply
organisasjon for kystfiskere fra 32 land på
forskjellige kontinenter, vesentlig fra tre
dje verden. Nå er han leder for denne orga
nisasjonen. I år fikk han Jostein Gaarders
Sofie-pris for sitt arbeid med å finne alter
nativer til økonomisk globalisering.

Og ganske samtidig som Norges mest
berømte fisker strever med å trekke sel
skapet sitt fra børsen, setter dette indiske
motstykket hans seg ned i en stol og
begynner å snakke; langsomt, tydelig og
ettertrykkelig, som den folketaleren han
er; og hvis globaliseringen hadde et ansikt
og satt på en kropp, og kom inn i rommet
her akkurat nå, ville den snudd i døra og
gått etter hjelp.

- Da burde ingen fiske lodde

Neste morgen, på kaia i Leines, står folk og
venter på hurtigbåten fra Svolvær. Ei av
dem er Bente Aasjord. Det var hun som dro

i gang Naturvernforbundets Barentshav
arbeid, sist torskestammen var nedfisket,
på slutten av 8o-tallet. Nå bor hun på Lei
nes og studerer i Bodø. I dag skal hun ha
med seg Thomas Kocherry til byen; han
skal på Høgskolen og snakke til studen
tene om glohalisering og wTO. Mens de
venter på båten forteller Bente om økosy
stemet i Barentshavet, om de store torske
fiskene og om nøkkelarten lodde, som hol
der de fleste andre artene i live.

— Da burde ingen fiske etter denne
lodda, sier Thomas, som om dét ikke var
noe mer å diskutere.

Bente for sin del er dreven i kampen for
langsiktig forvaltning av ressursene i

Kerala, De besøkende
møtte folk på
tilsvarende nivå i Norge,
og studerte blant annet
norsk deltakerlovgivning,
som i prinsippet sørger
for å begrense ikke-fis

keres rett til å investere i
utstyr og dra på fiske,
Etter besøket har fiskeri-
myndighetene i Kerala
lansert lignende reform-
forslag i delstaten,

Barentshavet. Kommer du trekkende med
ministre og fiskeridirektører blir det ikke
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Sneen faller av furu, Orsjo naturresevat,

Telemark. Foto: Leif Rusrand/NN/Sarnfoto

I Ungdomstide det gaar saa et

At love fagert blant Blommer

Men det skal holdes, til du blir træt,

Og sne i lokkerne kommer

Jonas Lse

Snø, is, vann.

østkysten, Svalbard.

Foto: Per Eide/Somfoto

Harespor i snø, Oslomarka. Foto: Jørn 8 Okcri/RolfSørenser,/NN/Somfoto

Reflekser i nm, senhøst.

Foto: Pål Hermansen/NN/Somfoto

kaniera

Innefrosset fisk. Foto: Jørn 8 Olsen/Rolfserensen/NN/Samfoto

lskrystall.

Foto: Jern 8 Olsen/Rolf

Serensen/NN/Sornfoto
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kcimera

Hurtigbåt i snøkav. Hareid, Møre og Romsdal. Foto: Per Eide/Samfoto

r.

Min norske Vinter er så vakker

De hvide snebedekte Bakker

Og grønne Gran med pudret Haar

Og trofast us paa dybe Vande

Og Engledrakt paa nøgne Strande

Jeg bytter neppe mot en Vaar.

Johan Nordahl Brun

Nysnø på sykkel.

Foto: Bård Løken/NN/Samfoto

øyet

1J

Snøbadere. Foto: Trygve Bølstad/Samfoto

Vindu med isk,ystaller. Foto: Lars Wallsten/Mira/ om foto

lstlske utenfor Høvikodden, Oslofjorden. Foto: K:m HartJSamfoto
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Ole Deviksvei 18 0666 OSLO
Tlf.23373740 Faks23373759

IW

I GRIP forum 200
I-

årtusenets L.

13. januar, I 3 timer førr

Rogaland fylkeskommune arbeider ut fra en målsetting om at miljøhensyn må innarbeides

som overordnet prinsipp i allvirksomhet for å muliggjøre en bærekraftig utvikling.

Som regionalt planorgan er Rogaland fylkeskommune engasjert i en rekke plan-og
utredningsoppgaver c[er bærekraftprinsipper forsøkes ivaretatt:

* Pådriver og viktig koordinator i samordnet areal. og transportplanarbeid i alle deler av fylket
I dette ligger satsing pa a bygge ut kollektivtrafikken, sykkel- og gangveier og andre miljøtiltak.

* Egen fylkesdelplan for kystsonen — et område med både store
interessekonflikter og utviklingsmuligheter.

* Helhetlig vassdragsforvaltning gjennom Aksjon Jærvassdrag.

* Mer framtidsrettet avfallshandtering gjennom utarbeidelse av en egen
Avfallsplan Rogaland og deltakelse i Avfallsforum Rogaland.

* Satsing pa nye, fornybare energikilder bl.a. gjennom en egen
egnethetsanalyse for vindkraft (pilotprosjekt i nasjonal sammenheng).

* Kartlegging av vakre landskap i fylket.

* Ansvarlig for utvikling av en sammenhengende nasjonal sykkelvei langs
Rogalandskysten og koordinering av sykkelrute rundt hele Nordsjøen.

* Bidrag til utvikling av Grønt Reiseliv, bl.a. i Preikestol-området.

* Stimulering til miliøvernarbeid gjennom tildeling av en arlig fylkeskommunal miljøvernpris.

3 velduftende og

nydelige skurnhad, Afrodite,
Vinterdrømmen og Honningmelk.
La deg pleie av god duft og aroma.
Kjøpes i helsekost forretninger.

2inseondet
DELER UT STIPENDIUM TIL VERN AV FJELLNATUR

(Llinsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipender ønsker
fondet å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellnatur. Fondsmidlene er
basert på en privat gave og utgjør i dag ca 6 millioner kroner.

Styret har i år 2000 anledning til å dele ut stipend(er) på 100 000—300 000 kroner. Fondets styre vurderer
søknadene, men etter behov vil ekstern kompetanse trekkes inn. Styret består av Øystein Dahie, Stein Lier
Hansen, Knut Norman og Arild Adnem. Utdelingen finner sted i mai 2000.

Finsefondet er åpentfor alle privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter som faller inn under fondets
formål. Fondet ønsker spesielt å oppfordre til lokale initiativ hvor sunn fornuft og praktiske løsninger
kombineres med nytenkning og dristighet. Finsefondet vil dekke områder hvor andre støttemidler normalt
ikke kan påregnes.

Eget søknadsskjema og fondets statutter fås ved henvendelse til fondets sekretariat. Søknadsfristen er satt
til 1. mars 2000. Prosjektet gjennomføres i løpet av en 3-årsperiode og det utarbeides en rapport om
resultatene av prosjektet eller tiltaket, eventuelt i form av en presentasjon ved en senere utdeling.

1nse12onder

vi Norges Naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo - TIf. 22402400, Faks: 224024 10

Nettverk for miljølære
http://vann.zoo.uib.no/nml
En møteplass på Internett som viser vei

fra kunnskap til handling

Natur- og miljøfag i grunnskolen
“Opplæringa skal hjelpe elevane til å få glede av natur

opplevingar og gi dei høve til å utvikle fantasi, skaparevne og interesse
for å forske ut omgivnadene” (Læreplanverket)

KIRKE., UTDANNINGS- OG
FORSKNINGSDEPARTIEMENTET
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DIN «GRØNNE» BUTIKK • DIN «GRØNNE» BUTIKK • DIN «GRØNNE» BUTIKK • DIN «GRØNNE» BUTIKK • DIN «GRØNNE» BUTIKK • DIN «GRØNNE» BUTIKK

Oslo Vei er en kommunalt bedrift som tilbyr
effektive og konkurransedyktige tjenester innen
planlegging, prosjektering, bygging, drift og
vedlikehold av veier.

Ta kontakt for et uforbindtlig tilbud eller spør
etter vår markedsavdeling.

OSLO
Herslebs gt. 19, 0561 Oslo
TIf: 22 66 20 20. Faks: 22 66 22 20.

Miljotilstanden
i Akershus 1999

• Nàturvern, friluftsliv og biologisk mangfold
• Kulturminner og kulturmiljø
• Vann- og luftkvalitet, trafikkdata
• Helse- og miljufarlige kjemikalier
• Produksjon forbruk og avfall
• Regional kling

Oppdatert statistikk og omtale av situasjonen
i Akershus. Utgis i desember. Rapporten kan
bestille tis fra:

Livet i havet

(varenr. 131 i)Har du sett en
rødnebb, langfingerkreps
eller havmus før?
Nå har du sjansen til å opp
leve disse og mange andre
spennende
fisker og sjødyr. Plakaten som
er ny av året er laget i en
interessant og
fargesprakende form og viser
et utvalg av spennende og
artige fisker, skjell, sjøstjer
ner, mm.
Format 70 X 100 cm.
Introduksjonspris kr 100,-

Med]emspris kr 8o,-

Besøk Web-sidene våre!l

Adressen er wwwnaturvern,no

Her kan du både undersøke hva vi har av
salgsartikler

og bestille med det samme,

Fuglesarig CD

(varenr. 0202) Dobbel fuglesang CD med 197

nordiske fuglearter. Teksthefte følger med.
Her kan du lett finne fram til en bestemt fuglelåt
ved hjelp av alfabetregister eller systematisk
ordning hvor alle fuglene er listet opp etter hvil
ken familie
de tilhører. Kr. 295,- Medlemspris kr. 2 20,-

Naturkalenderen 2000.

(varenr. ooo6) Dekoraijv sk ilender med 12 vakre
naturbilder hentet fra vår i gstrakte land.
Tema for Naturkalenderen 2e00 er ((Våre naturver
dier».
Format 40 X 30 cm. Redaktør: Arild Ådnem.
Pris kr. 150,- Medlemspris kr. ioo,

Vinterfuglplakat

(Varenr. 1301) Hvilke fugler oppdager du
i høst og vinter?
Dekorativ og lærerik plakat med våre
vinterfugler.
Trykket på klorfritt papir. Format 42 X 65
cm.
Pris kr 4,- Med]emspris kr 35,-

Andre fugleplakater

Trekkfugler (varenr. 1300), Rovfugler
(varenr. 1307),

Ugler (varenr. 1308) Pris kr 45,-
Medlemspris kr 35,-

Sett:

Trekk- og vinterfugler (varenr. 13 o6)
Rovfugler og ugler (varenr. 1309)

Pris pr. sett kr. 8o,-
Medlemspris kr. 6o,-

Dyreplakater

Dyr i skog (varenr. 1304)

Dyr i fjell (varenr. ‘303)
Pris pr. plakat kr. 6,- medlemspris kr.
55,-
Pris pr. sett kr 110,- medlemspris kr. 90,-

I
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Landsforening

Transportbedriftenes
Landsforening

Transportbedriftenes
Pb. 5477 Majorstua
0305 OSLO

Tif: 23088600 • Fax: 23088601

www.transport.no

51 byen
putrom

KJØR

PIEEFRITT!

Se vår hovedannonse.

Oslo kommune
Sa m ferd sel se ta t en

) Y,,,u,rw,di,r
•S,,._._ ÇET$R*S,I S’orwrn naia,,,i,khc,

(‘i
— — — — — — — — — — — — — — —

Bestillingskupong

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE
Schweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Tlf.:22055617 Fax:22055699

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS
Postboks 8111 Dep. 0032 Oslo
Tlf.:22003500 Fax:22003658

1 --

Fy<ennnen 0so ogAlersh.e

I — — — — — — — —

4Kan sendes

ufrankert,
Adressaten

vil betale
portoen

Antall Varenr Varens navn Str Pris Sum

Ekspedisjonsgebyr 35,-

*‘ Gave til NNV

Totalt

Navn: Medlemsnr.:

Adresse.:

Postnr./sted: TIf:

SVARSENDING

Avtalenr,: 171210/1 46 Pb

NORGES
NATURVERNFORBUND

Sentrum
0109 Oslo
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Jolombia ble «oppdaget»
av gulltørste spanjoler i 1499. På tross av
at landet har navnet sitt etter Kristoffer
Columbus, var det Alonso de Ojeda som
var første spanjol i landet. Han så gull,
mye gull, blant de lokale indianerne på
Atlanterhavskysten. Det ble skjehnes
vangert for landet. Ryktet om El Dorado
spredde seg raskere enn Svartedauen, fjær
ble til høner, El Dorado ble beskrevet som
et land med fjell av gull, lett bestrødd med
edle stener.

De spanske styrkene fant aldri sitt gull-
fjell. Men de lette, og de lette grundig. Det
førte til kolonisering av det colombianske
innlandet. Et sjeldent fenomen i koloni
seringsprosessen i Sør-Amerika.

For spanjolene var El Dorado kun gull
og edle stener. Deres søken inkluderte
neppe den helt store hengivenheten for
fantastisk natur. Colombia er nemlig et El
Dorado. Landet er verdens rikeste. På bio
logisk mangfold. Hvis man måler etter
antall arter per areal. Brasil er det eneste

Vold, fattigdom, stolthet

Det er en kjensgjerning at mennesket er
den største trusselen som finnes mot mil
jøet. Colombia er ikke noe unntak. Men

landet har problemer som vi i Norge
knapt nok kan skjønne.

Se for deg følgende neste gang du besø
ker banken din for å diskutere lånebe
tingelser: När du kommer fram til ban
ken, er døra stengt. Utenfor står en mann
i full uniform med et digert gevær i handa
og beltet fullt av patroner. Etter en stund
åpnes døra. Folket innenfor strømmer ut.
Etterpå er det din tur. Idet du smetter inn,
rygger den uniformerte etter deg, med
geværet i skytestilling. Døra smeller igjen
bak deg, og låses øyeblikkelig. Den uni
formerte puster lettet ut.

I et land preget av utallige kriger,
arbeidsløshet, fattigdom, narkotika,
gerilja og paramilitære grupper er det lett
å glemme skjønnheten. Men stadig flere
blir den bevisst. Stadig flere colomhianere
er stolt av landets skatter. Over å huse
flere fuglearter enn Nord-Amerika og
Europa til sammen. Vissheten om at lan
det har 3000 orkidearter. Hvor mange kan
Norge skilte med? 36. Det er registrert
130 OOO plantearter i Colomhia. Spekta
kulære arter som jaguar, piraya, ozelot og
elektrisk ål finner du også. Insektene har
ingen prøvd å telle. Spørsmålet er om det
i det hele tatt er mulig. Forøvrig er det
fortsatt deler av Colombia som ikke er
undersøkt av forskere. Store deler av Ama
zonas-bassenget ligger urørt. Arsaken er
enkel: Utilgjengelighet.

I Colombia drepes 30 000 mennesker
hvert år. Menneskerettigheter var et frem
medord for få år siden. Trafikkpolitiet ser
ut som kommandosoldater. Det er ikke
rart at miljøvern er vanskelig. Og det er
ikke bare naturlig, men også nødvendig,
at menneskerettigheter og miljøvern
knyttes sterkt sammen.

Dette gjenspeiles blant annet i organi
sasjonen Ecofondo, som ikke er en miljø
vernorganisasjon i reell forstand, men
mer et fondssystem for andre miljøvern
organisasjoner. Siden starten i 1993 har
organisasjonen delt ut seks millioner >

Spanjolene lette desperat etter Den

Store Gullskatten i Colombia. De

lette forgjeves. Men hvis de hadde et

snev av sans for naturopplevelser, må

letingen likevel ha vært givende. Ccl

ombias natur er nemlig atskillig mer

enn kokaplanter. Den gir uttrykket

biologisk mangfold mening.

• TOM ERIK ØKLAND

Konfliktfylt miljøvern

landet i verden som kan konkurrere med
Colombia i artsmangfold. Men Brasil er
sju ganger større.

Høyt og lavt

Årsaken til Colomhias mangfold er belig
genheten. Landet ligger ved ekvator, har
kystlinje mot såvel Stillehavet som Atlan
teren, og har dessuten et topografisk
mangfold man kan lete lenge etter.

Er du stolt over å ha besteget Galdhø
piggen? A ha klart å karre deg 2469 meter
over havet? I Colombia er det knapt nok et
kunststykke. I det øyeblikk du lander med

fly i hovedstaden Bogot (ironisk nok er
flyplassen kalt EI Dorado), befinner du deg
2600 meter over havet. Og det er ikke noe
problem å komme seg enda høyere. I fjell-
kjeden Sierra Nevada de Santa Marta fin
ner man Colombias høydepunkter: to top
per på 5775 meter. Disse, og resten av fjell-
kjeden, utgjør forøvrig verdens høyeste
kystnære fjellområde. Ellers er det flere
områder i Colombia med fjelltopper over
ooo meter, og et utall med topper mellom
4000 og ooo meter.
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)‘ dollar til nesten 200 prosjekter i
Colombia. Pengene kommer fra inte rna
sjonale fond, i utgangspunktet med mid
ler fra USA og Canada. Idag er det Canada
som er hovedbidragsyter til fondet.

— I regnskogsområdene på nordvest-
kysten har vi hjulpet lokalsamfunnene
med midler til vern av Store naturområ
der. Deres innsats for å bevare naturen
fungerer også som et fredsarbeid, mener
Claudia Oingel, leder for Ecofondo.

Hun peker på at fred er like viktig for
den levende naturen som levende natur
er for freden.

— Derfor er vårt arbeid i urolige strøk
ofte knyttet til å skape stabilitet, sier
Oiengel.

Dessverre lykkes det noen ganger bare
tildels. Et eksempel er en av landsbyene
som har fått støtte fra Ecofondo. Prosjek
tet for et bærekraftig lokalsamfunn ble
ansett som så vellykket at myndighetene
tildelte området årets miljøvempris. Kort
tid etter ble miljøvernlederen i byen kid
nappet. Siden har ingen sett han.

Lokalt engasjement

En halvtimes kjøretur utenfor Bogotd,
ligger en liten perle. Våtmarksområdet
Homedal La Conejera har en pussig histo
rie. For seks år siden var området i ferd
med å bli spist opp av søppelhauger og
boligutbygging. Helt til den dagen inn
byggerne i området sa stopp, og krevde
området vernet.

Våtmarksområdet har et fantastisk
fugleliv. Det ligger som en pausestasjon
for trekkfugler som er på tur mellom Sør-
og Nord-Amerika. Flere truede arter opp-
søker stedet.

Disse verdiene ville lokalbefolkningen
ta vare på. De sørget for å presse utbyg
gerne ut av området, og ryddet opp i søp
pelbergene. Rundt området har de plantet
en buffersone av vegetasjon. A gå gjen
nom denne sonen, og plutselig være i et
fugleparadis, er en magisk opplevelse.
Bare et steinkast fra millionbyen Bogotä
har engasjerte mennesker frambragt et
vakkert område, der fuglekvitter og -skrik
er eneste lyd.

Men idyllen er truet. Lokalsamfunnet
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som tidligere fikk støtte fra myndighe
tene til arbeidet sitt, ruster til kamp mot
de samme myndighetene. Våtmarksom
rådet var til slutt ikke så mye verd for
byplanleggerne. Nå vil de legge en åtte
felts motorvei gjennom området. For å
unngå skadevirkninger, vil veien bli lagt
på en ti meter høy bro over fuglekvitteret.
Sier myndighetene.

— Folk som sier slikt vet ingenting om
økologi. Veiplanene skal aldri bli virke
lighet, sier Ana Maria Gonzàlez , en av ild
sjelene bak prosjektet.

De er ladet med Ramsar-konvensjonen
(om vern av våtmarksområder), og gir seg
ikke uten kamp.

Kjemi mot dop

Si «Colombia», og folk tenker kokain.
Koka-planten ble opprinnelig brukt av
indianerne for å holde høydesyken på
avstand. I dag er kokain big business. Lan
dets omsetning av kokain ble for noen år
siden estimert til 5 milliarder dollar per
år. Mindre kjent er det kanskje at Colom
bia også har en tredel av verdens man
huana-marker.

Hvem
oppdaget
hva?

De eldste sporene etter

mennesker i Colombia er

5000 år gamle. Spanjo

lene var med andre ord sent ute

med sin oppdagelse av Colombia.

Flere av de eldgamle kulturene i lan

det var høyt utviklet.
Tayrona-kulturen ble historie som

følge av de spanske hordenes gull

tørst. Man visste lite om dette fol

ket før man oppdaget Ciudad Per

dida, Den tapte byen, i 1975, Funnet

består av hundrevis av steinterrasser

bundet sammen med et sinnrikt

trappesystem. Opprinnelig var byen

bygd av tre, men spansk lek med ild

sørget for at ettertiden aldri fikk

oppleve bygningene.

Muisca-indianerne var kilden til El
Dorado-myten. De levde i området

som senere har blitt til hovedstaden

Bogota. Ofring av gull i innsjøen

Laguna de Guatavita var opprinnel

sen til den mest outrerte gullfebe

ren i Colombia. lnnsjøen har blitt

tømt flere ganger, første forsøk ble

gjort så tidlig som i 1560. Siste fant

sted for 50 år siden. Resultatene har

uansett forblitt de samme for alle

ekspedisjonene til Laguna de Guata

vita: Konkurs for skattejegerne. Nå

er innsjøen totalfredet.

Andre gamle kulturer i landet er

Sinù, Quimbaya, Tolima, Calima,

Tierradentro, San Agustin, Nariho og

Tumaco.

I dag finnes det omkring 50 grup

per indianere i landet. Til sammen

teller disse mellom 300 000 og

400 000 personer. På tross av 500

års undertrykkelse har flere av grup

pene beholdt sine religiøse og kultu

relle tradisjoner.

At den illegale narkotika-trafikken i
Colombia er et problem er nok de fleste
enige om. Verre er det når det kommer til
bekjempning av problemet. USAS Drug
Enforcement Agency prøvde å utrydde
marihuana-markene i Colombia på 8o-tal-
let. Jobben ble gjort med kjemi; sprøyte
gifter. Ingen vet hvor store mengder som
ble brukt. Det er heller ikke enkelt å finne
ut nøyaktig hvilke gifttyper som ble
sprøytet over store deler av Colombia.
Landets myndigheter sier at man blant
annet bruker glyfosat til denne type job
ber, og deler ut faktaark med opplys
ninger om at glyfosat er erklært som
«ikke-giftig» USA. At giften er mindre

farlig enn eksempelvis aspirin. Men hvem
har noen gang hørt om bekjempnings
midler som ikke er giftige? Eller bønder
som sprøyter markene sine med hodepin
etabletter? For å si det på en annen måte:
Hva i alle dager skal man med sprøytegif
ter hvis de ikke er giftige?

I flere vestlige land finner man en
økende mistro til produktets miljøvenn
lighet. Man har blant annet funnet at gif
tighet for vannlevende organismer er
verre enn man trodde. For Colombias del
får man håpe at mennesker, flora og fauna
ikke tar skade av sprøytingen med glyfo
sat eller eventuelle andre bekjempnings
midler. En ting er nemlig sikkert: Om

man utrydder marihuanaen i en del av
landet, popper nye marker opp et annet
sted. Ti år etter den gigantiske amerikan
ske kampanjen er landets produksjon av
manihuana like stor som før.

Svak miljøvernminister

Hva har så Colombia til felles med Norge?
Kanskje først og fremst to ting: Olje og
mil jøvernminister. Olje er per i dag en av
få varer som er tillatt eksportert fra
Colombia. Det er gjort store oljefunn
nylig, men utvinningen er omdiskutert.
Først og fremst fordi feltene ligger i områ
der med stor verdi for flere indianerfolk.
Dessuten har tidligere oljeprosjekter blitt
blodige affærer. Ressurser er makt i
Colombia, og myndigheter, gerilja og
paramilitære er alle like maktsyke.

Den andre likheten innebærer selvføl
gelig ikke at Guro Fjellanger er miljø
vernminister i Colomhia. Neida, men
også Colombias miljøvernminister, Juan
Mayr, har bakgrunn fra miljøvernbeve
gelsen. Og begge har rykte på seg for å
gjøre en heller slett jobb etter å ha inntatt
sine respektive ministerposter.

Juan Mayr jobbet tidligere for Funda
cion Pro-Sierra Nevada de Santa Marta, en
naturvernorganisasjon som jobber for å
verne verdens høyeste kystnære fjellom
råde, ikke minst i forhold til indianerfol
kene som bor der. Han var kjent som en
dyktig leder for organisasjonen. Det var
sannsynligvis grunnen til at han i
ble første person i historien som fikk til
bud om jobben som miljøvernminister i
Colombia. I dag mener de aller fleste mil
jøvemere at Mayr burde forlate minister-
stolen og heller gå tilbake til miljøvern
organisasjonene. Mayr har satt >
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)i signaturen sin under flere omdisku
terte konsesjoner. Viktigst er tillatelsen til
oljeproduksjon i området til U’wa-india
nerne, samt konsesjonen til et vannkraft
verk i Urra-regionen. Begge konsesjonene
er gitt under sterke protester fra miljøver
nere og urfolk.

Colombias hovedstad, BogoLi, har hatt
en befolkningsekspiosjon som er vanske
lig å forstå. De siste 50 årene har folketal
let økt fra 500 000 til over seks millioner.
Arsaken er først og fremst all volden
rundt gerilja-virksomheten og de parami
litære gruppene på landsbygda.

Problemet er at byen ikke har klart å
vokse etter oppgaven. Kollektivtrafikk er
lik buss i Bogotd. Kjøretøyene deles inn i
tre grupper: vanlige busser (som er akku
rat som norske busser), busetas (som ser
ut som middels store busser pyntet som
juletrær) og micros (som — selvfølgelig
er små, rett og slett minibusser). Bussene
finnes i hopetall, og det burde man jo
være fornøyd med. Men trafikken i
Bogot er et sant kaos, og motorene i kjø
retøyene så sine beste dager for mange år
siden. Bussene ser rett og slett ut som små
damplokomotiv, der de freser rundt med
en sky av sur dieselrøyk rundt seg.

Det Bogotd aldri fikk, men burde hatt.
er selvfølgelig et undergrunnssystem,
eller i det minste trikker. Men, neida. Selv
om landet har god el-forsyning, ble elek
triske fremkomstmidler historie for 25 år
siden, da Bogotis nettverk av trolley-bus
ser ble lagt ned.

I Norge har man klart å tallfeste helse-
skadene som følge av luftforurensning i
storbyer som Oslo og Bergen. I Bogoti er det
ingen som har tenkt tanken. Selv om man
faktisk kan lukte byen på tre mils avstand.

Eneste statistikk man har er at minst 3000

mennesker blir drept i trafikken i hoved
staden hvert år. Og da snakker man bare
om fotgjengere. I Bogoti-trafikken er det
teorien om den sterkestes rett som teller.
Der stiller fotgjengere nederst på stigen.

Dette er framtiden!
Dette er utviklingen!

Sonia Parra er journalist med miljøvern
som spesialfelt. I tillegg til jobben som fri
lanser er hun aktiv i den ANPA, den nasjo
nale organisasjonen for mil jøjournalister,
og ikke minst IFEJ, den internasjonale
organisasjonen.

Sonia Parra er full av ironi når hun
viser fram Bogota. «This is the future!
This is the progress!x’, roper hun når
taxien kjører over halvmeterdype hull i
det som skal være en motorvei.

Ironien er nødvendig for å overleve,
mener Sonia. Hun er en av mange journa
lister i Colombia som faktisk risikerer
livet for sitt yrke. Colombia topper mange
dystre statistikker, også den som omhand

‘. ler antall drepte journalister per år. Miljø-
journalister er utsatt, fordi de ofte skriver
om konflikter knyttet til områdene der
landets interne krigføring er tøffest. Sonia
skriver blant annet om konfliktområder
som hun ikke tør å oppsøke.

— A reise til disse områdene, der miljø-
kampen faktisk foregår, er det samme som
å oppsøke væpnet konflikt, forklarer Sonia.

Fakta om
Colombia
I Landets areal er
1 141 748 kvadratkilome

ter, drøyt 3,5 ganger Nor

ges areal.

• Colombia ligger helt

nord i Sør-Amerika, med

grense mot Mellom-Ame
rika (Panama), og kyst på

både Atlanter- og Stille

havssiden.

• Andes-fjellene splittes i

tre fjellkjeder i Colombia.

Høyeste topp er i kjeden
Cordillera Central. Den
rager 3750 meter over

Fire miljømagasiner har gått inn i løpet
av kort tid i Colombia. De overlevde ikke
krigen.

— Nasjonalparkene og områdene for
indianerstammene er faktisk de mest
krigsbelastede i Colomhia. Volden har
blitt det største problemet for miljøakti
vistene, mener Sonia.

Hun kritiserer landets myndigheter for
manglende interesse for miljøvernspørs
mäl.

nasjonalpark i 1960. Nå er

det minst 33 nasjonalpar

ker i landet, og flere

naturreservater Nasjonal

parkene dekker 7,9 pro

sent av landets totale

— Colombias eneste vei ut av dette ufø
ret er en radikal endring i landets poli
tikk. Fred er en forutsetning. Vern av
natur og miljø vil ikke bli en prioritert
oppgave før regjeringen skjønner at helse,
utdanning og miljø er viktigere oppgaver
enn et stadig voksende militærapparat,
sier Sonia, og forteller at hun gleder seg til
å gå inn i et nytt årtusen.

— For meg er 2000-tallet enshetydende
med håp. Et håp for Colombias framtid, Li

havet. Colombias høyeste

fjelltopper ligger ikke i

dette området, men i det

kompakte fjellområdet

Sierra Nevada de Santa

Marta ved Atlanterhav

skysten. Tvillingtoppene

Simøn Bol[var og Cristébal

Colôn er begge på 5775

meter.

I Klimatisk er landet sta

bilt, siden det ligger nær

ekvator. Topografien gir

likevel store klimatiske

forskjeller. fra tropisk

varme til konstant snøk

ledde fjelltopper.

areal.

I Landet har vært preget

av borgerkrig, geriljakrig

og vold i århundrer. Frem

deles er det flere aktive

geriljagrupper i landet.

Hvert år blir 30 000 men

nesker, nesten en promille

av landets innbyggere,

drept. Bare 10 prosent av

disse drapene er politisk

Landet fikk sin første motivert.

Miljøjournalist Sonia Edith Parra møter den Colombianske hverdagen med humor og

ironi. Det må til for å overleve: Sonia er en av mange journalister som setter livet sitt i

fare på grunn av miljøengasjementet.

StarTourTEMAs nye katalog er kommet.
Av 85 opplevelsesreiser er syv helt nye.

Tiden lbr oppdagelsesreiser er ikke forbi. I vår nye katalog
finner du 85 unike kultur- og naturreiser. Syv av dem gar der
ingen noen sinne har settTEMA farende tidligere.

-i

Claudia Oingel leder Ecofondo, et fond som gir penger til

kolombianske miljøprosjekter. Hun mener fredsskapende

arbeid er viktigste grunnlag for miljøvernet i Colombia.
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Ana Maria Gonzålez slår oppgitt ut med

armene. Hun og flere andre i et lite lokalsam

funn utenfor Bogota har brukt seks år på å

restituere et våtmarksområde. Nå vil myndig
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Uorganisk analyse og spesialavfall
— nå i akkreditert laboratorium —

uorganisk spesialavfall

Teknologisk Institutt i samarbeid med Chris
tiania Spigerverk AS tilbyr behandling av
uorganisk spesialavfall med enkel leverings
tilgang til konkurransedyktige priser. Vi tar
blant annet imot

• syrer, baser og prosessbad
• slam, fast og flytende avfall

Kontakt våre rådgivere
på tif 22 8653 10 for
nærmere informasjon.

Hovedkontor: Akersveien 240 St. Hanshaugen, 0131 Oslo. Tif 22 86 50 00 Fsx 22 20 18 01 Internett http://www.teknologisk.no

OSLO KONGSBERG STAVANGER GJØVIK ALESUNO

Bevar ozonlaget!
Ozonlaget i stratosfæren virker som et filter for ultraflolett

stråling fra sola slik at levende organismer
beskyttes mot skadelige doser.

Utslipp av (H)KFK (betegnet som regulerte medier)
bidrar til å bryte ned ozonlaget.

Montrealprotokollen (en internasjonal miljeavtale)
begrenser produksjon, import og bruk av (H)KFK.

I løpet av få år vil all import og bruk av (H)KFK være historie.

Stiftelsen Returcass (SRG) er et landsomfattende mottak av
brukt (H)KFK for gjenvinning eller destruksjon.

Ved DIN hjelp kan DU bidra til at mest mulig (I-OKFK
blir sendt til SRG for gjenvinning eller destruksjon.

Stiftelsen
ReturGass
trtdligere Returprosjelctet)

Godkjent motta for måljeskadelige kuldemedler

MOUNTAIN Gåvennlig og prisgunstig beksøm
IX sydd kvalitetsstøvel. Førsteklasses Anfibio glatt
, fullær. Original Vibram såle. Varmt og

komfortabelt Velutina för.Støvelen har
— stabilitet og styrke. Torsjonstiv

med
god flex. lnnleggsåle.

Str. 35/47. Sort.

Behandling avUorganiske analyser

Teknologisk Institutt utfører uorganiske
analyser raskt og rimelig, blant annet av

• vann og avløpsvann
• slam, avfall og spesialavfall
• prosessbad
• metallegeringer
• belegg og korrosjonsprodukter

Laboratoriet er akkreditert for
analyser av avløpsvann.

KLASSISKE BEKSØMSYDDE
STOVLER GÅR ALDRI AV MOTEN

Vi tilbyr også rådgivning på området.

I ru,

i) Kun det beste eic
fjeliskiloping. Cit

Iførsteklasses lær, og kval
alie komponenter.

Horgenveien 22Z 3300 Hokksund. TIf. 32 70 02 60. Fax 32 70 02 59
lnternett4//wwwreturgass.no

•

.

fl

flJ7arfikk

Det miljovennlig alternativet

For reiser utover Oslos grenser står Stor-Oslo Lokaltrafikk (SL)
til din disposisjon.

SLs takst- og billettsystem gjelder på tog, buss og båt i hele
Akershus.

Opplysningstelefon: 177 Internett: www.trafikanten no

SL - den grønne linjen

SUPER Model Super har i en årrekke vært populær
blant fjellskilepere, som også kjører Telemark ned
fra fjellet. C.C.S bakspoiler gir god avstivning av
skaftet, og kan lett taes av. Original Vibram såle.

Beksemsydd. Fôret med Cambrelle, og ekstra
rt med Thinsulate Godt polstret.
_Gjennomfert kvalitet i alle detaljer.

NStr. 36/47. Sort.
RØDMYR4
MII2ØSENTER Vårt Laboratorium

Miljølaboratoriet i Telemark
har over 150 akkrediterte kjemiske, fysikalske
og mikrobiologiske analyser-prøv oss f.eks på

-vannanalyser
-utslippsanalyser
-analyser av forurenset grunn
-radonanalyse

Enkel distribusjon, små prøvevolum, kort leve
ringstid og service gjør oss til en konkurransedyk

• tig leverandør til industri, kommuner og
privatpersoner på landsbasis.

INTERESSERT?

.KONTAKT OSS PÅ TLF. 35505600

WWW rodmyr-miljosenterno

—. ANTARTIC Vår beste modell for fjellskileping og
krevende turer. Her er benyttet kun heykvalitetskom
ponenter Overdel i beste Anfibio fullær Original

.1 såle. Stålgelenk med to lags mellomsåle.
:stra isolert i fronten mfFhinsulate. Micro Dry

fôr fordeler fukt raskt og terker hurtig.
—, Solide snereringer Stopp-krok ved

vrist sikrer uavh. snering i forfot.
I Str 36/47. Sort.

Crispi føres av ledende
sports- og fritidsbutikker
over hele landet Ta konfakfl
Crispi Norge AS, TIf 67132280 0CRISPI

Hele Norge for dine føtter!
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NORGE RUNDT PÅ 371 DAGER:

Nettleie til ditt lokale netLselskap kommer i tillegg. Dersom forhruk.sagiften 1å vindkraft
fjernes i løpet av året, skal dette komme selger til gode ved at bruttoprisen til kunden
forblir uendret.

Nor-TrØndelag E-verk (STE) er Norges største vindkraftprodusent med 6 moller i drift i Ytre
Namdal.

Normal arsproduksjon er på Il mill. kWli.

Vi ordner med skifte av kraftieverandør for deg.
Fyll ut svarslippen og send den til oss i dag!

whdiraft
Støtt utviKlingen av vind- 34,4 øre/kkraft i Norge! Fast pris 2000:
ink’1.Jmtrul’suzç’,)t Oj. ?fli’U.

G,

‘fl

G0

E

I!
4avn:

________________________________________

Eventyret
er tite I åfjordsbåten som ror ut Iddefjorden

en vakker aprildag sitter seks studiekame

_____ _________

rater fra Ås. De skal fra Halden til Grense
Jakobselv og tilbake langs grensen på ski og til
fots; en tur på over fem tusen kilometer.

Nøyaktig 371 dager senere er to av dem på plass igjen i Halden, Hva har skjedd
underveis? Hvor ble det av de fire andre? Hvilke inntrykk sitter de igjen med etter ett år ute i
naturen? Hva fikk dem til å legge ut på en slik tur? Er det eventyr eller galskap? >

JA, jç’ Ønsker å k/”J’ vindkrafl fra
Vfl: 31,4 Øre/kIthfår2000.

Jtç’ gir ViE fullmakt til a/brestå

skille at’ krafileverandur

Stndvs: NTE, Sjøfarisgi. 3, tlt3 STEtNKJER

Adr.

t’ostnr

____________

Sted

Mitt nettselskap:

cq

Tit.

Målcrnr.:

Ro, ro din båt, fra Jærens rev til Bergen, forbi Stadt til Ålesund og videre til Rindarøy. Håpet om å få seile i sønnavind lever fortsatt. Her passeres

ørlandet (f.v. Elisabeth, Kristin og Marit. Kjell til rors)

NORSAS
Norsk kompetansesenter
for avfall og gjenvinning

Du leser vel avfallsnyheter?
BESØK

JJsI fl
HOLD DEG OPPDATERT!

Drammensveien 175 • Postboks 264 Skøyen, 0212 Oslo • Tif. 22 51 07 00 • Fax 22 51 07 01

firmapost@norsas.no • www.norsas.no/avfallsplassen
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• RUTH SCHUICALLA (tekst)

og KJELL VINGEN (foto)

iENK DEG Å R

langs norskekysten i åpen båt i mot-
vind og regn. Sitte i samme båt i
samme selskap i flere måneder ikledd
samme våte ullgenser og vadmels

bukse. Eller ligge værfast et eller annet
ugjestmildt sted og sparke småstein. Og

så gå Norge på langs og ligge i telt både
vinter og vår! Skulle tro en fikk nok av fri
luftsliv for en stund da. Men de to Nor
gestraverne Elisabeth Sæthre og Kjell
Vingen savner å være ute, sier de, særlig
nå, i mørke og ufyselige novembernetter.

Savner mørket

Vi treffes på Kafé Gåsa i Trondheim. Eli
sabeth og Kjell trenger en lang forklaring
for å finne fram til en av de mest popu

lære kafeene i byen. Kafélivet på Bakk
landet krever nok en annen type oriente
ringssans enn Kartverkets serie 1:30 000.

Ansiktsfargen deres understreker at det er
ikke er denne typen uteliv de vanligvis
bruker fritiden sin på. Men når høsten
kler seg i grått og klasker kalde regndrå
per i ansiktet ditt, da er det vel godt å sitte
inne med stearinlys på bordet og en god
kopp kaffe?

— Det er noe helt’spesielt med å være
ute på denne ârstiden. Månedene fra okto
ber til desember er en tid der du vanligvis
ikke er så mye ute, sier Elisabeth som om
det var en innlysende forklaring. Kjell
påstår at han har det på samme måten.
Mest av alt savner han mørket:

— Når du er hjemme er det aldri helt
mørkt: du har alltid et eller annet gate-
lys rundt deg. Jeg savner å ha det
mørkt. Det er aldri så mørkt at du
ikke ser NOE: det finnes nordlys og
stjernehimmel. øynene venner
seg til mørket også. Selv den
såkalte mørketida er egentlig ,‘

ikke helt mørk. Det er mange
timer der det er lyst, ikke
dagslys, kanskje, men et
skumringslys. Mørketida er
antakelig verst for folk
som har kontorjobber.
Det er gjerne de som
klager mest over mor
ketida også. Jeg tror

V

det er fordi de ikke V

er ute når det er

større når du måtte ro og slite litt. Selv om
det ble diskusjoner om hvor lange etapper
vi skulle ha og så videre, hadde vi tross alt
et ganske bekymringslost liv, sier Kjell.

Ro, ro, ro din båt

Det skulle bli mye roing på turen. Mye
mer roing enn noen hadde fryktet. To tre
djedeler av tiden mannskapet brukte på

ferden langs kysten og en tredjedel av
strekningen gikk med til roing.

— Jeg var sliten og tenkte at det ikke
kunne være meningen at vi skulle ro
langs hele kysten. Jeg hadde liten vilje til
å stå på i starten, men jeg taklet det bedre
etter hvert, sier Elisabeth.

— Jeg synes ikke det var så ille. Den opp
rinnelige planen var å ro i åpen båt >.

Seks i samme båt. 1630

.nautiske sjømil i Heim

vei’n, en åfjordsbåt, en

såkalt fring. Her under

råseil ved Hvuler.
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lyst: det er mørkt når de går til jobben, og
mørkt når de går hjem igjen, sier han.

Kart fra Md treb& o tresjci

Tøffe tak

Nå hardet blitt bok av Den lange heimve
gen, ført i pennen av Elisabeth og Kjell, og
gitt ut på eget forlag. Ifølge deres beret
ning var den tøffeste påkjenningen ver
ken været eller tøffe etapper, men uenig
heten som utviklet seg blant turens delta
kere på vei nordover, om bord på båten.
De hadde en felles drøm om å oppleve
variasjonene i Norge; møte ulike naturty
per og årstider, takle naturens utfor
dringer og lære seg å spille på lag med
naturkreftene.

V <(Gjennom et friluftsliv på naturens
premisser styrkes vår følelse av samhø
righet med naturen og vår forståelse av

\\ hvordan vi bedre kan leve i pakt med
naturen. Denne bevisstheten ønsker vi

skal prege hverdagen», kan en lese i
\ deres informasjonsfolder, som har

en imponerende sponsorliste.
— Det er noe spesielt med å
være ute så lenge at du får

roen ... Jeg vet at ikke alle
som var med på turen er

\ enige i det. Noen syn
tes det ble for slit

\ somt. Men for

\ meg gjorde

\ det opple
\ velsen

enda

4.’

Jcerens rev: sanddyner i evig bevegelse og rullesteinstrender som meter havet. Her legger ingen

ut uten å ha været på sin side. I tre dager blåser det motvind, så dreier vinden. Etter tre sjømil

med roing er vinden sterk nok til at seilet kan heises.
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)‘ hele veien, sier Kjell. Han forteller at
organiseringen ombord hadde en flat
struktur. Arbeidsoppgavene ble byttet om
hver uke. Høvedsmannen hadde hoved
ansvaret for framdriften. Han eller hun
skulle høre værmeldingen, planlegge
ruten etter sjøkartet, finne en egnet havn
og stå ved roret. I tillegg hadde de naviga
tør, halskar, skautholder og midtiroms
kar. En fikk den lite smigrende oppgaven
å være «kjøttkake», og flytte kroppen slik
at haten lå godt i vannet.

— Rollehyttingen gjorde at ingen fikk
nok trening, det hadde nok vært en fordel
med en fast leder, men det hadde nok ikke
vært mulig i denne gjengen, mener Kjell.

Stridens kjerne: østhavet

For å løse praktiske detaljer og diskutere
hvem som hør gjøre hva, når og hvordan,
hadde mannskapet «ferdråd» om kvel
den. Det var mye a være uenig om: etap
penes lengde og hvor en skulle slå leir.
Møtene utviklet seg etter hvert til «tra
giske, fastlåste diskusjoner»:

(( — Vi var seks personer med sterke
meninger. Vi måtte bare innse at vi ikke
ble enige, sier Elisabeth. Men selv om
møtehyppigheten ble drastisk redusert,
ble stemningen mer og mer anspent. Det
store stridsspørsmalet var ferden over
Østhavet, båtturen fra Honningsvåg til
Grense Jakobselv. Her er det steile klipper
og lang avstand mellom havnene. Er det
mulig å ro de 30 sjømilene fra Honnings

våg? Spørsmålet dukket opp allerede for
turstart og ble aldri skikkelig avklart.
Noen foreslår å trekke båten over Hop
seide og ro opp Tanaelva for å unngå de
verste havstrekningene.

— Det var oss to mot de fire andre. For
oss var det viktigst å komme rundt og
følge de opprinnelige planene. Vi ville
ikke somle altfor mye og stå på når det var
fine forhold. For de andre var opplevel
sene viktigere. De ville tilbringe mer tid
pä land, ha tid til detaljene underveis.
Uansett hva vi diskuterte endte vi opp
med å diskutere om vi klarte å komme
rundt, forteller Kjell.

Oppgjør i Honningsvåg

I Bodø dukker det opp en liste over gode
grunner til å ikke seile Østhavet. Flere av
turdeltakerne sier at de er skeptiske til

turen rundt Norges nordligste kyst. Noen
er redd, skremt av seilasene fra Vega til
Bodø. Noen er lei. Lei av å ro, lei av å se
hverandre etter tre og en halv måned i
samme båt. Oppgjørets time er nær. Etter
Bodø blir det stille i båten i noen dager:
alle sitter i egne tanker. «Er du virkelig vil
lig til å ofre liv og lemmer for å gjennom
føre denne turen? Hvem søren er det du
ønsker å bevise noe for?» Slik beskriver
Inger sine tanker i boka om «Den lange
heimvegen». I Honningsvåg gjør hun det
klart at hun ikke vil være med lenger.
Dagen etter trekker de andre tre seg.

«Vi var uerfarne seilere. Vi matte være,
og var forsiktige. Likevel ble Inger redd, og
vi hadde ingen beredskap for den type pro
blemer. Kan vi bearbeide redselen, bør den
som er redd hoppe av og de andre fortsette,
eller bør alle gi seg? Spørsmålet var rett og
slett ikke diskutert seriøst på forhånd. Vi
hadde avklart hvordan vi skulle forholde
oss om noen falt og brakk foten. De fysiske
utfordringene hadde vi grepet på, men
psykologien ... Vi var høyt oppe og langt
nede, som dønningene fra havet. Da vi
skilte lag i Honningsvåg var det ingen god
stemning», skriver Elisabeth i boken.

Rundt Norges nordligste kyst

Men tokløveret gir seg ikke: det er lett å
skjønne at de ikke kan ro båten alene
rundt Østhavet. Etter en telefonrunde til
«kystkulturens harde kjerne» er snart et
nytt mannskap på plass. De skal være

passerer nesten Jordas poler ved hvert
! omløp. De «ser» ned på Jorda langs en bred

stripe, og de dekker derfor store arealer på

— svært kort tid. Derfor er de godt egnet for
overvåking av våre store havområder.

Norge ligger langt fremme når det
gjelder å utvikle overvåkingstjenester med

slike satellitter som verktøy og Norsk
Romsenter styrer og støtter flere

proslekter.

NATURKALENDEREN 2000
Vare nattlrverdier

Ved årtusenskiftet konsentrerer vi oss om naturens «hovedsaker».
Tretten utsøkte bilder fra norsk natur viser

havet, kysten, vassdraget, skogen, kulturlandskapet, dyrelivet osv.
Flere av Norges mest kjente naturfotografer er representert.

Perfekt julegave og hilsen til familie, venner og forretningsforbindelser
i inn- og utland. Norsk og engelsk tekst.
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På Raufoss er Miljøvern et Moment i Markedsføringen

() Raufoss ASA

Norge har råderett over svært store hav-

områder. For å ivareta våre interesser må vi

overvåke disse store havområdene. Vi må

overvåke skipstrafikken, og vi må være på

vakt mot forurensninger som f eks oljesøl.
Satellitter har vist seg å være et meget

I
nyttig hjelpemiddel i denne sammenheng.
De såkalte polarbanesatellittene beveger
seg rundt Jorda i løpet av ca 100 minutter og
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I samarbeid med Statens Forurensnings
tilsyn (SFT) er det etablert en oljeover-
våkingstjeneste ved Tromsø Satellittstasjon
basert på data fra den europeiske radar
satellitten ERS-2 og den kanadiske

RADARSAT”.
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> med på seilasen rundt Varangerhalv
øya. Det viser seg at Norges nordligste kyst
krever sin mann. Etappen rundt Kinna
rodden, Norges nordligste fastlandspunkt,
var ifølge Kjell blant de tøffeste:

— Det blåste litt før vi skulle runde
odden. Så ble det plutselig nesten kuling
og seilet gikk fra fullt til helt revet, fortel
ler Elisabeth. Kjell legger til at det kan
være skumme]t med råseil når en ikke får
det fort nok ned. Men det gikk bra, og
etter elleve dagers seiling og 14 dager vær-
fast, når mannskapet Grense Jakobselv.

— Når hverdagen består av å avfinne deg
med naturkreftene, blir du tvunget til a ta
deg god tid. Du lærte deg å ta den tiden som
trengtes. Vi satt værfast mange plasser etter
Honningsvåg: i Mehamn og Berlevåg var vi
lengst. Det kan være frustrerende, mener
Elisabeth, men Kjell er ikke helt enig:.

— Jeg syntes det var mer frustrerende å
ligge i ro når det var fine forhold, men
motivasjunen blant deltakerne sviktet,
sier han.

Til tross for alle vanskelighetene er
1630 nautiske mil eller 3020 kilometer til
bakelagt. Det feires med champagne i kru
sene og stolthet i blikket. Nå venter fottu
ren hjemover. llerfra går Kjell og Elisa
beth alene.

Bærer tunge sekker med glede

«Sommeren som aldri kom blir til et strå
lende høstvær som gir en behagelig start på
fotturen,» skriver Elisabeth i boken, men

sekkene er tunge og romusklene er til liten
hjelp i motbakkene. Idealisme har sin pris:
tursekken og utstyret skulle være av natur-
materialer, som veier litt mer. Den spesial
sydde bomulissekken er bare litt tyngre
enn en nylonsekk og bom ullsposene som
mat og utstyr er pakket ned i veier mer enn
om en hadde brukt plastposer. Ogsâ stålter
mos og treholler veier mer enn plastvari
anter. Den største vektforskjellen utgjorde
underlagene av reinskinn: de veier omtrent
det tredobbelte av syntetiske liggeunderlag.
Men det er ifølge turkameratene ekstrakilo
som bæres med glede:

— Det er ikke for å være sta eller fordi vi
elsker tunge sekker, men fordi naturma
terialene har mange fordeler: de er som
regel enklere å reparere. Bomullsposer
varer lenger enn plastposer og metall-
spenner gar ikke i tusen knas om de blir
tråkket på, slik plastspenner gjerne gjør.
Når det regner er sekkene like tette som
nylonsekker, eller kanskje enda tettere.
Bomullssekker blir våte, men trutner. Ved
kontinuerlig regnvær vil det meste av
fuktigheten holde seg utenfor, fordi sek
ken blir tettere når den blir våt, mener Eli
sabeth og Kjell.

- Sjarmerende kulde

En teittur i Fin nmark på vinterstid, det
må være iskaldt å være ute hele tiden,
hvisker sofadyret i meg og hakker tenner
ved tanken. Men når en har vandret i
snøslaps og sludd, kuling og regn, sol-

skinn og rimfrost i lang tid, tenker en
åpenbart annerledes om været. Det er
bare noe som «er», ikke noe å gjøre med,
bare noe å innrette seg etter. Da blir været
et praktisk spørsmål:

— Da vi begynte pâ fotturen i midten av
september hadde vi fint vær i de første
ukene. Først da vi kom til Karasjok fikk vi
frost og snø, og det passet oss bra. Vi var
redde for at snçjen skulle komme før, for
vi hadde skiene stående på Lillehammer,
og måtte få dem tiisendt først. Etappen
mellom Masi og Helleniskog kunne fort
ha blitt veldig slitsom med snø og uten
ski Men vi var også redde for at snøen
skulle forsvinne, for da måtte vi ha

Mørketida er slutt. Det første møtet med sola

ved Sulitjelma i slutten av januar.

Et utdrag fra KjelIs reise
dagbok::

«Frokosten inntas plaskregn og
vind. Fra Obrestad ror vi godt fra
land og hører på værmeldingen
nok en gang før vi setter seil. En
fisker vi møter på vei inn i molo
åpningen rister på hodet og lurer:
Gjør dere dette frivillig? Ja, noen
og enhver kan vel lure på det i en
sådan stund. Seilet er revet med
et seft og ei klo. Likevel går det så
det fosser om båten over
dønningene, og farten er upåkla
gelig. Rundt Jærens rev er vi
anbefalt å gå langt ut. Inn mot
land er det sandbanker so;n flyt
ter på seg med strøm og vind, slik
at det ikke er mulig å stole på
kartet. Den lille uroen jeg hadde i
kroppen før vi la ut forsvinner når
jeg kjenner hvor godt båten sitter
i sjøen. Følelsen av å være herre
over situasjonen roer meg der vi
nr på denningene. Tørsten melder
seg og jeg ber om en kjeft vann.
Vannfiaska sendes over og jeg
setter den til munnen for å
drikke, I samme øyeblikk kaster en
innhentende bølge båten mot
babord. Kristin og Espen som sit
ter på styrbord side kaster seg

over mot babord. Heldigvis får jeg
vridd båten på rett kjøl, med
maksimalt utslag på roret. Ta i
hop, ligger klart på leppene mine,
en påminnelse om at hundre pro
sent oppmerksomhet er påkrevd
hele tiden.

Avstanden til land er vanskelig
å bedømme. Hvor er lysbeya ved
Jærens rev? Går vi utenom beya,
er vi helt sikre på å unngå sand-
bankene. Sannsynligvis har vi
holdt godt ut og har den innenfor
oss. Nei! Den er rett foran, kursen
er perfekt! Bøya sneies på utsida

går det dårligere når deler av
mannskapet vil ha mat, og mat-
pausen må bli mens båten ligger
stille i dønningene. Båten duver i
takt med dønningene. Den ruver
opp og den ruver ned, opp, ned og
opp igjen. Etterhvert kjentes det
ut som om mageinnholdet også
duver i takt med dønningene, og
det er ingen særskilt behagelig
følelse. Jeg ener meg over rekka
av båten, ser framover. Der ser jeg
Marit, Hun lener seg også ut over
rekka. Hun ser bakover, og som på
kommando, i samme sekund, får

krabbene frokosten vår.
Etter denne forløsende

oppkastseansen er det atter kraft
i åretakene, samtidig som omgi
velsene trer fram i sin fulle bredde.
Det er grønt, og det er loddrett.
En klippekyst, så steil, spiss, og
ugjestmild at den bringer tankene
over på en tjellvandrers beskrivelse
av Jotunheimen: det styggeste
han noen gang hadde sett! Samti
dig er det vakkert. Det er naturens
storhet. Ingen byggmester vil
noen gang kunne komme i nær
heten av å skape noe tilsvarende.
Om klippene fortsetter like lodd
rett og like langt nedover i sjøen
som oppover land, er det neppe
verdens beste forhold for en krab
bekoloni. Men det er et værbitt
landskap, og dette faktum gjør at
vi tåler en lang rodag for å
komme forbi denne fryktede utle
per av fastlands-Norge. Det blir 24
sjømil og turens hittil lengste
rodde dagsetappe, før vi ankrer
opp for kvelden på Haugsholmen,
nok et gammelt Handelssted..

Fra SæthreNingen: Med tre-
båt og treski. Den lange
Heirnvegen - Norge rundt

RUNDT JÆRENS REV OG STADT I ÅPEN BÅT

Elisabeth forteller:

«Å gni søvnen ut av øynene klokka
halv fem om morgenen er van
skelig. For et B-menneske virker
oppgaven uoverkommelig, men så
viser det seg altså å være mulig.
Dagens mål er å ro rundt Stadt.
Med så tidlig start bør oppgaven la
seg løse, selv om mine rotak er
noe slappe og søvnige de første
timene. Etter hvert blir rotakene
enda slappere. Det er ingen
beskyttende øyer utenfor oss, og
dønningene som henger igjen fra
kulingen de siste dagene, er merk-
bare. Så lenge farten holder oss
oppe, går det noenlunde bra, Da

-
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og kursen legges om til å gå høg
ste gang mot Feinstein fyr. Seilla
sen varer ikke stort lenger, vinden
dør, og vi må ta til årene. Kort tid
etterpå er vinden tilbake, fra
nordøst. Vi rakk akkurat å runde
Jærens rev på sørøsten og får ei

i grenseland: ferden gikk delvis innom Sverige som her over Akkajaure, øst for Tysfjord.

stri rotørn til Feinstein fyr og
videre til nærmeste havn som er
ølberget.
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båret skiene. Men heldigvis hadde
vi skifore helt til vi kom til Akershus. Ski
ene tok vi bare av når vi skulle sove, ler
Kjell.

De forteller om den kaldeste perioden i
begynnelsen av februar: da var de i områ
det mellom Omhukta og Okstindan, ikke
langt fra Hattfjelldal. Elisabeth mener det
må ha vært rundt 30 kuldegrader der, ter
mometer hadde de ikke.

— Da jeg skulle jeg ta av meg støvlene,
satt sokkene fast i dem: de hadde frosset
fast. Jeg husker at lunsjpausene ikke var
særlig lange. En dag skulle jeg fyre opp pri
musen med parafin, men det kom ingen
ting ut av flaska. Det Øverste laget var fros
set. Det har jeg aldri opplevd før, sier Kjell.
Han høres like overrasket ut ennå.

Tips for villmarksjenter?

Elisabeth påstår at kulde også har sin
sjarm:

— Det er noe spesielt med at det er kaldt.
Alt tar lengre tid, blant annet fordi du er
nødt å ha votter på, mener Elisabeth, men
innrømmer at det «heldigvis» ikke var
like kaldt på hele turen. Men mildvær er
heller ikke optirnalt, får jeg vite, særlig
når en har treski:

— Snøen pakket seg ikke sammen i
mildvær. Det var tungt for lårmuskulatu
ren å måtte brøyte snøen hele veien. Da
brukte vi stearinlys, ellers smurte vi nes
ten bare med tjære, forteller hun.

Elisabeth får store øyne når jeg spør om
det er vanskelig å være jente på en så tøff
tur. Det blir stille en stund, og noe i stem
ningen rundt bordet forteller meg at jeg
har dummet meg ut.

— Skulle det være noe annerledes enn
for gutter?, spor hun bare.

Jeg velger å spare oss for mer detaljerte
oppfølgingsspørsmål. Istedet spør jeg Kjell
hvordan det var å ha med jenter på tur:

— Med fire jenter var ekspedisjonen vår
ganske spesiell, men bortsett fra Elisabeth
falt de andre tre fra. Kanskje hadde gutter
holdt ut? Nei, jeg vet ikke. Psykologi har
jeg ikke greie på, sier han.

Skogens farligste dyr

De sier at de ikke var redde når de gikk.
Det var mye skumlere på håtturen:

— Det er større utfordringer på sjøen. Jeg
følte meg tryggere på landjord. Men en
treffer flere folk langs kysten. Det er
mange som bor der, sier Elisabeth.

Rovdyr møtte de merkelig nok ikke,
bare nesten:

— En gang sa jeg en bjørn. Det trodde jeg
i hvert fall. Så viste det seg at det var Eli
sabeth som var skogens farligste dyr, sier
Kjell og ler.

Vi var mest på utkikk etter jerv. Vi så
mye spor og noen bevegelige flekker. Nar
vi kom nærmere sa jeg at det var elg! Det
var langt til fjells.,i regnet ikke med å
treffe elg der, legger han unnskyldende til.

Ble forkjølet av å være inne

Hva gjør man når man blir syk på en slik
tur? Riktig svar: man blir det ikke. Mann-

.‘Kursen var staket ut på forhånd. Veien

ble til underveis. Det ble en lang vei, Vi

skulle gå Den Lange Heimvegen — veien

mot et samfunn som viser respekt og
omsorg for naturen. Er vi kommet dit? Vi

visste det kanskje på forhånd, og vi har

erfart det underveis: Heimveien er lang,
fordi menneskene i stor grad har fjernet

seg fra naturen og ikke ser på seg selv
som en del av den. Norge rundt er slutt,

Den Lange Heimvegen fortsetter. Du kan

bli med på Heimvegen. Den går i skogen

bak huset ditt, i marka, på fjellet og

langs stranda, Den går sakte, for detal

jene finnes qveralt. Heimvegen er en livs-

stil. De siste skrittene gjenstår.’

Kilde: Elisabeth Sæthre, Kjell Vingen:
Med trebåt og treski, 1998.

skapet fikk magesjau en gang i begynnel
sen av turen. En restaurantpizza får skyl-
den. Ellers holdt alle seg friske uten å
gjøre noe spesielt for det:

—- Jeg ble forkjolet i Karasjok. Det tror
jeg var fordi vi var for mye inne. Vi bodde
på ungdomsherberget der. Når du jobber
fysisk hele tida merker du når du bør ta
det med ro, og da blir du ikke sjuk, sier Eli
sabeth, og Kjell nikker.

-—Jeg pleier å være ganske mye forkjølt.
Du kan nesten si at jeg har abonnement
pa det, men det året vi var ute var jeg ikke
forkjølt og jeg har ikke vært det siden. Jeg
vil ikke si at det skyldes turen, det kan
være tilfeldig, sier han.

Men de la vekt på et bevisst og variert
kosthold med mye god mat. Det var ikke
vanskelig å få det til på hatturen. Under
plattingene hadde reisefølget oppdaget et

perfekt kjøleskap: her kunne en lagre
melk, frukt, grønnsaker og mye annen
mat uten at den ble dårlig. Om maten var
tung, var det bare en fordel. Det ble litt
annerledes på fotturen: når en må bære
maten selv og det ligger flere ukers marsj
mellom Rimi- og Rema-butikkene. Like
vel er det fullt mulig å overleve uten Rett
i koppen, Toros gryteretter og ferdighlan
det lapskaus, mener Elisabeth. Men hun
innrømmer at det ble mye havregrøtspi
sing på fotturen. Hver dag i sju måneder,
for å være nøyaktig. Kjell forteller at gro
ten ble spedd med <kalvegodt», en billig-
utgave av tørrmelk som i utgangspunktet
er beregnet på kalver. Kjell påstår at grau
ten smaker bedre med kalvegodt enn
uten. Næringsrikt er det sikkert også.

Ferietips for resten av livet

Sju måneder etter at de startet fotturen i
Grense Jakobselv når de Halden igjen. I
daghøkene deres er det ferietips for resten
av livet.

«Gjennom et år ute har vi opplevd
norsk natur fra sør til nord, fra øst til vest,
gjennom fire årstider. Vi har vært ute
lenge, vi har ferdes langt, uten at vi har
vært utsatt for større farer. Spenningen,
det dramatiske og storslagne, ligger i kon -

trastene —i landet og folket. Farlig blir det
først når en lukker sansene, når en unnla
ter å ta hensyn til naturkreftene», skriver
Elisabeth og Kjell i boka om «Heimve
gen»

Ville de ha gjort det samme om igjen?
— Både ja og nei. Ikke med de samme

menneskene, og kanskje ikke akkurat den
samme turen. Men jeg kan godt reise
langs kysten igjen, sier Elisabeth.

— Jeg kunne godt tenke meg å være på
tur igjen i lang tid, oppleve roen ..., sier
Kjell. Ei

«Norsk fiskeri- og havbruksnæring

er inne i en positiv utvikling og
byr på store utfordringer innen fiske

og fangst, produksjon, eksport samt

forskning og utvikling.

Skaff deg en utdanning og skap deg
en framtid i kystens viktigste

næringsgren.

det beste vern

FISKERIDIREKTORATET

bLJ -A

Tilbake i Halden etter 371 dager Norge rundt. Ved riksrøys I innerst i Iddefjorden

Norges Fiskarlag, Pirsenleret, 7462 Trondheim,
tif. 73 54 58 50, fox: 73 54 58 90.

ENERGIVERK KASTET TIL ULVENE
DANSER NÅ MED ULVER

Å velge fungerende forretningskritiske datasystemer for energiselskapet har vist seg å være en stor utfordring. Det har mange fått erfare. Som om

ikke det var nok, er det norske energimarkedet nå verdens mest deregulerte. Mange energiselskaper som tidligere hadde lokale monopol, må nå

effektiviserr for å overleve i den ipne konkurransen. Det er for denne nye virkeligheten InfoSynergi har utviklet bl.a. kundeinformasjonssystemet

Albatross, i tett samarbeid med kundene.

Systemer fra InfoSynergi håndterer nu 700/0 av alle strom—

kunder i landet, en markedsiedur som flyr hogt over

de andre. Mer om oss finner du på www.infosynergi.no

1NFQSYNERG, AS, MARKC050VOELIN. N TELEFON 5270 6161

www.infosynergi.no

JJJJJJ, INFOSYNERGI
Overskuddsenergi til organisasjonen
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Verv 1:

Fuglesang CD -

to cd’er med 197

nordiske fugle

arter.

Nyvervede medlemmer får tilsendt innhetalingshlankett og får ved betaling for år 2000

tilsendt medlemskort, informasjon og velkomstpakke med materiell og embiem. Ordi
nært medlemskap koster kr. 290 kroner, pensjonist/studentmedlemskap 150 kroner,
og husstandsmedlemskap 6o kroner.

NB! Alle medlemmer får NSBs kundekort for 200 kroner (ordinær pris 390,-)

ogresS.

.;- by- og tettstedsàt
iBevaring av biolo

vern av viktige r
Vern og bruk av fersl

forekomstene i komr
vennlig avfallsh

gjenvinnin
gingfor’

liv, -‘ ststien.
--

. Sandefjord Kommune har
vedtatt Fredrikstaderklringi

-

og arbeider aktivt med ‘ -

LA-21 arbeid.’ -

-1•-’

Bestill vår Miljø- og
sikkerhetsberetning på
tif. 22 31 70 00 eller
hq@eu.dynoasa.com.

Finnes også på
www.dynoasa.com.

Jeg har vervet følgende person(er) som får tilsendt
innmeldingsblankett fra NNV

I Vervet av:

1Hovedmedlem ]PensjonisUJStudentmedlem

2

lHovedmedlem DPensjonistcJStudentmedlem

3

DHovedmedlem PensjonisttJStudentmedIem

4

JHovedmedlem PensjonistDStudentmedlem

Medl.nr:

Navn:

Adresse:

EpOStade

Jeg ønsker vervepremie:

J Termos

] FuglesangCD

I Kniv

J Bok om Jostedalsbreen

Bok om livet i havet

Melding om nyvervede medlemmer

kan sendes pr. e-post

(naturvern@naturvern.no) eller via

telefaks (22 4024 10)

SVARSENDING

Avtalenr.: 171210/1 46 Pb

VERV EN VENN

OG VINN.
Natur- og miljøvernet vil i årene framover

møte store utfordringer. Mer enn noen gang

trengs et sterkt og landsdekkende Norges

Verv 1:

Naturvernforbund som kan løfte fram lokale og nasjonale saker til beste for

natur og miljø Vi tilbyr gratis medlemskap ut åretfor nye medlemmer. Ver

ver du eller gir bort medlemskap i gave, får du flotte vervepremier.

Dyno verner

om liv, helse

og miljø

Halvliters uknu

selig stå Itermos

- grei å ta med

på jobben eller

lesesalen

Verv 3:

Leatlierman Micra

Tool - praktisk

verktøy med 25 års

garanti —

Verv 2:

YN©

Jostedalsbreen - van

dringar i nasjonalpar

ken av Erik Solheim -

Naturvernforbundets

leder har nylig utgitt

denne bok med inter

essant lesestoff og

praktfulle naturbilder.

Verv 4:

Livet i havet av

Frank Emil

Moen og Erling

Svensen - en

rikt illustrert

håndbok for

den norske

marine faunaen

— — — — — — — — — — — — — — _ I — — — — — — — —

((

Kan sendes

ufran kort.
Adressaten

vil betale
portoen

FANA STEIN & GJENVINNINGAS

Apningstider:
Hverdager 07:00 - 5:00.
Onsdag 07:00 - 19:30.
Lørdag 07:00 - 12:30.

‘4 NORGES
NATURVERNFORBUND

Sentrum

0109 Oslo

FSG
»en nødvendig
parantes i
miljøsammenheng»

• Produsent og leverandør av sand, stein • Sorteringsanlegg for produksjonsavfall.
og knuste masser. • Mottaker av bilvrak.

• Produsent og leverandør av siktet jordmasse. • Gjenbruksstasjon for private hus-
• Produsent og leverandør av høyverdige holdninger i mengder tilsvarende

gjenvinningsprodukter som: papp, papir, kjøretøy med totalvekt inntil 3 tonn
tre/flis,metaller og skrapjern. pr. levering.

TIF: 5511 8700-FAX: 55118735 Velkommen!

I
I
I

Faniegen 221,5239 Rådal - Intemett httpJ/www.fsg.no
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PÅ PARTI MED FRAMTIDA

BARN OG
UNGE FØRST

SI

w...også som
Studentene har en spesiell plass i
NTL med eget studentfagulvalg
som gIr direkte innflytelse.
Som studenimedlem får du
itiliegg:

Gratis råd og veiledning ved
jobbproblemer

f”AUR(
- Lyser litt lenger...

Hva gjør DU med dine brukte lysrør...?

Auralight AS er total leverandør av
lyskilder til det offèntlige og bedrifter.,
M tar miljøproblemer på alvor og har
nå utarbeidet en egen ordning, som vil
gjØre det enklere for å deg å kvitte deg
med dine brukte lysrØr.

Ta kontakt med oss dersom du
Ønsker mer informasjon om våie
produkter eller Aura Miljøietur.

Auralight AS
Tif: 22 88 39 00
Fax: 22 88 39 10

4 wW.atlra.fl()

ii/iIc’rer

‘99 )1øit,je

Hovedkontor:1 930 AURSKOG
TIf.:63 86 59 00 Fax:63 86 58 78 lnternett:www.stangeskovene.no

I III Iø
Norsk miljø energi Søre.s

VI TRO

VI UTEgRER:
•Terreng vurderinger

.Vindmålinger / vindanalyse
økonomikalkyler

Presentasjon for kommunale instanser

\ •Søknader og oppfølging
• Utføre reguleringsarbeider

•Prosjektering og byggeledelse

- -nme
Norsk miljø energi a.s

Norsk Miljø Energi Sør as
Fjeldsk4r. 4510 Spangereid

Tlf 38255030, fax.38255031
epost: mienergi@online.no

MILJØGEOLOGI AS
* Grunnvannsundersøkelser * Georadarmålinger
* Deponier og forurenset grunn * Brønnskader
* Naturbaserte avslØpslØsninger * Radonmåling

Feitmåling i vann, poreluft og biogass

) 1%,

Alrneveien 7. Dronnirigens gt. 25. Teknologisenteret
1555 Son 1500 Moss Pb 247. 7501 Stjørdal
Tif.: 6495 8905 Tif.: 692401 75 Til.: 7482 1740
Fax: 6495 85 32 Fax: 69 2401 76 Fax: 74 82 1741

ENERGISELSKAPET

ASKER OG BÆRUM

, ciiicun.
Avløpsrensing etter naturmetoden. uten
lukt eller søl, og uten tilførsel av noen

form for kjemika//er.

Vi leverer totale løsninger
for behandling av:
* Avløpsvann
* Våtorganisk avfaI/sIam

Våre produkter er:
* Masko-Zoll avløpsrenseanlegg
* Mjølner Bioreaktor for

kompostering av våtorganisk avfall

Skreddersydde løsninger for kommuner og
industri, både for små og store brukere.

Ring oss for å få tilsendt referanselister og
informasjonspakker.

MERCURSUBSEAPRODUCTSASA

C / Postboks 521 9401 Harstad
- Tif. 77 05 93 00. Fax 77 05 93 03

STOPP REKLAMEN
HUSK!

Avfallsininimering er bedre enn gjenvinning.
Avtal med Posten om ikke å få reklame i

postkassen.
Du vil likevel motta offentlig informasjon.
Bergensomridets interkonitnunale Renovasjonsselskap

Teleftin: 55 56 79 00

‘? ALPHARMA
Leadership in Spedalty Pharmaceutical Products

HABIOL
Hadeland Bio—olje AS

2770 Jarcn
Tlf.: 61 32 82 54 F’aks: 61 33 6830

Biodiesel - Bio-olje

Norsk Tjenestemannsiag
j’ Som NTL-,

; ,....

• Gratis innbo- og løsøreforsik
ring som gjelder for brann og
innbwdd

• Tilgang på markedets rimelig
ste, heiårige reiseforsiknng

www.ntI.no
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Styrer investeringene
fiskeripolitikken?
Kjøp Naturvemforbundets nye rapport «For

nying i den norske fiskeflåten 1985-1 999»

For første gang er det laget en total over
sikt over investeringene i den norske
fiskeflåten. Oversikten er laget av SIN
TEF Fiskeri og Havbruk på oppdrag fra
Norges Naturvernforbund. Alle nybygg
fra 1985 til 1999 er lagt inn etter lengde,
investeringskostnad og heime fylke. Rap
porten er på drøye 30 sider mcd rundt 30
tabeller og grafer. Blant annet finner du
svar på disse spørsmålene:

Rederienes Landsforening

MOTTAK OG BEHANDLING AV
KJEMIKALIEFORURENSET VANN

PETRO OIL
PETRO OIL PRbSESSKJEMISK VERK AS

KRAGERØ NÆRINGSPARK
3766 SANNIDAL

TELEFON 35 98 55 10. TELEFAX 35 98 55 20

Besøk Norges
Naturvernforbunds

nettsider

www.naturvern.no

r
• Hvor mange båter er bygd i ditt fylke
år for år?

- Norsk institutt for jord- og skogkartlegging

________

Raveien 9. Postboks 115, 143[ Ås
Telefon 64949700 Telefax 64949786

Befolkningens livsgrunnlag og velferd forut

setter en bærekraftig bruk av naturressursene.

NIJOS bidrar til dette gjennom innsamling og
formidling av data om ressursgrunnlaget i inn-
og utmark. Gjennom NIJOS får samfunnet
tilgang på informasjon og kompetansetjenester
som er nødvendige for å sikre en bærekraftig

forvaltning og bruk av naturen til:

• Matvare- og virkeproduksjon som dekker
grunnleggende behov for mat og husly

• Et rent og variert naturmiljø for trivsel’ og
god helse

• Jord, skog og landskap som basis for
verdiskaping

• En kunnskapskilde og et pedagogisk
hjelpemiddel

RENIR
Ledende på håndtering av spesialavfall
• Totalleverandor i håndtering • Leie/betjening av skreddersydde

av spesialavfall rniljncontainere

• Service’ og raniineavtaler/ • Skvetten innsanslingssystem
innsamlingssystemer • Tankrens, lwytrykks- og

• Kurs og rådgivning iiidustrispyling

• Mil joleredskap • Analysetjenester

AL RSKOC THÆMARK KRISTIANSANI)
‘flE.: 63 862620 ‘lif.: 35 55 88 33 Tif.: 3803 39 19
Fax: 63 86262! Fax: 35558835 Fax: 38033920
arenor(oonliiie.no renor@ onIlilc.n() ihatweda(”onl ine.no

www.renor.no

• Hvor store investeringer er gjort i
hver fartøygruppe (9 lengdegrupper)?
• Hvordan endre’ fordelingen mellom
fartøygrupper og fylker?
• Fungerer myndighetenes kapasitets
begrensende tiltak?
• Hvordan påvirker investeringene
fiskeripolitikken?
• Hvordan påvirker det fordelingen av
fiskerrettigheter?

Rapporten koster kroner 270.- og kan bestilles fra:

Ba rentshavkonloret i Norges Naturvernforbund

8285 Leines
Lix: 75778474

Bestilling:

Jeg bestiller eks av rapporten

“Fornying i den norske fiske11iten I 985-1999”

Norsk skogforskning
har lange tradisjoner. Siden 1916 har forskerne
arbeidet med probleinstillinger knyttet til etable
ring av ny skog, vekstft)rhold økologi, Økonomisk
skogbruk og utnyttelse av trevirke. Skogforsk
ningen går inn i det neste årtusen og tar fatt på
oppgaver initiert av myndigheter, skognæring og
forskningsmi Ijø. Norsk institutt for skogforskning
(NISK) vil bidra til en bærekraftig forvaltning av
skogressursene.

Vi gir ut en rapporisene som gir løpende informa
sjon om resultatene (‘ru en bred naturfagelig forsk
ning. Et abonnemeni 1i denne siden (ca. 20 hefter
i året) koster kr 500. Enkelihefter kan også bestil
les. Les om vår virksomhet på våre internettsider
www.nisk.no

Navn

Firma/Organisasjon’

Adresst.

Poststed’

Vi bistår bedrifter,
myndigheter

og internasjonale
organisasioner.

I

______

I /

Mil jøvennlige energiløsninger
Miljøstrategier - Teknologibasert

forretningsutvikling Energi og miljø
i utviklingsland Klimatiltak

KonEnergi AS
E-post: christion.grorud@konenergi.no

Tif: (+47)67 153850

KanEnergi Sweden AB
E-post: mats.rydehell@kanenergi.se

Tif: (+46) 551 3476 64

1P’4 NORGES
NATURVERNFORBUND

NISK

Norsk iiislilul( for skogfor.skning

I lti:ski Ik’vcien 12, 1432 As.
Til’.: Ol 1)1 1)1)01) F:ix: 649429 80

L’—lI Is!
n.isktnisk.nn - liltp:/Lwww.nisk.no
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sarn

• RUTH SCHUKALLA

følge Transportøko
nomisk Institutt kjører idretts
folk 3,7 milliarder kilometer
årlig. Hver sjuende biltur her i
landet skyldes idrett.

Mislykket miljosatsing

Allerede for fem år siden la
Norges Idrettsforhund fram en
strategi for idrett og miljøvern.
Nå konstaterer Idrettens mil
jøforum at målsetningene
ikke er nådd, skriver Vårt
Land. Ifølge Inge Lonning i
Idrettens miljøforum skyldes
den mislykkede miljøsat
singen generelle forhold i sam
funnet:— Også i idretten har man
vent seg til å forflytte seg med
privatbil. Dette er trender som
er vanskelig å snu, sier han til
Vårt Land.

I dag er det bare ioo av
13 000 idrettsiag som har sat
set på å bli miljovennlige. Pre
sident Ivar Ekeberg i Norges
ldretts forbund sier til Nettavi
sen at forbundet gjerne vil
drive mil jøarheid, men mener
at de ofte har nok med idret
ten.

Barneidrett «hjemme»

Et unntak er Idrettsrådet i
Fredrikstad: her har man i
flere år satset på å redusere bil-
kjøringen til og fra treningen
og idrettsarrangementer. I til
legg til å koordinere rutebus
sene i forhold til treningstider,
har man lagt barne- og ung
domsidretten til lokalmiljøet.

— Vi ønsker å få fram en for
ståelse av at harne- og ung
domsidrett hører hjemme i de
unges lokalmiljø. Siden is

har vi hatt en strategi på å ha
skoleidrett i hver skolekrets.
Det har vi oppnådd i 21 av 23
skolekretser. Nå skal vi prøve å
ha et ungdomsidrettstilhud i
hver ungdomsskolekrets, men
vi må få med idrettslederne på

dette. Ivlalet er å få etablert et
tilbud som ligger sà nært
hjemstedet at barn og ungdom
kan sykle og gå til treningen.
Hvis vi får det til, har vi kom
met langt i forhold til I,okal
Agenda-satsingen. Vi minsker
ikke bare transportbehovet,
men vi skaper også et bedre
lokalmiljø, sier daglig leder
Svein Femtehjell i Fredrikstad
ldrettsråd.

ldrettsbussen kan bli
bedre

Denne satsingen har ifølge
Femtehjell vært langt mer
effektivt enn «Idrettsbussen»,
et prosjekt som startet i 1996
samarbeid med Fredrikstads
distriktets Rutehiler. Tanken
bak «Idrettshussen» var å min
ske bilbruken ved å tilpasse
treningstidene til husstilbudet
og omvendt. Busselskapet til
bød egne rabattkort for idretts
folk. Selv om ordningen har
skapt gode holdninger i
idrettsmiljøet, mener Femte
hjell at prosjektet bare delvis
har vært vellykket:— Idrettshussprosjektet har
fungert bra på steder der det
har vært lett å tilpasse busstil
hudet til treningsstedene, og
der tilbudet ikke har vært
medført ekstrakostnader for

busselskapet. Det har vært
enklest å få til når ungene bor
relativt samlet. Det har imid
lertid vært vanskelig når barna
bor spredt: når de må bytte
buss to og tre ganger tar reisen
så lang tid at de fleste foretrek
ker å bli kjørt av foreldrene,
sier han.

Vil ha «foreningskort»

Nå vil Idrettsrådet foreslå for
kommunen å innføre et fore
ningskort for alle typer frivil
lig aktivitet på ettermiddagen.
Foreningskortet skal fungere
som et slags månedskort. Man
tenker seg en ringhuss som
flere ganger i uka kan kjøre fra
et boligområde til ulike aktivi
tetsstedet i sentrum, for
eksempel idrettshallen, sjak
klubben på ungdomsskolen
eller speiderne ved kirken. En
kunne ha hatt ulike ruter på
forskjellige ukedager. Men det
koster penger å etablere et
slikt tilbud. Nå hør Fylkes-
kommunens samferdselsut
valg ta ansvar, mener Femte
hjell:

— Det er klart at vi må få til
en form for koordinering av
kollektivtransporten. Dette er
ikke et praktisk spørsmål,
men primært et holdnings.
spørsmål, mener han. LI

icrosoft er
en av mange amerikanske
bedrifter som premierer miljø-
vennlige arbeidsreiser for sine

ansatte. Microsofts hoved
kvarter i Redmont har utviklet
et eget program for å fâ flere til
å reise sammen på jobb. Det er
gitt bedriften mye PR:

Firmaet har brukt mye tid
og ressurser på å utvikle
«RideShare»-programmet og
husservicen. Ledelsen har opp
daget at det er bra husiness,
sier Microsofts Bob Kaplan.

Egen trahkkplan

Programmet som markedsfø
res i nyhetsbrev, brosjyrer og
på nettsider, er en del av
Microsofts plan for trafikkre
duksjon. I tillegg til «hjemrei
segaranti» får de 10 000

ansatte gratis T-banekort og
tilbud om husservice. RideS
hare-programmet ligger på
bedriftens intranett. For å få
oversikt over aktuelle kompi
skjørere må en bare oppgi
adresse og arbeidstid, så får en
opp en liste.

I California er alle
større arheidsgivere pålagt å
planlegge de ansattes arbeids
reiser. Mange bedrifter reserve
rer parkeringsplasser for
ansatte som kjører i samme bil,
eller de graderer parkeringsav
gifter etter antall passasjerer i
bilen. I noen byer er det avsatt
egne kjørefelt for «kompiskjø
ren’». I kommunen Hunting
ton Beach får ansatte som rei
ser miljøvennlig til og fra job
ben, poeng som kan tas ut i
ekstra fridager eller penger. Et
poeng er verdt 75 cent. Kame
ratkjøring med tre personer i
bilen gir tre poeng, fire poeng
for 4i bilen og fem poeng for å
sykle eller å gå på jobben.
Alternativt kan poengene tas
ut i fritid: 140 poeng er en fri-
dag som kan tjenes opp etter
35 dagers kameratkjøring med
full bil eller 28 dagers sykling.

Også i Nederland har flere
bedrifter kartlagt de ansattes
arheidsreiser og tilrettelagt for
mer kollektivreising. I tillegg
til rabattavtaler med kollek
tivhedrifter har man reservert
parkeringsplasser for ansatte
som reiser sammen og sørget
for flere hussavganger. I Rijks
waterstraat i Rotterdam har
arbeidsreiseplanlegging ført
til at hele 57 prosent av de 660
ansatte reiser kollektivt på
jobb. 12 prosent deler bil og ti
prosent går eller sykler.

Her i Norge har noen få
arbeidsgivere begynt å interes
sere seg for hvordan de ansatte
reiser på jobb. Enkelte bedrif
ter som Raufoss Hydro har hatt
«Sykkel-til-jobben-aksjoner», i
utgangspunktet for å redusere
sykefraværet. I Oslo kommune

har to
hydeler innført sykkelgodtgjo
reIse. I hydelen Grefsen-Kjelsås
får de ansatte fem kroner for
hver kilometer de sykler på
jobb, i bydel Uranienhorg
Majorstua får syklende ansatte
hundre kroner i måneden.

Tungrodd i Norge

Næringslivets Hovedorganisa
sjon (Ho), Statens Forurens
ningstilsyn (sFT) og Vegdirek
toratet står bak en undersø
kelse om «Arbeidsreiser som
en del av bedriftenes miljøpro
fil». Målet var å kartlegge hold
ninger og informasjon om kol
lektivtilhudet blant utvalgte
bedrifter i Groruddalen.— Prosjektet viste at kollek
tivselskapenes tilbud passer
dårlig for bedriftene. Mange
opplever kollektivsystemene
som tungrodd. Det har for
eksempel vist seg å være van
skelig å flytte eller bygge les
kur ved holdeplasser eller å
lage fleksikort med bare to
klipp som kan brukes i forbin
delse med arbeidsreiser, sier
miljørådgiver Nancy Sand i
Miljøkompetanse. Hun fortel
ler at flere kollektivselskaper
nå er inne i en omorganise
ringsprosess som gjør dem
bedre i stand til å jobbe mot
markedet og bedriftene.

I Oslo er bydel 2 Uranien
borg-Majorstua nå i gang med
å kartlegge de ansattes arbeids
reiser, I tillegg er de største
bedriftene i bydelen invitert til
å være med i et prosjekt i sam
arbeid med NAF ogNno:

Mange erpositive, men vi
trenger et planleggings
verktøy, sier plan- og utvik
Iingskonsulent Eli Hindernes i
Bydel 2. El

I

Kompis
kjøring bIL,.
business
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Idrett o bil e sant
i’

Undersøkelser viser at idrettsfolk er blant

dem som kjører mest bil, Fredrikstad

ldrettsråd har gjort noe med det.

Jo flere i bilen, jo bedre.

Norge komneI’ aiin5Y gvI etter.
Bedrifter i USA og

Nederland premierer

ansatte som reiser

. mlljøvennlig til og

fra jobben. Også her

i Norge begynner

ideen om

« a rbe i ds re i se plan I eg -

ging» å få fotfeste,

• RUTH SCHUKALLA

kOfllPisøri

Bedrifte
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Frynsegode:
gratisparkering
— Undersøkelsen fra Gri iruddalen viste blant annet at tilgang på
parkeringsplasser gene re re r i ra fl kk. Mange har parkeringsplass
som et frynsegode pà jobben. I motsetning til for eksempel
månedskort er gratis parkeringsplasser for de ansatte ikke skat
tepliktige. Det er vanskelig for bedriftene, sier Eli Hindernes i
Bydel 2.

Nancy Sand i Miljokornpi’tansi’ iiiener at parkeringsplasser
kan være en grunn til at flere ud, i lti kommer til å engasjere
seg i arbeidsreiseplan leggi ri g:

— Når parkeringspiassene fylles opp nå en enten



I den svenske byen Trollhdttan
gdr 12 busserpd gassfra
kloakkslam og slamfrafiskein
dustrien: helt lukifritt, ifølge
kommunens biogasskonsulent,
Ann-Cathrine Erlandsson.

• RUTH SCHUKALLA

du kan fylle
kloakk og fiskeslo i tanken og
kjøre av gårde! Vel, det kan du
ikke. Først må avfallet bli gass.— Gassen utvinnes av klo
akkslam og slam fra fiskein
dustrien. Rågassen består av o
prosent metan og 30 prosent
C02. Etter rensing i et høy
trykksanlegg inneholder gas
sen 90—95 prosent metan. I
motsetning til for eksempel
etanolbusser, er bussene våre
helt luktfrie, sier Ann
Cathrine Erlandsson som kal
ler seg «biogassinformatör» i
Tro llhät tan kommune.

Billigere enn bensin

I dag finnes det ett produk
sjonsanlegg for biogass i Troll
håttan, men man har planer
om å hygge et anlegg til i neste
år. Det kan det blir bruk for
ettersom kommunen jobber
med å få flere bedrifter til å
satse på drivstoffet. I tillegg til
bussene, har Trollhåttan to
renovasjonsbiler og flere
bedriftsbiler som kjører på bio•
gass. Nå skal også kommunen
kjøpe inn åtte biogassbiler. Det
kan være lønnsomt for bedrif
tene å satse på biogass, mener
Ann-Cathrine Erlandsson:— Biogassen koster tre kro
ner mindre per kubikk enn
vanlig bensin. Samtidig er bio
gassbiler litt dyrere i innkjøp:
de ligger på 20 000 til 40 000

kroner over prisen for bensin
drevne biler. Men her i Troll
håttan får innbyggerne 8ooo
kroner i investeringsstøtte for
biogassdrevne biler. Hvis en
kjører cirka 3000 mil i året, har

en kjørt inn merkostnadene i
løpet av tre år, sier ErlanUsson.

Full tank på Norsk Hydro

Det er ikke vanskeligere å fylle
biogass enn bensin på tanken.
I Trollhåttan har Norsk Hydro
en egen pumpe for biogass
som brukes av bedrifter og pri
vatpersoner. Bybussene har en
egen stasjon for biogass midt i
byen. Gassen fylles på tanker
som er bygd inn i taket på bus
sene. Full tank rekker til 300

km, som tilsvarer et døgns nor
mal kjøring med byhussene.

Prosjektet i Trollhåttan
finansieres gjennom statlige
midler:— Vi har et tjuetalls miljø-
prosjekter på gang, hvorav ti
går pâ bio gass. Alt i alt er cirka
83 millioner kroner øremerket
til biogassprosjekter, forteller
Erlandsson.

Også i Stockholm har man
ifølge henne satset på biogass
busser og -biler. Der finnes det
også et produksjonsanlegg for
biogass, men det har bare en
fjerdedel av kapasiteten sam
menlignet med anlegget i
Trollhåttan.

Må spise nok sild

Det har hittil ikke vært noe
problem å produsere nok gass,
selv om det i enkelte perioder
av året kan bli for lite slam:

—Etter jul spiser folk ofte lite
sild, og da kan det bli for lite
slam. Men det er ikke noe stort
problem for oss, fordi vi har
mer enn nok slam tidligere på
året. Det er bare snakk om å
finne lagringsmuligheter, sier
Ann-Cathrine Erlandsson. LI

Bedre enn diesel
Biogass er et svært miljøvennhig
drivstoff, sammenlignet med die
sel. Det gir ingen nettoutslipp av
C02. NOx-utslippene utgjør mindre
enn halvparten og utslipp av
hydrokarboner, kullos eller parti
kler er minimale. G

norske veier,

il tross for at det
stadig diskuteres hvorvidt el-
biler er mer miljøvennlige enn
vanlige biler totalt sett, er det
ingen tvil om at de forurenser
mindre. De uslippsfrie bilene
kan derfor bedre luften i
byene. Hvis noen hadde villet
kjøpe dem.

Fortsatt ser det ut til at de
miljøvennlige bilene ikke har
slått an, slik både produsenter,
politikere og miljovernorgani
sasjoner har trodd de skal.— Per 30. juni hadde vi regis -
trert omlag 200 personbiler og
noen varehiler. Etter det har
det blitt registrert 30—35 vare-
biler. Totalt vil jeg anslå samlet
antall el-biler til omlag 250,

sier produktkonsulent Thor
vald Gjønnæss ved Opplys
ningsrådet for Veitrafikken.

Dårlig markedsføring

Han mener manglende og dår
lig markedsføring må ta mye
av skylden for at el-hilsalget
ikke tar av.— Folk er ikke klar over alle
fordelene med el-bil. Dessuten
er jeg ikke sikker på om for-

sam

holdene er lagt godt nok til
rekke. For eksempel lurer
mange på hvor man kan lade
el-bilene.— Hva er årsaken til at ikke
flere vil ha el-bil?— Jeg tror el-bil ligger tem
melig fjernt i tankene for de
fleste som skal kjøpe ny bil.
Det har nok også sammen
heng med begrensningene
som ligger i el-bil med rekke
vidde. Dessuten er el-bil rela
tivt sett noe dyrere enn ben
sinbilene, sier Gjønnæss.

Ubesvarte spørsmål

Han tror likevel el-bil kan
være et fullgodt alternativ for
mange bilister.— På kortere strekninger og
til bykjøring er bilene mer enn
bra nok. Dessuten er det forde
ler i homringen og mange ste
der gratis parkering for el-
biler. En annen fordel med el-
bilen er at den praktisk talt
ikke bråker, sier Gjønnæss.

—Hva skal til for å få opp el
hilandelen på norske veier?— Det er to avgjørende fakto
rer som bedres; anvendelighet
og pris. Før jeg hadde kjøpt el-
bil, ville jeg vite litt mer om
for eksempel hvor jeg kan få
ladet bilen og hvordan det er
med strømforbruket i forhold
til kulde. Så lenge vi vet for lite
om mange slike ting, blir ikke
el-bilen et alternativ vi vurde
rer seriøst, tror Gjønnæss. i

• KRISTIAN JAHRE— Og joda, det er massevis av
lademuligheter for el-biler i
Oslo sentrum. Blant annet har
vi uttak på nesten samtlige
parkeringshus, sier Arvid Mel
1cm ved Oslo Energi til N&M.

Han anslår antall ladestasjo
ner i Oslo sentrum til å ligge
mellom 18—20. Hver stasjon
har uttak til tre—fire biler, og

tilsammen tror Mellem det er
ladepunkter til rundt 70 biler.
Oversikt over ladestasjonene
finnes blant annet på det
såkalte Kjørekart 1998 — Oslo— sentrale områder. Kartet kan
fås hos Oslo kommune.— Antall ladestasjoner kan
umulig være det store proble
met. Det viser seg nemlig at
våre ladestasjoner er fryktelig
dårlig besøkt. Jeg vil tro omlag
98 prosent av all el-billading
foregår i garasjen hjemme.

Feilaktig frykt
l-lvorfor klager da så mange

over for få oppladningssteder
lii el-bilene?

Jeg tror det har med noe så
enkeli som at folk ikke er klar
over alle mulighetene som
la kl is k fin nes. Dessuten har
jeg junI rykk av at mange har
iii skokk for å ga tom for
sI rom, I )en frykten bør de
legge lorl. El biler i dag har

sI i r re k kevidde at det
imimmimili ir oslo omradet er helt

8rkerne

klager over få

ladestasjoner

for el-biler i- Oslo. Oslo- Energi mener- - det er mange

nok.

uproblematisk å kjøre hjem
mefra, til jobben, eventuelt
innom butikken og så hjem,

Hvis Oslo kommune lykkes med
sitt mdl, vil antall el-biler i
Norge mer enn tredobles.

I fjor høst vedtok bystyret i
Oslo at 30 prosent, eller 500 av
kommunens biler, skal gå på
strøm innen 2002. Ettersom
kommunen i dag ikke dispo
nerer mer enn elleve-tolv el-
biler, er veien fram til målet
lang. Likevel er kommunen
optimistisk.— Bydelene står i kø for å få
el-biler. Spesielt i hjemme
hjelpstjenesten mener vi el-
bilene egner seg godt. Jeg føler
vi har lagt lista rimelig høyt.
Det er en del som skal på plass
for at vi skal få det til, men vi

sier Mellem.
Han tror mange hadde fått

en mye mer positiv innstilling
til el-biler, hvis de selv hadde
fått oppleve hvor lite proble
mer det er med bilene, og alle
fordelene el-bilene har.

Lang levetid

Også når det gjelder levetid på
batteriet i el-bilene tror Mel-
1cm det er mange feilaktige
myter Ute og går. For eksempel
er han oppgitt over at mange
fortsatt tror batteriet i el-bilen
er en forhruksvare som stadig
må hyttes.— Bare glem det. Vi har
seks—sju år gamle biler som
blir brukt hver dag. Batteriene
er fortsatt like fine, og de
bilene har opplevd mye tøff
kjøring, lover han.

Mellem sammenligner fryk
ten for flate el-bilbatterier med
å kjøpe en splitter ny bensin-
bil.— Du får 3,5 års garanti når
du kjøper en ny Volvo, men
det betyr ikke at bilen er klar
for hogger’n etter 3,5 år. På de
fleste el-bilene gjelder garan
tien for fem år eller 2500 lade
sykluser. Men det behover
ikke å bety at hatteriet er dødt
og ubrukelig etter det. All erfa
ring tilsier at batteriene er like
gode som før, selv etter garan
titiden, sier Mellem. LI

skal gjøre et helhjertet forsøk,
lover spesialrådgiver Signe
Nyhus i Byrådsavdelingen for
miljø og samferdsel.

Stor optimisme til tross,
noen skjær er det selvsagt i
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Danmark raser det nå
en hektisk jernhanedebatt. Er
toget et godt miljøalternativ
eller er det det ikke? Da D5B i
sommer la fram rapporten
Grønt Regnskap 1998 presen
terte jernbanese]skapet tall
som viser hvor mye jernbanen
forurenser per kilometer på de
enkelte strekningene.

Buss og bil best

I heregningene angis total mil
jobelastning per personkilo
meter når det gjelder drivhus

effekt, ozondannelse, forsu
ring og miljøbelastninger fra
næringssalter.

Ifølge det norske bladet
Samferdsel viser miljøregn
skapet at for halvparten av
DSBs såkalte regionaljernha
ner ville det vært bedre om
passasjerene forflyttet seg med
personbil. Og på de fleste av de
resterende jerribanestrekning
ene på Jylland og Fyn ville det
bli mindre forurensning der
som passasjerene brukte buss.

Bare på endel strekninger
rundt København og ellers på

• JENS P. TOLDNÆS

Mens det danske jernbanesel
skapet blottiegger sine svak
heter på miljøområdet, er det
ikke like lett i finne tilsva
rende opplysninger I NSB rap
port. NSB bruker ikke samme
type totalmål for miljobelast
ning som DSB gjør. I NSBS mil
joregnskap er det bare gjengitt
en tabell fra Statistisk Sentral
byrå hvor de ulike transport-
midlene sammenlignes.

Sjælland er regionaltogene mil
jømessig konkurransedyktige.

En av hovedgrunnene til at
toget taper miljømessig sett er
det lave passasjerantallet på de
regionale banene. I Vest-Dan
mark, det vil Sjælland og Fyn
er belegget bare på 24 prosent,
mens det i øst-Danmark er pa
3 prosent.

Lyntoget miljøsinke

Som om ikke dette var nok er
også de danske lyntogene mil
jøtapere. DSB skriver selv at
«På. strekningen Arhus —

Når det gjelder energibruk,
som er viktig i Norge, i og med
at de fleste togene drives med
elektrisitet, er det bare tatt med
en sammenligning mellom
direkte energiforbruk for for
skjellige transportmidler mel
lom Oslo og Bergen. I denne
sammenligningen kommer
jernbanen svært godt ut, ikke
minst sammenlignet med bruk
av bil pâ stamvegen om Valdres
som er betydelig lenger enn
jernbanetraseen til Bergen.

Permittert redaktør Harald
Aas i Samferdsel, som gis ut av
Tøl, mener NSBs diagram ikke
gir noen god og informativ
sammenligning av energifor
bruket.

København er bil over Store
bælt mindre belastende enn
lyntoget». Det er bare på strek
ningen Aalhorg — København
at lyntoget er mer miljøvenn
lig enn buss.

Heldigvis for DSB er situa
sjonen noe bedre for de van
lige InterCity-togene. Disse
forurenser bare omlag halv
parten av hva en vanlig per
sonbil gjør per personkilome
ter. Arsaken er at personbeleg
get her er oppe i 56 prosent,
mens det for lyntogene er så
lavt som 30 prosent. LI

Ifølge Aas har jernbanen
betydelige problemer med å
konkurrere med andre trans
portmidler fordi jernbanen
bruker mye og tungt materiell.

I NSBs miljoregnskap er det
også verdt å merke seg at man
har fort opp at NSB kun bruker
0,03 liter fossilt brensel per
personkilometer.

— Dette kan virke fantastisk
bra helt til man ser hvordan
tallet fremkommer. Tallet er
nemlig ikke for dieseldrevne
tog, men NSBS totale bruk av
fossilt brensel per personkilo
meter. Når de fleste togene har
elektrisk fremforing er det
ikke underlig at dieselforbru
ket er lavt, sier Aas. EJ

E
tema VI

Vestlands
forskning tror
på toget
Norskeforskere har gjort tilsva
rende miljøanalyser som det
danskene, men resultatene er helt
forskjellige. INorge gir de ikke
toget et skuddfor plaugt’n.

• JENS P, TOLDNÆS— Jeg kjenner til det danske
forskningsmaterialet hvor
toget kommer svært dårlig ut i
miljøsammenheng. Det har
skapt betydelig debatt, men
jeg må si jeg er nokså skeptisk
til de metodene som er henyt-
tet, sier Karl Fredrik Høyer i
Vestlandsforskning til N&M.

Ifølge Høyer er ikke DSBs

resultater så entydige som de
presenteres i selskapets egen
miljorapport.

Danskene har for eksem
pel sammenlignet med privat-
biler, men de har ikke definert
hva en bil er. De har valgt en
type bil, ikke gjennomsnittet
av et hilsystem.

Høyer mener også at den
danske såkalte UMII’-metoden
som går ut på å slå sammen
ulike miljøhelastninger som
energibruk, utslipp av klima
gasser, partikkelforurensning
og N0 og svovelutslipp ikke
gir et riktig resultat.

— Det er og viktig å legge
merke til at de negative tallene
gjelder en begrenset del av tog
systemet. For å få. et riktig bilde
av jernhanens miljobelastning
må man se hele togsystemet
under ett. Vi har gjort en rekke
norske analyser på dette feltet,
men aldri fått resultater som
ligner på de danske, sier han. Ei

ristinehamn
er en liten by ved Vånern, mel
lom Karlstad og Stockholm.
For bare et par år siden var de
20 000 innhyggerne lite ivrige
etter å ta bussen, no(’ som gikk
utover finansier a av hus
stilhudet.— Problemet var at det var så
få som brukte bussen. Tidli
gere betalte kommunen
prosent av kollektivtrafikken,
de resterende utgiftene skulle
dekkes inn gjennom billett
inntektene. Da dukket spørs
målet opp om kommunen
skulle finansiere hele kollek
tivtilbudet. 1juni1997 startet
man derfor en halvårig prøve
ordning med gratisbusser. I
løpet av denne perioden ble
antall reisende fordoblet. Pres
set fra opinionen ble så stort at
politikerne valgte å fortsette
med gratisbussene, inntil
videre, sier plansjef i Kristine
hamn kommune, Lars Nils
son.

Gratisbussene koster komrnu
nen to millioner kroner årlig.
Ordningen er ikke permanent,
men behandles hvert år på
nytt i forbindelse med kom
munehudsjettet. Selv om det
finnes kritiske røster i Kristi
nehamn, som mener at peng
ene bedre kan brukes til andre
formål, er de fleste positive til
gratisbussene, mener Nilsson.
Han viser til en rapport fra
Institut for transportforsk
ning, TFK, som har regnet ut
at kommunen «tjener»
143 ooo kroner per år på å la
bussene kjøre gratis inn til
byen. Beløpet omfatter den
samfunnsøkonomiske nytten
på grunn av for eksempel min
dre forurensning. Samtidig
viser TFKs beregninger et sam
funnsøkonomisk tap på
400 ooo kroner per år for å la
gratisbussene kjøre rundt på
landsbygden. Men kommu
nen vil ikke redusere gratistil
budet av den grunn:

Service til innbyggerne

— Kommunen ser på gratisbus
sene som en service til innbyg
gerne. Underskuddet skyldes
at det ikke er samme behov for
busstilbud på landsbygda som
inn til byen: det har vist seg at
folk på bygda kjører like mye
bil uansett. Men vi ville likevel
opprettholde det samme til-

hud for alle innbyggerne i
kommunen. Mange mennes
ker har ikke tilgang til bil, og
de må også kunne forflytte
seg. Vi dekker inn utgiftene
våre i form av samfunnsøko
nomisk gevinst og fornøyde
innbyggere, mener han.

Ingen ekstra utgift

Kristinehamn er ikke den
eneste kommunen i Sverige
der bussene kjører gratis.
Ockelho kommune har klart
kunstgrepet å innføre gratis-
busser med fire ganger så hyp
pige hussavganger uten å
bevilge en krone ekstra. Kom
munens samlede utgifter til
transport ligger nå som før på
fire millioner kroner.

— Den viktigste hemmelig
heten ved prosjektet er at en
har samordnet den alminne
lige busstrafikken med andre
former for transport som kom
munen eller fylkeskommu
nen betaler, nemlig TT-trans
port og skoleskyss, som tidli
gere foregikk både med buss
og taxi. Videre har en redusert
kost nadene ved å gå over fra
store til mellomstore busser,
forbedre anhudsrutinene og
avskaffe billettene. A kreve
inn betaling har også en
utgiftsside - og sinker bussene,
sier John Hille i Stiftelsen Idd
banken. Han har i en årrekke
samlet eksempler på bære-
kraftige transportløsninger til
en database. Hille sier at han
beklager at de beste eksem
plene fortsatt må hentes fra
utlandet.

Ockelbo er med sine 6400

innbyggere en liten kommune
nord for Gåvle i Sverige. Gra
tisbussen inngår i et prosjekt
med navnet «Kuxatrafiken»
som startet høsten 1994. Målet
var å. øke antall turer og bedre
geografisk dekning, samt for
bedre mulighetene til å pendle
til arbeid og skoler. I dag har
antall turer økt fra 24 til drøye
90 turer per dag, dekningen er
mer enn doblet, og antall
voksne reisende har økt fra
10 000 til 50 000 per år. Halv
parten av dem hadde tidligere
kjørt bileller taxi. En undersø
kelse blant de reisende viser at
99 prosent synes at busstilhu
det i Ockelbo var bra eller
svært bra. LI

Er toget oppskrytt?

Danske Statsbaners miljøregnskap viser dystre tall. Er toget oppskrytt som miljøriktig transportmåte?

Miljøregnskapet til
Danske Statsbaner
(DSB) er lite
oppløftende lesning
for miljø- og togen
tusiaster, Toget
taper til og med for
privatbilen i endel til

feller, Er toget
oppskrytt som
miljøalternativ?

Svensker
selger
gratisbilletter
Det er ingen svenskevits, men ramme alvor:

i de to svenske kommunene Kristinehamn

og Ockelbo kjører bussene helt gratis. Nå
tar dobbelt så mange bussen som før.

• RUTH SCHUKALLA

• JENS P. TOLDNÆS

NSB for lite selvkritisk?
Er NSB mindre selvkritiske enn
DSB? Transportøkonomisk insti
tutt (Tøl) er skeptisk til NSBs
miljøregnskap.
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sa

irmaet Ashdel for-
handler i disse dager med Oslo
kommune om å sette opp 35
sykkelstativer på 70 sentrale
steder i Oslo. Hvis alt går etter
planene skal 350 sykler utplas
seres til våren. For en hundre
lapp skal en få kjøpt et elek
tronisk abonnementskort som
gir adgang til å låne sykkelen i
tre timer.

Farlig å sykle?

Syklistenes Landsforening
(5LF) hilser sykkelabonne
mentet velkommen. Selv om
bysyklene bare vil utgjøre en
promille av syklene i Oslo,
mener man at ordningen kan
få en viktig signaleffekt. Omgi
velsene bør imidlertid være
langt bedre tilrettelagt for syk
kelbruk, mener SLFS generalse
kretær Trond Berget:

Det er et skrikende behov
for å ruste opp sykkelnettet i

Oslo. Fasilitetene for sykler er
dårlig. Folk sykler ikke, fordi
de ikke tør. I Oslo må man
enten sykle på gata eller på
fortauet. I gatene er det mye
aggressiv biltrafikk og på for
tauene er sykkelen i veien for
forgjengere, sier han.

SLF har, i samarbeid med
Statens Vegvesen og Oslo
kommune, utarbeidet et kart
for sykkelruter i Oslo. Det
viser at det ikke er mange ste
der som er tilrettelagt for syk
kel. Det finnes bare noen få
oppmerkede sykkelruter i

Oslos kjørebaner, og de er
korte og usammenhengende:— Man har ikke forstått at
syklister har behov for sam
menhengende sykkelfelter.
Oslo kommune tar ikke pro
blemet på alvor, til tross for at
de har millioner til overs for
sykkelbruk. I en årrekke har
man latt være å bruke penger
på sykkelparkering i Oslo, sier
Olav Kasin, fagkonsulent i
Syklistenes Landsforening.- Prioriterer bilen

Ifølge hovedsykkelveiplanen
som nylig ble vedtatt av bysty
ret skal kommunen bruke 200

millioner kroner på sykkel
over en tiårsperiode, det er
gjennomsnittlig ti millioner
årlig. Arets budsjettforslag er
på 6, millioner kroner. Noen
millioner for lite, mener SLF.— Problemet er at man er
redd for å begrense bihrafik
ken. Når det blir konflikter pri
oriterer man bilen. I Oslo fin
nes det en tverretatlig sykkel-
gruppe med representanter fra
Statens Vegvesen, Syklistenes
Landsforening, Oslo kom
mune og politiet. De stanger
hodet i veggen. Innspillene
deres blir ikke tatt hensyn til,
sier Trond Berget- Trygt å sykle i vei

Oslo kommune har ikke tatt
stilling til sykkelordningen
enda. Men selv om den blir
aktuell vil en ikke benytte
anledningen til å gjøre sykling
i sentrum tryggere:— Sykkelahonnementet er et
privat initiativ som skal gjelde
i sentrumsområdene innenfor
Ibsen-ringen. Det offentlige
kommer inn i forbindelse med
utplassering av stativer på
kommunale tomter, sier rådgi
ver ved byrådsavdeling for
miljø og samferdsel, Ellen
Christine Korem.

Hun mener at det er trygt å
sykle i Oslo sentrum:— Vi anbefaler sykling på
gateplan. Det er lav hastighet
på veiene. Det er ikke planlagt
tiltak knyttet til sykkelord
ningen, sier hun. Hun kan
imidlertid fortelle at kommu
nens samferdselsetat jobber
med en gatehruksplan for Oslo
sentrum, der en skal se på til
rettelegging for sykling i sen
trum..

Til trossfor ord som «nasjonal
5ykkelstrategi», «parkeringspoli
tiske tiltak» og andre honnørord;
Nasjonal Transportplan er håp-

løst defensiv, mener Naturvern-

forbundet.

• JENS P. TOLDNÆS

istorisk plan
eller ikke — Naturvernforhun
det mener forslaget til Nasjo
nal Transportplan er defensiv
og lite egnet til å få til mer mil
jøvennlig transport i byene.— Det må først og fremst bli
mye vanskeligere å bruke bil i
de områdene hvor bilene er et
problem, sier fagkonsulent i
Naturvernforhundet, Anders
jordbakke, til N&M.

Konkret mener han det er to

Vi har en plan
Transporten kan bli mer

miljøvennlig, men trafikken

vil fortsatt øke. Slik innle

des Nasjonal trensportplan
2002-2011.

For første gang har Jernbane

verket, Kystverket, Luftfartsver

ket og Statens vegvesen utarbei

det et felles forslag for en samlet

transportplan for Norge.

De fire etatene ønsker seg en

kursendring i norsk transportpoli

tikk, og har blinket ut fire

satsingsområder for planperioden

2002-2011:

særskilte virkemidler som kan
stimulere til redusert bilbruk i
byene; veiprising og parke
ringsregulerende tiltak.— Veiprising vet vi fungerer.
I motsetning til det bompen
gesystemet som er i blant
annet Oslo i dag, som er en ren
veifinansiering, er veiprising
en måte å redusere og fordele
trafikken på slik at trafikken
minsker i rush-tiden. Vi ser for
oss at veiprising kan være
aktuelt i 4—6 av de tettest
hefolkete hyområdene i Norge.

Jordbakke mener at veipri
singen bare er rett vei dersom
den kombineres med flere vir
kemidler, i praksis økt kollek
tivsalsing, bedre tilretteleg
ging for syklister og parke
ringsregulerende tiltak.— I forslaget til Nasjonal
transportplan pekes det på
muligheter til å få gjort noe
med parkeringen i byene, men
det er veldig vagt formulert. I

• Mer miljøvennlig transport over

hele landet, herunder mindre bil-

trafikk i de største byområdene.

• Tiltak som gir en kraftig reduk

sjon i de alvorligste ulykkene.

• Effektiv og forutsig bar trans

port for næringslivet.

• Tilrettelegging for bosetting og

næringsliv i distriktene.

Nasjonal Transportplan, som i

realiteten er et forslag, skal nå ut

på høring hos de enkelte I’lkes

kommunene før jul. Planen vil

ventelig bli vedtatt av Stortinget

før sommeren. 0

mange byområder er halvpar
ten av parkeringsplassene pri
vateid og det er svært lett å
bruke bil på jobben.

Naturvernforbundet er også
meget betenkt over den sterke
økningen i flytrafikken som
organisasjonen mener fører til
helt uakseptable miljokonse
kvenser.

Naturvernforbundet vil

Mydske-utvalgets evaluering

av hovedflyplassutbyggingen

gir lite ros til Gardermobanen.

Flytoget blir trukket fram som

prosjektets store svakhet.

DeØkonomiske forarbeidene

og tunnelen Romeriksporten

får mest pepper.

Ifølge bladet Samferdsel mener
utvalget at Gardermobanen
aldri kan hlibedriftsokonomisk

Flyplassen Torp i Sandefjord

har hatt et voldsomt

oppsving i passasjerantallet

etter at hovedflyplassen på

Gardermoen ble åpnet. I

l997hadde flyplassen 244 000

passasjerer, i fjor steg tallet

til 410 000.— Vi regner med omkring 650

ooo passasjerer over Torp i år,
sier lufthavnsjef Per Eugen
Christoffersen til Dagens
Næringsliv.

kort og godt ha færre og ful
lere fly.— I stedet legger Nasjonal
transportplan opp til det stikk
motsatte. Den legger opp til
utbygging av større kapasitet
på flyplassene. Det er i strid
med vedtatte miljomål og
internasjonale forpliktelser,
sier informasjonssjef Kåre Ole
rudïJ

lønnsom, slik forutsetningen
var da regjeringen foreslo
utbygging i 1992. Mydske
utvalget mener myndighetene
snarest må ta stillingtil hvor
stor del av Gardermobanens
investeringskostnader som
skal dekkes av Flytogets billet
tinritekter og hvor stor del som
skal dekkes av skattebetalerne.
Resultatet av en slik vurdering
vil blant annet ha stor innvirk
ning på billettprisen. E

økningen i antall passasje
rer har også blitt oppdaget av
NSB. Selskapet har nå startet
et spesielt tilbud med tilbring
ertjeneste fra Torps nærmeste
togstasjoner. Folk som kom
mer fra Oslo-kanten bytter til
buss i Tønsherg,mens passasje
rer fra Grenlandsområdet
bytter i Sandefjord. NSB sam
arbeider med NSB Biltrafikk
AS og Norgesbuss Vestfold AS
i prosjektet, skriver bladet
Samferdsel.

sel
Hvor ble det av kursendringen?

Bysykler på vei
I Oslo skal et nytt sykkelabonnement friste

flere til å bruke pedalkraft. Men forholdene

for syklister i sentrum er fortsatt altfor dår
lige, mener Syklistenes Landsforening. Oslo
kommune er ikke enig og har ingen planer
om å ruste opp sykkeinettet.

• RUTH SCHUKALLA

Ulonnsomt flytog

L

I

I

Tog og buss til Torp

Går alt etter planen får også Oslo en bysykkelordning i løpet av våren.

Støy!
Det handler om livskvalitet...
Men før effektive tiltak kan treffes må det pålitelige
målinger til. Norsonic AS har levert kvalitetsutstyr
for lyd- og støymåling siden 1967. Vi leverer alt
sammen, fra små håndholdte målere til store
avanserte analysatorer.

I sin helhet utviklet og produsert i Norge
— med hele verden som marked!

Norsonic AS, Posiboks 24, 3421 Lierskogen. 8esøksadresse: Gunnersbråtan 2. Tranby. TIl: 3285 8900. fax: 3285 2208. info@ncirsonic.com , www.norsonic.com
b*4Norsonic

SS NATUR 5 MILJO 4.99 NATUR & MILIO 4.94 SS



Naturvern-
forbundets
fylkeslag:

— Vi har jo registrert at det har blitt flere
og flere slike minitraktorer i Finnmark.
Disse kjøretøyene tar seg fram overalt i
naturen og gjør enorme skader. Det kan vi
ikke akseptere, sier fylkesleder Dag Elg
vin i Naturvernforbundet i Finnmark til
Natur & miljø.

Men da Eigvin ville sjekke hvor mange
slike minitraktorer det fantes i Finnmark,
fikk han seg litt av en overraskelse. Det
var rett og slett ingen som hadde oversikt.

Vi har først i kontakt med Vegvesent i
Finnmark. De hadde ingen oversikt over
antall minitraktorer og henviste OSS til

Hobbydetektiver

Vegdirektoratet i
Oslo. Heller

ikke der var
det mulig å
finne ut hvor
mange slike

kjøretøyer som
var registrert, forteller

Neste stopp på sjekklista var Opplys
riingskoritoret for veitrafikk. Her fikk Elg
vin & co napp, men tallet de fikk opplyst
var mistenkelig lavt. Mistanken gikk da i
retning av at minitraktorene kunne være
registrert under forskjellige kategorier.
Dermed måtte Naturvernforbundet i
Finnmark ut i felten for å telle selv. Natur
vernerne noterte flittig registringsnumre
på forskjellige typer minitraktorer flere
steder i Finnmark og sendte numrene til
Opplysningskontoret for Veitrafikk. Opp
lysningene ble kryssjekket med forskjel
lige databaser, og vips så fikk Naturvern-
forbundet i Finnmark et tall de kan tro på.

— Omfanget viser seg å være enormt.
Antall minitraktorer er fordoblet hvert år
siden 1996 og i dag ruller omlag 750 slike
doninger rundt pa vidda. Antall øker
sterkt, og ingen av de som forvalter norsk
natur har oversikt over utviklingen. Kan
det kalles forsvarlig, spør Eigvin.

Og en annen skremmende ting er at
stort sett alle minitraktorene som nå
registreres er til fritidsbruk. Eigvin sam

• KRISTIAN JAHRE

Da ni skogeiere søkte om å
fi sprøyte skogområdene
sine med Roundup for å
fjerne lovvegetasjon, sa fyl
keslandbrukstyret først ja
til sprøyting.

Naturvernforbundet
anket, på bakgrunn av
mistanker om at det aktive
stoffet i Roundup, glyfosat,
kan være helseskadelig.

Etter at fylkeslegen kom

på banen og støttet Natur
vernforbundet i Nord-
Trøndelag snudde land
brukstyret og sa nei til
sprøytingen.

— Det er meget positivt
og gledelig at fylkesland
bruksstyret har snudd. Nå
håper vi bare de sier det
samme andre steder. Hvis
ikke blir det meningsløst,
sier fylkesleder Per Flat
berg til Natur 8r miljø.

Helsehensyn viktigst

Overfor lokalavisen
Adressa har førstekonsu
lent Kyrre Kvistad under
streket at så lenge det er
satt fram teorier om at gly
fosat har effekter på arve-
stoffer, må man være for
siktig med bruken.

— Hensynet til folks

Region

helse må alltid gå først, og
derfor må vi ha en streng
og individuell behandling
når vi vurderer søknader
som dette, sier Kvistad.

— Det er det prinsipielle
som er viktig ved denne
avgjørelsen. Jeg har aldri
før hørt at noe fylkesland
bruksstyre har sagt nei til
glyfosatsprøyting på
grunn av føre var-prinisip
pet, sier Flatberg som
mener denne saken bor
danne presedens i andre
tilsvarende saker.

— Vi har allered fått sig
naler om at flere slike
saker dukker opp til neste
år. Nå håper jeg det skal bli
lettere å avvise disse, sier
han hipefullt.

v’ -

\

For

Stanset sproyting

med glyfosat

r

Fylkeslandbruksstyret i

Nord-Trøndelaget har

sagt nei til

helikoptersprøyting med

Roundup i Meråker kom

mune. Naturvernforbun

det jubler.

Eigvin.

Viktig prinsippseier

mange

mmi

traktorer’

på vidda

Da ingen kunne fortelle Naturvern-
forbundet i Finnmark hvor mange
minitraktorer som rullet rundt på
vidda, tok de lupen i egen hånd og
sporet opp tallet,

• KRISTIAN JAHRE menligner utviklingen med den vi så da
snØscooteren var på tur inn for alvor.

— En ting er de som faktisk har en stor
nytte av minitraktorene i forbindelse med
næring. Men at vi skal bli påført dette mil
jøproblemet for at folk skal komme let
tere fram til fiskevann og moltemyrer er
fryktelig unødvendig, mener Eigvin.

Naturvernforhundet i Finnmark har nå
sendt over sitt tallmateriale til Direktora
tet for naturforvaltning med krav om for
bedring.

— Myndighetene må nå kartlegge
omfanget av skadene ved barmarkskjø
ring og iverksette restriksjoner, slår Elg-
vin fast.[ I

seminar for
Nord-Norge
Fylkeslagene i Nordland,

Troms og Finnmark

arrangerer felles region

seminar i Tromsø 5. og

6. februar med tema

vindkraft, motorisert

ferdsel i utmark, fisk og

rovdyr. 0
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Naturverniorbundet i
Finnmark:

Leder: Dag T. Elgvin, Feroåsen 8,
9512 Alta. TIl: 78432011 ip(
78 45 03 89 la), 7543 44 38 (laks(.

e-post: dage@hifrn.oo
Pestadresse: Boks 1176, 9581 Aita

Barentsliavkontoret:
Kontaktperson: Gunnar Alkium.

TIf: 75778410, laks’ 75 778474.

Postadr.. Boko 10, 8082 Leir,e,. e

post: albumøonline no
Natur og Ungdom:

Leder: Einlar Handlykkenl
Tlf:22364218.Faks 22204594

Kontor- og postadr.’ Torggt. 34.

0183 Oslo. e-post:
oatiung31onkne.no
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E] Bedriftsabonnement: 600,- kroner pr. år
D Privatabonnement: 230,- kroner pr. år

Navn

Den nye hovedflyplassen er
bygget opp fra grunnen av og
dette har gjort det mulig å
utvikle den til en miljotilpasset
flyplass.

Hovedflyplassen skal være
miljøtilpasset og utformes og
drives slik at den minimaliserer
negative konsekvenser for
omgivelsene. Miljøhensyn skal
innarbeides i planlegging,
utbygging og drift på et nivå
som er likeverdig med
funksjonelle, tekniske og
økonomiske hensyn.

Miljotilpasset betyr å kjenne
områdets forutsetninger, drive
flyplassen innenfor naturens
tålegrenser og til minst mulig
sjenanse for beboerne i
området.

Eksempler på miljøtilpassede
løsninger er:
• forbud mot støyende fly om

natten
• reduksjon av tomgangskjøring

foran terminalen

• termisk energianlegg for opp
varming og avkjøling

• bruk av jord og bakterier til
rensing av svakt olje- og
glykolforurenset overvann
sikring av tanker og
kjemikalielagre

• felles avfallsordning for hele
flyplassområdet

• høy beredskap
• overvåking av støy, luft- og

vannkvalitet

Målet er å utvikle Oslo Lufthavn
til å bli et trafikkanlegg til beste
for reisende, beboere, ansatte
og for naturmiljøet på øvre
Romerike.

Evt. spørsmål om miljøsaker kan
rettes til vår Miljøavdeling på
tlf.64 81 20 00 - eller besøk
www.osl.no

Abonner på_Noraes ledende miljøavis
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Vil ikke merk
all genmaten
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FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE
— TAR MILJØANSVAR

Vi følger opp Miljoplan Forsvaret for at hensynet til natur og miljø
skal kunne la seg kombinere med Forsvarets interesser og virksomhet.
For tiden har vi følgende større prosjekter på gang:

• Kartlegging av sjosedimentær forurensning på Forsvarets områder

• Kartlegging av forurensede deponier i Forsvaret

Dette prosjektet ble startet 1991 og Forsvaret har fulgt opp denne kartleggingen

ved å sette i verknødvendige undersøkelser og tiltak tråd med intensjonene

Handlingsplan for miljøvern i Forsvaret.

• Etterprovingsprogram for Rodsmoen skyte- og ovingsfelt.

Utslippstillatelsen fra SFT for feltet stiller krav til en omfattende etterprøving

innen støy. For 1999 er det budsjettert med 3,7 mill.kroner til dette arbeidet.

• Rehabilitering av naturskader i Forsvarets skyte- og ovingsfelter

• Troms-undersøkelsen

Prosjektet skal kartlegge langstidsvirkninger på naturmiljøet av Forsvarets sin virksomhet i Troms.

• FBT har dessuten flere miljorelaterte Forsknings- og Utviklingsprosjeter

- Kartlegging av meteorologiske forhold rundt skytefeltene for å kunne forutsi støyforholdene i området.

- Lydforplantningsmodeller for å kunne angi stoybelastning på omgivelsene fra Forsvarets aktiviteter.

- Inneklimaproblemer ved bruk av linoleum som gulvbelegg

- Rensing av avløpsvann ved hjelp av preparert bark og lettklinker.

0.1 j.ttl. .1.11.1 ODIP ,1t.ne4 tI

Il.» 0.,g. *100.10.1

lttt, I0.ttb oowåi.1 ,.d F.*.d.

Det 0lal* iii. b i .,. k,.dI.

gi ,l,t. ho...,,

Pt.b,ltd. pi dyr og t.o.0..

— 0.

P0’
a ti..

-

————4.——

-

o.1Vt

Z’ Vil skjerpe krav’
til luftkvalitet

.tsy *1 9191k.a

_____

‘

0*flOr m4I*VC1OI.

.0101.1,, G.o.

F).ngo,. Nà t
—

.,

1001.4.01

—

Vil forby antihiotika fàr
Iootr

Svensk strømsuksess i
—_—_ — —fl .— «.1a

-

--- _.É

.—._—— _.iy.

7,010d 1 —. — •r.. — .

— i — —- •0 ...k
1”- — L

JA - jeg vil holde meg orientert om miljø-
spørsmål og tegner abonnement på
Norges ledende miljeavis.

A

Sendes
ufrankert i

Norge
Adressaten

betaler
portoen.

Natur& miljø Bulletin
kommer med 22 nummer i

Postnr Sted

Dato

SVARSENDING
Avtalenr. 171113/52

Natur & miljø
Bulletin
Postboks 342 Sentrum
0101 OSLO

året.
Det betyr at du hver 14. dag
mottar bulletinen.

I tillegg får du 4 omfattende
temabulletiner i løpet av
året.
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HVA SLAGS SKAPNING ER DETTE?
Klarer du å se hvilke seks dyr denne skapningen består av?
Skriv navnene på kupongen nedenfor og bli med i
trekningen av fem Blekku If-kosedyr!
I- — — — — — — — — — — — —

Disse dyrene fantjeg:
1. 4.

2. 5.

3. 6.

D Ja, jeg vil bli miljodetektiv.
(Se informasjon på denne siden)

Navn

Adresse

Postnr:

I Postste&

I Fødselsdato og år

Foresattes underskrift
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BLI MILJODETEKTIV!
Er du glad i naturen og
vil gjerne få med lems
bladet Blekka hjem i
postkassa di. I bladet
finner du spennende
lesestoff om dyr og natur,
tegneserier, vitser, miljø
tips og oppgaver du kan
løse selv.
Medlemskapet koster
175 kroner i året (søsken
betaler 75 kroner). Vi
begynner med å sende
deg et velkomstbrev med
pins, klistremerker og
fødselsdagskalender.

Blekkulfs
Miljodetektiver

Nedre gate 8,
0551 OSLO
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C—BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returciclresse:

Natur & miljø

Boks 34? Sentrum, 0101 Oslo, Norivay

GODE NIUDVALG
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Produksjon
SCA legger vekt på kontinuerlig
reduksjon av råvare- og energifor
bruk, samt minimolisering av av-
full, støy og utslipp til luft.

Transport
Produktkomprimering samt industri
lokolisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere embollosjeforbruk
Dette gir igjen lavere energiforbruk og
mindre utslipp i luften.1i

fornybar råvare
Sti langt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybore eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvaltes,
og for hvert tre som hugges plantes tre
nye træL

jAII
SCA samler selv inn betydlige mengder brukt‘ papir, og hor også dette som viktig råvarekilde i
nye produkter (=resirkulering). Restavfall gr
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til oppvarming som kan erstatte an-
dra energikilder (f.eks. olje).


