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iDu har kanskje prøvd å bli enig med
tre—fire personer om valg av et felles
møtested eller et felles innkjøp. Tenk deg
da at et par hundre personer skal bli
enige om hvert eneste
ord, komma og punk
tum i en lang offisiell
deklarasjon.

Sånt blir det ordklø
veri av. Det kløves og
spikkes og pusses til
alle er enige om at ord-
lyden er så noytral at
den ikke er i stand til å
gjøre en flue fortred,
Deretter sier halvpar
ten at de er misfor
nøyde med ordlyden,
men at de tross alt er glade for at det ikke
ble en farlig deklarasjon. Den andre halv
parten sier at de er veldig fornøyde med
ordlyden, og at de mener dette ble en vik
tig deklarasjon.

INNHOLD

Ovenfor er klimaforhandlingene i
New Dehli beskrevet i karikatur. Det kan
være fristende a gi Lars li. Gulbrandsen
ved Fridtjof Nansens Institutt rett når

han etter FN-konferan
sen i Johannesburg sist
sommer satte en kritisk
peicefinger på fenome
net FN-konferanser.
Magre resultater, men
positive initiativer som
bivirkninger, var blant
Gulbrandsens konklu
sjoner, og forskeren
oppsummerte svalct
optimistisk at vi må
finne ut hva som kan
gjøres annerledes med

FNs megakonferanser.
Lars I-I. Gulbrandsen snakket om en

konferanse som var på alles lepper. Det
samme kan vi ikke si om Klimakonven
sjonens åttende partsmøte — GOl’ 8 — i
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Dehli i høst. Nærmere sooo var samlet i
New Dehli i ti dager for nok en gang å
drøfte tiltak mot klimaendringer og
utslipp av drivhusgasser. Som en rosin i
den internasjonale polsa, skulle så dele
gater fra over ioo land bli enige om en
erklæring som virkelig plasserte Dehli
konferansen i historiebøkene.

For å være ærlig; den historieboka er
det ikke mange som gidder å lese. Stats
råd Børge Brende kommenterte umid
delbart at deklarasjonen ikke ble så fram
overskuende og god som Norge skulle
ønske, men at Norge likevel kunne
akseptere sluttresultatet. Dermed er vel
det meste sagt.

LEDER

I utydelighetens navn

Coop er eid av forbrukerne, og alt vi gjør skal være til forbrukernes beste.

Vi vet at forbrukerne ønsker varer som er produsert under etisk forsvarliqc

arbeidsvilkår. Derfor lanserer vi nå FUTURO BANANER.

0

Coop Norge har inngått en avtale med bananplantasjen ORO VERDE og

.

Det kløves og spikkes og

pusses til alle er enige om

at ord lyden er så nøytral

at den ikke er i stand til å
gjøre en flue fortred,

fagforeningen for plantasjearbeidere i Costa Rica (SITRAP). Avtalen mv(ifut’r

at vi kjøper bananene direkte fra plantasjen. Den skal også sikre gode

arbeidsvilkår for plantasjearbeiderne.

For hver kasse Coop kjøper fra CR0 VERDE vil det bli sau

av et beløp til et sosialt fond for plantasjearbeiderne.

I tillegg settes det av et beløp som går til SITRAPs

0 G
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Av JENS P. TOLDNÆS

For ett år siden fikk Norge en gjev
UNESCO-pris. Lyngheisenteret på Lygra i
Lindås bli tildelt den såkalte Melina Mer
couris kulturlandskapspris. Prisen, på
ro ooo dollar, ble tildelt senteret for frem
ragende arbeid med å verne det spesielle
kulturlandskapet som lyngheiene repre
senterer.

Samtidig er dette særpregede kultur-
landskapet i ferd med å forsvinne etter at
dcli mer i 4000 år har gitt liv til folk langs
kysten. Heiene, som ble skapt og holdt
ved like av kysthondene for å skaffe beite
og vinterfår til husdyr, er i ferd med å bli
erstattet med skog.

Lyng liker ikke luksus
Det er flere grunner til denne, etter
manges skjønn, negative utviklingen,
blant annet nitrogenforurensning. Nitro
genforurensningen tilføres gjennom ned
bør og såkalt torravsetning, det vil si
direkte fra luften. Nitrogenet stammer fra
industri, trafikk og jordbruk og gjør at
lyngen forsvinner.

Lyngplantene er svært nøysomme. Men
de klarer ikke å utnytte den <luksussitu
sjonen» de plutselig havner i når store
mengder næringsstoffer blir tilført. Det er
det i stedet andre planter som gjør, og
gressarter som blåtopp tar over lyng-
helene der hvor det er mye nitrogen. Og
blåtopp og andre gressarter er et steg på
veien mot skog på lyngheiene.

— Selv om mye av nitrogenet kommer
fra England og kontinentet, er det riktig å
nevne at vårt eget jordbruk også bidrar
betydelig gjennom ammoniakkgass fra
storfe og gris. På Jæren ser vi dette tydelig.
Her er da også denne landskapstypen nær
mest forsvunnet, sier professor i økologi,
Arnfinn Skogen ved Botanisk instititutt i
Bergen.

Den andre hovedgrunnen til at kyst
lyngheiene blir borte, er mangel på skjøt-
sel. Ettersom lyngheiene blir uinterssante
som heitemark, blir de ikke heitet ned
lenger. De blir heller ikke svidd av med
jevne mellomrom slik de ble tidligere.

Resultatet av dette, er at lyngen vokser
seg stor og så gammel at den ikke har
verdi som heite. Samtidig åpner lyngdek
ket i slik gammellyng seg, og gir rom for
trær som einer, furu og løvtrær. I og med
at lyngheiene ikke har økonomisk verdi
som beiteland lenger, blir en del Også til
plantet med skog.

Kulturhistorie
Arnfinn Skogen har ikke tall som viser
hvor mye kystlynghei som er forsvunnet
de siste tiårene, men at det er betydelig, er
han ikke i tvil om.— Er det såfarlig om lynght’ienc blir skog
kledte. Hvorfor bør vi ta vart’ på dette land
skapet?

— Landskapet har betydelig kulturhis
torisk verdi. Lyngheisenteret på Lindås
har også vist at en slik åpen landskapstype
har rekreasjonsverdi for folk flest. Sente
reI har nå hurtighåtanløp to ganger om
dagen og er blitt en slags turistmagnet i
havgapet. Det finnes også en rekke arter
som bare lever i kystlyngheiene, slik som
heistarr, kystmarigull, purpurlyng og
lyngheibille, for å nevne noen. Dersom
ikke noe gjøres, vil heiene forsvinne,
mener Skogen.

1Jan er likevel betinget optimisL
— Lyngheisenteret har vist at det går an

a endre utviklingen. Viflsauen som går ute
hele året er blitt ekslusiv ravare på mamut

restauranter. Det viser at finnes nisjer ur
dem som vil utnytte dem, sier Skogen.

Store Marøy ligger øst for Stavanger. Den
114 dekar store øya hadde jordhruksdrift
fram til 1958. Deretter grodde øya sakte men
sikkert igjen, og lyngheilandskapet forsvant.
Som om ikke den naturlige gjengroingen
var nok, ble øya leid ut til Stavanger g Roga
land jeger- og fiskeforening som plantet
ooo sitkagran og hergfuru for å drive hare
oppdrett. Dette ble avslutt(I g1 tallet, da
varoya nærmest uframkomnmt’lig.

Etter initiativ fra Naturvernforhundet i
Rogaland, er øya nå ryddet. Arbeidet er
gjort i samarbeid med Engoyholmen
Kystkultursenter, grunneieren, Stavanger
kommune og Ryfylke Friluftxrad, og Store
Marøy er i ferd med å fremstå som den
var for femti år siden. Til glede, ikke
minst for friluftsfolket. Erik Thoring i
Naturvernfl)rbundet i Rogaland har ledet
arbeidet pa Store Marøy. I [undrevis av
dugnadstimer er lagt ned. Skoleklasser og
lokalbefolkning har stilt opp i tillegg til
noen, ikke helt uvesentlige aktører på fire
bein, nærmere bestemt en håndfull sauer
og ei geit. Thoring mener Marøy-prosjek

tet er et godt eksempel på at friluftsliv-,
naturvern- og landbruksinteresser kan
samarbeide.

Det er utarbeidet en egen skjotselsplan
for øya. I planen går det fram at øya skal
tilrettelegges for friluftsliv, men at dette
skal gjøres pb en slik måte at Store Marøy
blir bevart som viktig lokalitet for sjøfu
gler. Arter som er knyttet til busk- og
krattvegetasjon vil naturligvis ikke nyte
godt av Marøy prosjektet. Initiativtagerne
mener likevel at dette ikke er noen ulykke
ettersom såkalt gjengroingslandskap fin-
nes i rikt munn på de fleste hyøy ene rundt
Stavanger. •

Kystlandskap
Kystlyngheiene strekker seg fra Portugal til

Lofoten. Nå er dette landskapet i ferd med å
bli borte, blant annet på grunn av nitrogen

forurensningen.

et endrer seg

Suksess i Stavanger:

Lyngheiene kom tilbake
Store Marøy fremstår igjen i
«femtitallsdrakt», og viser at
landbruk- og naturverninte
resser kan spille på lag.
Lokale naturvernere og ei
geit har vært sentrale i
arbeidet.
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Direktøren i det statseide
selskapet SIVA tror ikke
på menneskeskapte ku
maendringer. Og Regje
ringen mener det er greit
at lederen av et statlig
selskap som sysler med
næringsutvikling tror hva
han vil om
miljøkonsekvenser av
forurensning.

AvJORUNN GRAN

Direktør i J-larald Kjelstad SIVA— selskapet for industrivekst,
skrev r. september en kronikk
i Adresseavisen. Temaet var
manipulering av informasjon.
Eksempelet var menneske-
skapte klirnaendringer. Sånt får
temperaturen til a stige i mange
kretser.

— Ikke regjeringens politikk
Kjelstad beskriver håndte
ringen av klimapolitikken med
uttrykk som «ubegripelig»,
«manipulering» og «forsLiseg
påere».

—Dersom dette synet danner
grunnlaget for SIVAs forvalt
ning av statlige næringsparker,
er det vanskelig å se hvordan
sentrale klimapolitiske målset
tinger skal kunne riås, sier stor
tingsrepresentant I ngvi Id Vag
gen Malvik (SV) i en formell
henvendelse til statsraden i
Nærings- og handelsdeparte
mentet. Statsråd Ansgar Gabri
elsen svarer med å henvise til at
regjeringens klimapolitikk er
nedfelt i to stortingsmeldinger
som blant annet presenterer til
tak og virkemidler innenfor ku
maarbeidet. Gabrielsen kom-

menterer Harald Kjelstads skep
sis til menneskeskapte klimaen
dringer slik:— Uttalelsene fra SIVA-direk
tør Harald Kjelstad i en avisar
tikkel, kan selvsagt ikke tolkes
som et uttrykk for Regjeringens
klimapolitikk.

Kronikkforfatteren selv sier
til Natur & miljø at han ikke
avviser muligheten for at det
finnes menneskeskapte klima-
endringer. Han mener også at
SV-representant Malvik har mis
tolket meningene hans, og i en
ny kronikk sier han at det er
nedslående når responsen på et
innlegg kommer i form av et
personpreget angrep.

Jeg forlanger kun ærlighet
og bredde i informasjonen,
ellers blir det manipulering, sier
Kjelstad.

— Det er svært oppsiktsvek-•
kende og sjokkerende at perso
ner som er sa tett knyttet opp til
Nærings- og handelsdeparte
mentet direkte avviser mulighe
ten for at det finnes menneske-
skapte klimaendringer. Utover
dette synes jeg at det er tragisk
pà vegne av virksomhetene de
skal initiere. Virksomhetene
risikerer a bli akterutseilt når
det gjelder fokus på klimaspørs
mål, sier Michelsen.— Jeg kjenner ikke Miehelsens
motivasjoner for å ga til med
slike feiltolkninger, er Kjelstads
kommentar til ()tlar M k olsen.

Michelsen og Naturvernforbun
det er fornøyd med at Gabriel
sen i denne saken fastslår at
regjeringens klimapolitikk star
ved lag.— Det skulle da ogsa bare
mangle, sier Ottar Michelsen.— Vi skulle imidlertid kanskje
ønsket at statsraden ogsà ville
kommentere SIVA sin rolle i
dette. SIVA skal tross alt være et
redskap for Nærings- og han
delsdepartementet.— Jeg tviler sterkt på om
departementet er så interessert i
kronikkøren og privatpersonen
Harald Kjelstad at de ønsker
utdyping av mine meninger, sier
Kjelstad, og han påpeker at mil
joteknologi, fornybare ressurser
og energisparing preger SIVAs
arbeid.

øst-Europa er langt i fra
bare ødelagt natur, og
den kommende EU-utvi
delsen vil tilføre unionen
store uberørte naturom
råder. Nye dyre- og plan
tearter vil komme til, og
antallet bjørner vil bli
femdoblet. Hvordan vil
EU forvalte de nye
rikdommene?

Av JENS P. TOLDNÆS

Irland sa ja til Nice-traktaten, og
ËU vil vokse voldsomt i arene
som kommer. En utvidelse av
unionen med åtte sentral- og
østeuropeiske land vil tilføre kU
en rekke nye dyre- og plantear
ter, i tillegg til verdifulle natur-
områder. Antallet brunbjorner
vil bli femdohlet. Polsk bison,

• gauper, ulv og, ifølge organisa
sjonen Birdlife International, 58
nye fuglearter vil bli en ytterli
gere berikelse av naturen i EU.

0 Men omstilling til større går-
der i landbruket, veiprosjekter,

: utretting av elver til transport
og turistprosjekter har fatt
mange til a spørre seg i hvilken
grad EU er et egnet redskap til å
beskytte disse verdiene

Bedre enn sitt rykte— l-ivis utviklingen fortsetter, kan
utvidelsen i verste fall ødelegge
mangfoldet av dyr og planter i
Sentral- og øst-Europa, sier utvi
delseskoodinator i World Wild
life Fund, Andreas Becmann, til
den danske avisen Information.

De østeuropeiske landene har
ofte vært forbundet med store
miljøproblemer som en følge av
adskillige tiår bak jernteppet.
Dette stemmer bare delvis. Rik
tignok har tung industri og fra
vær av miljøstandarder ødelagt
mange omrader, men mestepar
ten av naturen er likevel intakt.
I Vest-Europa er situasjonen
annerledes. lier har man hugget,
dyrket opp, drenert og industri
alisert landskapet i et langt
større tempo de siste hundre ar,
og med unntak av enkelte fjell
omrader, fremstar nærmest ing-

eksempel den polske bisonen.

enting som urørt.

Pris: 900 milliarder
De atte osteuropeiske kandidat-
landene er na kommet sâ langt i
sokerprosessen at mil joforhand
lingene med EU i praksis er
unnagjort. Frem til 2004, når de
formodentlig blir tatt opp Uni
onen, skal miljopolitikken gjen
nomført’s med en samlet pris
lapp på om lag 900 milliarder
norske kroner. Dette belopet
betales av søkt’rlandene selv,
men EU bidrar med deler av
pengene. Samtidig blir EU kriti
sert fordi det er komplisert a
søke støtte til miljoprosjekter,
samtidig som EU ikke legger
nok vekt på lokale tiltak.— EU sier to fullstendig mot
stridende ting. Pa den ene siden
er all retorikken rettet mot
bærekraft og miljovern. På den
andre siden er hele utvidelses
prosessen utrolig sentralisert og
det er umulig å få penger til små
prosjekter. Folk blir skuffet og
det er vaskelig a mobilisere dem
igjen, sier den ungarske sosiolo
gen Gusztav Nemes.

kU forsvarer seg forsøker i
øyeblikket å finne penger i bud
sjettet til de nye landene gjen
nom prosjektet Natura 2000.

Dette miljøprogrammet har
som mål å fredt’ en rekke natur-
områder innefor unionen. I den
forbindelse henvender EU seg til
miljoorganisasjonene for å få
hjelp til å øve press lokalt.

— Alle fiendene av Natura

2000 og andre miljøprogram vil
dukke opp igjen i forbindelse
med utvidelsen og spørre hvor
for ED skal ta seg av smafugler.
Derfor er det viktig at miljoorga
nisasjoner og EU-kommisjonen
samarbeider slik at vi kan legge
press på de nye medlemsstaienes
ministre og parlamentarikere,
sier Jean Francois Verstrynge,
underdirektor i EU-kommisjo
nens generaldirektorat for miljø.

Behovet for beskyttelse av EUs
nye naturrikdommer kommer
klart fram i en nylig utgitt statis
tikk fra Birdlife International: 94
prosent av skogområdene for
sjeldne fugler i de nye medlems
landene er fullstendig uten vern.•

Ny redaktør

• Jorunn Gran tar over som

redaktør for Audun Garberg

som skal i permisjon.

Audun Garberg er innvilget

ett års permisjon fra

stillingen som redaktør i bla

dene Natur & miljø og Natur

& miljø Bulletin. Garberg skal

studere miljø og utvikling ved

London School of Economics

and Political science. Jorunn

Gran kommer fra jobben

som redaksjonssjef i Forbru

kerrapporten, og er utdannet

ernæringsfysiolog og journa

list. Gran har tidligere vært

ansatt blant annet i Juritzen

tv-produksjon og Bellona

Magasin.

SIVA-direktor:

Tror ikke på drivhuseffekten
I

)

Bjørn, bison og
gaupe inn i EU
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Velkommen til EU: Nye medlemsland gir nye arter, som for

Adresseavisen, 13. september:

Også i historisk tid har

klimaendringene vært store.

For 1000 år siden var det ikke

isbreer i Norge, det har vært

varmere i Trøndelag, det har vært

flommer i Europa. Den vakre norske

sommeren vi l-iar bak oss var nok

ikke menneskeskapt, ingen skal

manipulere meg til å tro det”.

SIVA-clirektør Harald Kjelstad

I

- Tragisk
Leder Ottar Michelsen i Natur
vernforhundet i Sor-Irøndelag
har svart på SIVA-di rektørens
opprinnelige u[spill i Atlressea
visen.
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Av TONE MIKALSEN, KRISTIAN

JAHRE og JORUNN GRAN— Med noen veldig få, og eksklu
sive, unntak vil ikke folk lenger
ha regnskugstømmer som ikke
er miljømerket, sier Lars Lovold
i Regnskogsfondet.

Lovold snakker om hagemø
bler. Regnskogsfondet har de
siste årene vært på krigsstien
mot salg av møbler laget av
regnskogstømmer. For fa år
siden skulle plutselig alle ha
eksklusive utemobler laget av
regnskogstommer, og markedet
flommet over av tømmer fra tro
piske trakter.

Miljøbevegelsen vant
Men de store møhelkjedene
nektet å ta inn utelukkende
møbler merket med miljømer
ket FSC (Forest Stewardship
Council), slik miljøhevegelsen
krevde. Det var ikke mulig å
få tak i slike møbler, mente
møheikjedene. Regnskogsfondet
mente det motsatte — og startet
sammen med blant andre For
brukerrådet svertekampanjer
mot de som hidro til å odelegge
regnskogen.

En etter in matte de store kje
dene gi etter, og nå er så å si alle
regnskogsmohler som selges i
Norge sakalt FSC-sertifisert. Ser
tifikatet gir forbrukeren en uav
hengig garanti for at varen er
produsert på en miljomessig og
sosialt ansvarlig måte.

— Dette er en veldig stor seier.
l)et har vært en dramatisk og
markert endring i bransjen på
veldig kort tid. At alle de sen
trale aktørene i en bransje
endrer bade innkjops- og mar
kedsføringspolitikk på så kort
tid er rett og slett oppsiktsvek
kende, sier en fornøyd Lars
Løvold, leder av Regnskogsfon
det.

Villeder om
merbauparkett
Na star byggevarene for tur. Om
lag halvparten av den tropiske
parketten — opp mot 150 000

kvadratmeter årlig — er av tre
sorten merhau. Og informasjo
nen som tilbys kundene i forret
ningene, er til tider villedende:— Mindre fargesterk merhau
er ikke ulovlig hogget regnskog,
hevder forretningen Maling
1000.— Har aldri httrt om teorien,
sier Nils I lerman Ranum i Regn
skogsfondet.

Hvis du har bestemt deg for
merhau på stuegulvet, har du
ingen garanti for at trevirket er
hugget på hærekraftig måte.

En ekspeditør hos Maling
1000 Oslo hevdet overfor Natur
& miljø at merhauparketten de
selger kommer fra plantet skog,
til tross for at gulvet manglet
sertifisering. Ifølge ekspeditøren
kunne regriskog skilles fra plan-
tel skog ved å bedømme farge
spennet i parketten.

— Plaritet skog har yngre trær,
og slike trær er mindre farge-
sterke, hevdet ekspeditøren.

— Slike uttalelser er med på å
villede forbrukere som ønsker å
handle miljøvisst. Den sikreste
måten du kan bidra til ikke å
utrydde regnskogen pa, er ved
ikke å handle tropisk tømmer i
det hele tatt, sier Nils Ranum i
Regnskogfondet.

- Undervannshogst
Heller ikke Langmoens argu
mentasjon om at deres mer
hau—gulv kommer fra skog som
vokser under vann i Malaysia
holder vann overfor Regnskog
fondet:

— Vi vet at enkelte produsen
ter sier at de kjøper treverk fra
gamle demninger, men vi vet
også at samtlige importorer har
kjøpt fra andre kilder, sier
Ranum. — Forbruket av tropisk
tømmer er i dag altfor stort, og
det er umulig å skaffe så store
mengder trevirke ved hjelp av
hærekraftig hogst. Det er heller
ikke sannsynlig at vi kommer til
å finne FSC-merket tropisk tom
mer i hyllene med det første, og
vart rad er derfor foreløpig å
unnga tropisk trevirke, sier
Ranum.

Arkitektene på banen
Etter ikke velkommen °PP
merksomhet omkring at Tele
nors hovedkontor på Fornebu,
Olav Ihons I lotell Opera og luk

susskipet The World hadde
investert i tropisk treverk til
innredningen, sier foreningen
N orske arkitekter for hærekraf
tig utvikling nå at de jobber med
å få arkitektene til å velge bære-
kraft ige byggevarer. Selv om det
er uppdragsgivere som har
ansvaret og far den negative
oppmerksomheten ved bruk av
regnskogsparkett, er det vanlig
vis arkitekter som foreslar valg
av materialer. Arkitektsstanden
Norge blir dermed medansvarlig
for innkjøp av eksklusive,
mørke tresorter fra regnskogen.— Vi tar opp saken nar vi hol
der kurs, og har dessuten planer
om å lage et informasjnnshefte
og sende det til norske arkitek

ter, sier Chris Button i fore
ningen Norske arkitekter for
bærekraftig forbruk.

Det skjer ikke et lovbrudd når
noen selger hyggevarer fra regn-
skogen, men både Regnskogfon
det og andre aktører jobber for å
få til importrestriksjoner på tro
pisk trevirke. l3øygen er å inn
føre nasjonale restriksjoner som
ikke rammes av internasjonale,
overordnede handelsregler.

Mange fatter håp til miljø
vernminister Borge Brende.
Statsråden har fått mye ros for å
retumere fra regnskogen med et
løfte om å se nærmere på hvor
dan vi kan forby import av ulov
lig hogd tømmer uten å tråkke
WTO på tærne.

- Miljøvernminister Børge
Brende sier han satser på
skogvern, men skogvern
satsingen i 2003 blir den
laveste på flere år, sier
Rune Aanderaa i Samar
beidsrådet for biologisk
mangfold.

Av TONE MIKALSEN

økt barskogvern og omlegging
av skogpolitikken er viktig for å
sikre det biologiske mangfoldet i
skog, ifølge regjeringen. Men
regjeringens glad-melding om å
styrke barskogvernet med 40

millioner kroner i 2003, slik at
den samlede bevilgningen øker
til 110 millioner kroner, er ingen
glad-melding, skal vi tro Rune
Anderaa i Samarbeidsrådet for
biologisk mangfold (SABIMA).— Dette er penger Brende skal
bruke til å gjøre opp for skogen
som ble vernet i fjor og året før.
Han har ikke penger til å verne
skog i 2003, sier den daglige
lederen av SAIIIMA.

Må selge eiendommer
Den eneste posten Brende kan
hente midler fra til vern av nye
områder i 2003, er Jordfondet.— Dette forutsetter at Jordfon
det får solgt eiendommer. Regje
ringen nærmest selger skinnet før
bjørnen er skutt, sier Aanderaa.

Eiendommene vil trolig ikke
gi mer enn 20 millioner kroner.

— Pengene tilsvarer 15 kva
dratkilometer vern årlig. Med
dette tempoet tar det 174 år å nå
Brendes mål om vern av 4,6 pro
sent av skogen. Settes dette opp
mot tidligere års verneomfang,
er det en katastrofalt dårlig sat
sing, mener han.

Forventninger
Norge vernet 25 km2 skog i
2000,45 km2 2001 og 70km2
2002.— Opptrappingen av vern i
2002 skal Brende ha skryt for, og
det er det som skaper forvent
ninger når han påheroper seg å
trappe opp vernet ytterligere.
For å fortsette opptrappingen
måtte vi minst ha vernet ioo
km2 2003, sier Adneraa

FAKTA OM MERBAU

Bevissthet og
villeding om
regnskog
Miljøbevegelsen har vunnet det første slaget mot
regnskog til forbrukere. Men byggevarene er fortsatt ikke
garantert bærekraftig hogst. Kanskje kan en mer bevisst
arkitektstand bidra med folkeopplysning.

enten er festet på et lite mes

singskilt, brent inn i trevirket

eller finnes på en merkelapp

som er hengt på produktet du

kjøper.

• I løpet av 1990-tallet forsvant

åtte prosent av de tropiske

skogsområdene i verden.

- Dettar 174 år
å nå Brendes mål

• Merbau er en tropisk, rødbrun

tresort.

• Tømmeret hogges hovedsaklig

i regnskogen i Indonesia og

Malaysia.

• Hvert år selges det

240 000-300 000 kvadratme

ter tropisk parkett, noe som

utgjør 8-10 prosent av det

totale parkettsalget.

• Hvert år ødelegges om lag

i 50 000 kvadratkilometer tro

pisk skog — noe som tilsvarer

halve Norges areal.

• Forest Stewardsip Council

(FSC) står bak

merkeordningen som skal

garantere tømmer fra

bærekraftig hogst. Tøm

mer som er godkjent

av ordningen skal

ha et tydelig FSC

merke som

Kde: R.nsogfandt. ww.rainfoe.no

v

økt barskoqvern og omlegging av skogpolitikken er viktig for

å sikre det biologiske nicangfoldet i skog, ifølge regjeringen.

Men Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, mener regje

ringen ikke følger opp.

SKOGVERNSATSING I NORGE SISTE FEM ÅR

Norge vernet 25km2 skog i 2000,45km2i 2001 og 70 km2 i 2002, men nå er vernet

avhengig av penger Fra Jordfondet.
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Froskejakt forbudt
• Myndighetene i Iran har grepet inn etter at hundrevis av

innbyggere nord i landet la ut på froskejakt. Jakten på frosker var

jakten på lettjente penger, og franske froskelårgourmeter var rei

sans ende for jaktutbyttet. Via tyrkiske oppkjøpere kunne iraneme

tjene Opptil seks kroner kiloen for den grønne, spretne fangsten.

Men dette ville altså ikke myndighetene ha noe av. (Reuter)
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Endelig
starter arbeidet
med en nasjonal marin verneplan. Pla
nen vil omfatte om lag 50 områder.

marin
I

Av KARL H. BROX

Tanken om en verneplan for marine
områder har en lang og kronglete seilas
bak seg.

Spørsmålet ble første gang tatt opp i
1981 i Stortingsmelding nr. 68 (1980—81)
Vern av norsk natur, hvor det ble varslet en
plan også for marine områder. Saken ble
deretter tatt opp av Statens Naturvernråd
i forslaget til Ny landsplanfornasjonalpar
ker og andre større uerneomrddcr, som ble
lagt frem i 1986. Dette førte til at Miljø
verndepartementet og Fiskerideparte
mentet i T987 nedsatte en arheidsgruppe
som skulle utrede behovet for marine ver
neområder. Arbeidsgruppen leverte sin
innstilling i 1991, og på bakgrunn av
denne, oppnevnte Direktoratet for natur-
forvaltning et utvalg som skulle foreta en
naturvitenskapelig kartlegging av aktu
ele områder. Dette utvalget gjennomførte
en grundig hiogeugrafisk analyse
omkring utbredelsen av flere enn 4000

marine plante- og dyrearter, og foreslo i
1993 at det burde opprettes 42 marine ver

Nei til
småbåthavn
i planlagt
verneområde

Av KARL H. BROX

Den indre delen av Gaulosen, som er en
arm av Trondheimsfjorden, er et av de 48
kandidatområdene i den nasjonale
marine verneplanen. Området er også et
meget viktig og delvis vernet fugleområde
med forslag fra Direktoratet for naturfor
valtning om å utvide vernet betydelig.
Like fullt ville Skaun kommune, Sør-
Trøndelag fylkeskommune og Statens

neområder innenfor tre hiogeografiske
regioner. Disse sonene var Skagerak
region (fra svenskegrensen til Egersund),
vestnorsk region (fra Egersund til Loppa i
Finnmark) og Finnmark regiori (fra Loppa
til grensen mot Russland). Senere er ytter
ligere seks områder kommet til, slik at det
nå er tilsammen 48 såkalte kandidatom
råder som skal vurderes. Områdene ligger
spredt langs hele kysten, til dels i de indre
farvannene og inne i fjordene, men mange
ligger også ute i landets sjøterritorium og
i den økonomiske sonen.

Vedtatt av Stortinget
Miljoverndepartementet har hovedansva
ret for utarheidelsen av verneplanen, men
også Fiskeridepartementet og Olje- og
energidepartementet er sterkt involvert.
Stortinget har vedtatt at Direktoratet for
naturforvaltning og Fiskeridirektoratet
skal stå for arbeidet med verneplanen, slik
at man kan vurdere aktuelle områder
langs hele kysten under ett. I tillegg til
naturvernloven skal også andre lover og
virkemidler brukes i arbeidet med verne-

I dette området utenfor Brekkberga i
Gaulsosen ønsket Skaun kommune å
anlegge en småbåthavn for 470 fritids
båter. Miljøverndepartementet sa imid
lertid nei under henvisning til de store
verneverdiene i fjordarmen.

I
I

0

vegvesen bygge en større småbåthavn
midt i det planlagte verneområdet.

Bakgrunnen for planen om en småbåt
havn for 470 fritidsbåter i Gaulosen, er at
Statens vegvesen skal bygge en ny euro

planen, som for eksempel kulturmirine
loven, saltvannsfiskeloven og det lovver
ket som gjelder for Norges økonomiske
sone.

Forslaget skal utarheisdes av Direktoratt
for naturforvaltning, Fiskeridirektora
I [avforskningsinstituttet, Riksantikvaren,
Norges Fiskarlag, Norske Fiskeoppdretteres
Forening, Norges Naturvernforbund, WWF
Verdens Naturfond, Norsk institutt for
naturforskn ing og Norges Forskningsråd. I
tillegg skal Kystdirektoratet, Oljedirelctora
tet og Taretrålfiskernes Forening være med
på å lage det endelige vemeforslaget.

Ikke irreversible inngrep
Miljoverndepartementet og Fiskeridepar
tementetba 1995 berørte fylkeskommu
ner, kommuner og fylkesmenn om ikke å
gjennomføre irreversible inngrep i de
aktuelle områdene før spørsmålet om
vern er endelig avklart.

Slike irreversible inngrep er for eksem
pel etablering av anlegg med store utslipp
til sjø og faste installasjoner som moloer,
kaianlegg og større industrietablering..

pavei (E39) fra Klett sør for Trondheim til
Orkanger. Nyveien var først planlagt
anlagt på en molo tvers over våtmarks
området Buvikfjæra, men denne løs
ningen sa Miljøverndepartementet nei til.
Et såkalt indre alternativ ble valgt, og
dette fører til at det må bygges flere tun
neler. Som vanlig i slike tilfeller har veg
vesenet problemer med hvor de skal gjøre
av overskuddsmassene, og det var Siik tan
ken om en småbåthavn utenfor Brekk
berga i Buvika dukket opp. På denne
måten ville store deler av steinmassene
kunne «brukes til noe» bare kort vei fra
den ene tunnelåpningen, og Skaun kom
mune fikk utarbeidet en reguleringsplan
som ble vedtatt av kommunestyret i
desember 2001.

Fikk støtte
Planen om å bygge en småbåthavn fikk
støtte av Sør-Trøndelag fylkeskommune,

Oppdrettsvirksomhet slik den i dag prak
tiseres, vil vanligvis heller ikke medføre
irreversible endringer, men departemen
tene viste til at dette må vurderes i hvert
nkclt tilfelle.

- Tre av de aktuelle verneområdene, som
alle omfatter korallforekomster, er i løpet
av de senere år blitt midlertidig vernet for
å sikre dem mot slitasje og ødeleggelse
som følge av fiske og fiskeredskaper (se
faktaramme). I et fjerde av de aktuelle ver
neområdene, Gaulosen i Sør-Trøndelag,
har Miljøverndepartementet sett seg nødt
til å gripe inn mot planer om bygging av
en større småbåthavn for nærmere 500 fri
tidsbåter. Denne saken ifølge Fylkesman
nens miljøvernavdeling i Sør-Trøndelag
ett av mange eksempler på at lokale og
regionale myndigheter ikke alltid tar hen
syn til pågående verneprosesser og doku
menterte verneverdier, selv om de er blitt
både varslet og orientert om dem.

Ifølge Egil Roll i Direktoratet for natur-
forvaltning er målet å sende verneplanen
ut pä høring i løpet av vinteren 2003, og
1retttr få verneplanen vedtatt i 2004.•

Trondheim kommune og Trondheimsre
gionens Friluftsråd, som pekte på at båtliv
er en viktig del av mange menneskers utø
velse av friluftsliv. Fylkesmannens miljø
vernavdeling protesterte imidlertid på
bakgrunn av de store verneverdiene i
området. Miljøvernavdelingen pekte på at
store deler av Gaulosen er foreslått vernet
av ikke mindre enn tre departementer i
forbindelse med den nasjonale marine
verneplanen og at Direktoratet for natur-
forvaltning har foreslått overfor Miljø
verndepartementet å utvide vernet av
området betydelig av hensyn til fuglelivet.
Fylkesmannen pekte i sin innsigelse til
Miljøverndepartementet pà at det i for
bindelse med den marine verneplanen er
anmodet om at irreversible inngrep bør
unngås i kandidatområdene, og på at små
båthavna var planlagt bygget på fjordar
mens viktigste næringsområde for marine
dykkender.

Statsråd under press
Statsråd Børge Brende ble satt under be ty
delig press fra flere hold for å si ja til små
båthavna, men kom til slutt til at utbyg
gingen ville ha kommet i si stor konflikt
med såvel nasjonale som internasjonale
vemeinteresser at den ikke kunne godtas.

— Gaulosen er nasjonalt verneverdig som
et av landets få gjenværende større elvedel
taområder hvor det ikke er foretatt betyde
lige inngrep. Fjordarmen er internasjonalt
verneverdig som våtmarksomride og
fuglebiotop og dessuten marinbiologisk og
arkeologisk særpreget og rik, sa Brende i
sin begrunnelse for å si nei. Samlet er Gau
losen-området ifølge statsråden viktig for
de forpliktelsene Norge har til å bevare det
biologiske mangfoldet. I vedtaket heter det
at det er de store naturverdiene som er vik
tigst i denne saken, og at friluftslivet må
underordnes disse. Brende er imidlertid
enig i at regionen trenger flere båtplasser

og sier at Mil jøverndepartementet er posi
tivt innstilt til at det arbeides med alterna
tive planer. I den grad det er nødvendig vil
departementet også bidra til en løsning,
men i Gaulosen blir det altså ikke.

Ramsar-område
Det hører forøvrig med til historien at de
tre verneområdene i Gaulosen, to natur
reservat og et landskapsvernområde som
samtlige ligger der Gaula renner ut i fjor
den, av Mil jøverndepartementet ble «opp
gradert» til Ramsar-områder midt under
saksbehandlingen. Direktoratet for natur
forvaltnings forslag til utvidelse av verne-
områdene av hensyn til fuglelivet sam
menfaller ganske nøyaktig med kandidat-
området som er foreslått under
forberedelsene til den marine vernepla
nen, og dersom det blir et utvidet vern i
samsvar med dette, vil sannsynligvis hele
området få status som Ramsar-område.I

Etter mer enn tjue
års forberedelser, \frne I an

Marine verneområder

Hensikten med en nasjonal mann verne-

plan er

• å sikre representative og særegne

naturverdier i sjø

• å sikre truede og/eller sårbare marine

habitater

• å sikre referanseområder med okosy

stemer som fungerer i mest mulig

urort stand.

I den nasjonale marine vemeplanen er

det sjebunnen og/eller hele eller deler av

vannseylen oversom blir vurdert vernet, I

tillegg kan også landareal i tidevansso

nen bli berørt av vernetiltakene. Vern er

mest aktuelt i medhold av bestemmel

sene i naturvernloven, men også andre

deler av lovverket (for eksempel kultur

minneloven og saltvannsflskeloven) kan

komme til anvendelse.

Det er per i dag opprettet tre marine ver

neområder i Norge:

• Med hjemmel i saltvannsfiskeloven og

lov om Norges økonomiske sone,



Dyr strøm får folk til å
tenke i andre baner. I fjor
ble det godkjent 70 nye
mikro- og minikraftverk
her til lands, og 50 året
før det. Erik Solheim,
som selv har mikrokraft
verk, advarer mot utvik
lingen.

Av TONE MIKALSEN

Lederen for Norges Naturvern
forbund synes utviklingen av
mmi- og mikrokraftverk i nor
ske vassdrag er alannerende.

— Både lokalisering og natur-
verdier må vurderes nøye før en

Stadig flere oppdager at elva

som renner forbi eiendommen

kan være en pengemaskin. For

når strømprisene stiger kan

det være mye å tjene på å
—w — - produsere sin egen strøm.

sier ja til bygging, sier Solheim.
Hans mikrokraftverk produse
rer ro kilowatt Strøm, om lag
nok til en husstand. Solheim
advarer spesielt mot bygging av
minikraftverk i vernede vass
drag.

— Urorte vassdrag har en verdi
i seg selv. Det mi. en huske på,
sier Solheim.

Penge maskin
Stadig flere oppdager at elva
som renner forbi eiendommen
kan være en pengemaskin. For
når strømprisene stiger kan det
være mye å tjene på å produsere
sin egen strøm. Jens Aalbu i Nor
ges vassdrags- og energidirekto
rat mener det er mer enn høye
strømpriser som er årsaken til at
antallet mmi- og mikrokraft
verk øker.

— Det har vært et frislipp i
markedet og en økende interesse
blant lokale kraftselskap for å

kjøpe strøm fra små kraftprodu
senter. I tillegg kan en være selv-
forsynt med strøm. Utstyret er
billig og det holdes kurs i mmi
og mikrokraftverk, sier Aalhu.

Kan knepene
Han tilføyer også at for enkelte
bønder kan egen forsyning av
strøm være marginen som hin
drer nedleggelse av gårdshruk.

— Er det for lett åfd lov til å
bygge?

— Søkerne begynner jo etter
hvert å kjenne knepene. Dersom
de graver ned rørene og sikrer
alminnelig lavvannføring og
ellers farer varsomt frem, vil sjan
sen til å få tillatelse enten av NVE
eller kommunen være stor. Men
i vernede vassdrag er terskelen
for minikraftverk mye høyere,
understreker Aalbu. 1Jan tror at
økningen av mini-og mikrokraft
verk vil fortsette så lenge strøm-
prisene ligger såpass høyt, ogset
ter spørsmålstegn ved om mange
små utbygginger er bedre enn en
stor vasskraftutbygging.•

Haligeir Langeland (SV) i

stortingets energi-og miljø-

komite reagerer på at det

bygges mmi- og

mikrokraftverk i det

vernede Gaularvassdraget.

- Ei utbygging er brudd med

forutsetningene som ble lagt på

stortinget. Her burde jo Miljø

verndepartementet grepet inn,

sier Langeland.

Ifjor ble det godkjent 70 nye

mmi- og mikrokraftverk. Året

før der 50. Også i vernede vass

drag bygges det mmi- og

mikrokraftverk, og et eksempel

på det er Grøneng kraftverks

tillatelse til å bygge i

Gaularvassdraget i Sogn- og

Fjordane. Nå ønsker Midtre

Gauldal kommune i Sør-Trønde

lag å bygge 62 mmi- og mikro

kraftverk i sideelever til det ver

nede Gaulavassdraget.

-Vii SV går i mot bygging av

mmi- og mikrokraftverk hvis de

kommer i konflikt med naturin

teressene, sier Langeland.

Totalt fanatisk motstander av

mmi- og mikrokraftverkene er

imidlertid ikke partiet hans helt.

-Det erjo snakk om miljøvenn

lig kraft, påpeker han.•

Kraftig oppsving av minikr aftverk
-Vii SV går i mot bygging av mmi- og

mikrokraftverk hvis de kommer i konflikt
med naturinteressene, sier Hallgeir

Langeland, her sammen med lederen

for partiet, Kristin Halvorsen.

/
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SV vil holde øye med krafLLbygging

INDRE AGIER OG TELEMARK AVFALL

Linx AB, som er heIed av SJ og NSB, har ansvaret for linjene
Kobevhavn—Gbteborg—Oslo og Oslo-Baristad. Stockholm.
Avgangene t,afikkeres i dag med hurtigtoget X2000
og InterC ty-tog, I løpet av det kommende Sret ml X2000
suksessivt skiftes ut med nye, komfortable Lino-tog.

Norges fremste glassmestere fra nord til sør.

Bedre tider!
Endelig er de gode tidene her. For nå trår vi skikkelig til. Med Linx reiser du hele veien

mellom Oslo og Stockholm med komfortable og raske X 2000 på tider du bare har drømt
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Stadig flere dyr på
Svalbard lider en smerte
full død som en følge av
alt skrotet vi hiver i
havet. Fiskerinæringen
virker lite interessert i
problemet.

Av JENS P. TOLDNÆS

Svalbard er endestasjon for så
vel miljøgifter som søppel. I
begge tilfeller er det dyrelivet
som betaler en høy og smerte
full pris. Ikke minst skrot fra fis
keflaten viser seg å være et vok
sende problem.

Til tross for stor interesse fra
lokalbefolkninuen — på Svalbard
er det nemlig så populært å
plukke søppel at det erventelis
ter blant folk i Longyearbyen for
å få være med på de årlige

«ekspedisjonene» — monner det
ikke, og høsten er dyretragedie
nes tid. Da vikler brunstige
reinsbukker seg inn i iland
drevne garn- og trålrester og
lider en vond død. Førstehetjent
Arild Lyssand hos Sysselmannen
har funnet flere i høst.— Dessverre er ikke dette

• For to år siden avslørte

Naturvernforbundet i vesterå

len at den norske fiskeflåte årlig

dumper 600 000 sekker av fall i

sjøen hvert år. I tillegg kommer

all redskapen som forsvinner

- Det er en tragedie at ikke

næringen selv ser at de skiter i

eget reir, sa leder i Naturvern-

forbundet i vesterålen den

gang.

eokelttilfeller. Nylig fant vi fire
hukker i en trålrest ved Preem
ansundet. Dyrene hadde helt
tydelig kjempet voldsomt for å
komme løs, men til ingen nytte.
Det er langt i fra noe hyggelig
syn, sier han.

Lyssand tror brunstige huk
ker er mest utsatt.

Daværenede formann i Nor

ges Fiskarlag Oddmund Bye,

karakteriserte situasjonen som

.ikke bra’. og lovet å se på

saken. To år senere er det ikke

mye som tyder at Norges Fis

karlag tar problematikken

alvorlig.

- Jeg kjenner ikke til dette,

men vi skal se på saken, sier

nåværende leder Reidar Nilsen.

— Det kan virke som on en
hukk som har rotet seg inn i noe
fungerer som en magnet på de
andre. De ser at den er svekket
og vil bort og briske seg. Det blir
ofte deres ulykke, sier Lyssand.

Vanskelig å etterforske
Hvert år driver det inn store
mengder søppel til Svalbard. Og
så lenge kildene ikke blir stoppet
vil det bare komme mer, mener
Lyssand. Og det er først og fremst
skrot fra fiskeflåten som er det
største problemet for villreinen.
En del av fiskeredskapen er korn
met på avveie, men en god del
trolig bare blir kastet. Ifølge Lys-
sand er det vanskelig å finne ut
hvor redskapen kommer fra.— Dette er vanskelige saker å
etterforske. De store mengdene
fiskeredskap er ikke merket.
Redskapen kan stamme fra

I

mange land, og kan i tillegg ha
ligget i sjøen i årevis, sier han.

Moderne arkeologi
Naturvernradgiver Synnøve
Lunde hos Sysselmannen etterly
ser en innsats fra fiskerinæringen
for å få hukt med søppelproble
met. Jeg kan ikke se at næringen
har gjort noe for å komme pro
blemet til livs. Det er heller ikke
bare reinen som blir rammet.
Søppel skader sel, ishjørn, fugl og
rev — stort sett hele faunaen på
Svalbard, sier hun.

At ting bare forsvinner i havet
viser seg ogsa ofte å være feil.
Ifølge Lunde viser de årlige opp
ryddningsdugnadene at veldig
mye av dagens tungt nedhryt
bare produkter dukker opp
igjen. Det er imnudlertid ikke
alt som er like lett å tidfeste.— Men nar vi finner vi sham
pooflasker det ble reklamert for
på syttitallet vet vi jo når de er
fra, sier hun. •

Av JORUNN GRAN

Norge adopterer nå de nye
reglene for tillatt dioksininn
hold i matvarer. EUs vitenska
pelige komitt satte i. juli en
strengere grense for hvor mye
dioksin som kan tolereres. Der
med var det er nærliggende å
håpe at vi ville fa omfattende og
rutinemessig kontroll av for
eksempel fisk og fiskeoljen Men
slik er det ikke.

Europeisk overvåkning
Et større overvåkingsprogram er
imidlertid pa trappene.— Vi holder på med å sette i
gang et overvåkingsprogram for
dioksin og dioksinliknende PCB
i samarbeid med LU og Iland,
sier førstekonsulent Marie
Louise Wihorg i Statens
næringsmiddeltilsyn (SNT).— Sammen skal vi analysere
ioo prøver av blant annet fisk,
kjøtt og melk med tanke på
dioksin og dioksinliknende
PCBer. Og analysene vil være et
godt utgangspunkt for såkalt
rettet kontroll.

Ikke bekymret
Med rettet kontroll skal vi forstå
kontroll av matvaregrupper
som eventuelt viser seg å være
spesielt belastet med for eksem

Ny folder
om fugler i fjellet

• I anledning «Fjellenes Års
har Norsk Ornitologisk Fore

ning laget folderen «Fjellets

fuglers. Totalt 14 000

eksemplarer er spredd til alle

medlemsforeninger under

Norges Turistforening, og er

nok å finne på de fleste av

landets turisthytter i disse

dager Ornitologene håper at

informasjonsfolderen bidrar

til okt interesse for fugler

blant fjellvandrerne.

pel fettløselige giftstoffer som
dioksin og l’CB.

Arsaken til at slik kontroll
ikke foregår i dag, er for det før
ste at tilsynsmyndighetene ikke
mener at slike giftstoffer i norsk
mat er noe problem. Selve ana
lysene er i tillegg meget kost
bare og tidkrevende.

Det tar opptil io arbeidsda
ger å sjekke dioksininnholdet i
fersk fisk. Dermed er det ikke
gjennomførhart med rutinekon
troll på slike stoffen Basert på
tidligere prøver fra norske mat
varer, er vi er imidlertid ikke
engstelige for at norske matva
rer inneholder mye dioksin, sier
Wiborg i SNT.

Unntaket er påvisningen av
dioksin i Grenlandsfjorden.
Dette omradet har imidlertid
omsetningsforhud for fisk.

Nyttig likevel
Paren for a finne PtB og dioksin
i matvarer bør ifølge all logikk
være kraftig redusert. Utslip
pene fra de største bedriftene og
forbrenningsanleggene er min
sket som resultat av internasjo
nale målsettinger og direktiver
mot slutten av forrige århundre.

Likevel signaliserer det nye
reelverket at slik forurensning
er noe blant annet fiskenæringa
må ta alvorlig. I-ler det snakk om
tungt nedbrythare miljøgifter
som ikke forsvinner med det
første. Og det er snakk om vill
fisk som ikke vil innrette seg
etter statlige kostholdsråd.

Norske matmyndigheter
mener at det europeiske overt’a
kingsprogrammet vil være nyttig.

— Vi vil kunne avdekke om
det faktisk er problem med inn
hold av dioksin og dioksinlik
nende FElter i norske matvarer,
og vi vil kunne sette i gang kon
krete tiltak. Dette betyr at vi vil
ha en mye bedre oversikt enn vi
har i dag. Vi vil også ha et verk
tøy for å hindre omsetning hvis
grenseverdier overskrides. •

Lakseparasitt
påvist i to
nye elver
• veterinærinstituttet har

påvist Gyrodactylus salaris på

laksunger i elvene Halsanelva

og Hestdalselva i vefsn kom

mune, Nordland. Laksungene

ble fanget i de to elvene hen

holdsvis 23. og 24. august

2002. G. salaris ble påvist på

3lav 32 laksunger fra

Halsanelva. Antall parasitter

per laksunge varierte fra én

til mer enn 1000. Mange av

laksungene bar preg av å ha

hatt infeksjon i lengre tid.

Blant 36 laksunger fra Hest

dalselva ble G. salaris funnet

på 6 laksunger. Én laksunge
hadde ca 200 parasitter,

mens infeksjonsintensiteten

på de sju andre laksungene

varierte fra én til fire parasit

ter Den ene laksungen med

et stort antall parasitter bar

preg av å ha hatt infeksjon

en god stund, mens de andre

hadde normalt utseende.

Panteordning
gir øl-krise

Danskenes nye pantesy

stem er iferd med å
skremme utenlandske

ølmerker ut av markedet.
Etter bare 14 dager med nytt

pantesystem kunne danskene

allerede merke at antallet

olmerker i butikkhyllene

skrumpet inn. En el- og vin

forhandler forteller til avisen

lnformation at 15 av 100

importerte olmerker allerede

er ryddet bort.

- Ukjente elmerker blir nå
så dyre at jeg ikke kan selge

dem, og dermed forsvinner

mange morsomme og spen

nende øltyper, sier forhandle-

ren.

Krisen skyldes at den nye

panteordningen krever et

påtrykket returmerke. Og det

viser seg at selv ikke det dan

ske ølmarkedet er stort nok

til at utenlandske bryggerier

vil lage egne etiketter for

danskene. Løsningen blir klis

tremerker som importørene
selv klistrer på. Merkene skal

fortelle at alle forhandlere

må ta flasken i retur, men

importerene mener klistre

merkeordningen i tillegg til

en innsamlingsavgift på 13

øre blir for dyrt.

Snart får du
sannheten
EU5 nye grenseverdier for dioksin i maten
stiller nye krav til overvåking av gift i
matvarer. Snart bor du få vite om det er
mye gift i fisken du spiser.

En langsom død
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Varme pipe
harer piper ikke
De små bergpipeharene på USAS vestkyst
varsler varmere vær ved simpelthen å dø.
Trolig er dette de første pattedyrene som
forsvinner i stor skala på grunn av klimaen
dringer.

Av JENS P. TOLDNÆS

l3ergpipeharer (Ochtona princeps) er følsomme for
temperaturendringer. De små, plystrende haredy
rene som blant annet lever i Nord-Amerika, dør
hvis kroppstemperaturen deres stiger med om lag
én grad. Det er ikke nødvendigvis noen fordel på en
klode som preges av det de fleste mener er mennes
keskapte klimaendringer. Na forsvinner hele popu
lasjoner av de små dyrene nærmest over natten.

— Dette er et av de første eksemplene på at pat.
tedyr viser vidtrekkende respons på klimaen

dringer, sier Erik
Beever i US Geolo
gical Survey i Ore
gon.

Beever har gjort
den største under
søkelsen av pipe
harer på femti ar.
Deler av undersø

kelsen er nylig referert i bladet New Scientist.
— Vi har en tendens til å tro at slike forandringer

skjer gjennom arhundrer eller årtusener, men
undersøkelsen viser at disse populasjonene dør ut
i løpet av tiar, sier Beever.

Forsvinner etter 11 000 år
Livet som pipehare består, foruten om spising, for
plantning og piping, mye av å fyke inn og ut a
små huler. Dette gjorde for ikke å være for lenge
i sola. Slik regulerer de kroppstemperaturen som
er så sarbar for forandringer. Sarbarheten hindrer
også dyrene i å dra langt hjemmefra. I stedet dan

O nes det såkalte underopulasjoner i isolerte omra
der. I Nevada og det østlige Oregon har disse pipe
harebestandene eksistert siden de ble drevet dit av
en hetebølge for r i ooo år siden.

For å bekrefte sin hypotese om at disse isolerte
ilehangruppene forsvinner, har Beever under
søkt 2 slike populasjoner hvor hergpipeharer har
vært observert de siste 75 årene. Hver populasjon
inneholdt om lag 50 dyr. Beevers resultater, som
vil bli presentert i Journal of Mammalogy i
februar, viser at da den flerårige studien var unna-
gjort, var det bare iS populasjoner igjen.

Overraskende
— Utryddelsesprosenten er overraskende høy, sier
Donald Grayson ved University of Washington.

Grayson er en ledende ekspert innen artsutryd
delse. I {an påpeker at det er liten tvil om at klimaef
fekter rammer mange dyrearter, men at det samtidig
erviktig å skjønne at samtlige arter er svært forskjel
lig og følgelig reagerer de ulikt på endringene.

— Skal vi forstå hvordan klimaendringer påvir
ker pattedyr, må vi undersøke dem art for art, sier
han.•

•I Enkelte får seg til å hevde at

noe av det verste ved menneske

heten er antall individer. Det er

blitt for mange, og vi gjør for mye

av oss. Dette

skulle true, ikke

bare det

biologiske mang

foldet direkte,

men på drama

tisk vis også
svekke mulighe

tene for evolu

sj on.

- Hørt maken

til unødig

engstelse. mener

nå vi! Påstandene

kan umulig holde

vann.

Herfra registre—

res, nemlig, overhode ingen fare

for evolusjonssvikt. Tvert om burde

det være <klinkende klart» at

menneskenes antall og stadig

økende aktivitetsnivå danner

grunnlag for en evolusjon som

overskrider de fleste

naturhistoriske grenser. Resistente

bakterier marke

rer bare en aldri

så liten, sped

begynnelse, og

etter hvert vil det

poppe opp mer liv

og liknende enn

selv Otto Jesper

sen (rollefiguren)

klarer å fantasere

fram.

Forutsetningen

er bare at vi klø

rer å stå på

onitrent som nå,

og produsere motefiommer av

dingser og greier som etter korte

og diffuse liv, dynger seg opp, til

lands og til vanns. Klarer vi det, vil

evolusjonen være sikret for æoner

framigjennom.

Som antydet står nye skapninger

allerede og sitrer på startsstreken,

mer enn klare til å overta biotoper,

rekorder og avisoverskrifter.

Den dagen er ikke langt unna da

vi kan gå ut på trammen og beun

dre ftalatgnagere og blyhøns trave

rundt i svermer av alkylbrommere.

I utmarka er flokker av dioksinsvin

på leken flukt fra vinylulven. Holder

vi kjeft, er jeg sikker på at vi hørere
prosessorriskene piper bak toxafe

nen. Jeg har dessuten hørt av en

bekjent at datamusmusene tripper

rundt på fyllinga i Sarpsborg og

trygler om å bli registrert. Og -

bare for å ha nevnt det - på hav

bunnens enorme

dynger står nye bio

molekylære kreasjo

ner klar til å glefse i

seg alt fra

satelittsoppel

til flyfiass.

Men hvor er zoo

logene? De roter vel

rundt i skogene av

gammel vane. Men

det er som antydet

ikke akkurat der fes

ten gynger for øye

blikket. Evolusjonen

foregår alltid ved

fronten, der mulighe

tene yngler og det nye liv manifes

terer seg, med andre ord på men

neskehetens avfallsdynger. Bakteri

ene har forlengst skjønt at det er

her ting skjer, her er framtidens

matfat, selve basis for det helt store

mangfoldet på jorda. Her skal den

nye tid slå rot og celle skal bygges

på celle til vi får livsfor

mer som kommer til å

gå utenpå det meste;

nakenrotter og tyran

nosauruser innbefattet!

Skulle vi allikevel

antyde en aldri så liten

bekymring ved den nye

evolusjonen, så hand

ler den altså ikke om

naturen, men om oss

mennesker. Vi kunne jo

komme til å bli en

aning skviset av alle

neobiotene idet de

tyter ut av alle verdens dynger.

Imidlertid er vi ganske så sikre på

at vi, nå som før, klarer å leve opp

til vår gamle devise ‘<Drit og dra,,

hvilket vil kunne redde oss unna til

en fersk planet i Andromedatåken

eller der omkring. Derfra kan vi

(som klarte oss) teleskopkikke oss

tilbake over skulderen til lille Tellus

som en gang var blå, men som

med vår og evolusjonens hjelp ble

betydelig mer lysende grønn.

Og var det ikke dit vi ville? En

grønnere jord?

Greit! Da hiver vii haug og ser

åsseri liv av daude gror!

Hvoler 30.10 2002

ARILD ÅDNEM

‘.-. Bare I-iiv i haug!
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Hvert år kastes det ca i 07 000 tonn plastemballasje Norge. For at dette skal gjenvinnes og bli til nye produkter, må

det kildesorteres. Ta kontakt med mottaksanlegget du bruker, og be om et tilbud på kildesortering av plastemballasje.

Da vil du oppleve at det å kildesortere plastemballasje både er enkelt og lønnsomt. A legge plastemballasje i restavfallet

er den klart dyreste måten å kvitte seg med plastemballasjen. Tenk økonomi, og gjør miljøet en tjenestel Besøk Plastreturs

hjemmesider: www.plastretur.no, for å få vite mer om kildesortering og gjenvinning av plastemballasje.

p1at rétür as
MATERIALSELSKAPLT FOR PLAST

www.plastretur.no

Den dagen er
ikke langt unna
da vi kan gå ut
på trammen og
beundre
ftalatgnagere
og blyhøns
trave rundt i
svermer av
a I kyl bro mm e re.
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Dagens unge miljøvernere hekker i
stortingskorridorene. De snakker
et språk som folk forstår.
Stortingsfolk, altså.

Av JORUNN ORAN

Natur og Ungdom har i dag under halv
parten av den medlemsmassen de hadde
for ti år siden. Dette lover ikke godt med
tanke på at mange medlemmer skal gi
mer statsstøtte hvis regjeringen får det
som de vil.

Ikkefolkelig miljødebatt
Færre enn ooo av framtidens voksne vel

er nå å betale o arlige kroner for å. til
iøre Norges mest hyperaktive ungdoms
organisasjon.

Kanskjefordi hyperaktivitetenfor det meste
foregår i regjeringskvartalet og blant makt-
personer?

— Vi opplever at det er stor etterspørsel
etter Natur og Ungdoms bakgrunnsinfor
masjon, men ville veldig gjerne drive mer
med opinionsskapende arbeid, sier leder
Elin Lerum Boasson.

Men har dere ikke et problem hvis mål-
gruppen deres opplever at dere snakker et
språk dc ikke har noeforhold til?

-- Det er en kjempeutfordring å gjøre
miljødebatteri forståelig, men det er lett å
bli dratt inn i den politiske retorikken.
Likevel jobber vi mye med å forenkle bud
skapet, og vi prøver hele tiden å tenke
gjennom ordbruken var.

Politikere forstår ikke
I rettferdighetens navn: Det er ikke bare
ungdomsorganisasjonene som sliter med
byrakratiseringen og teknifiseringen av

miljøvernarbeidet. Gamle dagers enkle
budskap og kampsaker er erstattet av tek
niske problemstillinger som diskuteres av
byråkrater, fnrskere og andre fagfolk.

- Før var det nok å ha en stand for å få
fram budskapet sitt, na er det slik at selv
ikke politikere skjønner prinsippene i kli
madehatten. l-lvordan skal da 14-bringer
skjønne dette? spør lioasson.

De enkle appellenes tid er over, mener
Natur og Ungdom.

— Vi er nødt til å innse at folk har et
annet forhold til det å engasjere seg enn
tidligere. Na går folk etter sak.

Eliten på medlemslisten
Og sakene Natur og Ungdom trekker sine
medlemmer med, har det siste året vært
blant annet Snohvit-utbygging, kollektiv-
trafikk og skogvern. De mest aktive med
lemmene er i 17—18 års alderen, men mye
av medlemsvervingen foregår likevel på
universitetene.

— Vi må nok innse at vi lettest verver
skoleflinke folk på akademiske stuieret
ninger. Selv om målgruppen vår er fra 13

til 25 år, så viser det seg at eldre folk er
enklere å verve som medlemmer. Men
noen medlemsøkning pa flere tusen
mener vi er helt urealistisk.

Dermed er det også urealistisk at Natur
og Ungdom skal klare å utjevne det de
taper på at beregningsordningen for stats
støtte forandres. Natur og Ungdom føler
seg kraftig feilheliandlet, og varsler at den
nye heregnirigsordningen vil paføre orga
nisasjonen et tap på over 400 000 kroner.
Statråd Laila Påvøy i tUrne og familiede
partementet hedyrer på sin side at ingen
skal tape en krone på at støtten til aktivi
teter fjernes til fordel for mer støtte til

medlemstunge organisasjoner. Natur og
Ungdom varsler likevel dempet aktivitet i
de hyperaktive rekkene.

Tenker framover
Den som har et stort, varmt og bankende
hjerte for kremen av norsk ungdom, skal
til tross for faren for mindre penger, føle
seg trygg på at Natur og Ungdom ruster
seg til kamp som aldri før. Ett av stikkor
dene er oljeutbyggingen i Barentshavet.
Natur og Ungdom haper — sannsynligvis
med rette — at ungdom fortsatt har i seg
den aldershestemte sansen for rettferdig
het og solidaritet. Og at faren for dyreliv
truet av oljeutvinning sier mer enn tusen
miljohyråkratiske ord.

i

I
Byråkrati og ungdom

DET ER DET INDRE SOfI TELLER
Man kan gjøre mye med en fasade. Sette på pynt og forandre på viktige detaljer. Men ikke la deg lure. Festkledde agurker og tomater
som skinner som julepynt har noe å skjule.
Kroppen trenger ren og ekte mat for å gi deg et godt liv. Jordvett er en avis for deg som vil ha et bevisst forhold til maten du spiser og
hvordan den produseres. Vi bryr oss om hva som er bak matens pene fasade. Fordi vi vet at det er det indre som teller.

Kampanjetilbud for lesere av Natur & Miljø
Jordvett er månedsavisen for økologi, mat og miljø i Norge. To ganger i året gis jordvett ut som magasinet Ren Mat. Som et spesielt
tilbud til Natur & Miljø sine lesere kan du nå fâ jordvett gratis ut 2002. Du betaler ingenting for til neste àr og får da )ordvett ut 2003

for kun kroner 295,- (ordinært 350,.).Bestill Jordvett nå.
Send en e-post til jordvettcjordvett.no eller ring 5530 04 50.

Du kan ogsà abonnere på Jordvetl som medlem i Olkos . økologisk lundsiag.
Da er du samtidig med på å støtte opp om lokal økologisk matprodukson I Norge.
Medlemskap (kr. 400.-) kart du best,lle på tIf. 22 33 2131 eller på epostinfeoikos.no.

Jordvett.
AVIS FOR ØKOLOGI. MAT OG M1LI0
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Tofteholmen
- urørt perle og forbudt frukt

Glem onkler i Amerika. Skal
jeg noen gang arve noe,
håper jeg det blir
Tofteholmen.

Av KRISTIAN JAHRE (tekst og foto)

«Tofteholmen, øy il lurum kommune, Bus
kerud, ligger i Oslofjorden sør for 1-lurum-
landet. Øya, som er en gammel vulkan-
kjerne, ble fredet 1919 grunn av geolo
giske forhold og en interessant fauna», er
alt Aschehoug og Gyldendals Store Norske
Leksikon skriver om Tofteholmen.

Men de skriver ikke at det er Norges
Naturvernforbund som eier øya. De skriver
heller ikke at fredningen er en av de tidlig
ste naturfredningene som fant sted i Norge.

Press på friluftsområder
På begynnelsen av forrige århundre var
‘et ikke noe som het verken naturvernlov

-dler hyggeforbud i strandsonen. Men
press mot friluftsområder og strandsoner
var allerede merkbart. Området rundt
Oslofjorden var spesielt utsatt. Dette er
blant annet beskrevet i en artikkel av Bård
Alsvik i informasjonsbladet Tobias, utgitt
av Oslo kommune:

«Det sterke hefolkningskonsentrasjo
nen rundt fjorden, ikke bare i Oslo, men
også utover i byens nabokommuner,
skapte et enormt press på friluftsområ
dene», skriver Alsvik.

Dette er bakgrunn for at driftige natur
vernere med velfylte lommebøker gikk
sammen for å holde byggekate hyttebyg
gere unna Tofteholmen. For 1500 kroner
kjøpte Østlandske kretsforening for natur-
fredning øya, og fredet den med en privat
fredning. Etter som årene gikk, ble Øst
landske kretsforening for naturfredning

n del av det som siden er blitt Norges
Naturvernforbund, og noen-og-åtti år
senere ligger skjøtet for øya i en safe i
Skippergata i Oslo.

Værtegn
Stor var min forundring den gang jeg fant
ut at Naturvernforbundet eier Toftehol
men. Vi er på en måte gamle kjente. F’ra stu
evinduet i harndomshjemmet i 1-lolme-
strand hadde jeg god utsikt til Toftehol

men. Eller for å være presis, på dager med
god sikt så jeg dit. I rett linje, langt bak
Langoya, ja nesten i Østfold, har Toftehol
men bestandig ligget der ute. Lengst ytterst
av alle øyene i Breidangen, den delen av
Oslofjorden som ligger mellom Horten,
l-lurum og I lolmestrand. For meg har den
vært selveste den ytterste nakne øy.

Selv om Tofteholmen i mange år lå
praktisk talt rett utenfor stuedøra mi, har
jeg aldri vært i land der. Ikke vet jeg om
andre som har vært der heller.

Likevel var likevel en del av hverdagen.
1-Ijemme brukte vi ofte sikten ut til Tofte
holmen som en måte å beskrive været på.
Var det fint vær, sa vi gjerne «Nå kan vi se
Tofteholmen helt klart». Var det litt disig,
sa vi at vi såvidt så den. Og når den ble helt
borte i tåkehavet, ja, da burde vi helst ikke
dra på båttur.

Mot skjærgaardsøen
Det var derfor ekstra stas å gjøre seg klar
for ekspedisjon til Tofteholmen. Endelig
skulle jeg få se hvordan det var der ute.

En lørdag tidlig i oktober ble satt av til
turen. Guttungen på fem var mønstret pa
som lettmatros. Utstyrt med kaffe, saft,
mat og fiskeveska, la vii vei utover med
lånt båt. Uten sammenlikning for øvrig,
satt jeg med noe av den samme følelsen
Knut I lamsun må ha blitt inspirert av da
han skrev diktet Skjærgaard5ø. I mine
øyne, et av hans vakreste dikt.

«Nu glider Baaten
mot skjærgaardsøen,
en 0 i 1-lavet
med grønne Strande.»

Skeptisk femå ring
Mens jeg syntes været og dagen var per
fekt, var guttungen mer skeptisk til hele
ekspedisjonen. Lufta var skarp og vinden
var i ferd med å feste grep. Vel av gårde,
etter at vi rundet sørenden av Langøya,
må jeg nok innrømme at guttungen
hadde et poeng. lier var det friskere ja.
Ikke ille, men hei som båten husket nå. I
moderat turtempo plasket vi videre, og
etter en brukbar tålmodighetstest nådde
vi helt ut til Tofteholmen.

«Her lever Blomster
for ingen Øine,
de staar saa fremmed
og ser mig lande».

Naturvernforbundets
skjulte skatter,

DEL II

]J
u visste det kanskje ikke, men Naturvern

forbundet er faktisk en betydelig eien

domsbesitter. Natur & miljø har etter

dypdykk i forbundets arkiver funnet ut at Natur

vernforbundets eier både skog og øyer - små

biter av norsk natur, I forrige nummer besøkte

vi Maries Minde i Hedmark. Nå har vi vært på

Tofteholmen, en fantastisk øy i Oslof)orden.

Men lande på Tofteholmen gjorde vi
ikke. Jeg kunne nok hatt lyst. Kombina
sjonen av at det faktisk er forbudt å gå i
land, at jeg hadde en femåring i båten, at
temperaturen i vannet var minst sju—åtte
grader under mitt minstekrav for å
bading, og at vinden sto relativt steilt inn
mot ilandstigningsstedene jeg hadde blin
ket ut på kartet, gjorde avgjørelsen enkel.
Vi tøffet i stedet rundt øya for å se nær
mere på den.

Inntrykkene våre er selvsagt altfor
tynne til at en skildring vil kunne yte Tof
teholmen full rettferdighet. Men fra det vi
har sett, kan vi slå fast gutta fra Østland
ske gjorde et godt kjøp i 1919.

Rent bortsett fra usikkerhetene rundt
selve ilandstigningen, ble det enda mer
fristende a bryte loven da vi kom nært
innpå Tofteholmen. Det var et fantastisk
fargespill i løvverket der ute. Øya er gan
ske stor, om lag fem—seks hundre meter
lang, og kanskje tre hundre meter på det
bredeste. Siden øya er en gammel vul
kankjerne, er den relativt kupert. Dermed
vil jeg tippe det er mange fine plasser å
oppdage inne i øyas indre’.

Tofteholmen har flere potensielle
naturhavner og flotte badeplasser. Jeg kan
godt skjønne at medlemmene i Østland
ske kretsforening var redd for invasjon av
uvørne sommergjester.

Personlig har jeg nok en større dragning
mot havet enn skog og fjell. Tatt høyde for
den påvirkningen dette har på juryen,
meg, utroper jeg herved Tofteholmen til
juvelen i Naturvernforbundets samling
med eiendommer.

Så kjære Naturvernforbund. I-lar du pla
ner om bli borte; husk meg og Toftehol
men når du setter opp ditt testamente. Jeg
lover å ta vare på den så godt jeg klarer.•

Det er lov å
være skeptisk

når man er fem
år og har en far
som insisterer

på båttur, selv
når kalenderen
viser oktober og
gradestokken så
vidt viser mer
enn et
gjennomsnittlig

kjøleskap.
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Sau og rovdyr -

krevende samliv
Det blir ikke harmoni av motstridende mål. Ett norsk mål har vært å
bygge opp levedyktige rovdyrbestander. Et annet mål har vært å
støtte sauedrift i de samme områdene.

AV JORUNN GRAN

Rovdyrpolitikken her i landet harmonerer
darlig med at sauedriften er blitt bygd opp
med statsstøtte over mange år, mener før
steamanuensis Ole Jakob Sørensen ved
I logskolen i Nord-Trøndelag.

S3.Uebøndene må få midler til å legge
om driften eller omsko]ere seg, sier Søren
sen til Kommunal Rapport.

— Det går an å tenke nytt — i retning av
turisme og opplevelser. Store rovdyr er en
eksotisk opplevelse og vil være attraktivt
for turister. Men det koster penger for
saueeierne å legge om til andre typer drift,
sier Baklid.

- Ikke sau rovdyrområder
Statsråden i Landbruksdepartementet,
Lars Sponheim, sier til Natur miljø at
det ikke er realistisk å ha husdyr på beite i
rovdyrområder.

— Områdene behøver ikke gjøres saue
frie, men heitingen må foregå på sikrede
områder. Dette kan vi oppnå ved inngjer
ding, gjeting eller ved flytting til mindre
rovdyrutsatte områder, sier Sponheim. —I
praksis betyr dette at store områder
som i dag har frittgående sau på beite
ikke vil kunne brukes i samme grad.

Støtte til omlegging av driften gis ifølge
Sponheim allerede over Miljøverndepar
tementets budsjett, men også Landbruks

departementet kan gi støtte til omstilling
via såkalte BU-midler.

Smaken på sau
Sauehønder i Lierne støtter forsker Takoh
Sørensen i at rovdyrpolitikken her i lan
det ikke harmonerer med sauedrift.

Bernt liågensen etterlyser midler til å
legge om driften til enten geit eller ku —

eller turisme. Men Torodd Lillemark —

ordfører og tidligere sauehonde — mener
at bjørnen som har drept et stort antall
sau ikke kommer til å slå seg til ro med at
enkelte omrader blir sauefrie.

Når det gjelder rovdyras appetitt på sau,
mener Lishet Baklid i Naturvernforbundet
at Torodd Lillemark og andre ikke vet hva
de snakker om.

— Det er helt feil å hevde at bjørnen vil
fortsette med å gå etter sau. En god hær-
høst — slik vi har hatt i ar — spiser bjørnen
hær og ikke kjøtt. Her er det mange myter
og fordommer ute og går, mener Baklid.

Aldri utryddet
Kritiske røster beskriver rovdyrpolitikken
her i landet som «gjeninnføring av ulv og
hjørn», og for eksempel tidligere saue
bonde Torodd Lillemark har hevdet at for
valtningen ikke ser konsekvensene for
næringsgrunnlaget i distriktene. Ifølge
Naturvernforbundet har imidlertid store
rovdyr alltid vært et rammevilkår for
norsk landbruk.

— Det er ikke riktig å snakke om en
gjeninnføring av rovdyr. De har aldri vært
utryddet fra norsk natur, selv om de kan
ha blitt utryddet lokalt enkelte steder, sier
Lisbet Baklid.

Lisbeth Baklid mener vi har flere hen
syn å ta enn åse på problemer med rovdyr
i forhold til lokal sauedrift.

— Vi er et rikt land. Vi har et verdL’nsmo
ralsk ansvar for å ta vare på dyreartene
vare og ha intakte økosystemer, sier Bak
Iid.

Gjetere på statsstøtte
Sauebonde Bernt Hågensen i Lierne er en
av de som har forsøkt en ny driftsform.
1-lagensen har vært med i et statsstøttet
vokterhundprosjekt, der tre saueeiere har
latt vokterhunder og gjeter vokte saue
flokken mot bjørn dagtid. Om natta har
sauene vært i innhegnining. Dermed har
ingen sauer blitt rovdyroffer.

Prosjektet i Lierne var altså vellykket,
men var ikke ment å være en varig stats-
støttet ordning. Både sauebonde Hågen
sen og Lisbet l3aklid i Naturvernforbun
dets rovdyrutvalg mener imidlertid at
slike forebyggende tiltak hør komme
innenfor tilskuddsordningene.

— Det er helt klart noe feil når forebyg
gende tiltak mot rovdyr ikke premieres, sier
Lishet Baklid. — Enten ma man satse på føre-
bygging, for eksempel med bruk av vokter
hund, eller så må man si rett ut at det ikke
er liv laga for sauedrift i enkelte områder.

Ikke begge deler
I sitt innspill til Miljøverndepartementets
rovvil tmelding, går Naturvernforbindet
langt i retning av å anbefale nye driftsfor
mer og eventuelt sauefrie områder:

«Eventuelt må sauetallet reduseres. (...)
Det kan bety at det i en del områder ikke
er forsvarlig å ha sauehold ut fra etiske og
økonomiske hensyn.»

Lishet Baklid mener at problemet ikke
er de store rovdyrene men tilskuddsord
ningene.
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Av TONE MIKALSEN

Først i januar neste år vil Norges vass
drags- og energidirektorat legge fram sin
endelige innstilling for olje- og energide
partementet. 8i vassdrag har vært vurdert
— 63 er foreslått inn i verneplanen.

— Toget for å få Sauda inn i verneplanen
er nok gått. Regjeringen har sagt at hensy
nei til kommende generasjoners natur-
opplevelser tilsier en restriktiv holdning
til vassdragsuthygging, og at vi lar de aller

Statkraft og Norfound etablerte
nylig Statkraft Norfound Power.
Selskapet skal sette igang vann
krafprosjekter med miljøvennlig
fokus i utviklingsland, men Fore
ningen for internasjonale vann-
og skogsstudier er skeptisk.

AVTONEMIKALSEN

Statkraft har erfaring innenfor planleg
ging av drift av vannkraftverk i Norge og
Asia. Norfound er opprettet av Stortinget
og skal jobbe med å skape økonomisk
vekst i utviklingsland. De to partnerne

I4

I

fleste vassdrag som står igjen forbli urørt.
Men holder politikerne ord? spør Jarle
Lunde i vernegruppa for Saudavassdra
gen e.

Svein-Thore Jenssen Vassdragsvemrå
det understreker at et nei til ny kraftut
bygging i Sauda-området, kan gjøre det
mulig å silcre et stort og sammenheng
ende naturområde for etterslekten.

— Men nå ser det nok en gang ut til at
styringsgruppen vil la rene naturkvalite
ter gå på bekostning av nok en kraftut

hevder at kriteriet for å investere i pro
sjektene er at de ikke skal være miljø
messige kontroversielle. SN Power, som
det nye selskapet heter, skal også holde
seg unna prosjekter som har negative
konsekvenser for lokalbefolkningen.

— Dette innebærer at vi velger pro
sjekter med omhu. Vi kommer blant
annet til å konsentrere oss om dammer
med lav oppdemningsgrad og som har
liten innvirkning pà miljøet, sier direk
tør Øystein Andresen i SN Power til bla
det ((Vann og konflikter».

Ifølge Tonje Folkestad i Foreningen
for internasjonale vann- og skogsstur
dier er dette vanskelig å klare.

bygging, sier Jenssen.
Lunde forteller at Olje- og energidepar

tementet har vært på befaring i Sauda, og
at utbyggingen allerede er en het potet
blant stortingspolitikerne. Olje- og ener
giminister Einar Steensnæs vil legge fram
Sauda-saken for stortinget på nyåret, men
det vil ikke komme noen avgjørelse før
jUni 2003.

— Vi har fortsatt håp om å få Sauda inn
som et supplement i verneplanen, sier
Jarle Lunde til Natur & miljø magasin.S

— De fleste dammer er kontroversielle,
og handler omfordeling av ressurser. De
skal lete lenge for å finne ukontroversi
elle prosjekter som ikke påvirker mil
jøet, sier Folkestad.

SN Power skal også ansette en person
som skal jobbe spesielt med miljø og
samfunnsansvar.

Prosjekter som tidligere har ligget
under Statkraft International vil bli
overført til SN Power. Dette gjelder blant
annet Theun Hinboun-dammen i Laos.
Aksjeandelen til SN Power ligger her
mellom 20—50 prosent og selskapet skal
utøve aktivt eierskap.
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Vassdragene i Saudaregionen var som kjent ikke blant de 63 vassdragene

som ble foreslått vernet, Men kampen for å stoppe full utbygging fortsatter.

Vi tar produsentarisvaret på alvor
Tilnærmet alle rniljøskadelige battei-ier kommer til resirkulering.

I Statkraft blir miljøvennlig vannkraftinvestor?

AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www.batteriretur.no
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Kjøp mindre
søppel!

Kjøp
opplevelser
som julegaver
iår!

STAVANGER KOMMUNE
Teknisk drift - renovasjon

Totalleverandør av
avfallsløsninger til
norsk næringsliv

RETURAQ
EFFEKTIVE AVFALLSLØSNINGER

Retura AS
Munkedamsveien 59 B, N-0270 Oslo
Tif: 22 01 76 00 • Faks: 22 01 76 00
www.retura.no E-post: post@retura.no

I

Spesialavfal I
Organisk avfall
Gjenvinningsstasjon
Jordproduksjon/salg
Rådgivning

Energiproduksjon
Sluttbehandling avfall
Behandling forurenset jord
Avfallsforedling
Din totalleverandør innen avfall

Bevar miljøet - Gi gass!Bryr

du deg
om hva banken

gjør
med pengene

dine?

/
/ CULTURA BANK

fl Et etisk alternativ

Cutura Sparebank, P.b. 6800 St. 0avs pass, 0130 0so
Telefon: 22 99 51 99 Faks: 22 36 11 95

cuftura@cultura.no www.cultura.no Kontoradresse: Ho[bergs plass 4.

i

Stiftelsen

Horgenveien 227. N-3300 Hokksund. Tif.: 32 25 09 60 Fax: 32 25 09 69 www.returgs.no E-post: post@returgass.no

Returgass

SØiutre 9-Wge(aiu[ 9v[itjØverT(

59-[7YtIL

Et interkononunalt rei ,vu onseIskap pa Flelgeland eid iv kommunene. Alstalinug,

Itr(4Iy,l),nna. (ivine. Flatttjelldat. Ilerøy, I.c,rt1oid, Siimn.i. Vekn. \ ega og \ evelstaci.

Har du spørsmål om avfall....

kontakt oss på

Tif. 75 I 39 50
Faks 75 11 3951
e-pOsE pOSÇShtTNI.I1O

eller besøk vare hjemmesider p www.shmil.no

PO[AR5d

SØRAL

NORSK I’OLARINSTITUTT
I’olarmiljosenieret, 929h Tromsø
Tel. 77 75 05 00, Fax 77 75 05 01

Norsk Polarinstitutt
utgir vitenskapelige og
populærvitenskapelige tidsskrifter,
bøker og kart fra polarområdene.
Be om salgsbrosjyre.
sales@npolar.no, www.npolar.no

Lindum
Ressurs og Gjenvinning

Din lokale avfallsbehandler

Lindum Ressurs og Gjenvinning AS - Lerpeveien 155, 3036 Drammen - TIf: 32 21 09 00 - Fax: 32 21 09 15
post@lindurn.no • www.Iindum.no
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Av JORUNN GRAN

Det blir varmere, det regner og blåser mer,
havet stiger, saltvann oversvømmer fersk
vannreservoarer, ishreer smelter, perma
frosten tiner på den nordlige halvkule og
både flom og tørke øker.

Verdenssamfunnet lar seg ikke lenger
overbevise av meteorologer som kan for
telle om en varm sommer for ioo år siden
eller en flom pâ et uventet sted for o år
siden. Derfor ble FNs klimakonvensjons
åttende partsmote (COP 8) i New Dehli i
India en seriøs affære.- Klimaendringer et faktum
En alvorstynget sal med delegater fra i 86
medlemsland hadde tatt inn over seg rap

Utviklingslandene som deltok på COP

8-konferansen oppnådde mye forstå

else for sine primære behov: Hjelp til

videre utvikling og utrydding av store

problemer med fattigdom.

Men før hjelpen kan komme, må noen defi

nere hva som er hjelp og hva som er kultu

relle overtramp, og dette er noe flere av de

uavhengige gruppene som var tilstede på

Dehli-konferansen pekte på.

porter om at menneskelig aktivitet er i
ferd med å forandre klimaet på jorda. En
diffus trussel er blitt til dødsens alvor i
mange land. Og det hjelper på felleskap
sånden at også mange rike land de siste
årene har fått smake effekten av sine egne
uvettige utslipp av såkalte drivhusgasser.— Det burde ikke lenger stilles spørsmål
om hvorvidt klimaendringer er et faktum,
var meldingen fra Rajendra Pachauri,
leder for FNs klimapanel (IPCC).

Og Klimapanelet har altså fått hjelp av
de siste årenes ekstreme værtyper til å. for
klare oss at våre utslipp og inngrep i natu
ren er i ferd med å forandre klimaet.

Flom økte bevisstheten— Når mennesker i Europa blir drept av

• Visste du for eksempel at folkegruppen

U’wa-folket vil saksøke oljeselskaper

fordi olje etter deres oppfatning tilhører

jordas blodsystem?

• Og har du tenkt på at innlagt vann kan

bety mer arbeid og begrenset sosialise

ring for kvinner i land som i dag ikke har

vannett?

• Kan det dessuten tenkes at det å påføre

et land i sør et forbruksmønster likt det

vi har i nord, ikke er et framskritt?

storm bare noen uker etter at vi har op
levd en alvorlig flom, er folk nødt til å innse
alvoret. I Tyskland var flommen i høst fak
tisk med på å avgjøre valgresultatet. Dette
betyr at folk innsa alvoret i klirnaendring
ene når de fikk det tett innpå seg, sa Jürgen
Maier i det tyske forumet for uavhengige
organisasjoner på konferansen.

ll’CC sa at de i framtida vil bruke kref
ter nettopp på å finne ut om flom- og tør
kekatastrofer nå forekomme’ oftere og i
andre områder enn tidligere, og miljømi
nistere fra flere enn i 00 land rapporterte
om sine refieksjoner og framtidsvisjoner.— Vi er 5n global familie, og vi ser nå at
katastrofer ikke lenger er noe som utvik
lingslandene har monopol pa, sa Tanza
nias miljøminister.

IvIen fortsatt — og kanskje mer enn
noensinne — er utviklingslandene hardere
rammet enn rike land i nord.

Vii Mexico har nylig opplevd to store
orkaner og tørke, og vi ser klart at sårhare
land allerede betaler prisen for klimaen
dringene. Dette er en pris utviklingsland

Mindre prat - mer handling
Ropet etter handling var tilnærmet uni
sont i konferansesenteret Vigyan Bahwan
i ti varme dager til ende.- Vi kan ikke bare sitter her gjennom
møte etter møte, år etter år, med fronter
som enten ikke kan handle alene eller
som ikke kan akseptere forpliktelser, sa
Samoas miljøminister.

Og dermed var spillet i gang. Utvik
lingslandene vil ha hjelp. Industrilandene
vil at alle skal forplikte seg. Og de store
utslippssynderne — USA og de store olje
produsentene — ser ut til å ville at det hele
skal stå i stampe.— Det er fryktelig irriterende å merke at
mange er her med «ikke resultat» som
mål for konferansen, var hUs Thomas
Becher sin kommentar til at blant annet
Ol’EC-landene ikke ser ut til å forholde
seg til at de har med en uttommelig ener
gikilde å gjore.

Norges miljøstatsråd mente imidlertid
at det var positivt å se at de små øystatene
et stykke på vei våget å støtte oppstart av
droftinger om internasjonalt klimasamar
heidi framtida, selv om gruppen av utvik
lingsland samlet ble dominert av mot
standen i OPEC-landene og store utvik
lingsland.

Forpliktelser og mer forpliktelser
Ifølge Thomas Becher og EU er det imid
lertid ikke aktuelt å holde land som ikke
vil godta forpliktelser utenfor de interna
sjonale klimaforhandlingene og avtalen
om forpliktede utslippsreduksjoner
Kyotoprotokoflen.— Det kan bli interessant også for land
som ikke vil godkjenne Kyotoprotokollen
å få dcli for eksempel teknologi for ener
gisparing. Vi ønsker også å åpne for at
land skal få mulighet til å godkjenne avta
len senere, sa Becher.

Og godkjenning — såkalt ratifisering —
av Kyotoprotokollen var ett av konflikt-
områdene under Dehli-konferansen. Land
som har godkjent protokollen, og dermed
forpliktet seg til å redusere utslippene
sine av klimaødeleggende gasser, oppfor
dret instendig andre land om å gjøre det
samme. Land som har nok med å få bukt
med egen fattigdom og behov for utvik
ling og teknologi, avviste konsekvent å
påta seg forpliktelser i retning av utslipps
kutt og rene energikilder.

Derfor ble også den planlagte erklæ
ringen fra miljøvernministrenes samling
i Dehli et tre dagers kompromiss.

Skuffende deklarasjon
Statsråd Borge Brende fra det norske Mil
joverndepartementet var blant de som var
skuffet over at deklarasjonen fra New
Dehli så helt tydelig bar preg av at utvik
lingslandene fikk gjennomslag for sin
iherdige argumentasjon for å slippe for
pliktelser. Norge og EU-landene hadde
ønsket at COP 8 skulle føre fram til en dis
kusjon om hvordan verden skal komme
fram til forpliktende reduksjoner i utslipp
også etter at virkeperioden for Kyotopro
tokollen utløper 2012.

Jeg hadde hapet at det hadde vært
mulig å sette på dagsorden de langsiktige
utfordringene vi har med a redusere de
globale klimagassutslippene, sa Børge
l3rende umiddelbart etter at Dehli-dekla
rasjonen var printet ut og underskrevet.— Drøftingene i Delhi var imidlertid
preget av at både utviklingslandene og
USA motsatte seg enhver formulering
som kunne åpne for et framtidig globalt
klimaregime etter Kyotoprotokollens før
ste forpliktelsesperiode.

Brendes syn ble tOttet av blant andre
EU-landene og Canada.

Lykkelige med deklarasjonen var imid
lertid både de fattigste landene og de store
oljeprodusentene. I

Sciçjt under
klimafor
handlingene 1I

• ... Det er nesten umulig å vurdere

betydningen av det å ødelegge arter,

og vi vet ikke hvor den kritiske gren

sen går for tilpasning.

MARTIN PERRY, IPCC

• ... Det må være vanskelig for alle

på utsiden av dette vanvittige for

handlingssirkuset å forstå hva det

hele går ut på.

THOMAS BECHER, EUs DELEGASJON

• ... Mekanismene i Klimakonven

sjonen har utviklet seg til noe veldig

komplisert, nesten som en berg og

dal-bane.

MEXICOS MIUØMINISTER

• ... Vi er skuffet over å høre at Kyo

toprotokollen ennå ikke er virksom

og at utslippene av drivhusgasser i

stedet øker.

KINAS MIUØMINIISTER

I ... Klimaendringer er ikke lenger

noe abstrakt.

BØRGE BRENDE, NORGE

• ... Klimapåvirkningene overgår

allerede kapasiteten vår til å takle

dem.

ETIOPIAS MIUØMINISTER

• ... Vi vet hvem som kan handle og

ber om rask handling.

SAMOAS MIUØMINISTER

• ... Verden kan ikke tåle mer enn to

graders temperaturstigning

BILL HARE, GREENPEACE

• ... Miljømyndighetene befinner

seg dessverre langt nede på

næringskjeden.

SHAO LOONG VIN, THIRD WORLD

NETWORK

I ... Vi kommer til å se mange mil

jøflyktninger i framtida, vi ser dem

allerede.

FRIENDS OF THE EARTH, AUSTRALIA

New Dehli 2002:

Det er
Ivor

Glem kompliserte utregningsmodeller for
utveksling av C02-kvoter. Glem grønne utvik
lingsmekanismer. Glem globalt oppvarmings
potensial. Husk bare at verden er bekymret
for seg selv. EnDEHLIg.

Kunnskap før utvikling og tilpasning

har vansker med å betale, sa Mexicos mil
minister.
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Det er godt mulig at
internett er en gave til
demokratiet. Men aktivisme
krever fortsatt aktivitet.

Av JORUNN GRAN

Dagens aktivister snakker til folket dag og
natt. Og folket kan melde tilbake hele
døgnet. Men det er ikke sikkert at de når
fram til hverandre. Fordi aktivismen fore
går på web.

Bevisst på ubevisstheten
Sosiolog Dag Abrahamsen har mange ars
bakgrunn innenfor informatikkfaget, og
har nå skrevet hovedoppgave om lankens
frihet eller nettetsfangenskap. I denne opp
gaven peker Abrahamsen på at vi takket
være internett kan få informasjon nok til å
velge identitet uavhengig av sosial tilho
righet. Vi kan altså velge å bruke havet av
informasjon på nettet til å ifore oss en
bevisst identitet. Men da må vi også være
oppmerksomme på faren for å la ubevisste
mekanismer utenfor oss selv velge for oss.

— Det skal ikke veldig mye til for å
komme over noe du egentlig ikke hadde
tenkt over på internett. Dermed kan du
komme over overbevisende argumenta
sjon som du mer eller mindre ubevisst
godtar, sier Dag Abrahamsen.

Effektiv forplantning

Men for organisasjoner og kampanjer har
internett vist seg å være et perfekt supple
ment til andre aktiviteter.

Nettet er en fin måte å spre et bud
skap på. Bevegelsen Attac er et godt
eksempel på hvor effektivt internett kan
være .Attac forplaritet seg over hele ver
den på kort tid, og det kunne aldri ha
skjedd uten internett, sier Abrahamsen.

Innenfor miljøbevegelsen her i landet
behOver vi ikke skue lengre enn til Bel
lona for å se effektiv nettaktivisme i prak

Kroppen må være med
Avisa Information omtalte nylig Hubert

L. Dreyfus sin bok Livet på nettet. For

deg som føler at livet ditt er blitt bedre

med internett, skal Dreyfus sin bok være

nedslående lesning. Eller kanskje ikke:

Boka forteller for eksempel at det rent

kroppslige er helt avgjørende for å gi

verden mening: <Uten den fysiske krop

pens involvering i de daglige hendelser,

kan man kifri lære seg rent kognitive

evner, som ikke er tilstrekkelig for å for

stå fullt ut eller for å mestre de nødven

dige kompetanser i en gitt livssituasjon.

Som på godt norsk skulle bli noe sånt

som <Iearning by doing.

sis. Om lag 2400 besøker daglig
www.bellona.no, noe som resulterer i om
lag i6 000 sidevisninger.

— Vi er krystallklare i vår visshet om at vi
ikke ville ha kommet seirende ut av Nikitin
prosessen uten å ha Bellona Web i ryggen,
særlig den russiske og den engelske utgaven,
sier wchansvarlig Runar Forseth i Bellona.
Etter Kursk-havariet opplevde Bellona en
vanvittig økning i antall besøk på wcb.

-- Antallet sidevisninger var opptil
120 000 timen på det høyeste tre dager
etter havariet. Da havarerte webserveren
vår også. l”orseth forsikrer at webkapasi
teten nå er okt og at Bellona er klar for nye
storinnrykk.

Internett og små hoder
Abrahamsens hovedfagsarbeid har i stor
grad tatt utgangspunkt i bruk av internett
i skolesammenheng. Mye av forskningen
er konsentrert omkring tenåringers bruk
av informasjonsteknologi. Og her er det
spesielt viktig å komhinere liv og lære.

— Vi må være oppmerksomme på at det
er vanskelig for barn å sitte stille og refiek
tere. Men de må være i ro for å kunne ta til
seg informasjon og bli bevisste. Og hold
ninger kan ingen lære via internett. Det er
i forhold til andre mennesker vi viser og
prøver ut holdningene våre, sier Abra
hamsen.

Len nahn... del lorigener us.
Vær med oss du r

+

Internett-aktivisten

blir fort passiv

institutt
Meteorologisk

net.no

Mer enn
bare været!

PLLE KARTUNGER
DRØMMER OM ET
LIV ETTER ORDEN

____________

N finner du julekurt fra Hippopotamus i bokhandelen.
Kortene er laget av resirkulerte drikkekartonger.
Mer om det p www.hippo.no ,_.

Q)hppopotamuse
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Foto:

I KAMERAØYET Blå grader

KalervO OjutaflgaS/
Mira/SamfOtO

Fullmåne over vinterskog

Foto: Jorn Arekett Omre/NN/Samfoto
Vintermorgen med rimfrost. Hadeland Opp’and

Foto: KalervO Ojutkangas/Mir&Samfoto
Lav sol over vinterskog
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Naturkalenderen 2003!
Naturgiede er temaet for Naturkalenderen 2003. Motivene spenner fra ballblom, fylkesblomsten i
Troms, som snakker til oss på sitt språk, til mennesker på vandring i de snødekte Blåfjella som er hjertet
i den nye store nasjonalparken i Nord-Trøndelag. Her Lever reinen og fje[lreven, urinnvånere i landet
vårt, i et gammelsamisk Landskap rikt på samiske naturkutturminner. Bildene appellerer til våre sanser og
vår evne til å glede oss i og over naturen, selve drivkraften for alle som vil ta vare på norsk natur.

NaturkaLenderen 2003 er den perfekte gave og hilsen til familie, venner og forbindeLser i inn- og utland. Den har
korte tekster på norsk og engelsk, tydelig kalenderoppslag og litt plass for egne notater.

Bestill på slippen nedenfor, på telefon, faks eller via internett.

Nytt av året: Hvis du bestitler kalenderen på internett, www.naturvern.no/salg/, får du tilbud om å laste ned
månedens bilde og bruke det som skrivebordsbakgrunn på din pc - helt gratis! -

Pris kr 150, medlemspris kr 100 (+ vanlig porto).

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

Ja, takk! Send meg stk. Naturkatenderen 2003.
Q Jeg er medlem
D Jeg er ikke medlem

EJJeg vil bli medlem, send meg mer informasjon!

Kalenderen kan også hentes på NNVs kontor,
Skippergata 33, 4. et., Oslo.

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

(

knJ

NORGES Naturgiede
NATURVERNFORBUND

The joys of Nature

Bruk urtene som krydder til fisk og kjøtt eller i brødbaking.
Blant krydderne som fåes kjøpt i pose er ribbekrydder, fiskekrydder,
brødkrydder, viltkrydder, pizzakrydder og krydder til urtesmør.

Apoteket fører også en serie med keramikkrukker.
Prøv noen av oppskriftene som finnes i eget oppskrifthefte på apoteket.

APOTEKPRODUKSJON AS

*

Navn:

Adresse:

Postnr. /sted:

Evt. medlemsnummer:

r

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen



Hele 36 prosent av innbyggerne i
Bergen har sagt nei takk til
uadressert reklame i postkassen.
Ytterligere 22 prosent kan tenke
seg å gjøre det samme. Da kan
30 000 trær bli spart.

Av TONE MIKALSEN

—O1psiktsvekkende bra! ln suksess for var
felles kampanje, sier leder ‘löm S. T()mrefl i

Naturvernforhundet il [ordaland, som dri
ver kampanjen mot postkassereklame
sammen med Bergensomradets Interkom
munale Ren vasjonsselskap (BIR).

Tallene Tomren viser til, er hentet fra
en sporreundersøkelse Opinion har gjort
pa oppdrag fra Naturvernforhuridet 1 [or
daland og Bergensomradets Inte rkorn
munale Re novasjonsselskap (BIR).

Lovendring
Naturvernforhundet i I lordalancl startet
kampanjen «Fei for egen dør» sist vinter.

Lovendring førte nemlig til at Posten var
nødt til å respektere alle som tydelig
viste at de ikke ønsket å motta reklame. I
samarbeid med BIR lagde Naturvernfor
bundet info rmasjonsark og klistremer
ker mot reklame. Internett var også et
redskap Naturvernforbundet tok i bruk
mot adressert reklame. Via nettsiden
www.reklamestopp.dep.no kan de som
ikke ønsker adressert reklame reservere
seg mot denne reklamen.

— Miljøsløseri i stor skala
— I Ivis de 22 prosentene gjør alvor av å si
nei takk til reklame, vil over halvparten
av Bergen sin befolkning (58 prosent) si
nei takk til å motta reklame. Og det er jo
bra, sier Tomren.

Målsetningen til Naturvernforhundet
og IIIR var at 25 prosent skulle reservere
seg mot reklame i postkassen.

I dag hogges og moses tusenvis av trær
til Bergensreklarnen helt unødvendig.
Papiret fraktes på kryss og tvers i Norge

før det så havner rett i bosset via post
kassen til hergenserne. Reklamen påfø
rer byens befolkning et kjøpepress stor
parten ikke ønsker. Dette er bade en
krenking av privatlivet og et miljøsløseri
i stor skala, understreker Tomren.

Stoppet hotell-
planer i Valdres
• Folk i Valdres og representanter fra Norges

Naturvernforbund, deriblant Erik Solheim,

John Steine og Steinar Bergheim, sørget for

å stoppe tyskere som vil bygge hotell i Val

dres.

- Begrunnelsen for å bygge hotell, var at det

ville gi mange arbeidsplasser til bygda. Argu

mentet mot var at hotellet blant annet ville

berøre en gammel sæter og høyfjellsområ

der. Heldigvis seiret naturen i denne saken,

sier John Steine i Naturvernforbundet Opp

land til Naur & miljø.

Fredning
Riksantikvaren protesterer. Grunnei
erne protesterer. Naturvernforbun
det protesterer. I tillegg er området
vernet. Da burde vel sjansen for et
skjemmende grustak være forsvin
nende liten.

Av JENS PETTER TOLDNÆS

Naturen i Fonndalen i Meløy kommune i
Nordland blir kalt Svartisens fasade. På Fonn
dalen gård er til og med interiøret på utedoen
fredet. Men det hjelper lite når kommunen
vil ha mer grus. Gården ligger øverst på en
endemorene som kommer ned fra Svartisen.
Det er allerede tatt ut en del grus i området,
men nå vil firmaet Nordland Betongindustri
ha hele endemorenen for å få tilgang på flere
millioner kubikkmeter høykvalitets-grus.

I Statens hender
I øyeblikket ligger skjebnen til gården og
naturen omkring i Miljøverndepartemen
tets hender. Riksantikvaren har protestert på
forslaget om å oppheve fredningen av Fonn

Olje- og energidepartementet tok ikke

Naturvernforbundets klage på kraftlinje

trase for øvre Otta-utbyggingen til følge.

Men Naturvernforbundet gir ikke opp.

Av TONE MIKALSEN

— Føre var-prinsippet er brutt, I lensynet
til natur og dyreliv taper enda en gang,
sier John Steine, leder i Naturvetnfor-
bundet i Oppland.

Ifølge Steine betyr Olje- energidepar
tementets (OE1)) avgjørelse at det er fritt

i grus
dalen gård, og departementet vil trolig
avgjøre saken i nærmeste framtid.

— Vi venter nå på uttalelser fra Nærings- og
handelsdepartementet, samt vår egen kul
turminneavdeling. Når disse er på plass, gjen
står det å se hvor komplisert det er å komme
til enighet sier Erling Gunnufsen i MD.

Svartisens fasade
Leder i Naturvernforbundet i Nordland,
Gaute Dahi, trekker fram raseringen av
naturen som det beste argumentet for å
droppe grustaket.

— Det er fasaden til Svartisen det er snakk
om. Hurtigruta bruker området i markedsfø
ringen sin, og turister fra hele verden kom
mer hit. Når det i tillegg ligger en flott, vernet
gård her, blir det for dumt. Det bør være svært
tungtveiende argumenter for å oppheve et
vern. Det har aldri skjedd før, og bør heller
ikke skje på grunn av et grustak, sier han.

Dahi, som var frontfigur i kampen mot
Beiarn-utbyggingen, jobber nå hardt for å
etablere lokal motstand mot Nordland
Betongindustri og kommunen.I

fram for utbyggerne a legge ny linje over
fjellet fra Skjak og gjennom Finndalen,
en natur- og kulturperle med den varig
vernete elva Finna. Reinforskere går imot
denne løsningen, og advarer om virk
ningen på villreinstammen.

— Alternativet, i hovedsak opprusting
av dagens kraftlinje nede i hoveddalføret,
blir ikke en gang utredet. Dette unødven
dige inngrepet i fjellet får skje i 2002, som
er «Fjellenes år». Det far skje til tross for
reinforskeres advarsler. Vi er dypt skuffet

Vil stoppe
oppdrett i
Froan
Hva gjør et miljøverndeparte

ment som har tillatt fiskeopp

drett i et verneområde når

samme departement finner ut

at oppdrett er skadelig? Endrer

reglene.

Av JENS PETTER TOLDNÆS

Froan landskapsvernområde i
Sør Trøndelag er et av Norges
mest verdifulle verneområder.
Likevel ønsker Miljøverndeparte
mentet at det skal drives fiske
oppdrett i området.

Naturvernforbundet har pakla
get vedtaket om a tillate fiske
oppdrett, og ønsker om nødven
dig å bringe saken inn for Ram
sar-konvensjonen. Det er en
internasjonal avtale som skal
beskytte spesielt verdifulle vat
marker.

Skulle saken ende hos Ram
sar-konvensjonen, og skulle vi i
tillegg få medhold, vil det være
særdeles ugunstig for miljostats
rad l3ørge Brende. Brende har pro
filert seg pa skikkelighet i slike
saker, sier leder i Naturvernfor
bundet i Sør-Trøndelag, Ottar
Michelsen.

Froan landskapsvernområde
ligger i Frøya kommune, og er
484 kvadratkilometer stort, det
vil si om lag en fjerdedel av Jotun
heimens areal. Området regnes
som viktig for arter som topp
skarv, storskarv, ærfugl, grågas,
steinkobbe og oter. Det ble opp
rettet som verneomrade i 1996,

og har på grunn av sitt særpreg
fatt internasjonal vernestatus
som sakalt Ramsar-område.

over OliD, og setter et stort spørsmålstegn
bade ved de faglige vurderingene og den
politiske dttmmekraften, sier Steine. I [an
tilføyer at de har prøvd a fa Otta-utbyg
gingen opp i Kontroll — og konstitusjons
komiteen i Stortinget uten å lykks.

— Men vi kommer ikke til å gi opp. Det
er mange sider av denne saken som
trenger å helyses pa nytt. Ikke minst
Norges Vassdrags- og Energidirektorats
rolle og villreinsrapporter av forskere,
sier Steine.I

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

Sverre Stcikkestcid (tv) og Tom S. Tom ren i Naturvern forbundet Hordaland.

De kan redde 30000 trær

Nordland Betongindustri vil ha hele endemore
nen til Svartisen. Grunnen er tilgang på flere
millioner kubikkmeter høykvalitets-grus.

2

0

Gir ikke opp kampen om Øvre Otta
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Av TONE MIKALSEN

— For mye trafikk pä Riksvei 3, og for lite
pâ jernbanen er hele tiden en utfordring.
«Østerdalsleia» — som har en gjennom
gående togforbindelse mellom Oslo og
Trondheim — er en mulighet for avlaste
riksveien, sier Arne Tronstad i Natur
vernforbundet i I ledmark.

I august var omlag 60 personer
samlet til miljøtreff på Viubråtan
på Harestua. Alle hadde én ting
til felles: De ønsket å lære mer
om hva som kan gjøres for å
bedre naturvernet.

Av TONE MIKALSEN

og Lunner. — I 2003 skal vi bli større. Vi
har planer om å samle enda flere folk på
treffet og invitere kontroversielle fore
dragsholdere..

Vil utfordre standpunktene
Olsen mener nettopp det var en liten
svakhet ved årets miljøtreff at det hoved
sakelig hesto av naturvernere.

— Vi trenger å få utfordret standpunk
tene våre. t år var «alle» enige, sier han.

Og det folk var enige om, var blant

Norge og i Europa, mener Tronstad.
Ifølge Tronstad forsøker Atna i Stor

Elvdal nå å «løfte seg sjøl etter håret»,
blant annet ved å satse på Atna stasjon
og Glopheim kafé. Produksjon av natur
haserte økologiske matvarer og snacks er
konseptet.

— En langsiktig markedsføring av
Østerdalslinjen, økologiske produkter og
bærekraftig samferdsel er svært viktig
for både Atna og for den grisgrendte
Østerdalen, understreker han. I

annet foredrag som omhandlet rovdyr,
samferdsel, klimaendringer og økologisk
skogbruk.

— Sigmund Kvaløy Setreng var en av
innlederne. Det var kanskje Wiggo Ree
og Setreng de fleste kom for å hore, og
Wiggo fikk meget god tilbakemelding
fra deltakerne, blant annet fordi han var
veldig var veldig konkret, sier Olsen.

- Ikke noe problem
Informasjonssjef i Norges Naturvernfor
bund, Kåre Olerud, tror mil jøtreffet abso
lutt vil fenge flere naturvernere.

-- Med det styret gruppen har nå, tror
jeg ikke det blir noe problem. Og med et
så flott program er det jo fint å kunne dele
det med så mange som mulig, sier Olerud.

Olsen sier at stemningen på miljøtref
fet var veldig bra.

— Vi har fått gode tilhakemeldinger fra
folk, blant annet fordi det var aktiviteter
for barn. De kunne slå i hjel tida med å
for eksempel plukke blåbær og steke
pannekaker, sier Olsen, og påpeker at
den sosale overhyggingen er svært vik
tig på slike treff. I

J
orden settfra himmelen er tittelen på ei
nesten 5 kilo tung bok av den fran
ske fotografen Yann Arthus-ller
trand, full av flotte fotografi i fugle
perspektiv. Bileta har gått frå by til

by i verda som gratis utandørsutstil
lingar, også i Oslo.

Dette flyportrettet av vår planet har
uendeleg vakre motiv av natur og kultur,
ei vandring gjennom utsyn med store
kontrastar. Rismarker i Nepal og Folge
fonna (det einaste norske motivet) står

( nesten side om side. Men ikkje alt er til
glede. Arthus-Bertrand viser hg forfallet,
sa stort det er, og skapt av ein einaste art.
Rikdommen av landskap står mot fattig-
dommen av rasert natur. Stabile jord
bruksmarker og gamle byggverk har
halde seg gjennom tusen år. Andre men
neskeverk ligg som rui
nar i eit utpint landskap,
eller etter orkanar og G t Isyklonar. Avstanden er
på alle måtar enorm frå
The Great Barrier Reef,
ein 2300 kilometer lang
korallformasjon i Aus
tralia — den lengste i

I verda—tilsøppelfyllinga
i Mexico City. I-lo veks JIiffl flmed 20 tusen tonn kvar

ikkje hmke pengane.
Meir pengar i omløp
øydelegg økonomien.
Heller ikkje økono
mien held ut med rik-
dommen.

Nyleg kom ein ny
rapport frå Statistisk
Sentralbyrå som fortel
at stormane og flau
niane er ikkje truga av
nedgang i norske kli
magassutslepp. Dci
spratt opp 8 prosent frå
2000 til oor. Utsleppa
til havet frå oljeindus

__________

trien i Nordsjøen stig ras
kare enn oljeproduksjonen. Etter rovfiske
gjennom mange år meiner forskarane at

full stans i torskefisket er
det einaste som kan hjelpe
i Nordsjøen.

Er dette rasjonelt? l3yg-
gjer vi land og samfunn
med tomt hav og fulle
søppelherg?

Mange har stilt spørs
mål ved var etikk, om vi
er ansvarlege nok og
handlar rett. Mot fram
tida, mot naturen og mot
omverda. Mange svarer
nei. Eit slikt svar opprører

og bli VIS ingen lenger. Men diag
nosen er verre: Det er
ikkje etikken som sviktar,

dag.
Dersom utviklinga

held fram, er søppelbran
sjen ei sikker verkstnæ
ring. I Noreg ligg vi alt
over to tonn pr. innhyggar. Kva slags rik
dom er dette? Korleis kan opplyste fag
folk med flotte eksamenar forsvare at
slikt er rasjonelt?

Vi kavar oss gjennom dagane og lurer
på kvar tida vert av. Gå til søppelfyllinga
og bli vis. Der ligg overtidstimane, maI
trakterte av ein kompaktor. Der ligg alt
vi arbeider for å få tak i, men ikkje held
ut med.

Den økonomiske sirkulasjonen gar
stadig raskare. I tredemølla spring ekor
net fortare og fortare, og forstår neppe
kvifor det ikkje kjem hogre med storre

i tempo. Forstår økonomane vår situa
sjon?

Dci fortel at vi må ha tak i meir olje,
meir råvarer, meir areal og meir arbeids
kraft for å skape større pengeverdiar. Vi
fer fram som naturens conquistadorar og
herjar nye delar av den grøne planeten.
Men i neste setning heiter det at vi kan

men sjølve den berande rasjonaliteten.
Bak politikken som tømer havet og

fyller søppelplassane, ligg det økono
miske utgreiingar og råd. Dersom denne
økonomien er ein vitskap, er det vanske
leg å sleppe unna spørsmålet: Er denne
vitskapen rasjonell? Representerer den
fornuften?

Nar får vi eit statsbudsjett som vurde
rer dette spørsmålet?

Vil ha Røros-

NYTT FRA NATURVERNFORSIJNDET

banen på
banen

En tur gjennom naturen
- eller en tur til naturen?

Naturvernforbundet i

Hedmark slår et slag for
Rørosbanen.

_____

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

Er økonomien
fornuftig?

Ja

Naturvernforbundet i Hedmark er
klar for å gjøre noe for Rørosbanen.

I NORGES
NATURVERNFORBUND

Boks 342 Sentrum
0101 Oslo, Norge

Orsckvo4,,: Skippergata 33. Oslo

Benkglro: 787405 56028
1» 22402400
Feb: 22402410

F-pog: natu,’vemnaturvern.no
Internett: kttp:/Issww.naturvern,no
Mrdlr,vskovt,ngrvt.
Hunedmrdlrrv,: (Inkl. Natur & mine) kr 320,-

og sTodcvTr, kr 160,-

l-bossIor/,,vr,6rn,,,,r, kr. 60,-
L:v,vovg mrdlrn,skap (inkl. Natur & mil»); kr 5800,-

Medlemmer an Norges Naturvernforbund er automatisk medlem
an det lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

Naturvernforbundets fylkeslag:

1-lan mener det er mange grep som må
tas. Ilanen må påny bli et alternativ for
de som reiser gjennom Østerdalen.

— Reisen mellom Oslo og Trondheim er
lang, og det krever mer komfortable vog
ner enn de nåværende Agenda-togene.
Disse togene mangler dessuten plass for
sykler og noe mer enn handbagasje. Ikke
minst må Østerdalslinjen bygges opp
som både nytt og gammelt produkt: En
tur gjennom naturen og en tur til natu
ren for de natur- og miljøinteresserte i

Pi

Naturvernerne vil samle flere

ERIK SOLHEIM

søppel

— Ved neste treff er målet å samle natur
vernere fra hele Østlandet, sier Oddvar
Olsen, leder i Naturvernforbundet i Gran

I august var om lag 60 mennesker samlet til miljøtreff på Viubråtan på Harestua.

Ved neste treffer målet å samle naturvernere fra hele Østlandet.

• OSTFOLDi PiDstodr Roks 487.

1801 FredrIkstad. Orsoksodr

Toetjeensens gru. Frednkstad.

Fydkmsekretær Helena Ostlund.
Til 69 31



Verv en venn... ...eller kjøp noe til de selv!

Hardangervidda og
Rondane og Femundsmarka
Henholdsvis 78 og 75 fotturer
fra hytte til hytte,
fra GyLdendals fje[L-guider.
Ordinær pris: kr 200,- pr. bok.
Medlemspris: kr 150,- pr. bok.
Vervepris: 1 medlem pr. bok.

‘I

-

(- t11

0

d

vanLigste fugler.
Fugleplakater
Fire flotte fugleplakater med våre
Plakatene måLer 45 x 65 cm.
Ordinærpris: kr 60,-
MedLemspris: kr 45,-

(Vervepris: 2 plakater pr. medlem

Arkivmappe
Hendig arkivmappe med
Naturvernforbundets Logo.
Ordinærpris: kr 80,-
MedLemspris: kr 60,-
Vervepris: 1 pr. medlem

Rauma genser
Rauma genser med gaupe
motiv, er et resultat av sam
arbeidet meLlom Rauma og
Husfliden, et kvaLitetspLagg
i tråd med det beste i norsk
strikketradisjon
Ordinær pris: kr 750,-
Medlemspris: kr 500,-
Vervepris: 3 medlemmer eller
2 medlemmer og kr 300

VENNLIGST BRUK

Verver:
Navn:

Adresse:

Postnr./sted:

Medlemsnum

Nye medlemmer:

Navnr

Flerbrukskniv med NNV-logo
Dette er en kniv av høy kvalitet
med et 7 cm langt knivbLad.
Dette er en flerbrukskniv som
burde få være med deg ut i
naturen.
Ordinær pris: kr 350,-
MedLemspris: kr 300,-
Vervepris: 2 medlemmer eller

I medlem og kr. 150,-

Rauma Iue og
votter

_______ ______

Samme stil som genseren (motsatt side)
Selges hver for seg...
Ordinær pris: kr 225,- for Lue eLLer votter
MedLemspris: kr 195,- for (ue eller votter
Vervepris: I medlemmer for lue eller
votter

Fuglesang-CD
Dobbel CD med 197 nordiske
fug(e-arter. I nnholdsfortegneLse
som gjør det enkLere å finne frem
følger med.
Ordinær pris: kr 295,-
MedLemspris: kr 220,-
Vervepris: I medlem.

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

i
•1

BLOKKBOKSTAVER

.Jegvi[ha:
DBok: liardangervidda
QBok: Rondane

Q Rauma genser (str. 1)

Q Rauma genser (str. M)

O Rauma
D Rauma (ue
D Kniv

QArkivmappe
Qrugtesang.CD
QPlakat: TrekktugLer
QPlakat: Vinterfugter
QP(akat: Ugler
QPtakat: Rovfugler

I

BestiLLer:

vevervng6.o

Hovedmedtem (kr. 320)
it (kr. 160)

Ipensjonist (kr. 160)
Famitiemedlem (kr. 60)

Navn:

Adre

Postnr. /él:

Navn:

Adre

Postnr. /sted:

Navn:

Adresse:

Postnr./stef’

Adresse:
Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

Postnr. /sted:

MedLemsnum

I

SVARS
AvtaLe nr.

• 5avevervingG,.v.-...)

Hovedmedlem (kr. 320)

_______

fl Student (kr. 160)
i fl Pensjonist (kr. 160)
O Familiemedlem (kr. 60)

0 GaveveMnga..

HovedmedLem (kr. 320)
t (kr. 160)
..:st (kr. 160)
emedlem (kr. 60)

Jeg vil bestiLLe:
—‘I

ENDING
14021 2/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

I

Kan sendes

: ufrankert
i Norge.

NNV betaLer
portoen

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

I



Men fantastiske ting er

skjedd på relativt få år. Vi

bruker sopla vår på nytt. Eller

rettere sagt: Vi legger alt til

rette for at noen andre kan

gjenbruke sopla vår. Vi vet at

Før Trond Jøran Pedersen kom til Østhø
Soppel, jobbet han i lokalkanalen TVHeI
geland og Rana Blad.— Media? Det var artig. Men det var for
mye konservatisme. Dermed takket Trond
Jøran ja da han ble tilbudt jobben på
østhø Soppel.— Kan du noe om søppel?— Jeg var veldig involvert i kampen for å
fa soppelforbrenningsanlegg til Rana i
iq8q. Det falt med n stemme i Stortinget.
Bitter?

Den tidligere hoppsjefen høres litt for
hitret ut. Det er kanskje derfor at han har
søkt seg mot soppelet nå? For å rydde opp
i soppelhaugen?— I [er må man stå på hver dag for å
holde hodet over vannet. Konkurransen
er toff, men vi tar avgjørelser og vi får gjort
ting.

Noen enkel oppgave er det imidlertid
ikke, å gå fra media til innsamling, kilde-

sortering og behandling av avfall — spesial
og vanlig.— Det er så mange lover og forskrifter å
sette seg inn i. Det tar nok år før jeg skjønner
alt. Men det trenger jeg kanskje ikke heller.
Min oppgave er å få bedriften til å gå rundt.

Slenger med leppa
Trond Jøran Pedersen er ikke redd for å

( ‘ngemedleppa.
‘— Norge er et skikkelig taperland når
det gjelder miljø og gjenvinning. Det er så
kortsiktig det som blir gjort fra myndig
hetenes side. Stadig forandrer de regelver
ket. En investering i dag kan bli dyr i mor
gen, sier Trond Jøran.

1-lan tenker spesielt pa PCB-vinduene.
Slemme, farlige vinduer, som myndighe
tene ikke ville destruere, fordi det ble for
dyrt.

--Sa blir de liggende på søppelhaugene,
og det er generasjonene etter oss som må
slite med dem.

— Paradoksene preger samfunnets
avfallsprohlematikk, og jeg mener det er
myndighetenes ansvar å sørge for at para
doksene forsvinner, sier Trond Joran. han
skulle gjerne gjenvunnet alt. Men til
syvende og sist handler Østhø om å tjene
penger. De tjener gode penger på papir
gjenvinning.

- Her ligger noen ioo ooo, smiler Trond
Jøran fornøyd, og peker mot de gigantiske
papphaugene. —

bli født på ny.

Gjenvinning
på samlebånd
400 000 kjøleskap kan bli født på
ny i EMR Willesdens gjenvinnings
anlegg i London. Anlegget er der
med blant Europas største.

EMRs gjenvinningsanlegg er allerede vel-
etablert med soplekvern, miljøsanerings
anlegg og jernbanespor med tanke på mil
jøvennlig transport av sluttproduktene.

EMR-anlegget er et utslag av EUs regle
ment om trygg behandling av ozonodeleg
gende stoffer fra kjøleskap og annet utstyr.
Tidligere ble klorfluorkarboner (KFK)
brukt i kjøleskap og frysebokser. Disse
organiske stoffene ødelegger ozonlaget i
atmosfæren, og bruk av KFK i kjøleskap og
frysebokser er nå forbudt i alle industriali
serte land. Sanering av gamle kjøleskap
med slike stoffer er en miljømessig utfor
dring for renovansjonsbransjen.

EMR satser på at det i løpet av relativt
kort tid vil være marked for å installere to
tilsvarende anlegg andre steder i England.

Selve gjenvinningsprosessen går utpå å
pulverisere hele kjøleskap innenfor et
lukket system. Inaktivt nitrogen tilføres
for å dempe eksplosjonsrisikoen når ozo
nødeleggende gasser frigjores. Neste skritt
er å senke vanninnholdet og frigjøre gas
ser. Gassene kondenseres og brennes der
etter. For å skille ut fraksjoner av plast,
glass, stål og andre metaller bruker anleg
get magneter og sentrifugering.

I Norge har 1-Ivitevareretur ansvaret for
a samle inn blant annet kasserte kjøleskap
og frysebokser. I teorien kan derfor du
dumpe det avdankede kjoleskapet ditt på
trappa hos en hvilken som helst hviteva
reforhandler. Men hvis du har et gammelt
kjøleskap som inneholder KFK, må du
forholde deg til innsamlingsrutinene i
kommunen din. Regelverket som påleg
ger alle forhandlere plikt til å ta imot
gamle hvitevarer, overstyres nemlig av
forskriften om håndtering av KFK-holdige
produkter.

P5.,. ,.rd
punct[we hr ,(ilqq - - -

I ,1d,.hactIhC - -
hqud ooiant - - - -
natur. )iuI,,,Id - —:

Nitrogen med ozonødeleggende substanser

samles opp. Kjøleskapet kvernes opp. Nitro

gen tilsettes for å dempe eksplosjonsfaren.

Polystyreri skilles ut. Polyuretanskum tørkes og

samles opp for videre bearbeiding/håndteririg.

Tema: AVFALL

Til sammen kaster vi nord-

menn 8,5 millioner tonn

søppel i året. 1,5 milloner tonn

kommer fra husholdningene,

dette betyr at hver nordmann

kaster over 330 kilo hushold

ningssøppel i gjennomsnitt.

annen søppel, og vi dumper ikke

noe soppel er farligere enn

som ikke lar seg håndtere på for-

lenger bilbatteriet i en grøft og

kjører videre. Vi har latt oss

forme. Miljovernere eller ikke.

Neste skritt på veien er full

stendig utfasing av stoffer

svarlig vis, fullstendig utnyttelse

av organisk avfall som drømmer

om å gi næring tilbake til jorda,

og endelig en forsvarlig tran

sportetappe for soppel som skal

I

Kongcn
Ilingapå

Den tidligere hoppsjefen
Trond Jøran Pedersen har
hoppet av som nyhetsredak
tør. Nå leder han Nord-Nor
ges største renovasjons
bedrift, og synes Norge er et
skikkelig taperland når det
gjelder søppel.

Flytende kjølemedium tappes ut, kompressor

og kjølekrets fjernes manuelt.

Av INGVILD T. EILERTSEN

Tidliqere trener for hopplandslaget Trond Jøran Pederseri jobber nå som sjef for østbø

Søppel. Jobben har lært ham at Norqe har mye uçjjort i håndteringen av søppel.

1’.u Prur,n/.

Første trinn i separasjonen. Skum av polyure

tan og polystyren skilles ut. Elementer av

glass og jern skilles ut.

42 NATUR & MIUO 4.02 NATuR & MII in 4 fl? 4



Hvem skal ta ansvar
for at vi insisterer på
at utendørs
tilberedning av mat
må foregå på bruk-og
kast-griller?

Et utvalg fra handelsnæ
ringen har tenkt seg om og
har kommet fram til at den
beste løsningen på søppel
problemet knyttet til
engangsgriller, er å overlate
problemet til kommunene.
Og samtidig innføre den
såkalte flergangsgrillen.

I et notat bransjerepresen
tanter har sendt Miljøvern
departementet, kommer det
fram at representantene fra
handeisnæringen mener at
forbrukeren, myndighetene
og bransjen må dele ansva
ret for å å bedre situasjonen
med forsøplingen.

Bransjen har vurdert

Målinger og analyser
koster penger. Derfor
er ikke måling av
dioksinutslipp daglig
kost i forbrenningsan
leggene.

Ifølge en rapport fra kjemi
keren Paul Connett ved St.
Lawrence University i New
York, kan dioksinutslippene
ved forbrenning være opp til
50 ganger høyere enn hva
grenseverdiene tillater. Arsa
ken skal være at utslippene
varierer og at få årlige kon
trollmålinger dermed ikke
avdekker hele utslippsbildet.

Connett påpeker også at
det ikke finnes informasjon
om mulige helsefarer som
følge av utslipp fra forbren
ningsanlegg — rett og slett

pante- og retursystemer og
frivillige vederlagsord
finger. Det som gjør
engangsgrillene spesielt
problematiske, er at maeri
alet de er laget av ikke egner
seg for gjenvinning, og at
det er praktiske problemer
knyttet til å skulle pante
grillene.

Bedre informasjon til bru
kerne og egnet returembal
lasje kan være skritt i riktig
retning, mener bransjere
presentantene. Dessuten
anbefaler de altså å vurdere
enkle flergangsgriller. Der
med er ringen snart sluttet.
De som kan klare å spise
kald mat utendørs, tar med
matpakke. Alle andre har en
alminnelig, liten, flyttbar
grill for hånden. Eller en ter
mos med pølser. Akkurat
som i gamle dager. For ti år
siden omtrent.

fordi det ikke er gjennom
ført undersøkelser om dette.

I Hunndalen i Oppland
har Naturvernforbundet på
vegne av befolkningen kre
vet en lystavle som forteller
hvor mye dioksin som slip
pes ut fra Mjøskrafts plan
lagte forbrenningsanlegg.
Informasjonssjefen i Mjøs
kraft mener ifølge Oppland
Arbeiderblad at en slik lys
tavle er en god idé, og hvis
den foreslåtte miljøinforma
sjonsloven blir vedtatt, kan
flere bedrifter bli nødt til å
tenke i samme retning.
Regjeringens lovforslag
innebærer nemlig at vi som
borgere skal få lovfestet rett
til miljoinformasjon både
fra offendlige og private
virksomheter.

• Spesialavfall er avfall som kan

medføre alvorlige

forurensninger eller skader på

mennesker eller dyr p.g.a. sitt
innhold av helse- og miljøfar

lige komponenter.

NOAH driver to mottak for

behandling av spesialavfall:

NOAH Langøya behandler og

lagrer uorganisk farlig avfall.

NOAH Brevik behandler og

lagrer organisk farlig avfall.

Per i dag er eierne bak NOAH

Staten (70,89 %), Den Norske

Stats Oljeselskap (8,61 %),

Norsk Hydro ASA (8,61 %) og

øvrige (11,89 %)

NOAH Langøya håndterer

uorganisk spesialavfall blant

annnet gjennom en nøytrali

seringsprosess eller ved å

støpe avfallsstoffer inn i gips

og deretter lagre dette i

tilknytning til grunnfjellet

under havoverfiaten.

Miljobevegelsen er til dels

splittet i synet på hvordan far

lig avfall skal håndteres.

Naturvernforbundet ønsker

ikke at deponi for spesialavfall

skal benyttes for lite foruren

sede masser. Bellona har på

sin side påpekt at for eksem

pel deponering av forurensede

sedimenter fra Kamfjordkilen i

Sandefjord på NOAH Langøya

er .‘et reelt alternativ og må

utredes videre’.

Begrepet ‘spesialavfall’ blir

etter all sannsynlighet erstat

tet med ufarlig avfall’, om

kort tid.

KILOER 5FT. NOAH. FOlk. s.knt,t,tt,t

Nå kommer
flergangsgrillen

.

Dioksin
unnslipper
målingene

.

Av JORUNN GRAN avhengig av en stabil og sikker tilgang på NOAJI Langoya må holdes pa statlige hen- kontroller som koster penger uten å gi oss
avfall, slik at anlegget kan drives effektivt der. noe særlig, sier Sverre Andersen.

Norsk Avfalls håndtering (NOAH) Langøya og på et nivå som gir god lønnsomhet». — Bedriften understreker allerede hvor
utenfor holmestrand har søkt om få ta — Med dette utgangspunktet kommer vi viktig det er å drive effektivt og økono- Forlenget rehabilitering
imot mer farlig avfall. Får NOAI [ gjennom- til å oppleve en konflikt mellom miljø- misk lønnsomt. Hvis NOAI I privatiseres, Området NOAI-[ Langøya ligger i er et vik
slag for dette, vil bedriften øke spesialav- hensyn og profittmaksimering, sier risikerer vi en situasjon der dyre prosesser tig friluftsområde. Når bedriften na søker
falismottakets levetid med om lag 25 år. Naturvernforhundet i sin høringsuttalelse for avfallsbehandling blir forskjøvet til om å forlenge levetiden til om lag 25 år,

— 1-låndtering av spesialavfall er en til Statens forurensningstilsyn. fordel for mer lønnsomme, men kanskje samtidig som de ønsker å drive giftdepo
alvorlig sak, som ikke må styres av kom- Kvalitetsdirektør Sverre Andersen på miljømessig mindre viktige prosesser. Vi nering på større deler av øya, vil dette føre
mersielle drivkrefter. Derfor må Statens NOAII Langøya bestrider på ingen måte spør oss også hvordan det skal gå hvis til at det går svært lang tid før området
forurensningstilsyn si nei til NOAH Lang- at bedriften er pålagt å drive kommersielt. bedriften får godkjenning til å øke meng- gjenopprettes som frilufisområde.
ovas søknad om endret konsesjon, sier — Dette betyr likevel ikke at vi ikke har den farlig avfall, samtidig som de foreslår — Vi mener det er viktig å ikke hånd
radgiver Christine Ilvitsand i Naturvern- en god miljøstandard, sier Andersen. Vi færre kontroller og målinger og endrede legge begge sider av øya med lengre
forbundet. har ingen planer om å øke utslippene utslippsgrenser, sier livitsand i Natur- deponeringstid, siden dette vil øke reha

våre. vernforhundet. hiliteringstiden. Det er viktig for oss å få
ønsker god lønnsomhet NOAII Langøya viser til lang erfaring til en skrittvis rehahilitering her, sier
I NOAH Langøyas søknad om endret kon- — økt kommersialisering med å drive anlegg for spesialavfall. Terje Gustavsson i Naturvernforbundet
sesjcin heter det blant annet at <NOA1l er Naturvernforhundet er også opptatt av at — Vi søker om å la være å gjøre en del VestfoId.
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Per Lyche understre
ker at selv om Tele

nor miljømessig er på
rett vei, er de fortsatt

ikke best i klassen.

Sprekken i avfallsbøtta skal bli
smalere. For det hender at man
finner både bøker og permer i

papirsøpla.

Smartboard er smart. Notatene som blir
skrevet på tavla, kan de ansatte lagre på
sitt eget område, og deretter sende dem

elektronisk til møtedeltakerne.

Av TONE MIKALSEN

Etter at Telenor flyttet til Fornebu, har de
6ooo ansatte vært nødt til å endre arbeidsmå
ten sin radikalt. Tenk deg at du kommer på
jobb og ikke har noen fast plass a gå til. Far
vel, gule lapper.

Alle tingene dine befinner seg i et lite skap.
Informasjon får du via mobiltelefon, og sam
tidig som du jobber, popper telefonbeskjeder
og fakser inn på pcen. Fakturaer og brev blir
scannet og ender i ditt lille elektroniske arkiv.
Slikt fører til vesentlig mindre mengder
papir. Det er ikke lenger behov for â ta kopier
som skal arkiveres.

— Telenor har kalkulert med at hver ansatt
vil produsere ioo kilo avfall i løpet av et år og
8o kilo av dette vil være papir, forteller miljø-
rådgiver Eyvind Lome. Hvor mye papirmeng
den faktisk er redusert etter flyttingen til For
nebu, harde ennå ikke noe tall på. Enda et vik
tig tiltak, ja kanskje det viktigste for å redusere
søppelmengden: Innkjøp av krus og glass.
Engangsglass og -krus skal ikke forekomme.

Fornøyde ansatte
Ifølge Telenors brukerundersøkelse, er 77
prosent av de ansatte fornøyd med sin nye
arbeidsplass.

— Det skal vel noe til før absolutt alle blir
fornøyd, sier Lome.

Olav Hypher i Konsern samfunnsansvar i
Telenor mener det vil være uvant for enkelte
i starten.

— Slik er det med all ny teknologi som inn
føres på arbeidsplassen, sier Hypher.

Prosjektdirektør Elisabeth Skjærvik er en
av de ansatte som synes overgangen til For
nebu har vært problemfri.

—Jeg pendler og er blitt vant til å ha med

den. Miljørådgiver
Lome sier at de ikke
har dokumentasjon
for at de eldre arbeids
takerne gjør dette
oftere enn de yngre, og
vil på ingen måte henge
ut «gamlingene>’.

1 L’

I-Jan forteller at papiravfallet tømmes i verti
ble sjakter. I bunnen av sjaktene er det en
kvern som makulerer papiret. Deretter trans
porteres papiret med luft gjennom rør til
containere i kjelleren. Norsk Gjenvinning
henter papiret, som tilsvarer 6oo tonn i
aret.

Smart med Smartboard
Olav i lypher tok Natur & miljø Bulletin
med på en omvisning i Telenor-bygget
og viste oss blant annet motr’rom
mene. Der finnes elektroniske tavler,
såkalte Smartboards.

— I stedet for flipover med mange
store ark, er tavlene utstyrt med elek
troniske penner. Notatene som blir
skrevet på tavla, kan man lagre på sitt
eget område, slik at man i etterkant kan
sende dem elektronisk til møtedelta
kerne. Dette fører også til redusert bruk
av plastfoiler, sier Hypher.

Ved ikke å ha papirløsninger ved
Smartboarden, tvinges de ansatte til å lære

seg ny teknologi.
— Ulempen med ny teknologi, er at det tar

litt tid å sette seg inn i den, og mange kan
kvie seg litt for å holde møter for fremmede

med ny og uvant teknologi, sier Hypher.
Kopipapir, blokker, tusjer, penner og liknende

er for øvrig blitt vesentlig redusert etter at Telenor
flyttet til Fornebu.
- Vi har ikke sikre tall på hvor mye av dette som ble

brukt tidligere, men vi tror at vi na bruker halvparten av
det som er normalt for cii slik virksomhet, sier I.ome.
Også pa gjenbruksfronten har Telenor gjort seg bemerket.

Trodde vi. Men den gang ei. For ved første øyekast så det ut som
at de ansatte kunne slappe av i stoler laget av gamle teiefonavluk

ker. Men slik var det ikke. Vel. Retro og stilige var stolene i hvertfall. I

Telenor vil
være på nett
med miljøet

Telenor satser på minimal bruk av papir og plast. All korrespon
danse i bedriften skjer elektronisk og flipoverens tid er forbi.
Men den papirløse bedriften er fortsatt en utopi.

L1
Prosjektdirektør Elisabeth Skjærvik er en
av de ansatte som synes overgangen til

Fornebu har vært problemfri. - Jeg
pendler, og er blitt vant til å ha

med meg lite papir. Dette er
en vanesak, sier hun.

meg lite papir. Dette er en
vanesak, sier hun.

Enkelte i elenor sies å
hevde at den yngre gene
rasjonen i Telenor har let
tere for å jobbe skjerm
basert enn de eldre. Når
flere av de eldre mottar
e-post, har de en ten
dens til å printe den
ut for å lese den. Da
er det vanskelig â
redusere papirmeng

fl .

i

/

Ikke best i klassen
Per Lyche i Telenors VVF avde
lingen, understreker at selv om
at Telenor miljømessig er på rett
vei, er de fortsatt ikke hest i klassen.

Det finnes fremdeles folk som
ikke klarer å kildesortere. Det hender
at vi finner både bøker og permer i
papiravfallsdunken. Slikt siar vi hardt
ned på, og nå gjør vi sprekken i avfalls
bøtta smalere. I tillegg hør vi begynne
å sortere plast, sier Lyche.

i

1
46 NATUR & MIUØ 4.02 NATUR & MIU0 4.0247



AV JORUNN GRAN

Avgiften på såkalt slutthehand
ung av avfall ble innført i
Målet med avgiften var å sette en
prislapp pa de negative mil jokon
sekvensene av avfall — og i tillegg
stimulere til energiutnyttrng. Av
giften ble pilagt slutthehand
lingsanleggene, og skulle bereg
nes ut fra mengde avfall samlet
inn til sluttbehandling, det vil si
soppel til forbrenning og søppel
som havner på fyllinga. Det mål-
bare resultatet skulle være mindre avfall
og mer gjenvinning.

- Brenner ressursene
Nå -- tre år etter at avgiften ble innført —

foreslår Finansdepartementet at prislappen
ikke lenger skal settes på mengden avfall. I
stedet skal «lave» utslipp premieres.

— Dette er en gammeldags tankegang,
sier rådgiver Christine 1 Ivitsand i Natur
vernforbundet. Når forbrenningsanleg
gene brenner avfall, brenner de samtidig
opp ressurser. Da blir det feil å sette pris
lappen på utslippet i stedet for å fokusere
på avfallsstrømmen.

Også Stiftelsen Østfoldsforskning (STØ)
har konkludert med at forslaget til nye
sluttbehandli ngsavgifter vil kunne
utgjøre en økende barriere mot material
gjenvinning. Stiftelsen har analysert gjen
vinning av blant annet drikkekartong,
bølgepapp og plast i Norge. De konklude

Sluttbahandling: Søppel

håndtering uten gjenvinning

eller energiutnyttelse som

formål.

Gjenvinning: Søppelhånd

tering som utnytter ressur

sene i avfallsfragmentene til

å skape noe nytt.

• - Det er IKKE forgjeves å drive innsamling og sortering

av avfall i Norge, selv om den nasjonale gjenvinningsindus

trien ikke er konkurransedyktig. Våre studier viser at det er

større miljøgevinst ved å gjenvinne avfallsressursene i

utlandet - selv i fjerne Østen - enn det er å satse kun på

energigjenvinning eller deponering i Norge. Avfallsressurser

er råvarer med høy kvalitet, som det er viktig å utnytte

effektivt i et bærekraftig samfunn.

Professor Ole Jørgen Hanssen ved Stiftelsen

Østfoldforskning (STØ), som har livs

syklusanalyser som ett av sine spesialområder

rer ifølge professor Ole Jørgen Hanssen,
med at materialgjenvinning av avfallsres
surser hør ha forsteprioritet i avfallsbe
handlingen.

Farvel returpapir?
Dersom vi tenker oss at forbrenningsov
ner for avfall etterhvert blir tilnærmet
utslippsfrie, og hvis graden av energigjen
vinning blir høy, kan resultatet av den nye
avgiftsberegningen bli at store mengder
avfall forsvinner inn i forbrenningsov
nene i stedet for at de blir kildesortert og
gjenvunnet på basis av råstoff.

Naturvernforbundet mener det er feil å
bruke energigjenvinning som alihi for
søppelforbrenning.

— For det første er det feil å definere
energigjenvinning ved avfallsforbrenning
som netto energiproduksjon. Det går med
mer energi til utvinning av råstoff, bear
heiding og transport enn den energien

Avbranning av depo

nigass: Søppel på fyl

linga vil råtne og avgi

metangass til miljøet.

Denne gassen blir

mange steder renset i

spesielle avbrennings

anlegg.

som kan produseres lokalt når
avfallet forbrennes. Energien so
produseres ved forbrenningsa
leggene må også utnyttes. Der
med vil anlegg som forsyner
industri med energi kunne ha en
høy energiutnyttelse, mens
anlegg som leverer fjernvarme vi]
ha en energiutnyttelse som er
avhengig av behovet for oppvar
ming, sier Christine Fivitsand.

Kapasiteten
Vi produserte 8,5 millioner tonn

søppel her i landet i 2000. Dette tallet
omfatter både husholdningsavfall og
avfall fra næringene.

Ifølge Naturvernforbundet, har de 22

eksisterende søppelforbrenningsanleg
gene i dag en kapasitet på om lag ni pro
sent av den totale søppelmengden. Ytter
ligere 22 anlegg er under planlegging eller
bygging, og den totale forbrenningskap
siteten vil da blir i underkant av 2 milli
ner tonn. Dette betyr at vi — sett ut fra
dagens søppelproduksjon—kommer til å
ha kapasitet til å brenne omkring 25 pro
sent av søpla vår når alle planlagte for
brenningsanlegg er på plass.

Mer Forbrenn ing
På oppdrag fra en arbeidsgruppe med
representanter fra Finansdepartementet,
Miljaverndepartementet, Nærings- og
handelsdepartementet, Olje- og energide
partementet, Statens forurensningstilsyn
og Toll- og avgiftsdirektoratet har ECON
utredet konsekvensene av en endret slutt
behandlingsavgift. Rapporten fra utred
ningen konkluderer med at de fleste for
brenningsanleggene vil få lavere avgift
etter den nye beregningsmetoden.

«En utslippsavgift som gir en lavere
implisitt avgift pr. tonn enn dagens slutt
behandlingsavgift vil kunne bidra til okt
forbrenning på bekostning av material
gjenvinning», heter det i rapporten.

I dag finnes 22

forbrenningsanlegg

med en samlet kapa

sitet på totalt 775 400

tonn. 22 nye anlegg

er under planlegging

med en total kapasi

tet på I 104 500 tonn.

Vi gir deg oversikten:

Sted

Fredrikstad

Fredrikstad

Moss

Skedsmo/Lillestrøm

Gardermoen/Jessheim

Gjøvik

Drammen

Lier

Notodden

Larvik

Grødaland/Hå

Karmøy

Osterøy

Måløy

Melhus Å
Trondheim, (utvidelser Heimdal)

Mo i Rana

Bodø

Tromsø BioEi

OrganicPower/Elverumenergiverk

Kapasitet (tonn)

60 000

30 000

35 000

34 000

60 000

35 000

80 000

11 000

11 000

17000

23 000

12000

4 500

35 000

8 000

60 000

40 000

2 000

40 000

M iljøsaneringen
du forhindrer
Noen har ansvaret for å samle inn
søppel av elektrisk eller elektronisk
karakter. Og du burde føle et ansvar
for å gi disse folkene noe å gjøre.

Av JORUNN GRAN

Hvis butikken på hjørnet selger barbermaski
ner, har den også plikt til å ta imot din kasserte
Philishave. Men du gidder kanskje ikke ta
turen til butikken når barbermaskinen likevel
glir så elegant ned i søppelbøtta?

Innsamling av kassert elektronikk er blitt
satt på dagsorden både her i landet og i EU de
siste månedene. Miljørapportene fra Hviteva
reretur og Elektronikkretur er nedslående: Bare
i underkant av 20 prosent av de kasserte småe
lektriske og elektroniske produktene blir levert
inn til dedikerte mottakere - Elektronikkretur
og Hvitevareretur. I EU har kommisjonen nylig
hilst velkommen en avtale mellom Europapar
lamentet og Europarådet om innsamling og
gjenbruk eller resirkulering av kassert elektrisk
og elektronisk utstyr. Avtalen inneholder også
restirksjoner i forhold til bruk av skadelige stof
fer i nytt elektronisk utstyr.

Miljøfarene i elektriske og elektroniske
apparater ligger i miljogifter som kadmium,
bly, kvikksølv og flammehemmende bromider.
Miljøgebyret som blir innkrevet i forbindelse
med salg av elektriske produkter, skal være
med på å bekoste miljosanering av produktene,
slik at elementer som kretskort, kabler, dis
player, batterier og kontakter blir sortert ut.

Søppelberget

opp i røyk

Det skal bli mer lønnsomt å brenne søppel. Hvis pipa har et solid
filter. Ikke spesielt nytenkende, mener Norges Naturvernforbund.

HER ER FORBRENNINGSANLEGGENE

___________ _____________

Senja avfallsselskaP

Norcem

Dragefossen kraft

—4

Klemetsrud, Oslo kommune
Brobekk, Oslo Kommune

Grorud, Viken energinett

Energos

Energos

konkurs

nune

‘ )

ORD OM SØPPEL:

..Og de planlagte forbrenningsanleggene er:

Energigjenvinning: Soppel

håndtering via forbrenning og
utnyttelse av energien som

frigis.

Deponering: Søppelhåndte

ring som innebærer at avfall —

restavfall eller usortert avfall -

lagres på fyllplasser.

Eier

BioEi/FREVAR

Øras, Energos

Moss Peterson

Energos

ØRAS

Energos

Lindum/Drammen Fjernvarme

Organic Power

Organic P0werIIRMAT

Norsk Gjenvinning

Norsk varme

Organic Power/Haugaland Kraft

EnvironArc

Energos

eier ikke avklart

NNEG/ EnviroArc

Bodø og Dragefossen Kraft
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Av JENS P. TOLDNÆS

For noen år siden, da kildesortering ble
ansett for å være basis for en hærekrafig
sivilisasjon, lyste kompostering som selve
juvelen blant mater å behandle søppel på.
Denne avfallshehandlingens svar på flue
fiske var betydelig mer avansert enn bare
å putte papir eller glass i en heholder.

Kompostering, i dette tilfelle hjemme
kompostering, var noe man kunne, og
burde, gå pä kurs for å lære. Komposten
skulle «gå». Den måtte ha riktig tempera
tur. Det krevdes halmstrø i bunnen -- og
hvor i himmelens navn fikk man tak i
det? Pa landet?

Spørsmålene var mange, og terminolo
gien vokste. Ord som varmkompost, kald
kompost og underkompostering ble, om
ikke allemannseie, så i hvert fall godt
kjent blant miljøhevisste.

Og selv om enkelte nok erfarte at luktfri
kompost under kjøkkenbenken var like lett
N å finne sirkelens kvadratur, ble potes

krell og kaffegrut til adskillige kubikkmeter
med matjord utover på nittitallet. De min
ste fylte på med fisk og grønnsaker for å gi
sin skjerv til en bedre verden.

Også utenfor de hjemlige kompost
hinger vokste interessen, og offentlige mot-
tak for kompost dukket opp i mange kom
muner. Da fikk også vi, som ikke orket å ha
dette som altoppslukende hobby, en mulig.
het til å minimere avfallsberget.

Men selv ikke biodynamisk gjodslede
trær vokser inn i himmelen. Og nå er pro
blemene med ett over oss. Plutselig kan vi
lese at dette som var så riktig for noen år
siden, med ett er roten til relativt mye ondt.
Som for eksempel: «Mer mus i boligområ
derpå grunn av kildesortering og fordi sta
dig flere komposterer hjemme» (NRK).

<Kompost kan spre fremmede gener»
(Stavanger Aftenblad).
• <Vi invaderes av farlige smittekilder»
(Aftenposten).

For å nevne noe. Og da sitter vi jo der —

med skjegget i kompostkassen. Og vi må
spørre ekspertisen, i dette tilfelle en av
landets fremste eksperter på såkalte intro
duserte arter, det vil si arter som ikke
hører naturlig hjemme i Norge, og som
følgelig kan forstyrre okosystemene våre:

— Erfar’ne så store at vi bør slutte med
kompostering?

— Nei, det hør vi absolutt ikke. Jeg synes
oppslagene om kompost i media har vært
alt for negativt vinklet. Kompostering er i

utgangspunktet svært positivt. Vi hør i
derfor bli flinkere og komposture mer, sier
forsker Jan lhmmerås ved Norsk institutt
for naturforsjning (NINA).

«Ingen iørg reie»
Ifølge Tømmerås skyldes problematikken
at kompost alltid har vært en «ingeniør-
greie>). Ettersom kompostanlegg, så vel
offentlige som små private, består av
levende organismer, mener fimmerås at
hiologer burde ha vært mer til stede.

—Uten organismer blir det jo ikke kom
post. Følgelig mener jeg at folk med kunn
skap om dyreliv burde tas med på råd
ettersom kompostanlegg kan gi naturen
vår en del problemer.

— I fva slagsfarer kan komposteringenføre
med seg?

-Vi har en eksplosiv økning i import av
alle slags arter hit til landet. For eksempel
planter. I sommer førte dette til invasjon
av den skadelige minerflua. Selv om denne
flua blir utryddet av den norske vinteren
vil den kunne leve videre i drivhus. Og når
vi blir kvitt den der, vil det fremdeles være
planter som kan inneholde fluer. Disse blir
kanskje kastet i en god og lun kompost om
noen måneder. Der kan minerflua leve, til
den finner det for godt å slå til igjen.

— Og hva skalJlk, som gjerne vil være gode
kompostører, gjøre med det?

-— Sjansen er relativt liten, selv i et stort
kompostanlegg. I en privat komposthinge
er den nærmest ikke til stede. Er du i tillegg
flink til å kompostere, får du komposten
insektfri fordi den har så høy temperatur.
Da forsvinner problemet garantert.

Gutne gener
Fremmede gener er et annet potensielt
problem de færreste tenkte på i kompos
teringens barndom. Er det tilfelle, slik
flere nyhetsmedier har meldt, at kompos
ten vår kan bidra til uopprettelig skade på
naturen ved å spre fremmede, og hittil
ukjente gener i naturen?

i. amanuiensis i\sa Frostegård ved
Institutt for kjemi og hioteknologi ved
Norges landrukshogskole tør ikke se bort
fra at kunstige innsalte gener i plantevek
ster kan danne nye organismer ved å gå
sammen med arvemassen til hakterier.

— Vi vet at slike såkalte transge ner kan
tas opp av enkelte bak terier i naturen. Ter
skelen er høy, men det skjer gjerne i spesi
elt næringsrike miljøer, såkalte «hot
spots». En kompost kan godt være en slik
«hot-spot», sier hun.

—Erfarene sü store at vi bør la være å kom
postere?

Nei, det er de ikke. For det første er det
opptak av kunstige gerier som eventuelt
er skremmende. Det blir hypotetisk så
lenge det ikke er tillatt å dyrke genmodi
fiserte planter her i landet. For det andre
kjenner jeg så langt ikke til at kunstige
gener i det hele tatt kan gå sammen med
arvemassen til hakterier i naturen.

Riktig binge
hva med mus og rotter? Dette er også noe
som kan følge i kompostens kjølvann.
Men heller ikke disse uønskede smågrla
gerne er kompostens «skyld)>. Her gjør
man mye ved å velge rett heholder, og
sørge for at den er lukket til enhver tid.

Konklusjonen må bli at fordelene med
kompostering stadig er større en ulem
pene. Vi hør med andre ord fortsette inntil
det motsatte er bevist — vi må bare gjøre
det riktig.I

Myter
om returpapir
Hvordan var det nå igjen?
Går julepapiret i returpapir
boksen? Må jeg rive ut vin
duene av konvoluttene? Hva
med stifter? Må de også ut?

Tidligere lærte vi at et lite sølvpapir fra en
karamell kunne ødelegge for kilovis av
returpapir. Vi måtte rive ut vinduene av
vinduskonvoluttene og nåde den som kas
tet glinsende julepapir i returboksen. For
ikke å snakke om det såkalte fakspapiret —

fy og fy!
Men slik er det ikke lenger, ifølge Mor

ten Frøyd hos Norsk Gjenvinning.
— Julepapir går helt greit. Det som er

viktig er at vi ikke får alle pakkebåndene.
De lager bokstavelig talt mye krøll — og
returandelen går ned.

Ifølge Frøyd er det heller ikke nødven
dig med den samvittighetsfuhle utri
vingen av vinduer fra vinduskonvolut
tene.

Telefonkatalogen, da?
— Generelt kan vi si at det du har på kon
torpulten går greit i returpapiret. Det er
heller ikke nød-
vendig å plukke
ut stifter slik vi
gjorde før.

— Hva med
telefonkataloger —

det går rykter om
at de er vanske
ligeå resirkulere?

— Telefonka
taloger kan
representere et
problem der
som det kom-
mer et restopplag på tusenvis av kataloger
fra Telenor. Spredte kataloger fra kontorer
og husholdninger er imidlertid ikke noe
problem

Hver og en av oss forbruker mer enn
175 kilo papir hvert eneste år, til sammen
over 750 000 tonn. Dette tilsvarer råstoff
fra nesten ii millioner trær. I Norge gjen
vinner vi om lag o prosent av det totale
papirforbruket.

••••

Visste
du at...

Returpapir omfat

ter alt av papir og

papp fra

husholdninger og

næringslivet. Dermed

skal alt fra bølgepapp

til pokémonkort i

papirsøpla.
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Den røde røveren
R Reven - skogens røde røver er en familiebok
om et våre mest kjente om myteomspunne
pattedyr. Boka er lagt opp som en årskaval
kade rødrevens liv. i form av en fotoserie
som forfatteren Kåre Vidar Pedersen har tatt
på Langøya utenfor Holmestrand. For øvrig et
sted som er mer kjent for spesialavfall en
dyreliv. Men natur finnes det som kjent over
alt, og på Langøya lever altså rødreven. Lese
ren vil bli godt kjent med arten generelt, og
enekltrever spesielt, gjennom tekst og bilder.
Boka, som i tillegg til fakatstoffet, er ganske
så humoristisk i tekst og illustrasjoner, egner
seg godt som høytlesning for barn.

Reven - skogens røde røver

KÅRE VIDAR PEDERSEN

Landbruksforlaget

Innbundet

108 sider

Ny lærebok om vilt

• Viltet i landskapet er en lærebok og veileder
i landskapsøkologi. Boken fokuserer på hvor
dan viltet og landskapet det lever i gjensidig
påvirker hverandre. Den er først og fremst
skrevet med tanke på universitet- og høgsko
lemiljø, men vil være interessant for alle som
har sitt virke eller sine interesser knyttet til
dette fagfeltet. Forfatterne, Tor Punsvik og
Torstein Storaas, jobber henholdsvis som vilt
forvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder og
som foreleser ved Høgskolen i Hedmark.

Viltet i landskapet

TOR PUNSVIK og TORSTEIN STORAAS

Fagbokforlaget

Heftet

243 sider

Kjekke
oppslagsverk
for barn
Pattedyr

Norsk naturleksikon for barn
LEIF RYVARDEN

N.W. Damm & Sen
68 sider

stive permer

Blomster fra strand og eng
Norsk naturleksikon for barn
LEIF RYVARDEN

N.W. Damm & Sen
60 sider

stive permer

Med Pattedyr og Blomsterfra strand og
eng er botaniker Leif Ryvarden ute med
bind fire og fem i Damms serie med
naturoppslagsverk for barn.

Pattedyr innledes med en generell
innføring i hva et pattedyr er og hvilken
plass pattedyrene har i naturen. De for
skjellige typene av pattedyr er
samlet i egne sek
sjoner, og hver sek
sjon har sin egen
logo som går igjen
på hvert oppslag. \Kjekt og oversiktlig.

Blomsterfra strand
og eng innleder med
å definere hva en
blomst er, hvordan
blomster fungerer og
hvilken nytte vi har av
dem. Barna får også en
forsmak på planteverde
nens innfiøkte systemer
for inndeling av arter.
Artene som presenteres i
boken er imidlertid ikke sys
tematisert etter familietilhø
righet, men etter hvor i natu

ren vi finner blomstene. Et vellykket
trekk.

Begge bøkene er rikt illustrert med
vakre — og informative — naturbilder.
Blomster-boka støt ter seg også på bruk
av tegninger. I Pattedyr har forfatteren
på en god måte brutt opp stoffet med
lett synlige og fattbare faktabokser.
Dette er dessverre mangelvare i Blom
sterfra strand og eng.

Felles for begge bøkene er at de lette å
lese. Selv om mye av fagspråket henger
igjen, lykkes Ryvarden med å gjøre
kunnskapen tilgjengelig for barn. Sam
tidig har han fått med mye informasjon
på relativt liten plass. Dermed vil
bøkene også gi mening for voksne som
ikke har full oversikt over flora og fauna.

Disse bøkene vil være ypperlige jule
gaver til barn som allerede er litt nys
gjerrige og søker å finne sammen-
henger i naturen. På skolen bør også
ethvert klasserom med respekt for seg I
selv ha disse oppslagsverkene. Eller
kanskje du trenger å trimme dine egne
kunnskaper?

Rike ressurser
i planteriket
• Fyser du på fjellsuppe?

Eller rå skvallerkålsaus? Mel
destokk i rømme - kunne

det være noe? Har ikke opp

skriften i hodet, kanskje?

Botanikeren Inger Lagset

Egeland kan hjelpe. Sammen

med fotografen Steinar Myhr

har hun laget boken Ville

planter til mat og glede.

Boken tar for seg planteriket

og alt det har og by mennes

ker med kunnskap. Her kan
vi, i tillegg til å lage kjent

mat som rognebærgele og

lignende, prøve oss på gro-

bladrulletter og nesletimba

ler. Te og tetørking får et

eget kapittel. Det gjør også
dessert, syltetøy, saft og vin.

Men planter er ikke bare

mat. Planter til hår- og hud-

pleie, medisin, dekorasjon,

farging og forming får sin

plass i boken, som er gjen
nomillustrert med fargefoto

grafier.

Ville planter til mat og glede
INGER LAGSET EGELAND

NW Damm&Søn

Steinar Myhr

Innbundet

160 sider

Av JENS P. TOLDNÆS

ET VAR EN GANG Cfl politiker
som var så tunghort at han
verken kunne høre eller
samle det noen sa til ham.
Folkene som hadde valgt

ham brydde seg ikke om politikeren, men
levde lystig og vel så lenge det var noe å
leve av. Og siden tok de på borg hos Moder
Jord og holdt bedt lag og kastut hver dag.

Da Moder Jord ikke ville horge dem
lenger, skulle hun komme og hente det de
hadde låni og sløst bort. Velgerne hans var
over alle hauger for anledningen og lot
den tunghorte mannen ta i mot Moder
Jord og en liten sint miljøverner hun
brukte tom assistent. Han gjorde kanskje
ikke s. mye nytte for seg, men han kunne
en ting som Moder Jord ikke kunne, han
forstod politikerspråket.

Politikeren gikk der og stullet og stelte,
og lurte på hva Moder Jord ville spørre
etter, og hva han skulle si når hun kom.

!

Jeg kan begynne å koke sammen noe,
det er jeg flink til. Jeg kan koke ei stor
gryte med bærekraft. Så spør hun meg om
hva det skal bli; så sier jeg:

— Bærekraft.
Så spør hun meg hvor mye det skal bli;

så sier jeg:
— Det er vanskelig å tallfeste det eksakt,

men vi vil jobbe målrettet med en analyse
som skal gi svar på spørsmålet.

Så spør hun hun meg hvor alle velgerne
mine er; så sier jeg:

—Vi må ikke se OSS blinde på tall og pro
senter.

Moder Jord er sikkert ute etter penger,
akkurat som alle andre. Derfor spør hun
sikkert hvordan budsjettet mitt ser ut; så
sier jeg:

— På det området er det dessverre ikke
noe å hente i inneværende periode. Vi har
snudd hver sten i denne saken.

Til slutt spor hun sikkert om hvordan
vi skal nå konkrete mål etter miljotopp
møtet i Johanrieshurg; så sier jeg:

—
Ja, det er ikke langt unna. Nå må vi

bare hjem og brette opp ermene så er vi
der straks.

Dette syntes han var godt og vel over-

DA DET LED OM EN STUND, kom Moder
Jord, hun var sikker nok; men miljøverne
ren hennes hadde gått en annen vei, om
gjestgiveren, og der satt han og drakk.

— God dag, mann! sa hun.
— Bærekraft, sa politikeren.
Jasså sa Moder Jord, som allerede mer

ket savnet av tolken.
— Hvor langt er det til gjestegiveren?
— Det er vanskelig å tallfeste det eksakt,

men vi vil jobbe målrettet med en analyse
som skal gi svar på spørsmålet.

Moder Jord ristet på hodet og glante
stort på ham

— Har du ikke noen informasjonsfolk i
staben din som kan snakke et språk jeg
skjønner. Jeg forstår ikke en hrøkdel av det
du sier.

BØKER JOHAN N ESBURG-MØTET

Det er lett å gjøre narr av den gode vilje. Slemt er det ég. Etter miljøtopp
møtet i Johannesburg må det likevel være lov å spørre om verden lar seg
redde ved bare å si ordet «sustainable» et tilstrekkelig antall ganger.

GOD
MAN

DAG,

Kristian Jahre

BÆREKRAFT

lagt.
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JOHANNE5BURG-MØTET

— Vi må ikke se oss blinde på tall og pro
senter, sa mannen— Men ser du ikke hva heslutningene
dine fører til? Har du ingen ansvarsfølelse
for de kommende generasjoner? sa Moder
Jord, lettere hestyrtet.

- På det området er det dessverre ikke
noe å hente i inneværende periode. Jeg har
snudd hver sten i denne saken.— A reis du til, din tull du er! sa Moder
Jord.— Ja, det er ikke langt unna. Nå må vi
bare hjem og brette opp ermene så er vi
der straks.

ENNE LILLE folkeeventyrvari
anten var det ikke så van
skelig å komme på etter
noen dager på WSSD — FNs
rniljøtoppmøtc i høst. Ordet

«sustainahility» — bærekraft på miljø-norsk
— ble nevnt i nærmest hver setning og i
hvert innlegg på talestolen. Det florerte i
TV-reklamer og på rekklameboardsene
langs motorveien. «Sustainebility ble
brukt, vridd, presset og skviset for alt det
var verdt, til det til slutt bare stod igjen som
en vits på BMW-reklamen utenfor Sandton— senteret hvor konferansen fant sted. Det
er jo ikke dårlig for et ord som ingen vet
hva betyr. Men det er vel også der hunden
ligger — om ikke begravet — så i hvert fall
bedøvet —og kanskje litt bedrøvet.

Bra bortekamp av Norge
For de fleste var skuffet, men ikke alle. Da
festen var over og det nesten ikke var noe
kake igjen — i hvertfall ikke til dem som
hadde fortjent det — stod nemlig Norge
igjen med en brukbar glans i miljøglorien
SIfl, og det var lett a få litt «Rio-følelse» —
fra den gang Gro Harlem Brundtiand, og
bare-bare hun, skulle redde verden.

Norske forhandlere gjorde nemlig en
sterk og taktisk maraton-jobb når det
gjaldt å unnta miljøregler fra handelsre
glene til WTO, Verdens handelsorganisa
sjon. Det som burde vært en selvføge ble i
denne sammenhengen en suksess, og
histandsminister Hilde Frafjord Johnson
ble til Hilde «Framifrå> bokstavelig talt
over forhandlingsnatten. Også miljøvern

minister Børge l3rende markerte seg bruk
bart, og Statsminister Kjell Magne Bonde
vik var godt fornøyd med sine to statsrå
der, men mer måtelig fornøyd med konfe

ransen generelt.— Jeg er rimelig
fornøyd med resul
tatene fra Johannes
burg. Vi fryktet tilba
keslag og et dårli
gere resultat, så
dette dokumentet
har jeg ingen proble
mer med å gi min til
slutning til, sa han
blant annet. Og det
er jo ikke så veldig
kraftfullt for en poli
tiker i posisjon.

I tillegg til formu
leringene om WTO

regelverket er det, ifølge Bondevik, særlig
på områdene sanitære forhold, biologisk
mangfold og kjemikalier at det er gjort
konkrete fremskritt. På plussiden kan
også noteres at tilsagnene på Monterrey
konferansen fra.’JSA og EU om økt utvik
lingshjelp nå er nedfelt som forpliktelser
i handlingsplanen fra Johannesburg.

Uansett — FNs miljotoppmøte i Johan
nesburg ble en selsom opplevelse for dem
som var der — og trolig enda merkeligere
for alle som fulgte bevigenhetene fra litt
distanse. Alle hadde bestemt seg for at ble
en fiasko på forhånd, og alle fikk rett. Pa
avstand far man jo som ofte litt bedre
overblikk og det kan være lettere å se hva
som skjer — eller ikke skjer, uten at dette-
var grunnen til at George W Bush uteble.
Pipekonserten hans stedfortreder Coliri
Powell ble møtt med, gjorde golfspill og
grillmg mer fristende. I motsetning til

Norge er jo Bush hest på hjem mhane og en
miljøkamp i verdens største land utlan
det — ville neppe hjulpet republikanerne
nevneverdig i høstens mellomvalg.

Men alt var ikke bare negativt. For, i til
legg til det som faktisk ble vedtatt, skjedde
jo også det at et sted mellom femti og hun
dre tusen mennesker møttes i to uker og
diskuterte miljøproblemer. Det i seg selv
er jo ikke dårlig. Her kunne man diskutere
våtmarker med Green Movemnet oflran,
heinskjørhet hos elg med forskere fra
Alaska og resirkulering med folk fra Nica
ragua. Artig det--og lærerikt. Positivt også
at Kyotoavtalen falt på plass Russlands
statsminister Kasianov kunne nemlig for
telle vår egen statsminister, på Bondeviks
egen fødseldag at Russland nå vil ratifise
rer Kyoto-avtalen. Dermed kom de nød
vendige prosent av landene på plass, og
avtalen kan iverksettes.

— Mye hyggeligere enn blomstene han ga
meg, sa en fornøyd Kjell Magne Bondevik.

Like fornøyde var ikke de mange i mil
aevegelsen som hørte på talen hans

etterpå. Mange mente Bondevik burde
benyttet sjansen til å si tydelig fra om at
møtet på ingen måte har levert i forhold
til mandatet om å løse verdens miljø- og
fattigdomsprohlerner.— Statslederne i Johanneshurg har mis
lykkes i forsøkene på å gi verden nye, vik
tige redskap for å kutte forurensingen, ta
vare på naturen og løse fatt igdomsprohle
met. I [andlingslammelsen i Johanneshurg
vil føre til økt forurensing, fortsatt rase-
ring av verdifull natur og flere fattige i
årene som kommer sier Elin Lerum Boas
son, leder i Natur og Ungdom og deltager
på konferansen.

Boasson var spesielt skuffet over at kon
feransen mislykkes i å sette malsettinger
om satsing på ny fornyhar energi og for
valtningen av verdifulle naturressurser.

Et standpunkt hun deler med mange
1ge. De som skal leve lengst med de

beslutningene som ikke blir tatt.

Det er en trist liten historie dette
her. En veldig trist historie om det
lille nesehornet Ronnie. Men det
kan gå bra til slutt.

Av JENS P. TOLDNÆS

Det lille nesehomet, med
tilnavnet Ronnie, ble satt
ut i Sør-Afrikas villmark. I
Norge driver vi jo mest
med settefisk, men situ
sjonen er annerledes i
Afrika. Settenesehornet
Ronnie var en del av et
program som skal bidra
til å redde bestanden av
det truede hvite nesehor
net. Kort tid etter utset
tinen ble Ronnie skutt.

Arsaken var det bitte-
lille hornet hans, noen
skarve centimeter med
sammenpresset hirvev
ytterst på nesen. Det ville
krypskytterne ha — og det
fikk de. Der kunne histo
rien ha stoppet, men
skjebnen, eller hva man
vil, gjorde at Ronnie ble
funnet, ikke i live riktig
nok, men han skulle vise
seg å fâ fornyet kraft etter
sin død.

Ti år i fengsel
Det er to grunner til at nesehorn blir

utryddet, og begge har med selve hornet å
gjøre. Hornet, som egentlig ikke er horn,
men altså komprimert hår, regnes som en
viktig bestanddel i tradisjonell kinesisk
medisin, såkalt TCM.

I tillegg finnes det et lukrativt maked
for hornene i Yemen, der de brukes til en

spesiell type ekslusive knivhåndtak. At
markedet er lukrativt avspeiles i straffe
rammene for å skyte et nesehorn. I Sør-
Afrika må en førstegangsforbryter be lage
seg på en bot på 100 000 rand, om lag
75 000 kroner. I tillegg ti år i fengsel. Men
dette alene er ikke nok til å stoppe
jegerne.

— Strenge straffer alene ser ikke ut til å
skremme krypskytteme. Derfor mener vi
at et sett av virkemidler, hvor informasjon
er en viktig del, er det eneste som funge
rer. I øyeblikket er nesehornbestanden i
Sør-Afrika på vei opp. Litt av æren skal
Ronnie ha, sier Weyers.•

Ronnie Neseløs
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ner. De snielter hver gang.

SIM-kompost
eit populært jordbetringsmiddel

Viktige hovedpunkter
og mål fra Johannesburg:

• miljøvenleg
• grønt
• enkelt
• rimeleg
.

•
•
.

Ic’
SIM

• www.sim.as

Kjendis post mortem
— Vi som jobber for å
beskytte nesehorn og
andre dyr til daglig, synes
selvfølgelig det var veldig
trist da vi fant Ronnie. At
det lille hornet var nok til
å få ham drept, viser hvor
skruppelløse og dumme
folk er. Vi bestemte oss

.iL
imidlertid for å stoppe —

ham ut og bokstavelig talt Ronnie ble drept, men redder kanskje andre hvite nesehorn
bruke ham for det han var gjennom sit liv som symbol.
verdt, sier kaptein Fran
cois Weyers i Southern African Endange
red Species Protection Unit Trust, en poli



LESERBREV

naturvern-

erkjennelse?
a.
Hvor godt forrige nr. av N&M, «Mat og behag» enn
var, går det ennå for lenge i all norsk presse mellom
hver gang utsagnene «Naturbasert næringsutvikling
— Sikker mat, helse og miljø» knyttes sammen til et
sammenhengende, helhetlig fenomen. Er f. eks. her
værende redaksjon tilstrekkelig nær nok nyansene og
helheten i hva folk flest i distrikts-Norge i dag er opp
tatt av?

Mens jeg kan hevde at svaret både er ja og nei, prel
ler liksom flere av de seineste reportasjene fra her og
der i N&M av som vann på gåsa. Eksempelvis sam
menholdt med de store næringsødeleggelsene som at
hele det norske kystfiske for småredere med lån på båt
og hus utraderes, at hyttebygginga tar kverken på livet
i dalenes lisoner, at trailertrafikken fram til 2010 skal
auke med 3o% osv. Når i tillegg det nåværende poli
tiske og økonomiske regime utgjør en trussel for alter
native former for næringsutvikling i småjordbruket,
for en bedre regulert bruk av nasjonalparkene (c<Snø
heim»-debatten), tillempa småskalaturisme og redu
sert hyttebybygging — synes det langt igjen å få inn et
nytt, fjerde punkt i forbundets plattform som kunne
markere en naturvernerkjennelse i mer radikal beve
gelse: den utvida helse- og næringsforståelsen.

For ikke å snakke om når miljøorganisasjonene ble
i stand til å kjøre en storfront mot den bakstreverske
helse- og næringspolitikken Bondevik-Norge nå «leg
ger landet brakk» med, og hvor tanken om «Det Sivile
samfunn» undertida omgjøres til et vrengebilde,..

b.
Når du i dag skal se nærmere på de tre naturvernpo
litiske plattformene: om å ivareta mangfoldet — kun
ta ut av kretslopet det naturen kan fornye — samt det
naturen makter å bryte ned — har dette vært og er bra.
Men når du så skal fange inn ordskiftet om den alter
native helse- og næringspolitiske kursendringa
henge det «på greip» og innlemme det i den helhet
lige naturvernerkjennelsen din — blir ikke da NNVs
plattform noe for innsnevra og naiv? Vi veit at presset
mot matkjedenes hu]ksalg knapt auker særlig ved at
N&M nr. 3 nokså aleine lanserer artikler som «Grønn
Prix» eller den i og for seg helt ok saka «Lang vei til
matbordet.» Sjøl om eksemplet økoyoghurt fra kom
munen min Ringebu som transporteres til et mat-
bord, skal vi si i Kirkenes, er et dodshra eksempel på

hvordan sentralismen struper distrikts-Norge. Vi må
ta tak i noe som virkelig monner. Utafor «Os1o-red1-
sjonen» spør folk seg i dag hva vi <ska levva tå»
nærmeste åra! Naturvernernes samlede fokusering på
hvilke felt av naturbasert helse- og næringsutvikling
vi skal gripe tak i, er bare så vidt begynt. Alle gode til
tak som ny mat, småbutikkdrift og «levande stølar>
tatt i betraktning. Vi lukter på hvilke destruktive
aktører for den vrangstyrte sentralismen vi skal sette
kloa i; hogrepopulismen er iferd med å knekke tan
ken om «Det Sivile samfunn», fordi nasjonens poli
tiske elite vil opprette det hyperliberalistiske mar
kedsamfunnet kanskje ikke så mange likevel vil ha.
Etter Carl.I. Hagen bør det komme en annen hage...
Har vi noe ansvar i så måte?!

Med høg beredskap, årvåkenhet og forsterka innsats
bør etter min mening naturvernere gå dypt inn i utvik
lingslag av ulike slag, flere kommunale høringer om
kommunalplaner samt nærings- og kuhurkonferan
ser. (Se temaet «lnterregkonferansene» i EU-regi) : —

etter hvert med forståelsen og tilleggsmålet at gje
reisinga av Det sivile samfunnet med grønne fortei1.
også vil gavne det norske naturvernet totalt sett. (Der
imot vil et frustrert folk la sinnet sitt gå utover de
gode ressursene, ikke sant?) — For tre år sida møtte jeg
Heidi Sørensen på et Vinstramøte om EUs heslige
matsminkedirektiv: Et lokallag jeg var med i arran
gerte sammen med hygdekvinnelaget, Kvinneforum,
Frivillighetssentralen. — Jeg trur mange slike allianser
i distrikta vil rotfeste folk på å få fram alternative pro
dukter og verdier — det er jo i distrikts-Norge verdier
skapes og skal skapes! All hyokologi til tross, det er
ikke bare Oslo, Bergen og Trondheim som teller.

«Mange bekker må, gjør en stor å>. Skal naturens
mangfoldige kretslop slå i takt med «hjertets økologi>— må mange naturvernere ut i felten lik den Store
Bukken Bruse for å forsvare artsrikdommene og gjen
opphygge landet: det sivile samfunnets grønne vel
ferd. Vi skal ha det tilbake! Som Kåre Olerud så tref
fende har uttrykt det, gir vi aldri opp. Som sopp duk
ker vi opp, igjen og igjen, flere og flere. Så lenge det
Økologiske hjertet vårt banker — så lenge det er liv, er
det håp.

JO JACOBSEN, Fåvang

Fra «Det kulturokologiske verkstedet»:

Mot en helere
Vammaveien 207, 1815 Askim

Lofoten AvfaUsselskap

Fred.Olsen & Co.
FRED. OLSENSGATE 2
p. 0. BOx 1159 - SENTRUM
0107 OSLO

Stegen Fyliplass:

69880370
e-post: io-reno@frisurf.no

lnternett: www.iorenovasjon.no

IVlottakspiass for:

Husholdningsavfall

Næringsavfall
• Papir, papp og drikkekartonger

• Glass— og metallemballasje
• Trevirke

• Spesalavftill (miljøfarlig avfall)

• EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall)

• Oppsamlingspiass for hilvrak

Differensierte priser på sortert avfall!
Vi sørger for resirkulering av alt sortert avfall.

Åpningsi kler:
Mandae: 07.30-19.00
Tirsdag — fredag: 07.30-16.00

Bilvrak mottas senest 30 min. før stengetid.

c. Det meste kan
kitdesorteres.

Lurer du på
hvordan?

se avfaLtsveiviseren på

RETURSAMARBEIDET

LLCOP

.Loop.no

Kjøp kraft fra en
solid trønder

NTE
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

NTE, 7736 STEINKJER

Tel.: 74 15 02 00 Fax.: 74 15 04 02

E-post: nte@nte.no Internett: www.nte.no

.1

56 NATUR & MIUø 4.02 NATUR & MIU0 4.02 57



Sagt om eller til Blekkulfs Miljødetektiver:

bette er en innsamlingsaksjon for å redde
Blekkulf og styrke organisasjonen til videre
arbeid. Blekkulf er ambisiøs på vegne av sin
jobb for å inspirere barna til miljøinnsats, men
det er vanskelig å finansiere den ideelle virk
somheten som Blekkulf driver, bet betyr at
Blekkulf trenger hjelp. bet gjelder våre barns
fremtidsmuligheter. Vi er med og former mor
gendagens beslutningstagere og forbrukere.
Ingen kan gjøre alt, men kanskje du kan hjelpe
oss litt?

Blekkulf gjør en viktig jobb!
lekkulf sprang i sin tid ut av Norges
Naturvernforbund og har nå i 13 år vært
Norges eneste miljøorganisasjon for barn og
unge. 100.000 barn har gjennom medlemskap i
Blekkulf blitt miljødetektiver. 74% av det nor
ske folk kjenner til lekkulf (4 fakta undersø
kelse 1999). Blekkulf har blitt et “begrep” som
mange identifiserer seg med. Børge Brende
kalte seg en “sjefs-Blekkulf” da han tiltrådte
som Miljøvernminister

Erdu enav
BiekkuIfs

Vksne
Vennet ?

Blekkulf og vennene hans bidrar med humor og
en fantastisk eventyrverden, slik at miljø har
blitt satt på dagsorden blant norske barn.
Blekkulfs musikk, film, teater, medlemsblad og
slagord gjør et vanskelig tema levende og spen
nende for barna.

En gang miljødetektiv,
alltid miljødetektiv!
“bet vi har lært som barn, kommer ikke til å
forandre seg. Nå når vi først vet hvor viktig
dette er, kommer vi ikke til å slutte med å
være miljøvennlige bare fordi vi blir voksne.”
sa fire unge miljødetektiver med stort alvor.

Vi håper du vil være med og støtte oss.
bette er morgendagens beslutningstagere. be
har ikke penger, vi voksne har det. Vi kan hjelpe
dem til å få de rette holdningene.
Miljødetektiver vil ha et godt utgangspunkt for
å fortsette det viktige arbeidet som dere i
Naturvernforbundet gjør i dag.

“Miljøet og naturen er imidlertid
sårbare og må forvaltes med forsik
tighet og klokskap. bette er forhold
som mange er opptatt av - alt fra
våre unge miljødetektiver og natur
vernorganisasjoner til våre miljø

myndigheter.”
Kong Harald V, Nytta°rstale 1995

“bet er mye viktigere å få barna
på å redde havet enn til og med myn
dighetene. Barna er jo fremtiden.”
Thor Heyerdal, ceregdetektiv i
Blekkulfs M i/jøde tektiver

Barn er veldig flinke til å bruke
grønne flekker i nabolaget. Fortell
de voksne hvor viktig de er for deg,
hvis de ikke forstår det er de altfor
voksne...

‘Arne Næss, filosof’
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Blekkulfs Åtte

Blekkulfs Miljødetektiver trenger hjelp!

Miljokrav:

1. Barn har rett til

2.

ren luft!

Barn har rett til

3. Barn

rent vann!

har rett til

4. Barn

ren natur!

har rett til grentområder

rundt seg!

5. Barn har rett til

6.

klatre i trær!

Barn har rett til trygge skoleveier

og sykkelstier!

7. Barn har rett til

Na trenger vi deg!

å oppleve de

lA
! .

La oss ga arm i arm for

samme natur gledene som mor

far!

0

fremtiden!

og

8. Barn har rett til grønne barne

hager og skoler!

[. g ‘rrii

enten: kr 150.- eller kr 250.-eller kr
Jeg / vi ønsker a støtte Blekkulfs Miljødetektiver med:

&lig støttebeløp

Sett inn p konto:
Til kontonr. 5010.05.23296

Blekkulfs Miljødetektiver
Nedre gate 8

0551 Oslo



1. Bilmotoren må være riktig justert. Ofte
kan drivstofforbruket reduseres med opp
til 30—40 prosent hvis ventiler er korrekt
justert, tennpluggene er gode og motoren
ren. Velg rett oktantall!

2.En kald motor bruker enormt med
drivstoff. Nar choken er tilkoblet renner
drivstoffet nærmest rett igjennom. Bruk
motorvarmer.

-
- Mye småkjoring er kjempedyrt. I Norge

er 25°I av hilturene smaturer pa under 2

kilometer. Kunne vi brukt sykkc’len eller
gått litt i stedet?

4. Kjør på så høyt gir som mulig. Kan du
velge mellom fjerde og femte gir — kjør i

femte. Fjern alt som øker bilens luftmot
stand. Takstativ gjør at drivstofforbruket
øker kraftig.

5. Dekkene må ha korrekt lufttrykk. For
lite luft kan øke drivstofforbruket med
opptil 25 prosent.

6. Biler med firhjulstrekk bruker opptil
20 prosent ekstra bensin. Piggdekk gir
også økte drivstoffutgifter.

7. Fart bestemmer drivstofforbruket.
Øker du farten, øker også drivstofforbru
ket. Jevn marsjfart uten kraftig akselera
sjon og kraftig nedhremsing er riktig. Myk
kjøring reduserer forbruket.

8. Stor motoreffekt øker drivstofforbru
ket. En bil med toliters motor bruker ved
daglig kjøring mer drivstoff enn om den
samme bilen har en motor på 1,4 eller i

liter. Automatgear øker også drivstoffor
bruket.

9. En bil som løper lett bruker mindre
drivstoff. Derfor må motoren ha god olje
som gir smoring. Nar skiftet du motorolje
sist? -

10. Unngå tomgangskjøring! I tillegg til å
vær forbudt ved norsk lov, bruker du
unødvendig drivst off.

KILDE: Idébanken og Miljøbyen Fredrikstad

- NETTSTEDET

Sol hele døgnet

Mye vakkert å se, er det
ogsä på disse nettsidene
som tilbyr non-stop bilder
fra sola. Redaksjonen
plukker i tillegg fortlø
pende ut spesielt
severdige bilder.

For den kunn
skapshungrige finnes
e åkalt klasserom,
mLu fakta om sola.
Nye oppdagelser om
sola oppdateres jevn
lig i et såkalt news
room. lier finner du
blant annet nytt om forsk
ning på sammenhengen
mellom sola og klimaet på
jorda.

Og på toppen av det
hele: Lek deg med Sun
Fun-aktiviteter for hele
familien, som ifølge
redaksjonen innebærer å
leke med autentiske viten
skapelige oppdatermger
som råmateriale.

Prosjektet Solar & Heli
ospheric Observatory
(SOl 10) er et samarheids
prosjekt mellom euro
peiske (ESA) og amerikan
ske (NASA) vitenskapsfolk
innenfor området «uten

1. Hvor ble FNs klimakonferanse avholdt

nylig?

2. Hva er det motsatte av en trekkfugl?

3 Hva slags natur-relatert FN-år er det i

2003?

4 Hvilket av disse dyrene er en villhund:

Mangust, dohl eller lemur?

5 Hva kalles ungen til flodhesten?

6 Hvor mange gaupearter finnes det i

Europa?

7 Montreal-protokollen regulerer utslipp av

skadelige stoffer. Hva slags?

8 Hvilken miljaorganisasjon ledes av Rasmus

Hansson?

9 Hvem ville ikke gå utenfor Athens murer

fordi .‘trærne ikke kunne lære ham noe’.?

10 Hva heter De Grønnes mest profilerte poli

tiker i Tyskland?

11 Hva er .krøkle’.

12 Hvilket fjell ble av Nitimens lyttere kåret til

Norges nasjonalfjell?

13 Et høyere fjell ligger et annet sted og har

samme navn. Hvor er vi da?

14 Hva var siste stasjon på den nå nedlagte

Valdresbanen?

15 Hvilken nåværende Fremskrittsparti-politi

ker gikk ut med et voldsomt forsvar for

ulven i norsk natur?

16 Hvem fikk Nordisk Råds miljøpris nylig?

17 Hva menes med fellesbetegnelsen

‘.marka-områder’.?

18 Hva er .bromerte flammehemmere’.?

19 Da engelske forskere brakte denne arten

med hjem fra Australia for noen hundre år

siden trodde man den var sydd sammen av

flere dyr, og at det hele var en spøk. Hvil

ket særpreget pattedyr snakker vi om?

20 Finnes det regnskog i Afrika?
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Elektronisk blomster
kvast tar vare på forhold
•• Du kommer hjem og
oppdager at en av blom-
stene i vinduskarmen din
henger med hodet. Egent
lig ikke noe uvanlig, men
denne gangen dreier det
seg om forholdsadminis
tratoren BTexact. Det er
nemlig på tide å ringe en
gammel venn som du ikke
har snakket med på evig-
heter. Så snart du tar opp
telefonrttret, kvikner plan-

ten i vinduskarmen til.
Snakker vi om grønn

telepati her? Nei, vi snak
ker om en digital blom
sterhukett, som passer pa
at du pleier bekjentska
pene dine. I Iver hlomst i
huketten er tilordnet en
spesiell person i omgangs
kretsen, og dersom du hol
der kontakten med ven
nene dine, holder blom
stene koken.

Selvfølgelig er det elek
tronikk inne i bildet her.
inn- og utgående telefo
ner, e-post og andre elek
troniske kontaktpunkter
du måtte ha, overvåkes av
en hlomstrende varsleren.
Ikke uventet er selskapet
BTexact ennå ikke kom
met lengre enn til en pro
totype, så inntil videre bør
du kanskje ha en helt van
lig telefonhok for händen.

KILDE: Die Welt

MILJØTIPSET

Sterke bilder og gode forklaringer på fenomener på og omkring sola, fin
ner du på http://sohowww.nascom.nasa.gov/.

Vinterbilen -
Vi skulle ikke kjøre så mye bil. ldeelt sett skulle vi ikke kjøre bil i det hele tatt, men det gjør vi
altså, og første bud må være at vi ikke forurenser mer enn nødvendig. På vinteren er kalde
motorer en ekstra belastning for miljøet og våre medmennesker.

omjordisk vitenskap om for prosjektet. Forskere
sola». studerer sola på nært hold,

SOHO-observatoriet ble og ønsker å finne ut mer
etablert i 1995, og NASA om den ytre atmosfæren
står som hovedansvarlig pa sola og også om forbin

delsen mellom sola OF

miljøet på jorda. Spesielt
ser de på opprinnelsen til
solstormene, disse utbrud
dene med ionisert gass
som hele tiden sendes ut i
solsystemet.
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En klima
flyktninçj
kysser sitt
skispor
ORDET «HOBBY» er egentlig
engelsk og betyr «kjepphest».
Det forklarer jo en del. I bob
byenes mangfoldige verden
gjør vi akkurat det vi har lyst
til — og bare det. I hvert fall tror
vi at det forholder seg slik.
Hobbyverdenen er enorm.
Den strekker seg utenfor fri
merkepinsettens glohale rek
kevidde og langt forbi siste sta
sjon på modelljernhanen.

Noen restaurerer klarinet
ter. Andre samler på sause
nebb eller snekrer veldig sma
møbler. Noen hytter hussbil
letter fra en bestemt tidsepoke
med hverandre. hva jeg selv
samler på, tør jeg ikke si. Jeg er
redd for at noen flere skal
begynne med det.

For så fort to mennesker dri
ver med det samme, startes det
en forening. Blir det flere, star
tes det to foreninger. Disse
erklærer øyeblikkelig krig
med hverandre, på tross av,
eller på grunn av, at de driver
med akkurat det samme. Det
har selvfølgelig noe med kjær
lighet å gjøre, men bare noe.

I VÅR 50ICEN etter lykke gjen
nom en eller flere hobbyer stø
ter enkelte av oss på hunden.
For mitt vedkommende har
dette skjedd nylig, og det er
nødvendig med et lite blikk
hakover:

Den som av en eller annen
grunn skulle drive denne spal
ten fast, husker kanskje at snø-
fattige vintre med skralt ski-
føre har drevet meg nordover.
Ikke langt riktignok, men de
nordlige deler av Akershus,
250 m.o.h., har så langt inn
fridd med fin nysnø x. okto
ber. Dette lover godt!

De SIDEN det ene drar det
andre med seg — hvorfor ikke
en trekkhund? Vi snakker
polarhund, versjon i.o — det
vil si valp. Denne lille dura
cellkaninen, som foreløpig har
funnet seg mistenkelig godt til
rette inne, er ment å skulle
trekke deler av husstanden på
ski når den er ferdig utvokst,
trent og i det hele tatt har
gnagd fra seg.

Ettersom jeg tilhører den
delen av husstanden det av
helt åpenbare årsaker er minst
fristende å trekke på ski — vil
dette dyret indirekte sørge for
at jeg kommer i kronisk god
form. Tynn teori selvsagt, men
jeg har trodd på den inntil
nylig. Vi ble nemlig bedt med
på treff i en av (de to selvsagt)
klubbene for sånne hunder
som ikke fryser. Det ble en
helg til ettertanke.

— DET ER DEN FøRsTE? sa en
hyggelig mann på langhordet,
og siktet til knottet. —The one
and only, forkynte vi. Mannen
som visstnok var formann i
avlsrådet for hunder som ser
det som sin livsoppgave å
trekke ting fra a til b, syntes
dette var morsomt. Så fortalte
han hvordan verden virkelig
var.

Det begynner med at man
flytter fra hynære strøk og
skaffer seg én hund. Så langt

var vi med — det var jo akkurat
det vi hadde gjort.

Denne hunden gjør at man
ma bytte bil, og skaffe seg sta
sjonsvogn. Vi var stadig helt
med. Han var nok en ordentlig
menneskekjenner denne blide
sørlendingen.

Etter hvert kommer beho
vet for en hund til. Joda.. vi
hadde jo for såvidt snakket om
det allerede....

Ettersom spranget fra én til
to hunder er mindre enn fra
null til én, foretas denne
anskaffelsen uten særlige inn
vendinger. Bosted og bil hehol
des, men det må bygges hun
degård. Jamen det har vi jo
alt..., tenkte vi, og følte oss i
fin-fin forkant av utviklingen.

1 lar man først hundegård,
kommer hund nummer tre —

og herskjer det noe, kunne avls
rådsformannen fortelle. 1-lund
nummer tre gjør at man så
smått kan være med i løp etc.
Den fører dessuten til at du
plutselig har noe i retning av
en flokk. I praksis betyr det at
man må flytte igjen, dessuten
må man kjøpe større bil,
gjerne noe svinedyrt, røft noe
med firehjulstrekk. Det var
voldsomt, tenkte vi. Men det
skulle bli mer.

Livet litt lengre ut i distrik
tene fører nemlig til at den ene
av oss må slutte i jobben fordi
reiseveien blir for lang. Denne

C’½

katastrofen viser seg å være en
fordel ettersom de tre hun
dene tar mye tid, ikke minst
med tanke på valpekullet som
er på gang. Vi beholder riktig
nok bare to, men det er likevel
bare å glemme den nye fire
hjulstrekker’n — den ble dessu
ten for dyr når bare en jobber.
Vi må i stedet ha en gammel
pick-up med hjemmegjort
kasse på lasteplanet. Fem hun
der pluss et par på lån gjør at
vi kan begynne med hunde
kjøring for alvor. Dette spiser
all tilgjengelig tid, pluss en d
ikketilgjengelig, og fast stil’-
ling nummer to må også gis
opp. Vår sosiale omgangskrets,
i den grad vi har noen igjen,
består nå utelukkende av folk
i fleece-jakker.

Selv ikke Kofi Annan kan
redde økonomien nå, og vi
begynner i stedet å selge tørr
får Fordi det er begrenset hvor
mye hygdas lokale elghunder
klarer å få i seg av dette stoffet,
må vi ha et nytt valpekull for å
spe på økonomien. Vi behol
der riktignok bare to...

I BILEN, PÅ VEI HJEMOvER, kik
ket jeg på valpen i speilet. Han
kikket tilbake med de små
øynene sine. — Det skal vi bli
tolv om, sa blikket og siktet
garantert til hundeboken med
den litt forkjærte tittelen «DU
er sjefen».
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Siden Coop er eid av forbrukerne, må alt vi gjør være til forbrukernes beste. Derfor er miljø

en sentral del av vårt verdigrunnlag. Vi skal sørge for at du alltid finner gode miljøvarer i din

lokale Coop butikk. For å gjøre det enklere for deg har vi samlet alle våre egne

økologiske produkter under merket Coop Natur.
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GODE MIUDVALG

Avfall
SCA samler selv inn betydlige mengder brukt
papir, og har også dette som viktig råvorekilde i
nye produkter (=resirkulering). Restavfoll går
til kompostering eller industriell forbrenning.
Slik forbrenning gir minimal forurensing, og fri-
gjør energi til oppvarming som kan erstatte on- .
dre eriergikilder ([eks. olje).

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

Transport
Produktkomprimering samt industri
lokalisering bidrar til redusert transpoit

behov og lavere emballasjeforbruk.
Dette gir igjen lavere energiforbruk og
mindre utslipp i luften.

Fornybar råvare
Så langt det er teknisk og økonomisk
forsvarlig, bruker SCA fornybore eller
resirkulerte råvarer. Skogen forvaltes,
og for hvert tre som hugges plontes tre
nye trær.
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