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Look to Norway —

invitasjon til
operasjon Rød Snø

komponert for anled
ningen.

Utpå vårparten vil det
bli utgraving av nyfødte
jervunger fra hi. Miljøvern
minister Sin Bjerke vil
klippe over navlestrengen
og pressens folk kan få
prøve å vn nakken om
på enkelte unger. Ta
med hansker.

Ulvejakten vil
foregå i Hedmark og
blir ventelig vinte
rens vakreste even
tyr. Det er to ulve
flokker som skal
utryddes, og jaktleder
Stein Lier-Hansen er i
øyeblikket i samtaler
med NATO om å få
benytte en ving
Apache-helikoptre
til oppdraget. Disse
maskinene er som flygiiiili
festninger og motstår selv cli
skarpeste ulvetenner.

At ulven er et svært Il

dyr er pressen heldigvis iii
klar over. Vi anbefaler derini
stille med egne helikopt ii

følge dramaet på betryggciidi
avstand.

Når ulvefiokkene er skutt

Il.iIllllil’ililici’iIl\’lorteri
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Leder

Hva skal vi gjøre
med været?

5OLA GLOrrER FREM og gradestokken kryper over ti på
Mørekysten midt i november. På Østlandet har

høsten vært bemerkelsesverdig vat og varm. For klima-
politikken har det også vært en bemerkelsesverdig
høst. For en gangs skyld har det skjedd en masse: ben
sinavgifter, forurensende gasikraft og en ny runde med
forhandlinger. Men det meste har gått galt.

Samtidig har det lekket ut en hel del opplysninger
om den kommende rapporten fra ENS klimapanel. For

skerne føler seg sikre på at det er men
neskeskapte klimaendringer. Og det
er kanskje bra, for «Da er det mulig a
gjøre noe med det», som en forsker sa.

Skal vi ta forskerne på alvor og
det hør vi nok — så ma utslippene ned

Regjeringen med 6o—io prosent. Da synes det mil

har ikke gjort dest talt håpløst å planlegge nye
gigantutslipp fra for eksempel gass-

stort som kraft. Det hjelper ikke å gjenta hun-

tyder på at de dre ganger at klimaproblemet er glo
halt, og at vi derfor kan øke

vet hvordan utslippene i Norge. Vi ligger allerede

situasjonen skyhøyt over verdensgjennomsnittet
for utslipp.

skal takles Men hva skal vi gjøre? Regjeringen
har ikke gjort stort som tyder på at de

vet hvordan situasjonen skal takles. De synes mest
opptatt av å kjøpe kvoter fra utlandet. Eller plante skog
i Costa Rica for å kunne øke de norske utslippene med
enda noen tonn. Kanskje er kvotekjop og klimatiltak i
utlandet fornuftig i enkelte tilfeller, men felles for
begge deler er at de ikke løser problemet. De utsetter
det i beste fall.

Også for miljøbevegelsen er klimaet en utfordring.
Hvordan skal man skape engasjement rundt global
oppvarming? Etter hvert begynner nok mange å forstå
at klimaendringer ikke bare gir varmere dager, men
også måneder med storm, sprutregn og manglende ski-
føre. Da virker ikke drivhuseffekten så forlokkende
lenger. Men å gå derfra til handling er ikke enkelt.

Arbeidet med å lage kommunale planer for a få ned
utslippene er et eksempel på at det går an å gjøre noe
konkret ut av et globalt problem. Neste skritt må være
at også kommunene får forpliktelser om å redusere
utslippene. Kanskje bidrar det til å fjerne tankegangen
om at det alltid er «de andre» som må gjøre noe?

Hunting high and Iow
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Erling Dokk Holm til debatt om

I Norges Naturvernforbund.D
en norske regjering har

med dette gleden av å
invitere et utvalg jour

nalister til å overvære eksklu
Siv og unik helikopterjakt av
rovdyr denne vinteren.

Operasjon Rød Snø er eks
klusiv, fordi det er snakk om
jakt på svært sjeldne arter. Det
unike ligger i at norske myn
digheter er alene om å drive
denne formen for jakt.

Hvor og når:
Det vil bli jaktet på to arter
denne vinteren, ulv (Canis
lupus) og jerv (Gulo gulo). Jerve
jakten vil bli arrangert på
Finnmarksvidda. Her er det
fjorten frekke jerver å skyte på,
og regjeringen vil sette inn to
Super Puma helikoptre i jak
ten på dyrene.

Ekspertise fra Direktoratet
for såkalt naturforvaltning
(DsN) vil betjene mitraljøser og
rifler og pressen vil få se hvor
dan dyrene blir drevet over
vidda og skutt i stykker ved
pressesenteret.

Eksperter fra Gastronomisk
institutt vil tilberede dyrene
og det vil bli servert jerv-i-kål
og Bloody Sin en spesialdrink

4)
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ket vil myndighetene se nær
mere på mulighetene for
såkalt bjørnebomhing p vr
parten.
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Hittil har vi utryddet 816
arter. Ytterligere 11 000
dyr- og plantearter står i
fare for å forsvinne, viser
siste utgave av den
intern a si on a le
«rødlisten>.

Av ALJDIJN GARBERG

Rødi stil> er utgitt av den
lot ‘i i>isj (ni li’ naturvernunio—
mli (ii: N). til sammen inne

holder listen i 8 276 arter og
u iderirter. I )isse er satt i kate

lii kritisk truet» til
«Inindre risiko, i tillegg inne
holder listen arter som er
ut ryddet og arter man ikke har
tilstrekkelig kunnskap om.

500 arter utryddet
ttn pattedyr er «kritisk truet»,

mens 340 er «truet». Det er en
oppgang fra henholdsvis 169

og 3l5 1996, da den forrige
rødlisten over truede dyrearter

Et jublende tarzanbrøl
kunne nylig høres i en
seljeskog i Eikesdalen.
«Jungelens konge» var
forskeren Oddvar Hans-
sen «Jane» var en 0,55
millimeter lang bille.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det finnes over en million bil
learter i verden. Dette antallet
er det ingen andre dyregrup
per som slår. Verdens minste
bille heter Baranowskiella ehn
stromi. Det lille krypet på o,
millimeter ble nylig funnet i
Norge, noe som utløste stor
glede hos finneren.

«Lillebill» uten
norsk navn
— Ja, jeg ble nok litt gal og tok
et skikkelig «tarzanbrøl», sier
forskeren Oddvar Hanssen ved
Norsk institutt for naturforsk
ning.

Baranowskiella ehnstromi har

kom. Årets liste viser også at
182 fuglearter er kritisk truet,
mens 321 er truet. x6 typer
albatross er kritisk truet på
grunn av linefiske, for fire år
siden var antallet tre. I samme
tidsrom har antall kritisk tru

ede ferskvannsskilpadder økt
fra io til 24. Skilpaddene blir
brukt både til mat og medisi
ner i Asia,

20 prosent av de undersøkte
amfibiene er oppført som
truet. Det samme gjelder 30

prosent av fiskeartene (hoved
sakelig ferskvannsfisk) og 25

prosent av krypdyrene.

Strengere kunnskapskrav
I arbeidet med den nye rødlis
ten har IUCN benyttet nye kri
terier, med strengere krav til
konkret kunnskap om artene.
Dersom man ikke vet hvor
mange eksemplarer det finnes
av en art blir den satt i katego
rien «utilstrekkelig med data».

i likhet med de fleste norske
biller ikke noe norsk navn.
Slik må det være ifølge Hans-
sen.

— Det er ikke for â gjøre det
vanskelig. Jeg tror og håper at
folk med naturinteresse for
står nytten av å ha et interna
sjonalt språk som latin for å
klassifisere dyr med så mange
arter som billene.

Vannkjær er størst
— Vet dere noe om dette nye
dyret i vår fauna? Hva «driver»
den med?

— Vi vet ikke så veldig mye
enda. De Ørsmå billene lever i
porene på seljekjuke, en SOPP
som lever på selje. Dyret er
veldig smalt og spesialtilpas
set for å leve i disse små rom
mene.

— Dette er altså Norges min
ste bille — hvilken er størst?

— Det er funnet et eksem
plar av stor vannkjær. Denne
var på 4, centimeter. Det er

Tidligere h rei i k bik>>>> da
en vurdering .iv by i> vidt at ter
mccl ulcjeiit ii>t>ll
rerburdeli>iign..iiitliiet
eller ikke.

Den nye liten
foreløpig «ho >8 ilyii’.ii ti>

og to plante>> lei I il Niiigi’. lii

årsak er at all> Illiltili’ viii
derte artei ei to> titt ikke
gjenniinlg>tt g> >iyi I )it li

gjelder hI.int unil ninip. iv
de 34 00(1 >Ii iii>> li 10(11
ten fra I gg7. I> lit ki i>

reelle tallet vi ned> ii til

være langt liøvi> ii>i> i ni,

Àrets liste tar Ii,.iil>ii lar>’
med arter inn i> I litli hint.

tJlvc’ii LI ni iki mml ti oil i

I’\Torge, iii>> iIl> tliililt

• L.istoi> Iiniii Iii

WWW.rdt(.t .,i I)

også liinmt viIiIikilver på

over fi li’ 11111 i iiiiti’r i Norge,
sier I laiis’eii,

I )isse In lene bli> altså om
lag nitt i t,ingi større enn vår
nye bul>’. •

Norge
gambier
med
truede
alter

Norge gambler med
fremtiden til våre truede
arter. Vi må lage
konkrete planer for å
bevare artene, mener
Oystein Størkersen i
Direktoratet for
Naturforvaltning. 4)

I )en norske rødlisten fra 1999

inneholder 3062 arter som en
faresonen. Dette utgjør om lag

20 prosent av artene som ble

vurdert.
— Det viktigste idag er å lage

en strategi for hvordan vi skal
berge truede arter. Enkelte
arter er så truet at det ikke hol
der å overlate til de enkelte
sektorer — for eksempel Land
bruksdepartementet — a ta seg
av dem. Denne innsatsen ma
Miljøverndepartementet ta,
sier radgiver Øystein Størker
sen i Direktoratet for Naturfor
valtning (DN). Han savner kon
krete tiltak for hver enkelt art.

— Dagens planer er veldig
overordnede og generelle,
men det er behov for konkrete
handlingsplaner. Dette gjør
alle andre land i verden. Hvor
for gjør ikke vi det?

Artsbank i Sverige
I Sverige er det opprettet en
artsdatabank, som samler
informasjon om truede arter
og hvordan disse kan reddes.
Også i Norge har enkelte arter
fätt spesiell oppfolgning, slik
som havornen gjenno ni « i ro
sjekt havørn».

— Felles for disse art>iie er at
det er naturvernorgniisasjo
nene som startet n litilel. De
har gjort en god ni >>.ats som
senere har blitt ulgi opp, men
det er ikke tie li>i>iii tørt noen
samlet viii liii og iv hvilke
arter si>>> i liii ti

.

eiitll opp
folgniiit’,. S

Stor salamarider er
internasjonalt truet.
Likevel ødelegges de få
gjenværende leveområ
dene.

Av AUDUN GARBERG

— Artsutryddelse er ikke noe
som bare skjer i Amazonas, det
skjer rett utenfor stuedøra, sier
Torbjørn Røberg, styremedlem
i Naturvernforbundet i Oslo
og Akershus (N0A). Røberg
viser til Høihakkdammen i
Asker, hvor en tredjedel er fylt
opp og lagt under asfalt. Dam
men er tilholdssted for den
internasjonalt truede arten
stor salamander.

— Kommunen sa de hadde
konsultert ekspert for de
gjorde dette, men eksperten
frarådet jo bygging, sier
Røberg oppgitt.

Høibakkdammen var spesi
elt verdifull fordi den var stor,
dyp og omgitt av enger med
gjemmesteder for salamande
ren. Dammen er dessuten fri

for fisk, yngelens store skrekk.
— I løpet av fem år ma vi

regne med at stor salamander
ikke lenger finnes her, eller er
sa forringet at den ikke for-
planter seg. Dette var den
beste lokaliteten i Asker, nå er
det den darligste.

NOA godtar ingen inngrep
som forringer salamander
dammer. Skulle det likevel
skje, mener de kommunene
ma bøte på dette ved å hygge
minst to nye dammer i kom
munen. Erstatningsdammene
må leies i et egnet område,
(ig yngel fra nedbygget dam
ma settes ut i dem.

Dam mene forsvinner
Norge har om lag oo dammer
med stor salamander. Halvpar
ten av disse befinner seg i Hor
daland. På Østlandet forsvin
ner dammene i høyt tempo.
Bare i Oslo og Akershus går i
gjennomsnitt to dammer tapt
årlig.

— Det er kun fire arter Norge
løfter en finger for å redde: ulv,

hjørn, jerv og gaupe, men de er
jo ikke globalt truet. Det er
derimot stor salamander og
Norge har den største bestan
den i verden.

Automatisk vern
Derfor krever MOA automatisk
vern av truede arter, på lik
linje med kulturminner fra før
1537. Arten, leveområdet og
yngleområdet må vernes. For
mens det i dag er ulovlig å slå i
hjel en salamander, kan man
fylle opp dammer og fjerne
leveområdene.

Problemet gjelder truede

arter generelt, ikke bare stor
salamander. Røberg påpeker at
kommunene ofte har oversikt
over hvor disse artene befinner
seg, men ikke bruker den når
nybygg og andre endringer i
landskap planlegges.

— Man tror at alt er såre vel,
men så ryker det ene stedet
etter det andre. Intensjonene
er gode, men det virker som
om det er vanntette skott mel
lom avdelingene i kommu
nene, sier Røberg.

— Vi har riksantikvar og
byantikvar, men ingen riksbi
olog eller byhiolog.

NYHETER A

11 000 artertruet
t; NYHETER /

Verdens minste bille funnet i Norge

Restene av Høibakkdammen i Asker. Stor salamander vil neppe finnes her om fem år, tror Torbjørn Røberg.

Salamander i veien

G

Verdein giiltist hule er bare
0,55 ii ull i, t,ct er touiq og lever
blant



Er du bærplukker eller
turgåer, er du trygg for
bjørn. Jegere lever litt
farligere, men generelt
er bjørnen ganske ufarlig
for mennesker.

Av JENS P. TOLDNÆS

Siden starten på det skandina
viske hjørneprosjektet 1984
har forskerne fulgt over 200

hjørner med radiosendere.
Dette har gitt stor innsikt i
artens adferd. En av konklu
sjonene så langt er at de fleste
møter mellom mennesker og
hjørn er helt udramatiske.
Dette skriver feltansvarlig for
prosjektet. Sven Brunherg, i et
nyutkommet informasjons
skrift.

114 møter med bjørn
I løpet av femten år har for
skerne i det skandinaviske
bjørneprosjektet møtt hjørn
114 ganger. Erfarne felthiolo
ger har i detalj beskrevet

I avtagende farlighetsgrad

kan følgende utløse aggres

sivitet hos bjørn ifølge Sven

Brunberg:

Binne med unger. Spesielt om

man overrasker binna og ung

ene kan bjørnen gå til angrep.

Dette hendte en svensk skog

takserer som er en av de syv
personene som ble skadd i Sve

rige i perioden 1976-1995.

• Bjørn på kadaver. En bjørn

som ligger og spiser på et

dyrekadaver kan reagere

aggressivt om noen kommer

for nær.

• Overrasket bjørn. Mennesker

som kommer brått på en bjorn

kan føre til forsvarsreaksjoner

møtene med bjørnen. I om lag
åtti prosent av tilfellene
beskriver forskerne bjørnens
adferd som ikke aggressiv. De
fleste hjørnene forsvant

hos bjørnen.

• Bjørn ved hiet. En bjørn som

vekkes av vinterdvalen eller

overraskes ved hiet på våren

eller høsten kan være farlig.

• Hunder. Bjørnen blir opphisset

av nærgående hunder.

- Om man betrakter disse fak

torene og vurderer dem med

menneskets øyne og fornuft vir

ker de ganske rimelige. Det er

rimelig å bli sint på noen som

skyter en kule i kroppen din,

truer ungene dine, forsøker å

stjele maten din, vekker deg fra

skjønnhetssøvnen eller pusser en

irriterende gneldrebikkje på deg,

sier Brunberg.

direkte etter at de ble opp
merksomme på menneskene.
I et titall av tilfellene fortsatte
bjørnen mot menneskene
uten å være truende. I fem iv

Godt norsk, sa du? Åtte
av ti norske jord bær
inneholder sprøytmid
deirester. I inipni I ‘rt (‘

jordbær er menqdeno
langt lavere.

Av II N’. I’ tOt ONÆS

Så mye som åtli prosent av de
norske )r(th.rrt’ne inneholder
rester .iv sprøyte midler. t)ette
kommer frem i en undersø
kelse fm’.ki liv Itit keland ved
Norsk senter for økologisk
IM1(ll)rilk (NOIISØK) har foretatt.

lii sammenligning er det
bare [on rwt .sprøytemiddelres
ler i halvparten av (le impor
terti’ b,t’rene, skriver avisen
b ttlv.tl.

Selv om nwiigden sprøyte
tiiiddvlresttr i norske jordbær
liggir under (le tillatte grense
verihene viser tall fra Statens

tilfellene foretok bjørnen
skinriangrep som ble oppfattet
som truende av observatørene.

Seks av syv var jegere
I Norge inntraff det siste bjør
nedødsfallet 1906 da en tret
ten år gammel gutt traff på en
bjørn som lå og spiste på et
dyrekadaver. Gutten ble ska
det og døde av hjernehinnebe
tennelse en måned senere.

Også i Sverige er det snart
ioo år siden noen ble drept av
bjørn. Siste tilfelle var i (902,

da en bjørnejcger i Jåmtland
ble angrepet av en skadeskutt
bjørn.

Sverige ha r (Il betydelig
større bjøriiestimrne enn
Norge. l)erlor møtes bjørn og
men nesker li itgi hyppigere. I
perudli i 1)/ti 1995 ble sju
III kr kild av hjørn i
Sv(rige. I )t er verdt å merke

i) stk; iv disse var jegere
i lei iv tilfellene ble det

l(.lI(l k idd. •

næri ngsniiddelt i Isyn at jord
bærplantei et den som sprøy—
les nest i Ni rge.

lapporter fri l’lantevemet
på As viser at så godt som alle
de konvensjonelle jordbærdyr
kerne sprøyter bærene sine,
sier Birkeland.

Sykdommer som gråskim
melsopp og mjoldogg er
hovedårsak til at jordbærene i
Norge sprøytes så mye som de
gjør. Det er likevel fullt mulig
å dyrke giftfrie jordbær. I fire
år har Liv Birkeland dyrket
økologiske jordbær i forsk.
ningsoyemed på Tingvoll i
Møre og Romsdal. Her har hun
høstet avlinger fullt i høyde
med konvensjonelle jrdhærd
yrkere.

— Resultatene viser at det er
mulig å få store avlinger av
kvalitetshær ved øL logisk
dyrking, sier hun.S

Naturvernforburidet fikk
fullt medhold i sin klage
på jervnemndenes ved
tak om kvotestørrelser
og jakt. Dette styrker
Ap-regjeringens trover
dighet i rovdyrpolitikken,
mener organisasjonen.

Av JENS P. TOLDNÆS

Den sør-norske jervstammen
går en tryggere framtid i møte.
Naturvernforbundet, Fore

ningen Våre Rovdyr og Sven
ska Rovdjursföreningen fikk
medhold av Direktoratet for
naturforvaltning (ON) i sin
klage på en rekke av jerv
nemnda for Sør-Norge sine
vedtak.

Jervnemnda i Nord-Norge
må se at Naturvernforbundet
får fullt medhold på samtlige
klagepunkter av Direktoratet
for naturforvaltning (ON). Ved
takene er endelige og vil trolig

styrke jerven, spesielt stam
men i Sør-Norge, betydelig.

Det er langt mellom miljø
seirene i rovdyrspørsmål for
tiden, og saken gleder Natur
vernforbundets sekretariat.

— Ja, jeg ble utrolig glad.
Med den ettergivende politik
ken overfor næringslivet som
ON har praktisert i de siste
årene er dette svært gledelig
og overraskende, sier saksbe
handler i Naturvernforbundet,
Thor Midteng.

Slutt for jervnemndene?
— Hva skyldes denne hold
ningsendringen fra direktora
tets side?

— Jeg tror det skyldes flere
forhold. For det første har jerv
nemndene i lengre tid tøyd
mandatet sitt alt for langt.
Nemndenes vedtak er så åpen

bart i strid med forskriftene at
ON til slutt ikke hadde noe
valg. Når systemet med jerv

nemnder skal evalueres spørs
det om ON mener dette er et
fornuftig system for forvalt
ningen.

Midteng mener det kan spo
res en holdningsendring fra
Ap-regjeringen, sammenlignet
med tidligere regjering, i rov
dyrspørsmål. På tross av at han
mener partiet ikke er til å stole
på når det gjelder ulven.

Bedre rovdyrpolitikk?
— Tradisjonelt har vi hatt bedre
erfaring med rovdyrpolitikken
fra Arbeiderpartiets side enn
de erfaringer vi har hatt med
sentrumsregjeringen. Her ble
bondeinteressene alt for sterke
og overkjørte naturverninte
ressene. Det er imidlertid
sterke krefter i Ap som dyrker
ulvehatet for alt det er verdt,
og her virker ikke partiet helt
til å stole på, sier han.

—Hva har DNS vedtak å si for
den norske jervstammen?

— Det er umulig à si noe
eksakt om det i og med at den
såkalte lisensjakten er så usik
ker. Men hvis vi forutsetter at
jegerne hadde hatt en rimelig
grad av suksess, er mange dyr
spart.

Det lave antallet jerv i Sør-
Norge gjør at den «genetiske
helsa» til arten er truet. Net
topp derfor var ikke bare
antall dyr som kan felles vik
tig for Naturvemforbundet.
Hvor de ble felt var minst like
viktig.

— Jervområdene i Trøndelag
er viktig for immigrasjonen til
den sør-norske stammen. Den
er så liten at faren for innavl er
overhengende. Stortinget har
tidligere slått fast er det er
ønskelig med slik innvan
dring. Jervnemndene forsøkte
å stoppe dette ved å vedta jakt
i området, men ble heldigvis
stoppet selv, sier Midteng.

Trygg tur i bjørneskogen
Når er bjørnen aggressiv?

NYHETER

Giftig norsk

Jerven er en truet og forfulgt art Norge har et spesielt ansvar for. Nå vil forhåpentligvis noen flere dyr overleve. Jerven tar gjerne
kadaver slik som her.

Mange jerver spart

c
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det vil st om lag

fortistykker,fe tatt opp i år, sier

instituttieder Synne Kleiven ved

natur- og miljøstudiet ved

Høgskolen i Telemark. Ifølge

Kleiven har det vært en jevn

nedgang de siste årene.

Ved Norges Landbrukshøgskole

på Å5 har man også merket en

tydelig nedgang i interessen for

naturforvalterstudiet, selv om

interessen er noe større enn ved

Høgskolen i Telemark.

- Vi uteksaminerer 30

naturforvaltere hvert år og i år

var det om lag hundre søkere til

disse plassene. Det er en del av

en trend vi har merket en stund,

sier studieveileder Espen Arestol.

MASSIV KAMPANJE
FOR ULVEJAKT
fl Norges Jeger- og Fiskerforbund

har delt ut 90000 klistremerker

med påskriften .Ja til jakt på ulv’.

provosererså vel naturvemere

som NJFF5 egne medlemmer.

- Jeg ble forbannet da jeg fikk

dette i posten. Det gikk rett i

sopla, sier rypejeger og NJFF

medlem Petter Ohrem.

Også Norges Naturvernforbund

reagerer med skuffelse, I et brev

til NJFF skriver Naturvern-

forbundets leder Erik Solheim

blant annet at saken berører det

tillitsfulle samarbeidet de to

organisasjonene har hatt

gjennom mange år.

STØRRE UTSLIPP
FRA SELLAFIELD
• I sin strategi forå redusere

utslippene av radioaktive stoffer

fram mot 2020, innrømmer

britiske myndigheter at utslippene

vil øke kraftig de nærmeste årene.

I perioden 2001 - 2005 vil utslip

pene av technetium 99 fra atom

anlegget Sellafield være 60-70

prosent høyere enn i 1998.

Det er tidligere dokumentert

økt innhold av technetium som
stammer fra Sellafield i havvann,

skalldyr og tang langs norske

kysten. Sellafield gjenvinner

atomavfall, slik at det kan brukes

på nytt.
I rapporten UI( Strategy for

radioactive discharges 2001 -

2020 varsler britiske myndigheter

også gjenåpning av det omstridte

Dounreay-anlegget. Dounreay ble

stengt i september 1996, på

grunn av store sikkerhets

mangler.

Isen på Nordpolen er
blitt 40 prosent tyn flere
på noen tiår.

Istykkelsen er undersøkt mcd
ubåt i periodene 1958—76 (I

1993—97. Resultatene er analy
sert av forskere ved Universi y
of Washington i Seattie. l)v
konkluderer med at gjennnlii
snittlig istykkelse er redusert
fra 3,1 meter i den første perill

den, til i,8 meter på go laflet.
—Dette er dramatisk. Arki i

er det området som ki iisk
blir mest utsatt for k li niie
dringer, sier Svein ‘Iveildil.
Han er direktør ved Gri (I ,\ re i

dii, sniti Il Il kulitur under fns
u1ilJ5ilLI)IiIIl.

I )el li ii)II I vil ui at kli—
10111 LIII VII inre. 1)ette følger
Ii’;I i;in’IIi fra rNs k1irra—

Il I vciicIil.
i ( iiida har også

Lei lik cii av høyere
niriclre is.

I lvi. k licanI rasjonen av
l<iII)L)iI(lIUkiII (Iulles i atmo—
‘lii li III 111511 hundre årene,
slik el (I II irventet, vil effek

t I iiiljo, ilyrug mennesker
i AiLt I’ VII katastrofal, sier
Viii hirIl til nyhetsbyrået
lvu ti’.. l Ol er talsmann for

i ( uiada, ogdeltokpå
Iii I LI t’.vI iiferanse arrangert

iv we I \‘‘i dens Naturfond.
\:vIl Iliidsiin Bay nord i

Canada har inuitene observert
at isen har blitt tynnere og den
legger seg senere i sesongen.
Det har blant annet fått konse
kvenser for isbjørnen som har
brukt den tykke isen til å jakte
på sel, og som rute til sine faste
oppholdssteder i vinterse
songen.

I august ble det kjent at for
skere for første gang hadde
funnet åpent vann på Nordpo
len. Revnen i isdekket var
kilometer lang. New York
Times, som først avslørte
nyheten, kunne senere melde
at denne revnen var cl natur
lig resultat av iliii irktiske
sommeren. Om iii’ i i prosent

av det arki isLe li,ivel er isfritt
om sommeren.

Hvert år dør tusenvis av
norske sjøfugler som
følge av linefiske. -

AV JENS P. TOLDNÆS

Tusenvis av sjøfugler lider en
smertefull død i forbindelse
med linefiske i Norskehavet.

— For ikke å bli beskyldt for
å overdrive har vi foreløpig
sagt at det dreier seg om rundt
10 000 fugl i året. Dette er et
meget forsiktig estimat — ta!
let kan godt være mangedob
belt, sier Terje Lislevand i
Norsk Ornitologisk Forening
(N0F).

Det er til sammen om lag
femti linefiskehåter her i lan
det og Norge er en av verdens
ledende linefiskenasjoner.
Dette tradisjonsrike fisket er
ansett som miljøvennlig fordi
det, i motsetning til for eksem
pel tråling, er selektivt.

Problemet med sjøfuglene
oppstår når linene settes. Da
flyter de en stund bak båten og
fuglene som søker etter agnet

Vern regn-
skog med
et klikk
Med et klikk på internett
kan du verne en og en
halv kvadratmeter regn-
skog. Du klikker og
private firma betaler.

Av AUDUN GARBERO

Et privat firma har startet inter
nettsiden for regnskogen. Hver
gang du klikker på siden deres
verner, du et lite område regn
skog. Arsaken er såre enkel og
kommersiell: Private firma spon
ser siden, og for hver visning må
de punge ut med penger til beva
ring av regnskogen.

Få fem måneder er over
1200 hektar sikret for frem
tiden. Du kan imidlertid
bare klikke deg inn på
www.therainforestsite.com én
gang om dagen.

angriper godbitene i overfla
ten og like under vann. Resul
tatet er at en mengde fugl blir
kroket og druknet.

— De biter ikke nødvendig
vis på kroken, fuglene har kro
ker over alt på kroppen. Ofte
henger de i vingen. Det er liten
tvil om at de lider, sier Lisle
vand.

Globalt problem
På verdensbasis er problemet
enormt. I alt er det om lag sek
sti fuglearter som er utsatt,
blant annet måkearter, alba
trosser, lirer og stormfugler.
Fire albatrossarter og en
petrellart er oppført som kri
tisk truet, ifølge NOF.

Undersøkelser gjort av NOF

viser at i Norskehavet er det
først og fremst arten havhest
som er utsatt for linefiske.
Havhesten, som tilhører
stormfuglene, er på størrelse
med en sildemåke. Arten bor i
store kolonier i fuglefjell og
foretar lange næringssøk til
havs. Den legger bare ett egg

Pengene kanaliseres gjen
nom den amerikanske organi
sasjonen The Nature Conserv
ancy.

— De som støtter dette kan
være rimelig trygg på at peng
ene blir brukt av en seriøs orga
nisasjon. Dette er en enkel
metode for å samle inn penger,
sier daglig leder Lars Løvold i

og er, med sine døgn, den
fuglearten i Norge som ruger
lengst.

Rødlisteart truet
Nordlig sildemåke er en av syv
fuglearter som er rødlistet i
Norge. Arten er oppført i kate
gorien (<direkte truet» og orni
tologene frykter at linefisket
kan bidra til å utrydde arten
helt.

— Foreløpig har vi ikke fun
net nordlig sildemåke som
bifangst under våre undersø
kelser. Studiene omfatter
imidlertid bare en brøkdel av
det fisket som foregår. Når vi
samtidig vet hvor få nordlige
sildemåker som finnes er det
godt mulig at arten lider under
dette fisket. Det er et godt sam
svar mellom nedgangen i sil
demåkebestanden og opp-
gangen i linefisket, sier Lisle
vand.

Tiltak virker
ikke godt nok
Linefiskerne er naturlig nok

Regnskogsfondet.
— Vi i Regnskogsfondet har

imidlertid en litt annen måte å
jobbe på enn Nature Conserv
ancy. Det gjelder blant annet
måten vi tar lokalbefolkningen
med på beskyttelsesarbeidet, og
vekten vi legger på lokalfolks
rettigheter til sine tradisjonelle
skogområder. Vi i Regnskogs

ikke interessert i å få fugl på
kroken. Lislevand presiserer at
dette derfor ikke er en klassisk
naturvern/nærings-konflikt.
Så vel naturvernere som fis
kere er interessert i å få bukt
med problemet.

500 millioner kroker
Ornitologenes anslag på
10 ooo drepte sjøfugl i året
baserer seg 0,02 krokede
fugler per rooo utsatte kro
ker.

— Det høres jo ikke så mye
ut isolert sett. Problemet er at
det blir satt ut nærmere soo
millioner kroker hvert år, sier
Lislevand.

Myndighetene vil nå vur
dere om dagens tiltak er gode
nok.

— Selv om havhesten ikke er
en truet art er det klart at dette
er uheldig. Når vi finner ut
hvor stort omfanget er vil vi
vurdere



Hydro Porsgrunn Indus
tripark er Norges verste
klimagasskilde.
Utslippene fra området
tilsvarer mer enn to og
et halvt gasskraftverk.

Av TOM ERIK ØKLAND

co2 utslippene fra Hydro Pors
grunn Industripark (HPI) er
ikke alene nok til å plassere
bedriften på Norgestoppen.
Men HPI slipper i tillegg ut
store mengder svært potente
drivhusgasser som gjør at reg
nestykket blir ganske annerle
des. Eksempelvis utgjør lyst
gassutslippet fra gjodselpro.
duksjonen mer enn et
gasskraftverk alene, hvis man
regner om mengden til co2
ekvivalenter.

Det er nemlig ikke bare CO2

som er årsak til drivhuseffek
ten, lystgass gir faktisk 310

ganger sterkere drivhuseffekt

Energibehov
tilsvarende ett
gasskraftverk

• Hydro aluminium i

sunndalsøra skal øke energifor

bruket tilsvarende ett gasskraft

verk, men forutsetter ikke ny

kraftutbygging.

Med en ny og moderne fabrikk

på Sunndalsøra øker forbruket av

elektrisitet med 2,14 TWh årlig.

Til sammenligning skal

Naturkrafts planlagte gasskraft

verk produsere 2,8 TWh. Hydro

har en avtale med Statkraft om å

kjøpe 1 TWh mer enn i dag.

Resten av elektrisiteten skal de

kjøpe i det åpne markedet.

- I dagens situasjon kan v

gjennomføre utbyggingen på

Sunndalsøra uten å binde det til

nye langsiktige kraftkontrakter,

sier informasjonsdirektør Tor

Steinum i Norsk Hydro.

‘E FRAHPI

Lystgass (N20): i 293 940

Svovelheksafluorid (SF6): 717 000

Karbondioksid (CO): 608 800

Sum: 2619740

(Alle tall i tonn COz-ekvivalenter)

enn C02. ui har i tillegg et
betydelig utslipp av svovel
heksafluorid (SF6), den kraftig
ste drivhusgassen man kjen
ner til. Utslippet av denne gas
sen utgjør o prosent av
co>-utslippet fra et tradisjonelt
gassk raftverk.

Legger man til Hydro Pors
grunns betydelige Co>-utSlipp,
blir resultatet lite hyggelig:
Bedriften slapp i 2999 ut 2,6

millioner tonn co>-ekvivalen
ter. De planlagte gasskraftver
kene pi Karstø og Kollsnes har
beregnede utslipp pa drøyt en
million tonn hver.

Delvis opprydding
Utslippene av SF6 vil Hydro få
en slutt på. Stoffet brukes ved
støping av magnesium, og skal
etter planen erstattes med so2.
Bedriften prøver for tiden ut
teknologien, men kan ikke
love utfasing før 2002.

Framtiden for lystgass
utslippet fra bedriften er mer i
det bla. Statens forurensnings
tilsyn (sFT) har satt krav til
utslippsmengden. I ble
tillatelsen delvis overskredet.
Ifølge SF1’ er det ikke aktuelt
med tiltak for å få ned utslip
pet.

Drivhusregion
Det er ikke bare Hydro Pors
grunn lndustripark som slip
per ut klimagasser i Grenland.
Sementfabrikken Norcern
slipper ut Co2 tilsvarende et
gasskraftverk alene, og petro.
kjemiske bedrifter og annen
industri bidrar også. Indus
trien i regionen spyr årlig ut

4,33 millioner tonn Co2 ekvi
valenter, noe som utgjør
omtrent 7, prosent av landets
samlede klimagassutsiipp.

Tone Skau Jonassen, leder i
Naturvernforbundct i ‘le le
mark, er overrasket over tallet.

— Dette var mye mer enn vi
har vært klar over. Vi visste at
området var en stor hidrigsy
ter til Norges kliinagasstil
slipp, men ikke at dii var så

Hydro Porsgrunn lndus
tripark jobber for i redu
sere klimagass
utslippene. Men tidspla
nen er mildt sagt usikker.

Av 1OM 110K ØKLAND

Lystgassnisli ppet fra HPI er
alene et mr alvorlig klima
gassutsl i (RO et gasskraft
verk, hvis man regner om til

>2 ekvivilinter. Lystgassen
korn ni r fra salpetersyrefa
hrikken, xorn lager råstoff til
ku ris i gjødsel produksjon.

— hydro forsker på ny tek
nologi som skal redusere
ut si i g gi ne fra anlegget. Men
forskningen er foreløpig bare
korn me t til pi lotstadiet. I
løpet av et år skal det testes på
en fabrikk, sannsynligvis i
Frankrike, sier HMs-sjefKarina
Aas ved Hydro Agri Pors
grunn. Foreløpig er det usik

ille, sier Jonassen.
Naturvernforbundet i Tele

ni a rk diskuterte utslippene fra
I lydro Porsgrunn på et mote i
starten av oktober.

Skal Hydro klare å opp
rettholde et snev av miljøpro
fil, ma bedriften ta utslippene
ga alvor. Det betyr at de må
intensivere arbeidet med å få
utslippene ned, sier
onassen.•

kert når teknologien er ferdig
utviklet og kan installeres på
Herøya.

Gassrørledning
som miljøtiltak?
Hun forteller videre at de rene
co>-utslippene fra gjødseipro
duksjonen blir til ved produk
sjon av ammoniakk.

— Eneste mulighet for å få
ned disse utslipperie er å bytte
råstoff. I dag bruker vi propan,
hutan og etan. Det beste råstof
fet for oss vil være naturgass.
For å gå over til dette råstoffet
trenger vi en gassrorledning til
Grenland, sier Aas.

Hun presiserer at nytt
råstoff i ammoniakkproduk
sjonen ikke vil føre til stor
reduksjon av CO> ulslippene.

Ammoniakkfahrikken ved
HPI står for nesten halvparten
av bedriftens totale CO2-

utslipp. I

Klimagasser øker
nedbrytingen av ozonla
get. Ozonhullet vil vokse
i 20 år til.

Av AUDIJN GARBERO

Drivhuseffekten og hullet i
ozonlaget er to forskjellige
miljoprohlemer. Likevel fører
det ene til det andre. For selv
om utslippene av ozonnedhry
tende stoffer er kraftig redu
sert i løpet av 90-tallet, gjør
drivhuseffekten at «hullet» i
ozonlaget blir stadig større.

Drivhusgasser som CO> sen

ker nemlig temperaturen i den
delen av atmosfæren der ozon
laget er. Og lav temperatur
øker nedbrytningen av ozon
laget. Kulden gjør at ozonlaget
er tynnest over Antarktis.

—Vi kan nok frykte atvi får
et ozonhull rundt Arktis, som
ligner på det vi ser i Antarktis.
At det blir fullt så galt skal noe
til, men det vil nok bli en god

Gasskraft kan gjøre det
europeiske Kyoto-målet
vanskelig å nå. Det viser
materialet regjeringen
bruker i arbeidet med å
gi Naturkraft mer liberal
utslippstillatelse.

Av AUDUN GARBERG

Fredag 6. oktober besluttet
regjeringen å omgjore Natur
krafts utslippstillatelse for to
planlagte gasskraftverk.

Viktige deler av hakgrunns
materialet er laget av Olje- og
energidepartementet (0LD).

Det gjelder blant annet ansla
gene for fremtidig energipro
duksjon i Europa, som er hen
tet fra Det internasjonale ener
gibyråets rapport World Energy
Outlook 1998. Det om ikke for
teller er at rapporten anslår en
økning i utslippene fra gass-
kraftverk i Europa på hele 442

prosent i perioden ‘990 til

OZONLAGET ,

• Befinner seg stort sett mellom

10 og 50 kilometers høyde.

• Filtrerer bort noe av UV-stå

lingen fra sola. Strålingen kan

blant annet gi hudkreft og

øyensykdommer.

• Montreal-protokollen forbyr

produksjon og bruk av ozon

nedbrytende KFK og haloner.

Erstatningsstoffene HKFK har

også en viss ozonnedbrytende

effekt. Stoffene skal i hovedsak

tas ut av bruk innen 2020.

Kilder: Natur- og miljøleksikon,

samt Norsk klima- og ozonforsk

ning - De første 10 år.

del verre enn vi har sett hittil,
sier forskningssjef Geir 0.
Braathen i Norsk institutt for
luftfo rskn ing.

— Kan dette få betydning
lenger sør, for eksempel over
Oslo?

2010. Fra 84 millioner tonn Co>

millioner tonn.

Gass størst i 2020
I ar 2020 vil gasskraftverk
være ansvarlig for de største
utslippene av CO> fra elektrisi
tetsproduksjon. Da vil gass-
kraftverk i de europeiske OECD-

landene stå for utslipp av hele
74 millioner tonn nu>.

—Ville ikke utslippene vært
større med kull?

— Jo, sannsynligvis, men
utfordringen er å redusere
utslippene, ikke å få til en
mindre vekst. Da utsetter vi
bare problemene noen år. Vi
kan ikke satse fossilt hvis vi
skal redusere. Rapporten viser
det vi har sagt hele tiden:
Alternativet er ikke kull eller
gass, men utslippsfrie energi-
kilder, sier talsmann Lars Halt
brekken i Fellesaksjonen mot
gasskraftverk.

Rapporten fra energibyrået
viser at de samlede utslippene

— Episodevis får det det,
men omradet med lite ozon er
stort sett begrenset til polar
områdene.

Ozonlaget over Oslo i måne
dene mars til mai er redusert
med i prosent fra 1979 til
1997.

Verst i 2020
Geir 0. Braathen har



• - Forsvinnende små
mengder, mener
Maarud.
• - En veldig viktig prin
sippsak, mener Svenska
Naturskyddsföreningen,
som har påvist genmodi
fisert mais i en rekke
maischips og taco
produkter.

Av JENS P. TOLDNÆS

Svenska Naturskyddsföre
ningen har testet tretten for
skjellige maischips. I samtlige
tilfeller inneholdt chipsen
rester av genmodifisert mais.
Flere av produktene er i salg i
Norge, blant annet Nachos
Chips og Taco skjell fra Santa
Maria og Tortilla Chips og
Nachips fra Old El Paso.

Analysene er gjort av fir
maet Hanse Analytik i Bre
men, og det tyske laboratoriet
fant mellom 0,1 og o,6 prosent
genmodifisert materiale i de
forskjellige produktene. Gren
sen for når produkter skal
merkes er henholdsvis en og
to prosent i Et] og Norge.

— Dette er en viktig prin
sippsak for oss. Selv om meng
dene ikke er så store innehol
der de genmodifisert mais og
da mener vi at de uansett skal
merkes på samme måte som
økologiske varer. Først da har
forbrukerne en reell mulighet
til å velge hva de vil spise, sier
Gunn Rudquist ved Natur
skyddföreningens jordbruks
avdeling.

Gensmittet?
— Dersom dette stemmer er det
uheldig. Vår konsernpolicy er
at vi ikke bruker genmodifi
serte råvarer i det hele tatt. Vi
tester råvarene selv og har ser
tifikater på disse, sier informa
sjonsansvarlig hos A/S Maa
md, Irene Guldbrandsen. Maa
rud, som eies av Kraft Foods,
markedsfører Old El Paso pro
duktene i Norge.

Ifølge Guldbrandsen kan
ingen garantere at ikke pro
dukter inneholder genmodifi
sert materiale.

— Genmodifisert materiale
kan smitte fra en naboåker.
Ingen kan garantere at sveve
støv ikke gir utslag. Går du ut
og plukker en blomst i natu
ren kan du få utslag på den
også, sier hun.

Snart kan du få økologisk

oppdrettsiaks. Vel og merke

hvis produsentene har lyst til

å satse etter Debios nye ret

ningslinjer.

Av TOM ERIK ØKLAND

Debio, godkjenningsinstansen
for økologisk matproduksjon i
Norge, har sendt reglene for
økologisk fiskeoppdrett ut på
horing for kort tid siden.
Regelverket skal etter planen
være i gang fra årsskiftet.

— Det nye regelverket er
utarbeidet i samarbeid med
den svenske økomerkeord
ningen, Krav, forteller Jan
Widar Finden, inspektør i
Debio.

Foreløpig gjelder regelver

ket kun laksefisk, men det vil
bli utvidet til i omfatte skal]-
dyr og skjeliproduksjon etter
hvert.

— For laksefisk vil regelver
ket omfatte hele produksjo
nen. Det n.’gulerer plassering
av oppdrettsanlegget. fiskens
opprinnelse, karenstid for en
overgangsperiode, behandling
av lakselus, impregnering av
oppdreltsnoter, transport av
levende fisk og mye mer, sier
Finden.

Utvikler nytt fôr
Ifølge Debio er fôrets sam
mensetning et usikkert punkt
i utkastet til regelverk.

— Vi har foreslått at fôret
skal inneholde minst en fjer
dedel av fiskeproteinene fra

i norsk

mel lagd av avskjær fra fis
keindustrien. Resten skal dek
kes med fisk som normalt ikke
brukes i matproduksjon eller
utsortert matfisk. Men her er
uenigheten stor, sier Finden.

I Austevoll jobber firmaet
SeaGrain AS med utvikling av
økologisk fôr.

— Vi har fått til fôrproduk
sjon etter Kravs økologiske
kriterier, og vår egen forsøks
fisk blir av minst like god kva
litet som annen oppdrettsfisk,
sier daglig leder Kjartan Sand
nes i SeaGrain.

I prøveproduksjonen har
man hatt opptil ioo prosent av
fiskeproteinene fra avskjær.
Fôrkvaliteten blir god, men
produksjonen er avhengig av
ferske råvarer.

hips
Personlig har jeg sluttet å

spise mais-chips for lenge
siden. Det kan være vanskelig
å laste produsenten i enkeltsa
ker som kan dreie seg om
gensmitte og ikke bevisst bruk
av genmodifiserte råvarer. Det
viser uansett behovet for
bedre teknologi og rutiner for
å analysere og merkeproduk
ter, sier hun.

Statens næringsmiddeltil
syn (5NT) kjenner ikke til inn
holdet i mais-chipsen som sel
ges i Norge.

— Vi har i øyeblikket tre
hundre forskjellige matvarer
til analyse, hvor blant annet
mais-produkter er med. Det er
ikke bare viktig å finne ut om
maisen er genmodifisert, men
også hva slags mais det er.
Eksempelvis kan maistypen BT

176 forårsake antibiotikaresis
tens. Da er det ikke lenger bare
snakk om at produktet skal
merkes, men at det kan bli for
budt, sier Dag Lillehaug ved
SNr, til Natur & miljø.

Ifølge Lillehaug analyserer
SNT i øyeblikket fødevarer fra
matvarebutikker, helsekost
forretninger og apotek.

Et annet nokkelkriterie for
fôret er bruk av konserve
ringsmidler. De tilsettes for å
forhindre at fettet i fiskemelet
harskner.

— Det vil kun bli tillatt med
naturlige konserveringsmid
ler til økologisk oppdrett. Van
lig fôr er tilsatt syn tetiske stof
fer, sier Finden.

Også konserveringsmidlene
har SeaGrain klart å få skikk
på. Et eget forskningsprosjekt
i samarbeid med Fiskeridirek
toratets ernæringsinstitutt har

Taco Bell
må bytte
ravarer
til 7000
restauranter
Restaurantkjeden
Taco Seil må bytte ut
råvarer på 7000 restau
ranter. De ulovlige taco
skjellene er produsert av
Kraft Foods.

Miljøorganisasjonen Friends
of the Earth. hvor Norges
Naturvernforbund er medlem,
påviste nylig at restaurantkje
den Taco Bell Corp brukte en
ulovlig genmanipulert mais
sort som kan være allergifrem
kallende i tacoskjellene sine.

Taco Bell har forsikret sine
kunder om at skjellene nå skal
byttes i samtlige 7000 av fir
maets restauranter.

Saken fikk store media-
oppslag i USA. Det er selskapet
Kraft, som også eier Maarud,
som har produsert tacoskjel
lene for Taco Bell. Kraft Foods
eies av Philip Morris Co.

gitt fôr uten kunstige tilset
ningsstoffer som ikke harsk

Voksende marked
SeaGrains satsing på økolo
gisk oppdrettsfôr er ikke resul
tat av idealisme. Sandnes tror
markedet vil ha Debio-merket
laks og ørret.

— Matvaresikkerhet og økt
bevissthet rundt biologiske
ressurser vil bli stadig vikti
gere for forbrukerne i årene
som kommer. Området er der
med økonomisk interessant
for oss. Det vil det også bli for
oppdretterne. Så lenge man
kan produsere okologisk og
får et godt økonomisk resultat,
tror jeg flere vil velge slik pro
duksjon, sier Sandnes.

SeaGrain regner med å
kunne starte med full produk
sjon av økologisk för om ett til
halvannet års tid.

Forbund
i fcirtci

S
elv om Naturvernfor

bundet går ut med full

tyngde og bredde og

krever lavere

fartsgrenser - 80 er for

fort, 70 mer passe — registerer vi

at den umulige verden, stadig

vekk av en eller annen besynder

lig grunn legger sjela si i å bevege

seg fortere og fortere. Noen

ganger går det så fort i svingene

at jeg føler meg litt syk, som når

det går unna i 170 - hundreog

sytti — på lokale veistrekninger.

Men selvsagt kan uggenheten

også ha med framskreden alder

og svekket refieks å gjøre. Jeg ser

ikke bort fra det, idet jeg mimrer

over henfarene tider og erindrer

hvor godt og sakte ting slepte

seg av sted, ikke minst i Natur

vernforbundet.

Fx (som det heter i dag etter å

ha hett «for eksempel. og deret

ter f. eks) husker jeg at Natur

vernforbundet for rundt 30 år

siden kom til at 20 000 medlem

mer var for lite. Man måtte bli

flere. Og dermed dro man i gang

et møysommelig løp. Først var

det lange forberedelser med fag

folk involvert. I løpet av 1972 ble

det gjennomført en medlemsun

dersøkelse, og resultatet ble

gjengitt i Norsk Natur nr. i 1973.

Her fikk NNV-medlemmene iden

titet, og organisasjonen kom på

sporet av hvor nye målgrupper

kunne befinne seg. Det var en

slags finne sæ sjæl-prosess, før

en gikk ut og sa god dag til de

andre.

Samtidig snekret man sammen

reisverket i en vervekampanje. En

omstendelig historie som i hvert

fall ikke gikk i 100. Den gikk

neppe i 70 engang! Steg for steg

gikk det slik til, at én sentralt

plassert vervesjef fikk med seg

verveledere i alle fylker. Hver fyl

kesverveleder mobilisei-te minst ti

verveledere i sitt fylke. I sin tur

skaffet hver verveleder til veie ti

ververe. Hver verver hadde som

mål å verve ti medlemmer. Minst.

Et pyramidabelt prosjekt, med

andre ord, der sten ble lagt til

sten gjennom mange måneder.

Spesialutgave av medlemsbladet

ble forberedt og



/ GENERALAGE UT: SCREA å Ti [CO UACAIUES AB 08.734 ‘400
ToSHiOAS LICENSNL 00T 5 093

— cikkLJrcit scm ri c+yr

LiII€

Izcir

frcl kr kr i 2 i ..S>.5O icwr

Alta: Hansen Auto NS Arendal: Sigmund Aasen NS. Stoa Bil A/S Askim: Osloveien Bil NS Avaldsnes: Utvik Autoservice A’S Bergen: Auto 1923 A/S Bodø: Vestbil Bodø AIS
Brekstad: Fosen Bilsatg A/S Drammen: Centralgaragen A/S Egersund: A/S Auto Elverum: Oddvar Olsen A/S Førde: Fonn Auto NS Gjøvik: Sulland Bil AJS Gressvik: Fredrikstad Bil AS
Hamar: Oustad A/S Harstad: Seliestad Bil A/S Haugesund: Nils Sohaug NS Holmestarnd: Ravnås & Co AS Hønefoss: Ullbraathen Bil A/S Jessheim: Nygaard Bil A/S
Kongsvinger: Oddvar Olsen A/S Kristianssnd S: N.O.R. Auto A’S, Roinås Bilforretning A/S Kristiansund: Slatlem & Co AS Larvik: Gjermundsen Auto A/S Leirtjord: Midt Norge Bil &
Caravancenter Leknes: Vestlofoten Bil A/S Lillehammer: Autocenteret AS Lillestrøm: Autopartner NS Mandal: Mandal Bilteknikk NS Mo i Rana: Hilpartner A’S Molde: Bussbygg Bilsenter A/S
Moss: Moss To-Takt A/S Måløy: Barmen & Lund EN. A/S Namsos: Hoknes Bil A’S Narvik: Fagerthur, Bil A/S Nesbyen: Bidne Bil A/S Nyborq: Sande Auto A/S Oppaker: Glommen Bil NS
Oppdal: Oppdal Bil NS Oslo: Arne Ingier Bil AJS, Auto Kvikk A/S, Iglebæk AS, Ullern Bil Okern A/S Otta: Bilhuset Otta AJS Rakkestad: Næristorp Bil NS Risoyhamn: Voling Auto Roa: Roa Auto
A’S Rud: Bærum Bilsenter A/S Rådal: Fana Bilforretning AS Sandefjord: Bilco A/S Sandnes: Hegre Auto NS Sannidal: Sannidal Auto A/S Sarpsborg: Nordlug Bil A/S Skien: Forrno Bil A/S
Skårer Lørenskog Bil NS Sortland: Biltrend AS Stathelle: Grindbakken Bilverksted AS Stavanger Autogarden NS Stjørdal: Krogstad Bil A/S Steinkjer Steinkjer Auto co
Storås: Syrstadeng Bil AJS Straume: Lieco Auto Strømmen: Strømmen Bil NS Sorreisa: Bakkehaug Bil A/S Tolga: Tolga Bil & Landbruksverksted A’S Tromsø: Biltrend Tromsø NS
Trondheim: Klell Okkenhaug A/S. Strandveien Auto AIS Tønsberg: Gjenrrundsen Auto A’S Ulsteinvik: Ulstein Bil A/S Vadsø: Autosalg AS Verdal: Veimo & Molde EN. AS Voss: Langeland Auto
AS Voyenenga: Aaby Auto AS østerås: Osteras Bilsenter AIS Ålesund: Rico Bil A/S Ås: As Bilforretning VS

* 121.950,- Veil, priser levert importloger Drømmen Frokl kommer i tillegg.
Utstyrsnivået varierer med modell. For nærmeste forhondler, brosjyre eller prøvetur eller Internett www (oyundrr no. Importør Hyundoi Auto Norge AS - el Kolberg selskap.
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• BEIARN:
Som Natur& miljø skrev i
forrige nummer er det
sterk motstand mot
Statkrafts planer om å
bygge ut Beiar-vassdraget
i Nordland. Statkraft var
allerede inne i området
med anleggsmaskiner og
brakkeleir da Olje- og
energidepartementet ga
ordre om å stoppe arbei
dene.

Da dette bladet gikk i
trykken lå saken fortsatt
på olje- og energiminister
Olav Akselsens bord.
Akselsen har flere ganger i
høst uttalt at en avgjø
relse er .rett rundt hjør
net’. Siden Akselsen
bruker så lang tid er det
sannsynlig at han vil
etterkomme kravet om
nye utredninger. Dermed
kan stansen bli varig.

Opprinnelig er det søkt om å bygge ut
17 elver. Vernegruppa vil bygge ut ett
vassdrag, beholde to av dagens fire kraft
verk i Sauda og dessuten bygge tre nye
kraftverk. Med denne utbyggingen blir
kraftproduksjonen i Sauda økt med 40

prosent. tilsvarende om lag 480 GWh.
Dette mener de er meget miljøvennlig.

— Ja, vårt forslag tar natur og miljø-
verdier på alvor. Vi sparer i6 vassdrag,
påpeker vernegruppas leder, Ole Martin
Lund.

• BJELLÅGA:
Den andre av de tre store
vassdragsprosjektene i
Saltfjellet. Ligner veldig på
Beiar-saken. Også her har
Statkraft en gammel
konsesjon som de har
justert noe. NVE har i høst
innstilt på å tillate denne
endringen.

- I Bjellåga kan det
muligens bli mer bråk enn
i Beiarn. Mens lokalsam

Konsekvensutredning pågår

Konsekvensutredning pågår

ny konskvensutredning.

Konsekvensutredning pågår

funnet i Beiar-saken var
noe delt I spørsmålet om
utbygging eller ikke, er
både politikere, adminis
trasjon og befolkning i
Rana motstandere av
Sjellåga-utbyggingen, sier
leder av vassdragsvernrå
det, Svein Thore Jensen.

Statkraft har frist til 24.
april neste år med å starte
utbyggingen av Bjellåga,
men denne blir sannsyn
ligvis forlenget.

• MELFJORD:
Det største av de tre
utbyggingsprosjektene i
Salt1ellet. Rødøy kom
mune ser for seg store
inntekterog vil ha utbyg
gingen. Også her har
Statkraft søkt om endring i
forhold til deti år gamle
planene. NVE saja rett før
Natur& miljø gikk i trykken.

- Paradoksalt nok er
dette den utbyggingen
hvor naturinngrepene er
aller størst. Utbyggingen
vil blant annet berøre et
unikt grottesystem og det
kjente Marmorslottet.
Dessuten planlegges det
en enorm tappedam med
nivåforskjeller på over 70
meter, sier Jensen.

gingen av Hattebergvass
draget. Departementet
mener utbyggingen
berører nasjonalt viktige
natur-, landskaps- og
kulturmiljoverdier. Vass
dragets skjebne ligger nå i
Olje- og energideparte
mentets hender.

— Dette betyr at OED bør
avslå søknaden om utbyg
gingen av Hatteberg og
skrinlegge prosjektet en
gang for alle, sier Svein
ThoreJensen.

Jensen mener uttalel-
sen fra MD er en smekk på
fingrene til Norges vass
drags- og energidirekto
rat (NyE), som har innstilt
på utbyggingen og hevdet
at Hattebergutbyggingen
er et miljømessig godt
prosjekt.

• KJØSNESFJORDEN,
JØL.STRA:
Vassdraget vil bli regulert
kloss opptil og delvis inne i
Jostedalsbreen nasjonal-
park.

- Både regulenngsma
gasin, inntak og anleggs
vei vil gi betydelige inn
grep i høyfjellsnaturen
nær nasjonalparken. Det
er ikke mulig å gjennom
føre denne utbyggingen
uten negative konsekven
ser for nasjonalparken.
Utbyggingen erikkei
samsvar med naturvern-

nysøknad til NyE.
— Da Stortinget åpnet for

å søke om halv utbygging,
ble dette av mange oppfat
tetsom etja til halv utbyg
ging. Dessverre virker det
som NVE også deler denne
misoppfatningen. utbyg
gingen er fortsatt stor og
en søknad betyr at konse
kvensene må vurderes på
nytt, meneriensen.

• VERMÅA:
Vassdraget er vernet
gjennom Vernplan IV.
Rauma Energi sier at deres
planer er en opprustning
av allerede eksisterende
anlegg. Vassdragsvernere
og lokale elveeiere kaller
dette en bløff og mener
detersnakk om en ny
utbygging.

- NVE er nødt til å avvise
planene. Hvis ikke kan vi
like godt kaste hele Verne-
plan IV, sier Svein Thore
Jensen.

• JORPELANDS
VASSDRAGET
Allerede i 1988 innstilte
NVE på utbygging av
Jørpelandsvassdraget. 12
år etter ligger saken
fortsatt til behandling i
OED. Både Naturvernfor
bundet, Turistforeningen
og NorgesJeger- og
Fiskerforbund harjobbet
sammen forå unngå

denne relativt store
utbyggingen på Jæren. De
krever nye og oppdaterte
konsekvensutredninger og
ny behandling av utbyg
gingssøknaden. Organisa
sjonene har også laget en
alternativ utbyggingsløs
ning som de mener vil
tredoble dagens kraftpro
duksjon uten store miljøø
deleggelser.

• FORSANVATN:
Nedslagsfeltet for denne
relativt lille utbyggingen i
Nordland fremstår ifølge
DNTs fagsjef Jan Olav
Nybo som et fantastisk
naturområde praktisk talt
uten tekniske inngrep.
Områdene som blir berørt
er blant de siste villmarks
områdene i regionen.

• SMIBELG OG
STORÅVATN:
En relativt stor utbygging i
et urørt kystområde på
Helgelandskysten. Gjer
valelva, som ligger klemt
mellom de to kraftver
kene, er allerede vernet.
Kjerringåga, som også
renner i samme område
ble vurdert vernet da
Verneplan IV ble vedtatt.

- Vassdragene er arts
rike og frodige med store
botaniske verdier. Det er
også godt utvalg av
våtmarksbiotoper med

mange hekkende fuglear
ter i området, sier Jan Olav
Nybo i DNT.

• OVERFØRING AV
FINNKOISJØEN TIL
NESJOEN:
Finnkoisjoen er allerede
regulert. Nå vil Trondheim
Energiverk føre vannet fra
Finnkoisjøen i tunnel til
Nesjøen. Utbyggingen
innebærer tørrlegging av
elva Lødølja som idag
renner ut fra Finnkoisjøen.
Utbyggingen vil påvirke
reinbeitet, og nå har også
sør-samene kastet seg inn
i kampen mot utbygging.

• ØRSDAL OG BJOR
DAL I BJERKREIMS
VASSDRAGET:
Bjerkreimsvassdraget ble
vernet for 10 år under
behandling av Verneplan I
i 1973. Vassdraget ble
vurdert på nytt i forbin
delse med Verneplan III og
ble da plassert i høyeste
verneklasse. Nå er det søkt
om utbygging i ørsdal og
Bjordal, som isolert sett er
vurdert som noe mindre
konfliktfylte.

- Her gjelder det å tenke
helhetlig. Vi kan selvsagt
ikke tillate kraftutbygging
innenfor et vassdrag som
har så store verneverdier
og som i det vesentlige er
urørt, sier Nybo DNT.

Vernegruppe
vil bygge ut
vassdrag
Vernegruppa for Saudavassdraget
jubler. Nå får de støtte for å bygge
ut vassdrag i Sauda.

Av KRISTIAN JAHRE

Vernegruppa for Saudavassdraget har gått
hva man kan kalle noe uortodokst til
verks. I stedet for å kjempe mot hele Sau
dautbyggingen, har vernegruppa lagt
fram et eget utbyggingsalternativ, Alter
nativ 2000.

vassdrag. Hvorfor?
— Vårt forslag har sitt utgangspunkt i

krav om vern av flere spesifikke vassdrag.
Vassdraget som blir bygd ut med vårt for
slag er rett og slett ikke like konfliktfylt,
forklarer Lund.

Verdifull hjelp
I løpet av høsten har Vernegruppa fått ver
difull hjelp. Fylkesmennene i både Roga
land og Hordaland, fylkesting og fylkes-
utvalg, samt de to berørte kommunene,
Suldal og Etne, har gått inn for verne
gruppas Alternativ 2000.

— Dette er helt fantastisk. Den brede
oppsiutningen vi har fått i hele regionen
betyr at Norges Vassdrags- og Energidi
rektorat (NyE) må si ja til redusert utbyg
g ing, sier Lund.

Lcingfossen i Sauda blir spart med Alternativ 2000.

— I-lva var galt med den opprinnelige
utbyggingen?

— Den vil tørrlegge eller sterkt reduserJ
vannføringen 17 vassdrag. Vassdragene
forsvinner der både det biologiske mang

Denne kompromisslinja har gjort at poli
tikere og byråkrater har tatt oss alvorlig
på en helt annen måte enn hvis vi gikk
mot all utbygging. Det har vært veldig
vanskelig â avvise oss, sier Lund.

Etter at alle berørte instanser nå har
sagt sitt om Saudautbyggingen, ligger bal
len hos NyE. NVE skal først avgi sin innstil
ling til Olje- og energidepartementet (oFo)
som igjen legger saken fram for Stortinget.
NVE har sagt de vil ha innstillingen klar til
våren. •

Lar Homla bruse
• Norges vassdrags- og

energidirektorat (NVE) har i høst sagt

nei til utbygging av Homlavassdraget i

Sør-Trøndelag. NVE mener prosjektet

ville gitt ..betydelige negative

konsekvenser for miljø og friluftsliv’..

t

0
0

FLERE VASSDRAGSSLAG I VENTE

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) har laget en liste over kommende

vassdragskonflikter. Lista er prioritert ut fra tidsaspekt og konfliktgrad. SRN

består av Den Norske Turistforening (DNT), Norges Naturvernforbund, WWF

og NJFF. Lista er utarbeidet av fagsjef Jan Olav Nybo i DNT og leder av Natur

vernforbundets vassdragsvernråd, Svein Thore Jensen.

foldet og friluftslivet er mest variert. Der
‘ssene i dag buldrer ned fjellsidene blir

...t kun små sildrebekker tilbake. Det kan
vi ikke akseptere, sier Lund.

— Men dere kan tillate utbygging av et

Vanskelig å avvise
— Det er ganske spesielt at ei vernegruppe
går inn for utbygging av et vassdrag?

— Ja, såvidt jeg vet er dette første gangen
noe slikt har skjedd. Men det har vært helt
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NATURKALENDEREN
I NYTT,

STORT FORMAT

ja takk!
jeg kjøper Naturkalenderen 2001
Pris: kr 150,- • Medlemspris: kr 100,-
jeg bestiller på internett
http://www.naturvern.no/
eller på tlf. 22 40 24 00 • faks 22 40 24 10,
eller på denne slippen (skriv tydelig):

jeg er/er ikke medlem
og bestiller naturkalender(e)
Navn
Adresse’
Postnr. og sted’

I Trillemarka finnes fortsatt uberørt urskog.

• Vår levende natur.

Sendes:
Norges Naturvernforbund
Boks 342 Sentrum
0101 Oslo
Besøksadresse: Skippergata 33, 4. et.

Norges rike dyre- og planteliv er tema for Naturkalenderen 2001. Bildene er
som vanlig levert av våre fremste naturotoyrafer. Tekstene, som er på norsk

og engelsk, handler om vårt ansvar for biologisk mangfold og de utfordringer
Naturvernforbundet står overfor.

Kalenderen har i år fått ny utformiij Den er heftet slik at den både kan
henges på veggen og plasseres i bokhylla når året er omme.

Oversiktlig kalendariuni med månefaser.
Naturkalenderen er en fin gave til familie og venner i inn- og utland.
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Norges ledende
natur- og miljoavis
Vii du lese Natur & miljø Bulietin?
Tegn abonnement på nå.

Natur & miljø Bulletin gir deg nyheter og kunnskap om
nasjonale og internasjonale miljøspørsmål. Kortfattet,
poengtert og uten utenomsnakk - slik at du selv kan
danne deg en mening om aktuelle miljøsaker.

Vi kommer hver 14. dag, med unntak av juli måned. I
tillegg gir vi ut fire omfattende temabulletiner i løpet
av året. Du betaler kun kr. 280,- og vil motta 26
blader i løpet av året.

Kjenner du ikke Natur & miljø Bulletin fra før, sender vi
deg gjerne et gratis prøvenummer.

Fyll ut og legg kortet i postkassa, eller faks det på nr. 22 40 24 10.

E-post: redaksjonen@naturvern.no
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rillemarka-Rollagsfjell på grensen mellom Sigdal og Rollag i Buskerud er landets siste,
store urørte skogområde. Direktoratet for naturforvaltning foreslår å verne deler av
området, men Sigdal kommunestyre har avvist forslaget som gjelder vern av Kortefjell
Trillemarka. Naturvernforbundets Gjermund Andersen lover at hele dette urørte skogom

rådet før eller siden skal bli vernet. Forsøk på å ødelegge området vil bli møtt med alle midler.>
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Tekst og foto: TOM SCHANDY

«Vassfaret er død. Leve Trillemarka», er
Gjermund Andersens nye slagord. Før dro
lederen av Naturvernforbundets skogut
valg til Vassfaret for å oppleve villmark. I
dag drar han til Trillemarka. Ikke noe er
som en tur opp ha sør for Vardefjellet —

mellom gamle trær og læger i tilnærmet
urskog. På toppen av fjellet har han utsikt
over Vindolvann og Danmark som ligger
sentralt i selve Trillemarka.

Gjermund Andersen er klar i sin tale:
— Dette er landets siste, store urorte

skogområde. Blant 40 kjente, vernever
dige områder større enn io kvadratkilo
meter er dette det største og mest verdi-
fulle. Her er 145 kvadratkilometer med
sammenhengende fjell-naturskog — og
med Trillemarka som landets siste noen-

lunde intakte dalføre.
Store deler av området er inngrepsfritt,

det vil si at det ligger 1—3 km fra tekniske
inngrep, og det gir en sjelden følelse av å
vandre i villmark. Landskapet er kupert —

topper og dalbunner om hverandre i for
skjellige høydelag. Gjermund Andersen
ser utover landskapet og lover at forsøk på
å ødelegge områdets verneverdier vil bli
møtt med alle tenkelig midler. — Vi aksep
terer ikke under noen omstendighet at det
tas ut tømmer av dette området. Sigdal
kommune kan bare prøve seg.

I 1998 lagde Direktoratet for naturfor
valtning formelt verneforslag på deler av
Trillemarka-Rollagsfjell, det 40 kvadrtki
lometer store Kortefjell-Trillemarka. Dette
er med i utkast til verneplan for barskog,
fase to som kom i 1999. I vedtaket fra
Hovedutualgetfor landbruk og naturforvalt

;‘.t? hL ..___ _kt,
(Jlvelav trives i gammel skog.

ning fra 25. mai i år avvises imidlertid Kor
fje1l-Trillemarka som verneområde. I

uttalelsen heter det at «Sigdal er den kom
munen i Buskerud som blir desidert hardest
berørt etter det utstedte høringsutkastet til ver
neplanforbarskog i 05t-Norge. Ifølge Sigdal
kommunes behandlingspian har et enstemmig
kommunestyre vedtatt at kommunen skal
arbeidefor at vår kommune ikke blir hardere
rammet enn gjennomsnittet av kommuner i
fylket».

At oddsene for øyeblikket er dårlige,
bekymrer likevel ikke Gjermund Ander
sen. Han er vant til å være i skuddhinjen. I
over ti år har han kjempet for å øke Nor
ges minimale prosentandel når det gjelder
barskogsvern — per dags dato i,o6 prosent
av landets produktive barskogareal.

Arbeidet går fremover, men det går så
sakte at Andersen flere ganger har måttet
aksjonere for å redde truede arter i norske
barskoger. Han har «tagget» urskogstøm

( ier og vært i retten.
— Stortinget har signalisert at det er vik

tig å verne større barskogsarealer — og at
store områder er spesielt viktig. Derfor er
jeg optimist, sier han. Ifølge den nye bar
skogsplanen skal det vernes 40 kvadratki
lometer produktiv barskog i Øst-Norge.
Det foreslåtte vernearealet i Trillemarka
omfatter 15,6 kvadratkilometer med pro
duktiv skog i Sigdal kommune.

— Hva vil Fylkesmannens miljøvernav
delingen tilrå?

— Jeg vil ikke forskuttere noen ting, sier
naturverninspektor Bertil Anderson i Bus
kerud.

— Vi er nå i ferd med å sammenfatte
høringsuttalelsene, og først ved nyttårs
skiftet foreligger vår innstilling til Direk
toratet for naturforvaltning, sier han. Men
oddsene er helt klart dårlige når Trille
marka tar halvparten av arealrammen for
hele Østlandet.

Gjermund Andersens kongstanke er en
fremtidig Kittelsen Nasjonalpark.

— Sigdal markedsforer seg som kunst-

nerdalen — med klar henvisning til blant
andre Kittelsen som malte troll og hulder.
Det er synd om kommunen som baserer
seg på et slikt image, skal ødelegge de ver
diene som inspirerte kunstnerne i dalen,
mener skogverneren.

Angiveren
Trillemarka som den østlige delen av det
foreslåtte verneområdet Kortefjell-Trille
marka, var inntil 1989/1990 på private
hender. Da ga eieren, Anne Margrete
Bugge, 8o prosent av eierandelen i Trille
marka til Sigdal kommune — på betingelse
av at kommunen ikke solgte videre eller
overførte ansvaret for ledelse og drift til
andre i løpet av periode på 30 år. Det ble
opprettet et styre for den nyervervede
gaven, og i løpet av de kommende årene
ble det bygd skogbilvei innover i Trille
marka. I 1992 foreslo Sigdal ressursutvalg
at det skulle utarbeides en flerbruksplan
for området, men det kommune-nedsatte
skogstyret trenerte arbeidet. De ville drive
skogen slik de selv ønsket.

Verneprosessen fikk fart på seg da
Øystein Engen ble ansatt som miljøvern
leder i 1996. Han var ganske fersk i kom
munen da han fikk brev fra Fylkesman
nen med ønske om innspihl til områder
som kunne vurderes i harskogsplanen.

— På det tidspunktet var det forslag om
tre mindre barskogsreservater på privat
grunn i Sigdal. Jeg spurte meg selv om det
ikke fantes skoger i kommunal eie, og det
hadde vi — Trillemarka. Jeg sendte derfor
et brev til Fylkesmannen og anmodet om
at dette området ble undersøkt for verne-
verdier. Det var imidlertid ikke noe
direkte verneforslag fra min side, poeng
terer Engen.

Det skulle ikke Engen ha gjort. Selv om
han samtidig informerte styreformannen
og den aktuelle grunneieren om sitt
utspill, ble det et rabalder uten like. På et
møte i formannskapet ble det brukt ord
som angiveri og gerilja — og varaordføre
ren på det nærmeste truet den nytilsatte
miljøvernlederen med oppsigelse. Engen
hevdet at han kunne ha en faglig dialog
med Fylkesmannens miljøvernavdeling,
men det mente tydeligvis ikke politikerne
som ville være informert om en slik dia
log på forhånd. De følte primærnærings
interessene i kommunen truet, og etter
dette har Engen vært en rød klut i ansiktet
på bygdas grunneiere og skogbruksinte
resser.

— Jeg har hele tiden gjort jobben min på
bakgrunn av vedtak fattet i Stortinget.
Hvis du er lege, må du ha lov til å under
søke pasienten før diagnose stilles, kom
menterer Engen.

Bare få dager etter Engens anmodning
om undersøkelser, ble det startet hogst i
Trillemarka. To mann var i sving i hjertet
av Trillemarka — med traktor og hvile
brakke på plass. Verken skogbruksleder
eller styreformann ville imidlertid )i

1989. Sigdal kommune får tre eiendommer

i gave fra Anne Margrethe Bugge.

1990. Sigdal kommune får ytterligere en

eiendom i gave (totalt ca 10 000 daa).

1992-1995. skogsbilveg blir bygd innover

Trillemarka.

1992. Flerbrukspian blir ønsket.

1994. Kommunestyret vedtok flerbruksplan,

men Skogstyret motarbeidet dette.

1996. Stortinget vedtok barskogvern

(6.6.96).

1996. Miljøvernleder Engen ber om under

søkelser av Trillemarka for eventuelt bar

skogvern (10.6.96).

1998. Direktoratet for naturforvaltning

lager formelt verneforslag på Kortefjell-Tril

lemarka..

1999. Rapport om vernet vassdrag i Trille

marka fra miljøvernieder Engen.

2000. Vurdering fra Norsk institutt for

naturforskning: Kortefjell-Trillemarka har

høy verneverdi. Kommunestyret i Sigdal

avviser vemeforslaget (22.6.00).

NNV forslår Trillemarka - Rollagsfjell som

verneområde for fremtiden, og området

utnevnes til Norsk .‘Hotspot’. i den interna

sjonale kampanjen ..The last of the last’.
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Etter at Vassfaret er blitt ødagt av skogsdrift søker Gjeij4ndAndersen til Trillemarka for

Foreslått vernet av

Naturvernforbundet
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stoppe hogsten for Fylkesmannens
miljovernavdeling tok affære og truet
med midlertidig vern.

Nasjonalt verneverdig
Undersøkelsene fra Norsk institutt for
naturforskning (NniA) er entydige: Trille
marka Kortefjell er nasjonalt verneverdig.
Her finnes blant annet en rekke hensyns
krevende og sårhare arter knyttet til gam
mel kontinuitetsskog, blant annet hul
drestry, mjuktjafs, trådragg. praktlav og
skoddelav. Her finnes ganske rike fore
kornster av ulvelav, enkelte funn av hen
synskrevende sopparter på furu og ett
funn av en vedlevende sopp som ikke tid
ligere er kjent i Norden. En rødlistet orki
dart er også pàvist. Av rødlistede fuglear
ter forekommer både dve rgspett, skogdue,
trane og kongeorn. Av ikke-truede arter er
tretaspetten en karakterfugi i de høyere-
liggende harskogene, likeså den tillitsfulle
lavskrika. Dessuten er det godt med stor
fugl og jerpe i de gamle skogliene i det
foreslåtte verneområdet.

— Kommunestyret i Sigdal har avvist
verneforslaget, fordi dette vil innebære
store konflikter, sier ordfører Knut Tore
Eidal. ‘Lip av tømmerinntekter har vært
hovedargumentet til nå. Mye av den pro
duktive skogen er imidlertid tatt ut, og nå
er det derfor økt fokus på hva kommunen
og private kan tape nar det gjelder salg av
eventuelle hyttetomter. Det nevnes ikke
at kommunen har 700 ledige hyttetomter
og over 3000 hytter.

På en befaring tidligere i sommer
beskyldte Høyre-politikeren Helen Jamne
miljøvernlederen for å representere en
«gradighetskultur».

— Snakk om å sette saken på hodet. Jeg
har foreslatt vern av kommunal grunn —

og per dags dato er det vernet i,o6 prosent
produktiv harskog i Norge. Er det å være
gradig, spør Engen.

Ikke nok med det. I disse dager går Sig-

dal kommune igjennom alle stillingene
for å se hvor de kan spare penger. Det er
stor fare for at miljøvernleder Engen er
den ene som blir slanket bort — etter at
kommunestyret nedsatte en «hoderul
lingskomite» fra partiene SP, Venstre og
AP.

- Kommune på sitt verste
(;jermund Andersen er ikke nådig i sin
karakteristikk av Sigdal kommune:

— Dette er en primærnærings-kom
mune på det verste — uten sans for stor-
samfunnets behov.

Andersen mener dessuten at kommu
nen ville tjent på å verne Trillemarka.

—Trolig vil kommunen få mer i erstat
ning for vern enn hva disse skogområ
dene vil kunne gi i økonomisk utbytte,
understreker han.

Han minner om at det allerede ligger
mange foringer som vil redusere det oko
nomiske utbyttet av skogsdrift i Trille
marka. For eksempel er vassdraget i dalen
varig vernet med i oo meters buffersone
på hver side. Her er naturskogsområder
som bare kan plukkhogges, og her er
mange nøkkelområder som man ifølge
Levende Skog-standarden heller ikke kan
hogge. Dessuten er store deler av området
et såkalt inngrepsfritt område med klare
offentlige foringer om at inngrep skal
unngås. Når kommunen i tillegg eier halv
parten av den produktive skogen i Trille
marka, burde det ikke være noen tvil om
at vern er det mest fordelaktige. Sigdal
kommune fører en stabukkpolitikk, slar
Gjermund Andersen fast.

Skogbrukssjef Asbjørn Mollerud har
liten sans for Gjermund Andersen som
han kaller «Naturvernforbundets sjefs
idealist». Han har ikke noe tro på at man
vil få et fuliverdig erstatningsbelop ved
fredning. Han mener Sigdal blir alt for
kraftig rammet av barskogsplanen og
synes 40 km2,hvilket utgjør fire prosent

av kommunens areal, er alt for mye å
frede. Mollerud vektlegger at skogen har
vært hogd hardt tidligere — og at det like
vel er store verdier i området.

— Du sier at 40 kvadratkilometer er alt
for mye å frede, men kommunen går for
ingenting?

—En flerhruksplan ville vært bra nok. I
en slik plan vil man ha omrader hvor man
driver ordinær skogsdrift og områder som
ikke røres, sier han og understreker at det
var en betingelse ved overtakelse av den
private Trillemarka — at ordinær skogs
drift fortsatt skulle drives. Det blir glemt i
debatten, sier han og legger til at han
lcunne akseptert fredning av noen mindre
områder. Dette ble foreslått i saksdoku
mentet, men kommunestyret ville det
annerledes.

Skogbrukssjefen er klar over at Sigdal
kan oppfattes som en antinaturvernkom
m une.

— Selv var jeg medlem av Naturvernfor
bundet helt inntil man begynte å løpe t)
Springer Verlag i Tyskland for å fortelle
hvor dårlig det står til i norske skoger.
Norsk skogbruk er imidlertid bare små-
skogbruk i forhold til mange andre land,
sier han.

Gjermund Andersen vil aksjonere hvis
det startes hogst i Trillernarka,

— Vi skal stoppe all hogst. Vi kan ikke
godta at tømmer fra Trillemarka selges
som miljovennlig papir. Skogeierne er
medlemmer av Viken Skogeierforening
som er miljøsertifisert, og dermed forplik
tet til å holde Levende Skog-standarder for
miljøvennlig skogsdrift.

Før eventuelle aksjoner vil Andersen og
Naturvernforbundet prøve mer diploma
tiske veier.

— Vi håper at Sigdal kommunestyres ved
tak ikke er endelig. Ved mer informasjon
håper vi at kommunen vil ta et annet stand
punkt. Noe annet ville i såfall være pri:)
sipprytteri, sier Gjermund Andersen.•

‘TOL’rO
for life
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• Mens våre nordiske
naboer har vedtak på å
verne drøyt fem pro
sent av sine skoger,
har Norge så langt kun
vernet én prosent.
Samtidig er Norge det
landet innen den euro
peiske delen av taigaen
som har minst verne-
verdig naturskog igjen.

Følgende 46 områ
der over ca. 10 km2 er
ikke vernet, og den
pågående verneplanen
for barskog og nasjo
nalparkplanen kan
bare sikre noen av
disse svært vernever
dige områdene. Nor
ges Naturvernforbund

vil derfor arbeide for å
sikre flest mulig av
områdene på listen.

Verneverdige
storområder i
Norge (km2):

FIN NM AR K:
• Oksvatn

Spurvatn 20
• Store Sametti?

Skjelvatnet() 83
• Basevouvdi 17
• Gåssjåkka 29

NORDLAND:
• Junkerdalsura() 40
• Mannfjorbotn 10
• Fallmoen 11
• Holmvassdalen 15

• Stavassdalen 13
• Sørvassdalen 14
• Eidsvatnet 19
• Eldsljorden 13
• Sæterdalen 14
• Forfjord

dalen () 12,5

N-TR0NDELAG:
• Finnvollvatnet (‘)lO
• Almdalen/

Storgrønningen 40
• Mjøsundvatnet 10
• Folldalen 10
• Simle statskog 15
• Verdal-Snåsa

Lierne nasjonal
park() NP ca. 590

• Sanddøla
dalen 23 (6,5 utv.)
Røyklibotn 20

5 -TRON DE LAG:
• Flensmarka 35
• Teksjolla 11
• Nyvassdalen

Hildremsvatnet 24

HEDMARK:
• Fuggdalen 35
• Engulvsfjellet 12
• Storberget 10
• Gutulia

nasjonalpark
utvidelse() 27
(ca. 8 utv.)

OPPLAND
• Fiskelauseri 22
• Åsen 17
• Selsjøeri 32
• Skjellingshovde 29

AKERSHUS:
• østmarka utvidelse
18 (3 utv.)

BUSKERUD:
• Holtefjell 24
•Såta 17
• Kjølfjellet >28
• Skrim() 45
• Trillemarka

RollagsfjellW)) 148

TELEMARK:
• Haugehei 11
• Vardefjell 11

AUST-AGDER:
• Kyddingåsen 10

VEST-AGDER:
• Skråstadfjell

Havsåsen 10

HORDALAND:
• Jondal 10

SOGN OG
FJORDANE:
• Stordalen 12
• Nakkane 10

• —områder som trolig vil bli
vernet gjennom Utvidelsen av
verneplan for barnkog eller forslag
til nasjoeialparls

() • områder som trolig vil bli
sikret gjennom nasjonalparkplan
eller barskogplan. men trolig med
redsoert verneomfang ller svake
verr,ebestemmelser.
(()l Myndighetene. verneforslag
(40 kn) inngk i Ti’l$ens.rka

Rollagsell.

Bensindrevne Volvo S80 er sammen med Volvo V70, verdens eneste bil med godkjent miljø
deklarasjon. 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 Assurance Ltd har godkjent miljødeklarasjonen, som omfatter alt fra
hvordan vi organiserer vårt miljøarbeide internt til hvilke plastdeler som skal hvor når bilen endelig
vrakes. Akkurat det kan du trygt regne med vil ta sin tid.

For mer informasjon om Volvo og miljøet, ta kontakt med nærmeste forhandler eller besøk oss på
www.volvocars,no

VOLVO 580. MILJØDEKLARERT FRA BEGYNNELSE TIL SLUTT.

SKAP DIN EGEN VOLVO PÅ ïi[iisii1
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Det ligger noe rart på bordet.

rugbyball? Nei!. Er det filofaxen til Sin Bjerke? Ja! Gratulerer

- du har vunnet en snau time med landets miljøve

r det dere som skal til Sin? Bare
bli med meg dere.

Tonen i Miljoverndepartemen
tets korridorer er hyggelig og ufor

mell. At man blir vinket inn til
«Sin» når man skal snakke med selveste
statsråden er jo unektelig sjarmerende. Er
det slik i «finans» også? Eller er det bare de
grønne myke menneskene i Myntgata 2

som opprettholder inntrykket av at vi bor
i et ganske lite, og veldig hyggelig land?

I det vi kommer inn til miljøvernminis
ter Sin Bjerke forandrer Norge seg. Det er
stadig svært så hyggelig, men nå er vi plut
selig også i et veldig travelt land. Vår opp
rinnelige avtale om kafé-besøk må gjøres
om grunnet tidspress. På bordet ligger en
skinnomsvøpt tidspianlegger som ser så

sprengt ut at den burde vært sendt til tom
ming ved returpapiranlegget på Skogn.

— Hvor mange timer jobber du i uken?
— Seksti!
Svaret kommer kontant, og vi får en

eksakt følelse at det ikke dreier seg om 62

— eller for den saks skyld 59 timer og tre
kvarter.

På veggen til Sin henger forgjengerne
hennes. Norges, og verdens, første miljø
vemminister var Olav Gjærevoll. Vanskeli
gere er det kanskje å huske Trygve Hauge
land, Helga Gitmark og Tor Halvorsen. Let
tere igjen med Gro og Thorbjøm Berntsen.

Berntsen var spesiell
Berntsen og Bjerke er to blad miljøvern
ministre fra samme by og samme parti.

Likevel virker de like forskjellig som en
slagbjørn og en rasekatt.

Slagbjorn Berntsen sa for eksempel «vi
må gjørra no’ me’ sallamandra’» og fektet
vilt i luften med de svære labbene, når
han omtalte det offentlige forvaltnings
ansvaret i amfibiesaker. Det gjør definitivt
ikke Sin Bjerke. Som for øvrig er enig i at
de er svært forskjellige.

— Vi representerer jo to forskjellige
generasjoner både som mennesker og
politikere. Jeg tror likevel Thorbjørn
Berntsen var spesiell i sin generasjon. Jeg
har lært meg å sette pris på ham, sâ får
andre vurdere hva som er de store for
skjellene mellom oss, sier hun selv.

— Hvordan føles det, som miljøvernmi
nister, å legge fram et forslag til statsbud

sjett der bensinavgiften settes ned, samti
dig som det blir innført moms på kollek
tivtrafikk?

— Dette var ikke det jeg var mest begeis
tret for i budsjettet, men hardt press
gjorde det nødvendig i gå til et slikt skritt.
Jeg synes ikke dette er et alvorlig tilbake
skritt. Vi må investere mer i kollektivtra
fikken i framtida. Samtidig er jeg fullt inn-
forstått med at vi må kjøre mindre bil,
men dette er noe vi må jobbe med over
lang tid. Jeg innrømmer at utfordringene
er svært store i tiden framover.

Samtidig mener Sin Bjerke at det med
moms på kollektivtrafikken er blåst unø
dig mye opp. Pris er ikke det eneste som er
viktig, dessuten vil ikke dette gi de store
prisforhøyningene for folk flest. Samtidig

er ikke bensinavgiften satt så mye ned,
mener hun.

— Det er både viktig og riktig å bruke
moms som et styningsredskap på forbruk.

— I forrige nummer av Natur & miljø
etterlyste en mangeårig medarbeider i
Naturvernforbundet, Thor Midteng, et
annet miljøverndepartement enn det fag-
departementet som finnes i dag. Han
etterlyste et departement slik det var
tenkt i utgangspunktet. Et overdeparte
ment som la rammer for de andre depar
tementene slik Finansdepartementet
gjør.

— Jeg ønsker jo hele tiden større gjen
nomslag for miljopolitikken, men jeg tror
saksbehandlerne hos oss er vant til å sam
arbeide. Folkene i Miljøverndepartemen

tet har vært vant til å veie alt de gjør opp
mot alle andre samfunnsinteresser.

Alle snakker om været
Sin Bjerke er ikke i tvil om hva som er den
største utfordringen for tiden. Det er kli
mapolitikken. Det er kanskje ikke så over
raskende høsten 2000. I tillegg til nasjo
nalt klimaarbeid står klimaforhandlinger
i Haag for døren. Og, hadde nedbøren i
oktober og første halvdel av november
kommet som snø, hadde det ligget fem og
en halv meter i Nordmarka. Folk er rett
slett litt over gjennomsnittet opptatt av
været.

— Hva tror du blir bygget først, foruren
sende eller forurensningsfrie gasskraft
verk?
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en liten tippekupong.

> — Det tror jeg ikke jeg tar sjansen på og jeg håper vi kan komme i gang med det en klokke. Den går fryktelig fort. Foto
å gjette på, men jeg håper jo inderlig at de flere kommunikasjonsprosjekter i tiden graf Løken gjør det helt klart at hvis det
forurensningsfrie gasskraftverkene blir framover, slik vi har gjort i Hedmark, der skal bli noen bilder innenfor tidsrammen
bygget først. vi har involvert skoler. Vi må la unger må vi komme i gang.

vokse opp i et samfunn der de ser at rov- — Denne vei, sier miljøvernministeren
Må møte folk dyra er en naturlig del av norsk natur. Pro- og geleider oss hastig gjennom korrido
Vi spør Sin om det ikke er et paradoks blemet er jo at det har levd et par genera- rene. Vi småspringer over Miljøvernde
med lokal sjølråderett i for eksempel rov- sjoner som ikke har vært vant til dette. partementets høstvåte plener. Sin poserer
dyrsaker.’ På bygdene hater jo, om ikke Det har vært unaturlig — nå er vi tilbake til ved kastanjetrær og monumenter. Hun er
alle, så i hvert fall svært mange de rovdy- det naturlige igjen. påfallende flink til å stå stille. Skjønner
rene de skal forvalte, sikkert at det lønner seg hvis vi skal bli

— Jeg ser opplagt det dilemmaet, men Hjertesaken ferdige til tiden. Vi tar pent farvel og ser
jeg lurer på hva som er alternativet. Det Miljøpolitikk er nesten alltid kontroversi- statsråden springe over plenen og inn på
kan fort bli pålegg som ikke forstås, og ell. Da er det godt å kunne gripe fatt i noe kontoret sitt igjen. Hun er raskere nå som
som gradvis uthules som en følge av det. man ikke blir utskjelt for av minimum hun ikke har oss på slep.
Det er likevel behov for at Stortinget gir halve befolkningen. Forgjenger Berntsen Sin er fra Arvoll i Groruddalen. Oslos
klare retningslinjer om hvordan rovdy- ble kjent for bærekraft. Sin Bjerke har en beste østkant, vil mange hevde. Hun er
rene skal forvaltes. Når vi snakker om forkjærlighet for fniluftspolitikken. Hun født pâ slutten av femtitallet den gang
«lokal forvaltning» må vi forstå at det liker dårlig at det tukles med allemanns- familiene dro på campingtur med folke-
dreier seg om håndtening av et lovverk retten og markerte seg raskt som en for- vognboble. Den gang borettslagene anla
som allerede er klart. kjemper for fri ferdsel i strandsonen. Som plener og vedtok innkjøp av «Rådyr

— Rovdyr fremstår nå nesten uteluk- god sosialdemokrat har hun også et skarpt gruppe i sprang» for å forskjønne fellesa
kende som et problem i media. Har dere et blikk på økt privatisering av jakt og fiske- realene.
formidlingsproblem når det gjelderåfor- rettigheter. Sånn sett er hun som snytt ut av Rc”4y
klare at det også dreier seg om en nasjo- —Jeg er glad vi har tatt tak ifriluftspoli- Jacobsens krønike om det norske sosiaf”
nalverdi — en naturarv som er verdt noe å tikken. Skal vi få gjennomsiag for tunge demokratiet. Bortsett fra at hun ikke er en
ta vare på? og vanskelige saker tror jeg det er viktig at seierherre.

— Vet ikke om vi er kommet langt nok. vi har en del saker som folk umiddelbart Og — for dem som har lest boken; hun
Vi må uansett ut å møte folk i rovdyr- oppfatter som positive. springer ikke på idealtid heller.U
spørsmål. Det gjør statssekretæren og jeg, På mil jøverministerens kontor henger

Sin fikk fem - hvor mange klarer du?

Sin Bjerkes tippekupong: .

2

1. Hva heter Norges minste rovdyr?
1. Røyskatt X. Snømus 2. Spissmus []
2. Hvilken nasjonalpark er Norges minste?
1. Ormtjemkampen X. Gutulia 2. Rago []
3. Når ble Norges Naturvernforbund stiftet?
1.1914 X.1958 2.1935

4. Hvem skrev bok om Bellona for noen år siden?
1. lngvarArnbjørnsen X. Kim Småge 2. Lars Saabye Chrtstensen [1t.
5. Om lag hvor store er Norges årlige utshpp av klimagassen CO2?
1. 42 millioner tonn X. 55 millioner tonn 2. 108 millioner tonn jJ
6. Hva er Norges tredje høyeste ell?
I. Store Skagastølstind X. Romsdalshom 2. Gaustadtoppen

7. Vill. du blitt skeptisk dersom du støtte på ‘ursus arctos” ?
1. Nei, som miljøvemminister kan jeg ikke være redd for kjøttmeis. X. Kanskje, hvis den hadde unger.
2. Ja, denne er litt skummel siden den ligner såpass mye på vanlig sjampinjong.
8. Avdød miljøengasjert forfatter som blant annet ga ut boken ‘Naturkatedral”?
1. Peter Wessel Zappfe x. Hans Børli 2. Finn Alnæs

9. Hva heter den gule kameraten til Blekkulf?
1. Krabbelars X. Rokkerolf 2. Knirkekrepsen

t
10. Hva er Norges største fugl målt etter vingespennet?
1. Havøm X. Kongeem 2. Sangsvane

11. Hva var motlvene på de tre frimerkene som ble gitt ut i forbindelse med naturvernåret i 1970? ‘

1. Jerv, marihøne og torvmyrull. X. lilv, mogop og Vøringsfossen.
2. Bjøm, dagpåfugløye og motiv fra Fokkstumyra. r,

ru ‘“

12. Hvilken tidligere miljøvernminister sitter i styret i Regnskogsfondet?
I. Guro Fjellanger X. Sissel Rønbeck 2. Thorbjøm Berntsen

Thorbjøm Berntsen ble spurt om

han kunne nok om miljøvern da han

begynte som statsråd. Han svarte i

kjent stil at problemet snarere lå i
at han kunne for mye om emnet.

Sin Bjerke har gått noe mer forsik

tig ut. Vi valgte likevel å teste vår

nesten nye miljøvernminister med

Dersom du vil teste deg selv mot Sin
Bjerke må du slutte å lese her og gå o’
til spørsmålene.

Sin gjorde det ikke alt for skarpt i vår
uhøytidelige konkurranse, men det var

- sporty å stille opp. Hun har nok god greie
på katter, men ikke røyskatter. Det er
snemusa, som for øvrig ikke er en mus,
som er Norges minste rovdyr. Ormtjern
kampen er ganske riktig Norges minste
nasjonalpark, mens Naturvernforbundet

ble stiftet i 1914. Det er riktig at lngvar
Ambjørnsen skrev bok om Bellona, men
det er galt at Norges årlige utslipp av CO2
er 55 millioner tonn (dette var gjort for å
lure kandidaten, 55 millioner tonn er
Norges totale utslipp av klimagasser - for
CO2 er tallet 42 - det er jo galt nok som
det er ...). Store Skagastelstind er ganske
riktig Norges tredje høyeste fjell, men
Ursus arctos ligner ikke så veldig på vanlig

sjampinjong ettersom det er latinsk for

brunbjørn. Finn Alnæs står bak boken
«Naturkatedral’., og Rokkerolf er bestis
med Blekkulf. Havørna er desidert Norges
.‘bredeste. fugl, og i 1970 var det ulv,

• mogop og Vøringsfoss på brevene våre,
mens det er Berntsen som brenner for
regnskogen.— X’X — ‘L — ‘L’ :JeAs b!’ll
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et er ikke bare husdyr som får
nye sykdommer. Også i
naturen gjør nye patogener,
eller sykdomsfremkallende
stoffer, store innhogg i dyre

bestandene. I India er de store Griffon
gribbene i ferd med å forsvinne. Dette
naturens opprydningskorps eksisterte tid
ligere i hestander opp mot fem tusen bare
rundt en enkelt søppelfylling. På tyve
minutter renser gribbene et boffelkadaver.
Nå er snart alle gribbene borte. Og det er
ikke matmangel som utrydder dem —

andre gribbearter er nemlig ikke berørt.
— Alle vare data og rapporter viser at

gribbene dør av en virussykdom, sier Asad
Rahmani, direktør ved Bombay Natural
History Society, til magasinet New Scientist.

De indiske gribbene er de siste i en lang
rekke av arter som rammes hardt av virus
sykdommer. Det er flere eksempler på at
virus som har vært tilsynelatende harm
løse på sitt opprinnelige levested, slår
fryktelig til hos nye verter. Arsaken til
slike «knock-outs» er ofte menneskelig
aktivitet.

I 1887 ble kvegpest innført til Kenya via
importert storfe. I løpet av ti år ble 75 pro
sent av flere antilopearter, deriblant
gnuen og den store kuduen, utryddet i
hele det sørlige Afrika.

ioo år senere,i 1988, dukket et valpe
syke-virus opp i Nordsjøen. Viruset ble
transportert av grønlandssel og smittet
annen sel langs kysten. Grønlandsselen
trakk fra sine normale leveområder på
grunn av matmangel, som igjen var et
resultat av overfiske.

West Nile-viruset
Den etter hvert så berømte «dødsmyg
gen» som kom til New York i fjor høst bar
med seg et virus som aldri før har vært
registrert i vesten. Det såkalte ‘West-Nile
viruset har foreløpig drept sju mennesker
i New York. Nylig dode også en mann i
New Jersey og viruset har fortsatt sørover
og rapporteres å ha nådd North Carolina.

Det som ikke har fått så stor oppmerk
somhet i amerikanske medier er at titu
senvis av fugler har dødd av viruset. Det
hører også med til historien at 300

rasende hummerfiskere i delstaten Con
necticut beskylder myndighetene for å ha
utryddet hummeren i omrâdet med en
intensiv sprøytekampanje for å bekjempe
West Nile-viruset.

Alvorlige epidemier har tradisjonelt
enten vært svært regelmessige, slik som

for eksempel hos smågnagere, eller svært
sjeldne i dyreverdenen. Menneskets stadig
økende og raskere transport av mat, plan
ter og dyr gjør at dette mønsteret er i ferd
med å brytes. I tillegg til en stadig økende
transport av varer er mennesket i seg selv
blitt mer mohilt, vi reiser som aldri før.
Som om ikke dette var nok forandres ku
maet og nye arter får fotfeste på steder de
ikke ville klart seg tidligere.

Dette fører til dødelige epidemier blant
alt fra sardiner og flamingo til ekorn,
kenguruer, frosk og koraller.

Miljøgifter har fått all skyld
Problemet har så langt ikke blitt viet til
strekkelig oppmerksomhet, verken fra
biologer, økologer eller myndigheter,
mener en internasjonal gruppe forskere
som arbeider med ville dyrs helsetilstand.

— Denne ettergivenheten skyldes at
man har ment at dyrelivet har hatt en
evne til å håndtere alvorlige epidemier på.

‘ oss av at en rekke nye forskningsresul
tater beviser det motsatte. Inntil for
tre—fire år siden ble sykdom nærmest ikke
nevnt når det var snakk om truede arter,
sier Ross McPhee, ved American Museum
of National History.

Han får støtte fra Andy Dobson ved
Princeton University som mener dette har
vært en unnlatelse fra forskernes side.

— Unnlatelsen består i at det har vært en
annen og mer skummel faktor å skylde
på: miljøgifter.

— Ved massedod av ville dyr har det
vært vanlig å rette mistanken mot foru
rensning, sier viltsykdomsspesialisten
Peter Daszac, ved University of Georgia.

Daszac har vært med blant de forskerne
som har funnet ut at mange av verdens
amfibiearter dør âv en soppsykdom.
Utryddelsen har vært alarmerende i antall
og utbredelse. I 1998 var det klart at ti
mfibiearter var utryddet i Australia.

Videre var syv arter utryddet i Panama, en
i California og seks arter var helt og hol
dent forsvunnet i amerikanske dyrehager
og akvarium.

Forskerne klødde seg i hodet og tørket
av seg på bena — en av teoriene på utryd
delsene var nemlig at forskerne brakte
med seg smitte når de reiste rundt for å
finne ut hvorfor dyrene døde ut.

— Forskere brukte enormt med tid på å
jakte etter miljømessige forklaringer på
amfibiedoden, mens det viser seg at syk
dom er hovedårsaken, sier han.

Amfibiedøden skyldes høyst sannsynlig
en sopp som «spiser» keratin, et protein
som finnes i huden. Noen arter, blant annet
en sentral-amerikansk paddeart og to aus
tralske arter er blitt utryddet av denne sop
pen på tross av at det ikke finnes noe verts
dyr for soppen i de områdene der de levde.

— Problemet er at proteinet keratin finnes
mange steder i miljøet i skinn fra døde dyr.
Det betyr at soppen kan leve i vevet selv om
verten har vært død lenge, sier Daszak.

Daszak og hans forskerkollegaer håper
at det vil bli mulig å begrense katastrofale
virusangrep på dyrelivet i fremtiden. Det
krever imidlertid strengere kontroll av alt
materiale vi mennesker frakter med oss
rundt i verden.

— I England blir alle animalske varer
som kan smitte bufe eller oppdrettsfisk
kontrollert. Ingen sjekker materiale som
kan skade det ville dyrelivet, sier Andrew
Cunningham, ved Zoological Society i
London.

I Norge har vi, etter at damfrosken ble
oppdaget i Aust-Agder i 1996, seks amfibie
arter. Av disse står fire på Direktoratet for
riaturforvaltnings rødliste over truede arter.

En av Norges fremste amfibieeksperter,
Jon Kristian Skei ved Universitetet i
Trondheim er bekymret for disse artene,
men innrømmer at det forskes lite på syk
dom i Norge.

—Vi vet mye om hvordan forurensning,
fiskeutsetting og ødeleggelse av leveom

En ny viltsykdom gjør at
amerikanske jegere må
bruke gummiharisker
under parteringen.
Jegerrie anbefales heller
ikke å spise hjerne og
ryggmarg av viltet.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det er om lag 250 000 wapiti
hjort i den amerikanske del-
staten Colorado. Hos om lag
en prosent av disse dyrene har
forskere nå funnet den smitt
somme prion-sykdomen CWD

(chronic wasting disease).
Sykdommen er ogsi påvist
hos andre hjorteviltarter.

Dette er et «søskenbarn»
av kugalskap, sier Jeff Obrecht i Wyo
ming Game and Fish Department, til
nyhetsbyrået Reuters.

Ligner på skrapesyke
Det er foreløpig ikke bevist at sykdom-
men, som har rammet hjortevilt i de
amerikanske delstatene Wyoming og
Colorado, kan overføres til mennesker,
ifølge Dr Richard Hoffman, chief medi
cal officer i staten Colorado.

Hoffman sammenligner lidelsen med
sauesykdommen skrapesyke som også
er en hjernesykdom.

— Det finnes ikke bevis for at men
nesker som har spist sauekjøtt fra dyr
med skrapesyke har fått sykdommen,
sier han.

Amerikanske myndigheter tar like-

rådene virker, men det er ingen i Norge
som har jobbet med sykdommer på disse
dyrene, sier han.

Sjøstjerner og ekorn
Hvis vi ser pa virussykdommer fra viru
sets ståsted, er det ikke noen fordel å være
for ondartet. Da dør jo vertsdyret og viru
set trenger dette dyret, i hvert fall lenge
nok til at sykdommen kan spres videre.
Ofte utvikler vertsdyrene en viss immu
nitet og sykdommen etablerer seg på et
nivå som kan tolereres for arten. Et
eksempel på dette er viruset myxomatosi
,et virus som ble innført til Australia og
Europa på femtitallet, for å begrense
antall kaniner. I dag lever kaninene og
dette viruset i balanse.

Men det finnes ogsa eksempler på at
dyrearter ikke har evnen til å slå tilbake.
Da en ny bakterie plutselig drepte store
mengder sjøstjerner på den amerikanske
vestkysten 1984 viste det seg at noen

vel ingen sjanser, og anbefaler jegere å
bruke gummihansker under parte
ringen, samt unnlate å. spise hjerne og
ryggmarg fra viltet.

Sulter i hjel
CWD fører til at dyrene sulter i hjel. I
sene stadium av sykdommen slutter
dyrene helt å. ta til seg vann og næring, I
likhet med Creutzfeldt Jacobs-syndrom,
sykdom men som settes i direkte forbin
delse med kugalskap, er cw forårsaket
av prioner, en type proteiner som øde
legger vev i hjernen.

— Det er foreløpig ingen forskere som
har anbefalt â forby jakt som en følge av



SYKDOMMER Å VANDRING

> sjostjernearter kom til hektene ras- røde ekornene er mer utsatt for et koppe
kere enn andre. I dag er den mest tallrike virus enn sine grå konkurrenter.
arten blitt svært sjelden. —Det er på tide at alvorlige sykdommer

I flere land i Europa er det grå nord- i naturen blir vist den samme respekt som
amerikanske ekornet i ferd med å danke når de herjer blant mennesker. Sykdom-
ut det røde europeiske. Arsaken er at de mer som AID5 ogEbola harblitt ansett som

Feberhett

en alvorlig trussel mot oss i flere år. For
skjellen mellom oss og dyrene er at vi
foreløpig ikke blir utryddet, sier Cun
ningham

Kilder. New Scientist, N&M Bultetin, Reuters,

Nasjoesl rediiste for troede arter 1998

Varmere og våtere vær gir flere sykdommer. Får vi 20 påfølgende tropenetter er det fare for
at malariamyggen kommer til Norge.

Av AUDUN GARBERG

Oppvarming og mer ekstremt vær som
følge av klimaendringer øker tilfellene av
sykdommer, og sprer dem til nye områder.

— Vi har hatt malaria i Skandinavia for.
For at myggen skal utvikle seg må vi ha 20
påfølgende tropenetter. At det kan slå til
er ikke umulig, sier professor IngolfKane
strøm ved Institutt for geofysikk, Univer
sitetet i Oslo.

Varmesommeren 1997 var det i8 trope
netter ved Færder fyr ytterst i Oslofjorden.

MALARIA SPRER SEG

I perioden 196o—96 var det bare 27 slike
netter.

Forskningsprosjektet RegClim regner
med at gjennomsnittstemperaturen i Norge
vil stige med 1,2 grader de neste 50 årene.
Størst blir temperaturstigningen om net
tene. I samme periode ølcer nedbøren med
om lag io prosent. Insektsplagen blir verre
både på grunn av høyere temperaturer og
mer nedbør. Malariamygg og flått er det vi
har mest grunn til å frykte i Norge. Hvordan
spredningen av flått vil slå ut vet forskerne
foreløpig lite om. Malaria-myggen er deri

mot en velkjent sykdomsspreder
med to millioner menneskeliv på
samvittigheten årlig. Sykdommen
er i dag mest utbredt i Afrika sør for
Sahara, sørøst i Asia, samt Sør- og
Mellom-Amerika.

Dødsfall i storbyer
En rapport skrevet av visedirektør
Paul Epstein ved Harvard Medical
School konkluderer med at klima-
endringer vil ha omfattende og for
det meste skadelige virkninger for
folks helse:

• Lengre og varmere heteperioder
vil føre til flere dødsfall i storbyer.

• Mer ekstremt vær som stormer
vil sannsynligvis drepe og skade
mennesker, forurense drikkevann
og gi psykologiske problemer.

Kolera fra plankton
• Langvarig oppvarming av havet i
kombinasjon med forurensning kan
føre til spredning av sykdommer
som kolera, fra bakterier som
holder til i plankton. Kolera er akutt
og ofte dødelig. Sykdommen kan
spre seg raskt for når den har
oppstått, for eksempel når det
kommer kloakk i drikkevannet. I
dag rammer sykdommen flere land

— enn noen gang tidligere. Det
største utbruddet av kolera skjedde
imidlertid ikke som følge av
klimaendringer eller ekstremt vær,
men ved sammenbruddet i
Rwanda i 1994. I løpet av få uker
drepte sykdommen mer enn 40 000
mennesker.

• Varmere og til dels våtere vær kan aller
ede ha utvidet spredningen av infek
sjonssykdommer som malaria og deng
uefeber.

Sistnevnte er en tropisk infeksjonssyk
dom, som ennå ikke er registrert i Europa.
Men myggen som overfører sykdommer
er funnet på Balkan og i Italia. V

Diaré

Klimaendringene vil føre til at der det er
tørt fra før, blir det enda tørrere, mens der
det er vått blir det enda våtere.

— Veldig mange i verden har dårlig med
drikkevann. Så vi får en enda større skjev
fordeling av vannressursene, sier Kane
strøm.

I våtere områder står drikkevannet i
fare for å bli forurenset av flommer. Syk
dommer som diar må vi regne med at
blir mer utbredt, ifølge Kanestrøm. Har
dest rammet blir lavtliggende og befolk
ningstette områder. Fattige land som
Bangladesh har dessuten små ressurser til
forebyggende arbeid.

— Ekstrem varme er også et problem.
Mange tåler ikke hetehølger. Dette vil sær
lig ramme store kontinenter. Der det
varmt i dag vil oppvarmingen i fremtiden
være storst. Samtidig får man kanskje
mindre ekstrem kulde, og det kan spare
noen liv. Men dette går neppe opp i opp,
konkluderer KanestrØm.

Andre rammes hardere
I Andre land vil rammes langt hardere av
klimaendringene enn Norge. En av de syk
dommene man regner med vil spre seg er
dengue-feber. I dag lever 1,8 milliarder
mennesker i områder hvor de risikerer
smitte. Sykdommen kan være dødelig - og
det finnes ingen vaksine. Ifølge Verdens
helseorganisasjon (WHO) er dengue en av
de ti sykdommene som forårsaker flest
dødsfall i verden. I tillegg antar forskerne
at flere vil bli ut5att for blant annet gul
feber og elveblindhet.

Beregningene av hvordan de forskjellige
sykdommene kommer til å spre seg regio
nalt er usikre, ikke minst på grunn av
naturlige variasjoner. Regionale
beregninger er derfor mer usikre enn de
globale.

GI BYEN PUSTEROM - KJØR PIGGFRITT
— — — — Æ

Kjoper du nye piggirie vinterdekk, får du 250 kroner i refusjon for hvert av dine gamle piggdekk. Dette gjelder for bileiere med Oslo kommune
bostedsadresse Oslo henhold lit Vegdirektoratets motorvognreg:ster Dessuten slipper du piggdekkgebyr p9 1000 kroner per ar. Sa m fer ds e Is et at en

Utbredelse I dag

Utbredelse ved tempraturstiqning (1,16 C)

Endring i epidemisk potensial

0

Grafen viser utbredelsen av malaria i dag, og hvilke områder
som står i fare ved en temperaturstigning på 1,16 grader.
.rEpidemisk potensialei. betyr at områdene må innføre ekstra
beskyttelsestiltak for å holde risikoen på dagens nivå.

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 letteste partiklene — svevestøvet — kan
du finne igjen i en vinduskarm på Tveita, i en barnehage på Tåsen eller på
et rekesmørbrod på Aker Brygge. Og i munn, nese og lunger på samtlige
Oslo-beboere. Slik kan det ikke fortsette. Det sier seg selv.

Derfor innfører vi restriksjoner på bruk av piggdekk innenfor byens grenser.
Ikke forbud, men et solid gebyr for dem som fortsatt velger å kjøre med
pigger. Og en solid gulrot for dem som velger å skifte til piggfritt: 1000 kroner
i refusjon for de gamle piggdekkene. Gode nyheter for Oslo og alle som vil
bidra til en renere og trivellgere by. Litt dårligere nyheter for dem som ikke
bryr seg.

Kilde: Mrt.os, P. et. .1. (9993): P9tendel k,,peets of tli,,,ote ehong.o.,, ,,odarlo ,tsk. Ene*.vnn,e,taj
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FølIblom i Regnvær.
Jørn B. Olsen/RoIf Sørensen/NN/Samfoto

Vannspeiling. Helgelanclskysten, Rødøy.
Baard Næss/NN/Samfoto

I KAMERAØYET

van nkraft

Intet er så rummeligt som havet, intet
så tålmodigt. På sin brede ryg bærer det lig
en godslig eiefant de små piAslinger der
bebor jorden; og i sit store kjølige dyp eier
det plass for al verdens jc?mmer. Det er ikke
sant at havet er troløst; thi det har aldrig
lovet noget: Uden krav, uden forpligtelse,
frit, rent og uforfalsket banker dets store
hjerte — det siste sunde i den syge verden.

Alexander L. Kielland
Garman og Worse

Bølger på havet. Fra Hvaler,
Jørn B. Dlsen/RoIf Sørensen/NN/Samfoto

Bak Elgåfossen, Halden.
Jørn B. Dlsen/RoIf Sørensen/NN/Samfbto

I
t, .1:

Vann kraftig bevegelse. Eidfjord, Hardangervidda.
Per Eide/Samfoto

På jord det største er: at
være hvor kræfter, som er
stort i gære, skal tage
skikkelse og sted.

Bjørnstjerne Bjørnson



UMODERNE:
Erling Dokk Holm: Å være medlem i en
organisasjon appellerer ikke til det
moderne, indivdualistiske mennesket.

Av AUDUN GARBERG (tekst)

og KRISTIAN JAHRE (foto)

I forsøket på å besvare noen av spørsmå
lene inviterte Natur 8 miljø til debatt
på kafe Falsen i Oslo. Fra hjemmelaget

stiller Erik Solheim (ES), leder i Norges
Naturvernforbund. Han møter Erling
Dokk Holm (EDH), maktutrede r, statsviter
og tidligere sivilarbeider i Naturvernfor
bundet. I dag jobber Dokk Holm i Norsk
Form, og er kommentator i Nettavisen.

Fra begynnelsen av 90-tallet frem til i
dag er medlemstallet i Naturvernforbun
det mer enn halvert. Hvorfor?
ES: — Det er en generell nedgang i med
lemstallet til organisasjoner og politiske
partier. For det andre har organisasjonen
Naturvernforbundet vært dårlig skjøttet
de siste fire—fem årene. Det har vært gjort
for lite fra sentralt hold for å samle folk.
Tillitsvalgte går trøtt fordi det skjer for lite.
Da er det ikke spennende å være medlem.
EDH: — Enig. Men det er også andre årsa
ker. A være medlem i en organisasjon
appellerer ikke til det moderne, indivdua
listiske mennesket. De vil ikke være med i
medlemsorganisasjoner fordi de synes det
er ufikst, sier Dokk Holm. Han påpeker at
store deler av den frivillige innsatsen i dag

utøves uten medlemskap i organisasjoner.
ES: —Akkurat nå er medlemsskap litt umo
deme, men historien er aldri lineær. Dessu
ten gir den folkelige støtten oss legitimitet,
sier Solheim og minner om at medlemskap
betyr inntekter og dermed reduserer be ho-
vet for støtte fra staten og private bedrifter.

- Ta folks hverdag på alvor
Medlemmer i Naturvernforbundet får bil
ligere kundekort hos NSB, men Erling
Dokk Holm er skeptisk til å bruke med
lemsfordeler i vervearbeidet:

— Se på Turistforeningen: folk er med
lemmer fordi det lønner seg etter én hyt
teovernatting, ikke fordi de er interessert
i lederens syn på vannkraftutbygging.

I stedet må forbundet verve på sine
saker, skal vi tro Dokk Holm.

— Hvor mange innvandrere er for
eksempel medlemmer i Naturvernfor
bundet? jeg tror terskelen for medlem
skap blir lavere dersom man er synlig i
nærmiljøet. I Oslo og Akershus legger
Naturvernforbundet vekt på vern av Katt
nosa/Spålen — et utrolig naturromantisk
prosjekt. Man tar ikke på alvor bybefolk
ningens problemer med blant annet tra
fikken. Jeg sier ikke at Naturvernforbun
det ikke har en politikk på området, men

KAMPSAKER:
Erling Dokk HoIm: - Man trenger saker
som forener det globale engasjementet
med det lokale. Hvorfor ikke samarbeide
med en kaffebar, og importere kaffe fra
steder bøndene får god betaling?

man arbeider ikke med sakene. I dag kan
man være aktiv miljøverner uten å ha et
forhold til naturvern. Skal man fange opp
nye medlemmer må man ta folks hverdag
på alvor.
ES: — Dette gjelder i første rekke Oslo o
Akershus-området. Vi har et lokallag i
Oslo som jobber med disse sakene, men
skulle gjerne hatt flere. Her er det et
dilemma: Det som skjer i fylkes- og lokal-
lag er resultatet av interessene til de
aktive. Vi kan ikke legge restriksjoner på
det, tvert i mot.

Konkrete saker
Så innsatsen bør rettes mot konkrete enkeltsa
ker,fremfor mer komplekse saksfrlt?
ES: — Lokal- og fylkeslag har grepet fatt i
enkeltsaker. Det er enklere å jobbe mot
gasskraftverk, enn mot drivhuseffekten.
EDH: — Det er viktig å finne konkrete
saker. Vassdragsstriden som begynte på
70-tallet sørger nok ennå for noen tusen
medlemmer. Man trenger saker som for-
ener det globale engasjementet med det
lokale. Hvorfor ikke samarbeide med en
kaffebar, og importere kaffe fra steder
bøndene får god betaling?

Han tar en slurk av den lite økologiske
kaffen og nevner genmanipulering og trygg

Erik Solheim: - Et kaffeprosjekt er en sak
vi kan få velvilje for, men neppe særlig med
medlemmer. Da tror jeg gen-mat er bedre
egnet.

mat som sikre vinnersaker i opinionen.
ES: — Et kaffeprosjekt er en sak vi kan få
velvilje for, men neppe særlig med med
lemmer. Da tror jeg gen-mat er bedre
egnet, sier Solheim og minner om at flere
ndre organisasjoner driver med denne

typen problemstillinger.

- Trenger en fiende
Debattantene vil imidlertid ikke gi slipp
på alle gamle klassikere.
EDH: — Ulv og vassdrag er bærere av kon
fliktlinjer som går gjennom hele samfun
net. Ulv henspeiler på konfliktlinjen sen
trum/periferi. Vassdrag er kortsiktig ten
kende næringsliv mot folk i byene.
Kanskje bør man følge den linjen videre,
og finne saker der fiendene er få og fører
en primitiv argumentasjon.
ES: — Naturvernforbundet kan ikke lete
etter saker som går ut over geografiske
områder eller grupper.
EDH: — Det er der de største suksessene er
i dag.
ES: — Mange ynder å fremstille ulvesaken
som bymiljøvernere mot landsbygda,
men vi mener det er staten som må ta
ansvaret.
EDH: — Det er ingen tvil om at ulvestam
men går direkte utover levevilkårene i dis

MEDIA:
Erling Dokk Holm: - Etter min
oppfatning er ikke Naturvern forbundet
gode nok i media. Det er en svakhet at
både valgt leder og generalsekretær skal
uttale seg.

triktsnorge. Samtidig gir ulvepolitikken
Naturvernforbundet utrolig god uttelling.
Kanskje er det flere slike saker man kan
forfølge? Man trenger en fiende.

— Den klassiske vernetanken harmone
rer veldig godt med bybefolkningens hold
ninger. Man kan vinne mye ved å tilby
bybefolkningen både nære og fjerne saker.

- For lite i media
— Må man prioritere hardere hvilke saker
man arbeider med i stedetfor åfavne alt?
EDH: — Man kan bestemme hvilke saker
man vil jobbe med, men ikke hvilke saker
som er i media. Etter min oppfatning er
ikke Naturvernforbundet gode nok i
media. Det er en svakhet at både valgt
leder og generalsekretær skal uttale seg. A
jobbe inn et menneske i media tar tid. Job
ben er enklere med én enn to personer, sier
Dokk Holm uten at resonnementet blir
omfavnet av Naturvernforbundets leder:

— Gjennom et år er vi ganske mye til
stede i lokal- og riksaviser, men vi har for
få nasjonale toppoppslag. At miljø ikke er
in i media tror jeg er en del av forkla
ringen. Dessuten er handling viktigere
enn personer. Vi kan ikke prioritere media
i den grad at det står over alt annet. Få
saker blir avgjort i media.

Erik Solheim: Vi kan ikke prioritere
media i den grad at det står over alt
annet.

EDH: — Journalistene trenger noen med
merkenavn: Den flinke dehattanten, eller
den som er flink til å komme med utspill.
I stedet for å klage på hvordan media er,
bør man innfinne seg med det.
ES: — Jeg er ikke så sikker på at man
trenger én person.
EDH: — De fleste i organisasjonene er ikke
det, men de fleste i media er sterke på det.

Ikke blåkopi
Løsningen pâ sviktende medlemstall, syn
kende inntekter og færre ansatte er ikke å
ta blåkopi av andre organisasjoner, hvis
man skal tro maktutreder Dokk Holm:

— Bellona-modellen er handlekraftig,
samtidig vet de av oss som kjenner miljø
bevegelsen at de er i ferd med å bli et kon
sulentbyrå. Organisasjoner for umiddel
bare behov er i vekst. Samtidig går ikke
alle ideelle organisasjoner tilbake. Man må
tilby noe som virker nyttig for den enkelte,
uten at det betyr rabatt i butikken.

Vi forlater kafeen mens Oslo-trafikken
står nesten stille i ettermiddags-rushet.
Denne dagen kan Naturvernforhundets
medlemmer lese om kollektivtrafikk, rov
dyr og gasskraft i avisene. Og når de tar en
titt i postkassa er det slett ikke usannsynlig
at de finner kontingentkravet for 2001.•

Hvordan
Skyldes det fokus på feil saker, mangel på media
Hvorfor taper Naturvernforbundet medlemmer? Er de frivillige organisasjonenes dager talte?

f+ Naturvernforbundet
oppmerksomhet, eller dårlig håndverk?

Erik Solheim: - Akkurat nå er
medlemsskap litt umoderne, men
historien er aldri lineær.



Noge i verdensrommet

Norsk Romsenter sørger for at Norge får mest mulig ut av
medlemskapet i den europeiske romorganisasjonen:
http:llwww.spacecentre.no

Norsk Romsenter er hovedeier av Andøya Rakettskytefelt,

fl _____

som skyter opp raketter for forskere fra hele verden
Nordlysforskning er i “skuddet”:
http llwww northern-lights no

r
Norsk Romsenter bygger en stor bakkestasjon for satellitter
på Svalbard, som har en ideell geografisk plassering:

_____

http:llwww.svalsat.com/

Norsk Romsenter tilbyr ferske satellittbilder for
prosjektoppgaver i ungdomskolen og videregående skole.
Internett-tjenesten er gratis for skoler:
http://www.sarepta.org

Norsk Romsenter
NORWEGIAN SPACE CENTRE

II

• 75 000 togpassasjerer er daglig • Oslo S blir sentrum i Bjørvika —

innom Oslo 5 — dette tilsvarer en ny bydel der gode miljø-
43 000 biler løsninger vil bli høyt prioritert • •

insefondet
DELER UT STIPENDIUM TIL VERN AV FJELLNATUR

(Linsefondet er en uavhengig stiftelse etablert 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 6,5 millioner kroner.

Styret har i år 2001 anledning til å dele ut stipend(er) på 100000—300 000 kroner. Fondets styre vurderer
søknadene, men etter behov vil ekstern kompetanse trekkes inn. Styret består av Øystein Dahle, Berit
Forbod Moen, Knut Norman og Arild Adnem. Utdelingen finner sted i mai 2001.

Finsefondet er åpent for 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 2001. 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.

J2insejonder

v/ Norges Naturvernforbund, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo - Tif. 22402400, Faks: 2240 24 10
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• Toget reduserer trafikkskader,

energibruk, støv og støy
• Boliger og arbeidsplasser i

gangavstand til stasjonen

GRØNN VIRKSOMHET

Akershus fylkeskommune er i full gang med å gjøre
virksomheten mer miljovennhig. Prosjekt Grønn
virksomhet skal støtte opp om dette arbeidet.

Vi skal:
.

.

øke miljøkunnskapen
Redusere forbruket
Gjøre miljøriktige innkjøp
Kaste mindre! resirkulere mer
Bruke mindre energi

Det er gjennomført pilotprosjekter på Sørumsand
videregående skole, fylkeskultursjefens kontor og Ski
sykehus. Deres erfaringer skal nå komme hele
fylkeskommunen til gode.

THE BARENTS EURO
ARCTIC REGION

B arentssamarbeidet foregår mellom de administrative
områdene som utgjØr Barentsregionen; det vil si: Nordland,
Troms og Finnrnark fylker i Norge, Norrbotten og
Vilsterbotten län i Sverige, Lappland og Oulu liin i Finland,
Murmansk og Arkhangelsk fylker, Nenets okrug og Den
Karelske Republikk i Russland.

Barentssekretariatet har kontor i Kirkenes og er sekretariat
tor den norske siden i Barentssamarbeidet. Sekretariatet har
utstrakt samarbeid med miljøer i hele Barentsregionen, og har
kontakter i en rekke land i Europa og i USA.

B arentssekretariatet driver en utstrakt informasjonsvirksom
het og har bl.a. ansvaret for prosjekthåndteringen og opp
fØlgingen av prosjekt som får støtte over Barentsprogrammet
fra norsk side. Barentsprogrammet er et handlingsprogram
rettet mot den russiske siden i samarbeidet. Programmet
består av 5 hovedsatsningsområder. Et av disse områdene er
miljø/helse. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!

BARENTSSEKRETARIATET
Postboks 276

9915 Kirkenes
Telefon: 78 97 70 50

Faks: 78 97 70 55
E-post: barsek@barsek.no

ønsker du informasjon om Grønn virksomhet eller
evalueringsrapporten fra pilotprosjektene, så ta kontakt
med:

Akershus fylkeskommune
Schweigaardsgt. 4
0185 Oslo
Telefon: 22692412

NATUR & MIU0 4.0037



Kontroversiell ulv
Det har knapt gått en dag i år 2000 uten at
ulven på en eller annen måte har fått opp
merksomhet i pressen. Fra verdikommi
sjonen ved årets begynnelse la sitt debatt-
møte til Spydeberg i Østfold, til NTB 15.

november kunne melde at bøndene i Red-
mark og Oppland har søkt om erstatning
for til sammen i 070 rovviltdrepte sauer
og lam etter årets beitesesong. En kjøtt-
mengde som tilsvarer årsforbruket til
70 ooo mennesker.

Fra høydepunktene:
14.04: Regjeringen endrerviltioven. Det
skal bli enklere å felle ulv.

11.09: Naturvernforbundet med flere vin
ner en «endelig» seier etter at staten trek
ker sin anke og innser at de ikke hadde
rett til å gi fellingstillatelse for ulv. Men
med lovendring ligger alt an til at ulvene
som vant livets rett blir felt i vinter. «De to
flokkene befinner seg utenfor det området
jeg ser for meg at vi skal ha ulv», sa miljø
vernminister Sin Bjerke i vår.

Billig bensin
Bilistene skriker etter lavere bensinpriser,
og regjeringen adlyder. Mens kollektivtra
fikken i regjeringens budsjettforslag kan
vente seg en kraftig momsregning.

Fra høydepunktene:
18.09: Aksjonister ledet av lastebilsjafør
Knut Enger blokkerer oljeanlegget på

Sjursøya i protest mot drivstoffavgiftene.
Statoil anmelder aksjonistene, og klokka
13.01 samme dag skygger aksjonistene
banen før politiet rekker frem til Sjursøya.
20.09: Femti øre av avgiftskuttet kunne
redusert prisene på kollektivtrafikk med
40 prosent landet over. Det viser et regne-
stykke Natur & Ungdom har gjort med
tall fra Finansdepartementet, Transportø
konomisk institutt og Statistisk sentral-
byrå.

Samme dag forteller Dagens Næringsliv
at nordmenn kan kjøpe i liter bensin for
timelønnen sin. Norge har dermed den 3.
billigste bensinen i Europa.
04.10: I forslaget til statsbudsjett blir
avgiftene på bensin kuttet med én krone
og tjue øre. I tillegg blir dieselavgiften kut
tet med nesten en fjerdedel. Samtidig
foreslår regjeringen moms på kollektiv-
trafikken.

mn Rekorclvarmt vann
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Gasskraftstriden
Fra høydepunktene:

J9.03: Stortingsflertallet vil pålegge regje
ringen å omgjøre rensekravene i utslipps
tillatelsen til Naturkraft. Etter lange run
der med gasskraft-debatt, stiller regje
ringen følgende forslag: «Stortinget
forutsetter at Forurensningsloven ikke
svekkes som miljøpolitisk instrument.»

Men Høyre og Arbeiderpartiet står på
sitt, og vil slett ikke stemme for forslaget.
Klokken 20.40 er det avstemning; Regje
ringen får flertallet mot seg og går av.

Men gasskraftsaken er ikke over.
06.10: Miljøvernminister Sin Bjerke gir
grønt lys for bygging av gasskraftverk
med dagens teknologi.
20.10: Gasskraft vil i fremtiden være
Europas co2-versting, avslører N&M Bul
letin. Tallene stammer fra en rapport
regjeringen brukte for å gi gasskraftver
kene ny utslippstillatelse. Men regje

ngen unnlot å nevne utslippstallene.

Beiarn berges?
Statkraft fikk det travelt med å starte utbyg
ging av Beiar vassdraget i Saltfjellet-Svarti
sen før fristens utløp. Et flertall på Stor
tinget krever ny konsekvensutredning.

Fra høydepunktene:
20.08: Beiar-saken spisser seg til, men
olje- og energiministeren hevder han ikke
har mulighet til å gripe inn: «Jeg har ikke
innflytelse på valg av tidspunkt for Stat-
kraft sitt bruk av konsesjon og anlegg-
start», sier Olav Akselsen til Nordiands
Framtid
08.09: Aksjonister stanser Statkrafts trai
lere på vei inn til Beiarn-vassdraget. Poli
tiet fjerner ikke aksjonistene, men viser til
at Stortingsfiertallet er skeptisk til utbyg
gingen. Til slutt gir olje- og energiminister
Olav Akselsen etter for kravet fra Stor
tinget om å vurdere ny konsekvensutred
ning. Utbyggingen stanses inntil videre.

Andre glimt fra
miljoåret 2000:

JANUAR

14.01: Hyttebyen i Hafjell sluker like
mye elektrisitet som alle kommunale
bygg i Øyer og Ringebu til sammen, kan
N&M Bulletin fortelle. En enkelt hytte
har elektriske installasjoner med forbruk
tilsvarende syv bolighus — og det er bare
utendørs.

FEBRUAR

11.02: Rekordvarmt havvann langs nor
skekysten, melder forskerne. Ikke siden
målingene startet i 1936 har forskerne
målt høyere temperaturer langs kysten
av Nord-Norge.

MARS

01.03: i aksjonister stopper skyte-
øvelse i det omstridte Mauken skytefelt i
indre Troms.

APRIL

Ârsregnskapet til Norges Naturvernfor
bund viser nedgang i antall medlemmer
og inntekter, men forbundet tjener godt
med penger. Særlig er det spilleautoma
ter man drar inn kroner på. Overskuddet
ble 2,6 millioner. Antall medlemmer
i 8.68o.

03.05: Nord-Europas største sammen
hengende verneområde blir foreslått i
forbindelse med Dovrefjell. Rekordver
net kan bli på hele 4500 kvadratkilome
ter, eller dobbelt så stort som Vestfold
fylke. Forslaget kommer fra fylkesmen
nene i Sør-Trøndelag, Hedemark, Opp
land og Møre og Romsdal.
05.05: Statens næringsmiddeltilsyn
advarer mot å spise mer enn —io
måsegg pr. år. Nye analyser av egg fra fire
ulike kolonier i Nord-Norge viser høye
verdier av PCB, forteller Lofotposten.

JUNI

10.06: Canadiske myndigheter reagerer
skarpt mot at en nordmann lot sin syv år
gamle sønn skyte bjørn i Canada.
18.06: Stopp Regionfelt Østlandet og
Natur og Ungdom lover sivile ulydig
hets-aksjoner hele sommeren for â for
styrre planleggingen av Forsvarets skyte-
og øvingsfelt i Amot i Østerdalen.
19.06: Flertallet i Arbeiderpartiets lands
styre sier ja til EUS omstridte patentdirek
tiv, under forutsetning av at det ikke er i
strid med FNS biodiversitetskonvensjon —

noe de fleste mener det er.

20.06: Greenpeace lanserer rapporten
Statoil —et energiselskap inn i det nye årtu
senet. Der de ikler seg Statoils navn og
logo og forteller hvordan selskapet skal
satse fremtidsrettet på fornybare energi-
kilder. Ironisk perle i pen design.
26.06: Forsiktig med fisken, råder Sta
tens næringsmiddeltilsyn. Ved Tvede
strand, Arendal, Kristiansand, Farsund
og Flekkefjord inneholder nemlig fiske-
lever ofte for store mengder av miljøgif
ten PCB. I Farsund er dessuten miljøgiften
PAH funnet i blåskjell.

JULI

13.07: Natur og Ungdom og Nordland
Fylkes Fiskarlag aksjonerer mot seis
mikkskyting i Vesterålen.
22.07: Natur og Ungdom og Bellona
aksjoner mot oljeplattformen Trans
ocean Artic som er på vei til Barentsha
vet.

AUGUST

25.08: Norske havner skal renses for mil
jøgifter, men det er uklart hvem som må
betale milliardregningen.

SEPTEMBER

13.09: Niktin frikjennes, etter fem år
med juridisk tautrekning, fengselsopp
hold og husarrest. Påtalemyndighetene
hadde nok en gang forsøkt å få rettens
aksept for ny etterforskning, men denne
gangen satte Høyesterett foten ned. Kjen
nelsen er endelig og dette er første gang
en russer beskyldt for høyforræderi blir
fullstendig frikjent.
25.09: Norske skogs anlegg for gjenvin
ning av returpapir i Skogn, blir offisielt
åpnet av miljøvernminister Sin Bjerke.
Landets første store anlegg for gjenvin
ning av papir skal ta seg av 170000 tonn
returpapir årlig.
28.09: Naturvernforbundet i Vesterålen
mener norske fiskere hvert år kaster
6oo 000 søppelsekker på havet.

OKTOBER

04.10: I forslaget til statsbudsjett for
2001 er bevilgningene til Mil jøvernde
partementet kuttet. Det samme er bevilg
ningene til nye fornybare energikilder og
energiøkonomisering. Dessuten gir
regjeringen opp fuglereservatet Tautra i
Nord-Trøndelag, og Norge blir dermed
svartelistet av Ramsar-konvensjonen.

NOVEMBER

Høsttemperaturen er svært behagelig,
mens regnet fosser ned på østlandet. 13.

november startet en ny runde i de inter
nasjonale klimaforhandlingene.
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Får ikke Jaglands søtte

• Hanne Grotjord, Thorbjørn Jaglands

kone, har ifølge Drammens Tidende skrevet

under på Naturvernforbundet i Liers under

skriftskampanje mot et stort lagerbygg i

Tranby. Men Jagland selv vil visstnok ikke

skrive under.

Det er dagligvaregrossisten ASKO som

planlegger å bygge nytt lager. Naturvern-

forbundet i Lier krever stans i

planleggingen av hensyn til tilgrensende

natur- og landskapsvernområder.

- Vi protesterer på det sterkeste mot at

det blir tilrettelagt for bygging av mer

industri eller lager i dette området. Tranby

landskapsvemområde, Gjellebekkmyrene

naturreservat og buffersonene rundt er i

dag utsatt for sterkt press fra menneskelig

aktivitet. Vi kan ikke tillate at det legges

enda en stein til byrden, sier fungerende

leder Erik Jacobsen i Lier Naturvernforbund.

Ny fylkessekretær i Rogaland
• Stig Moltumyr er engasjert som fylkesse

kretær i Naturvernforbundet i Rogaland

fram til 1. april neste år. Moltumyr er

utdannet siviløkonom og har tidligere Star

tet opp Håpet økologisk, et firma hvor man

kan abonnere på ekologiske grønnsaker og

frukt.

lngvald Erga, som har permisjon fra Stil

lingen som fylkessekretær, skal bruke tiden

på Erga Gard og til å få igang skjøtselstiltak

og mulig åpning av naturreservatet rundt

Orre og Erga-vatnet for publikum i form av

sti, sivgjemmer og lignende.

600 000 søppelsekker på havet
• Naturvernforbundet i Vesterålen mener

norske fiskere hvert år kaster 600 000 sep

pelsekker på havet.

Mye av avfallet driver i land på Svalbard

og forbundet krever at norske myndigheter

rydder opp.

— Det er en tragedie at ikke næringen selv

ser at de skiter i eget reir, sier lokallagsleder

Barry Schønningsen til NTB.

Schonningsen mener avfallet er en trus

sel for sårbare dyrearter og miljøet på Sval

bard. Derfor krever han at norske

miljøvern myndigheter pålegger fiskefiåten

å anskaffe soppelhåndteringssystemer. Han

krever også at fartøyer som ikke følger slike

pålegg, blir tatt ut av fisket og bøtelagt.

- Myndighetene bør gi Kystvakta fullmakt

til å kontrollere hvor fiskerne gjør av avfal

let sitt når de er ute på feltet, sier Schøn

ningsen.

- Blant fiskerne er problematikken godt

kjent. Men det er også flere enn vår yrkes

gruppe som ferdes på sjøen, blant annet

handelsflåten, sier formann i Norges Fiskar

lag, Oddmund Bye i en kommentar til

saken.

Studentlag bør få samme status
som lokallag, mener vedtektsko
miteen i Naturvernforbundet.

Av KRISTIAN JAN RE

Vedtektskomiteen er godt igang med
arbeidet. Ivlens dette bladet er i trykken
har landsstyret allerede hatt de første dis
kusjoner om hvilken retning vedtektene
bør endres i. Rett over nyttår ønsker ved
tektskomiteen å gå løs på de konkrete for
muleringene. Eventuelle vedtektsen
dringer skal vedtas på landsmøtet i Man
dal i juni.

En av de mer spennende tankene fra
vedtektskomiteen er å opprette egne stu
dentlag.

— Ja, vi mener det kan opprettes egne
studentlag som får status som lokallag i
organisasjonen, og at også eventuelle fel
les studentlag mellom Natur og Ungdom
og Naturvernforbundet bør gis slik status,
sier komiteens leder Øystein Solevåg.

Solevåg forteller at de også har disku
tert hvorvidt faggrupper på ulike nivåer i
organisasjonen bør ha en formalisert sta
tus

Rettferdig fordeling
En gammel klassiker som kommer opp
igjen i Mandal er kontingentfordeling.

— Vi mener Naturvernforbundet hør
over fra et system hvor fylkeslagene nær
mest straffes økonomisk for å starte nye

lokallag, til et system som gir fylkeslagene
belønning når de starter lokallag, sier
Øystein Solevåg.

Dagens fordeling gir o prosent av Icon
tingenten til sentralleddet. Der det ikke
finnes lokallag mottar fylkeslaget den res
terende halvparten. Der det finnes lokal-
lag fordeles denne andelen likt mellom
fylkeslaget og lokallaget, og oppstart av
lokallag fører dermed til halv andel for fyl
keslaget.

Direkte møterett
En annen gjenganger når organisasjonen
diskuterer seg selv, er representasjon på
landsmøtet.

— Uten å ha konkludert, er komiteen
positiv til å gi lokallagene direkte repre
sentasjon på landsmøtet. I så tilfelle må
fylkesdelegasjonene reduseres. Dessuten
må de økonomiske konsekvensene klar-
gjøres, og vi må utrede nærmere hvor mye
større landsmøtene eventuelt blir, sier
Solevåg.

Han forklarer begrunnelsen for å gi
lokallagene direkte representasjon med at
det vil gi en større grad av organisasjons
demokrati, og at lokallagene vil føle at de
har høyere status i organisasjonen dersom
de er direkte involvert i organisasjonens
høyeste organ.

— Det at representanter fra lokallagene
får delta på landsmøtet kan også skape økt
tilhørighet til organisasjonen, mener
Solevåg.

Naturvernforbundet
i Telemark har
avholdt gravøl for
Bratsbergbanen som
er lagt ned som
følge av NSB5
innsparinger.

Av KRISTIAN JAHRE

— Det er uakseptabelt at
man i år 2000 skal være
tvunget til å velge bil
foran tog. NSB er den vik
tigste aktøren i kollektiv-
transporten i Norge og
må arbeide aktivt for å
løse utfordringene på
Bratsbergbanen, sier
Tone Skau Jonassen,
leder i Naturvernforbun
det i Telemark

Gravølet for Brats
bergbanen ble arrangert
av Aksjonen for Jern-
bane i Telemark, som
foruten Naturvernforbundet består av
blant annet Telemark Fylkeskommune,

ere kommuner, NHO i Telemark, LO

Telemark, Natur og Ungdom, Forbruker
rådet i Telemark, Miljøheimevernet i
Telemark, Dalen Arbeiderlag og Tele
mark Bondelag.

Umiddelbart etter gravølet ble det også
arrangert fakkeldemonstrasjon for fort
satt drift. Fylkesordfører Andreas Kjær og
Ivar Moen fra NHO Telemark var blant flere
som holdt apeller.

— Vi krever at NSB enten satser på det
såkalte timetog-konseptet som har stått
klar til å ta over togdriften på Bratsberg
banen, eller gir andre muligheten til å ta
over, forklarer Jonassen.

Naturvernforbundet krever også at
Eidangertunnelen står ferdig i 2007. Ifølge
forslaget til Nasjonal Transportplan vil
byggingen av Eidangertunnelen starte i
2007, og det er uvisst når den vil stå ferdig.

— Dette kan vi ikke godta. Grenland
med ioo ooo innbyggere og den høyeste
konsentrasjonen av tungindustri i landet
trenger en rask og effektiv jernbanefor
bindelse, sier Jonassen

Ga 100000 til
miljostiftelse
På sin 75-års dag donerte Tor
Aarnes 100 000 kroner til ny mil
jøstiftele i Kirkenes.

Av AUDUN GARBERG

Miljoentusiasten Tor Aarnes har i sam
arbeid med Naturvernforbundet i Kir
kenes startet stiftelsen «Naturvern i Sør
Varanger». Fra egen lomme donerte
Aarnes 100 ooo kroner til startkapital
for stiftelsen.

— Jeg har en levende interesse for
naturen, og konstanterer med sorg at
den er veldig truet i Sør-Varanger, for
teller Tor Aarnes.

Aarnes var i en årrekke sentral i
Aksjon Stopp Dødsskyene som i 1990

fikk regjeringen til â love 300 millioner

kroner til rensing av
utslippene fra det
russiske nikkelver
ket, få mil fra Kirke
nes. Han har også sit
tet i kommunestyret
som representant for
Høyre.

Tor Aarnes Stiftelsen skal
imidlertid ikke enga

sjere seg i forurensningen fra Russland.
— Det er blitt et rent storpolitisk pro

blem. Vi går inn for oppgaver vi kan
gjøre noe med. De viktigste formålene
til stiftelsen er å redusere motorisert
ferdsel i kommunen, både snøscootere
og kjøring på barmark. I tillegg kommer
tradisjonelle naturvernoppgaver som å
beskytte ville dyr og fugler.

— Vi har også som mål å revitalisere
naturvernorganisasjonen her, som
lenge har ligget i dvale. I

Gravøl og fakkeltog
for Bratsbergbanen

Norges Naturvernforbund bør opprette egne studentlag og gi de status som lokallag,
mener Øystein Solevåg, leder av vedtektskomiteen i Naturvernforbundet.

Vil ha egne studentlag

Tone Skau Jonassen og Naturvernforbundet i Telemark sto i spissen for en stor tverr

politisk demonstrasjon for fortsatt drift på Bratsbergbanen.
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Naturvernforbundet mister frem
deles medlemmer, men ikke så
mange som før. - Det er for tidlig
å si om vi klarer å snu den
negative utviklingen, sier organi
sasjoriskonsulent Steinar Alsos.

Av KLAUS TVEDT

Siden 1992 har Naturvernforbundet mis
tet om lag 2600 medlemmer per år. I 1999

sto i8 68o personer registrert som med
lemmer. Ikke siden 1970 har oppsiut
ningen om Norges eldste miljøorganisa
sjon vært lavere.

Landsmøtet besluttet i fjor at trenden
skulle snus og medlemstallet økes. Like
vel er det usikkert om årets vervekam

• Etter henvendelse fra Naturvernforbun
det i Oslo og Akershus har Sivilombuds

mannen bestemt at all informasjon om
hvordan miljøet blir ivaretatt i skogbruks
planer heretter skal være offentlig.

- En meget viktig prinsippseier, sier Gjer
mund Andersen.

panjer vil slå ut i et etterlengtet plusstall.
— Vi har fått flere nye medlemmer i år

enn i fjor. Det er likevel for tidlig å si om
det er nok til å unngå en ny nedgang, sier
Alsos.

Vervekonkurranse
I februar ble fylkes- og lokallagene invi
tert til vervekonkurranse. Resultat: Rundt
300 nye medlemmer. Fylkeslaget i Buske
rud fikk en kano i premie. I resten av lan
det var resultatene så beskjedne at de to
andre premie-kanoene ikke ble delt ut.

I andre halvår har det gått bedre, mener
Alsos. To nye lokallag har kommet til,
samtidig som ulike vervekampanjer har
blitt prøvd ut.

I september satte Naturvernforbundet

av en uke til vervearheid. Tidligere i år ble
lokal- og fylkeslag oppfordret til å «angi»
venner og bekjente. Nå venter en julega
vekampanje. Muligens blir det også avis
annonsering.

— Vi vet ikke resultatet av disse kam
panjene. Vi er fremdeles i en situasjon
hvor vi prøver ut ulike virkemidler, fram-
holder Alsos.

— Men skal dere nå målet om å øke
medlemstallet i løpet av 2001, må dere
øke innsatsen neste år?

— Ja, verving av medlemmer vil få høy
prioritet neste år. Det blir ingen enkel
jobb, spesielt ikke når miljø står så lavt
den politiske dagsorden, fastslår Alsos.

Saks-verving
Naturvernforbundet har så langt satset
mer på organisasjonsbygging enn ver
ving. Generalsekretær Jørund Ubøe Soma
mener de i8 fylkeslagene nà er styrket.
Neste skritt blir å aktivisere lokallagene.

— Den generelle tendensen er at alle
typer medlemsorganisasjoner mister
medlemmer, og at det jobbes mer tverrpo
litisk enn før. Alle vassdragssakene det
siste året er et eksempel på det. Jeg tror
saksrelatert verving er veien å gå, sier
Ubøe Soma.

Steinar Alsos trekker fram golfbaneak
sjonen på Haga i Bærum som forbilledlig:

— Her har det blitt gjort åpenbare over
tramp i sak sbehandlingen. Lokallaget skal
nå sende innbetalingsblanketter til golf
banens naboer. Jeg er spent på resultate’ -

Over 20 000
Halvannen stilling ved Naturvernforbun
dets sekretariat er satt av til å arbeide pri
mært med lokallagene neste år. Ubøe
Soma er likevel ikke sen med å påpeke at
alle i organisasjonen må stå på om Natur
vernforbundet skal. forbli mer enn et
«hode uten kropp», det vil si et forbund
uten medlemmer.

—Alle kan gjøre en bedre jobb, og vi må
erkjenne at det er flere steder aktiviteten
ikke står i stil med sakene det jobbes med,
sier han.

Naturverriforhundet må dessuten regne
med trange økonomiske kår i overskuelig
framtid.

— Går alt etter planen, vil vi være gjelds
frie igjen i 2001. Likevel ser vi at inntek
tene har stagnert. Bare nye medlemmer
kan gi organisasjonen et skikkelig løft. Et
mål bør være å komme på den rette siden
av 20000 i løpet av to år, erklærer Jorund
Ubøe Soma.

Statskog
av vinden

Først reddet Naturvernforbundet i
Nordland en hønsehaukbiotop fra

ogstmaskinene. Deretter slo
naturen til, I slutten av oktober
jevnet uværet hønsehaukens hek
keplass med jorden.

Av KRISTIAN JAHRF

Da Statskog ville hugge ut en skogteig i
Svenningdalen i Nordland, tente Natur
vernforhundet. Med henvisning til at den
truede arten hønsehauk hekker i området,
krevde de full stans i hogsten. I tolvte time
gjorde Statskog tverrvendig og bestemte
seg for å legge hogsten på is noen år. Ikke
for hadde Naturverriforhundet dratt i land
en viktig seier, for naturen selv slo tilbake.
Da uværet som herjet hele landet de siste
dagene i oktober traff Nordland, blaste
hele hønsehaukhiotopen overende.

- Helt Utrolig
— Det var en durahelig storm. Hele hønse
haukhiotopen er ødelagt. Ingen av de
gamle her kan huske at så mye trær noen

— tatt

gang har blitt felt av uvær. ødeleggelsene
er helt utrolige, sier Jostein Lorås i Natur
vernforbundet i Nordland.

Loras beskriver den o mål store skog
teigen som ei grønn øy midt i et enormt
stort hogstfelt. Dermed har ikke vinden
møtt flOC motstand og fått god fart inn i
skogen. Lorås har nettopp vært på befa
ring og vil anslå at mellom 70 og 8o pro
sent av trærne er feid rett ned.

Stormfellingen er for så vidt et natur
lig fenomen som hører hjemme i skogen,
men dette er ikke naturlig. Hadde det ikke
vært for at det er fullstendig snauhogd
rundt, ville helt sikkert noe skog klart seg
slik at hønsehauken fortsatt hadde hatt et
sted a hekke, sier han.

Raserte relitre
Før Statskog bestemte seg for ikke i hogge
ut skogtuigen som na er rasert av uværet,
rakk de å bygge en skogsbilvei inn i omra
det. Under anleggsarheidet ble et av høn
sehaukens reirtrær ødelagt. Dette forhol
det har Naturvernforbundet. anmeldt
Statskog for. I
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Hønsehauken har mistet en hekkeplass etter at uværet har herjet i Nordland.

Sivilombudsmann åpner skogen

• ØSTFOLD:
Leder: Tore Hoell
Tlk 69192011 (p1691172
06(a). Fylkessekr.:
Freddy Laroen. Kontoradr.:
TorbjernsenS gt. 8,
Fredrikstad. TI)’: 69 31 49 80.
Faks: 6931 8527. Postadr.:
80115 487. 1601 Fredrikstad.
• OSLO OG AKERSHUS:
Leder: Lese Andersen TI)’: 92
6862 52. Daglig lede,:
ljjermsnd Andersen. 0-
post: gjermundenoa.no.
Fylkessekretmsr: Oddoeig
Thoresen. 0-post:
oddveig@moa.no.
Kontor- og postadr.:
Maridalsvn. 120. 0461 Oslo.
TI)’: 22 383520.
Laks: 22 71 63 48, e-poot:
noa@noa.no Web:
http://www.noa.no
• HEDMARK:
Fungerende leder
Arve Fossen. Postboks 14,
2501 Tynset. 11)’, 62 48 22 10.
• OPPLAND:
Leder Thomas Klevmark,
2743 Harestua,
TI)’: 61 323513(p),
63980600(a). 0-post:
tho-klevltonline.no
• BUSKERUD:
Kontaktperson:
Marit Berglia Hov,nd,
Furakollen 7, 3300 Hokkound.
TI)> 32 8044 50 (p1.
Fylkessekr.: Per Øystein Klonde
md. Kontor- og postadr.:
3322 Darbu. TI)> 32 7505 04.
Laks: 32758491. 0-post:
pedrokluponl:ne.no
• VESTFOLD:
Eostaktperson:
Dag Abrahamsen,
Ynglingon. 16, 3184 Horten
TI)’: 33 08 18 12 (p1,
33 034352 (a). 0-post
dagab@bigfoot.som. Kontor-
og postadr.:
Håkon Gamlesgt. 6,
3111 Tønsberg.
TI)> 33 31 56 70.
Laks: 3331 56 10.
• TELEMARK:
Leder: Tone Skau Jonassen,
Trollvn. &, 3925 Porsgrunn.
TI)’: 3555 8793 (p1. 0-post:
tonesj@online.no
Fy)kessekretmsr: Kirsti A,’vesen.
TI)’: 97 53 7624.
I AUST-AGDER:
Leder: Nils Åge Vikingsdal,
Landbo, 4849 Arendal. TI)’>
370332 14. 0-post:
nilsav@online.no Kontoradr.:
Xlevgt. I, Arendal.
Tlf/Faks: 3702 7944. Postadr.:
4934 Nesgrenda.
• VEST-AGDER:
Leder: Torbjorn Fredriksen,
Gronjelvn. 33, 4514 Mandal.
71)’: 38261349(p),
382671 80 (a). Kontoradr.:
Miljahuset, Skansen 6,
Knstiansand. TI)’: 38 02 5766.
Laks: 380246 33. Postadr.:
80115 718, 4666 Kristiansand.
• ROGALAND:
Leder Willy Miljetmg,
øksnevarden 35. 4352 Klappe.
TIl’: 988766 68 (p1 Fylkessekr.:
Stig.Moltunlyr (vikar).
Koe,toradr.: Løkkevn. 45,
4008 Stavanger.
TI)’: SI 528811.
Laks: 51 528815.0-post:
nnv.rogaland@online.no
Postadr.: Boks 441,
4001 Stavanger.

• Ta kontakt ,,sed oi’gani
sasjonskonsu(ent Steinar
Alsos hvis lista inneholde,
fri): 22 4024



Reiser mer,
men ikke
med tog

Hver nordmann reiser

ifølge Statistisk sentralbyrå

37,8 kilometer dagen. Våre

daglige reisekilometer fore

tas slik: personbil 28,3,

annen veitransport 4,4, fly

2,5, tog 1,9 og båt 0,5.

Går vi tilbake til 1946

reiste nordmenn bare fire

kilometer daglig i gjennom

snitt. Den gang reiste vil ,8

kilometer med tog og bare

0,9 kilometer med bil.

Gods på veien
Mengden transportert

gods har økt kraftig siden

krigens slutt, men jernbanen

frakter om lag like mange

tonn i dag som i 1946.

Mengden gods på sjø har

også steget kraftig, noe som

de siste tiårene skyldes frakt

av olje og gass. På landjorda

blir fire av fem tonn gods

fraktet på veiene. 11998

utgjorde det 265 millioner

tonn, ifølge Statistisk sen

tralbyrå.

4000 km
jernbane

Det offentlige jernbane

nettets lengde er rundt 4000

kilometer, om lag det

samme som i 1946. I samme

periode har lengden offent

lige veier økt fra i underkant

av 44 000 kilometer til mer

enn det dobbelte. Lengden

på det offentlige veinettet

tilsvarer dermed mer enn to

ganger rundt ekvator.

Av TOM ERIK ØKLAND og KRISTIAN JAHRE

ND kan muligens betegnes som enkelte forsiktige
skritt i riktig retning, men planen skjemmes sterkt

av den voldsomme satsingen på vei, sier Gunnar Sander, leder for
Naturvernforbundets samferdelsutvalg.

Nasjonal Transportplan, som ble lagt fram 29. september, er en
plan for all transport i Norge i perioden 2002 —

2011. På forhånd var det varslet at planen skulle
være en kursendring til fordel for mer sikker og
miljøvennlig transport. Men noen kursendring
blir det neppe. Regjeringen har brukt investe
ringer på over 40 milliarder kroner til jernba
nen som et argument for transportplanens
«grønne profil». Investeringene i veier vil bli tre ganger så store.

— De store veiprosjektene som planlegges både i byene og i de
såkalte transportkorridorene vil forverre konkurrariseforholdet for

både kollektivtrafikken, hat og jemhane. Den voldsomme satsingen
på veier en krigserklæring mot naturverninteresser, sier Sander.

Som eksempler nevner han planene om a hygge firefeits
motorveier gjennom Østfold og Vestfold, uten at det er lagt opp
til forbedringer i jernbanetilhudet. Likeledes kyststamvegen som
star i direkte konflikt med malet om å styrke battransporten.

Bade Naturvernforhundet og Natur og Ungdom mener dessu
ten satsing pa kollektivtrafikken er totalt fraværende
i planen.

Hva er i veien?
Siden 70-tallet har utviklingen miljomessig sett gått
gal vei for transporten i Norge. Tog og hat taper ter
reng for veitrafikken.

Tallenes tale er klar i forhold til transport og miljø. Personbil er
lite energieffektivt. Det samme er lastebiler. Tog er bra til bade
personer og gods, mens båter er uslåelige på godstransport.

Dette hner ikke
sammen med vis orIerI
om å satse på mIljøet

Informasjonssjef EçjiI rjrr
Norges Autornobil-Forbunci

Nitrogenoksider (N03)
21 prosent
29 prosent

FORURENSNING FRA VEITRAFIKK

Gass: Veitrafikkens andel: Effekter for helsen: Eff.ktar for miljøet:
..r,1r ,Wiwa

5 prosentSvoveldioksid (SO’)

Svevestøv

Bakkenær ozon (03)

Benzen (CH3)

Nedsatt lungefunksjon.
økt mottakelighet for luftveisinfeksjoner og
betennelse. øye- og svelgirritasjon.
Nedsatt lungefunksjon.
økt mottakelighet for luftvegsinfeksjoner.
Nedsatt lungefunksjon. Luftveissykdommer. økt
dødelighet.

Kan gi betennelse i luftveier. Nedsatt lungefunk
sjon. økt mottakelighet for luftveisinfeksjoner.
økt dødelighet.
økt celledeling. Nese- og svelgirritasjon.
Kreftfremkallende.

Klimaendringer.
Forsuring av vann og jord. Kan virke
både som gjødsel og redusere, Samt gi
skader på vegetasjon.
Forsuring av vann og jord. Redusert
vegetasjonsvekst. Tærer på materialer.
Nedsmussing.

Redusert vekst og skader på vegetasjon.
Tærer på materialer.

I tabellen finner du en oversikt over de viktigste utslippene fra veitrafikken. Støy er for eksempel ikke tatt med, selv om 260 000 personer er
sterkt plaget av støy fra veitrafikken der de bor, ifølge Samferdselsdepartementet.

KILO: MiIj.hdndboktn, Transp....L*.......k inståtutt.

44 NATUR & MIUØ 4.00 NATUR & MIU0 4.0045
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> Likevel har vi et jernbanenett i Norge
som ikke er utbygd siden 6o-tallet. De
siste årene har banelengden faktisk blitt
redusert med et par hundre kilometer.
Nylig har NsB bestemt at togene skal slutte
å kjøre på to kortbanestrekninger.

Samtidig er det investert vanvittige
summer i nye og gamle veier. Veitrans
porten har da også økt kraftig. Ii q6o sto
veitransport for 17 prosent av det totale
transportarbeidet i Norge. I 1996 var tallet
økt til 56 prosent.

Utviklingen har ogsä vært negativ for
sjøfartsnæringen. I 1960 sto skipstrans
port for 67 prosent av det innenlandske
transportarbeidet. I 1997 var andelen
redusert til halvparten. Godstransporten
på bane har stagnert i samme periode.

- Bånn i bøtta
Fem dager etter at transportplanen ble
sluppet, kom regjeringens forslag til stats-
budsjett for 2001. Der vil regjeringen
blant annet pålegge persont rafikken
moms. Det betyr at buss og jernhane får
dårligere konkurranseevne i forhold til
privatbilisme. Og i forhold til flytrafikk,
som er unntatt fra de nye momsreglene.
Selv Norges Automobil- Forbund reagerer
på manglende kollektivsatsing. «Helt
bånn i bøtta» var NAFS informasjonssjef
Egil Otters reaksjon på den nye avgiften til
Drammens Tidende. «Dette henger ikke
sammen med visjonen om å satse på mil
jøet», fortsatte Otter.

Samtidig som en presset Arbeiderparti
regjering vil sette ned avgiften på bensin,
skal altså kollektivtransporten slite med
økte avgifter.

Tommelen ned
Norske miljøvernere har svaret klart: Et
enstemmig nei. Transportplanen, og stats
budsjettet som kom fem dager senere, blir
møtt med sterke ord. «Regjeringen må
våkne opp fra drømmen om at folk vil reise
kollektivt når det legges til rette for veitra
fikk», var beskjeden fra Natur og Ungdom.
«Fem dager gammel plan forlatt?», spør
Bellona. «Regjeringens budsjettforslag er et
målrettet forsøk på å strupe kollektivtra
fikken», sier Naturvernforbundet.

Dagligvarer med båt
Første oktober startet Hakon-grubben

å sende alt fra tubeost til sjokolade med
båt fra Bergen til Trondheim.

Båtfrakten er et resultat av et
prøveprosjekt som Hakon utarbeidet i
samarbeid med firmaet Kystterminalen
AS i fjor sommer.

- Tid og pris er avgjørende, og så
kommer miljøgevinsten som en bonus,
sier logistikksjef Sten Nerland i Hakon til
Norsk Havneavis.

Stadig flere terrengbiler
Nordmenn har fått sansen for terrengbiler.

Hittil i år har vi kjøpt 3588 stykker, og salget
stiger.

Terrengbiler, eller .firehjulstrekkere., har
stadig bare få prosent av det norske markedet,
men andelen stiger.

- 11997 utgjorde terrengbilene om lag 1,5
prosent av nybil-salget her i landet. 11998 steg
dette til 3,5 prosent og i 1999 kom det opp i
4,6 prosent, forteller Thorvald Gjønnes, ved
Opplysningsrådet for veitrafikken.

Trolig vil salget fortsette å stige. Tendensen i

Kan spare ett tonn CO2 per sjåfør
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

(ATL) setter nå i gang prosjektet EcoDrive. Nye
sjåfører skal få miljømessig og økonomisk
tankegang fra første dag bak rattet.

- Erfaringer viser at en gjennomsnittssjåfør

Regjeringens forslag til Nasjonal
Transportplan er en katastrofe for
kollektivtransporten, mener Natur
og Ungdom.

Av KRISTIAN JAHRE

Da samferdselsminister Terje Moe Gus
tavsen presenterte regjeringens forslag til
Nasjonal Transportplan (NTP), skrøt han
uhemmet av alle milliardene som skal
brukes på kollektivtransport. Natur og
Ungdom (Nu) er ikke imponert.

—Vi hadde nærmest forventet at regje
ringen gjennom Nasjonal Transportplan
ville ta de nødvendige grep for å få kollek
tivtrafikken i Norge opp på et nogenlunde
anstendig nivå. I stedet viser de total
mangel på handling og vil fortsette tren
den med å favoritsere veiutbygging og
bilisme, sier NUs samferdselstalsmann Tar
jei Huse.

Over hele landet kuttes det i rutetilbu
det og billettprisene settes opp.

— I dag må brukerne betale mer for et
-årligere tilbud på buss og bane. Til tross
for at behovet for mer penger til kollek
tivtrafikken er skrikende, velger regje
ringen likevel å bruke 123 milliarder på
vegutbygging. Myndighetene må snart
våkne opp fra drømmen om at folk vil
reise kollektivt når det legges til rette for
biltrafikk. Har folk valget mellom å bruke
en ny vei eller et dårlig kollektivtilbud, er
det opplagt hva de velger, argumenterer
Huse.

Trenger omorganisering
Mye av problemet med kollektivtrafikken
er ifølge Natur og Ungdom organise
ringen. I dag går alle tilskuddene til drift
via fylkeskommunene. Dermed må kol
lektivtrafikken konkurrere med andre
viktige samfunnsoppgaver som eksem
pelvis sykehusdrift. I denne konkurran

m trekker sjelden kollektivtrafikken det
lengste strået.

— For å få til et bedre kollektivtilbud må
en omfattende omorganisering til. Fyl
kene bør få øremerkede midler til trans

i port, og midler til vei og drift av kollek
tivtransport bør gis i en samlet pott slik at
politikerne får en reell sjanse til å priori
tere mellom kollektivtransport og nye
veiutbygginger, sier Huse.

sparer 13 prosent av drivstofforbruket sitt
etter et to og en halv times kurs. Sjåfører
med litt kunnskap om økonomisk kjøring
kommer ofte opp i 20 prosent. Fra Finland vet
vi at bedrifter sparer om lag fire tusen kroner
og ett tonn CO2 per ansatt per år. Dette
forutsetter en bensinpris på ti kroner, sier
administrerende direktør i ATL, Leif N. Olsen.

Teknikken man lærer på kurset gir størst
resultater i tettbygd strøk. Det er også der
den lokale mdjøforurensningen er størst.

Foreløpig er ikke EcoDrive støttet av norske
myndigheter. Det er på tide, mener Olsen.

For første gang er det planlagt en
samlet utbygging av kollektivtra
fikken i Oslo-området. Men regje
ringen vil kutte «pakken» med om
lag 2,5 milliarder kroner.

Av KRISTIAN JAHRE

Oslopakke 2, statens finansieringspakke
for infrastruktur til kollektivtrafikken i
Oslo, blir avspist med 13,4 milliarder i for
slaget til Nasjonal Transportplan (NTP) for
perioden 2002—2011. Opprinnelig var det
foreslått om lag 17 milliarder til samme
formål.

— Den totale potten til å utbedre kollek
tivtrafikken i Oslo ser ikke ut til å bli like
stor som planlagt, slår Marit Ulveseth,
prosjektkoordinator for Oslopakke 2 Sta
tens Vegvesen Oslo, fast.

I NTP er det satt av åtte milliarder kroner
til investeringer i jernbanen i Oslo-områ
det. Av disse pengene er det allerede
bestemt at det skal bygges dobbeltspor fra
Skøyen til Asker. Lokalpolitikere har dess
uten ytret ønske om å bygge dobbeltspor

De store norske byene får stadig
mindre i offentlig støtte til kollek
tivtrafikk. Regningen blir betalt av
publikum i form av dyrere billetter
og dårligere tilbud.

Av KRISTIAN JAHRE

Over hele landet kutter det offentlige til
skuddene til kollektivtrafikken. Det er
imidlertid store forskjeller på tilskudde
nes størrelse.

Bussen Trafikkselskap i Kristiansand
har billettinntekter på om lag 54 millio
ner kroner og får 28 millioner kroner i
støtte fra fylkeskommunen.

— Tilskuddene har gått betydelig ned de
siste io årene. I Vest-Agder prøvde vi lenge
å holde billettprisene på kollektivtrans
porten nede, men det har vi måttet gi opp.
Når det offentlige kutter ned tilskuddene,
går det ut over de reisende, sier direktør
Svein Horrisland i det fylkeskommunale
driftsselskapet Vest-Agder Kollektivtrafikk.

Reddes av billettinntekter
Bedre er det ikke i Trondheim. Trondheim

fra Oslo til Ski, men dette blir ikke aktuelt
før i perioden 2006— 2011. Imidlertid er
det satt av penger til å ruste opp Ski sta
sjon.

Innenfor disse åtte milliardene skal det
også bygges ut kollektivtrafikk til For
nebu. Om dette blir jernbane, t-bane eller
buss er ennå ikke bestemt.

Det er også satt av 4,1 milliarder til
andre tiltak enn jernbane. Av disse er i

milliard allerede bundet opp til å fullføre
t-baneringen. De resterende tre milliar
dene vil det bli drakamp om.

— En rekke prosjekter er foreslått. Peng
ene kan bli brukt til nye banestrekninger,
kollektivfelt gjennom sentrum eller bed
ring av knutepunkter. Det vil bli en stor
diskusjon om hva vi skal bruke resten av
pengene til, mener Ulveseth.

I tillegg skal det brukes 1,3 milliarder
på nye vogner og tog.

Statens Vegvesen og Jernbaneverket vil
ifølge Ulveseth bruke vinteren til å lage et
forslag til arbeidsprogram for de neste io
år. Her vil endelig fordeling av pengene i
Oslopakke 2 avgjøres.

Trafikkselskap mottar i år 7,3 millioner
kroner fra det offentlige. Inntekter fra bil
lettsalg vil utgjøre hele io millioner.

— Det er inntekter fra de reisende som
berger oss. Det er smått med penger fra det
offentlige, og det blir bare mindre og min
dre for hvert år, sier administrerende
direktør Arne Nymo i Trondheim Tra
fikkselskap.

Nymo forteller at det offentlige drifts
tilskuddet utgjorde flere titalls milloner
kroner for bare få år siden.

i milliard fra de reisende
Også i Oslo har driftstilskuddet gått jevnt
nedover. I 198.7 var halvparten av drifts
budsjettet i Oslo Sporveier offentlig til
skudd. I fjor kom om lag 30 prosent av
inntektene i form av driftsstøtte fra Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune.
Byrådets budsjettforslag viser at de får
enda mindre å rutte med i



NSB - bedrift med banesår?
Tema: SAMFERDSEL

Hva vil ansvarlige politikere gjøre
med NSB utover å kaste ledere og
styrer - for noe må de da snart
gjøre?

Av AUDUN GARBERG OG JENS P. TOLDNÆS

138 år etter at jernbanen fra Hamar til
Grundset ble åpnet som Norges første
statsbane, ligger bedriften NSB igjen med
brukket rygg og kastet styre. Som en
døende dinosaur i et glassmagasin har
bedriften knust og pulverisert den siste
rest av folks tillit. NSB har kuttet flere
avganger fra rutetabellene over hele lan
det. Som en følge av NSBs spareljå er både
Bratsbergbanen i Grenland og Nelaugsba
nen til Arendal lagt ned i høst.

Men tog som fremkomstmiddel er ikke
noen fortidsievning. I andre europeiske
land suser det mest miljøvennlige av alle
fremkomstmiddel rundt med millioner av
mennesker hver måned. De kommer dit
de skal — når de skal. De reiser i 300 kilo
meter i timen inn i fremtiden, mens enda
et tog er innstilt på Vestfoldbanen grun
net lokførermangel.

Men når alle ledere er sagt opp nok
ganger og alle styrer er kastet, er det ikke
til å komme forbi at N58 til syvende og sist
er politikernes ansvar.

Natur 8 miljø har spurt partiene på
Stortinget hva de vil gjøre med NSB. Spørs
målene er sendt skriftlig til partiene og vi
har redigert svarene etter beste evne, noe
som har bydd på visse problemer etter
som en del ikke alltid svarer på det de blir
spurt om, men på noe annet. Ved fristens
utløp hadde vi ikke mottatt svar fra par
tiet Venstre.

NSB har hatt for ambisiøse planer i forhold til
ressursene, I tillegg kommer et sett av uhel
dige omstendigheter.

Politikerne kan ikke lastes for interne proble
mer som mangel på lokførere. Politikernes
jobb er å sørge for at jernbanenettet moder
niseres slik at dagens moderne jernbaner ikke
må slite med infrastruktur fra forrige århun
dre.

Arbeiderpartiregjeringa har akkurat lagt fram

Nasjonal transportplan 2002-11, hvor vi går
inn for store utbygginger av jernbanenettet,
nye dobbeltspor i sentrale strøk og store
økninger til Jembaneverket. Totalt foreslår vi

en økning til jernbanen på nesten 20 prosent.

I tillegg vil partiet begrense biltraflkken, særlig

i storbyene.

økt kapasitet og bedre punktlighet. Toget må
tidsmessig og kvalitetsmessig være bedre enn
bilen. Vil bygge ut dobbeltspor på flere strek
ninger, blant annet Skøyen-Asker og Oslo-Ski.
Veoprising og parkeringsrestriksjoner i

ale strøk.

Utbygging av godsterminaler, tilrettelegging
for kombinerte transporter veg/bane og

bane/sjø er viktig. Men på dette området er
NSB Gods inne på et godt spor, og er et av
veldig få godsselskaper i Europa som går bra.

Avskaffe kjørevegsavgift og investenngsavgift.
Profllutvidelse av tunneler på Nordlands- og
Bergensbanene slik at blant annet trailere kan
tas på tog. økt krysningskapasitet og økte
terminalinvesteringer.

NSB trenger muligens høyere bevilgninger,

men dette er et forhandligsspørsmål med sel

skapet som tas fra år til år. Enda viktigere er
det imidlertid at Jernbaneverket får økte
bevilgninger, slik at vi får bygd ut gode og
lønnsomme togstrekninger.

Vil øke investeringene i jernbanenettet, fra
dagens 1,2 milliarder årlig til mellom 2,5 og 3

milliarder, I tillegg vil partiet vurdere økning i

statens kjøp av transporttjenester.

Naturvernforbundet vil senke far
ten på norske landeveier fra 80 til
70 kilometer i timen.

Av KRISTIAN JAHRE

For å nå visjonen om null drepte og
skadde i trafikken, mener Norges Natur
vernforbund den generelle hastigheten på
norske landeveier må reduseres fra 8o til
70 km/t.

— Nedsatt fartsgrense ga gode resultater
på Ei8 gjennom Vestfold i fjor sommer.
Da farten ble satt ned med io km/t, gikk
antall alvorlig skadde og drepte ned med

90 prosent, sier sentralstyremedlem Rag
nar Johnsen i Naturvernforhundet.

Redusert fart gir også positive miljøef
fekter. Ved lavere hastigheter reduseres
luftmotstanden, noe som igjen betyr min
dre drivstofforbruk.

— Forbruket synker med mellom fem og
ti prosent når du reduserer farten fra 8o til
70. Dermed får du også mindre eksos. I til
legg blir det mindre slitasje på veiene og
mindre oppvirvling av støv. Svevestøv
mengden vil synke med om lag 20 pro
sent, hevder Johnsen. Bakgrunnstallene
for utregningene har han hentet fra Trans
portokonomisk Institutt.

Jærbanen er blitt NSBs unntak
som bekrefter regelen. Her er
presise tog varemerke, og antall
passasjerer øker.

Av AUDUN GARBERO

I første halvår 2000 var 95 prosent av
togene på Jærbanen i rute, det vil si at de
var maksimum tre minutter etter kjøre-
planen.

— Lager vi et skille på ti minutter er vi
oppe i 98 prosent hittil i år, forteller kort
distansesjef Henning Lode. Flere tips kan
forklare punktligheten:

— Personalet ønsker virkelig å få dette
til. Punktlighet og levering av det kunden
forventer gjennomsyrer alle ledd. Vi
henger oppslag i toget hver måned der vi
forteller kundene hva vi ga dem i forrige
måned. Er punktligheten dårlig må vi
også stå til rette for det, forteller Lode.

Alle forsinkelser blir registrert i en
databank med oversikt over tog og årsa
ker. Jærbanen har også et tett samarbeid
med Jernbaneverket.

I 1992 oppgraderte Jærbanen tilbudet og
fikk flere avganger. I dag frakter banen i
overkant av 8500 passasjerer på hverdager.

— Vi har forutsigbare ruter, som vi ikke

endrer støtt og stadig. Mange kunder har
bygd hus og bosatt seg lenger sør, fordi de
har visst at rutetilbudet er såpass bra. Der
for endrer vi ikke rutene hvert år, forteller
Lode.

— I snitt reiser kundene en halvtime
med oss hver vei. Det betyr at én time, fem
dager i uken, har vi en rolle i folks hver
dag. Svikter vi, svikter middagsbordet
hjemme.

I forslaget til Nasjonal Transportplan
legger regjeringen opp til bygging av dob
beltspor mellom Stavanger og Sandnes i
perioden 2006 til 2011. Dobbeltsporet er
beregnet å koste 730 millioner kroner. R

r så stor som mulig

Det hele skyldes NSB5 gammeldagse struktur Bør økes ved hjelp av konkurranse — Konkurranse på sporet. På denne måten kan Vil ha konkurranse. Ikke besvart.

‘ og driftsmåte. Private aktører må slippes til på sporet. transporten av både gods og passasjerer økes

og strekninger bør legges ut på anbud, og derav mindre trafikk på veiene.

NSB er inne i en Hvor stor del av den for- Hva ønsker ditt parti å gjøre Hva ønsker ditt parti å gjøre for Trenger NSB økte

tung periode - hva ske gods- og passasjertra- for å få flere mennesker til a fa større andel av gods over bevilgninger - eventuelt

er problemet’ flkken bør NSB stå for’ å bruke tog i Norge’ påjernbane i Norge’ i hvilken størrelse’

f’Ø
Selskapet mangler «sunn konkurranse,.. Som Det er i tett befolkede områder at Kapasitetsøkning i Oslo-området. Nye Vil ha konkurranse. Samtidig er det viktig å se Vi ønsker ikke å tilby NSB økte bevilgninger. Vi

bedrift er ikke NSB tilstrekkelig skjerpet. Dette potensialet er størst. , d ‘eltspor til Ski og Asker, for å bedre effek- infrastrukturutbygging i sammenheng, jamfør foretrekker å legge norsk jembanedrift ut på

HØYRE fører til at driften blir ineffektiv, i t,.. .ten. Dessuten konkurranse på sporet, for tankegangen om transportkorndorer som anbud. Erfaringer fra utlandet tyder på at pri

å få et bedre tilbud, kommer fram i NTP. Utbygging av lastepunk- vate operatører gjør jobben billigere enn

J ter og bedre tilførselsmuligheter for gods. statseide selskap.

Situasjonen er svært uoversiktlig. Ledelsen og Så mye mennesker at det ikke blir Sikkerhet må ha høyeste prioritet. Deretter Bedre tilrettelegging, blant annet med utvi- KrF vil satse på økte investeringer i infrastruk

styret må se sitt ansvar. (Merk at partiet aktuelt med nye motorveiutbyg- regularitet, komfort og god service. Takstene dete tunnelprofiler for å kunne kjøre med tur, med blant annet dobbeltspor fra Skøyen

svarte før NSB-styret ble kastet). ginger rundt Oslo. Godstraflkken for kollektivreiser har uforholdsmessig stor trailere på toget. ‘Dernest kreves det god til Asker og fra Oslo til Ski. I tillegg må vi trolig

bør økes på lengre strekninger, økning de siste årene sammenlignet med nes- samordning med andre transportformer, på betale mer for kjøp av persontransporttjenes

ten alle andre varer. Derfor vil KrF vurdere økt veg og sjøvegs.v ter. Fortrinnsvis i form av betaling per passa

støtte til drift av kollektivtraflkk for å få ned sjerkilometer, slik at NSB har incentiv til å øke

prisene,



Respekt for miljø
Fler og fler av våre kunder legger stor vekt på
miljøaspekter når da velger flyselskap. Dette
gjør SAS til et naturlig valg —vi har et omfat
tende miljøprogram der grunnprinsippeter
kontinuerlige forbedringer.

Forurensningene fra fly er den største
miljøbelastningen. Derfor legger vi ekstra
stor vekt på å velge den besttilgjengelige
teknologi når vi fornyer vår flyflåte. Vi har
valgt Boeing 737, Airbus 340/330/321 og
de Havilland Q400—flysomtilfredstillerog
bygges etter de strengeste miljøkrav. Dette
fører til ytterligere forbedring av SAS miljø
effektivitets indeks.

Les gjerne mer om vårt miljøarbeid i SAS
Miljøårsrapport 1999 som er vurdert av en
internasjonal miljørevisor. Du finner den på
internet www.scandinavian.net eller du kan
bestille et eksemplar på telefon +476481
80 25, fax +4764818370 eller e-mail
niels_eirik.nertufl@sas.no.
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skaperverk,
peksjoneiki tusenvis av à,

Kan det gjøres bedre?

M iljøbevisst?
Velg sunne og miljøvennlige klær

C1’’L

c’i
Hos Cotton Child får du homullsklær uten tilsetninger
som kan irritere huden og som forurenser naturen.
Klærne er i okologisk bomull med ubleket naturfarge.
Cotton Child har kroppsnært tøy for barn og voksne.

Vanlig homullsdyrking er inne i en ond sirkel. Bomull
dekker kun 5% av verdens åkerareal, men forbruker
nå 25% av alle insektmicllene som selges. Sprityting ble
først vanlig etter 1945. Verdien på det årlige salget av
jordbrukskjemikalier til bomullsdyrking har nå passert
2400 millioner $ (70 $/ha). Les pi våre nettsider om
hvordan okologisk jordbruk løser problemene.

Velg miljøvennlige gaver i r
Du kan bestille raskt og enkelt pa

www.cottonchild.no eller tlf 3553 3434.
Rask levering. Du kan ogsa skrive etter katalogen:

Cotton Child as, Postboks 68 Sentrum, 370 I Skien.
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ft’s Scandinavian

MILJØ OG KVALITET
skaper konkurransefortrinn

Vi sertrifserer styringssystemer for miljø (ISO 1400-sertifikater)
og kvalitet (ISO 9000-sertifikater). Dette skaper tillit og viser

seriøsitet hos deg og din bedrift. Spor oss hvordan vi kan gi din
bedrift et miljømessig forsvarlig fortrinn!

Vår erfaring — din sikkerhet
Bureau Veritas Quality International
Haakon Vils gt. 6- Postboks 1765 Vika -0122 Oslo
Telefon: 23118500
Telefaks: 2311 8501

A STAR ALLIANGE MEMBER

r

-i

Visste du at...
..det irlig brukes 12 tonn pukk og grus
for hver eneste nordmann i dette landet?
Av dette går ca. halvparten til vegfirmål.

Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PUL)
organiserer pukk og grushransjen i Norge. Våre
medlemmer tar miljøet på alvor. Les mer på www.pgl.no
eller kontakt oss!

PGL, Postboks 5487 Majorstua, 0305 OSLO
Telefon 23087785/87 Telefaks 23087894 Epost pgl@pil.no

J.$ALGRA MARS - BESTILL NÅPÅ FAKS 55 23 85 86
ELLER E-POST: INFORMASJONEN © IMR.NO

PRIS: KR I 50,4KR 350,- FOR ALLE TRE .(STUDENTRABAfl 50%)

Jeg beIIer (kr ss av) i
Ressurser 01. .Q Ililje Ol C Havbruk Ol EIAIIe tre

Namn . .. .. — ...

Adresse..___. Ä.. .. I

Norsk institutt for jord- og skogkartlcgging

NIJOS Raveien 9, Postboks 115, 1431 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

C,,.APostnr.

Â P.B. 1870 NORDNES. 58 1.7 BERGEN
HTTP://WWW.IMR.NO
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Av AUDIJN GARBERG,

KRISTIAN JAHRE og JENS P. TOLDNÆS

Lidenskapelig og
omfattende om urter
ELISABETH SPARSTAD

Grønn lidenskap - om mennesker og urter.

Landbruksforlaget, 208 sider

Innbundet

• Elisabeth Sparstad er en allsidig forfat
ter som tidligere, blant annet, har gitt ut
to romaner. Hun har i tillegg drevet plan
teskole, og er kjent som urteekspert etter

å ha holdt kurs og foredrag
over hele landet i en
årrekke. Grønn lidenskap er
en fagbok vevd inn i en for
telling om en kvinne som
lever med sitt gartneri i et
barskt klima. Gjennom boka
får vi formidlet kunnskaper
og erfaringer som kan angå så
vel profesjonelle som hobby
gartnere. Boka kan også leses
som kuriosa for den som ikke
engang har balkongkasse.

Visste du for eksempel at
kamillete kan kurere vond hals
og tannpine i tillegg til at den
gir liv til en slapp hårmanke?
Eller at tørkede buketter av
malurt, reinfann eller isop får
fluer og møll til å ta vingene på
nakken?

Opplysninger om urter som demper
kjødets lyst og urter som virker
abortfremkallende hører også med, i til
legg til mer praktiske opplysninger om
dyrking, jordpleie, salg, tørking, rens ing,
medisinske virkninger, høsting og matla
ging. Du skal sannsynligvis være svært
interessert før du trenger flere urtebøker
enn denne. Boka er gjennomillustrert
med fargebilder og akvareller malt av
Turi Franze Lauenborg.

For den spesielt
interesserte
ANNE CHR. STRYKEN

Bærekraft og naturbruk

Naturforvaltning fra miljeetikk til praktisk

politikk

Topografisk Forlag 186 sider

Heftet.

• Med sin nye bok Bærekraft og
naturbruk. Naturforvaltningfra miljøetikk
til praktisk politikk ser forfatter Anne ChL

Stryken på hvilke kri
terier som legges til
grunn for dagens
natur- og miljøforvalt
ning. Stryken tar for
seg begrepene «bære-
kraft» og «natureros
verdi», og viser hvor
dan spesielt
bærekraftbegrepet
brukes ukritisk og
tilsynelatende tilleg
ges forskjellig
betydning i våre
dager, ikke minst i Brundtland-rapporten
fra ‘987.

Stryken benytter filosofiske, politiske,
biologiske og etiske innfallsvinkler i sin
analyse av miljøsituasjonen og får på den
måten vist at miljøpolitikk spiller inn på
de fleste livsområder.

Anne Chr. Stryken er sosiolog og har
skrevet en rekke bøker. Hun har i en
årrekke undervist i samfunnsfag og
humanøkologi på Nansenskolen på Lille
hammen

Fakta og fantasi
om de fire store
EGIL HYLDMO

Jervboka

Det Norske Samlaget 64 sider

Innbundet

• Jeruboka er Egil Hyldmos fjerde i en serie
fakta- og fantasibøker om de fire store rov
dyra våre. For Ulveboka fikk forfatteren
Skolebibliotekarforeningens ærespris i
‘997, tillegg til at pressen mente at boka
var så balansert at selv sauebønder i Enger
dal kunne kjøpe den. Bjørneboka og Gaupe
boka komi 1998 og ‘999.

Jeruboka er den før
ste norske barne- og
ungdomsboka som
omhandler jerven,
dette sky og myte
omspunne rovdyret
som er ukjent, også
for de fleste voksne.
I boka finnes even
tyr, sagn og fantasi
fulle historier
kombinert med
naturfaglige fakta
opplysninger. I til
legg en fartsfylt
historie om jerv
ungene Frans og
Fanta. Boka er
illustrert med
tegninger, kart
og foto.

Til fjells med
Løken og Loe
BÅRD LØKEN OG ERLEN LOE

iotunheimen - Bul. mrk. 2469

Orion Forlag

164 sider

Innbundet

•Jotunheimen —Bill. Mrk. 2469 er Erlend
Loes svar på en kontaktannonse i Fjell og
Vidde. Samtidig er det fotograf Bård
Løkens kjærlighetserklæring til Norges
mektigste fjellområde. Loes penn og
Løkens linse er en genial kombinasjon
fordi det har blitt en praktbok om norsk
natur man ikke umiddelbart får følelsen
av å «ha sett før».

Å
Her er ruske

vær og stillfer
dige, men sam
tidig hysterisk
morsomme
betraktninger
om alt fra onani
til Sølvpilen og
Thoralv
Maurstad. I
boken har Loe rol
len som den
ensomme fjellvan
dreren. Han har
vært «ett med fjel
let så lenge at han
nå kunne tenke seg
å være to». Fra tel
tet sitt, på toppen

av Galdhøpiggen! rarer han på en kon
taktannonse og dette utgjør de fragmen
terte tekstene i boken. Loe vil gjerne
være ærlig overfor sin fremtidige
kjæreste og dette kommer leseren til
gode. Bård Løken har tilbragt et uttall
døgn i Jotunheimen, og skildrer området
gjennom fire årstiden Løken er ingen
godværsfotograf— det gjør at den som er
litt bevandret i dette fjellområdet kjen
ner seg igjen på en helt spesiell måte.

Motkraft
- Spar Saltfjellet
for nye inngrep

• Motkraft er Folkeaksjonen Spar Saltfjel
lets bidrag til bokhøsten. Boken er ifølge
aksjonsleder Gaute Dahl beregnet både
på dem som kjenner godt til utbyggings
sakene i Saltfjellet og for de som ønsker å
få en forståelse av hva konfliktene dreier
seg om. Boken inneholder alt fra beskri
velser av opplevelser i fjellet til
faktakunnskaper om fisk, fugl, reindrift
og grotter. Motkraft er vakkert illustrert

med flotte naturfotografier og kart.
En rekke forfattere har levert bidrag til

boka som er sydd sammen av
redaktør Brit Pedersen og bil
ledredaktør Karen Hauknes.

Motkrafter ikke noe typisk
kampskrift, men presenterer
naturverdier på en måte som
mange bør finne glede i.
Boken er gitt et artig kvadra
tisk format og er en fryd å
blai.

Motkraft selges hos et
begrenset utvalg bokhand
lere og kan bestilles direkte
fra aksjongruppa:
Folkeaksjonen Spar Saltfjellet

Postboks 1447

8602 MO I RANA

http://saltfjellet.monet.no/

90 sider

Miljø-økonomi

MIUØ-ØKONOMI

Finn R. Førsund og Steinar Strøm

Gyldendal Akademisk

253 sider

• Har du behov for innsikt i miljø-øko
nomi, har professorene Finn R. Førsund
og Steinar Strøm skrevet en innførings
bok. Boka gir innføring i de vanligste for
mene for miljøregulering, avgifter og
kvoten Den tar også opp problemene
med miljøregulering når myndighetene
ikke har full informasjon om bedriftenes
teknologi, eller hvilke konsekvenser for
urensningen har på
miljøet. Forfatterne
har dessuten viet et
kapittel til interna
sjonale miljøproble
mer, og avslutter
med en diskusjon
om grønt nasjonal-
produkt og
bærekraftig utvik
ling.

Boka konsentre
rer seg om
forurensning, og
tar ikke opp pro
blemstillinger
omkring areal og
ressursbruk. Men
nettopp denne
avgrensningen
gjør boka over
kommelig.

NB! Dette er en fagbok, så hvis du ikke
har sans for formler kan du like godt
glemme det hele.

NYE BØKER

ARN6 Cup STR---

OG
NAT(JRBRUK *2

• 4

NYE BØKER
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PAN FISI I er en sjomat Laks utnytter fôret sitt
laksetisk i Norge, Færoyene.

langt bedre enn noen annenVi er etablert med videre

tbredling i Norge. Danmark,

Frankrike, USA og Kina. O3l3drettsart! e
Inneværende år markeds Snt
fører og selger PAN FISII

For å produsere I kg laks kreves 1,1 kg laksefôr.
ca St).00t) tonn egenprodu

sert og 2tl.00t) tonn eksterni • For å produsere i kg kylling kreves 3,6 kg kyllingfôr.

produsert sjomat over hele • For å produsere I kg svinekjøtt kreves 2,5 kg svinefôr.

verden, til en salgsverdi av

ca 4,6 milliarder kroner.

______________________

-4l’ i lti LI

Mïljovern ï praksïs.

Les mer om oss på www.panfish.no

PAN FISH ASA - SI. Olavs plass 1 . N-6002 AALESUND - NORWAY - Tel. +47 70116100 - Fax +47 70 116101 - E-maiI: mail@panfish.na

Paa 714%

•

(0

1’

(Klart du kan ha bil, men må du bruke den hver gang?)
De gangene det er mest praktisk med bil, skal du selvfølgelig
bruke den. Men hva med alle de gangene du tar bilen av
gammel vane? Sporveien er både raskere og rimeligere enn du
tror At bil er dyrt, behover vi antagelig ikke å minne deg på,
og svært mange bilister har en egen evne til å glemme at
parkeringshus og parkometre koster vel så mye som drivstoffet.
For ikke å snakke om hva du må betale når det er lagt igjen et

Det miljøvennlig 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: i 77 Internett: www.trafikanten.no

SL - den grønne linjen

“visittkort” under vindusviskeren din. Pa de fleste strekninger
til og fra sentrum er Sporveien faktisk raskere enn om du kjører
egen bil. For hver gang du lar bilen stå, blir dessuten Oslo-
luften litt renere. Derfor ber vi deg trekke pusten neste gang
og tenke etter om
det virkelig lønner
seg å ta bilen. AS Oslo Sporveier
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Fyr med vett
Dersom ikke drivhuseffekten tar helt overhånd går det mot
kaldere tider. Her er noen gode råd for å fyre mer miljøvenn
lig i vinter:

i. Bruk småved i stedet for papir og søppel til opptenning.
2. Sørg for god trekk i pipa.
3. Bruk alltid tørr ved.
4. Brenn ikke trykkimpregnerte og malte materialer.
.

Ikke brenn søppel, lever det til resirkulering.
6. Unngå sprengfyring.
i. Skal du bytte ildsted, kjøp en ny og miljøvennlig ovn.

Havsule traff SFT
Reknogoseringsflyet til Statens forurensningstilsyn, LN SFT, ble

truffet av en havsule nylig. To-motors flyet befant seg hundre

meter over Frigg-feltet da sjøfuglen traff den ene vingen og

tvang det til å nødlande. SFT bruker flyet til å lete etter

forurensning på havoverfiaten.

og likte det!

Skogsarbeideren Knut Gisle Nyherget fra
Rendalen, møtte ni ulver «på jobben)) i
høst. Selv om han ble skjelven etter hen
delsen beskriver han det som en god opp
levelse i et intervju med avisa Østerdølen.

Til tross for at rendøler ofte er svært
skeptiske til rovdyr er Nyberget ikke
redd for å stå fram som en som mener
rovdyra har sin rettmessige plass i
norsk natur.— Jeg er vel en av de få kanskje? Jeg så
en gaupe på vei til skolen da jeg var
russ, og en ulv da jeg skulle hjem fra
jobb forrige mandag. Men det er også

de eneste gangene jeg har sett rovdyr før
denne opplevelsen, sier han til Østerdølen.

Hva er det med
Ambjørnsen og fugler?

De som leser
Ingvar Am
hj ørnsens

bøker har kanskje lagt
merke til at denne
produktive forfatte
ren, til tross for at det
ikke er
naturskildringer han
er mest kjent for,
beskriver fugler med
en egen hengivenhet.

I siste nummer av
Natur og Ungdoms blad, Putsj, kom vi muligens noe nærmere
løsningen på dette litt mystiske fenomenet.

Larviksgutten Ingvar var nemlig medlem av Norsk Ornitolo
gisk Forening på syttitallet. Hvorfor har du ikke fortsatt i By
fuglenes Venner lngvar?

iIiv ...

Bo & Millø.

Våre millørom kan gienvinnes opptil 97%

Med gjennomtenkte
materialvalg, og miljøhensyn
fra innkjøp til gjenvinning
er Scandic en av verdens
mest miljø-vennlige
hotelkjeder.

Scandic Hotel Sjølyst Oslo
erførste byhoteli
Norge med
Svanemerking.

SCANDC

Verdens minste erken ligger i Canada.

Skogen -

vår gave til
fremtiden!

Det hele begynte i 1674.
Vi har lange tradisjonen
i å arbeide langsiktig I
og tenke både på
avvirkning og
tilvekst.

Vår skog drives
aktivt etter 1angsiktige’
hærekraftige drifts
planer og er miljøsertifisert.

Trelast som produseres og selges med vårt
merke er rene naturprodukter basert på
fornyhar naturbruk.

Vår tradisjonsrike historie er din garanti.

.?ktie9eekLzL,et

tanekouene
lQiO AurkLg • Te1eftn 6.3 865900 • Telea 6386 58 78

e-puSt: hrinapi ststangeskovene.no • www.stange.kovene.no

Verdens minste ørken
De er stolte av den lille sandfiekken sin innbyggerne

i tettstedet Carcrpss i dçlstaten Yukon i Canada. Det er
nemlig verdens minste ørken

En drøy kvadratkilqmetçr med sand mellom snø
jellog bartrær. NavnetÇarcross har ingenting med

biler og gjøre — det har sitt utspring i at den canadiske
reinen, den såkalte caribouen krysser elva her.

4

I

-
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Møtte ulven

STAVANGER RENIXSVERK

‘1

et å møte en ulvefiokk på ni dyr

var en flott naturopplevelse,

mener skogsarbeideren fra Ren-

dalen.

I

SE4TRANS

I denne
søte før
julstid

.

pleier det som regel å

hagle inn med reklame i

postkassa. Vi vil bare

minne om at det går an

å reservere seg mot

uadressert post. Det er

bare å gå på posthuset

og få en liten

klistrelapp. I tillegg til at

reklamen er ressurskre

vende å produsere, f’ller

den opp postkassa når

du er bortreist.

UTVfKLINGSF’ONDET -

IJULEGAVE

e - og

verdens
omer

i.

i, UtvL_,
mo iverte1efon Tast i

43 002 bekreft
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•
Medlemskap i Naturvernforbundet

• hovedmedlem(290 kroner)

I pensjonister/studenter (150 kroner)

I husstandsmedlem (60 kroner)

• Abonnement på Natur og miljø Bulletin (230 kroner)

J
YMSE MEDIER har det de senere år dukket opp en
del kritikk av de «dommedagsgreiene» som vi
natur- og miljøvernere «profeterte» på 1960-tal
let. Et nytt eksempel får vi — av alle steder — i
Natur og miljø nr. 3/2000 der Erling Fossen kan
fortelle oss at «alle dommedagsprofetiene som

kom på 6o-tallet ikke har slått til. Alle som er rimelig
edruelige ser jo at de store glohale miljøkatast rofene
som er spådd ikke har inntruffet». Han får støtte av
både Natur og Ungdoms leder Einar Håndlykken, som
mener at «det er blitt tegnet opp en del skremmebil
der som folk ser at ikke stemmer»; samt av Natur
vernforhundets generalsekretær Jørund Ubøe Soma,
som «er den første til å innrømme at vi har tatt feil».

Men hva var det egentlig vi sa den gang? Fremfor
påviste vi at den generelle trend gikk i negativ ret

ning. Sur nedbør, fosfater i vaskemidler, giftsprøyting
i landbruket, «matpakkekjoring», dårlig kosthold,
global matmangel, overbefolkning, sivilisasjonssyk
dommer, hilisme, forurensninger av vann, luft og jord
m.m., var hver for seg bare enkeltområder og faresig
naler som ble trukket frem for å belyse den generelle
utvikling som fant sted. Uten å gripe fatt i de grunn
leggende problemer, ville «miljøtiltak» så som
filtere og renseanlegg bare være kosmetikk
som bare ga en illusjon av positiv utvik
ling, man bare kamuflerte den egentlige
årsak til de veldige problemene som
trer stadig klarere frem.

Jeg har holdt øye med utviklingen
siden 1950-tallet, og har i mange år,
særlig på 1960- og 1970-tallet, vært
aktiv som natur- og miljøverner. Den
kritikk som nå rettes mot 196o-tallets
miljovernere berører nesten ingen av
de sentrale elementer som opptok oss

ri gang, og som man ennå ikke engang
nar begynt å prøve og løse. For utviklingen
har hele tiden bare gått en vei, nemlig feil vei.

Grenser for vern

J
SIN KRONIKK om klassisk naturvern (N&M nr.
3/2000) gikk Naturvernforbundets leder Erik Sol
heim langt tilbake i tiden, for å beskrive utvik
lingen i norsk skog. Både folkemengden og for
bruket av trevirke til byggematerialer og brensel
økte sterkt fram til follcetellingen 1865. Til og

med høylåver ble bygd av laftetømmer, og peisene og
mange av vedovnene var langt fra energieffektive.
Med stabil befolkningsøkning og uendret teknologi
ville det blitt avskoging, som i flere utviklingsland i
vår tid. Norsk skog ble «reddet» med utvandring til
Amerika og effektiv bruk av trevirke her. Etter den
første landsomfattende skogregistreri ngen (ca i 920)

har tilveksten vært mye større enn uttaket av trevirke,
til tross for at noe trelast og mye papir er eksportert.

Mye trevirke er «spart» med bruk av andre materialer
(særlig til varmeisolering), og oljefyring eller el-varme
i stedet for vedfyring. Det er begrensning av virkesbe
hovet heller enn »klassisk» naturvern, som har gitt
oss skog med mange tørre og råtne trestammer, til
beste for blant annet hakkespettene.

For vassdragene er det en lignende, men mye ras
kere utvikling: 150- og 6o-åra var billig vannkraft den
faktoren som bidro mest til industrialisering og vel
standsutvikling. Da var politikerne uvillige til å sette
konsesjonsvilkår som ville fordyre eller redusere
vannkraftprosjek[er. Derfor ble blant annet Vinstra
og Ahjoravassdragene i Oppland bygd ut med mange
og til dels stygge reguleringer av fjellvann. I 70- og 8o-
åra var det de enorme forekomstene av olje og >

-i 7

De plagsomme -

«dommedagsgreiene»

DEBATT

KanskjeenrOd ?
fonduegryte i år.

Det er alltid vanskelig med

de som har alt.

Som ikke trenger flere slips
eller badesåper fra BodyShop.

Hvor mange fonduegryter sliter
man egentlig ut i løpet av et liv?

Vi tillater oss å foreslå en annerledes gave.

Et medlemskap i Norges Naturvernforbund...
...eller et abonnement på Natur og miljø Bulletin.

Dette er gaver som forhåpentligvis gleder mer under treet
enn nok en krystalidings med nisselue.

Klipp <

________________________________________________

Ja, jeg vil gjerne gi (mottakers navn):

Adresse:

Send denne blanketten til:

NORGES
NATURVERNFORBUND
Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo

III: Ket,lI B.rq.r

)

a

På 1960- og 1970-tallet for
utså vi at hvis ikke trenden ble

snudd, ville følgene av de enorme
natur- og miljøhærverk som pågår

kontinuerlig over hele jorden, først og

rv fremst ramme våre barnebarn og oldeharn.
Det vil si at den fulle effekten av disse

odeleggelsene ville begynne å vise
seg på slutten av dette århundre,

altså om o—roo år. Først da kan
vi bedømme hvem som var
«rimelig edruelige».

Skulle noen være interessert
i hva vi «dommedagspro

feter» sa om grunnleggende
miljoprublemer den gang,

inviteres de til et besøk på
httij:/Jhome.sol.no/adolph/imeulser.htm,

Der har jeg skrevet litt om det.

Mitt navn:

Adresse:

2+’J NORGES
T,T NATURVERNFORBUND

ADOLPH DENIS HORN

http:’wnabivem.no- nalurvem@natucvem rio
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> naturgass under Nordsjøen som ga mest igjen for
investert kapital, så Statoil ble en bedre «melkeku»
enn Statkraft.

Den første verneplanen for vassdrag ble vedtatt
våren 1973, med helt spesielle forutsetninger: Før
oljekrisen (senere samme år) var oljeprisen så lav at
det var ingen økonomisk grunn til å bruke noe annet
enn fyringsolje (eller parafin) til oppvarming. Hvis
det likevel ble behov for mer el-kraft, kunne det skaf
fes med å bygge varmekraftverk med olje- eller kull-
fyring som i Sverige og Danmark, og med omtrent
samme kostnad som for videre vannkraftutbygging.
Derfor var vern av vassdrag en svært billig form for
«klassisk» naturvern da.

Med høy oljepris (i perioden 1973—85) ble det bety
delig omlegging fra oljefyring til el-varme, og oljefyring
av kraftverk ble helt uaktuelt. Utbyggingspresset mot
vassdrag økte igjen; men med nulivekst i industrien
var det plass til både vekst av strømforbruket til opp
varming og vern av mange vassdrag. Da den fjerde ver
neplanen for vassdrag ble vedtatt for noen år siden, var
det påvist store gassforekomster utenfor Midt-Norge,
som (om nødvendig) kunne benyttes til kraftproduk
sjon i stedet for vassdragene som ble vernet. Dermed

var venn av vass
drag igjen en billig

Disse eksemplene viser at
form for «klassisk

«klassisk» naturvern er noe naturvern».
vi har rad til, riar vi likevel Disse eksem
kan dekke alle rimelige plene viser at
menneskelige behov «klassisk» natur

vern er noe vi har
råd til, når vi likevel kan dekke alle rimelige mennes
kelige behov. «Klassisk» naturvern er da egentlig noe
vi oppnår, når vi klarer å produsere det vi virkelig
trenger med så liten innsats av naturressurser at noe
av naturen kan reserveres for ikkemenneskelige for
mål. Dette er enkelt og greit innen lokale og nasjonale
rammer, men komplisert og vanskelig når vi utvider
perspektivet til hele Europa og hele verden.

Vi stanset som nevnt veksten i vår kraftkrevende
industri da utvinning av olje og naturgass korn opp
som mer lønnsom vekstnæring. Med stagnasjon her

Utmelding

D
ET ER MED TUNGT HJERTE jeg melder meg ut

av Norges Naturvernforbund. Aldri har
naturvern vært viktigere enn nå. Såkalt
urørt natur er nesten umulig å finne lenger.

Særlig gjelder dette i skogsmark.
Siden 1992 har vi kjempet mot etablering av Regi

onfelt Østlandet. Dag Hareide lovte oss støtte — men
ikke lenge etter gikk han av som leder. I møte på Asta
i Amot lovet Heidi Sørensen oss støtte om vi klarte å
etablere stor lokal motstand. Det klarte vi, men den
store støtten uteble. Da Naturvernforbundet listet
opp de ti viktigste naturvernsaker i Norge, ble ikke
Regionfelt Østlandet nevnt. Skuffelsen var stor, dette
er tross alt norgeshistoriens største arealinngrep.
Områdene er dessuten av de siste med tilnærmet vill
markspreg i skogsiandskap.

I den tida Naturvernforbundet kjempet i mot
bakke, hadde jeg ikke hjerte til å melde meg ut. Siden
kom skytefeltsaken såvidt på dagsorden igjen, og jeg
fikk nytt mot.

ble det sterk vekst i tilsvarende industri i visse andre
land, der el-kraften kommer fra kullkraftverk eller kjer
nekraftverk. Det er kjekt å ha noen urorte vassdrag i
Jotunheimen og på Hardangervidda; men konsekven
sen av ikkeproduksjon av ren vannkraft her er altså
større produksjon av
uren kullkraft og kjerne-
kraft i visse andre land! Vi
kan hevde at vi ikke har
noe ansvar for stort for
bruk og forurensende
produksjon av alumi
nium i andre land; men
vi er ikke villige til å
begrense flytrafikken
som krever mye lett-
metall og drivstoff, og
som antagelig er hoved
årsaken til at ozonlaget
svekkes.

Norge har mindre enn en promille av den globale
folkemengden, og mer enn en prosent av de globale
energiressursene. De norske energiressursene har høy
kvalitet, med store andeler ren vannkraft og relat

-

ren naturgass, mens det i andre «energiland» er
kull og olje som blant annet inneholder mye svovel.
Med våre rike naturressurser har vi råd til å holde oss
utenfor den integrasjonen som nå pågår i Europa; men
vi kan ikke melde oss ut av verdensøkonomien. Vår
eksport av energiråvarer og kraftkrevende metaller er
viktig for vår nasjonaløkonomi, og antakelig like vik
tig for den globale forsyningen av disse varene.

I resten av verden som i Norge bør viktige mennes
kelige behov dekkes, før noe av naturen reserveres for
ikkemenneskelige formål. Dette kan innebære at vi bør
øke vår eksport av kraftkrevende metaller og el-kraft,
for å gi et bidrag til den globale forsyningen av disse
varene som samsvarer med vår andel av globale ener
giressurser. I en framtidig verden med fullstendig
industrialisering og 8—ro milliarder mennesker blir det
nok temmelig trange grenser for «klassisk» naturvern.

JO HERINGSTAD

.

Så kommer utspillene om ulv. Her er Naturvern-
forbundet helt i utakt med en lokalbefolkning som
forsøker å leve av landet. Jeg regner meg selv som
naturverner, men synes at det er helt feilslått å støtte
reetablering av ulv i områder der utmarksnæring er
vesentlig. Ulv er ingen truet dyreart, noe jeg vet bI. a.
fordi jeg kjenner områder på Balkan godt. Jeg synes
forbundet burde ta vare på oss som klorer oss fast i
utkantene, heller enn å motarbeide oss. Vi er en del av
naturen — kanskje minst i like stor grad som byfolk?
Vi trenger forståelse i vårt syn på forvaltning av rov
dyr, vi trenger støtte i kampen mot skytefelt, som for
alltid vil ødelegge villmarkspreget i viktige områder,
og vi trenger en slags forståelse for at dette med driv
stoffpriser ikke er det samme sett fra Oslo sentrum
som fra Trysil.

Uten slik forståelse er det umulig for meg å fortsette
som medlem av Naturvernforbundet, noe jeg er lei for.

HILSEN HENRY JOHNSEN

Produksjon
SCA legger vekt på kontinuerlig
redukslon av råvore- og energitor
bruk, samt minimalisering av av
fall, støy og utslipp til luft.

Transport
Produktkomprimering samt industri
lokalisering bidrar til redusert transport-
behov og lavere emballasjeforbruk.
Dette gir igjen lavere energiforbruk og
mindre utslipp i luften.

lvfali
SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir, og har også dette som viktig råvarekilde i

nye produkter (=resirkulering). Restavfall går
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til oppvarming som kan erstatte an
dre energikilder (f.eks. olje).

DEBATT

GODE MIUDVALG
Det er kjekt å ha

noen urørte vassdrag
i Jotunheimeri og

på Hardangervidda;
men konsekvensen av
ikkeproduksjon av ren
vannkraft her er altså
større produksjon av

uren kullkraft
og kjernekraft i visse

andre land!
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Fornybar råvare
Så langt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybore eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvaltes,
og for hvert tre som hugges plantes tre
nye trær.
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Gi åbetS,

Er du glad i naturen?
Vil du gjerne ta vare p den?
Blekkulf og vennene hans
ønsker seg flere miljø
detektiver!
berfor gir vi n bort &ets

kuuIeste gave. Hold deg fast,
for dette er ikke til & tro!

Ikke nok med
det. bet kommer
en Cb med
Blekkulfs
beste i samme
pakke. Alt er pakket inn i
gavepapir og med til og fra lapp
fylt ut!!

Resten av aret f& den glade
pakkemottaker mange fine
blader og andre hemmelige
overraskelser.

Alt dette for bare
250 kroner!

rtong

j

.

Oppgave 1:
Pelle er på vei for å
plukke ut melkekar
tongene fra søppelhau
gen. Hvor mange finner
han?

2

i

.
.
.

beste gae!Oppgave 2:
På den ene siden av
melkekartongen finner
du 11
bobler.
Hvis du setter sammen
bokstavene riktig vil
du finne ut hva som er
lurt å gjøre med
melkekartongene.

Oppgave 3:
Kan du hjelpe Blekkulf
å velge mellom vei A
eller 8 for å komme
gjennom labyrinten til
mel kekartongene?

Oppgave 4:
Sprelline har laget 3
drager.
De flyter rundt hulter
til bulter.
Kan du finne ut hvilken
drage hun holder i?

Fra rikk
til lorikk 2

5

bu kan ri gi bort et
medlemsskap i Blekkulfs
Miljødetektiver. ben du gir det
til f& velkomstpakke rett hjem
i posten! benne inneholder
flotte plakater og andre
overraskelser.

I. •I •• •••• .... . . •. ......

Ja, takk. Jegvil haé+s beste’gove;
LiBåde medlemskap og CD kr. 250,-
LiBare medlemskap kr. 195,- (søsken kr. 95,-)

Send den innpakkede gaven til:
Navn:
Adr:________________________________

Kan du farge-
legge også?

7’

I0

....... •....•.•..•.....i

uG6eJp asopeu Uj ! iepioq auIjIeJdSV aua6uoije ! e ew ueq Ua!eA Ja ai:
iapioz ua6neqiaddøs ie6uoejajiaw a•i. :JeA6ddo6uo;Jea)IIaw Je6u!use

Postnr/ Sted:_______________________

Født (dag, måned, år):_______________

På kortet skal det stå:

Til: Fra:

d*talt

Betaler:
Navn:

5VARSENbIN&
Avtolenr. 173115/21

__

IekkuIfs
“I. y»”

Adr

Miijødetektiver

Postnr/ Sted; 4::;
GrUnerløkka postkontor

Jeg vil betale for medlemskapet i (antall) år:
0505 OSLO

.1

N&M 2000



C—BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returodresse:

Natur & miljø

Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

Miljøsatstingen i CGDp

gir resultater!

CODP Lierbyen: Verdens første ISO 14001-
mega

sertifiserte daghgvarebutikk.

I MMI! Aftenpostens profilundersøkelse av store norske
virksomheter ble cCop vurdert som nr. i på miljø, samfunns

ansvar og moral innen varehandelen for fjerde år på rad.

CO3 hjelper deg å velge miljø!


