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FIJ
har utropt 2002 til
fjellets ar. Ved inn
gangen til dette iret
vil norske myndighe

ter gjøre det enklere a kjøre scooter på
fjellet og i andre deler av norsk natur.
Allerede i vinter kan det bli tillatt med
organiserte og guidcde snøscooterturer i
hele landet. Kommu
nene skal også få
adgang til å apne for
scooterkjøring langs
ubrøytede veier i skog
og fjell.

Liberaliseringen
skjer samtidig med at
åtte kommuner deltar i
et prøveprosjekt hvor
de selv forvalter motor
ferdsel i utmark. Men
Mil jøverndepartemen
tet vil ikke en gang
vente pa resultatene
før ordningen blir gjort

INN HOLD

gjeldene for hele landet.
Mens ahnorme hyttefelt, veier og

andre tekniske inngrep spiser en stadig
større del av norsk natur, åpner myndig
hetene dc resterende delene for motor
ferdsel. Ordningen blir forsvart med sær
deles tynn argumentasjon. Myndighe
tene tviholder på at kommunene selv

kan avgjøre om de skal
åpne for flere scooterl
oyper. Men hvor reelt er
dette valget hvis høy
fjellshotell og turopera
torer i nabokommunen
kan friste med scootcr
turer til spektakulære
fjelltopper og utsikts
punkt? Hvem vil nekte
sine egne innbyggere
inntekter og arbeids
plasser da? Som direl
båren ved Rondablikk
hoyfjellshotell papeker
ovenfor Natur & miljø

Bulletin, vil tillatelse til kjøring med
scooter opplagt bli en konkurransefor
del.

l’olitil<ernc har lagt seg paddeflate for
press fra scooter-entusiaster og nærings
liv uten støtte i opinionen. I en undersø
kelse Norsk Gallup gjennomførte i vår
ble 633 personer spurt om det bør bli let
tere å bruke motorkjøretøy i norsk
utmark. Bare prÔsent var helt enige i
utsagnet, mens io prosent var ganske
enig. Derimot var hele prosent helt
uenige i utsagnet. Konklusjonen er sole
klar: Den liberaliseringen myndighetene
na er i ferd mcd å gjennomføre, har
minimal støtte i befolkningen.

Vi vil derfor oppfordre leserne til å gi
lokale og sentrale myndigheter klar
beskjed: La 2002 bli fjellets, og ikke scoo
terens år.

Nå kommer siste slag

om vassdragene.

til Bedre luft
til Begre trivs
til Piggfritt i Drammen

Vi ønsker at vi alle kan stå sammen for et mer miljovennlig Drammen. Med denne kampanjen håper vi å kunne motivere deg

som kjører med piggdekk til å prøve piggfritt. Piggfne vinterdekk er dokumentert bedre for miljøet; - og er et kjærkomment

bidrag for å oppnå renere luft. Prov en piggfn sesong du også. Vi tror du vil bli gledelig overrasket.
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15• Fritt frem for scooter?
I Finnmark har annenhver husstand snøscooter. Nå kommer

scooter-trafikken sørover.
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Vi møtte vår nye miljøvernminister under

klimaforhandlingene i Marrakech.

• Det økologiske
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Vi testerjulematen -

med økologisk vn.

Har du fast bopel i Drammen, kan du nå få inntil 1000,- når du leverer inn piggdekkene dine

ved samtidig kjøp av piggfrie vinte,rdekk. Ordningen gjelder for perioden 29.08.01 - 30.04.02.

Søknadsskjema for refusjon fåes hos lokale bil- og dekkforhandlere eller Drammen kommune

For mer informasjon, ta kontakt med: Drammen kommune informasjonssenteret:’32 806090

wwwdrammenkommuneno
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Av AUDUN GARBrRO

clv om mange selska

S
per ennå ikke har
tatt formell heslut
ning om a investere,

ligger rnilliardplanene for
innenlands bruk av gass klare.
En gjennomgang viser at det
er planlagt å bruke mellom 0,4
og 0,5 milliarder kroner på slik
gissbruk. En del av prosjek
ein’ er avhengige av statlig

st gi le, mens andre kan stå på
‘ti.

HER ER OVERSIKTEN:
Midt-Norge
I ler er det planlagt gassroi Il
ning fra ‘l’jeldbergodden in i

Trondheirnsijorden. I et
ningen skal først og ti titt

levere gass til det pl,il,i’.1r
gasskraftverket p Skt ipti. Av
ledningens kapasitet i. ‘i
milliarderstand,irdkiihiklain
ter, vil gasskraftvirki’t la 2

milliarder, I ull igi’, ei
mulig mccl fiirgrennigei tra
ledningen til bli ni i i nei

Trondheim. tas gi ni er
beregnet a koste inellnni i, t3
og ro milliardt’i konie;.

[lorda land
N.itnrgass Vest AS vil bygge
‘,.i:srørlednIng fra Kollsnes til
Itergen for distribusjon av
iitorgass til oppvarming i
Itergens-området. l’rislappen
vil trolig bli på mellom 250 og

ioo millioner kroner, og pro
sjektet har fått 20 millioner
kroner over årets statshudsjet i.

Administrerende direktør
Aksel Skjervheim er takk ni’ i i

lig for støtten, men mener 1w i

sjektel sannsynligvis trenger
en offentlig støtte pa 20 tro

sent for å la seg realisere.
Rttrledningen får en kapisi

tetpå 250 til .gsi millionerstan
dardk nbi k knieter gass årlig.
Foreløl tig lc,i rtlagt et startbehov
i bergensregionen er 20 millio
ner st i nclardkuhikkmeter.

Selskapet skal ta endelig
Iteslnlning om investeringen i
jinnar llyggmgenkan dermed
starte neste sommer og være
terdie, høsten 2003.

Naturgass Vest er også i ferd
med å bygge et anlegg for ENG
pa Kollsnes, som skal stå ferdig

200 g Anlegget vil bruke inntil
Oo millioner standardknbi Isk
meter gass arlig, og forsyne
industri, ferger og forsyn i ngs

for å knytte seg til Polen-led
ningen, samt tilsynelatende
bred støtte i Stortinget for økt
bruk av naturgass innenlands,
forteller Tore Wiese-llansen.
Firmaet Siv.ing. 1bre Wiese
Hansen AS har fatt i oppdrag å
utrede mulighetene.— Begge fylkene og indus
trien har kommet sammen for
å finne ut hvor Sørlandet star i
denne sammenhengen. Sør
landet har jo ganske mye
kraftkrevende tungindustri
som også er store forbrukere
av råstoffer, spesielt Faleon
bridge og Elkem. I løpet av et
par måneder skal vi kartlegge
hvor mye gass det er behov for,
sier Wiese-Hansen.

Oslo
Tidligere olje og en ergiminis
ter Olav Akselsen vil videre-
føre rørledningen fra Gren-
land til Østfold, Vestfold og
Oslo. Ifølge Dagsavisen ser
han for seg at husholdninger i
Oslo blir varmet opp på gass i
slutten av dette tiaret.

Utbygging av infrastruktur

for gass vil føre til en direkte

utkonkurrering av bioenergi,

mener daglig leder Silje Schei

rveitdal i Norsk bioenergifor

•ening.

Tveitdal innremmer at det i

enkelte tilfeller er fornuftig å

bruke gass, slik som i industrielle

prosesser. Men mener dette

behovet kan dekkes ved å frakte

gassen på tank, fremfor å inves

tere milliarder i gassrørledninger.

Hun vil i stedet bygge ut fjernvar

menettet.- satser man på fjernvarme

legger man til rette for bruk av

alle de fornybare energikildene,

enten det er varmepumper, bioe

nergi eller spillvarme, påpeker

Tveitdal. Hun mener det er rela

tivt god økonomi i å bruke bioe

nergi, spillvarme fra industrien og

varmepumper, men at statssub

sidier til gass vil gjøre det lønn

somt for private å benytte den

fossile energikilden fremfor for

nybar energi.

De norskeC02-utslippene er i

dag om lag 42 millioner tonn. I

løpet av ti år ønsker Arbeiderpar

tiet og LO ønsker å bruke opptil

10 milliarder standardkubikkme

ter gass i Norge. Uten rensing vil

dette gi utslipp av 23,4 millioner

tonn CO2, viser en utregning N&M

Bulletin har gjort på bakgrunn av

tall fra statistisk sentralbyrå.

For mens mange av planene

om utbygging av gass

rørledninger og gasskraftverk er

svært konkrete, er det høyst

usikkert i hvor stor grad man vil

benytte ny, utslippsfri teknologi.

Avtalen om å bygge gassrør

ledning mellom Norge og Polen

har ytterligere aktualisert gass-

planene på Sørlandet,

Grenland og rundt

Oslofjorden.

Også KrF og Heyre

er positive til økt bruk

av naturgass. I Heyres

program for stortingsperioden

2001-05 skriver partiet at det er

behov for en offensiv satsing på

distribusjon og bruk av naturgass

innenlands.

Full
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skip. Kostnadene vil trolig bli
godt over i oo millioner kroner.

Rogaland
t.yse Energi vil bruke inntil oo
millioner på gassrørledning til
Nord-Jæren. Ledningen skal i
første rekke forsyne industri
og gi fjernvarme til boliger.

Selskapet lukter på mulig
hetene for å bygge gasskraft
verk, eventuelt forurensnings
fritt. Kraftverket vil i så fall
kunne levere strøm til platt
former i Nordsjøen, og dermed
erstatte svært torurensende
gassturbiner. Beslutningen er
ennå ikke tatt, men rørled
ningen har kapasitet til også å
forsyne et kraftverk.

I 1-laugesund har selskapet
Gasnor et 29 kilometer langt
ledningsnett og selger om lag
35,6 millioner standardku
bikkmeter gass årlig, største
kunde er Hydro Aluminium
Karmøy, som bruker om lag 2(2

millioner standard kubikkme
ter arlig. Ifølge Gasnor reduse
rer deres gassC02-utslippene
med 27 400 tonn årlig.

Gasnor planlegger a bygge
et anlegg for produksjon av fly
tende gass (LNG) pa Karmøy til
52 millioner kroner Anlegget

vil kunne produsere 6o tonn
flytende naturgass per døgn,
tilsvarende 8o.ooo liter olje.
Viktige kunder blir ferge- og
kysttrafikken, der NO-utslip
pene kan reduseres ved å gå
over fra olje til gass.

— Vi må ha et perspektiv på
so til o år fremover. Vi ønsker
en ledning som kan ta 4- mil
liarder standardkuhikkmeter.
Ilvis vi kommer dit at vi kan
hygge forurensningsfrie gass-
kraftverk, er det dumt å under
dimensjonere, sier Stale l’veit i
selskapet Vekst i Grenland.

Prisen pa de to rørledning’
ene blir om lag 3, milliarder
kroner til sammen. I tillegg
kommer videreføring innover
land til 700 millioner.

Skagerak Energi har lansert
bygging av gasskraftverk i
regionen. Planene har fått
støtte fra blant annet Jens Stol
tenherg og tidligdre olje- og
energiminister Olav Akselsen.

I lydro mener det er økono
misk lønnsomt å anlegge en
gassrørledning til t ;renland
selv uten at det bygges et gass
kraftverlc.

Sørlandet
I Agderfylkene vurderer man
ogsa å bygge gassrørledning.
Bakgrunnen er mulighetene

I

__________

-

Norske selskaper planlegger å bruke rundt 6,5 milliarder kroner på å
tilrett&egge for innenlands bruk av gass. I tillegg er flere selskaper
og fylker i gang med å planlegge nye prosjekter.

Grenland
I Grenland planlegges to gass
rørledninger, en for våtgass fra
Kårstø og en for tørrgass fra
ledningen som skal bygges til
Polen. Mulig ferdigstilling i
2006—8.

Dimensjonen pa ledningene
dehatteres heftig. Eksisterende
industri kan ta i bruk 750 mil
lioner standardkubikkmeter
tørrgass. Miljøverneme frykter
at en ledning med stor kapasi
tet vil åpne for forurensende
gasskraft og utkonkurrere for
nybare ene rgikilder. Nærings
livet vil derimot hygge stort:

Oslo, Østfold og
Vestfold: Knytter
seg til ledning i
Grenland.

KART: St.,tens kartverk
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Av JENS P. TOLDNÆS

1-lormonhermere er stoffer
som kan påvirke hormonba
lansen hos mennesker og dyr.
En rekke av disse stoffene blir
nå forbudt. Det dreier seg om
nonylfenoler, oktylfenoler og
de såkalte etoksilatene av
disse.

På grunn av sine tekniske
egenskaper er stoffene mye
brukt i hilpleiemidler, maling,
lakk og rengjoringsprodukter.
Neste år blir disse stoffene for
budt i Norge.

Ikke maling og lakk
Forbudet, som gjelder fra i.

januar omfatter imidlertid
ikke maling, lakk og smøreol
jer, da det, ifølge Statens foru
rensningstilsyn (SFT), ikke er
utviklet gode nok alternativer
for disse produktene.

— Det stemmer at det i
hovedsak er hilpleiemidler og
rengjoringsprodukter som blir
forbudt. i tillegg til at det ikke
finnes gode erstatninger for
maling, lakk og smoreoljer er
det også rengjøringsmidlene
som havner raskest ut i mil
jøet, sier seksjonssjef Anne
Grethe Kolstad i Sl”T.

Får tømme hyllene
Bilpleiemidlenc som blir for
budt ved årsskiftet vil likevel
være i salg et halvt ar framo
ver. Forbrukere som ønsker
opplysninger om hvilke pro
dukter som er miljøskadelige
kan ikke regne med hjelp fra
SFT Forhbndlerne får i stedet
sjansen til å tømme hyllene
sine.

For oss er det ikke aktuelt
å gå ut med produktnavn. Vi

må ha tillit hos produsentene,
sier Kolstad.

Produsentene av de skade
lige produktene har heller
ikke vært forpliktet til i merke
emballasjen med de stoffene
som nå blir forbudt. Forbru
kerne har derfor ingen mulig
het til i lese på forpakningen
for å unngå de skadelige kje
mikaliene.

Hva med tillit hos
forbrukerne?
Naturvernforhundet reagerer
på at SFT alltid fokuserer på
tillit hos produsentene av ska
delige kjemikalier. Organ isa
sjonen har jobbet med honion

hermende stoffer i mange ar,
og kjempet hardt for å få inn
syn i hvem som produserer de
miljøskadel ige st I ene og
hvilke produkter de fin nes.

— SFT burde jo også ha tillit
hos den vanlige lorI)ruker. l)et
får de ikke ved Lii ensidig
beskyttelse av produsentene,
sier ni i Ijøgi rl konsulent Tom
Erik Økland i Naiurvernfor
bundet.

Halv honnør
Økland mener imidlertid SFT
sk,i I ha i’n «halv honnør» for
at myndighetene tar et eget
initiat v i forhold til hormon
hernieri.

— Norge har ikke ord på seg
for å være særlig radikale i sin
kjemikaliepolitikk. At man tar
et eget initiativ som ikke er
styrt av EU er derfor positivt.

Ifølge Økland er det lite
imponerende at det nye forbu
det bare rammer rengjøririgs
og hilpleiemidler.

— Det er riktig at disse stof
fene havner raskt ut i miljøet
via avlopsnettet. Maling, lakk
og smøreoljer havner imidler
tid også i miljøet før eller
senere. PCB-prohlematikken
har vist oss at prisen for å
utsette den slags «regn inger»
er høy, sier han.

Høyere bølger
• Bølgene som slår inn mot
Californias klipper og strender
gjør det med stadig større
intensitet. Ifølge en undersøkelse
som er foretatt av National
Center for Atmospheric Research
har den gjennomsnittlige høyden
på bølgene i Stillehavet økt med
tretti prosent siden 1950.
Resultatene er blitt offentliggjort
i tidskriftet Bulletin of the
American Meteorological Society.
Forskerne påviste denne
tendensen allerede i 1970-årene,
men først etter utførlige analyser
av storm, vindkraft og trykk ved
havoverfiaten er utviklingen
endelig blitt bekreftet.
Surfeentusiastene kan glede seg.

Viktig seier
for vilireinen
• Landbruksdepartementet har
avslått søknaden om utvidet
tamreindrift i Filetjell. Avgjørelsen
sees på som svært viktig for
villreinen.

Villlreinstammen i Lærdal-Årdal
området i Filefjell er på vei
oppover igjen etter at 100 dyr ble

satt ut for om lag fem år siden. En
søknad om utvidet tamreindrift i

i området har imidlertid ligget som
en konstant trussel over den
nyetablerte villreinstammen i flere
år. Nå har Landbruksdeparte
mentet (LD) avslått søknaden.

Sekretær Jan Hageland i VIII
reinrådet er glad for avgjørelsen,
men hevder at villreinen er full
stendig uten rettsvern i Norge.

Denne saken har pågått i årevis
og frontene hør vært til dels
harde. Juridisk burde det
imidlertid ikke vært noen sak i
det hele tatt. Filefjell Tamreinlag
søkte om utvidet drift da
villreinstammen var svak.
Villreinloven er imidlertid helt klar
når det gjelder slike tilfeller, noe
det endelige utfallet av denne
saken har vist, sier han.

Skal kjøre

på olivenolje
• I fremtiden skal dieselbilene i
EU kjøre på drivstoff med opptil 8
prosent planteolje. Det skal
økonomisk støtte og avgiftsfritak
på blo-olje bidra til. Olivenolje er
aktuell som tilsetning i diesel,
skriver lnformation. I enkelte
europeiske land kan man få
olivenolje på tilbud til lavere
literpris enn diesel. Kostnadene
for å endre den til bio-drivstoff er
minimal.

Bilindustrien har erklært seg
enige i at 8 prosent planteolje
ikke vil skade bilmotorene. Siden
planteoljen er en del av naturens
kretsløp, bidrar den ikke til netto
C02-utslipp.

Hotell Opera i Oslo har
lagt 3200 kvadratmeter
merbau-parkett. Det er
et tropisk trevirke som
står på den
internasjonale «rødlista»
over truede arter.

Av TONE MIKALSEN

— Vi ble forsikret av entre
prenøren at merhau var hog
get på sted hvor etterveksten
var sikret, sier konserndirek
tør i Olav Thon gruppen,
Øystein Trøseid.

• Mer enn 1 milliard mennesker

berøres av ørkendannelse og

ørken, skriver Politiken.

- Det er derfor gledelig, at det

nå er internasjonal enighet om at

FN og Verdensbanken i fellesskap

skal være med på å finansiere

prosjekter for å stoppe ørkenens

fremmarsj i de tørre områdene i

Trøseid påstar at (le er opp
tatte av å ta vare på miljøet, og
har blant annet holdt seg unna
teak. De vil ikke bruke merbau
neste gang de skal legge par
kett, hvis de ikke far klarsignal
fra sikre kilder om at mer
bauen er forsvarlig hogget.

Men I [otell Opera må ikke
glemme at det finnes andre
trevirker som står på rødlista.
Vi vet at det er vanskelig å
kontrollere dette for forbruke
ren, og derfor ønsker vi et kon
trollorgan som kan gjøre dette
for kunden, sier Ranum.

Ulovlig hogst
Sørøst-Asia er det området i
verden med høyest avskoging.

Afrika og resten av verden, sier

92-gruppen. Det er en sammen

slutning av 19 danske utviklings

og miljøorganisasjoner.

Gruppen deltok på den femte

konferansen i forbindelse med

FN5 konvensjon mot ørkenspred

ning. Under konferansen fastslo

176 land som er tilsluttet FN-kon

Regnskogen er under strekt
press i dette området, og det er
altså her noe av trevirket i
I-lotell Opera kommer fra.
Ranum forteller at arsaken til
avskogingen er stor etterspør
sel etter tropisk tømmer, og at
myndighetene har drevet en
uforsvarlig hogstpolitikk.

— Store skogsområder i
indonesia og Malaysia er ryd
det for å gi plass til plantasjer.
Ulovlig hogst har også vært et
stort problem. I Indonesia reg
ner vi med at om lag 70 pro
sent er ulovlig hogst. Den
omfattende hogsten gjør at
Merbau kan bli utryddet om få
år, opplyser han.I

vensjonen, å sette av flere penger

til å bekjempe orkendannelse. Det

var enighet om at midlene i FNs

og Verdensbankens globale miljø

pulje, OFF (Global Environment

Facility), ikke bare skulle brukes til

prosjekter under de to FN-kon

vensjonene som omhandler biolo

gisk mangfoldig og jordens klima.

NYHETER

Bannlyser bilpleiemidler
Fra årsskiftet blir en
rekke bilpleiernidler
forbudt. Årsaken er
at de inneholder
hormonhermende
stoffer. Forbrukerne
får imidlertid ikke
greie på hvilke
produkter som blir
forbudt.

NYHE1ER

Ødelagt regnskog
i Hotell Opera

r
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Hotell Opera ble forsikret av entreprenøren at merbau var

hoqget på sted hvor etterveksten var sikret, Ikke stol blindt

på informasjonen, mener Reqnskoqsfondet.

Men kampanjeleder Nils
Ilermann Ranum i Regnskogs
fondet sier at en ikke alltid må
stole på opplysningene en far.

— En ma passe på at opplys
ningene stammer fra en uav
hengig kontroligruppe, sier
han.

å holde hormonene i sjakk.

l’arkett av tresorten merbau er
en av varene som lages av
regnskogstommer. Tømmeret
kommer fra regnskogen i
Indonesia og Mai aysia, som er
sterkt truet av hogst. llvert år
selges det minst



Norges mest truede
plante stikker opp
mellom fortau og
husvegg på Frogner.
Nå kartlegger Natur
vernforbundet andre
truede arter i hoved
stadsområdet.

Av AUDUN GARBERD

(tekst og foto)

Oslo og Akershus-området har
det største biologiske mang
foldet i landet. Samtidig er
presset mot artenes leveområ
der formidahelt. Av og til
belønnes imidlertid naturver
nere med en seier.

«1 [vem redder salamande
ren?», spurte Aftenposten i en
overskrift for ett år siden. Ila
nene lå klare for drenering og
planering av Bergdam men, der
den utrydningstruede store
salamanderen yngler. Ett
knapt år senere nedla kommu
nen byggeforhud rundt dam
men.

— Det som skulle til var et
samarbeid mellom naturvern
organisasjoner, media, skoler,
politikere, velforeninger og
engasjerte innbyggere, kon
kluderer Torbjørn Røberg i
Naturvernforbundet.

8ruker internett
Røber har i et halvt års tid
arbeidet med å kartlegge tru
ede arter i Oslo og Akershus.
Alle sårhare og direkte truede
arter vil bli kartlagt. Et tredve
talis arter vil bli mer innga
ende presentert i rapporten
som kommer ved årsskiftet.
Resultatet vil også bli å finne
på internett, der innbyggere i
Oslo og Akershus kan finne ut
hvilke truede arter de har i sitt
nærmiljø.

--Vi kan ikke stole på myn
dighetene. her må fblk være
vakne, oppfordrer Torhjørn
Roberg.

1-lan håper prosjektet ogsa
vil være til nytte for folk uten
for hovedstadsregionen.

— Vi kommer til å gå gjen
nom alt av lover og regler pa

dette området og se hva som
virker og ikke virker, forteller
han. Som eksempel på det
siste nevner Røberg Grunnlo
vens paragraf 110 om at natu
rens mangfold skal bevares.
Derimot gir Viltlovens
bestemmelser om beskyttelse
i hekke- og yngletid, et reelt
vern, mener Roherg.

Dvergtistel
Vi trenger ikke dra langt for å
finne eksemplene. På Ulvøya,
få kilometer fra Oslo sentrum,
vokser Norges eneste, og ver
dens nordligste bestand av
dvergtistel. l’lanten antas å
være en levning fra varmepe
rioden for 7000 år siden og ble
oppdaget her i landet på mid
ten av i8oo-tallet.

Planten har vokst på et o
kvadratmeter stort omrade
ned mot stranden. l)a tomten
ble solgt i sommer, onsket den
nye eieren a hygge terrasse. Og
siden ingen hadde fortalt han
om den truede tistelen, for
svant det meste av plantens
leveområde under fyllmasse.

Eieren stanset øyeblikkelig
fyllingen på området da han
fikk kjennskap til planten.

— Plan- og bygningsetaten
hadde ingen heftelser på eien
dommen. Dvergtistelen er nok
et eksempel på hvordan utryd
ningstruede arters overlevelse
er overlatt til tilfeldighetene, og
hvordan leveoinrådene skrum
per inn uten at kommunen vet
hva som foregår, sier Roberg.

Norges mest truede
På et fortau i bydelen Frogner
stikker planten legekatte
mynte opp mellom asfalt og
husvegg. Mynten kom antage
lig til Norge med munkene på
ii oo-tallet og ble dyrket i klos
trenes urtehager. Fire indivi
der på Frogner er alt vi har
igjen av bestanden i Norge.

— Dette er Norges mest
akutt truede plante, antagelig
ogsa art, sier Torhjørn Roberg.

• Mer informasjon finner du på:

WWW.flaturvern.no

Klikk deg videre til <prosjekt

truede arter».

MiIøanaIyser
Jordforsk Lab tilbyr miljørelaterte analyser for både

privat og offentlig sektor. Laboratoriet er akkredi

tert for analyse av en rekke miljoparametre som;

kjemiske analyser av forurenset grunn, avløps

og drikkevann, slam, kompost mm. Jordforsk

Lab kan tilby en rekke analyseparametre og

komplette analysepakker knyttet til gjeldende

forskrifter og direktiver. Ta kontakt med oss

hvis du har et analysebehov.

IAl.A4AwII
JUIUJUI Mf

LAB

Frodorik A. D:ihls vei 12, 1432 Às lit. 64 94 81 00

E-post: iordforsklah@jordforsk.no

0

0

Norges mest truede
finseFondet

DELER UT STIPENDIUM TIL VERN AV FJELLNATUR

t!iinsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdelinq v drliqn stipender ønsker
fondet å støtte forskning, undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne norsk fjellmIttir. Fondsmidlene er
basert på en privat gave og utgjør i dag ca 6 millioner kroner.

Styret har i år 2002 anledning til å dele ut stipend(er) på 50 000— 300 000 ki niioi. Fundets styre vurderer
søknadene, men etter behov vil ekstern kompetanse trekkes inn. Styret hnslll lV Oystein Dahle, Gisle
Skogmo, Knut Norman og Arild Adnem. Utdelingen finner sted i mai 20(12

Finsefondet er åpent for alle privatpersoner, organisasjoner eller beiii ille; som faller inn underfondets
formål. Fondet ønsker spesielt å oppfordre til lokale initiativ hvoi siiiin In, iiiiIt og praktiske løsninger
kombineres med nytenkning og dristighet. Finsetondet vil dekke oiniidei hvor andre støttemidler normalt
ikke kan påregnes.

Eget søknadsskjema og fondets statutter fås ved henvendelse lii fondets sekretariat eller på nettstedet
www.naturvern.no/finsefondet. Søknadsfrist: 1. mars 2002. Pinslektel gjennomføres i løpet av en
3-årsperiode, og det utarbeides en rapport om resultitene iv prnsiektet eller tiltaket, eventuelt i form av en
presentasjon ved en senere utdeling.

inscfond

v/Norges Naturvernforbund, Postboks 34? .Soiitiiiiii, 1111)1 Oslo - TIf. 22402400, Faks: 22402410
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Ikkc lvngc’r bcerekraftiq på Grønland: Enorme fuqlekolonier er blitt utryddet av de moderne
(j,onk’nclernes rovdrift på naturen.

Grønlandsk
glansbilde falmer
Den moderne grønlender har Yamaha og Remington,

og tømmer naturen i et tempo ingen trodde var

mulig. En heftet bok på 140 sider med tørre tall om

fauna og fangst har skapt storm på Grønland.

Av JENS P. TOLDNÆS

Grønland 2001. Tusenvis av
seikropper kastes i havet nar
skinnet er fladd av. I leIe hva]
kadaver etterlatus pa isen.
Skutte moskusokser brennes.
Lass med lomvi kjøres på fyl
linga. Døde hvalrosser ligger
og ratner etter at støttennene
er tatt og tonnevis av reker og
hellefisk kastes til måkene.

Den danske forfatteren og
journalisten Kjeld Hansen har
skapt debatt pa Grønland med
si i nye bok Farvel til Grønlands
natur. I boken gjør han grøn
lenderne direkte, og Danmark
o direkte, ansvarlige for et

totalt mislighold av landets
enorme naturressurser.

kesultatet er at enorme fug
ltknloiiier er utryddet. Det
si in mc gjelder for bestander

av hval og hvalross. Eksempel
vis er nesten samtlige bestan
der med polarlomvi i Uum
mannaq kommune utryddet.
Antallet hvithval ved Vest-
Grønland er sunket fra om lag
190001 1982, til om lag Sooo i
1999. Ogsa hvalrossene, som
stort sett blir skutt og kuttet
hodet av, er gått kraftig til
bake.

Kollektivt selvbedrag
hansen mener det hersker en
forestilling om at grønlen
derne lever i en perfekt
balanse med naturen og at det
har vært politisk ukorrekt å
rokke ved denne forestil
lingen. Det hele er et kollek
tivt selvhedrag, mener I lan
sen.

— 1)et er en vakker illusjon,
skapt av velmenende naturel

skere og antropologer. Den
blir stadig brukt for det den er
verdt av populistiske
landske politikere og in tel lek
tuelle. Men det er femti ar
siden grønlenderen steg ut av
kajaken. Nå har han Yainaha
og Remington 222, sier I an
sen.

- Les boken!
Ikke uventet har boken skapt
voldsom røre på Grønland.
Ikke minst i Folketinget, hvor
innleggene har vært mange og
harde. Hansen får imidlertid
sterk støtte på lederplass i
Gronlands største avis, Grøn
landsposten. Avisen mener
hetsen mot boken «er til a
brekke seg av» og hensliller
folk med sterke meninier til å
lese boken før de uttaler seg.
Det har nemlig vist seg at

svært mange av de hardeste
kritikerne uttaler seg ut fra
hva de tror står i boken.

Den guddommelige
fangstmannsglorie er i ferd
med å krakelere. (...) les boken
for det den er: Et debattinnlegg
som er sprengfyllt med rys
tende RYSTENDE — kjens
gjerninger om en natur som
langt fra er som den var, skri
ver avisen blant annet.

Hansen, som i tillegg til sitt
forfatterskap er en anerkjent
miljøjournalist, kritiserer ogsa
Danmark. Blant annet for at
landet ikke har vedtatt restrik
sjoner for Grønlands Ramsar
omrader, 14 år etter at man
sluttet seg til denne fugle
vernokonvensjonen. Han får
støtte fra lederen av Folketing
ets miljøutvalg, Jørn Jespersen,
som sier seg enig i «tingenes

Farvel til Grønlands Natur.

elendige tilstand» pa Grøn
land.

Det store kjøttspillet
I lansen har regnet ut at over
10 000 fritids- og yrkesfangst
menn hvert år fanger og skyter
vilt og fisk tilsvarende 140 kilo
rent kjøtt per innbygger. Lan
det skulle således være mer
enn selvforsynt med kjøtt.
Likevel er selvforsyningsgra
den på ynkelige 24 prosent, og
det importeres årlig om lag
3400 tonn kjøtt. Ønske om
variasjon i kosten, samt at de
tradisjonelle matvarene er
mye dyrere enn de importerte
er med på å øke det enorme

kjøttspillct i Grønlands fangst-
kultur. For fangstmennene er
det mer lonnsomt å ta i mot
offentlig støtte og la kjøttet
ligge igjen på isen.

— Nar gronlenderne kan
kjøpe fem pakker «Iordagskyl
ling» for ioo kroner er det
ingen som vil kjøpe vågeval til
o kroner kiloen, sier I [ansen.

Ogsa Grønlands trekkhun
der har fått andre vaner. Selv
om dette frernkomstmidlet er
i sterk tilbakegang er det sta
dig om lag 25 000 trekkhunder
på Grønland. De spiser stadig
mer importert hundernat, i
stedet for spekk, innvoller og
kjøttrester fra fangsten. •

Trysil satser på rovdyr i stor

skala. Norsk Rovviltsenter Trysil

blir kompetansesenter og opp

levelsespark for hele familien.

Av JENS P. TOLDNÆS

Rovdyr blir vekstnæring i Trysil.
De, av mange, forhatte firbente
skapningene skal trekke turister

og oppmerksomhet til bygda og
regionen. Norsk Rovviltsenter
Trysil skal bli nasjonalt senter for
nordisk rovvilt, melder statsse
kretær i Miljøverndepartementet,
Stein Lier Hansen, i et brev til
Trysil kommune, I praksis betyr
dette at senteret vil få informa
sjons- og forvaltningsmessige
oppgaver av Staten og til gjen
gjeld motta statlig driftstilskudd,
leieinntekter og arbeidsplasser.

Senteret vil etter planen
omfatte rovviltpark, et utstillings
og aktivitetshus og en rovviltoko

logisk kurs- og feltstasjon. Inten
sjonen er å etablere Nordens
største og mest spennende
natursenter hvor samtlige av
Skandinavias rovdyr skal presen
teres, ikke bare <‘de fire store»».

Trysil kommune har, siden høs
ten i fjor, gjennomført et forpro
sjekt som skal utrede rovviltsen
teret nærmere. Dette avsluttes
nå i november. Forprosjektet,
med en prislapp på 1,4 millioner
kroner, er finansiert av staten,
Hedmark fylkeskommune, SNO
Hedmark og Trysil kommune.

Selve rovviltsenteret antas å
koste om lag 100 millioner kroner
pluss inventar og utstillinger.
Senteret blir trolig plassert i Ljør
dalen på grensen mot Sverige.
Området ligger i nærheten av
den kommende Fulufjàllet Natio

nalpark og nær Skandinavias
største turistkonsentrasjon,
området Trysil-Sälen-ldre.

Grønlenderen har tatt steget inn i den moderne tid: - Vårt

bilde av grønlenderne er skapt av velmenende sosialantropolo

qer, sier Kjeld Hansen som har skapt hissiq debatt med sin bok

Rovdyrsenter til 100 millioner
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EUs såkalte habitatdirek
tiv er i ferd med å redde
mange gauper fra vinte
rens jakt i Sverige.
Regjeringen og jegerne
protesterer og saken kan
havne i EU-domstolen.

Av JENS P.TOLDNÆS

E1 J-kommisjonen setter n â
foten ned for deler av den
svenske gaupejakten. FU
mener Sverige bryter unio
nens habitatdirektiv, hvor
gaupa er tatt med under billag
a som blant annet omhandler
forbud mot «hensiktsiøs avli
ving>. FU ber nä svenskene
stoppe vinterens jakt.

— Det dreier seg om den
delen av gaupejakten som
foregår utenfor reinheiteom
rådene. I praksis utgjør dette
om lag halvparten av kvoten,
sier Anders Bjårvall i Natur
vårdsvårket.

Den svenske gaupehestan
den er Skandinavias største og

EU liker ikke
at svenske
jegere skyter
truede arter.

i fjor ble det gitt tillatelse til å
felle i alt 127 dyr, 6g innenfor,
og 58 utenfor reinbeiteomra
dene.

Ifølge iljårvall er den sven
ske regjeringen lite fornøyd
med hUs beslutning, og i et
brev gjør regjeringen det klart
at man anser jakten for for
svarlig. Bjårvall tror imidlertid
ikke at brevet vil påvirle FU
kommisjonens beslutning.

— At FU gjør om beslut
ningen anser jeg som usann
synlig. Det betyr at saken kan
havne i EU-domstolen og bli
endelig avgjort der, sier han.

Ogsa svenske jegere reage
rer pa beslutningen. Jegerorga
nisasjonene ønsker gaupa som
jakthart vilt, i tillegg til at
arten «beskyldes» for å drepe
mye rådyr, en art jegerne ogsa
er interessert i.

- Foreløpig virker del ikke
som om jegerne har vaknet
helt i denne saken, men det vil
nok skje, sier ltjårvall.

Forbruk
med stil

I\i å har snart tredve är pas

sert siden kona og jeg landet pà

de ytterste, men ikke helt nøgne

øer sydøst i Oslofjorden. Vårt jor

diske gods fikk plass i to ryggsek

ker, og ni bæreposer. Her skulle

det leves på lag med naturen og

våre økologiske fotavtrykk bli av

det slaget som blide sommerbøl

ger lett hvisker bort fra stranden.

Familien la seg til katt som kunne

spise fiskemiddagsrester, satte

poteter, sådde salat og startet

forøvrig friskt opp med kaninene:

Grill, Gryte, Frikassé, og Stek.

Spist er spist for lenge siden.

Det vil f.eks. si: Skulle vi flytte na,

ville vi trenge ni trailere hvorav

minst én til å frakte tolv års opp

hopning av datautstyr i et utall

varianter, men med det

fellestrekk, at samtlige befant

seg hinsides fantasiens grenser i

1972.

Noen har problemer med å

forestille seg hvordan det kan

være mulig for folk flest, om 20

år, å bruke dobbelt så mye som i

dag. Vi må medgi at akkurat den

problemstillingen sliter vi ikke

særlig mye med. For å bli overbe

vist er det nok å åpne døra til

skapet i boden og derved utløse

et ras av flere generasjoner

mobiltelefoner, ingen eldre enn ti

år. Davi kom til Hvalerøyene

hadde vi telefonnummer 38 og

måtte ringe opp sentralen for å

komme oss ut i verden. Forøvrig

hadde vi to sykler. Nå har vi fire

fasttelefoner og to mobile, fire

sykler samt to biler, og vi

frekventerer flyplassen oftere

enn våre foreldre besøkte buss

holdeplassen.

Hva har skjedd - var det dette

vi ville? Ja og nei. Fordi vi ønsket

å engasjere oss i samfunnet

utenfor hagegjerdet og utenfor

kommunegrensen, ble vi

konfronteret med noen krav og

noen kjøreregler, en logistikk,

som slukte oss bit for bit. Velger

man å være aktiv deltager i

dagens samfunn, kreves mobili

tet og en rekke kommunikative

evner og redskaper. Man skal

være tilstede med rett ressurs til

rett tid på den mest effektive

måten. Til kommunikasjonen

hører også at man gjennom

adferd hevder posisjon på samf

munnets sentrale arenaer. Og en

oppdager fort at posisjonering

ofte er knyttet til produkter som

signaliserer ønsket betydning. Du

er det du gjør. Og dess mer du

har, dess mer kan du gjøre.

Finnes det noe annet svar på

ovenstående dilemma enn at

såkalt miljøpositive mennesker

som forfaller til ovennevnte for

bruksnivå, ikke fortjener annet

enn all den pepperen de kan få?

Vel. Vi lover å tygge i oss egenav

let pepper så tårene spruter.

Samtidig tillater vi oss å formidle

følgende erfaring. Glem alt prei

ket om personlig holdnings

endring. I de brutale møter med

virkeligheten er holdninger»

ikke mer verdt enn møllspist ull.

Det som teller i forhold til det

hverdagslige strev er kunnskap,

ferdighet, posisjon, bekvemme

lighet og lønnsomhet. Skal vi

oppnå et forbruk som er bære-

kraftig, må vi bygge opp produkt-

kunnskap, skape reelle valgmu

ligheter gjennom okodesign og

ny produktutvikling og ikke

minst, skape en kultur der det

gode liv handler om muligheten

til å sette gode spor. Før bære-

kraft skjer med stil, skjer det ikke.

Vesterøy

ARILD ÅDNEM

DUELLEN

Bør kommunene får mer
miljøansvar?

I løpet av 2002-2005 vil kommunene få stadig større ansvar for
naturverdiene. Den Norske Turistforening (DNT) frykter penge
makta. Kommunenes Sentralforbund (KS) mener delegering av

ansvar fra stat til kommune er positivt for demokratiet.

Av TONE MIKALSEN, foto: CHRISTIAN E. NORBERG-SCHIJLZ-.....
Steinar Storelv, spesialkonsulent i Kommunenes Jan Olav Nybo, fagsjef Den Norske Turistforening.
Sentralforbund.

I. En stortingsmelding foreslår å gi mer ansvar til kommunene. Vil det stimulere til okt kunn
skap og forståelse for miljøvern?

c

0
0

For KS er det et gjennombrudd at sentrale stortingspolitikere ser på

lokaldemokratiet som en god mulighet til et bedre miljøvernarbeid.

Kommunen er en del av den offentlige forvaltning, og vi må ha tro

på oss selv som innbyggere, ikke bare på administrasjonen.

-/

DNT er skeptisk til delegering av miljeansvar fordi vi er redd tunge

nærings- og utbyggingsinteresser vil vinne over miljø og friluftsliv.

Kommunene tenker på arbeidsplasser og inntekter, og da taper ofte

de myke verdiene. Vi håper at nærhet til sakene vil føre til kunnskap,

forståelse og engasjement. På sikt kan nok resultatet i mange kom

muner bli økt ansvarliggjøring, og at miljøet tas på alvor. Gaupejakt
stoppet av EU

2. Vil mer ansvar fare til liberal politikk på områder som for eksempel scooterkjøring, hytte-
bygging og rovviltforvaltning?

-- -

Snøsooterkjøring kan være et gode, og vi tror at kommunen gjen- Det er på disse tre saksfeltene vi frykter utviklingen mest. Her må

nom mer ansvar på motorferdselsområdet finner gode løsninger på kommunen ta upopulære avgjørelser overfor sine innbyggere, og

hvor motorene skal starte og stoppe. Rovviltforvaltning er et kom- det er alltid vanskelig. Vi er redd for at det etableres hyttefelt på

plisert område. Her bør nasjonale mål sikres, og kommunene må bekostning av frilufts- og naturverdier. Vi mener også at motorferd

forholde seg til disse føringene. sel i utmark og rovviltpolitikk i stor grad handler om nasjonale ver

dier, og egner seg derfor ikke for lokal styring.

3. Er den miljøfaglige kompetansen i kommunene god nok’

Både ja og nei. Kommunens kompetanse henger ikke bare sammen Kunnskapen varierer kommunene i mellom, I noen kommuner er

med hvorvidt kommunen har en miljøvernleder eller ikke. Miljefaglig både kunnskap, forståelse og holdninger på plass, og de ønsker at

kompetanse er ikke bare naturforvaltning og økologi, men også et kommunen skal være et vindu utad når det gjelder miljø, I andre

holdningsspørsmål. Synlige miljøansatte er også viktig for å få dialog kommuner er kunnskapen for dårlig, og enkelte kommuner kan

med innbyggerne. starte med å få tilbake miljøvernrådgiver/sjef-stillingen som har for

svunnet. Å samarbeide med andre kommuner for å utveksle kompe

tanse er også en mulighet, Samt hente kompetanse fra frivillige

organisasjoner.

4. Kan inngrep som ødelegger naturen lettere få gjennomslag i næringssvake kommuner?

It,ire dersom kommuner velger kortsiktige næringsinteresser frem
ni l.iiiqsiktig forvaltning av naturen. Men om vi klarer å få en hold

iiiiiq ‘om fører til at kommunen tenker langsiktig, da trenger en ikke

I’Iyiiire seg. Oppdrettsnæringen fikk erfare at kortsiktig gevinst

l.iii di ‘tore skader. Kommunen vil bli tvunget til å tenke miljø.

Ja. Mange kommuner mener at naturen bør brukes eller omformes,

ellers er den ikke til nytte. Vi mener mulighetene innen naturbasert

reiseliv og opplevelsesturisme ikke er utnyttet godt nok.
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‘De vil

Vi er i Alta. Stedet hvor snoscooter nær
mest er religion. Vi ser dem nesten på
hvert et hushjørne. Forretningene gjør big
husiness. Og nettopp forrretningene, og
da snakker vi ikke bare om dem i Alta,
kan gå enda bedre tider i møte. For scoo
tertrafikken brer om seg.

Allerede i vinter kan det bli tillatt med
organiserte og guidede scooter-turer over
hele landet. Det er et politisk ønske om at

rge
det skal være muligheter for folk som dri
ver næring å skaffe seg inntekter gjennom
dette. I tillegg skal kommunene få adgang
til å åpne for scooterkjoring langs ubrøy
tede veier i skog og fjell. Reiselivsnæ
ringen og politikere i Finnrnark hevder at
snøscooterbasert turisme har et stort vek
spotensial. Nord-finsk reiseliv viser til
over ioo millioner kroner i omsetning i
snøscooterrelatert reiseliv.

I Finnmark befinner det seg 12

475 scootere, det vil si at halvpar

ten av alle husstander i Finnmark

har scooter. Bjørn Hansen (t.h) og

Dag T. Elqvin i Naturvernforbun

det i Finnmark bor i scooterens
mekka og jobber for restriktiv en
scooterpolitikk.

Skandia har meget strenge kriterier for hvilke bedrifter de ønsker å investere sine fondsmidler i. Totalt har Skandia definert mellom 200 og

300 bedrifter som de to grønne fondene kan plassere i. Skandia sprer investeringene på bedrifter i flere land, og på verdensbasis har sel

skapet nærmere 100 medarbeidere engasjert i dette analysearbeidet.

Skandia Mijjnvest
Skandia Grønt Norden -

‘årlig geomefrisk gjennomsnitt Avkastningstallene erpr 03,08.01.

scoote
be er naturvernere og
bor midt i scooterens
mekka. Bjørn Hansen
og Dag T. Eigvin
kjemper for skogens ro.

Miljofreakene som vant fremtiden
Det var en gang for nesten 12 år siden. Da lanserte vi vårt første grønne fond. Den gangen en nyvinnnde tanke som fikk mange av våre kol

leger til å dra på smilebåndet. tdéen gikk ut på å investere i selskaper som skulle tjene godt på at det fantes miljeutfordringer. Nå, mange år

senere, får vi stadig bekreftet at dette var en klok beslutning og svært god butikk for våre andelseiere.

Skandla MiIjøinvest ble etablert i 1989, og er et globalt aksjefond som satser på aksjer i selskaper som produserer miljovennhige produkter.

Fondet investerer i internasjonale miljøteknologiselskaper som har produkter og tjenester som benyttes for å løse miljøutfordringer.

Skandla Grønt Norden, etablert i 1989. ser bort fra selskaper som er skadelige for miljøet. Fondet leter etter bedrifter som har en fokusert

mjøprofil og miljøvennhig eller miljønøytral produksjonsprosess og produkter/tjenester. Bedriftene skal ha en gjennomtenkt miljøstrategi for

sin virksomhet. Mihjøteknologi, energi, IT, finans og telekommunikasjon er eksempler på bransjer fondet investerer i.

Av TONE MIKALSEN (tekst og foto)

Årlig avkastning stste 5 år:

20,27%
13,49%

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastningen vil bl.a. avhenge av markeds-utviklingen, fondets
risiko og provisjoner, samt forvalterens dyktighet. Avkastningen kan bli negativ som
folge av kurstap.

Ta kontakt på www.skandiafondene.no . Skaiidi.i
Eller telefon 55 26 06 00 og telefax 55 26 06 01 Det et he, det tItt,,
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SNØ 5 CO OT ER E

> I mars i fjor narkedsforte reiselivssel
skapet [)estinasjon Alta guidede seooter
turer til Nordlysobservatoriet på I laldde.
Dit går det ikke snøscooterloype, og arran
gorene var avhengig av, og fikk flere dis
pensasjoner til scooterturer.

- Naturvernforbundet anket, og fikk
medhold fra fylkesmannen. Men Natur
vernkrhundet an meldte kommunen like
vel fordi de ga flere dispensasjoner for
turer til l-[aldde etter anken. Alta kom
mune hadde medvirket til ulovlig kjøring,
mener Flansen.

— Det viser en total arroganse, skyter
Elgvin inn.

Ordføreren var en av dem som ga scoo

terkjørerne klarsignal. Nå sitter hun pa
Stortinget. Påtalernyndigheten har ikke
behandlet anmeldelsen etter T8 maneder.
Naturvernforhundet ha Økokrim foreta
en juridisk vurdering av saken, noe de
ikke gjorde. De sa at kommunens handle
mate var «sterkt kritikkverdig», men fant
det likevel ikke hensiktsmessig å ilegge
foretaksstraff.

Klarer ikke presset
Naturvernforhundet liker ikke at korn
munene skal få stadig mer makt i scooter
spørsmål.

- Når kommunene skal godkjenne
organiserte scootersafarier kan de slippe

løs alle som registrerer seg som reiselivs
bedrift i foretaksregisteret, og som vil slå
opp et telt. Registrering koster 1980 kro
ner, opplyser Elgvin.

1Jan er i likhet med I [ansen alvolig
bekymret. For de tror ikke at det kommu
nale selvstyret er i stand til å stå imot pres
set fra snøscooterhrukerne. Bortsett fra i
svart urbane strøk som for eksempel
Oslo. Nordmarka vil neppe bli invadert av
scoote re.

Motstanden i Oslo har sammenheng
med høy utdanning og tradisjoner for at i
marka skal det være stille, sier Elgvin.

1Jan frykter at naturfaglige argumenter
ikke vil bli lagt til grunn dersom innhyg

rjan Halvorsen, Eirik Hoås og Jonas
Hauqen (10.klcisse) kjører scooter og i
likhet med andre ungdommer bærer de
scooterjakker. De skulle gjerne sett at det
var lov til å kjøre scooter overalt.

gerne får bestemme mer. Politikerne vil
gjerne imøtekomme velgerne og har i til
legg seooter selv, t ilføyer Elgvin.

— Men er ikke dette et løft for demokrntiet?
At innbyggeroe selvfår bestemme?

— Dette er et eksempel på en svakhet
ved demokratiet. Dersom stortingspoliti -

kere vil gjøre problemstillingen omkring
forlystelseskjøring med scooter til en sak
for det kommunale selvstyret, kan de
starte med å åpne for snøscooterløyper i
Nordmarkas kjerne en søndag formiddag.
Er det større mening med en slik tur på
Finnmarksvidda enn i Nordmarka, bare
fordi et knapt flertall i det lokale selvsty
ret i Fin nmark vil ha det slik, spør Elgvin.

Lykke fremfor nytte

Idag er det kun lov å kjøre i løyper til hyt
tefelt som ligger mer enn 2,5 kilometer fra
vei. Reiselivsnæringa i ginnmark har til
gjengelig 5400 kilometer snøscooterloy
per i Finnmark. A bruke scooteren til ren
forlystelseskjøring, og komme hjem uten
fangst var ikke allment akseptert tidligere.
Men na mener Hansen og Eigvin at nytte
perspeklivet fullstendig er byttet ut med
lykkeperspektivet. Det er 12475 seootere
i Finnmark, det vil si at halvparten av alle
husstander i Finnmark disponerer seoo
ter. I Norge er det registrert 48000 snøsco
otere. Dersom Østlandet med sine 5oo.ooo
hustander, utviklet en like liberal scooter
politikk som i Finnmark, vil antallet bli
250.001) scootere.

Villmannskjøring. lorsøpling av natu
ren. Støy. Dødsulykker. Bensinstriper i
snøen. Eim av eksos. i.mai arrangementer
finner sted langs scooterløyper, og det har
medført fyll og bråk. Ungdommer fortel-
ler at de pleier å kjøre scooter i boligfelt
når de har tatt seg en «liten en».

— Dyrelivet blir også berørt av seooter
kjøringen. Hvis rovfugl som leter etter
hekkeplasser blir forstyrret av scooter kan
de hende at de drar fra området, og kan
skje ikke finner hekkeplass den sesongen,
understreker Elgvin.

-- Når en har scooter er det lettere å
bringe med seg varer. Da blir det ofte mer
varer, men en trenger ikke å la soppelet
ligge igjen i naturen, fortsetter Elgvin.

Jagland i Scooterland
«Dette er jo sabla moro». I vår var den tid
ligere utenriksministeren og skientusias
ten Torbjørn Jagland på seootertur i Alta.
Finnmarkingene skal få mer frihet til å
kjøre scooter, lovte han samtidig som han
ga full gass og kjørte inn i friluftsomradet
Baskades. Slike uttaleser liker Elgvin og
Hansen darlig.

— Scooterentusiastene vet å benytte seg
av referansepersoner. Det sikrer media-
oppslag.

Men generalsekretæren i Norges Snøs
cooterforening, Karl Ivar Kristensen,
avkrefter at de bruker kjendiser til å tale
scooterens sak.

— Når de kommer til Alta, er det kjendi
sene som ber m å få seootertur. Vi synes
at det er greit å gi politikerne et innhlikk i
hva seooterkjoring er, slik at de vet hva de
snakker om, sier Kristensen.

I lan mener at selv de verste scooter
motstanderne kan smelte etter en scoo
tertur på vidda. Deretter blir de scooter
kjørenes fremste a mbassadører.

— Jaqland mener at det ligger et potensial
får reiscliv i scooternæringen.

Ja, men vi ønsker ikke finske tilstan
der her. Det er greit med litt scootertu
risme, sier Kristensen som guidet de ulov -

lige turene opp til Nordlysohservatoriet.
—Da ble det oppstyr, flirer han.
Han påpeker at Norges Snøscooterfor

hund ikke ønsker fri ferdsel, men egne
merkede løyper vekk fra der skiloperne
ferdes. Kristensen synes scooterkjoring er
en fin måte å ta med seg familien på tur.

-— Friluftsliv hør ikke bare være forhe
holdt maeho gutta, sier Kristensen.

Klasseskille
Han forteller at Alta hotell holder stengt
om påsken. Årsak: Alle er pa vidda og kjø
rer scooter. Blant hytteierne er det i ferd
med å utvikle seg et klasseskille. De som
har hytte ved scooterløyper får mer for
hytta si ved salg enn dem som ikke har
det. Selv har Kristensen hytte ved scoo
terløype.

—Men det betyr ikke at de får kjøre over
trappa mi, sier han.

— Hva med støpplagene scooterkjøring med
fører?

—De nye seooterne med firetaks moto
rer hører du ikke på i o meters avstand,
påstår Kristensen.

Norges Snøscooterforhund påstår at det
finnes dokumentasjon på at støy fra snøs
cooteren ikke har negativ innvirkning på
dyrelivet. En snøscooter med motoren i
gang skremmer ikke dyrene. Den kan
kjøre helt bort til dyrene uten at de reage
rer. Dyrene rømmer når de ser mennesker
til fots eller på ski. Universitetet iTromsø
gjennomførte i 1990 en undersøkelse pa
Svalbard. Undersøkelsen kunne ikke på
noen måte påvise at den eksisterende
snøscootertrafikken reduserer det fysiske
velvære hos reinsdyrene pa Svalbard. For
skeren Erik Reihmers skriver i en artikkel
i tidsskriftet Fauna at «hjortedyrs flukt og
fluktreaksjoner påvirkes sterkere av per
soner til fots enn av snøscootere».

— Vis respekt
Kristensen reagerer på snøscootermot
standerens argumenter.

— Vi krever ikke at folk på sjøen skal
bruke seil, fremfor pahengsmotor, sier
Kristensen, som mener at saken dreier seg
mye om ha respekt for hverandres inter
esser. Han ser fram til at et nytt kull med
miljøvernkonsulenter blir uteksaminert
fra landhrukshøyskolen på As.

-- De vi har i dag har gått i samme
klasse, o har samme syn, pastar han.

Men Hansen og Elgvin vil ha en restrik
tiv linje. De vil ha færre løyper og i hvert
fall ikke sammenhinding av løypenettet.
De tror egne turistløyper vil føre til at den
totale kjøringen øker, for lokalhefolk
ningen vil kreve å få benytte de samme
løypene. I [vis det blir liberalisering ma en
også ha en økning av midlene til oppsyn.

Og når det gjelder potensialet for scoo
terturisme, mener de at Finland allerede
har erobret markedet for det. Da hør
Norge og Finnmark gjøre det motsatte.

Selge stillheten.B

L

_

Dag T. Elgvin prøver å ta loven i hånd for
å stoppe den ulovlige scooterkjøringen.
Men det er ikke alltid at det hjelper.

Generalsekretær i Norges Snøscooterfor
bund, Karl Ivar Kristensen, guidet de
ulovlige turene opp til Nordlysobservato
riet i fjor.
- Da ble det oppstyr, flirer han.

Bjørn Hansen (t.v) og Dag T. Elgvin Naturvern forbundet i Finnmark liker ikke at kommunene skal få stadig mer makt i scooterspørs
mål. De tror ikke at det kommunale seivstyret er i stand til å stå imot presset til snøscooterbrukerne.
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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 haretomfat
tende miljøprogram der grunnprinsippeter
kontinuerlige forbedringer.

Forurensningene fra fly er den største
miljøbelastningen. Derfor legger vi ekstra
stor vekt pa å velge den best tilgjengelige
teknologi når vi fornyer vår flyflåte. Vi har
valgt Boeing 737, Airbus 340/330/321 og
de Havilland Q400—fly som tilfredstillerog
bygges etter de strengeste miljøkrav. Dette
forertilytterligereforbedringavSAS miljø
effektivitets indeks.

Les gjerne mer om vårt miljøarbeid i SAS
Miljoarsrapport 2000 som ervurdertaven
internasjonal miljørevisor. Dufinnerden på
internet www.scandinavian.net eller du kan
bestilleeteksemplar på telefon +47 64 81
80 25. fax +47 64 81 83 70 ellere-mail
fliels_eirik.nertun@sas.no.

It’s Scandinavian

IIIIii

spar energi
IIIil”

spar penger
spar miljøet

WWW.ENOKNORGE.NO

-NETTSTEDET FOR DEG SOM ER OPPTATT AV ENERGIBRUK OG ENERGISPARINGA STAR ALLIANCE MEMBER

D) fl’

Vi går gjerne igjennom huset ditt sammen med deg og kommer med for-
— slag til hvordan strømforbruket kan reduseres med enkle enøktiltak.

Kontakt din nærmeste Elfag installatør idag!

elfag 81549 080 eller wwweIfagno

Vi er eksperter på glass!
Funksjonsglass, glassinn

bygging, speilvegger,
innramming, glassrepara
sjoner — vi behersker alle
områdene. Skifter knuste

ruter gjør vi også...

Glassfagkjeden
Pilkington

Team Partner
Telefon 815 33 022

www.pilkington.com

ELFAG - NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

0
PILKIM roN
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INTERVJU ET

«Jeg håper jo
de kreftene i Ap som står på for

miljøet vil vinne frem.»

• Med
entusiasme

oskarpe ord
Det tok ikke Børge Brende mange
dager i ministerstolen før han
skjelte ut briter og amerikanere
og fikk ros fra miljøbevegelsen.

Av AUDUN GARBERO

(tekst og foto)

MARRAKECH 7. NOvEMBER. Klimaforhandlinger. Om lag 20 nord
menn sitter på hotell Atlas og venter på en orientering om for
handlingenes gang.

Endelig kommer Norges nye miljøvernminister, Børge Brende.
Tar runden for å hilse pä alle. Takker for sist og spør hvordan det
går på en måte som virker oppriktig interessert.

Deretter, stående midt i rommet, orienterer han i en forry
kende fart om forhandlingene, norske posisjoner og utfallet av
siste møte. Sper på med vitser og latter.

En av miljovernerne i rommet lener seg over mot meg og hvis
ker: «Han er jævlig offensiv. Fortsetter han slik tror jeg det blir
den beste miljøvernministeren vi noensinne har hatt.»

SENERE FÅR Vi LITT Til) med Brende i hotell lobbyen.
De to største utfordringene verden står ovenfor er uten tvil

klima og fattigdom. De to tingene henger også sammen, derfor er
det viktigste å ha en god og realistisk politikk for å redusere
utslippene av klimagasser, mener miljøvernministeren. >

<Vi må sørge for at områder
som er vernet, virkelig har et

ordentlig vern. Her skal vi ikke
inngå kompromisser.»
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INTERVJUET

Flere nasjonale saker vekker også hans
engasjement. Vi må få en klar grense mel
lom olje- og gassaktivitet på den ene siden
og fiskeri på den andre, mener llrende.
Dessuten nevner han miljøgifter og opp
rydding i gamle synder, samt biodiversi
tet.

Vi må sørge for at områder som er
vernet, virkelig har et ordentlig vern. lier
skal vi ikke inngå kompromisser, lover
den ferske miljøvernministeren. Og nev
ner til slutt vannkraft. 1-ler kan han vise til
eget engasjement for vern av så vel Bre-
heimen/Stryn, som Øvre Otta.

—HøYRE ER FKKJ-DfrTPAÅ’TnTsom har projilert
sc’q mest på miljøsaker. Vil du endre dette
«iniaget»?

- Dette er jo en samarbeidsregjering.
Det som gjør at vi kan føre en amhisiøs
politikk er Sem-erklaringen. Den legger
opp til en mer arnbisitts miljøpolitikk enn
forrige regjering. Lykkes vi tror jeg samar
heids regjeringen vil få et godt miljø-etter-
mæle, sier Brende, som likevel regner med
kritikk fra både fra miljoorganisasjoner og
næringsorganisasjoner. I første omgang er
han imidlertid spent på hvor Arbeider
partiet plasserer seg.

— Foreløpig kan man jo få inntrykk av
at Ap vil kritisere oss fra høyre side. For
eksempel mente de det var unødvendig
med en tilleggsrnelding pä klima. Men jeg
håper jo de kreftene i Ap som står på for
miljøet vil vinne frem.

S-\MARBEIDSREGJERINuEN lover at en
vesentlig del av Norges klimafor
pliktelse skal tas nasjonalt. Vi skal
med andre ord ikke bare basere
oss på å kjøpe utslippskvoter fra
utlandet. Men Brende men vil
ikke tallfeste «vesentlig».

-- Jeg vil ikke la meg lure ut i det
minefeltet der, men vi må ha et

nasjonalt kvotesystem som er slik at det
blir lønnsomt å redusere utslippene. Og vi
får jo ikke ned utslippene uten at det blir
ubehagelig for noen. Det er åpenbart.

— Du vil vel bli nødt til å kjempe mot parti
feller, ikke minst i klimapolitikken?

— Ja, absolutt. Og jo lenger vi kommer
med det nasjonale kvotesystemet for kli-
magasser, jo tydeligere ser vi hvor vanske
lig dette blir. Fordelen er at dette står ned.
felt i Sem-erkleringen. Vi har et amhisiøst
mål, sä får vi se hvordan det ender.

i [AR OFFENTLIG SEKTOR værtflink nok i kli
mapolitikken, eller kunne man for eksempel
tatt i brukjiere el-biler?

— Før var offentlig sektor tidligere ute
enn privat sektor. Slik er det ikke alltid
lenger, og det bor vi nok forsøke å endre.
El-biler er jo veldig bra, sier Brende, tar
pause ett sekund og fortsetter:

— Staten er selvsagt viktig, men også
kommunene. Tenk for eksempel på hele
hjemmesykepleien og parkeringsvaktene,
de burde jo brukt el-biler.

—-Så det vil du ta initiativforåfci igang?
— Ja, det er en god idé!

Mins BRENDES AMBISJONER for klimapolitik
ken stopper ikke ved landegrensen.

— Vi skal føre en mer offensiv klimapo
litikk, ikke bare nasjonalt, men også inter
nasjonalt. Vi har ikke tenkt å legge oss
flate for de verste klimasynderne. Jeg har
da også gitt USA en dragelse her i dag, for-

«Tenk for eksempel på
hele hjemmesykepleien og

parkeringsvaktene, de burde
jo brukt el-biler.»

teller Brende.
«Et sorgelig kapittel» var karakteristik

ken han ga USAs klimapolitikk. I friskeste
laget mente mange og miljovernministe
ren måtte bruke deler av dagen i Marra
kech til å forsvare uttalelsen over en skur
rende mobil-linje.

Miljøvernministeren er derimot godt
fornøyd med at deltagerne på klimakon
feransen har klart å bli enige om straff for
de som ikke overholder sine forpliktelser.
De må i neste omgang ta igjen denne
reduksjonen med et tillegg på 30 prosent.
En nyvinning i internasjonale miljoavta
ler, og dessuten en forutsetning for at han
del med kvoter skal fungere.

l’Å SLUTTEN Av 80-TALLET var Brende leder i
Unge 1-løyre og partiets nye wonder-boy.
Ungdomspartiets miljøprogram ble pus
set opp og spisset til. Det ble ganske for
pliktende, ikke minst på klimabiten,
mener hovedpersonen selv.

— Har du selv vært medlem av noen miljø; -

organisasjon?
For en gangs skyld bruker llrende litt’

tid før han svarer. Tenker seg om. 1-lar, har
ikke? Kanskje Turistforeningen? Brende
er usikker.

— Jeg valgte tidlig â bli mcdi en politisk
ungdomsorganisasjon. Der har jeg fått
utlop for engasjement i miljøsaker.

Selv om han ikke har engasjert seg i
noen miljøorganisasjon, har Brende minst
to gode ting å si om dem.

Vi er helt avhengige av frivillige Orga
nisasjoner som står på for miljøet. De er
motkrefter til andre sterke organisasjoner
som ikke er så opptatt av miljø. Dessuten:
Hvis man gir støtte til miljoorganisasjoner
får man ti ganger mer arbeid igjen. Så det
er en lukrativ investering for staten. Der
for har jeg lovt mer penger til de frivillige
miljoorganisasjonene, sier Brende med et
bredt smil mens han forklarer at «her.
kommer høyremannen frem»:

Det er ikke bare å være snill, man må
jo få noe igjen.

Vi BLIR AvBRurr. Nå må statsråden inn i
konferansesalen. Fra hotell-lobbyen går vi
de få meterene til konferansesenteret i
nabohygget, der Brende skal holde sin før
ste internasjonale tale som miljøvernmi
nister. Mørket har senket seg over Marra
kech og lyden av trommer gir en drama
tisk vclkomst til klimakonferansen.

Før Brende forsvinner inn i salen rekker
vi så vidt . spørre om klimaproblemene

engasjerer han personlig.
— Man kan ikke la være å enga

sjere seg når man ser konsekven
sene. Det blir sagt at rundt Marra

- kech har det ikke regnet på tre år.
Derfor er det så forferdelig tørt
her, forteller Brende og konklude
rer klart:

— Man blir jo engasjert i dette!

Coop om alle sine egne
økologiske produkter under

merkenavnet Coop Natur.
Coop Natur får du kun i Coop Mega, Coop Obs, Coop Prix og Coop Marked.

Na turgass

- trygg og
miljøvennlig

energi!
Ntoraç vil spille en viktig

rolle i (-li mer mi ljO\ (‘nnl g
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Av JENS P. TOLDNÆS

(tekst og foto)

Etter sagnet skal Hakadal være oppka»
etter Flaki, en av 1-larald Harfagres har-’
deste motstandere, som ble drept her. Det
er imidlertid ikke derfor Natur & miljø
avlegger et besøk i dalen som ligger lengst
nord i Nittedal kommune. Vi har nemlig
hørt rosende og resirkulerte rykter om
Romerikes største hruktbu fikk.

Daglig leder Annhjorg Dahl har drevet
brukthutikken i tre år. NOA, ikke Natur
vernforbundet i Oslo og Akershus denne
gang, men Nittedal opplærings- og
arheidssenter, driver virksomheten, som i
tillegg til å hjelpe folk ut i arbeidslivet
skal sørge for at kommunens avfallsres
surser blir utnyttet på en hest mulig måte.
Ny omsetningsrekord i oktober, nærmere
90 000 kroner, burde kanskje også impo
nere økoriomisjefen i en hunnskrapt
Akershus-kommune.

Hatter og glass
Har du sett så flott søppel noen gang,

spør Annbjorg og viser oss en utstilling

som ikke gir assosiasjoner om verken
skrot eller hrukthutikk, snarere Christia
nia Glassmagasin.

Et formidahelt langhord med glass og
krystall fra 1-ladeland og andre steder
funkler blant levende lys.

«Søppelet» er til salgs, og utstillingen er
i ferd med å bli «solgt ned». Da den åpnet
var det tre slike bord. Glassene er ikke
dyre, og kundene kan lese om mange av
produktenes historie og hvem som har
designet dem.

Tidligere fantes det en tilsvarende
salgsutstilling for hatter. Utstillingene er
en del av arbeidstreningen for dem som
jobber her, og de ansatte er i øyeblikket
svært oppdatert på temaet glass.

I tillegg til hrukthutikken finnes det en

Sekker og staver
Folk som jobber her har forskjellige

lags <ryggsekker», sier Annbjørg DahI.
Hun mener imidlertid at alle mennesker
har et eller flere felt de behersker svært
godt i sekkene sine. NOAs oppgave er å
finne og stimulere disse.

Og apropos ryggsekker: I sportsavde
lingen, med det ikke ueffene navnet «B
Sport», finner vi ltergans fra før krigen og
fram til åttitallet. Norrøna og Rondane
sekker henger på rekke og rad sammen
med den gamle blå nylonklassikeren
«Fiur».

Pluss skøyter, ski og digre hambusstaver
som Kong Olav sikkert ville ha godkjent.
1-jan klaget over snau trinsediameter pä
moderne skistaver. I ler ville gamlekongen
garantert blitt fornoyd. Trolig kjerringa
som har gjort I lakadal kjent også.

Tidsreise
En rusletur i hrukthutikken er som en
reise i tid. Varene stammer fra gaver og
dødsho. Her finner vide gamle ernaljerte
sm(irhrødfatene fra sekstitallet i en bety--

delig del av regnhuens farger. Prisen er
rundt femtilappen. Den svarte og grønne
sofaen fra noen tiår tilbake vekker defini
tivt minner, i likhet med den brungule
som formelig syder av syttitall. Noen hun
drelapper for de tidstypiske sofaene som
helt sikkert ville kostet det mangedob
helte på Grünerltkka eller Majorstua.

Digre mørke seksjoner oser mer av åtti
tall. Mens skinntrukne pinnestoler, por
selensdyr, sinkhøtter, symaskiner, bøker
og haljer gir et konglomerat av inntrykk.

Vi bestemmer oss for å kjøpe Norges-
glass som står på rekke og rad. Bra til jule
silda, og umulig å oppdrive i vanlige
hutikker. Og der: Forsyne meg en brusma
skin. Med kullsyrepatroner og det hele.
Og med ett entrer Rolf Falk-Larsen net
thinnen. Med Soda Stream-reklame på lua
i -8. Tidsmaskinen virker. Det gjør sik
kert brusmaskinen og. Det gjelder og ta
seg en anelse sammen for ikke å ende opp
med åttitallets kanskje aller mest håplose
produkt.

Skcdtk(

i,‘kattejakt
i Hakada[
Dalen er mest kjent for en dame med en stav.

Hun bodde langt oppe. Lenger nede i
Hakadalen finner vi en annen dame. Hun

driver bruktbutikk.

v-

1i’
l/

— Serviser er populært, forteller Terje
Andersen i kassa. Hver uke falibyr han
«Ukens Godhit> som går til den som har
det høyeste budet. En holle fra Stavanger
Porselen venter på et godt hjem denne
uken.

Kundene leter og finner. Figgjo Flint og
Egersund. Og Juleplatten fra Porsgrund
Porselen. Den fra 1979 som pussig nok
knuste da kjerringa med staven var bort-
reist og mannen skulle stelle hjemme.

Vi kan trygt anbefale en skattejakt i
1-lakadal. Men vær forsiktig, det er lett å bli
fristet av de underligste objekter, jamfør
brusmaskinen. I lusk at det også går an og
ta med seg litt og gi bort.

dataavdeling, kostymeutleie, verksted for
restaurering av gamle møbler og kafd.

Hakadals hackere
Den gamle 386-pen vi hadde med ble vel
tatt i mot i dataavdelingen. 11cr handler de
som ikke er på nett. De som handler mcd
nett i stedet. Eldre mennesker kjøper skri
vemaskin og elektronisk kabal for en
rimelig penge.

På tirsdag er det langdag. Da kommer
kunder fra fjern, i hvert fall noen, og nær,
for å gi bort og handle. Ofte er de på jakt
etter helt spesielle objekter.

Adresse: Gamle GIitreve 11

1488 Hakadal

Tif: 67064100

Åpningstider:

Tirsdag: 12.00-19.00

Onsdag: 10.00-14.00

Fredag: 08.30-15.00
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Vi kaster aldri et øde-
lagt gullsmykke, men
reparerer det eller
smelter gullet slik at
vi får et nytt produkt.
Men ifølge stipendiat
Kjetil Roine trenger
ikke alt glimre for at
det skal være gull.

Ressurser

penger spart
Av TONE MIKALSEN

Atelier Gull Design i Karl Johans gate i
Oslo, er en av mange gullsmedbutikker
som har verksted hvor en kan reparere
smykker.

— Kundene er spesielt opptatte av å få
reparert arvegods, sier butikkansatt Bente
Lehnert. som tilfoyer at det er mulig å
smelte om gullet også hos andre gullsme
der.

Gull er imidlertid ikke alt som kan gjenn
vinnes. Det amerikanske kopimaskinfir
maet Xerox har i Europa laget sitt eget sys
tem for innsamling og transport av kopi
maskinene til eget gjennvinningsanlegg i
Nederland. Der demonteres de og kompo
nenter som fremdeles har høy kvalitet blir
benyttet om igjen i nye kopimaskiner, mens
resirkulerbart materiale sendes til material
gjenvinning. Toner blir brukt som fargestoff
i skokrem og glass som refleks i veimaling.

— Xerox tjener gode penger på dette. Det
oppnås en goodwill i markedet, noe som
forbedrer bedriftens økonomiske resultat,
sier stipendiat ved industriell økologi,
Kjetil Røine.

Han er tilknyttet Norges Teknisk Viten
skaplige Universitet (NTNU).

Fokus på design
Røine viser også til den norske bedriften

Det er ikke bare
gull som er gull
verdt. Å reparere
et ødelagt
gullsmykke er en
selvfølgelighet, og

slik må en også

tenke når det
gjelder andre pro
dukter. Her ser vi
Bente Lehnert på

Atelier Gull
Design.

— Dersom en skal holde ressurser i
omløp må det fokuseres på materialvalg
og design. Dette er vanskelig ettersom
designere har tusen kriterier de skal for-
holde seg til fra før av. Dersom produk
tene i tillegg skal designes for å samles
inn, demonteres og resirkuleres, blir det
ytterligere aspekter som må tas med i
heslutningene, påpeker Røine

På utlån fra naturen
Begrepet industriell okologi ble introdusert

1989, og benytter naturens økosystemer
som modell for hvordan industriell virk
somhet og aktiviteter skal foregå. I disse sys
temene der alt henger sammen finnes ikke
avfallsprodukter. Industriell økologi kan
bidra til å øke forståelsen for at alt materiale
i samfunnet i dag er på utlån fra naturen.

— De har en forhistorie som ressurs på

utlån fra naturen og fremtid som poten
sielt skadelige stoffer i den samme natu
ren. Ved å la materialer og produkter
inngå i et kretsløp tilsvarende dem i natu
ren, vil bedriften utnytte ressursene
bedre. Råvarene blir billigere, noe som
medfører reduserte kostnader på produk
tene og et miljovennlig forhruksrnønster,
sier Røine.

Mer konkurransedyktig
Røine forteller at tidligere reduserte
bedriftene kostnader ved å effektivisere
arheidskraften. Nå kan en også effektivi
sere ressursbruken. Han mener det øko
nomiske styrer handlingsmonsteret i vel
dig stor grad, men at det finnes bedrifter
som også ønsker å ta ansvar på miljøsida.

— Ikke minst når de opplever at de blir
mer konkurransedyktig, opplyser Røine.

Men vil forhrukeren etterspørre miljø-
vennlige produker? A spå forbrukerens
handlemønster er vanskelig, mener Røine.

-- Det kan på enkelte omrader, for
eksempel på de store globale miljølema
ene som klimasporsmålet, være vanskelig
å se umiddelbare konsekvenser av våre
handlinger. Når effekten av vare hancl
linger i dag først vises og oppleves om 20

år, har vi ikke de store mulighetene til å se
sammenhengene og dermed heller ikke
lære av våre feil. Derfor bor forbrukerne
være sin oppgave bevisst. Det er ikke nød
vendigvis industrien som er den store
stygge ulven når det gjelder bærekraftig
utvikling, sier Kjetil Rine.

I dag er det stort sett arvegods i gull
kundene ønsker å få reparert. I fremtiden
må også andre ting repareres for å hevare
jordkloden som arvegods. S

Tomra som tenker i samme baner. Deres
forretningside er «help the world recy
de». De praktiserer kretslopstanken gjen
nom pantesystem på flasker, men også
gjennom sitt eget produkt pantemaski
nen. Den har også et livslop, og for Tomra
er det viktig hva som skjer med den, og
ikke bare flaskene som den behandler
etter endt levetid. Pantemaskinen inne
holder nemlig også materialer som kan
brukes på nytt.

— Når det gjelder flasker som maskinen
behandler, kan en si at omhruksflasker
forlenger levetiden, mens engangsemhal
lasje kan resirkuleres for deretter å inngå
i nye produkter, sier Røine.

Han tilføyer at dersom dette skal skje må
det eksistere et innsamlingssystem, flas
kene må i tillegg være designet og inne
holde materiale som lar seg gjenvinne.
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ØKONOMI

Nordmenn
stiller ikke krav
Verken offentlige innkjopere eller Kan og Ola
Nordmann stiller krav til miljø. Derfor er det kun et lite
knippe norske bedrifter som satser seriøst på miljø.

Av KRISTIAN JAI-IRE

Det mener Live Rud, rådgiver i GRIP — stif
telsen for bærekraftig forbruk. Rud har
vært sentral i GRIPs arbeid med å under
søke hvorfor norsk næringsliv satser på
miljø. Arbeidet har hittil gitt seg utsiag i to
publikasjoner, de såkalte GRIF Barome
terne. Det siste kom i 1998, og ifølge Rud er
stiftelsen snart ute med et nytt harometer.

— Det er nesten utelukkende bedrifter
som har sine kunder utenfor det nasjonale
markedet som satser skikkelig, bevisst og
seriøst på miljø. I utlandet er det mye høy
ere krav fra kundene om at varer skal
være miljøvennlige, sier hun.

Ikke gode nok pressgrupper
Rud forteller at valget om å være miljø-
vennlig eller ikke koker ned til et enkelt
spørsmål: Lønner dette seg for meg?

— De fleste norske bedrifter ser ikke at
det er gode nok markedsfordeler ved å
satse på miljø. De tenker penger, penger
og penger. Og så lenge de ikke får noen
korreks fra forbrukerne kan de tillate seg
å tenke slik.

- Man blir i hvertfall ikke straffet
dersom bedriften har en god mil
jøprofil, sier Terje Synnestvedt fra
B.edriftsøkonomisk Institutt.

Av TONE MIKALSEN

Synnestvedt tok for seg spørsmålet pà
Synergi 21 om det er økonomisk rasjonelt
å velge leverandører basert på miljøkrite
ner. Han fortalte at valget kan føre til
lavere kostnader for bedriften, og at
bedriften får synliggjort flere mål enn rent

— Norskeforbrukere er rett og slett ikke gode
nok til å sifra?

— Nei, verken proffe innkjøpere i offent
lig sektor, eller folk flest, er flinke nok til å
stille spørsmål. Vi vet ikke hvorfor det er
slik, men antakelig blir det tatt for gitt at
andre i systemet sørger for at varer blir
produsert miljovennlig. Dermed kan folk
tillate seg «å sove litt i timen», tror Rud.

Interesserte ledere
—1 Iva slags konkrete utslag gir det at enkelte
bedri/ler velger å være miljøvennlige?

— Først og fremst at de satser på såkalt
miljøledelse. Det vil si at de kontinuerlig
går gjennom sin egen drift med tanke på a
minske påvirkningen på ytre miljø. Der
nest å dokumentere dette gjennom enten
150 14001— eller EMAS-sertifisering, sier
Rud.

For øvrig opplyser Rud at bedrifter i
Sverige og Danmark, land det kan være
naturlig a sammenlikne seg med, er langt
ivrigere enn sine norske kolleger når det
gjelder slik miljøsertifisering av egen drift.
GRIP har ikke noe svar på hvorfor det er
slik.

profittjag, noe som kan gi positive effekter
for markedet.

— I tillegg tar bedriften et sosialt ansvar
når den er miljøvennlig. Bedrifter er jo
også opptatte av kundens ve og vel, i den
forstand at man søker å ta hensyn til kun-
dens ønsker om å være miljovennlig,
understrekte han.

Synnestvedt forteller videre at en rekke
studier fra USA viser at det er positiv sam
menheng mellom god miljøprofil og
lønnsomhet. — I tillegg vet en at aksjemar
kedet blir påvirket av miljøbegivenheter.

— For de bedrftenc som satser på miljø, hva
er deres drivkraft?

— Det er flerdelt. For det første er det,\
kostnadsreduserende. Det er rett og slet
mye å spare på å være gjerrig med ressurs
bruken. For mange har det og en mar
kedseffekt, de kan profilere seg som mil
jøvennlige. En del ser også fordelen av å
ligge i forkant av pålegg og påbud fra
myndighetene. Dessuten er det sånn at
også bedriftsledere er mennesker. Mye
skyldes rett og slett at bedriftsledere har
en genuin interesse for å ta vare pa mil
jøet, sier Rud.

Gode resultater
— Er det noen sammenheng mellom gode resul
tateter og miljøbevissthet?

— Ja, og dette er en entydig konklusjon i
våre barometer. Bedrifter som tar hensyn
til miljø, er økonomisk gode bedrifter.
Men vi vet ikke hva som er arsaken til
hva: Er det økonomisk gode bedrifter som
tar miljøhensyn, eller er det miljobevisste,
bedrifter som går godt, spør Live Rud.• .)

Studier har vist at for eksempel tildeling
av priser for beste miljørapport, miljøba
serte rankinglister og offentliggjøring av
utslippstall, har gitt endringer i aksjekur
sene opplyser Synnestvedt.

Han konkluderer med at det i noen til
feller vil det lønne seg for bedrifter å være
grønne.

Synnestvedt påpeker også at det ser ut
til å være en trend i retning av at interna
sjonale banker differensierer utlånsbe
tingelsene på grunnlag av lånetakerens
miljøprofil.

En rimelig og utrolig stabil kano til familie-

og turbruk. Norskprodusert i høy kvalitet.

Produseres i standardfargene rød og grønn.

Ta kontakt:

HOPRO A.S
Merdeveien 8, 3676 Notodden

Telefon: 35 01 96 00— Telefax: 35 02 96 01
E-post: salg@nopro.no

www.nopro.no

(ç

Lønner det seg å være grønn?

Ren energi i 100 år

TRONDHEIM ENERGI VERK

HMS-prisen 2001
Helse-, Miljø og Sikkerhetspris ble i år
delt ut i to klasser. Vinnerne ble

For transportører:
Kaneboq Transport AS, Harstad

For kontra ktører: Noteby AS, Oslo

Norsk Petroleumsinstitutt
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ØKOLOG5K JUL

Pakket inn i plast og av varierende kvalitet. øko

logiske frukt og grønsaker er ingen garanti for en

smaksopplevelse.

Du grønne
putrende
Man tager fire personer. Blander

Av JENS P. TOLDNÆS

Hvorfor skal vi kjøpe økologisk mat?
Undersøkelser foretatt av Forbrukerrådet
i Oslo og Akershus viser at okologisk mat
i gjennomsnitt koster 40 prosent mer. Den
er heller ikke helt lett å få tak i.

I tillegg er det få som tror at det er ska
delig å spise «den vanlige maten». Vi skal
ikke ta hele denne debatten her. Vi regis
trerer bare at tilhengerne av økologisk
landbruk mener produksjonsmetodene er
bedre for naturen, og for dyra som er
involvert. Greit nok.

Maten smaker bedre og, sier entusias

tene. Gjør den det? Fire mennesker med
gjennomsnittlige kunnskaper om mat og
drikke ville teste okologisk julemat. I
oktober. Vi ønsket oss klassisk norsk jul-
aften-stemning med ribbe øl og akevitt,
pluss dessert og kaffe. Er det mulig å
skaffe dette på en ettermiddag i Oslo?

Grisene på video
Vi ringte Norsk økokjott, landets nye koo
perativ av økobønder for produksjon og
omsetning av økologisk kjøtt. Vi ble anbe
falt en rekke butikker og endte opp med
«Jacobs på Holtet», tyve minutter med
trikken fra Oslo sentrum. Den svært så
velassorterte dagligvarefot’retningen

hadde et godt utvalg i okologiske varer.
Over kjøttdisken kunne vi se grisene på
video. Det var imidlertid ikke økologiske
griser, fikk vi opplyst. I stedet var de til
nærmet okologiske, det vil si säkalte fri
landsgriser. Butikken, som hadde en rekke
økologiske kjøttvarer, ønsket å ha gris i
sitt vareutvalg, men hadde foreløpig ikke
funnet at kvaliteten var god nok.

Vi handlet i tillegg inn blomkål, gulrøt
ter og diverse frukt, men fant ikke kaffe.
En suppleringstur til en Coop-butikk ga
oss økologisk kaffe og bananer.

Farvel!
Vi måtte si farvel til øl og dram. Brenne
vinsproduksjon er ikke noe tema for øko
bønder i Norge. I Danmark finnes det øko
logisk øl, men vi lyktes ikke å oppdrive
dette i norske butikker.

På vinfronten hadde vi større suksess.
Vinmonopolet kunne tilby to forskjellige
okologiske rødviner uten at vi måtte
innom hestillingsutvalget. Mange vil kan
skje reagere på rødvin til svineribbe, men
vi fant betydelig smaksglede i Chåteau
Los Boldos Cabarnet Sauvignon fra Chile,
og en Di Majo Norana, av samme drue, fra
Italia.

IfolgeVinmonopolet skal begge disse
vinene komme fra rene og giftfrie drue
ranker. Vi fant, uten å være skolerte vin-

Hule poteter
Midtribbestykket 3,1 kilo så flott ut,
var panelet enig om. Enighet var forøvrig

( ioe som preget denne uhøytidelige tes
ten. Adjektivet «flott» var derimot ikke
helt dekkende for gronnsakene og fruk
ten.

Blomkålen hadde såpass mye brunt på
seg, enda vi valgte ut den peneste, at den
havna i søppelbøtta (her skulle vi selvsagt
skrevet «komposten», men Oslo kom
mune er ikke kommet så langt enda).

Potetene var noe bedre, men noen av
dem avslørte enkelte mystiske hulrom
ved skrelling. Ikke lekkert, men det var
dog til å leve med, og det skal sies at de
smakte svært bra.

Det gjorde også gulrottene. Store, flotte
rotfrukter i Snurre Sprett-klassen.

Vi fant ikke øko-svisker og ribba fikk
istedet følge av epler i ovnen. Disse så også
fine ut, og smakte utmerket.

Dessertfrukten var ellers varierende
utseendemessig. Bananene var litt små og
gulbrune. De smakte imidlertid veldig
mye mer banan enn dcvi vanligvis spiser.
Ikke helt uvesentlig etter vårt skjønn.

Ribbe-rekord?
Men vi har spart det beste til slutt, selve
ribba. Da vi hadde spist ferdig lå det to
sma ribbeklosser igjen. Av et stykke i’
kilo. Som en kollega uttrykte det:

Det skal jo ikke være mulig.
Det var det, og det skyldtes verken den

kasserte blomkalen eller rosenkålen vi
ikke fant i butikken. Kjøttet var verken for
fett eller for magert, og hadde, ikke minst,
en nydelig smak Ribba var i tillegg svært
saftig og konsistent uten å være seig. Sum
en av panelets deltagere uttrykte det:

— Svinet virker trent!
For oss som hadde sett «treningsvide

Den» i butikken var det naturlig å spørre
seg om griser som får lov til å springe
rundt faktisk blir bedre å tygge.

Den okologiske kaffen smakte «vanlig,
god kaffe» og det trengte vi etter denne
kjottorgien.

Konklusjonen er at flere av oss kommer
til å satse på okologisk eller tilnærmet
okologisk kjøtt i tida som kommer. Ikke
minst til jul. Gjerne grønnsaker og frukt
og, men da med en porsjon større skepsis
når det gjelder kvaliteten på enkelte
varer. •

godt med et ønske om å lage

okologiskjulemat - og lar det hele

godgjøre seg noen timer i en leilighet

på Torshov Konklusjon:

Griser har godt av

litt mosjon.

smakere, at den chilenske vinen med sin
konsentrerte solbærpregete fruktighet og
faste ettersmak, passet best til det kraftige
kjøttmåltidet.

Appelsinene var tuss1ige. Tynt skall, litt
sure og mer enn nok stein. Da kan det
kanskje være det samme.

Det smaker fantastisk! Natur &
miljøs kulinciriske pcinel besto av

Jens Petter Toldnæs, Tone Mikalsen,
Christian Nordberq-Schulz og

Audun Garberg.

30 NATUR & MIUØ 4.01 NATUR & MILJØ 4.01 31



4À

-



NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

Maridalen gjort en kjempejobh, hvor det
blant annet ble samlet inn hele 8ooo
underskrifter mot golfbanen.

I Maridalen har vi vunnet ioo prosent,
og vel så det: Ikke bare greide vi å kjempe
fram vern, men verneomianget ble dob
belt så stort som det første forslaget! Og
i tillegg greide vi å forhindre at en golf
bane ble en del av verneområdet. Oi sist,
men ikke minst like viktig, fikk vi meiet
gode erfaringer med a bidra i lokale fol
kelige aksjoner i enkeitsaker, sier Ander
se fl.

Flere golfkriger
I-Jan mener Folkeaksjonen for vern av
Maridalen er et meget godt eksempel på
hvordan miljøhevegelsen må organise
res i framtiden:

—- Fange opp folklige engasjement i
enkeltsaker, hjelpe og støtte arbeidet, og
på denne måten vinne nye venner for
våre andre arbeidsoppgaver. Del har vært
en glede å få være med på arbeidet for
vern av Maridalen, selv om det, som de
fleste andre naturvernsaker, har vært en
utho Ide n he t s p ro v e

Men golfkrigen i Oslo og Akershus er
ennå ikke slutt. Golfsporten slar seg kraf
tig fram og etableringer av nye golfbaner
er stadig underplanlegging.

- Nå jobber vi for å forhindre golfbaner
andre steder, blant annet i Son og i Lille-
strøm, opplyser Oddveig Thoresen.

— Kritikk-
verdig av
Bjerke
• Terje Bakke i Brekke Golflduhh er ikke
fornøyd med Sin iljerkes rekordraske
behandling av saken.

— Det førte til at hun ikke tok seg tid til
å lese konsekvensutredningen, hvor det
ble det konkludert at en golfbane ikke
ville være til hinder for kultunlandska
pet. At miljovernministeren ikke tok seg
tid til å lese utredningen er kritikkver
dig, sier Brekke. tJtredningen ble gjort av
blant annet Norsk Institutt for Natur
forskning (NINA) og Norsk institutt for
kulturlandskap (NIKU).

Holder øye
med utbygginger
• Naturvernforbundets lokallag Fron og

Ringebu følger godt med kommunenes pla

ner om utbygging av alpinanlegg og hytter i

Kvitfjell. Store hytter med innlagt strøm er

noe av det som planlegges, og som lokalla

get har lite til overs for. Årsaken er blant

annet energiforbruket som er med på a sikre

Norges plass på verdenstoppen når det gjel

der energiforbruk per innbygger. Rådmannen

skriver i kommunedelpianen for Kvitfjell «at

hensynet til å videreutvikle Kvitfjell som

alpindestinasjon må veie tyngre enn kultur

landskapshensyn>’. I planen legges det opp til

en økning med 8000 senger, og derfor dro

lokallaget på befaring. Under samtalen med

grunneier/setereier kom det fram at han var

sterkt bekymret for fremtidig seterdrift,

melder Gitte Bertelsen i Naturvernforbundet

i Fron og Ringebu.

Forüm for natur
og friluftsliv

• Friluftslivs- og naturvernorganisasjonene i

Nordland har gått sammen om å etablere

Forum for natur og friluftsliv (FNF). Gjennom

FNF Nordland vil organisasjonene arbeide for

at friluftslivet får sin rettmessige plass, både

når det gjelder areal for utøvelse av frilufts

liv, og gode økonomiske betingelser for

organiserte aktiviteter.

FNF Nordland er en del av det landsomfat

tende FNF med en sentral styringsgruppe, og

enheter i hvert fylke. Nordland er et av de

første fylkene hvor drifta ivaretas på hel tid

av daglig leder Erling Abelsen. Han er tilsatt

med kontorsted i Bodø, og Abelsens oppga

ver blir blant annet å gi veiledning og bygge

nettverk mellom organisasjonene i arbeidet

med for eksempel kystsoneplaner, kraftut

byggingssaker og kommunens arealplaner.

Daglig leder skal også arbeide for å sikre

medlemsorganisasjonene best mulig økono

miske betingelser for egne friluftslivsaktivi

teter.

FNF Nordland favner i dag 12 organisasjo

ner som til sammen har 160 lokallag og over

16000 medlemmer.

Medlemmene i FNF Nordland er:

Turistforeningene i Nordland, KFUK-spei

derne i Nordland, KFUM-speiderne i

Nordland, Speiderforbundet i Nordland,

Nordland fylkeslag av Norges Jeger- og Fis

kerforbund, Nordland Røde Kors Hjelpekorps,

Nordland 4H, Norges Folkesportforbund

Nordland, Nordland Orienteringskrets,

Naturvernforbundet i Nordland, Friluftsrå

dene i Nordland (Ofoten Friluftsråd og Salten

Friluftsråd).

Null
Planene om golfbane i
Maridalen er skrinlagt. 20
års naturvernarbeid er kro

hull
net med seier

Av TONE MIKALSEN

rydningsroyser, gamle veifar, åkerlapper
og heitemark. Det var på den siste regje
ringskonferansen for valget at regje
ringen opprettet et verneområde i Man-

Dermed er et svært populært fniluftsom
råde sikret for Oslos befolkning. Et
omrade som hestar av gamle hustufter,

ridalen
— Dette vedtaket er utrolig viktig og

veldig gledelig, sa miljøvernminister Sin
Bjerke til pressen.

Hun og Miljoverndepartementet får
ros av Line Andersen i Naturvernforbun

det i Oslo og Akershus (NOA).
— Vedtaket var jammen på tide. Sin

Bjerke pushet på riktig tidspunkt og sør
get for rekordrask behandling, sier
Andersen.

Hun tilfoyer at allerede for mer enn 20

år siden var det snakk om å verne Man
dalen. NOA har helt siden den gang job
bet for et vernevedtak. De siste årene har
Folkeaksjonen for vern og mot golf i

Sjelden seier
Gjermund Andersen i NOA forteller at
det er meget sjelden at naturvernet kan
vise til en ioo prosent seier.

— I de fleste saker får vi noe, men må
ofre større eller mindre deler av våre mål.
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Naturvernforbundet i
Levanger har innført en fin
tradisjon. Hver høst invite
rer de en av kommunens 7.
klasser til en dag ute i natu
ren. - Dette bør også andre
lokallag gjøre, sier lederen
av Naturvernforbundet i
Nord-Trøndelag

Av TONE MIKALSEN

80km 487.1601 Fredrikstad
Beseksaclr.: Tortijernsens gt.8,
Fredrikstad. 771: 6931 4980.
Faks: 69 31 8527. E-post:
nio@naturvern-ostfold.no.
F)lkesselrr.: Svein Gulberg
Iversen.
Leder: Henning Aatl. Til:
69322237
• OSLO OG AKERSHUS:
Post- og besoksadn:
Maridalsvn. 120, 0461 Oslo.
771:22 38 35 20 Faks:22 71
83 48. Epost: noa@noa.no
Web: http//wwwnoa no Leder:
Line Andersen. Til: 92 68 62
52. Daglig leder: Gjermund
Andersen. E.post:
gjermund@noa.no
Fylkessekretær: Oddveig
Thoresen. epost
oddveig@noa.no.
• HEDMARK: Leder: Arne
Tronsiad, Reskaltha 7.
2480 Koppang. lit
62460685(a),62460026(p).
E-post: a.tronstad@onuine.no
• OPPLAND: Postadr.:
PostBoks 368,
2602 Lillehammer. Til
61268911. epost: sa
io@onhine no Fyikessekr: Kristin
Andel Midunagli Leder: John
Steine. 2676 Heidal, Til:
61 23 57 12 (p), 91 78 13 08 (m)
• BUSKERUD: Pidstadr.:
3322 Darbu. 771:32 750504.
Faks:32758491 epost:
pedroklu@ontlne.nO
Fjilkessekr.: Per Øystein
Klunderud. Lede,: Stein
Andersen, Stevning 2,
3320 Vestlossen. Til,
32 75 73 95 (p). 2248 2607
• VESTFOLD: Postadr: Øvre
Langgt 27,3llOTansDerg
TIf/laks:3331 5901 E-post:
vestfold@naturvern.nO
Kontaklpersorr: Nils Jul
Andersen. mmmsrbom
.Heggvn 3.3118 TØNSBERG.
Til. 33 32 5901 Leder Dag
Abrahamsen. Yngligveien 16.
3184 HORTEN. Til: 33081812.
• TELEMARK: Posl og
bese.’csadr:Velte Mulesv. 16.
3944 Porsgrunn. lit
35 55 79 54. E.posl:
naturvernfortiundettelemark@c
2i.net. Fyfkassekielær: Kirst:
Arvesen. lit 97 53 76 24.
Leder: Herne Artrus.
38lOGnarv 771:35956303(p).
35950938(m)
• AUST-AGDER: Postadr.
4934 Nesgrenda Besoksadr..
Klevgt. 1, Arer4al. TlfIFaks:
37030431.370301 57
Leder. Nils Åge VAingsdai.
Landbe, 4849 Arendal. 771:
37033214 E.post:
nilsav@onllne.no
• VEST-AGDER: Posiadr.:
Boks 718. 4666 Kristiansand.
TlllIa.n: 38 02 52 04.
38 02 46 33. Leder Torb(ern
Frednksen, Granjelon. 33.
4514 Mandal. Til:
3826 l349(p).
• ROGALAND: Beseksad,:
PosiBoks 441,4001 Stavanger.
171:51 528811. Faks:
51 5288 15. E-post
nrrv.rogaland@online.no. Daglig
leder: Erik Thonng. Fbsiadr.:
Boks 441.4001 Stavanger.
Leder: Arne Næsheim. 171:
51 97 5551(a). 51 8521 98(p)

Boka 1201 Sentrum,
5811 Bergen. Beaeksadr:
Jacobsfjorden. Bryggen.
Bergen 71(5531 3857. Faks
55 31 5392. E-posl: natur
ho@ontine no Lede,: Arild
Hermstad,, Bahmergt. 15.
5057 Bergen Til’ 9803 67 62
• SOGN OG FJORDANE:
Postadr.: Boka 470,
6853 Sogndal. Fylkessekretær:
Kristen Breisnes. 711:
90071711. E-post:
kristen,breisnes@vestforsk.no
Leder: Astrid Kalsiveit. Liavegen
39 B. 6800 Ferde. 771:
57 72 53 75 (p(, 57 72 31 30(a).
E.post: ast.kals@online.no
• MØRE OG ROMSDAL:
Postadr.: Boks 153. 6401 Molde.
Øesoksadr.: Siorgata 50, 4 elg.
KontaktperSon: KirsO Moe
Oterhals, Jerma8nveien 8,
6480 Aukra, Til: 71174248 )p(,
71 2684 00 (a). E-posl:
kirsti.moe@c2i.net
• SØR-TRØNDELAG:
Poetadr.: Boka 706,
7407 Trondheim. Beae*sadr.:
Munkegt. 27. Trondheim. 171:
7351 52 24. Faks: 7351 2727.
E-posr:
sortrondelag@naluruern.no
Leder: Ottar Micheisen.
Havstadvn. ilA.
7021 Trondheim. 771:
91 555983(p),725681 03(p).
E-post:
oBar.mlchelsen@iot nlnu.no
• NORD-TRØNDELAG:
Postad,.:Boks 132.
7702 Steinkjer Beseksadr.:
Korigensgt. 18. Steinkjer 771:
74769956 E-posl:
lenangeriapotek rio Leder Per
Flalberg, øvergata Il.
7670 inderay 75’ 74 15 38 01
• NORDLAND: Posladr
PostBoks 1447. 8602 MO I
RANA. Leder Garde Dahi.
Nygata 50.6618 Mdfrska. 79:
75 14 0304 )p(. 75 73 53 73 )a)
E-post
etablererSeflteret3@rnOnet.nO
• TROMS: Postadr. Boks 924,
9251 Tromsø. Beseksadr.:
Skippergt. 118. Tromsø. 771.’
77689960. Faks:7781 1069.
E-post: sutvang@naturvem.no
Kontaktpersovr: Stig Uteang,
Lars Hageeupsvei 38.
9012 Tromsø. til:
77 61 01 29 (p). 77 62 02 56(a).
• FINNMARK: Posladresse
Boks 1176. 9504 Alta. Lede,:
Dag T Elgvin. Furuåsen 8.
95l2Atta 771:784320 il (p).
Eposi dag elguin@c2: nei
• BARENTSHAVKONTORET:
Postadr.: Boka 70, 8082 Leines.
KonlakipersoM: Gunnar Album.
Til 757784 10 Faks:
75 77 84 74 E-post:
alburrn@online.no
• NATUR OG UNGDOM:
Kon1or og postacir.: Torggt 34.
0183 Oslo. E-posl: nfo@nu.no
Lede,: Elin Lerum Boasson. 771:
2332 7400. Faks:23 327410

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET .
‘“ NORGES

NATURVERNFORBUND

Boks 342 Sentrum
0101 Oslo. Norge
Beseksaut:Strippergata 33, Oslo
77l:22 40 24 00
Faks:22 40 24 10
Epost: natervern@naturvern.nO
Intemett. http://w.natLevern.nO
Medlem44onrgant:
Hoveidmedtem: (inkl. Natur G mltje) kr 290.-
Pens1iorrisler og studenter, kr 150.-
Husstandsmedlemmer: kr. 60.-
Livsvarig medemnSkap (inkl. Natur G miljo): kr 5800,-
Medlemmer av Norges Naturvemntombund er automatisk medlem av
det lokal- og tylkesiag vedkommende sokrnem til

Naturvemforbundets fylkeslag:
• HORDALAND: Postadr.:

Ga en halv million til
Naturvernforbundet

Norges Naturvernforbund
ble nylig 531 000 kroner
rikere takket være sveitse
ren Joachim Wyss.

Av TONE MIKALSEN

Den 87 àr gamle apotekeren fra Zug i
Sveits er hetatt av norsk natur, og blant
favorittene er Vestlandet og Lofoten,
Nylig ga Wyss 100 000 sveitserfranc til
Norges Naturvernforbund, og han vil nå
få et fond oppkalt etter seg hvor avkast
ningen går til vern av naturen.

Det er ikke første gang Wyss bidrar
økonomisk. Da Trysil-vassdraget var
truet med utbygging tidlig på 70-tallet ga
sveitseren ‘o ooo kroner i støtte til vern.
Også da Fora i Nord-Trøndelag var truet,
var sveitseren rundhåndet. Oppslag med
Wyss i Dagbladet førte til at en norsk
apoteker ikke ville være dårligere, og ga
et tilsvarende beløp.

55 ganger i Norge
Wyss besøkte Norge første gang i rg.
Siden den gang har han krysset den nor
slw grensen 55 ganger. Tidligere general..
sekretær i Norges Naturvernforbund,
Magne Miditun, kom i kontakt med
Wyss første gang i 1966.

— Da hadde han funnet en vervebro
sjyre pa et hotell, og søkte livsvarig med
lemskap hos oss, opplyser Midttun som
har truffet Wyss flere ganger når han har
vært i Norge.

økende aktivitet
Økonomisjef i Norges Naturvernfor
bund, Marius Gjerset, er naturlig nok
svært glad for gaven.

Dette er en kjempegave som vil bli
forvaltet på en langsiktig mate i et ver
nefond, sier Gjerset. Han tilføyer at lede
ren i Naturvernforbundet, Erik Solheim,
skal lage statutter om hvordan gaven
skal forvaltes i fondet.

— Gaven kommer nok til å øke aktivi
teten i Naturvernforhundet, tror Gjer
set.

Joachim Wyss er betatt
av norsk natur, og blant
fcivorittene er Vestlandet
og Lofoten,

Naturfotografering var en sikker vinner, da Naturvern forbundet i Nord -Trøndelag

tok elevene med ut i naturen, Fra venstre: Ole-Johnny Westruni, Vegard Busklein og

Gerd Buran.

Annerledes-
dagen

Ikke bare konflikter

God reklame for Naturvernforbundet er
tiltaket også. For Flatherg ønsker at for
bundet ikke bare skal bli assosiert med
konflikter i media, som for eksempel
gasskraftverk og rovdyrprohlematikk.

— Ved å ta en skoleklasse ut i naturen
fikk vi fokusere på det positive, nemlig
naturopplevelsen, understreker l”latberg
som oppfordrer andre lokallag til å gjøre
det samme.

— Det koster ikke så mange kroner å
arrangere en slik dag. Vi fikk noen utgif
ter, blant annet på transport, men jeg
tror at dette betaler seg tilbake i form av
økende interesse for naturen, sier Flat
berg.

Tradisjon
Levanger-Avias spanderte to sider på
Naturvernforhundets utradisjonelle sko
ledag. Leserne fikk mulighet til å dele
elevenes inntrykk gjennom reportasjen
de skrev, hvor det blant annet sto: «Vi vil
gjerne takke Naturvernforbundet for vel
dig vakker og morsom dag)>.

Dette er andre gang vi arrangerer en
slik dag og vi kommer nok garantert til å
gjøre det igjen, forsikrer Per Flatberg.•

—I—..

p1 ‘“

I är var det 7, klasse ved Mule skole som
var den heldige klassen. I strålende høst-
vær tilbrakte de dagen ved Skallstuggu
hvor de kunne velge mellom fire aktivi
teter: Nat u rfotografering, utradisjonell
matlaging, plantefarging og fisking.
Ifølge leder av Naturvemforbundet i
Nord-Trøndelag, Per Flat herg, var natur
fotografering en sikker vinner.

— Vi hadde en veldig fin dag, og at sko
leelever er giddesløse fikk vi ingen tegn
på da vi tok dem med på tur, Elevene var
engasjerte og ivrige, forteller Flatberg.

Han synes det er svært viktig å jobbe
med barn. Ved å gi dem en annerledes
skoledag ute i naturen, har Flatherg et
håp om at elevene også tar foreldrene
sine med ut i det grønne.

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen
hvis listen inneholder feil, TIl: 224024 20.
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Naturkalenderen 2002
“Glott fra naturarven”.
Viser det mange hevder:
“Uten Norges j
Naturvernforbund hadde
landet vårt sett
annerledes ut”.
Kr 100 for medlemmer
(kr 150 for ikke medl.)*

Fuglesang-cd
Vår største salgssuksess.
Dobbeltcd med lyder fra
197 nordiske fuglearter.
Kr220 for medlemmer
(kr. 295 for ikke med!. ) *

Termos
med Norges
Naturvernforbunds logo.
Rommer en halv liter. Grei
å ha med på jobben, på
!esesa!en eller på tur.
Kr. 160 for medlemmer —

(Kr 200 for ikke medl. ) *

Lommebok i ekte elgskinn
med Norges Naturvernforbunds
logo. Hendig størrelse og med
god plass.
Kr. 180 for medlenimer
(Kr. 220 for ikke med!. )*

Dyreliv i havet
av Frank Emil Moen og Er!ing
Svensen. - En rikt illustrert
håndbok for den norske marine
faunaen.
Kr 350 for medlemmer
(Kr300 for ikke medi. )*

Cesa
mengder av gode tflbud fra Norges Naturvernforbund!

Gjør julehandelen enkel, og støtt Norges Naturvernforbund samtidig!
Få varene sendt rett hjem til deg, og slipp den hektiske julehandelen. Her er et lite utvalg av de
mange produktene vi tilbyr på våre internettsider (wwwnaturvern.no).

Hvordan alt egentlig var

NATUR til glede og undring

Tekst: SIC-MUND HAOVAR

Foto: JØRN R0HME OLSEN

I

MOTKRAFT
forteller om hvordan folkelig
engasjement redder natur og
verdier. Trivelig lesning for alle
som er glad i naturen.
Kr. 100 for medlemmer
(kr. 140 for ikke medl.)*

Allerede lenge før

mennesket oppstod

startet den nye dagen

med intens fuglesang.

Allerede lenge før

mennesket fantes

blomstret prektige orkideer.

Og sommerfuglene

var mange og fargerike.

Mennesket kom inn

som gjest

i en ferdig verden.

Så ‘overtok»’ han den,

kalte den sin

og begynte å endre den.

Nå har vi snart glemt

hvordan alt

egentlig var.

Kikkert
i turvennlig format med
bæreveske for belte. Stilig
design og enke! i bruk
Kr 350 for medlemmer
(Kr. 398 for ikke medh)*

I—

0

Vil du bli medlem? Medlemspriser:
- Ikke noe problem! Hovedmedlem 320,-
Ba(e kryss av på svar- Student/pensjonist 160,-
slippen. Familiemedlem 60,-
Som medlem av Norges Naturvernforbund får du kundekort hos NSB
til en gunstig pris. Hvis du kjøper for 31.12.01 koster det 280 kr. (etter
nyttår koster det 300 kr.). Kortet gir deg 40% rabatt på grønne avganger
og 10% på hvite avganger.

Jeg vil gjerne bestille følgende varer:
(Vennhigst bruk blokkbokstaver.)

ArM. Artikkel

* Porto kommer i tillegg.

Navn:

Adresse:

E-postadresse:

OJeg er medlem
aJeg vil bli medlem!

o Hovedmedlem
o Student
OPensjonist
o Familiemedlem

Sporsmil?
ikke nei med â ta kontakt med oss! E-post: naturvern@naturvem.no
Telefon: 22 40 24 Inlernett: www.naturvern.no

Faks: 22 40 24 10 Besoksadresse: Skippergata 33. Oslo

Kan sendes
ufrankert.

Adressaten
vil betale
portoen.

SVARSENDING
Avtalenr.:140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo
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Tema: VASSDRAGSVERN ICIH0: VASSL)kA(JSVhKN

—

Fra grønn
strømper til

Knalihard kamp
mot vannkraft
• • Vassdragskampen over alle vass
dragskamper kan man kalle striden
om Alta. Men det var også andre elver
som for noen tiår siden ble forsvart,
om ikke med nebb og klør, så med len
ker og passiv motstand. Mardøla,
Innerdalen og Etna/Dokka, for å nevne
noen.
Natur & miljø har gravd i gamle
arkiver og satt sammen et lite mimre
album. Kanskje er det noen av leserne
som finner igjen seg selv på disse
bildene?

Den knaliharde kampen

om vassdragene er den

viktigste delen av natur-

Av JENS P. TOLONÆS

Der får som en skræk i mig ved det even
tyrlige syn — en skræk for at industriens
lange knoklede arm skulle stikke sig
herind mellom fjeldene og ose av Gjendes
smaragdgronne vann.

foda, man kunne saktens uttrykke seg i
tidligere tider. Sitatet ovenfor skrev
} Tanna Marie Resvoll Hansen (1873—I 943)
i Den Norske Turistforenings årbok i
1917. Resvoll Hansen, som er blitt kalt
Norges første «gronnstrømpe», var dosent
i plantegeografi. Hun talte hyppig på Stor
tinget og engasjerte seg sterkt da Jotun
heimen var truet av vassdragsregulering
rett etter første verdenskrig.

Og hun var ikke alene. Kampen om

Kjettingindustrien
gjorde det bra på sytti

og åttitallet. Budskapet som er blitt et symbol for all

senere kamp mot vassdragsutbygging.

igawatt
vernets historie i Norge.

Og den er ikke over.

Kåre Willoch på befaring i Alta.

-1,

s
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Sivil ulydighet er tung å bære.

Tore Bongo og Raudna Anti viser
fram bøtene sine. Alta-slaget ble
også et viktig symbol for kampen

om samenes rettigheter.

Demonstran
tene kom fra
hele landet.

norske vassdrag hadde pågått i tyve år,
og nådde et foreløpig toppunkt da Turist
foreningen, etter knallharde interne stri
digheter, solgte rettighetene til Tysses
trengene for 240 ooo kroner. Det hadde
neppe skjedd i dag. uansett pengesum.

Fløting først
Skal vi imidlertid ta det helt fra begynnel
sen har vassdragsreguleringen sin historie
fra lenge før elektrisiteten ble oppfunnet
her i landet. I tidligere tider var det vanlig
å regulere vassdrag i forbindelse med tøm
merfløting. Sammenlignet med dagens
oppdemminger var dette beskjedne inn
grep som hadde liten innflytelse på natu
ren. Fløtingsreguleringene justerte bare
de sesongvise svingningene i elvene, og
gjaldt også bare et fåtall vassdrag.

Det var først da elektrisiteten kom det
ble fart i utviklingen. Norge var et økono
misk svakt land ved århundreskiftet, og
det meste som kunne bidra til vekst ble
hilst velkommen. Denne tendensen holdt
seg helt fram til syttitallet. Det ville ikkc
at vassdragsreguleringer var ukont rove:
sielle, men motstanderne var svakere enn
i dag, og de tapte som regel feidene. Slik

Ren energi! Slik reklamerer
kraftselskapene for produk
tet sitt, elektrisk kraft. Det
er en påstand med
modifikasjoner. Hva skjedde
med Alta når man ikke
lenger lot elva leve?

Av JENS p. TOLDNÆS

Ingen røyk. Ingen drivhuseffekt. Ingen
farlige ulykker slik som den i Tsjernobyl.
l’ilhengerne av vannkraft vet å markeds
føre energiformen sin som ren. Men er
den det?

Ikke noen vassdragsuthygging i Norge
har fått større oppmerksomhet enn Alta-
utbyggingen. Som en følge av dette har
også konsekvensene av utbyggingen blitt
svært nøye gjennomgått.

Under konferansen Alta — ti år ettersom
ble arrangert i 1997, forbindelse med at
det var ti år siden Alta Kraftverk stod fer
dig, kom det fram en rekke synlige og
usynlige skader av inngrepet.

Fugl og fisk forsvant
De usynlige skadene dreier seg i hovedsak
om at arter forsvinner. Etter utbyggingen
forsvant blant annet sjeldne fuglearter
som kongeørn, fiskeørn og jaktfalk fra
området. Også fisken ble gradvis borte fra

som de nevnte Tyssestrengene, og ved
Møsvatn i Telemark. Der ble Norges første
kraftverksdam bygget ferdig i 1906 på
tross av kraftige protester.

Vernetanken vinner frem
Sett med miljøvernøyne gikk det bedre
med Gjende og Sjoavassdraget i Jotunhei
men. Her vant Resvoll Hansen og verne-
tanken omsider fram. En mektig allianse
bestående av blant annet Den Norske
Turistforening, Landsforeningen for
Naturfredning (senere Norges Naturvern
forbund), forfatteren Mikkjel Fønhus og
bøndene i Vågå var viktige brikker i denne
kampen. Selv om Vassdragsvesenets
hovedstyre i mai 1923 anbefalte at Bygdin
og Tesse skulle reguleres var kampen om
Gjende og Sjoavassdraget foreløpig vun
net. Femti år senere, i 1973, fikk området
varig vern. Da kom den første vernepla
nen for vassdrag. Senere har det kommet
tre til. Verneplanene har vært viktige,
men har også blitt kritisert fordi vassdra

ie ikke er vernet etter Naturvernioven,
og derfor har et svakere vern enn for
eksempel nasjonalparkene.

deler av elva. Siden rovfuglene befinner
seg øverst i næringspyrarniden regnes
disse som gode indikatorer pä omradets
«økologiske helse».

Også fisken har vist seg å forsvinne.
Først og fremst på grunn av de stadige
endringene i vannstanden som finner sted
i et regulert vassdrag.

I Alta har dette ført til høy dødelighet
.nt ungfisken, og i dømte Alta her

redsrett Statkraft til å betale 375000 kro
ner hvert år til grunneierne i Alta. Retten
fant det bevist at driften av kraftverket
fører til plutselige endringer av vannstan
den som igjen dreper fiskeyngelen.

I tillegg viser det seg at utslipp av varmt
vann fører til opphlomstring av mose av
alger, som også dreper fiskeyngel. Til sam
men har dette ført til en 85 prosents ned
gang i de mest fiskerike delene av elva.
Også storlaksen forsvinner gradvis fra elva.

Plantesamfunn forsvant
Ingen forutså disse konsekvensene på for
hånd, til tross for at utbyggerne mente de
hadde favnet alle ringvirkninger i sine for
håndsundersøkelser.

Men alle arter er ikke like spektalulære
som laks og kongeorn. I de v-formede dal-
partiene som ble neddemt etter utbyg
gingen forsvant de største konsentrasjo
nene av sjeldne planter i Norge. Enkelte
arter, som lapphøstmose vokste bare på

Mardøla og Alta

Seiere ogverneplaner til tross: De fleste av
de store vassdragskampene er vunnet av
utbyggerne. Slik som under striden om
Mardola 1970, da miljøhevegelsen for
første gang tok i bruk sivil ulydighet for å
stanse en utbygging.

Vassdragskampen over alle vassdrags
kamper ble imidlertid «slaget om Alta» i
1981. Konflikten var et eksempel på at «et
kompromiss er når alle er like misforn
øyde». Utbyggingsmotstanderne tapte
kampen om elva ved at dammen faktisk
ble bygget. Kraftutbyggerne måtte, på sin
side, nøye seg med et kraftverk som var
mye mindre enn det de helst ville ha. I
ettertid har mange, deriblant Gro Harlem
Brundtiand, uttalt at Alta-utbyggingen
var et feilgrep. Trolig har utbyggingen,
som også satte samenes rettigheter sterkt
i fokus, gjort det vanskeligere å vinne
frem med tilsvarende prosjekter senere.
Alta-utbyggingen er blitt et slags Norges
mesterskap i angring.

Hvorfor vern?
I sin tale første nyttårsdag 2001,96 år etter
at dammen ved Møsvatn stod ferdig,

Alta-utbyggingen fikk betydelige miljø-

konsekvenser. Fisken forsvant fra deler av

elva og sjeldne fuglearter forsvant.

dette stedet, og forsvant dermed fra Norge
som en følge av utbyggingen. En annen
sjelden grassart, kveinhavre, ble redusert
med 95 prosent, mens den meget sjeldne
planten Masimjelt helt har forsvunnet fra
området.

ønsket man å vite?
Flere forskere har betegnet utbyggingen
som en økologisk katastrofe.

uttalte daværende statsminister Jens Stol
tenberg at de store vannkraftprosjektenes
tid nå er over. Det var gode nyheter, ikke
minst for Spar Saltfjellet-aksjonen som
med gru hadde sett anleggsmaskinene
nærme seg før jul. Samtidig betyr neppe
en slik uttalelse atvannkraftuthygging er
et avsluttet kapittel i norsk historie. Og
hvorfor skulle det være det? vil mange
spørre. Norge har jo vernet 341 vassdrag.
Er ikke det nok? Er ikke vannkraft også en
«ren» energiform sammenlignet med
mange av alternativene?

Motstanderne vil svare at 4000 kilome
ter av Norges elver har redusert van nfø
ring, og at ,ooo kilometer er nærmest tørr-
lagt. De vil også peke på kraftlinjer,
anleggsveier og steintipper. ødelagte fis
keressurser og redusert biologisk mang
fold. Videre vil de hevde at vassdragsregu
leringer kjennetegnes ved at de demmer
ned de mest sentrale og produktive om rå
dene i nedslagsfeltet. De vil peke på tap
for jordbruk og turistnæring. De vil hevde
at ulhygginger gir lokale klimaendringer
og utskilling av kvikksølv som ødelegger
drikkevannet. Blant annet.
Kampen er neppe over.

-- Det er ikke noe annet ord for det, sa
førsteamanuensis Arve Elvebakk, etter
konferansen.

Like alvorlig er det at såvel forskere
som miljøvernere mener det ikke ble gjort
godt nok arbeid når det gjaldt å kartlegge
skadene på forhånd.

Ifølge Elvebakk hadde magasinet den
største konsentrasjonen av sjeldne planter
i Norge. Myndighetene valgte likevel å
stole på kartleggere som sa at det ikke var
noe interessant i området.

Aksjonsgeneral under Alta-striden,
Alfred Nilsen, sa i forbindelse med at Bei
arn ble vernet, at maktutøvelsen under
Alta-utbyggingen hadde vært uhørt
kynisk.

— Inngrepene i naturen har skadet lak
sen i Alta elva, hotaniske skatter og ikke
minst fuglelivet. Advarslene våre ble ikke
hørt. Den skandaløse saksbehandlingen
var det verste med hele Alta-saken, sa han.

At. konsekvensutredningene var sensi
tive for myndighetene viste seg også da
ornitologen og Finnmarks-eksperten Per
Tømmerås ble ansatt for å kartlegge virk
ningene på fuglelivet i Alta. Han



Det er så enkelt, og vi gjør det
hver dag: Et lite trykk på lysbryte
ren - og pæra lyser. Takket være
et formidabelt forarbeid.

Av JENS P. TOLDNÆS

En vassdragsregulering av en viss størrelse
er et voldsomt naturinngrep, og det er
kombinasjonen vannmengde og fall-
høyde som avgjør hvor mye elektrisk
kraft det kan produseres i et vassdrag.

I praksis vil bare en del av denne pro
duksjonsevnen bli utnyttet, og det er som

ENERGIFAKTA
• Den viktigste energistrømmen på
jorden kommer fra sola. Sola driver
vanrikretsløpet fra havet til skyene via
vassdrag og tilbake til havet.
De andre energistrømmene erjordvarme
og gravitasjonskraften mellom jorden,
månen, sola og de andre planetene.

regel økonomiske årsaker som avgjør
hvor stor denne prosenten er. I moderne
vassdragsutbygging økes utnyttelsesgra
den ved at man samler vann fra flere ulike
elver og sjoer i såkalte takrenneprosjekter,
det vil si at vannet samles i en rørgate for
så å føres gjennom en stor kraftstasjon.

Høye demninger kan på denne måten
omskape lange slake elvestrekninger til
store basseng hvor hele fallhøyden kon
sentreres til en kort strekning og utnyttes.

Svingninger
Det er imidlertid ikke bare for å øke den
totale kraftmengden at norske vassdrag er
så sterkt utnyttet som de er. Elektrisk kraft
er en vrien vare å lagre, og reguleringene
skal jevne ut svingningene gjennom året.
Fordi vi bor i et land som er mørkt og
kaldt halve året bruker vi mye mer energi
om vinteren til oppvarming og belysning.
Det er dessverre den årstiden da naturen
har valgt å lagre det meste av nedbøren i
form av is og snø. Løsningen er å lagre

vann i enorme reguleringsmagasiner som
kan slippes ut i de mengdene som til
enhver tid trengs til kraftproduksjonen.
Det kan også, i en viss grad lagres vann
gjennom år, til bruk i spesielt nedbørsfat
tige perioder.

Kraftforbruket vårt varierer også med
ukedagene og tider på døgnet. Også dette
fanges opp av reguleringsmagasinene.

Femte størst i verden
Tappingen av magasinene skjer ved hj.
av luker i dammen eller vanntunnellene
For kraftproduksjonen er det vanligvis
gunstig å ha reguleringsmagasinene høyt
oppe i vassdraget fordi stor falihøyde gir
mye kraft.

Norges topografi og klima har gjort lan
det vårt til verdens femte største vann
kraftnasjon. Vassdragsreguleringer blir
billigere her enn i mange andre land fordi
vi bruker naturlige sjøer som regulerings
magasiner. Oppbygging av kunstige sjøer
fra bunnen av er langt mer kostbart.

linjer for bygging av kraftledninger. Hver
enkelt ledning blir knnsesjonsbehandlet
av Norges vassdrags- og energidirektorat
(NyE), I tillegg kan kommunene påvirke
trasvalg gjennom reguleringspianer.

— Uansett blir dette alltid en konkret

Arbeidet med en ny
verneplan for vassdrag er i
gang. I 2003 vil Stortinget
avgjøre hvilke vassdrag som
skal vernes.

Av AUDUN GARBERO

og TONE MIKALSEN

De vassdrag man ennå ikke har bygd ut
eller vernet blir nå vurdert på nytt. I løpet
av 2003 vil Stortinget sannsynligvis
avgjøre skjehnen til vassdragene.

l’idligere har vi fått fire omfattende ver
n’p1aner for vassdrag. Den siste ble ved-

av Stortinget og ga blant annet
varig vern til Breheimen/Stryn, Gaular og
Rauma. Dette skulle ifølge Stortinget være
den siste verneplanen for vassdrag. Når
man nå skal gjennom en ny runde med
vassdragsvern heter det derfor i offisiell
språkdrakt at verneplanen skal «supple
res».

Krever handling
Svein Thore Jensen, leder i Naturvernfor
bundets vassdragsvemråd, stoler ikke helt
på at tiden for store vassdragsuthygginger
er forbi.

— Politikernes fine ord må omsettes i
handling. Vi vet at det foreligger forslag
om flere større kraftutbygginger, og pri
sene på energimarkedet bestemmer trolig
hva som vil skje, sier Jensen.

Naturvernforhundet har sammen med
‘ridre organisasjoner i Samarbeidsrådet

- naturvernsaker (SRN) levert forslag pa
vassdrag som må vernes. Lista som er
sendt til Direktoratet for Nat urforvaltning
inneholder om lag hundre vassdrag (se
neste side).

— Den forrige verneplanen var ikke god
nok. Det er flere vassdrag som burde vært
med i planen, som for eksempel Tovdal,
Øvre Otta, Vefsna og Verdal. i en ny ver
neplan har vi muligheten til å sikre disse
verneverdige naturverdiene, sier Svein
Thore Jensen.

vurdering, enten det er nærhet til bebyg
gelse, konsekvenser for landbruk eller
villrein. Det finnes ingen generelle ret
ningslinjer for hvor kraftiedninger skal og
ikke skal gå, forteller overingeniør Nils
Henrik Johnson i NyE.

— Hvis en kraftledning planlegges gjen
nom et verneområde, må man koble inn

Hundre nye vassdrcig bør vernes, mener

Svein-Tliore Jensen, leder i Naturvernfor

bundets vcissdraqsvernråd.

Her er den foreløpige
tidspianen for arbeidet:
• Oktober 2001: Listen over hvilke vassdrag er
ferdig.

• Mai til august 2002: Naturfaglige undersø

kelser av de vassdrag man har mangelfull
kunnskap om. Rapporter blir utarbeidet om

de foreslåtte vassdragene.

• August 2002: Foreløpig forslag ferdig.

• Oktober og november 2002: Det foreløpige

forslaget til hvilke vassdrag som skal vernes

sendes ut på høring til organisasjoner, kom

muner, etc.

• Før 31. desember 2002: Norges vassdrags

og energidirektorat er ferdig med listen over

hvilke vassdrag de mener bør vernes. Innstil

lingen sendes til Olje- og energidepartemen

tet.

• Våren 2003(?): Stortinget avgjør hvilke vass

drag som skal vernes, etter forslag fra Olje

og energidepartementet.

Fylkesmannen som forvalter verneområ
det. De ma vurdere om dette er aksepta
helt o eventuelt endre vernehestemmel
sene.

Til sammen er det 30 250 kilometer
større kraftledninger i Norge. Av disse er
bare i 400 kilometer lagt i kahel i bakken,
mens resten er lagt i luftspenn. I tillegg

-Ikke god nok
Jensen mener at situasjonen omkring
vannkraftutbygging er annerledes nå enn
da forrige verneplan ble vedtatt.

— Det er en større bevissthet om natur
verdiene i vassdraget, og det er også en
økende politisk vilje til a hevare dem, sier
han.

Foruten forslag om å verne vassdrag
menerJensen at det er et stort behov på å
se på vern mot andre inngrep enn kraftut
bygging. For eksempel er definisjonen av
opprusting og utviding av eksisterende
kraftverk ikke god nok.

— De tekniske definisjonene på opprus
ting er for uklare, og en hør være veldig
varsom med å foreta tekniske endringer
som lett kan ha konsekvens for vemever
diene, sier Jensen.

Også mikro- og minikraftverk i vernede
vassdrag begynner å bli et stort problem.

— Når en verner vassdrag skulle jo det
tilsi at en ikke foretar inngrep. Hvis en
àpner for slike kraftverk i vernede vass
drag får det alvorlige konsekvenser for
naturen i sum, påpeker Jensen.•

kommer det lokale nettet med 91 000

kilometer, hvorav om lag en tredjedel er
lagt i kahel.

For en ledning med kapasitet pâ 132 kV
slik man planlegger i Øvre Otta, er prisen
for kahel om lag tre ganger høyere enn
luftspenn.

Tema: VASSDRAGSVERN Tema: VASSDRAGSVERN

Ny verneplan for vassdrag

Forenklet Illustrasjon av vassdragsregulering. Reguleringsmagasinet tappes etter behov og gjør at vi får lys og varme om vinteren på
tross av at naturen binder opp det meste av vannet i is og snø.

Hvorfor lyser pæra?

ç.

30000 kilometer kraftledning
Over 30 000 kilometer med
hovedledninger transporte
rer elektrisitet over hele lan
det. Under 5 prosent er lagt
under bakken.

Av AUDUN GARBERG

Til tross for de store naturinngrepene
mange elektrisitetsledninger represente
rer i form av kraftgater, master og anleggs
veier, finnes det ingen generelle retnings
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NORD-TRØNDELAG:

SØR-TRØNDELAG:

Verdalsvassdraget, Neselva, Jør
stadelva, Oksdøla, Opplandselva,
Havdalselva, Figga, Grana/Storås
elva, Lutra, Ågårdselva, Sakselva.

Homla, Garbergelva, Rotla,
Stjørna, Hena, Svorka, Lang
elva, Fessdalselva.

SOGN OG FJORDANE:

Ortneviksvassdraget, Mjølsvikselva, Gjengedalsvass
draget, Fresvikelvi, Sagelvi, Indre og ytre Offerdals
elviNausta, Erdalselvi, Nærøydalselvi, Storelva,
Hopselva, Nordalselva, Tåeelva, Guddalsvassdraget,
Sagelva, Hovlandselva, Årdalselva, Ångedalselva,
Fossdalselva, Rivedalsvassdraget, Storelva ved Rør
vika, Ångedalselva, Årdalselva, Hovlandselva,
Tvinna, Feioselvi, Myklebustadelva, elva i Dvergsda
len, elvene øst og sør for Kjøsnesfjorden, elvene i
Fjærland, elvene i Veitastrond fra Veitastrondsvate
net og oppover, elvene i indre del av Stardalen,
samt diverse små vassdrag i Flora og Bremanger.

Vaulaelva, Dalelva, Guddalselva, Jon
dalselvi, Torsneselva, Tysseelvi, Øys
teelvi, Byteselvi, Eitrheimselvi, Støls
elvi, Øyaelvi, Vossovassdraget,
Øvstedalsvassdraget, Rasdalselvi,
Fugladalsvassdraget, Lonelevi,
Romarheimselvi, Nøttveitelv.

ROGALAND:

Sokndalselva, Bjerkreimvassdraget,
Ognaåni, Lingvangelva, Tengesdals
elva, Malidalselva, Sagåna, Åboelva,
Øvstabøelva, Jorpelandsåna.

AUST-AGDER OG
VEST-AGDER

Songevassdraget.
Høyeåna. Kosåna,
Tovdalsvassdraget,

OSLO:

Ingen nye
forslag. Alle
vassdrag
som er rele
vante er ver
net gjennom
tidligere ver
neplan.

OPPLAND:

Jora, Tora, Mosagrovi, Måråi, Åfotgrovi,
Glitra, Blankåi, Vismunda, Vinda.

HEDMARK:

AKERSHUS:

Mange av
vassdragene er tidli
gere vernet, men i
verneplanen er det få
lavlandsvassdrag.
Derfor foreslås nå
Risa.

Imsa, Trya.

NORDLAND:

SVERIGE

Vefsna, Melfjord, Bjøllåga, Urvolelva, Messing

åga, sideelver til Beiarelva, Lakselva, Forselva,

Smibelg/Storåvatn, Vasja, Jordbekken, elv fra

Silavatnet, Kjerringåga, Sørfjordelva, Vassvik

elva, Mangåga, Oldervikelva, Hyttelva, Sleåga,

Sandvikelva, Komaåga, Reipåga, Lakselva, Sak

senelva, Trollelva, Forselva, Forsåelva,
Vasjaelva.Sneiselva, Bresjaelva, Elv fra Farstad

vatnet, Nykvågvassdraget, Melaelva.

- Disse
vassdragene
bør vernes
Naturvernforbundet mener at disse
vassdragene bør vernes i den nye
verneplanen.

MØRE OG ROMSDAL:

lsvassdraget, Måna, Bygdaelva,
Røa, Velledalselva, Sagelva, Syl
teelva, Geirangelva, Ørstavass
draget, Bondalselva.

HORDALAND:

TROMS OG FINNMARK:

Rakkfjorselva, Skillefjord
elva.

(

rnsuni

FINLAND

TELEMARK:

R

Hovundåi, Våeråi,
Raua, Grunnåi, Nakk
sjøelva, Digeråi.

Litleåna.

(7

1907
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Kraftverket vil få en kapasitet opptil 250

mW, i et land som sårt trenger energi til
industrihygging. I tillegg regner myndig
hetene med eksportinntekter for salg av
strøm til nabolandene, som for eksempel
Kenya.Norsk Veidekke og svenske Skan
ska leder konsortiet som er ansvarlig for
utbyggingen, og de har kontrakter med
kraftselskapet AES i milliard-klassen. For
Norsk Veidekke er dette deres største kon
trakt noensinne.

Men daglig leder i Foreningen for Inter
nasjonale Vann og Skogstudier (FIVAS),

Tonje Folkestad, er kritisk til prosjektet,
blant annet fordi bare 3—5 prosent av
befolkningen i Uganda har tilgang til
strøm. Hun mener myndighetene er de
som kan bli sittende med ei kjempereg
ning.Strømprisen har nylig økt til det dob
belte og ting kan tyde på at prisen fortsatt
vil stige.

—Når det er høye strømpriser vil ikke
folk kjøpe strømmen. I tillegg foreligger
det ingen konkrete avtaler når det gjelder
eksport av strøm for Ugandiske myndig
heter, understreker Folkestad.

I dag ligger strømprisen i Ugarida på i

krone per kwh. Til sammenligning er

strømprisen i Norge cirka 40 øre per kWh.

Lokalbefolkning skadelidende
Folkestad forteller at Verdenshanken for
en tid tilbake arrangerte folkemøte ved
Bujagali for å få lokalbefolkningens syns
punkter på prosjektet.— Da FIVAS besøkte lokalhefolkningen
rett etter møtet, viste det seg at få hadde
hørt om folkemøtet. Ikke mange hadde
vært der, og de hadde kraftselskapet i til
leggg håndplukket. Resten av lokalhe
folkn ingen hadde ikke fått noen informa
sjon om hva som hadde skjedd på folke-
møtet, opplyser Folkestad.

Dermed kunne Krafiselskapel AES
konstatere at miljøvernernes innsigelser
mot prosjektet ikke hadde støtte av lokal-
befolkningen. For nettopp lokalhefolk
ningen kan bli svært så skadelidende der
som The Bujagali I Iydropower Frojeut blir
realisert. Reservoaret bak den o meter
høye demningen vil legge 8o hektar land
under vann, noe som fører til at 700 per
soner i hundre husholdninger ma flytte.
Mange mister jordhruksland, det hiolo
giske mangfoldet forverres og totalt ram
mes 8oo mennesker. Kompensasjonsord
ningen består av nytt hus, ny jord, tapt
avling og fisk, men ordningen endres hele
tida. Fisken som skal kompenseres volder
blant annet bekymring.

— Mye av fisken de fanger selges ikke
bare pa markedet. Lokalhefolkningen fis
ker nemlig ogsä til eget forbruk, og det får

Verdens damkommisjon la
for en tid tilbake nye regler
for dambygging.

Av TONE MIKALSEN

Verdens damkommisjon bestar av myn
digheter, industri og m iljovernere. Kom
misjonens regler baserer seg pa fem kjer
neverdier: Liket, bærekraftighet, effektivi
tet, deltagelse i heslutningene og ansvar.
Det som Tonje Folkestad i Foreningen for
Internasjonale Vann og Skogstudier
karakteriserer som noe av det viktigste i
rapporten er at de som blir rammet av

hygginga, enten det gjelder elektrisitet
tilgang til vann, skal vare de første

som får fordeler av en utbygging.— Blir dette tatt hensyn til i Bujcgali-pro
sjektet?- Nei, rapporten var ikke klar da dette
prosjektet kom i gang, sier Folkestad.

De viktigste anhefalingene i rapporten
Verdens damkommisjon la Fram var at
privat sektor bor lage eller slutte seg til
regler som er i tråd med kommisjonens
retningslinjer. Regjeringen bor blant
annet opprette en uavhengig komite for å
gjennomgå uavklarte spørsmål for eksis
terende dammer, og organisasjoner bør
blant annet kartlegge sosiale og miljø
messige virkninger. Bistand og i nterna
sjoriale banker hør bidra, blant annet gjen
nom å forsikre seg om at alle damprosjek
ter de finansierer er valgt ut etter
utredning av alternativer.

—hvordan harde norske reaksjoneoe de
nye reglene som er utarbeidet av verdens dom-
kommisjon vært?- - Norske myndigheter mener rappor

ikke fiskerne kompensasjon for, forteller
Folkestad som har innvendinger mot
konsekvensanalysen av oppdemmingen.
Den har Fishenies Resources Reaserch
Institute (FIRRI) utført.

-Holder ikke mål
FIRRI har konkludert med at mengden
fisk antagelig vil øke som følge av det økte
volumet med vann i reservoaret. I tillegg
antar man at oppdemmingen vil ha liten
innvirkning på artsmangfoldet. FIVAS
derimot, mener at analysen ikke holder
mål. De oppsokte FIRR1, og ble gjort kjent
med at FIRR1 ikke er sikre pa konklusjo
nene, blant annet fordi de ikke har fått
midler til å utføre utfyllende studier.
Senere i høst tas avgjørelsen om Verdens-
banken og andre finansinstitusjoner vil
akseptere prosjektet.•

ten gir verdifull input til debatten om
dammer, men at den legger for lite vekt på
fordelene de menneskene dammen er
ment å tjene. Videre sies det at kommisjo
nen gårlitt vel langt når det gjelderheslut
ninger basert på enighet mellom partene,
sier Po kestad. •

FAKTA:
I Det amerikanskeide kraftselskapet AES
Nilepower skal eie og drive kraftverket og
entreprenørene deres. Norsk Veidekke og
svenske Skanska leder konsortiet som er
ansvarlig for utbyggingen, og de har kon
trakter med AES i milliard-klassen.Hele
prosjektet koster trolig 530 millioner dollar.
I tillegg har AES en svært lukrativ energi
kjøpsavtale med Ugandiske myndigheter.
Fra kraftverket står ferdig i 2004, og fire år
fremover skal Ugandiske myndigheter
kjøpe strøm av AES for rundt 100 millioner
dollar. Og det uavhengig hvor mye myndig
hetene klarer å selge videre, og uavhengig
av hvorvidt AES klarer å levere strømmen.
Prosjektet er med andre ord et stort usik
kerhetsmoment for Uganda, men en
garantert gullgruve for AES. Etter 2015 går
for øvrig summen ned til 20 millioner i året
før eierskapet overdras til ugandiske myn
digheter for symbolske 1 dollar i 2035.

I’t’oii: VASSDRAGSVERN Temci: VASSDRAGSVERN-
Strøm
av problemer
Norge har begynt å interessere seg for Nilens energipotensial. Et stort
kraftverk kan bli bygd denne høsten. Kraftverket vil fordoble Ugandas
stromproduksjon, men rammer lokalbefolkningens ressurser.

3’ .-
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Nye regler for dammer

Av TONE MIKALSEN

Tonje Folkestad i Foreningen

for Internasjonale Vann og
Skogsstudier sier at det vik
tigste i rapporten er at de
som blir rammet av utbyg
ging skal være de første til å
få fordeler av den.
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j Absolutt FjeliNorge
Leif Ryvarden og Per Roger Lauritzen tar oss med på en lett og informativ tur i den norske fjellheimen.
Trebindsverket FjeliNorge er en flott julegave til alle turinteresserte.

BØKER

LEIF RYVARDEN/ PER ROGER LAURITZEN

FjellNorge

Gyldendal Fakta

Innbundet trebindsverk 221 sider

Opp gjennom historien er det skrevet
mange bøker om norske fjellområder og
kjærligheten til fjellet. Trehindsverket er
den aller første samlede framstillinga av
landets 8 fjellområder.

Men hva skal en med enda en bok om
den norske fjeliheimen? Ifølge en av for
fatterne, Leif Ryvarden, er fjeilvandrerne
et lesende folk, i motsetning til fjelikla
trere som ikke ser noe poeng i å lese om
1’1’tring. I tillegg ville forfatterne lage et

derne norsk verk. Men Ryvarden og
makker Per Roger Lauritzens ønske om
et trehindsverk med moderne lay out er
på ingen måte innfridd. Layouten er like
spenstig som en gammel svett anorakk.

Lauritzen har blant annet ansvaret for
Fjell og vidd’ og har skrevet en rekke
bøker med tema fjell, natur og kultur.
Ryvarden er professor i mykologi, og har
blant annet fått Brage-prisen for en av
sine populærvitenskaplige bøker. Det er
ingen tvil om at forfatterne sitter med
kunnskap om Fjell-Norge på størrelse
med en fjellvidde eller to. Trehindsverket

Snøhettareinen

Snøhettareinen

272 s

‘hetta forlag a.s

Boka om vilireinen i Snøhetta-omradet er
en historisk og naturfaglig fremstilling av
alle forhold som har påvirket reinstarn
men, fra tidligere tider og fram til i dag.
Med andre ord mye kulturhistorie, i til
legg til det rent hiologiske. Forfatteren,
Per Jordøy, har arbeidet med villrein ved
Norsk institutt for naturforskning de
siste ti årene. -- - -

Boka, som Jordøy i forordet
betegner som et dugnadsarheid,
var i utgangspunktet ikke bereg
net på det kommersielle marke
det. Den er imidlertid blitt til et
gjennomført og vidtfavnende
arbeid som burde treffe flere enn
den tiltenkte målgruppen, folk
som har villrein som sitt spesi
elle interessefelt. Boka er rikt
illustrert med nye og gamle bil
der, kart og grafikk.

JENS PETTER TOLDNÆS

gir leseren praktiske råd som pakking av
sekk, hvordan grave snøhule og behand
ling av gnagsår. Innføring i dyr og fugler
i fjellet er selvfølgelig viet plass, også
sammenhengen mellom geologi, flora og
fauna. Og underveis gjør forfatterne
turen lettere med muntre anekdoter om
folk i fjell.

En annen innvending mot trebinds
verket er at hildematerialet er svært pro
spektkortaktig. Det er nesten ingen bil
der av fjeilheimen i dårlig vær. Noe sum

Turguide til
Skarvheimen

STEIN GRØNVOLD, TOR MØLLEBAK

og BJØRN PETFER KALTENBORN

Skarvheimen

Gyldendal

208 sider, innbundet

Skarvheimen er fjellområdet
mellom Jotunheimen og
Hardangervidda. Boka beskriver
utvalgte fjell og daler i området,
men først oi fremst beskriver
den turruter-- i alt forskjel
lige. 1-ler er gamle og nye turer, pluss litt
for de som vil bevege seg utenfor de faste
tråkkene. Ruteheskrivelsene inneholder
blant annet opplysninger om
overnattingsmuligheter og hvilke kart
man hør kjøpe. Og som seg hør og hør for
en naturhok: Flotte bilder!

Formatet gjør imidlertid at boka egner
seg best til turplanlegging og som inspi
rasj o nsk i Ide.

AUDUN GARBERG

— III..

_______

“Shell er stort, og det er dermed mye
kunnskaper i de ulike landene. Mye foregår på tvers av landegrensene,
og du kommer i kontakt med mange kulturer. Bare i boreavdelingen er
vi sju nasjoner.”

er litt pussig og en fl()C villedende
reklame for Fjell-Norge.

Trehindsverket er delt opp med titlene
Fra Trollheirnen til Svalbard, Fra Ryfylke iii
jotunheimen, og Fra Breheimen til Rondane.
A gi seg i kast med et trehindsverk om
FjeliNorge krever utholdenhct.
Kondisjon. Glede. Og entusiasme. Akku
rat som når en skal på tur i fjeliheimen.
Forfatterduoen kom til topps med stil.

TONE MIKALSEN

Utfordringer vi er glade for å ta
Ny teknologi sørger for at oljeutvinningen blir raskere, tryggere og mer kostnadseffektiv,
i tillegg til at vi får mer ut av hvert felt. Shell har alltid vært sterk på ny teknologi.
I Nederland har vi et eget forskningssenter, og resultatene nyter Shell-selskaper i alle
deler av verden godt av. Norske Shell er aktiv deltaker i Demo 2000, som er et initiativ
fra myndighetene for å styrke norsk oljeindustri ved hjelp av teknologiutvikling.

I Demo 2000 er vi blant annet involvert i forskning på brønnintervensjon med kveilerør
system uten bruk av stigerør. I Nederland driver vi forskning på blant annet boring med
føringsrør i underbalanse, gjennom produksjonsrør og med roterbare styringssystemer.
Vi utvikler også metoder for installering av utvidbare fôringsrør, SMART-kompletteringer
og “big bore”-kompletteringer.

A/S NORSKE SHELL, RISAVIKA HAVNERING 300, P.B.40, N-4098 TANANGER TLF. 51 69 30 00, www.shell.no NATUR & MIU0 4.01 SI



E
N NY BOK dumpet nylig ned på pulten min:
Norsk naturarv. Vdre naturverdier i interna
sjonrilt 1ys. Den er ikke bare en av bokhøs
tens vakreste, men også en av dens viktig
ste. «Få land i verden kan oppvise så

majestetisk og variert natur som Norge,» skriver Sig
mund 1-lagvar og Bredo Berntsen i boken. «Vi har
isbreer, midnattssol, villmark, et enestaende fjord
landskap og et rikt plante- og dyreliu Vi har en vass
dragsnatur med fosser og dramatikk, som peker seg
ut i verdenssammenheng. Naturtypene spenner
over hele registeret fra varmekjare eikeskoger på
Sørlandet til golde ishavskyster. Vi er et av de få land
i Europa som ennå har vidstrakte, ville fjellpartier
praktisk talt urørt av menneskelige
inngrep.» Desto merkeligere er det
da at vår vilje til å ta vare på og
verne om denne unike naturen er
så svak som den faktisk er.

For vi har ikke mye å skryte av.
I lolder vi Svalbard utenfor, har vi
så langt opprettet iH nasjonalpar
ker som dekker 4,3 prosent av land-
arealet, 144 [ naturreservater som
til sammen utgjør 0,3 prosent, 97
landskapsvernområder som dekker
2,4 prosent, mens andre former for vern (plante-,
fugle- og dyrefredningsområder) representerer 0,03

prosent. Til sammen er pr. dags dato 7,6 prosent av
landarealet i fastlands-Norge tatt vare på med en
eller annen form for vern. Samtidig som dette bare
er halvparten av arealet som Verdens
naturvernunion (ItJCN) mener hør vernes i hvert

enkelt land (i prosent), har vi heller ikke nådd mal
setningen om å verne et representativt utvalg av alle
våre naturtyper. Storparten av det som er vernet lig
ger enten høyt til fjells eller forholdsvis langt mot
nord. I lavereliggende deler av Sør-Norge er bare
mellom ån og to prosent av arealet vernet, samtidig
som det nettopp er her vi finner de aller rikeste
naturtypene med det største mangfoldet av planter
og dyr. Fordi hefolkningstettheten er størst i denne
delen av landet, vil konfliktene mellom vern og
andre brukerinteresser i mange tilfeller være betyde
lige, og det er liten tvil om at gjennomføringen av
vernet iltak her kan bli en vanskelig prosess.

Det samme gjelder vernetiltak i kyst- og sjoområ
dene, som også er dårlig represen
tert i det som hittil er vernet.
Mange viktige våtmarksområder,
inklusive elvedelta, langs kysten og
inne i fjordene er for eksempel ikke
tatt vare på. enda disse har en helt
avgjørende betydning for
hevaringen av en lang rekke fugle
art er som hekker både i vårt land
og i arktiske områder. Planer om
vern støter imidlertid i mange til
feller mot kommunale planer om

utbygging av industri, andre næringsarealer eller
boliger.

Det «ville» Norge skrumper i det store og hele inn
i betenkelig grad. I «Norges naturarv» skriver Håg
var og Berntsen: «Også her hjemme blir det færre og
færre steder der vi kan vise hvordan det opprinne
lige Norge har sett ut. I forfedrenes virkelighet var

det alltid noe hakom.
Den villmarka som

inSpirerte en forfatter
som Mikkjel Fønhus og

som skapte mange av
våre folkeeventyr og
mye av vår kunst og
musikk, er nesten
borte, I Sør Norge er det
na bare fem prosent av

arealene som ligger mer enn fem kilometer fra vei,

jernbane, kraftlinje eller regulert vassdrag. Av visse

naturtyper, som deltaer og urskoger, er det kun sma,

intakte rester tilbake. (iver 3000 norske dyre- og

plantearter er mer eller nundre truet innenfor lan
dets grenser.»

Med dette som bakteppe er det all grunn til mer

enn å antyde at denne boken hør leses av alle som på
en eller annen måte har et ansvar for politikk og- are
alforvaltning - lokal- og regional politikere ikke
minst. Det siste er det all grunn til å understreke. For
i vår kom Stortingsmelding nr. 31 (aooo—aoo i) Kom

mune, fylke, stat--en bedre oppgavefordeling. Den

O for seg hvordan samfunnsoppgavene skal forde
-, mellom de tre forvaltningsområdene på en lang

rekke områder. I lva natur- og miljøvernet angår
heter det: «Miljøverndepartementet har igangsatt en
omfattende kommunerettet satsing på miljøområ
det. Ved å gi kommunene større ansvar på miljøom
rådet ønsker Regjeringen å stimulere til større grad
av lokal forankring, forståelse og aksept for viktige
miljovernpolitiske oppgaver, både hos kommunene
og i befolkningen.» Det høres jo forlokkende ut, for
en større forstaelse for og aksept av behovet for vern
av natur i videste forstand er det utvilsomt behov
for. Men dette er like fullt
en reform som natur- og
m iljøvernorganisasjonene
stiller seg kritisk til, for på
kommunalt nivå finnes
det i svært mange kommu
ner ikke kompetanse til en
faglig og forsvarlig sakshe
handling — ja i mange til

‘ler synes det knapt nok
arc interesse for å iva

reta slike oppgaver. I 1995

hadde for eksempel samt
lige kommuner i Sør Trøn
delag, med unntak av en,
egne miljøvernkonsulen
ter i kommianeadministra
sjonen. I dag er det, i
tillegg til Trondheim som
har en egen miljovernav
deling, bare fire sør-trOn
derske kommuner som har
slike konsulenter ansatt på
heltid, mens ytterligere
fire har miljøvernkonsu
lenter på deltid. Kommu
nene som har fjernet stil
lingene kan selvsagt hevde
at konsulentenes oppgaver
hlir ivaretatt pa annet vis i
administrasjonen, og at det
å ha miljøvernkonsulenter
ikke alene forteller noe om
hvordan natur- og miljø-

vernoppgaver blir ivare
tatt. Det kan være sant
nok, men stillingenes
hortfall gir likevel et sig
nal om kommunenes
innstilling til dette saks-
feltet. Vanskelig er det da
heller ikke å finne
eksempler a saker hvor
kommunale ønsker om

en eller annen form for utbygging støter mot viktige
vernesaker, og hvor så vel administrasjon som politi
kere helt apenbart mangler den kompetanse og
kunnskap som er nødvendig for å kunne håndtere
slike saker.

Stortinget vedtok 1993 en ny og omfattende ver
neplan for flere nasjonal parker og andre større ver
neomrader. Når denne blir gjennomført, vil det sam
lede arealet av vernet natur i Norge komme opp i
omtrent i prosent. Men til tross for at denne verne-
planen er meget viktig for å sikre verdifulle deler av
vår natur for fremtiden, går gjennomføringen uhyre
langsomt. Atte år etter stortingsvedtaket, og år
etter at anhefalingen fra Statens naturvernråd som
det bygger pa ble fremlagt, er bare tre (!) av de plan
lagte verneområdene sikret.

l)et er flere årsaker til at denne prosessen går så
tregt: Lokalt protester fra grunneiere og kommuner
som føler at deres handlefrihet og mulighet til
utnyttelse av arealene til for eksempel hytteutbyg
ging blir redusert, og for små bevilgninger fra Stor
tingets side til å utbetale økonomisk kompensasjon
til berørte grunneiere. Dermed kan bare et fåtall av
de nye verneomradene vernes hvert år, og man skal
vare mer enn optimistisk for å tro på Miljøvernde

partementets målsetning
om at verneplanen skal
være fullført innen
utgangen av 2010.

Etter et besøk i Serengeti
nasjorialpark ikanzania,
stilte viltforvalter Tor
Punsvik i Vest-Agder tidli
gere i høst folgende spørs
mål i en artikkel i bladet
Villmarksliv: «I Ivorfor er
viljen til å ta vare på natu
rens arvesølv så mye større
i fattige land enn i rike
Norge?» For mens Norge så
langt har somlet seg til å
verne 7,6 prosent av landa
realet, har Tanzania vernet
ikke mindre enn 25

prosent, til tross for en
befolkning som er i rask
vekst og som har
firedoblet seg i løpet av o
år. President Julius Nyere-
res forklaring på dette var:
«Vi verner ikke villmarka
for ‘Tanzania, men for ver
den».

Så langt er det mange i
Norge som ikke evner å se.
Fler er vi etter manges
mening mer opptatt av å
kjempe mot et bedre vern
av vår natur.

KRONIKK

Over 3000 norske dyre-
og plantearter er mer eller
mindre truet innenfor
landets grenser

Rike Norge har hittil vernet 7,6 prosent av landarealet på
fastlandet. Fattige Tanzania har vernet 25 prosent av sine
arealer. Hvorfor er norske politikere så opptatt av å
kjempe mot naturvern?

Kampen mot
naturvernet

Av KARL H. BROX

KRONIKK

De grønne områ
dene på kartet er
hva som er igjen
av villn’iark.
K.rt UN[P

«Vi verner ikke
villmarka for Tanzania,
men for verden»

Julius Nyerere, tidligere president i Tanzania

Dette er en av bokhøs
tens vakreste og vik
tigste bøker.

Det «ville»
Norge skrumper
i det store og
hele inn i beten
kelig grad.
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Han føler seg som den onde stemora i
eventyret, x8-åringen fra Hammerfest.
Som leder i Hammerfest Natur og Ung
dom har han sammen med sine medsam
mensvorne prøvd å gi Statoil og myndig
hetene en bit av det røde friske eplet. Slik
at de skal fà renset hjernen sin, våkne opp
og kanskje skjønne at Barentshavet er et
svært sårbart havområde. Snøhvit-pro
sjektet er det første olje- og gassprosjektet
som er foreslått i Barentshavet. Ifølge

Natur og Ungdom kan utvinning av olje
og gass få dramatiske konsekvenser fordi
naturen vil ha problemer med å bryte ned
forurensningen. I tillegg frykter de
bestandkollaps. I dag er 90000 sysselsatt i
tilknytning til fiskerinæringen og så langt
er følgende skader registrert på fisk som
følge av oljeforurensing i Norge: Død som
følge av panisk atferd. Død som følge av
abnorm aktivitet. Død som følge av spi
sing av oljepartikler. Død som følge av

oljehinne på gjellene. Skader på vev.
Vekststans. Og lista er enda lengre skal vi
tro ungdommene som kjemper for å
bevare naturen. Området rundt Snøhvit er
oppvekstområde for våre viktigste fiskes
lag.

Får kjeft
— Snøhvit utgjør en betydelig trussel for
Barentshavet. Vi vil ikke at Hammerfest
skal bli Nord-Norges oljehovedstad, men

at politikerne skal satse på fiske. Bygge ut
Findus. Satse på fiskeforedling. Og Lakse
oppdrett, sier Prydz. Han bruker all sin fri
tid på å få stoppet Snøhvit-prosjektet.

Sammen med fem—seks andre skriver
han leserinnlegg til Finnmark Dagblad og
andre nordnorske aviser i håp om å få folk
til å vende Snøhvit ryggen. Få folk til å
skjønne at hun har skjit på kjolen. I tillegg
deler Natur og Ungdom ut lopesedler,
Prydz signerer mesteparten av leserinn
leggene om Snøhvit. Når han møter folk
på gata i Hammerfest får han ofte kjeft.

- Det er også mange voksne folk som
kommer bort til oss og sier at det er flott at
vi står på. Men Stort sett har vi inntrykk av
at det er en skremmende likegyldighet til
prosjektet, sier Prydz.

Da den historiske kontrakten om salg
av gass skulle undertegnes fikk ungdom
mene mye spalteplass i media. For de kom
med en egen kontrakt hvor det sto: «—Vi
går inn for å øke Norgesco2-utslipp. Skriv

Men det er ikke bare Prydz som får kjeft
når ordet Snøhvit plumper ut av mun
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Snøhvit og de få
motstanderne. .4
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John Erik Prydz fra Natur og Ungdom har nordvest-kulingen konstant
rett i fleisen. Slik er det å være Snøhvit-motstander i en by som vil bli
Nord-Norges oljehovedstad.

Av TONE MIKALSEN (tekst og foto)

-

.-..

—fl —

under!»
For all gass er nesten utsolgt for de

neste 20 årene, og kontrakten represente
rer en verdi på ioo milliarder kroner. Snø

‘Ivit vil frigi 1,5 millioner tonn co2. Av
dette vil 675 ooo tonn bli ført tilbake i
rervoaret, slik at utslippene til luft blir å
ligge mellom 825 ooo og 86o ooo tonn
årlig.

Finnmarksfrokost
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John Erik Prydz vil

---- ,‘..-

ikke at Hammer

fest skal bli Nord-

Norges oljehoved

stad.- Sats heller

på å utvikle fiske,

sier Prydz.
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SNØHVIT

nen. På Domus-kafeen prøver vi å få
noen av byens eldre borgere i tale.

— Du e komme tel feil plass. E dokker
mesunnelig på at vi får arheidspiassa? sier
en pensjonert fisker til oss, mens han inn
tar den berømte Finnrnarksfrokosten som
består av kaffe og røyk. Utenfor vinduet
danser snøfillene rockeswing. Fyren har
vært ute en vinterdag før, noe det furete
ansiktet hans vitner om. Det har tydelig
vis stått imot både sjødrev og kuling.

Snøhvil????????
— À, det e hærre flott, svarer to andre

pensjonister ved navn, Age Ellingsen og
Karsten Stamsvik.

De skjønner ikke hvorfor Natur og Ung
dom er motstandere av prosjektet.

— De burde heller konsentrere seg om å
få redusert opptaket av fisk. 1-Iva skal vi
med flott natur dersom vi ikke har noe å
leve av, spør pensjonistene.

De viser til oljeproduksjonen som har
pågått i Nordsjøen i nærmere 30 år.

-— Det har ikke påført naturen store ska
der, sier de, men innrømmer at de er litt
engstelige for utviklingen i fiskehestanden.

—Vi har opplevd dårlige år før. På 6o- tal
let, for eksempel. Det kan jo hende at det
var fisk i havet, men at vi ikke fant den,
sier Stamsvik.

De er imidlertid enige om en ting. Snø-
hvit vil føre til en ny giv for byen.

— 1-Ivis ikke kommer folk til å flytte. Fin
dus reduserer stadig bemanningen, opp
lyser de.

Åge Ellingsen (tv) og Kartsen Stamsvik
drikker kaffe på Domus-kafeen. De har
selv drevet med fiske og de innrømmer
at de er bekymret for fiskeressursene i
havet.

Ordfører Alf E.
Jakobsen (Ap)
er hekta på
plattformer
og viser oss en
diplom som
beviser at han
har vært nede
på 303 meters
dyp på Troll A.

DETTE ER SNØHVIT

• Snøhvit er den første
utbyggingen i Barentshavet
og det første gassprosjek
tet i Europa basert på pro
duksjon av nedkjølt natur-
gass (LNG). Prosjektet som
bygges ut over flere faser,
er beregnet å koste rundt
46 milliarder kroner.

I Snøhvit er det største
industriprosjektet i Nord-
Norge noensinne, og vil gi
omfattende økonomiske
ringvirkninger i regionen.
Det omfatter feltutbygging
til havs og rørledning inn til
Melkøya ved Hammerfest,

hvor det skal bygges mot
taksanlegg for nedkjøling
av gassen. Fire store spesi
altankskip som ennå ikke
er bygget, settes i fart mel
lom Hammerfest og mot
taksterminaler for natur-
gass i USA og Sør-Europa.

I Utbyggingen starter
våren 2002, og anlegget
skal være i produksjon i
2006. I anleggsfasen syssel
setter prosjketet inntil
1200 årsverk. Driften av
anlegget vil gi cirka 180
arbeidsplasser og er plan
lagt å vare til 2030.

Findus, ja. De ankom havnehyen pä so
tallet og var først ute med å ta i bruk
moderne fryseteknikk i sin produksjon.
En teknikk som skapte uante muligheter
for bedriften, og har siden den tid utviklet
bedriften til topp moderne fiskeindustri.
Nå har Kjell Inge Røkke kjøpt Findus, ogsä
kalt Norway Seafood, og har redusert
bemanningen som følge av reduserte fis
kekvoter, ny teknologi og færre leveran
dører av råstoff. På det meste jobbet i 100

bedriften. Antall ansatte er nå nede i 250.

Russisk miljørulett
Ved kaia ligger Gullfcskog dupper. Knall
blå bølger brytes heftig ned. Selv om Finn -

mark denne novemberdagen for alvor har
tatt på seg sin vakre vinterdrakt, møter vi
en fisker uten nm i øyenbrynene og frost
røyk over leppene.

Navnet er Arnulf llerthcussen, en fyr
som ikke er redd for å si hva han mener
om Snohvit.

— Ei utblasning og en årsklasse for tor
skebestanden er ødelagt, tordner han.

- Fiske kan vi gjøre i tusen ar. Snøhvit
varer kanskje bare i roo år, fortsetter lIer
theussen.

— Så Snøhvit er å spille russisk rulett med
miljøet?

— I-le, he. Nå legger du ordene i munnen
min.

Hva med alle arbeidsplassene Snøhvit
kan skape?

-- Prosjektet vil føre til arbeidsplasser,
men vil Hammerfest nyte godt av dem?
Det er vel tvilsomt om innhyggerne har
kompetanse til å utføre oppgavene job
bene innebærer, og byen får en masse
pendlere som skatter til en annen kom
mune enn Hammerfest, sier han.

Og tilføyer:
-

- Det er nå ikke så nøye. Jeg er vel ferdig
som fisker snart.

Sier Bertheussen. Med et litt spøkefullt
tonefall.

303 meters dyp
Det med skatteinntekter og kompetanse

har ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) tenkt
mye på.

— Vi satser på å rekruttere arbeidskraft
fra 1 lammerfest, men det vil nok kom
arbeidskraft fra hele landet og finsk-i w
sisk side, opplyser Jakobsen.

Han ser fram til å få variasjon i arheids
markedet.

— Ungdom klager ofte over at det er få
jobber å velge mellom. De har utdanning,
men vi har dessverre ikke arbeidsplasser å
tilby dem, forteller Jakobsen.

I likhet med mange andre kommuner
på l-lammerfests størrelse mangler de så
sårt aldersgruppen mellom 20 og 30 år.

— Stadig flere «unge» med familie flyt
ter til Tromsø eller sørover. Folketallet
vårt kryper nedover. Fr var vi 10000 inn
byggere, nå er vi litt over gooo, opplyser
Jakobsen som innrømmer at han har en
spesiell forkjærlighet til oljeplattformer.
Han viser oss en diplom som beviser at
han har vært nede pa 303 meters dyp på
Troll A.

— Jeg husker godt den første plattfo -

boringen her tidlig på 8o-tallet. Da en i -

gass på Snøhvit i r9t4 startet VM i tål
modighet for å få henne på beina. To
ganger har prosjektet strandet som følge
av at man bare hadde én kjøper til gassen.
I dag er situasjonen en helt annen. Vi har
flere kjøpere og etterspørselen er enorm.
Nylig ble det signert en kontrakt til en
verdi på ioo milliarder. Snohvit kan
holde på lenge, sannsyligvis mer enn 25

år, sier en optimistisk ordfører som ikke
er i tvil om at prosjektet blir realisert, og
har tro på at dnifta blir miljomessig for
svarlig.

Hammerfest er med sine 9200 innbyg
gere et betydelig senter i Finnmark.
Offentlig arbeidsplasser, fiske og reiseliv
har så langt dannet grunnlag for vekst og
utvikling i Hammerfest. Nå er sjansene
store for at et naturreservat ofres for enda
mer vekst. Med en kostnadsramme 46
milliarder kroner vil Snøhvit-prosjektet gi
ringvirkninger langt utover hasehyen.
Rikdom. Og happy ending?

I———

ccop
• Snøhvit-utbyggingen
utenfor kysten av Finnmark
er en het potet for Regje
ringen. I Sem-erklæringen
er den «tidsmessig forskjø
vet.

• Statoil er operatør for
Snøhvit.

• Snohvit vil frigi 1,5 milli
oner tonn CO2. Av dette vil
675 000 tonn bli ført
tilbake i reservoaret, slik at
utslippene til luft blir mel
lom 825 000 og 860 000
tonn årlig.

SOLIDARITET MED SMÅ ----

ÆEDYRKERE I UTVIKLINGSLAND

‘jI

KataIogertidsskrifter og
reklametrykksaker

Ta kontakt med oss!

Telefon 6.1 88 7.3 00 — Telefiks 63 88 73 90
Vi leverer dine Irykksaker utrolig raskt!

Aktietrykkeriet a.s
I’ol[r,k .1 1, 1901 i -lund

. Prøv Coop Café Futuro, som er Coops
solidaritetskaffe. Dette betyr at kaffe
bøndene som dyrker kaffen til Café Futuro
får en garantert minstepris, pluss en
solidaritetsbonus. Dette sikrer produsentene
en rimelig pris og bedre fremtidsutsikter
— derav navnet Café Futuro (fremtidskaffe).

, Café Futuro er resultatet av et samarbeid
mellom Coop Kaffe Norge AS og produsent
kooperativet Fedecocagua i Guatemala.

I vår avtale med Fedecocagua er det også
slått fast at arbeiderne ved sorteringsanlegget
er sikret etisk forsvarlige arbeidsvilkår.

Dette innebærer bl.a.
• Ingen kan tvinges til å arbeide
• Barnearbeid er forbudt
• Faste pauser og krav på ferie
• Full organisasjonsfrihet

c

Avfallsservice AS
Hovedvn. 62, 9152 Sørkjosen

Tif.: 777 70 000

Mottak, forsendelse eller
behandling av alle typer avfall fra

næringsliv og husholdninger.

Prøv også Coop
økologiske kaffe

Café Futuro får du i ccop butikkene

Hcgskolen Ljlehammer
2626 LiIlel,ammer
TIl: 61 2881 02

@hil.no



Er du glad i naturen? Vil du gjerne ta vare på
den? Blekkulf og vennene hans ønsker seg flere
miljødetektiver1
berfor gir vi nå bort årets kuuleste gave.

Hold deg fast, for dette er ikke til å tro!
bu kan nå gi bort et medlemsskap i &lekkulfs
Miljødetektiver, slik at den du gir det til får vel
komstpakke rett hjem! benne inneholder flotte pla
kater og andre overraskelser. Ikke nok med det,

()Bestilling av varer: Ring telf.22044640/ faks: 22044636
Eller e-post: blekkulf@blekkulf.no

Ja, takk. Jeg vil ha årets beste gave:

Li Både medlemskap og Cb kr. 250,-
Li Bare medlemskap kr. 195,- (søsken kr. 95,-)
Send den innpakkede gaven til:

Navn:

Adr:

Postnr/ Sted:

Født (dag, måned.år):_

På kortet skal det stå:

Betaler:.

Navn:

Adr:

det kommer en Cb med &Iekkulfs beste i samme
pakke, og alt er pakket inn i gavepapir og med til og
fra lapp fylt ut!!

Resten av året får den glade pakke
mottaker mange fine blader og andre
hemmelige overraskelser.
Alt dette for bare
250 kroner!

SVARSENbING
Avtalenr. 173115/21

BlekkuIfs
Miljødetektiver
Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

V&r

VErer,

største
miljø—
det’ blir flhiljedetekf j

Blekkulf
badehndkle
Deilig stort og
mykt hårdkle av
økologisk dyrket
bomull,
Pris: Kr. 99,-
Varenr 3050

Heyerdahl video
Super video om en av

Blekkulf kosedyr

klodens

i,

Med rom til hånden inni.
Størrelse: 25 cm.
Pris: Kr. 89,-
Varenr. 3052

største miljødetekti
ver,
Pris: Kr. 49,-
Varenr 4021

L4
Aker Brygge
video
5 kule danser og musikk
som vist på TV!
Pris: Kr. 39,-

Blekkulf blir miljødet
17 minutters tegnefilm med

‘ spennende handling og flott mu
sikk.

Gi ets beste juRegae!

Varenr 4022

Pris: Kr. 49,-
Varenr 4020 Borrels Armbnd

cirmbånd som viser at

Levering for jul:

du er miljødetektiv!
Pris: Kr 10,-

Q

Bestillingen må være hos Blekkulf innen 26. november for
levering innen 10. desember.
Ellers sender vi ut varene så snart vi kan, vanligvis tar det ca. to uker.
Porto- og ekspedisjonsgebyr på kr 49, - kommer i tillegg

ortà

TeIf 2204 4 40

Til:

(

Fak 2204 4 3G

Fra:

Postnr/ Sted:_________________________________________
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Vinteren står for døren og norske hjem
blir stadig mer energikrevende. Med
økende strompriser spør stadig flere seg
om det er lønnsomt å varme opp boligen
med andre alternativer. Ifølge en bereg
ning fra Norges vassdrags- og energidirek
torat (NVE) har ikke minst lommehoken
godt av 5. tenke nytt.

I beregningen har NVE tatt utgangs
punkt i fyringsbehovet i en vanlig enebo
lig med et årlig forbruk på 20 000 kWh.
Det forutsettes at de ulike oppvarmings
systemene allerede finnes i boligen. Der
som det må investeres i for eksempel pel
lets-ovn, kommer disse kostnadene i til
legg til de oppgitte prisene.

Elektrisk oppvarming
Stromprisenvarierermellom 5 og 8o Øre
per kWh. Prisen er avhengig av hvor du
kjøper strømmen og hvor du bor i landet.
Strømprisen er eksempelvis høyere i
Trøndelag enn i Oslo på grunn av nett
leien.

Olje og parafin
Dersom du fyrer med parafin i ovn eller
kamin med såkalt vanlig virkningsgrad
vil prisen ligge på mellom 85 og 9 øre per
kWh. Dersom du har fyrkjele og bruker
lett fyringsolje vil prisen variere fra 6 til
‘ øre/kWh.

Ved
Vedprisen varierer sterkt. Kjøper du ved til
1300 kroner per favn blir energiprisen s
øre/kWh. økes prisen til 1900 kroner per
favn blir prisen 8o øre.

Pellets
Pellets er presset og tørket hiomasse i form
av små sylinderformede trehiter. Denne
moderne formen for vedfyring foregår i en
såkalt pelletskamin. Ved innkjøp av 700

kilos sekker blir prisen på behagelige 40

øre per kWh. En pelletska min koster mel
lom i 000 og 30000 kroner.

Brendulf?
I Dagsavisen avslører at de nye medlemmene i Stortingets energi- og

miljøkomité har noe begrensede kunnskaper om miljøproblemene i ver

den. Det er for eksempel ikke lett å skille mellom drivhuseffekt og hull i

ozonlaget.

I denne forbindelse har Blekkulfs Miljødektiver, i en pressemelding, til

budt seg å bistå komiteens medlemmer noe det er noe de lurer på.

Vår nye miljøvernminister har imidlertid unngått denne typen kritikk.

Vi har hørt at han har opptil flere miljødetektiver i sin nærmeste familie,

noe som kanskje kan forklare Børge Brendes kanonstart som grønn

statsråd.

• Etter et års utviklingsarbeid, lanserer

Miljøheimevernet «<Grønn hverdag» et

helhetlig informasjons- og aktivitetstil

bud. Målgruppen for tilbudet er alle for

brukere som er positive til miljøtanken.

Det dreier seg om en hel pakke med

muligheter, blant annet den nasjonale

miljøtelefonen Grønt Svar 81511021,

en miljøsjekk av husholdningen og nett-

stedet www.gronnguide.no. Både på

telefon og nett finnes fem hundre mil

jøtips, alt fra plastgjenvinning, vedfy

ring, vask av klær og innkjøp av mat til

ferievaner og plassering av sparepenger.

I tillegg er det mulig å utføre en miljø

sjekk av husholdningen på internett.

Endelig består møteplassen Liv & Lyst

av samtaler i vennegjenger eller i nabo-

lag som skal inspirere til økt

miljøbevissthet.

tøt at det papirløse

samfunn er langt unna, sier

humoristen øyvind Thorsen.

Papirløst ekteskap viser

seg kanskje som det eneste

stedet hvor det er noe å

spare?

Thrash
turister
I På Svalbard skal turistene

utstyres med søppelsekker

og bidra til at et stort

stykke Norge, blir et renere

sted. Her er det nemlig ikke

bare papir, men garnrester,

plast, treverk, tau og annet

skrot som gjør tilværelsen

utrygg for folk, og ikke

minst reinsdyr.

De stakkars reinsdyrene

har en tendens til å vikle

seg inn i tau og garn, noe

som kan få fatale følger. Et

bilde av julenissens reinsdyr

med gevirene fulle av fis

keutstyr vil nok virke moti

verende på amerikanske

cruiseturister. Vi anbefaler

Sysselmannen å bruke dette

motivet i sin nye brosjyre

som skal deles ut på cruise

skipene til sommeren.

Appropos
søppel

• En mann fra Bøverbu i

Oppland måtte betale 6645

kroner for å levere noen

asbestholdige eternittplater

på l’llinga, melder Oppland

Arbeiderblad. Så nå vet alle

i Oppland hva de ikke skal

gjøre med spesialavfallet

sitt.

MILJOTIPSET

Bør du bytte fyringsform?.
Elektrisk oppvarming er dyrt
og alternative fyringsformer
blir stadig mer lønnsomt,
melder NVE. Kanskje er du
en av dem som bør bytte
energiform?

Varmepumpe med
van nbåren varme
En varmepumpe med vannhåren varme
henter varme fra omgivelsene, det vil si
jord, fjell og vann og løfter temperaturen
slik at man kan varme opp varmtvann og
rom. Avhengig av hosted og strømleve
randør vil varmepumpen koste mellom
20 0 25 øre per kWh. Anleggene varierer
i pris, men NVE har regnet ut at en gjen
nomsnitts anlegg vil være nedhetalt i
løpet av 6-8 år.

Luftvarmepumpe

En luftvarmepumpe har lavere investe
ringskostnad enn varmepumpe med
vannbåren varme, men er noe mindre
effektiv. Den krever i tillegg åpne løs
ninger i boligen. Nedhetalingstiden er
omtrent som for den andre pumpetypen
og energiprisen ender mellom 25 og 35
øre per kWh.

dekke 30 prosent av totalt energihehov til
varmt vann og romoppvarming. Energien
er gratis, men investeringen gir en energi-
pris på o-6o øre/kWh. Når anlegget er
nedhetalt, etter om lag ti år, er dette den
billigste energiformen ved siden av gratis
ved.

Solenergi
Denne energiformen vil normalt kunne

Gass
Fyring med propan gir en energipris på 50

Wh. Dersom du må leie tank øker
prisen med ytterligere i 0—20 øre.

http://wwwgronnguide.no
LI

t .‘l

Skjerpings!
• Kristne, katolikker og

muslimer er mer miljøbe

visste enn gjennomsnittet

av befolkningen. Dette

kommer frem i en ny forsk

ningsrapport som ble laget i

forbindelse med Kirkemøtet

på Lillehammer i november.

Rapporten er utarbeidet

av Stiftelsen Kirkeforskning.

Spørsmålet blir: Kan

«<resten av folket>’ finne seg

i dette?

Papirløst
• Magasinet Time har kåret

«‘det papirløse kontor» til

forrige århundres største

flopp. Dette følges opp på

vår hjemlige arena.

— Det er bare å gå en tur i

parken, så får man bekref
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Eufemisme er et fint ord. Det
hør det for så vidt også være,
ettersom det er gresk for et
skånsomt uttrykk som erstat
ter det egentlige uttrykket når
dette kan virke ubehagelig,
støtende eller på andre måter
skape uggen stemning.

Ordet kommer av en, som
betyr «godt» (uansett hva 51,4

prosent av den norske befolk
ningen måtte mene), og phemi
zein som betyr «tale».

I den klassiske retorikken,
som grekerne hadde fått bruk
bar sving på allerede oo år før
Kristus, var eufemismer et
sentralt begrep.

Senere har vi alle lært oss
verdien av slike forskjøn
finger når sannheten trenger
et lite ferniss av noe behagelig.
Privat sier vi for eksempel ikke
at barna lyver. De har i stedet
«livlig fantasi». Vi går heller
ikke «på do» i en hver sam
menheng. I stedet «trer vi av
på naturens vegne».

På den offentlige arena er
det færre og færre som blir
sparket eller oppsagt. De mis
ter ikke jobben engang. I ste
det blir de «outsourcet».

I miljøvernsammenheng
florerer slike forskjonninger,
og har gjort det lenge. Vi dre
per ikke ulv. Dyrene blir i ste
det «tatt ut». Er de ekstra hel
dige blir de faktisk bare «faset
ut». Det høres jo ikke ut som
om det gjør vondt engang.
Ofte er det ikke snakk om ulv
heller, men om «skadedyr».
Og smaker man litt på «utfa
sing av skadedyr» havner
ulven fort litt i stokkmaur
klassen.

Eksemplene på at sannhe
ten nærmest har tredd av på
naturens vegne er mange. At
kjernekraftverk høres mer
ufarlig ut enn atomkraftverk
er kjent. Andre kreative
eksempler har kanskje ikke
fått den oppmerksomhet de
fortjener: En større skogeier på
Østlandet var i alvorlig klam
men med miljøhevegelsen i
70-årene. Saken gjaldt en ulov
lig bygget skogsbilvei. Skogei
eren nektet hardnakket — han
hadde bare bygget en <grus
pute».

Opprinnelsen til ordet
«naturgass» går tilbake til den
gang det ble laget gass ved å

varme opp kull og koks. Begre
pet ble laget for skille mellom
den gassen som kom opp fra
bakken og den vi laget selv. I
dag har ordet fått en ny renes
sanse ved at det brukes på den
gassen miljøvernerne kaller
fossilgass, og som er med på å
true vår klodes eksistens. ‘am
men godt at det skyldes natur-
gass og ikke noe skikkelig svi
neri.

Og hva er sannheten? Mens
myndigheter, næringsliv og
andre daglig forskjønner sin
terminologi, gjør miljosiden
det motsatte. Der hvor myn
dighetene snakker om plante
vernmidler, en nøytral person

ville kanskje brukt sproyte
midler, snakker de grønne
gjerne om sprøytegift. Kraft-
krevende industri koster det
ikke kalqri å gjøre om til
kraftsløsende. Men såpass må vi
kanskje ha lov til?

Man skal være svært glad i
dyr for å like stokkmaur. Jeg
kan selvsagt ikke vite det, men
jeg har en følelse av at selv
okologen Noa ble en smule
betenkt da stokkmaur-paret
ville mønstre på arken. Kan
skje de to måtte snike seg opp
ganghrua i ly av natten? I dag
ville nok gubben ringt Statens
Naturoppsyn og fått dem out
sourcet.•

GRØNSJ

Eufemismer
i Bcikmålsordbokci av Kjetil Roiness er atomforsker oversatt
med kjernekar. Hvorfor har ikke industrien funnet på dette
for lenge siden?

miljø i fokus

(

livlig fantasi

Timberjack
A John Deere Company

Timberjack skogsmaskiner er konstruert
for å jobbe skånsomtpå naturens egne
premisser, og å sikre framtidig foryngelse.
Dette gjøres blant annet ved:

Biologisk nedbrytbare oljer

Komponenter av
gjennvinningsbart materiale

Høyteknologisk nivå for riktig
LX miljømessig utført arbeide

For mer informasjon:
Timberjack Norway AS
Postboks 1245
2206 Kongsvinger
Telefon: 62 81 50 33
Telefaks: 62 81 76 22
e-mail: timberjack@online.no

r
oppgaver i fokus: ‘,

i,renskning av sjobunn •. støy ‘e avfall
p tiL sjø • utslipp til luft

outsourcet

Oslo havnevesen
Tlf.:22910000 Faks:22910001
httpIwww.ohv.oslo.no

Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommufle.no

gruspute utfasing

- En god start i livet
.

- A/S NESTLÉ NORGE,POS1’SOKS 595, 1302 SANDVIKA,
www r,e,tIeborner,ot no eIVr If 800 80730
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C— BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returoclresse:

Natur & miljø

Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

GODE MIUDVALG

Avfall
SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir. og har også delte som viktig riivurekilde i
nye produkter (=resirkulering). Restov{alI giir
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik [orbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til oppvclrming som kan erstolte an
dro enorgikildor ([eks. olie).

Produksjon
SCA legger vekt på kontinuerlig
reduksjon av råvore- og energifor
bruk, Samt minimalisering av av
fall, støy og utslipp til luft.

Transport
Produktkomprimering samt industri
lokalisering bidror til redusert transport-
behov og lavere embollosjeforbruk.
Delte gir igjen lavere energiforbruk og
mindre utslipp i luften.

Fornybar rävare
Sf1 lrrngt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybare eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvoltes,
og for hvert tre som hugges plantes tre
nye trær.

SCA


