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u. Regjeringen har hastverk med å åpne
I3arentshavet for oljeboring. I Sem-erklæ
ringen lover regjeringen å «foreta en kon
sekvensutredning av
helårig petroleumsakti
vitet i de nordlige hav-
områder fra Lofoten og
nordover. Inntil en slik
plan er på plass, åpnes
ikke Barentshavet
ytterligere for petro
leumsvirksomhet.>
I)erfor har regjeringen
kjørt på for å bli ferdig
med utredningene, slik
at oljeselskapene skal
få slippe til i nord.

Utredningen de har presentert er
imidlertid så dårlig at den slaktes av mil
jøvernere, forskere og offentlig forvalt
ning. Miljøkonsekvensene er «svært
knapt omtalt i rapporten. Dessuten
behandles ikke sum-virkninger, altså

Alternativet til Barentshavet

Oljeindustrien kan få sitt og utvinningen fra

norsk sektor kan holdes oppe, uten a åpne

Barentshavet for oljevirksomhet, mener

Naturvernforbundet.

Vefsna og de 60 andre 10

Vefsna i Nordland er det største av vassdra

gene miljøorganisasjonene slåss mot Norges

vassdrags- og energidirektorat for averne.

Intervjuet: Eli Arnstad 14

Sjefen for Enova jobber på spreng for i hindre

at investeringene i norsk vindkraft stopper

opp.

Hvordan blir 2004?

Vi tar en kikk i krystallkula og gir deg noen

glimt inn i neste miljøår. — --
Tema: Jernbane 40

Trass sine miljøfortrinn sliterjernbanen med

passasjernedgang og manglende

investeringer. Er privatisering løsningen?

Dessuten: Natur & miljøs guide til familieferie

på skinner i Europa, side 48.

summen av de antatte konsekvensene av
petroleumsaktiviteten og allerede eksis
terende forurensningsbelastning i dette

havområdet», skriver
Direktoratet for natur-
forvaltning.

Dersom vi antar at
det er politikerne og
ikke oljeindustrien som
bestemmer om og når
Barentshavet skal åpnes,
blir hastverket merke
lig. Desto merkeligere
blir råkjøret når vi vet at
det er mulig å ta ut langt
mer olje fra gamle hull i
Nordsjøen (se artikkel

side 4 og ). I dag blir under halvparten av
oljen tatt ut, før selskapene tetter hullene
og forlater feltet. Det er i og for seg greit
sett fra et miljosynspunkt, men ikke når
alternativet blir å flytte oljeriggene inn i
de verdifulle og sårbare områdene i nord.

Ved å åpne for gassutvinning på Snø-
hvit-feltet i Barentshavet har regjeringen
allerede skap et problem for seg selv og
miljøet. Det planlagte gasskraftvcrket i
forbindelse med Snøhvit vil øke norske
utslipp av klimagassen CO2 med 2 pro
sent. Disse utslippene må Statoil påleg
ges å rense.

Det verserer planer om å bygge et
pilotarilegg for å rense CO2 fra gass kraft
på Skogn i Nord-Trøndelag — et anlegg
som vel å merke bare skal rense en ørli
ten del av egne utslipp. Men det vil være
varivittig å bruke hundrevis av millioner
på å bygge et slikt anlegg på Skogn, når
man i stedet kan renseC02-utslippene
til gasskraftverket på Snøhvit. Det er på
Snøhvit man faktisk vil redusere utslip
pene av klimagassen.

AUDUN GARBERG

Etikk for dagens verden 52

Den tyske filosofen Hans Jonas ville fylt 100 år

i år. I kronikken får du en innføring i hans

etiske tankeverden.

Livet i ørkenen 54

Namibias ørken er langt fra så øde som man

kan komme til å tro.
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Av ØYSTEIN BERNTZEN

Generalsekretær Tore Kilhinglarid i Natur
vernforbundet synes utredningen om hel-
årlig petroleumsvirksomhet i Lofoten og
Barentshavet (ULB) bærer preg av å være
et hastverksarbeid.— Det ser ut som det er oljebransjen som
presser på for å få åpnet Barentshavet for
oljevirksomhet. Og regjeringen lar seg
presse av argumentet om at dette er viktig
for at bransjen skal overleve som næring.
Det er tull! sier Killingland.

—Utredningen baserer seg kun på kjent
kunnskap. Når vi da mangler kunnskap
om så mye som 90 prosent av havbunnen
i dette området, sier det seg selv at utred
ningen er svært mangelfull.

- 0k eksisterende utvinning
Naturvemforbundet mener det ville være
bedre å øke utvinningen i Nordsjøen
Norskehavet, der infrastrukturen a I lersh’
eksisterer. De presiserer at økt utvi nu ing i
disse områdene, tross alt, vil være å
trekke fremfor en åpning av Barentslhlvei— Barentshavet er Europas spisskiiii
mer, sier Killingland.

— Men selv om området ennå ikke ti

åpnet for oljeboring, så er det (l(’ssveI

utsatt for langtransporterte niiljogil iii.

Dette er gifter som fordamper i ;øi ligt
strøk og faller ned i kaldere onlruI(r. ler
i dag har vi ingen viten om hvurdi it oii

rensning fra oljevirksomhei, nniiu’ii

med disse mil jøgiftene, vil påvil ke livti i
Barentshavet. I tillegg kom not i k li
maendringene begynner å vi rk

Killingland etterlyser tviun i il å
Barentshavet i perspekliv. Iii øki utvin

ningsgrad fra prosent til 7 prosent for
de io største anleggene på norsk sokkel,
vil, sier han, tilsvare mer enn de olje- og
gassressurser man har funnet og forventer
å Finne i Barentshavet. Dette forutsetter en
okt satsing på å utvikle teknologi på områ
det. Killingland presiserer de positive
ringvirkningene av en slik målsetting.-- Dette er en sektor hvor norske selska
per allerede har svært høy kompetanse. Et
målret[et arbeid for å øke utvinningsgra
den til prosent, ville dermed også være
positivt for norske arbeidsplasser. Istedet
ser det ut til at oljebransjen er mer opptatt
av det bransjestrategiske ved en lltbyg
ging i Barentshavet, både i forhold til å
sikre seg muligheten og i forhold til å
demonstrere for naholandet Russland at
de mestrer å arbeide i slike miljøer.

Bransjens eget mål
o(;2[, oljebransjens egen nasjonale og
teknologiske strategi, uttalte så sent som i
.‘o02 at en utvinningsgrad på j prosent
burde være et fremtidig mål. Samtidig
Fremhevet de også at lønnsomheten av
okt utvinning ofte er betydelig høyere
enn ved ny utbygging. Når så mye som 6o
prosent av oljeressursene ennå ikke er
hentet opp der det allerede er produksjon,
skulle man, ifølge Killingland, tro at det
ville være mest innbringende å Sats(’
okt utvinning fremfor utbygging. og iii

oljereservoarene som eventuelt sk ti I
hefinne seg i Barentshavet, forsviiiiwr
ikke selv om man tar seg tid til å kart I
havhunnen og dyrelivet der.

—Man skal ikke tillate en slik giinhlni;’
med det uutforskede Barentshavti.
Killingland.

—Kunnskapen erperi dag alilor
elfull. Og det er ingen hast med å sitt li

oljeutvinning i dette området, vei kcu i

forholdt til bransjens eksistensgi inn ‘g
eller norske inntekter og skaiienivå. I )eiie

er et forhold finansminister ti Ki si

Foss absolutt burde være oppilli iv. i lvi;
vi ikke klarer å øke produksjoocn I .1

til prosent, vil det tilsvare el tap i
dagens oljefond: 8oo milliirdti kiotiti.

Nøkternt direktorat
Sjefsingeniør i Oljedirektoril ei K i ;i i Veg

i prosent utvinningsgrad fungerer
di som et mål bransjen kan jobbe mot. Og

di er flott og viktigåha et slikt mål! Men å
le det som et krav virker helt uaktuelt. I

i orsi (‘omgang bør vi prøve å nå myndighe
enes mål om o prosent, sier hun.

Det er de teknologiske og økonomiske
inimene som setter begrensing for utvin

in ngsgraden. Men vi har tro på at den tek
nologiske utviklingen vil fortsette, og her
er Norge ganske riktig ledende på flere
områder. Det er helt klare fordeler ved økt
utvinning på allerede utbygde felter, i og
med at infrastmkturen allerede er der.

Fl, spørsmål om økt utvinningsgrad på
eksisterende felt foreløpig kan gjøre
utbygging i Barentshavet overflødig, sva
rer Veggeland at det er vanskelig å sette
disse opp mot hverandre.

—Men det er urealistisk å skulle vente
med utbygging i Lofoten-Ba ren ishavet i
påvente av ny teknologi, slår hun fist.

— Vår kritikk retter seg dels mot kvaliteten
på utredingen, og dels mot timingen i for
hold til andre utredninger, sier seksjons
leder ved Norsk Polarinstitutt Bjørn Fossli
Johansen.- Vi er av den oppfatning at beslutningen
om norsk petroleumsvirksomhet i Barents
havet burde sees i sammenheng med ski
ping av russisk olje og øvrig russisk olje-
virksomhet som vil påvirke dette området.
Dette er et felt som for tiden behandles i to
andre utredninger. Men slik som situasjo
nen er idag, er det lagt opp til at myndighe
tene vil ta sine beslutninger basert på ULB.

Instituttet krever i sin uttalelse fra 30.

september at det snarest iverksettes et for-

Mangelfull viten— Når det gjelder vår kritikk av utredning-
ens kvalitet, bunner denne i det meget
mangelfulle kunnskapsgrunnlaget for
ULB, slår Fossli Johansen fast.— En artsgruppe som svært sannsynlig
kan bli berørt av en slik utbygging er sjø-
fugl. Vi kjenner dessverre dårlig til dens
utbredelse på åpent hav. De data som

eksisterer er så mye som Io—15 år gamle.
Et område vi er spesielt bekymret for er
Bjørnøya. Og det er faktisk i utredningen
lagt inn et scenario med oljeutvinning
nær Bjørnøya, legger han til.— Få områder i verden kan skilte med
samme rikdom av sjøfugl, og Bjørnøya har
en av de aller største koloniene av hek
kende sjøfugl i hele Barentshavet. Et
utslipp i dette området ville være meget
alvorlig for bestanden.

Instituttet kritiserer da også utred
ningen for ikke å inneholde noe «verst
tenkelig tilfeIle>, når det gjelder utslipp av
miljøskadelige stoffer fra produsert vann.
Det er heller slik at nullutslipp er fremsatt
som eneste alternativ. 1)et er med andre
ord ikke tatt høyde for ulykker som i et
okologisk perspektiv kan være svært dra
matiske.•

Upopulær
utredning
Utredningen om oljeutvinning i Lofoten og Barentshavet får hard med
fart av både miljøvernorganisasjoner og offentlige høringsinstanser.
Naturvernforbundet foreslår økt utvinning fra eksisterende oljebrønner
før Barentshavet eventuelt åpnes for utbygging.

7/

‘I

ud synes prosent høres optimisL.
ni. Bekymret for Barentshavet

Norsk Polarinstitutt er kritiske til
vesentlige punkter i Olje- og ener
gidepartementets utredning.

pliktende program for å dekke de kunn
skapshullene som er i utredningen. Et
slikt program må på minimumsbasis
innebefatte sjøfugl, sjøpattedyr, bunn-
samfunn og viktige okosysteminteraksjo
ner. Frem til det foreligger en samlet vur
dering av effektene i Barentshavet, mener
instituttet at alle videre beslutninger i for
hold til oljeutbygging i dette området bør
utsettes.

4 NATUR & MII lit in i
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Slik ser Verdal kommunes planlagte utvidelse av havneområdet på ørin Nord ut. En løsning som vil ha positiv innvirkning på natu

ren i området, skriver Direktoratet for naturforvaltning på sine hjemmesider.

- Naturforvalterne gir
ros til naturrasering

Lær deg å bruke norske urter
for din egen sunnhet og veLvære

Bruk urtene som krydder til fisk og kjøtt e[ler i brødbaking.
Blant krydder som fåes kjøpt i pose er ribbekrydder, fiskekrydder,

brødkrydder, viltkrydder, pizzakrydder og krydder ti[ urtesmør.

Apoteket fører ogsr en serie med keramikkrukker.
Prøv nye spennende oppskrifter som finnes i egen brosjyre p apoteket.

Apotekproduksjon

,‘‘ Direktoratet for natur-
forvaltning roser ødeleg
gelsen av det største
brakkvanns-deltaet i
Midt-Norge mens saken
er ute til høring, hevder
Erik Solheim i Naturvern-
forbundet.

Av JENS P. TOLDNÆS

Skal et direktorat som ikke er
horingsinstans uttale seg og ta
stilling i en sak som er ute til
offentlig høring? Leder Erik
Solheim i Naturvernforbundet
reagerer sterkt på at Direktora
tet for naturforvaltning (DN)
roser Verdal kommune for sitt
arbeid med utvidelsen av hav
neområdet på Ørin Nord.

Svært godt fornøyd
— Direktoratet for naturfor
valtriing (DN) er svært godt

fornøyd med det arbeidet Ver
dal kommune har gjort for å
finne ny løsning for havneut
videlsen ved Ørin Nord i Ver
dal. DN mener at den nye løs
ningen vil ha positive virk
ninger på naturen i området,
skriver direktoratet på sin
hjemmeside.

— Den som leser dette kan
vanskelig tolke artikkelen
som annet enn en klar støtte
til det forslaget kommunen
har presentert. Saken er ute til
offentlig høring. DN står, etter
det vi kjenner til, ikke på
høringslisten, sier Solheim,
som mener DN på eget initia
tiv går utbyggingsinteressenes
ærend når direktoratet uttaler
seg på den måten.

Solheim har i et brev til
direktoratet bedt DN rette opp
det misvisende inntrykket
artikkelen skaper.

— Vi vil i det lengste tro at
DN har gjort en feil i vanvare,
og at en faglig seriøs institu
sjon ikke kan la den bli stå
ende, sier han.

Tar ikke selvkritikk
— har DN gjort en feil i denne
saken?

— Man kan selvsagt disku
tere om vi som et direktorat
hør gå ut på denne måten.
Samtidig synes jeg det er vik
tig å påpeke at vi roser de to
tredjedelene av elvedeltaet
som er blitt spart, ikke den tre
djedelen som blir ødelagt, sier
direktør for DNs naturbruks
avdeling, Ola Skauge.

Ifølge Skauge har direktora
tet hatt mange og lange disku
sjoner med Verdal kommune.

— Når vi ser at disse samta
lene har ført oss fra ioo pro
sent utfylling til en brøkdel,

må det være lov til å være for
nøyd. Det er for øvrig første
gang jeg som byråkrat er blitt
beskyldt for å være for tidlig
ute, sier han.

211 fuglearter
Naturvernforbundet er, i til
legg til å være svært kritisk til
DNs fremgangsmåte, heller
ikke like begeistret for utbyg
gingsplanen.

— DN kjenner de enestående
kvalitetene ved Ørin Nord,
med 211 registrerte fuglearter
og flere andre høyt rangerte
verdier. Dette største brakk
vanssdeltaet i Midt-Norge, er i
tillegg et spesielt rikt økosy
stem. For biologisk mangfold
representerer planen trolig det
mest alvorlige av aktuelle inn
grep i dette landet, sier Sol
heim.

krihIer

osk rir i user
Nusk natur

Mnk naii i iiser
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Møysalen i Nordland har
blitt Norges tjuende
nasjonalpark. Den nye
nasjonalparken er leve-
område for blant annet
oter og flere rovfugl
arter, og inneholder i til
legg to forsteinede troll-
jenter.

Av JENS PETER TOLDNÆS

Opprettelsen av Møysalen nasjo
nalpark og landskapsvemom
råde, i Innerfjord — Øksfjorden i
Nordland har Norge fått vern av
en naturtype som tidligere i liten
grad er tatt vare på her i landet.
Landskapet er både storslagent og
kontrastfylt, og strekker seg fra

markante alpine fjellformer til
lauvskoglier, kulturmark og åpne
fjorder. Spesielt fjordene og de
kystalpine terrengformasjonene i
Møysalen-området representerer
natur- og landskapstyper som i
liten grad er vernet tidligere.

— Det finnes ikke maken til
dette landskapet noe sted i
Norge, sier miljøvernminister
Børge Brende. Han er svært for
nøyd med å komme i mål med
opprettelsen av Norges tjuende
nasjonalpark.

Kan jakte og høste tang
— Dette er det siste store området
i regionen som er lite berørt av
tyngre tekniske inngrep. Vernet
vil heller ikke medføre noen eks-

Norges tredje minste?
Områder med furit;t IlIlgr(j)
og størst vc’rn(v(r(lI ur vernet
som nasjonal park, 0011;

der med slørr( 1’rid iv nietules

kelig påvirkn ing VII inn som
landskapsverin ni i

Dovre
nasjonalpark
Norges 21. nasjonalpark er

opprettet på Dovre. Parken

er på nesten 290 kvadratki

lometer og strekker seg fra

Gnmsdalen i sør til E 6 over

Dovrefjell i nord.

Dersom Kjøsnesfjorden
kraftverk realiseres må
nasjonalparkens verne-
grense vike. Børge
Brende kan bli den første
miljøvernministeren som
flytter en nasjonalpark
grense på grunn av
kraftutbygging.

Av TONE MIKALSEN

-- For en regjering som har profi
lert seg høyt på nasjonalpark
verri skulle man tro at dette ikke
var mulig, sier leder Erik Sol
heim i Norges Naturvernfor
bund.

Fjoråret ble det største verne-
året på flere tiar. i 8 områder
ble vernet av kongen i statsråd.

Solheim papeker at det er lite
igjen av Sem-erklæringa og de
stolte løftene om at de store
vannkraftuthyggingenes tid er
forbi.

— Vannkraftuthygging i Kjøs
nesfjorden og jostedalshreen
Nasjonalpark er den største tap-

pingen av inngrepsfri natur i
Sogn og Fjordane på flere år, sier
Solheim.

Grenser flyttet tidligere
Ifølge Solheim har vernegrensa i
nasjonalparker bare blitt flyttet to
ganger tidligere. På Hardanger
vidda er grensen flyttet i forbin
delse med en vei, men det var en
praktisk tilpasning i et inngrep
som var der fra før. I Jotunheimen

ble vernegren
sen flyttet på
grunn av et ski

4,.
trekkvedGald
høpiggen — et
lite inngrep
som bunnet i
en misforstå
else om hvor
grensen skulle
gå.

— Men nå snakker vi om et
større naturinngrep i en nasjo
nalpark som vil strekke seg
cirka ioo meter inn i parken,
sier Solheim

Har loven på sin side
Det van 1992 Stortinget vedtok
å gjøre Jostedalshreen med nær
liggende breer og sidedaler til
nasjonalpark. Det samlede area
let til nasjonalparken erpå 1320

kvadratkilometer.
Helt siden 1990-tallet har det

vært aktivt arbeid for å bygge ut
Kjøsnesvassdraget. En slik regu
lering vil strekke seg inn i Joste
dalshreen nasjonalpark og kreve

unntak fra vernereglane. Da
Jostedalsbreen nasjonalpark ble
opprettet i 1991, lå det inne en
klar forutsetning fra Stortinget
om at etablering av nasjonalpar
ken ikke skulle være til hinder
for konsesjonsbehandling av
slike kraftverk.

- Reduserer inngrepet
Regjeringens forslag innebærer
utbygging med tunnel for
anleggsveien til reguleringsma
gasinene. Olje- og energiminis
ter Einar Steensnæs mener dette
alternativet vil begrense inngre
pene i en slik grad at de negative
konsekvensene for natur og
miljø samlet sett blir vesentlig
redusert.

Erik Solheim frykter at dette
kan føre til et nytt rush av kraft-
utbygging. Han har merket seg
at både Norges vassdrags- og
energidirektorat, Direktoratet
for naturforvaltning og Miljø
verndepartementet går imot
kraftutbyggingen i Kjøsnesfjor
den.

Ny nasjonalpark i Nordland

Her ved Kjøsnesfjorden må nasjonalparkgrensen vike
for å gi plass til kraftutbygging. Vannføringen i elva på
bildet vil bli sterkt redusert.

tra begrensninger forhold til
jakt, hav- og ferskvaniisfiske
eller høsting av tang, sier Itrenile.

Vernereglene er otlurniet slik
at det ikke vil vanskeliggjøie
reindriften i omridet iuin er
leveområde for blant annet I

og flere rovfuglarter.

Verneområdet er lagt iilentui
den planlagte og oiiist rid e Vei

traséen for Lofoten; fast la
forbindelse (lOFASI).

til sammen omfatter det nye
veriieomridet ii8 kvadratkilo
meter, og området ligger i de tre
kiiiiiiiiunene Lødingen, Sort-
land og I ladsel. Den nye nasjo
nilparken er imidlertid bare på
s ,2 kvadratkilometer, og er
således Norges tredje minste.

Verne-Brende flytter
nasjonalparkgrense

Ny bok om helse- og miljøfarlige stoffer!
Hva kan vi gjøre for å redusere virkningen av helsefarlige kjemikalierpå arbeidsplassen
og miljøfarlige kjemikalier i naturen?

Boka tar sikte på å øke forståelsen for hva som er farlig, hvorfor det er farlig og ikke minst hvor
dan man skal utvikle en god, forebyggende praksis på området.

REDUSER! retter seg mot HMS-ansvarlige, verneombud, lærere og andre som ,irbeider med
HMS-spørsmål. Boka samspiller med Internett-portalen www.reduce.no. Pris hft. kr 379,-

Arild Langemyr
REDUSER! Om helse- og miljøfarlige kjemikalier

Bestilt boka på tel 23 32 76 61, laks 23 32 76 98, kundeservice@tiden.no, www.tidon.no/arbeidsliv

I
Miljøvernmi
nister Børge
Brende

FAKTA:

tiden

• Regjeringen vil gi
tillatelse til vannkraftutbyg
ging ved Kjøsnesfjorden i
Sogn og Fjordane.
• Kjøsnesfjorden Kraftverk
AS har søkt om tillatelse til
å foreta reguleringer og
overføringer i Jølstervass
draget for å bygge Kjasnes
fjorden kraftverk.
• Utbyggingsalternativet
regjeringen går inn for vil gi
ca. 230 GWh/år.
• saken avgjøres av Stor
tinget.
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Vilt og vatt
i Vefsna
Benjamin Hjort stuper ned i det
massive elveskummet i Laksforsen
i Vefsna. Det siste store urørte
vassdraget er truet av kraftutbyg
ging og skaper bølger.
I dobbelt forstand.

Av TONE MIKALSEN

— Du gjør det ikke, hvis du ikke tror at du
klarer det, sier padler og student Benjamin
Hjort. Han vet å håndtere padleåra og har
gjentatte ganger stupt ned i de massive
elvemassene i den majestetiske Laksfor
sen i Vefsna.

Den 24 år gamle trondheimsgutten
liker dårlig at en av hans lekegrinder er
truet av kraftutbygging.

— Men vi vet ennå ikke hvor en eventu
ell demning vil ligge, og hvordan det vil
påvirke de elvene vi padler i, sier Hjort.

— Dette vil føre til mindre vann nede i
Eiteråga. Også i Fiplingelva vil det bli tatt
ut vann, sier hun.

Vefsna med sideelver flyter rolig i
typiske u-daler. Elvene har stor vannføring
og lange, slake strykpartier. På enkelte
strekninger finnes fosser. Landskapet er
variert og spennende, fra rolige til ville og
alpine former. Vefsna henger også sammen
med et annet stort naturområde — Børge
fjell nasjonalpark. Langs Vefsna foregår en
rekke friluftsaktiviteter året rundt, blant
annet fotturer, skiturer, jakt, fiske, bær- og
sopplukking, bading og strandaktiviteter.

Det er kartlagt naturtyper og rødlistede
arter i områder av vassdraget som kan
være sårbare for endret vannføring. I en
fosserøyksone i Store Fiplingdalselva fin
nes de truede artene granfiltlav og fosse
never. Endring i vannføringa vil være
svært kritisk for disse artene.

Gra nittjuv
Tre sideelver er allerede overført til Røss
vatnet for kraftproduksjon. Dette inne
bærer i realiteten en mindre reduksjon av
vassdraget, uten at rytmen og det natur
lige livet blir forstyrra. Utenom disse over
føringene er vassdraget praktisk talt urørt
av kraftutbygging.

— Vefsna er utrolig flott. Vassdraget har
masse fine lekebølger og er omkranset av
naturskjønne omgivelser. Jeg glemmer
aldri padle turen i Eiteråga hvor vi plutselig
passerte et granittjuv. Også Fiplingelva har
jeg mange gode minner fra, forteller Hjort.

Mindre vann
Men miljøvemkonsulent Gunn Frilund
sier at Benjamin og hans padlevenner fort
kan få mindre bølger å bryne seg på. For
dersom det blir gitt grønt lys for utbyg
ging vil et 6oo meter langt magasin og en
ti meter høy demning bli plassert på Dur
målshaugen ved Eiteråga.

- Skandale
Leder Erik Solheim i Norges Naturvern
forbund mener at dersom Vefnsa ikke ver
nes er det den største skandale siden Alta
elv-ubyggingen.

— Kraftutbygging i Vefsna er som rov
drift i regnskog. Levende elver er Norges
bidrag til verdens naturskatter, sier Sol
heim.

Norges Naturvernforbund er en av mil
jøorganisasjonene som krever at Vefsna
må inn i den utvidete Vassdrags vernepla
nen. Siste ord er ennå ikke sagt. I mellom
tiden har Benjamin Hjort og hans padle
venner reist til India for å padle.

I nok en utbyggingstruet elv.

Pengemakta truer Vefsna

• Dersom vefsna vernes kan de fire

kommunene gå glipp av opptil 290 nye

arbeidsplasser og et næringsfond på

minst 100 millioner kroner, hevder

utbyggerne. For kommuner som er truet

av frafiytting og med store utfordringer i

skole- og helsesektoren er dette kjær

komne penger.

Utbyggerne mener også at vernever

diene i vassdraget vil bli lite berørt ved ei

utbygging.

NHO og Fellesforbundet har kastet seg

inn i kampen om å få bygd ut vassdra

get, for også de vil legge til rette for

næringsutvikling.

0

5
c

0

FAKTA:

• januar ble Vefsna tatt ut av Norges
vassdrags- og energidirektorat5 forslag
til supplering av verneplanen for vass
drag.
• I løpet av høsten og kommende vinter
skal Olje- og energidepartementet
komme med et endelig forslag som skal
behandles i Stortinget våren 2004.
• Ei utbygging vil gi cirka 1,4 TWh.
• Vefsna ligger i Nordland og strekker
seg gjennom fire kommuner: Vefsn,
Hattfjelldal, Grane og Hemnes.
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Samarbeidsrådet for
naturvernsaker mener
forslaget til utvidelse av
Verneplan IV bør utvides
med om lag 60 vassdrag.

Av KRISTIAN JAHRE

Da Stortinget behandlet Saltfjell
saken, ble det gjort i form av en
stortingsmelding. Her ble det
blant annet erklært at tiden med
de store vassdragsuthyggingene
er over. Poenget ble også under-

streket av daværende statsminis
ter Jens Stoltenberg i en nyttårs
tale. I samme stortingsmelding
ble det også vedtatt å supplere og
utvide Verneplan IV.

Ikke imponert
Norges Vassdrags- og energidi
rektorat (NVE) fikk i oppdrag å
utrede hvilke vassdrag som skal
med i utvidelsen. NVEs endelige
innstilling ble levert Olje og
energidepartementet (OED) i

slutten av januar i år. Saken har

siden ligget i departementet, og
det er ventet at Regjeringens for
slag til supplering kommer som
en stortingsproposisjon rundt
påsketider 2004.

Miljøhevegelsen er imidlertid
ikke veldig imponert over NVEs
innstilling.

—Til høringsrunden lagde vi
ei liste med om lag 100 vassdrag
som vi mener hør være med i
utvidelsen av Verneplan IV.
NVEs endelige utkast inneholdt
41 vassdrag, sier Svein Thore

Jensen, leder av Naturvernfor
bundets vassdragsutvalg og
medlem i Samarheidsrådet for
naturvernsaker (SRN). SRN
består for øvrig av organisasjo
nene Norges Naturvernforbund,
Den Norske Turistforening, Ver
dens Naturfond WWF og Nor
ges Jeger- og Fiskerforbund.

Lover kamp
Svein Thore Jensen konstaterer
at vernesiden savner om lag 60
vassdrag i NVEs endelige utkast.

— Av de vi savner er selvsagt
ikke alle like viktige eller like
store, men vi skulle gjerne hatt
de med, sier han.

Jensen lover hard kamp for å
få med de viktigste vassdragene
i verneplanen. Av de 6o vassdra
gene trekker han fram følgende
som de viktigste: Bjerkreimvass
draget og Sokndalselva i Roga
land, Naustdal Gjengedal i Sogn
og Fjordane og Tovdalsvassdra
get i Aust- og Vest-Agder.

— Både Bjerkreim og Sokn
dalselva jobbes det allerede godt
med av lokale krefter, sier han.

Jensen fremhever både natur-
verdier og laksefiske som viktige
grunner for å verne Naustdal
Gjengedal. Tovdalsvassdragets
øvre deler er allerede vernet,
mens det er bygd ut helt nederst.

Tovdalsvassdraget falt ut av
verneplanarbeidet i forrige
runde som en følge av politisk
hestehandel. Vassdraget har
store verneverdier, og vi mener
de relativt uberørte delene nedo
ver i vassdraget også bør vernes.

Også Kjøsnesfjorden
Omstridte Kjøsnesfjorden (se
side ) har imidlertid aldri vært
inne pä lista over kandidater til
vernede vassdrag. Arsaken er at
det allerede var satt i gang kon
sesjonsbehandling for kraftut
bygging i Kjøsnesfjordcn på det
tidspunktet NVE startet arbeidet
mcd supplering av Verneplan IV.
Til tross for at NVE gikk imot
utbygging, har OED gått inn for
utbygging i Kjøsnesfjorden.

— Ja, forstå det den som kan.
‘ Vi mener en naturlig konse

kvens nå vil være å avslå konse
å sjon for utbygging og innlemme

også Kjøsnesfjorden i vernepla
nen, sier Jensen.

Til våren avgjør

C Stortinget skjebnen til en
rekke verdifulle vassdrag
i Norge.

Miljøorganisasjonene mener
om lag ioo vassdrag nå må
vernes i forbindelse med at
verneplanen for vassdrag utvi
des. Pâ den andre siden står
Norges vassdrags- og energidi
rektorat (NVE) som bare vil
verne 41. Skjehnen til 6o vass
drag er dermed uviss. Vi mvi
terer våre lesere til a delta i en
fotokonkurranse med bilder
fra de vassdragene NVE ikke
vil verne, deriblant Vefsna i
Nordland, Garberg-elva i Sør
Trøndelag, Bjerkreimvassdra
get og Sokndalselva i Roga
land, Naustdal-Gjengedal i
Sogn og Fjordane og Tovdals
vassdraget i Aust- og Vest-
Agder.

ANDREPREMIE:
Alta sovepose fra Helsport.
Ekstremtemperatur -18 gra
der, komfort-temperatur
-10 grader. Best i test Jakt
& Fiske. (Veil. utsalgspris kr.
1499,-)

Savner 60 vassdrag
SISTE SJANSE TIL Å SE?

Her er lista over vassdrag som kan bli regulert.

Send inn ditt favorittbilde - så har du ihvertfall sjansen
til å se det i Natur & miljøs spalter:

AUST-AGDER: Tovdalsvassdraget

BUSKERUD: Nedalselva, Dagali (Godfarfoss), Eidsåi, Sævreelvi, Stavnselvi

HEDMARK: Hovda/Hemla

HORDALAND: vaulaelva, Dalelva, Botnaelva/øysteseelva,
Rasdalselvi Kvitnoelva/Byteselvi, Guddalselva, Alsåkerelvi, Rylandselva

MØRE OG ROMSDAL: Velledalselva, Skorgeelva, Farstadelva, Batnfjordelva, Urkeelva,
Bygdaelva-Frøysadalselva,lsavassdraget-Glutra

NORDLAND: Eidevassdraget, Vefsna, Storelva, Indre- og Ytre Stelåga og Nattmoråga,
Lakselva i Misvær, Saksenvikelva, Messingåga, Kjerringåga, Oldervikelva,

Steikvassdalen-Spjeltfjelldalen, vasjaelva, Åselivassdraget

NORD-TRØNDELAG: Jørstadelva, Kvistaelva, Kongsmoelva, Figga, Storåselva Havdalselva, Grytbogelva

OPPLAND: vismunda, Måråi, vinda, Fjeildokka

ROGALAND: Bjerkreimsvassdraget, Sokndalselva, Åbødalselva

SOGN OG FJORDANE: Erdalselvi, Naustdal-Gjengedalsvassdraget, Indre og Ytre Offerdalselvi,
Storelva, Feloselvi og Fresvikelvi, Rivedalsvassdraget og Fossdalselva, Ortnevikvassdraget

og Mjølsvikelva, Lundeelva

SØR-TRØNDELAG: Garbergselva, Håvikvassdraget, Borga/Vaula, Gisna, Langvella, Rotla

TELEMARK: Rauda Skoevassdraget, Håtveitåa, Hovundåi, Grunnåi

TROMS: Rakkijordelva

VEST-AGDER: Høyeåna, lsefjærvassdraget

Fotokonkurranse:

Vassdragene vi vil verne

Fotlandsfossen i Bjerkreimsvassdraget. Dette er en av elvene som NVE ikke ønsker å verne.

FØRSTEPREMIE: Et Troll 3 camp fra Helsport. Et romslig 3-
mannstelt for ekstreme forhold. Teltet har 2 innganger/bagasje
rom, noe som gir deg muligheten til å skille bagasje fra
inn/utgang og mat-laging. Kåret til beste tunelltelt i Forbruker
rapporten nr. 9 2000. (Veil. utsalgspris kr. 5999,-)

• Alle andre bilder som blir brukt blir i belønnet med Naturvern-
forbundets flerbrukskniv. For omtale og bilde, se side 26/27. (Verdi
kr. 300/350,-)
• Alle benyttede bilder honoreres i tillegg med et årsabonnement
på Natur & miljø Bulletin (verdi kr. 280,-).
• De beste bildene blir offentliggjort i Natur & miljø nummer 1,
2004.
• Send ditt bidrag, sammen med en kort tekst om hvor bildet er
tatt og gjerne i hvilken sammenheng, til: Natur & miljø, P.b. 342
Sentrum, 0101 Oslo. Merk konvolutten med .De siste vassdragene’.
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Ser løsninger
isol og vind
Enova-sjef Eli Arnstad har signert kontrakter som
skal gi oss over 2 TWh ny energi - tilsvarende energi-
forbruket til 100 000 innbyggere. Hun mener vi også
bør bruke mer gass, men må regne med å betale for
C02-utslippene.

i. -

— De som sitter i leiligheter med bare elek
trisk oppvarming skulle nok likt å hekte
byggherrene opp etter veggen.

Eli Arnstad har akkurat holdt et konfe
ranse-innlegg om hvordan norsk energi-
bruk kan legges om i mer miljovennlig
retning. Nå star kampen mot energislo
sende bygg øverst pa prioriteringslista til
Enova-sjefen.

A hygge hus energieffektivt, gir også
folk gode plasser å ho og arbeide, påpeker
Arnstad. Hun viser til Telenors nybygg på
Kokstad utenfor Bergen.

— Et glitrende eksempel på hva en kre
vende hyggherre kan få til: Fleksibelt,
moderne, bra for de ansatte og samtidig
energieffektivt.

Færre prinsipper
For to år siden ble Eli Arnstad administre
rende direktør for Enova, stiftelsen i
Trondheim som skal sørge for at det nor
ske samfunnet får flere energibein å støtte
seg pa. Nå skal Enova og Arnstad sørge for
at vi innen 2010 får ro TWh «ny» energi
inn i systemet — enten i form av nye ener
gikilder eller gjennom energisparing.

— jeg føler meg etterhvert litt som forel
dre: Da jeg begynte hadde jeg lite praksis
og mange prinsipper, etter hvert har jeg
veldig mye praksis og kanskje mindre
fastlaste prinsipper — i den forstand at jeg
er åpen for å diskutere hva som er riktig

på lang sikt, sier Arnstad, og presiserer for
sikkerhets skyld at det hele må gjøres
uten å bryte våre miljøforpliktelser.

Ifølge Arnstad er det skjedd noe med
synet på nye fornybare energikilder og
enøk de siste årene.

— Det som var et område for spesielt
interesserte for 10—15 år siden, er nå helt
nødvendig for at det norske energisyste
met skal hândtere fremtidens utfor
dringer, sier Arnstad.

For mens bevilgningene til energiøko
nomisering gikk opp og ned som en jojo
pâ 90-tallet, har stiftelsen Enova en lang
siktig kontrakt med Olje- og energidepar
tementet, og får det meste av pengene fra
en nett-tariff vi alle betaler.

— Usikkerheten 90-tallet var kanskje
noe av årsaken til at man ikke fikk utløst
det store potensialet. Med etableringen av

Enova har man forpliktet seg til en lang
siktig satsing, sier energisjefen. Med bak
grunn som vararepresentant for fohan J.
Jakobsen på Stortinget vet hun hvordan
det politiske systemet fungerer. Fartstid
som politiker er imidlertid ikke udelt
positivt i den nye jobben.

— Det er en fordel å forstå hvordan det
politiske systemet fungerer, men det kan
være en ulempe dersom folk ikke klarer å
frikoble at jeg har en politisk fortid og nå
sitter som administrerende direktør på
nøytralt grunnlag.

Tjue Sauda-utbygginger
Innen utgangen av 2005 skal Enova ha
bidratt med prosjekter på til sammen 4,5
TWh. Til sammenligning kan nevnes at
normalproduksjonen fra norsk vannkraft
er på ri 8 TWh årlig. Sa langt har Arnstad

signert avtaler som vil bidra med litt over
2TWh.

— Vi er godt på vei. Vi må ha så mange
kontraktsfestede prosjekter at vi greier å
nå målet, at selv om noen faller i fra.

— Er målet om ioTWh innen 2010for lite
ambisist?

— Det tror jeg ikke man kan si. Vi har
kommet inn på et tidspunkt der vi fikk
med oss noen «indrefileter» — modne pro
sjekt som bare trengte litt hjelp for å starte
opp, sier Arnstad. Men hun tror ikke de
kommende årene vil bli like enkle.

— Vi skal også huske at ioTWh er en
ganske anseelig mengde energi. Sauda
utbyggingen er ca 0,5 TWh. Dette dreier
seg om tjue Sauda-utbygginger.

Grønne sertifikater
Litt lettere å nå energimålene blir det kan-

skje når vindkraft og annen miljøvennlig
strømproduksjon om et par år får såkalte
grønne sertifikater. Da kan man pålegge
energileverandører å. kjøpe en viss
mengde fornybar energi i form av sertifi
kater. Sistnevnte blir dermed verdifulle
papirer og utbyggerne får dekket sine
merkostnader.

Hittil har norske vindmøller nytt godt
av at hollandske energiselskaper har mang
let fomybar energi, og har derfor kastet seg
over norsk vindkraft. Nå er det imidlertid
slutt på gulikantede kraftkontrakter med
kontinentet — hollendeme vil heller bygge
ut fornybare energikilder innenfor egne
grenser. Derfor strammer norske vind
investorer inn pengebruken i påvente av et
norsk sertifikat-system. De mange planene
om utbygging langs norskekysten er en
kamp om de beste plassene, men få

Av AUDUN GARBERG

Foto: Aud,rn Grberg

Vil du vite mer om energisparing? Ring en
av Enovas enøk-rådgivere på 800 49 003 —

helt gratis.
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Klipp ut dette
bildet hvis
du vil ramme
inn denne
naturperlen.
Klipp ut
kupongen
hvis du vil
verne om
originalen.
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Vind, gass eller kull?
— En del miljøorganisasjoner — deriblant
Naturuernforbundet — har vært negativ til
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Nederlands ønske om å kjøpe miljøvennlig kraft har bidratt til utbygging av vin dmøller på Smøla og andre steder i Norge. Nå sier

hollenderne stopp og Enova jobber på spreng for å unngå at investeringene i vindkraft stopper opp.

I
> eller ingen nye moller vil bli bygd før flere vindkraftutbpgginger... gavene stiftelsen tok fatt på, var å kart-
en ordning med sertifikater er på plass. Nå — Ja, jeg har sett det, sier Arnstad med legge mulighetene for bruk av gass pa
jobber Enova på spreng for å få i stand en noe som nærmest ligner vantro i stem- land. Konklusjonen ble langt fra så enty
overgangsordning slik at investeringstør- men. dig som gass-entusiastene kunne hapet.
ken ikke skal vare. — Jeg tar gjerne diskusjonen, for hva er — Jeg tror nok rapporten drepte en del

— Hvis det drar ut med sertifikatmarke- eventuelt alternativet? Vi må øke elektri luftslott. Veldig mange planer var bygd
det og vi ikke har noe alternativ, så vil vi sitetsproduksjonen i Norge hvis vi skal opp med urealistiske forventninger til
tape et par—tre år, fastslår Arnstad. håndtere utviklingen vi ser fremover. Da markedet. Når vi begynte å peke pa hvor

— Vil sertfikater erstatte subsidiernårord- måvi også være villig tilå se på hva som markedet er og hvilket potensial dett
ningen komnierpå plass? gir færrest ulemper og flest resultater. Vi dreier seg om, så falt de fleste rørene fi.),’i

— Ja, da vil man få betalt for merverdien kan velge å bygge ut vindkraft, gasskraft hverandre.
ved å produsere fornyhar energi. Grønne eller importere fra utlandet hvor margi For ifølge Enova er det ikke mange ste
sertifikater gir dessuten større forutsig- nalproduksjonen er kullkraft. Er det riktig der i Norge hvor utbygging av infrastruk
barhet. av oss å øke miljøbelastningen i andre tur for gass vil lønne seg. Grenland og

land, når Norge flyter over av fornybare Trondheimsfjorden er mulige kandidater,
Fortsatt vekst energiressurser? men ofte vil gassrør til hundrevis av mil
Idag bruker nordmenn nesten dobbelt så Sjefen for omlegging av norsk energi lioner komme dårligere ut enn å frakte

mye energi som for 30 år siden. Enova- bruk og produksjon har vært på studietur flytende gass med skip eller biler. Dessu
direktøren har ingen tro på at vi skal få i kriserammede California. Og hva gjorde ten er bioenergi en sterk konkurrent.
bukt med veksten i energiforbruket. den amerikanske delstaten da markedet — Bioenergi vil i mye større grad kunne

— Så lenge vi fortsatt har økonomisk ikke lenger klarte â forsyne innhyggerne bli en del av de fjernvarmeanleggene vi
vekst, finnes det krefter som trigger fort- med lys og varme? har bygd opp i de større byene. Og hioe
satt vekst i energiforbruket. — Da kjørte de tvert inn to gasskraftverk nergi vil ikke minst være helt essensielt i

Arnstad mener likevel veksten kan sty- i energiforsyningen for å sikre nok tilgang nærvarmeanlegg — mindre, lokale løs-
res i riktig retning, energi, forteller Arnstad og legger raskt til: ninger.

—Erdet noe vi bør være hest på i Norge så —Vi må ikke havne i den situasjonen at Arnstad presiserer at det ikke er snakk
er det alle varianter av energi inklusive fordi vi sier nei til alt, blir vi tvunget inn i om enten-eller, men både-og. Løsningene
energieffektive løsninger, slår energisjefen løsninger vi ellers ikke ville ha valgt, må tilpasses de lokale forutsetningene.
fast. — Jeg tror Kyoto protokollen fører til en

Ikke helt bånn gass merkostnad på CO2 utslipp, men uansett
Enova har ikke bare ansvar for fornyhare vil vi få inn direkte bruk av gass i det nor
energikilder, men ogsa såkalt miljøvenn- ske energisystemet fordi det er hensikts
lig bruk av naturgass. En av de første opp messig lokalt.
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1. Kurt beskrivelse av , tale(, iro
Avt,iIet ro er cii tjeneste hvor kunden (betaler) gir sin bank (betalers bank) I iippd rig å betale reg—
unger sesf a l’el,isti’ kundens kiintii for is i ‘riiig til i’n st liii g—iniiltakers kiinto (et fast betalnigs—

iippdr,ig) Bare betalrr»gskrav I regninger) fra hel,i I i .“.riii,t i.» I in’ som betaler har bekreftet til banken
last hetal nigsiippd rag) i»nit,,ttes av tjenesten I )et torv til ‘en kl 2 nedenfor. De belalingsn»iil lakern

siini betaler har opprettet liste betaligippdrag ( t l»’t »iii’») for, vil sende betal ngskr.ir il til
banken. Det vises til punkt 3. Senest syv dager for regningen sk,il betales vil det bli venitt varsel til
betaler med informasjon oni hvilke ii’gituie,ersiini skal betales og litt regningen gjeliter I )et ises
til punkt 4 llct,iler kan nintil dagen ler betaling skal skpe, stanse betalnrgeii [tel sisi’s til punkt 5.
N,i’»r»ier,’i,ii i li ii,ril,iii belalers regniiiger blir tietalt og lit hvilket tidstiunkt, fremgår iv punkt I».

2. Jarle t’etatiiigsiippdrag (At tale(.irtier)
ter hr er ‘i i,i ,‘‘»‘ —ii,,iti. kr som omfattes iv At takt in i ‘lit betaler , rppicttc in i’ivt,i li( i iii (et fast
i st ilui’v’p1sfr,,,t) meif lr,niken. For samme betaluigsinott.iki r kan ifi’t i’ppii’ttes flere krtale(,iroer
il ii—fl Is l.ili’i i’»» skir det og betalingsoppdragene er iv tiirskiettig art lt,niken skal gi betaler infor
masjon oni hr lIke bet.ilrngsniottakere soni er tilsluttet t i’nesteii. I iii Ar t,ile( nu (et fast betaling».—
oppdrag) skal det bli. tre nuilig å .ingi betalingsmottakers nar 0, ,iilii sov

.
kiintiinurnrrer snill

tielopsgrense pr tri’kkin,iiir’d. \s takt i ner kan ippiette.. samt lill’akek,,tles, sperresog endre iv
betaler tett personlig freninitte i banken eller på annen måte etter na’nrneri’ .ineisning. Et tiltiakek,ill,

s’ilspi’rreiielie’et; enrtrmg skal være glen’.i.’niti I fra og med patiilgeitde virkest.ig etter at tnt’sk1ecl
iii f’e,ilei er ntiittatt i banken. ltaiiki’» k,i:i ik-,, indre en Aetalet,irii uten samti kU’ tra betaler, ned
unnt,ik ar het itiigsnrott,rLers kiittoiiuninrer ttter opprettelsen av en ,‘iv,ili( in’ vil betalei motta
,ii;i,liiitt i i i som nesnt i punkt 4. for kontor’n til hel,isti’’.. tt,ntkemi skal pe rodisk sende betaler

iiri»riir.i—liinoin iip1rretti’de Ar tale— k,iris’r og eventuetli’ tiltsiki’k.iltinger, sperringi’r s’tler widringer.

3.1v nlt’vering is hetatingskrav t.

Fti’iali’r sa os kkcr i at ippl ssimuigei mm \vt,ite( ,iro k,ui gis til bi’taIi»ig’,omiitl,iki’i t)1m1rlysi iii ciii’ til
glrr’rfs’t ‘ni:1ig for l»i’talnmgs»no;t,iks’ri’ å tri’nisi’tts’ bet.ihrgskr.rv ntimt bet,iter gjennom At tali’( , ‘ii

tji’iti’sti’it.

4,Fnrhandsvarsel til betaler
Det vil bli si’nif tsirsel mi fori’ståendebetalingersseiii’st s ,l.,so,to, Is i i’.Iii.-mg av k,intii skal inne
sted (si’ punkt tm). ,irst’li’t sk,i være skriftlig og minst inni’holde o1ip i s”iiii,_ii’r ‘ni t’s’t.tliiigsiiiiilt,iki’r,
li’lir1ri’Is sti,rri’lsi’, lit i ni’gningeni’ gjelder og tictspiiiiktet tor bi’l.istiirng ar hi’t,,it’rs ki’nto fli’f,iliits—
if.ig(. lti’t,iti’r skal på grunnlag av titsendt s arsel kiiitr,illere at ipplvsnnrgr’mmiiisi..i i, tti’t,iti’r n,a
ta komtt,i kt med tanken så snart som iiiulig for å rette opp eventuelle uiiveremissti’itiinelser, I tillegg
til et slikt forhåndsvarsel vi betaler for intonin,ts1iiit inn li’t.ilingskr.iv i ed ientm’ids’lsi’ til laiikeii,
tfi’t,ili’r’, rittiligliet til å ti’lgi’ biirt skriftlig v,mrsel — fs’t,iti’r kai is lik’ mert sui tank il skriftlig m ,irsi’l
ikk,’ skal sendes, liifm’rimi,isjiin oni ti’t,ilers v.itg, i il iderr’si’ndi’s tretaliiigsmitttaker som en del ar op’
lysmi i itgi’r ont ‘‘egne kunders faste Is’t.ilini;sii1mpit ro;”.

4.Stansing av enkeltstående bet.itinger
I )i’rsimni f’i’t,»li’r ikke ønsker at banken skal yp’mimsfmtlh mii’ i’n i’miki’ltst,ii’nile bet.iling som Irenigar iv
tilsendt varsel, kan betaler til og med if,igi’ii ter angitt [stil imgvil,is; ‘teppe bet.ilingen.Na’rntere
informaslon om betalers Iri’nigangsniate si il sf.iii’—iiii; skal g° iv ln,immki’it,

5. an rniere «vn gjeiinninfi,ringen av hetatingen
lnneimfstr r,immnemm iv den fastm’ ,\s t,ili’( ,ni,i n, til lr.mirki’ir i’,ji’iiitiiinf «In’ i’ ti ls’t.ilitim; i ed å lmi’l,isti’
m’rs kimmtto på »im’;itt lit, ]iim»’sil,ii’, Si’ls oni det i i’n ,v t,iti’( , noi’i iitm;»tl lmi’i,iliiieski,isi’ts ,,rI, vil lm,inkm’ri
ikke konirolli’rm’ lis’,i lii til ns;i i» spi’lili’i lli’t,iliimgsmmiimtt,iki’is kiiimto vil bli i;iiifskieri’t ‘i li t,ilftii;sit,is;
eller første r i» kilo; etter. Ili’lmliiii;i it sil ikki’ Inli kb’nfl lii t iti’r—i’in Imi’t.iliiigski,iri’t lii;s;i’i uti’ittoi
l,,stsatte r,irninler i ,\r t,mli’( , iiimii i, I til s.ininii’ s;li’lili’i iti’rsimnt lmi’t,,li i li, n st,i1m1mm’t lri’l,iliiigi’ii, lmm’t ili’r
kontimtiirlmiilil i tanken erimppliort sf5’m ut i’lli’i tm,nmki n iv .imnfli i» smklig grunn ikki’ k.ui;iennommileti’

tmi’t,ilrmngi’im lt,,mmkemm vil imormmm,mlt kontrolls’ ni’ ommi slem s’nds’kmmurg [nm tnet,ilers komilo ttmr «(st tel imp somim sk,ml
I’iI,m’.tt’s. I lersoni dit ikke er dekitimtg p.m kointos’mm I_i bt’I,ilimmgsif,mg k,irt h,mnkem, i iimntil line jm,imelgs’imifs’

im ks’il,igi’r ull ‘ni’ di’kimimmgskommtrotl ‘eif tns’tmlnmgskr.ms nmed s,mmmmme bet.mtmngsdag, h,ir haimken «mmmcm
,imiss in ter i hvilken ri’kki’timlgi’ bi’t,mlingeiti’ blir tm,’l,istet ki,imtimeim, eventuelt Imt «1kv lt’t_mlimmgt’rsomim ikk,’
blir gpennomfort. ltet,iler er ,mm»sv,i nlmg ter ss entuette ims ertns’kk p.m kontoen, Veif overtrekk (min b,iimken
rett til å belaste betaler med overtrekksneimte Hvis bematiimg ikke gleimimoimmlilns’s is’ års,iker som imi’s mm
«is enten, s il betalt’n bli meddelt dette mv h,mnken img 1,1 tilbud om ,iltermm,itir het.mlimmgsmmrale. lnfcmrnras,oni
omli ,iltenim,mlmr bet.tlimmgsnmdte gis av h,mmtkemm. Banken vil også infsmrmere betale r densimimm betatiiigs—
niiitt mk,’r ,nmmimmllenm’r belatimtgsknavet.

7.lsnnsekvenser for betaler nar betalingen ikke blir gjennomforl
I )imsonm en Inetalumi; st,mmmses el ei andre liii Iminid simni nevnt mimmiter puimkt fm medfører ,it koimtimen ikke
helastes p.t ,nigmnt lni’t,ilnmgsd,mg vil bet.mlimigsnmmtlaker kunne kreve i ,iisni ki’ls,’su’nti’, i by mi’ii I .it

het,mlm’r, II,mmtk,’im er ikke ,nmsv,i nlig lor tm,i’tmestemte torsim,kelss’srente, som skyldes fonlmolil på li’I.m li»

S,Ilanken’, ansvar ved fnrsinket hetalingsnvenforing mv,
Banken er anss’,mnlig I mr itirekte t,m1m (krav min» t ,irsnmkelsesrents’, inkasssigebyrer im,l.( sonmi I’I,ilen i’r
påført sin, tolgi’ mi Iorsinmk,’t tmi’t.ilnigsori’ nternmm; I n l’mcm»kt Pos’er. Dette gpetder li kei’m’l ikke «tersont
fonsinkelsi’n ski lili’s lom Imimld siteimtimr l.imrkeims koimt roll Mmm banken ikke med nimelighet kunne ventm’s
å ha titt i hi’tr,mktimnmg p,i mi l,mli’liifi im eller uimog_i eller om «‘ni »»mli’ tolgemmde mv For indirekte t.mp sin

het,tler h,in ljmltfl,i’ks, tap is koimlr,ikt) mr ln,umken vist ,irligdersommm t.mpet in solitt ved gros u,iktsoimilms I
eller I imrsm’tt tr,i h,imik,’mts side. lt,nnkc’mts ,inst mr «‘tt,’r nm’gli’mms’ mmvs’ntor dm’kkerogs.m til ssmmmi er Imegalt mi
lsimiks’mmsmrms’dlmjs’lpi’re.

9. Urettmessig belastning av konto. Rett ing .iv feil,
Betasti’s betaler.. kontim i strid med di’nti’ mm t,ils’mi og oppri’ltm’iti’ t,,sIe lmi’t,mlnmgsimppd—.mg, skal I’,iimken
uten ugrummimet iipphiild rette teilm’mi img 0’osfsk ritt’ ki,mmtimm’n med rett bi tc’p mmd st ,mti»iit rs’mits’nip. [tar
l,i’t,mim’r fiirsettlig ,‘tts’r gror I u,mktsimmmi tmiteifvii kl til at konl oi’im urm’ttnmessig i’n lni’I,isti’t, k,in tn,nmki’mms
ammss’,mr leimmpes ellm’r bimntl,mlte lim’lt,

to, Priser
t’niser fimr m’kmblenimtg «g bruk ,ms’ Avt,mlm’( ,inim tnm’nmgår av b,imtkemis vn sItt, mifelli’’ ki,nfiiulski tI.

l’nism’ni’ kan i imil:i’s is banken ti, mmkm’r i lI,’m at skrmttlig i ,irsel mm vind thet,ui’n II,’t,iI,’r samimtykki’n i
lm,itki’im I,m’l,isti’m iamntma’mi mor «li’ t,ists,itl,’ prisi’r.

11, Henvendelser fra betaler
I ti’mis’i’nsh’lsi’r fra tmm’t,mli’m i ed reni’nili’ inmtg,ti’lsi’ og lirmit, ti Ar l,ilm’(,.r,m til nth’s ImI h,nikm’m, I ),‘tti’

gli’Iiti’r imgs,m mml i ‘il gjennoimimcmrnmg ,ir i’imkt’ltsm,mi’imil,’ bi’I,ilingi’c I mi Iiimlmt rommm tid



Flere tiår med likestillingsarbeid
har ikke forandret det faktum at
det er kvinner som handler mat
varer til norske husholdninger.

Kvinner står stadig for
prosent av de totale matvareinn
kjøpene, forteller Rune Stenhaug
i markedsføringsfirmaet Økon
takt. Firmaet jobber med å fallhy
økologisk frukt og grønt for Nor
gesgruppens hutikker.

— Det er fint for oss, for det er
også de som er mest positive til
økologisk mat. Kvinner i urhane
strøk som i tillegg har en del
utdannelse er de aller mest mil
jøhevisste, sier Stenhaug.

Undersøkelser viser imidler
tid at det er svært få som kjøper
økologisk, uansett kjønn, utdan
nelse eller bosted, hvis ikke
varene blir gjort synlig i hutik
kene. Det er ikke slik at miljøhe

visste kunder kommer og etter•
spør varene de må synes for å
selge.

Samling og
synliggjøring solgte
Matvarehuset Ultra i Trond
heim har, ved hjelp av enkle vir
kemidler, oppnådd en markant
økning i salget av økologiske
varer det siste halve året. En
årsak er at varene er samlet i
egne hyller. Kundene finner let
tere det de vil ha, hvilket er i
tråd med de ansattes antagelser.

Ultra har i tillegg samlet øko
varene i nærheten av kassene.

—Omlag 35 prosent økning er
vi godt fornøyde med. Det bevi
ser hva vi tenkte på forhånd, og
de som vil ha økologiske varer
synes å være glade for sam
lingen, sier daglig leder Tore
Evjen. Han mener det simpel
then er lettere for kundene å

finne øko-varene de vil ha.
— Varene er lettere tilgjengelig

og kundene sier de er fornøyde.
Evjen legger til at han har

ytterligere ønsker for øko-sat
singen.

— Jeg tror det kan være det
rette for fremtiden å samle enda
flere økovarer, i alle fall for vår
butikk. Jeg ser for meg egen
avdeling med kjøle- og fryseva
rer. Dette sammen med alt det
andre vi har som er økologisk
vil trolig øke salget enda mer.
Men dette er noe vi må avklare
med våre eiere før det eventuelt
settes ut i live, sier han.

Ifølge Rune Stenhaug i Økon
takt er markedspotensialet for
økologiske produkter beregnet
til å være 20—25 prosent av den
norske forbrukermassen.

Kjøttkampanje slo an
Mens vii Norge ligger litt etter,

har man i Danmark etter hvert
fått et brukbart utvalg av økolo
gisk kjøtt pä markedet. Utfor
dringen har vært a få kundene
til å velge disse produktene
framfor de vanlige kjøttvarene
de er vant til. En reklamekam
panje som rettet seg inn på kjøtt
deig og kjøttpålegg, pågikk i ti
uker, fra mars til juni i år, viste
seg å være effektiv. En rekke
hutikkjeder, blant annet Føtex,
Bilka, Netto, SuperBrugsen, ISO,
Fakta, Kvickly og Irma har hver
for seg kjørt kampanjer med til
bud på økologisk kjøtt og salget
økte med opptil o prosent for
de beste produsentene og 2

prosent for de dårligste.
Suksessen blir forklart med at

kampanjen synliggjorde de øko
logiske kjøttvarene i seivhetje
ningsdiskene.

— Ett av problemene med
pålegg og kjøttprodukter er at de

Camilla Norum vurderer
“qisk mat. Kvinner i urbane

sL. ..., som i tifleqg har høy
utdannelse, er superkjøperen av
økologisk mat.

synes dårlig i hutikkene, sier
prosjektleder Ilelle Bossen ved
Økologisk landsforening.

I Danmark er det den økolo
giske kundegruppen trolig mer
blandet enn i Norge.

— Tall fra analyseinstituttet
vårt viser at det er en bred og
broget kundegruppe. Det skyl
des blant annet at kjøpsmotivet
er svært variert. Noen vil ha øko
logisk kjøtt på grunn av dyrevel
ferd. Andre vil ha bedre smak,
mindre sprøytemidler eller min
dre medisinrester i kjøttet, sier
Bossen.

Mens europeiske bønder
drømmer om GMO-fri
salgssuksess, er sannhe
ten om framtidens mat-
produksjon en ganske
annen.

Av JORUNN GRAN

EU har lagt frem et forslag til
grenseverdier for genmodifi
serte elementer i frø. Forbruker
rådet her i landet mener det nå
er viktig å sørge for at verdiene
er så lave som mulig — og at de
fortsetter med å være lave.

-- Vi ønsker at forbrukerne
skal ha muligheten til å velge
produkter som ikke er genmodi -

fiserte i framtiden. Men noen
null-grense for andelen av gen
modifiserte elementer er en
utopi hvis vi ser ti år framover i
tid, sier seksjonssjef Stine Wohl
Sem ved Forbrukerrådets avde
ling for mat og miljø.

GMO inn i EU
Forhrukcrmyndighetene strør
dermed kanel i et bittelite håpets
smørøye i den europeiske UMO
grøten. EU har siden hatt
en restriktiv holdning overfor
GMO. Men etter at amerikanske
gigantprodusenter av genmodi
fiserte frø har gått via WT() for å
komme det de kaller handels
hindringer til livs, er det lite
sannsynlig at EUs moratorium
mot genmodifiserte frø varer ved
særlig lenge. Noe som kan gjøre
den enkelte honden til en viktig
brikke i GMO politikken. Etter
at EU-kommisjonen nylig
avviste Østerrikes ønske om å
opprette områder der det er for
budt å dyrke genmodifiserte
organismer, har grupper av bøn
der i England, Italia, Frankrike,
Østerrike og Tyskland ifølge
avisa The Guardian sagt at de
vurderer i styre unna genmodi
fiserte frø — og markedsføre seg
under logoen «GMO fri». Også
representanter for norsk land
bruk uttaler at det kan bli en
markedsfordel å være GMO-fri.

- Må kreve ansvarlig het
Samtidig som noen bønder vil ta
avstand fra genmodifiserte frø,

uttaler lederen i det franske for
bundet for maisdyrkere SEP-
ROMA at bruken av genmodifi
serte frø kommer til i vokse
raskt så snart EU-lovgivningen
tillater det.

EU utarbeider nå såkalte gui
delines for hvordan genmodifi
serte og konvensjonelle frø skal
kunne eksistere sammen. Den
europeiske forbrukerorganisa
sjonen BEUC er bedt om å vur
dere retningslinjene.

De europeiske forbrukeror
ganisasjonene ønsker at forbru
kerne også om o eller ioo år
skal kunne velge mellom gen
modifisert og vanlig mat, selv
om helt GMO-fri mat ikke blir
realistisk, sier Sem. — Det blir
viktig at bøndene krever å få
vite hva de putter i jorda, og vi
trenger lovgivning på
ansvarlighet, fordi
det må være klart
hvem som er ansvar
lig for både økono
miske følger og skade
på miljø eller helse.

Norge på gjerdet
Norge har i en
årrekke hatt en
avventende holdning
til genmodifiserte
organismer. Men 20

til 25 produkter ven
ter nå på miljøgod
kjenning i EU. Og
hvis FU nå løfter sitt
såkalte moratorium i
forhold til GMO, kan
dette få konsekvenser
også for norsk mat-
produksjon. Likevel
mener Norges Bonde
lag at norske bønder
både vil ønske og

- Det er en utopi
å tenke seg at
framtiden blir
GMO-fri, sier
Stine Wohl Sem i
Forbrukerrådet.
Hun får støtte av
de europeiske
forbrukerorgani
sasjonene1men
norske bønder
ønsker fortsatt å
dyrke uten gen
modiflsering.

— Vi er negative til både utset
ting og bruk av genmodifiserte
organismer, sier leder Bjørn Iver
sen i Bondelagets miljø- og kva
litetsutvalg. Iversen har tidligere
vært medlem i Bioteknologi
nemnda. — Når det gjelder den
såkalte sameksistensen mellom
genmodifiserte og ikke-modifi
serte frø, er vi kritiske til om
dyrkningsopplegg og metoder
for begrensning av spredning vil
fungere, og vi mener at dette
ikke kan løses gjennom ret
ningslinjer og forskrifter.

Iversen understreker at vi
ennå ikke kan si noe om hvilket
omfang genmodifisert landbruk
kan få hvis EUs moratorium blir
hevet.

Ingen vei utenom
genmodifisert mat

klare å unngå genmodifiserte
frø.

Av JENS I’. TOLDNÆS
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Olje i lense. Foto: Geir M. Skeie

Li:

IE

il,

I
1977 opplevde Norge en
oljeutblåsning fra
«Bravo»-plattformen på
Ekofisk-feltet. Hendelsen
viste at det var behov for

en god oljevernberedskap, og
året etter ble NOFO etablert,
som en samarbeidende sam
menslutning av oljeselskaper
på norsk kontinentalsokkel.
NOFO har følgende to hoved
oppgaver:

• Å etablere og opprettholde en
beredskap mot oljeforurensning fra off
shorevirksomheten

• Å koordinere og kommunisere
relevante beredskapsmessige problem-
stillinger mellom medlemmene og
regulerende myndigheter

NOFOs beredskap er i dag basert på
omfattende analyser, hvor det tas hensyn
til lokale værforhold, sårbare naturressur
ser og de respektive oljers egenskaper.

NOFO har en målsetning om at grunn
laget for etablering av beredskapen er vel
dokumentert, og at dokumentasjonen skal
være åpen for innsyn for alle. NOFO har
derfor gjort beredskapsplanene mot akutt
forurensning tilgjengelig på internett
(http://planverk.nofo.no). Her gis direkte
tilgang til bakgrunnsinformasjon, analyse
metodikk, regionale analyser, regionale
planer, så vel som forutsetninger og rele
vante datasett.

Ansvar ved akutt
to ru rens ni n g
I henhold til forurensningsloven er det
vedkommende som forurenser som har
ansvaret for oppsamling etter et akutt

Operatørselskap
(NOFO)

annet av sårbare naturressurser.
Gjennom et sett med avtaler har

NOFO tilgang til alle oljevernressurser
som finnes i Norge, inkludert personell.
fartøy og utstyr hos Kystverket og de
interkommunale utvalgene mot akutt foru
rensning (IUA).

NOFO ivaretar hele aksjonen, inkludert
operasjoner på hav, kyst og strand. Priori
tering av naturressurser, etterkantundersø
kelser og valg av tiltak for strandsanerin,
følger de retningslinjer og veiledninger
som beskrevet av forurensningsmyndighe

utslipp. Dersom det lrekornrner et akutt
oljeutslipp fra et felt eller en
boreplattform er det operatøren for aktivi
teten som er ansvarlig for hendelsen.
NOFO har bygget opp en beredskap som
ivaretar oljeselskapenes beredskap overfor
slike hendelser, og iverksetter bekjempel
sestiltak for å begrense konsekvensene av
utslippet. For å ha en fullt ut dekkende
beredskap har NOFO inngått avtaler om
tilgang til både kommunale og statlige
ressurser.

Dersom utslippet stammer fra skipsfart
er det imidlertid staten ved Kystverket
som har ansvaret for bekjempelse og opp
rensning. Ved store utslipp kan staten
rekvirere alle tilgjengelige ressurser, og
NOFO vil da kunne bidra med sitt utstyr.

NOFO i aksjon

NOFO har vaktgående personell hele døg
net. Dersom det skulle skje et oljeutslipp
fra aktiviteten til en av NOFOs medlem
mer vil NOFOs mobilisere umiddelbart
etter anmodning. I løpet av kort tid vil
NOFOs havgående oljevernsystemer gå
mot utslippsstedet og starte oppsamling.
Beredskapsorgan isasjonen har også
tilgang til digitale kartsystemer som sikrer
en rask identifisering og prioritering, blant

Oljevernressurser

De fleste forbinder oljelenser med det de
har sett lagt ut i småbåthavner ved småsøl.
Dette er havnelenser, som er ca. 30 cm
høye, inkludert den delen som ligger i
sjøen. Til havs benyttes imidlertid havlen
ser, som er 3.5 meter høye. og med tilsva
rende større evne til å holde på olje.

NOFO eier selv 14 komplette
havgående systemer. hver med 400 m
havlense og spesialbygde opptakere for
olje. I tilegg er store mengder utstyr og
personell tilgjengelig gjennom avtalepar
tene, totalt over 40 km hav- og kystlense
og like mye havnelense. NOFOs lensesy
stemer opereres fra supplyfartøyene som
til daglig opererer på norsk kontinental

NOFO system.

fl

sokkel, og er på forhånd Øvet i håndtering
av utstyret og oppsamling av olje.

Lofoten og Barentshavet

For praktiske formål er norsk sokkel delt
inn i fem beredskapsregioner. Innen hver
region har NOFO samlet inn et detaljert
materiale om vindfrrhold. bølgeforhold,
temperaturer, spesielt miljøfølsomme
områder og miljøprioriterte lokaliteter.

I den nordligste beredskapsregionen,
som omfatter havområdene utenfor Troms
og Finnmark, samt de sydlige deler av
Barentshavet, har NOFO i tillegg samlet
inn detaljert informasjon om vind-, bølge-

temperatur- ,lys- og isingsforhold. Dette
er informasjon som har betydning for

• Bølgeforholdene i regi
onen er «bedre» enn for eksem
pel på Haltenbanken og Tampen
området, sett fra et beredskaps
messig synspunkt.
• Om vinteren vil lysfor

holdene gi større utfordringer enn i
områdene lenger sØr, men på årsbasis er
lysforholdene bedre enn i Øvrige regio
ner, og det er perioder med operasjons
lys selv på den mørkeste tiden av året.

• Sjøis (drivis og pakkis) forekommer
ikke i de områdene som er mest aktu
elle for en fremtidig utbygging.

• Selv ved lave sjøtemperaturer vil oljen
kunne bekjempes med aktuelt utstyr

Sikker gjennomføring av eventuelle
opprensningsaksjoner i strandsonen ser ut
til å være en av de største utfordringene
man må planlegge for. Dette er også blant
de forholdene NOFO vil arbeide videre
med gjennom sin F&U aktivitet.

I tillegg har NOFO nedsatt prosjekter

for ytterligere forbedring av etablert olje
vernberedskap under forhold med redusert
lys og sikt.

Beredskap i Lofoten
og Barentshavet
Under tidligere leteboringer i regionen har
NOFO etablert den nødvendige oljevern
beredskapen, og har også gjennomført
store øvelser på Finnmarkskysten både
med og uten olje på sjøen.

I forbindelse med ()EDs utredning i
Lofoten og Barentshavet har NOFO gjen
nomført analyser av hvilken beredskap de
ulike utbyggingsalternativene vil kreve.
Analysene er gjennomført etter standard
metodikk, men det er tatt hensyn til spesi
elle forhold i regionen.

Ved en eventuell videre aktivitet i regi
onen vil detaljerte analyser gjennomføres,
og disse utgjør en del av dokumentasjons
grunnlaget som selskapene sender myn
dighetene når de søker om samtykke til
boreaktiviteter. Gjennom slike analyser
fremkommer behovene for oljevernbered
skap, som NOFO da vil ivareta.

Norsk Oljevern
forening For

NOFO system.

I-

tene.

oljevernplanlegging og oljevern
aksjoner. Noen hnvedpunkter fra
denne gjennomgangen er:



Miljøpolitikk seiler inn i
den gryende amerikan
ske presidentvalg
kampen.

Av AUDUN GARBERG

Miljødebatten hlomstrer opp i
USA, hvor demokrater og mode
rate republikanere ypper til strid
mot president Bush foran valget
neste høst. Demokratene brukte
utnevnelsen av ny sjef for det
amerikanske natur og miljø
vernbyrået (EPA) til â hanke løs
på presidentens miljøpolitikk.

Likevel ble president Bush sin
kandidat til direktørjohhen i 1iPA,
Michael 0. Leavitt fra Utha, god
kjent av Senatet. Forhenværende
direktør Christine Todd Whit
man trakk seg i protest i juni etter
gjentatte nederlag mot de konser
vat ive i Bush-administrasjonen.

Liberman-McCain
Også presidentens egenradige
klimapolitikk møter motstand i
kongressen. Demokraten Joseph
Liberman fremmet sammen med
republikaneren John McCain et

lovforslag om å regulere utslip
pene av klimagasser. I slutten av
oktober ble forslaget nedstemt
med 5 mot 43 stemmer i Sena
tet. President Fred Krupp i miljø-
fondet Environmental Defense
er likevel strålende fornøyd.

— Vi fikk langt flere stemmer
enn vi hadde forventet da vi
startet denne kampanjen, fortel
ler Krupp.

Svakt punkt
Bäde demokrater og republika
nere anser miljø som et av den

sittende presidentens svakeste
punkt. Miljøsakene appellerer
først og fremst til velgere på øst-
og Vesikysten, og kan bidra til å
sikre demokratene flertall i
såkalte sving-stater.

— llush ser ut til a ha gitt opp
velgere som er opptatt av miljø.
Måten han snakker på appelle
rer mer til folk i Midtvesten, sier
Guri Bang ved Cicero Senter for
klimaforskning. Bang arbeider
med en doktorgrad om klima-
politikken i USA sammenlignet
med Norge og Tyskland. I

Av JENS P. TOLDNÆS

Flodhesten er nå på listen over
store afrikanske pattedyr som er
sterkt truet. Tidligere har bare
den svært sjeldne dvergflodhes
ten hatt slik status av de to nåle
vende artene i flodhest familien.
Et voldsomt oppsving i krypsky
ting, trolig på grunn av interesse
for flodhestens elfenhentenner
og kjøtt, truer nå denne arten
som tidligere var ansett å være
trygg for utryddelse, skriver bla
det New Scientist.

Populær mat
Flodhestens tenner kan bli opp
til 6o cm lange og er blitt et
etterspurt alternativ til elfen
hen fra elefant etter at dette ble
svært strengt regulert i mange
afrikanske land. Flodhestkjøtt
er også i ferd med å bli populært

på finere afrikanske restauran
ter.

Som så mange andre av Afri
kas store pattedyr er flodhesten
også et offer for ustabile poli
tiske forhold i mange av de lan
dene der den holder til. Nylig ble
det klart at verdens største flod
hesthestand som holder til i

sumpområdene i Virunga Natio
nal Park i Den demokratiske
republikken Kongo er redusert
fra om lag 29 ooo dyr i i7j til
bare om lag 1300 dyr i dag, en
reduksjon på over 9 prosent.

Til nå har det vært antatt at
Kongo har hatt flere flodhester
enn noe annet land, med unntak

av Zambia. Men årelange kam
per i Kongo og nabolandet
Rwanda har i praksis medført at
oppsynsmenn ikke har kunnet
kontrollere bestanden før denne
sommeren.

Ofret flodhest?
Nabolandet Burundi har en min
dre flodhestbestand som også
kan forsvinne raskt. Ifølge for
sker Rehecca Lewison ved Uni
versity of California har regje
ringsoldater skutt 6o av landets
250 flodhester i år.

Jakt på kjøtt er hovedtrusse
len, men elfenhen blir mer og
mer etterspurt.

Ironisk nok kan forbudet
mot handel med elfenhen fra
elefanter, som det finnes tre til
fire ganger så mange av, gjøre at
krypskytterne nå tar flodhester i
stedet, sier Lewison.I

Californias nyvalgte
guvernør Arnold
Schwartzenegger har
lovet gull og grønne sko
ger i valgkampen. Veldig
grønne skoger.

AV JENS P. TOLDNÆS

— Jeg vil ha ren luft, rent vann og
et rent miljø, sa Californias

Y nyvalgte guvernør Arnold
Scwartzenegger under valgkam
pen. Muskelmannen ble plutse
lig rniljovennlig. Og ikke uten
grunn. California er ikke en stat
der politikerne kan skyve miljø-
problemer under teppet på
samme måte som i en del andre
stater i USA.

Tunge løfter
Utsiktene for et grønt styre av
California er faktisk bedre enn
man skulle tro, skriver The New
York Times på lederplass. Mye
avhenger av hvilke mennesker
Schwartzenegger velger i nøk-
kelposisjoner. lkke minst hvem
som blir leder i det mektige Cali
fornia Air l{esounes Board, som
gjennom sin innflytelse har
tvunget hilindustrien i Detroit
til å produsere mer miljøvenn
lige biler og oljeindustrien til å
fremstille renere bensin.

Som med alle politikere vil
ogsa Schwartzenegger bli for-
fulgt av sine egne valgløfter, og
de kan fort vise seg tyngre enn
alle vektene han har løftet i sin
bodybuilder-karierre.

Under et valgmøte i Carpinte
ria i september lovet han, ifølge
nyhetsbyrået Reuters, å halvere
luftforurensningen i California,
samt å opprette hydrogenstasjo
ner for biler for hver 32. kilome
ter på alle store motorveier
innen 2010.

Hånd bak med Bush?
Like konkret, og enda nærmere i
tid, er løftet om at halvparten av
alle nye hus i California skal ha
soleneregi innen 2005. Femten
år lengre fram i tid, innen 2020,

skal en tredjedel av California
være forsynt med fornybar
energi, hovedsakelig fra sol og
vind.

Målene og løftene står i sterk
kontrast til hans partikollega,
president George Bush’ politikk.
Bush-aministrasjonen går blant
annet inn for oljeutvinning i
Califomias sårbare kystområder
og ønsker å øke skogavvirk
ningen ide økonomisk og økolo
gisk verdifulle områdene i Sierra
Nevada. Inngrep som Scwartze
negger er sterkt imot. •

Utfordrer Bush på miljø

28 000 flodhester
forsvunnet
Flodhesten har alltid blitt ansett som trygg for utryddelse.
Nå forsvinner arten i alarmerende antall.

Bærekraftig
barbar

Elfenben - ikke bare elefant:

Elfenben er en spesiell type hardt hvitt tannben fra støttenner

hos elefant og andre Større pattedyr, slik som flodhest, hvalross,

narhval og spermhval. Elfenben fra utdødd mammut fås fra Sibir,

men regnes som simplere. Elfenben har tradisjonelt vært brukt

til klavér-tangenter, biljardkuler, pyntegjenstander, knivskaft,

smykker osv.

I dag er handel med de fleste elfenbensprodukter forbudt i

henhold til internasjonalt vern av truede dyrearter, de såkalte

CITES-reglene. Likevel ser det ut til at handel med slike produk

ter pågår i en viss utstrekning.
Kilde: Jernbaneverket
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Verv en venn. .. . . . eller kjøp noe til deg selv!

Fuglesang-CD:
Dobbel CD med 197 nordiske
fuglearter. Innholdsfortegnelse
som gjør det enkelt å finne fram
følger med.
Ordinær pris: 295,-
Medlemspris: 220,-
Vervepris: 1 medlem

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

1 medlem og kr 150,-

Skibag:
Romslig og solid skipose.
skiene under transport og lagring.
Rommer to par ski og staver.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 300,-
Vervepris: 2 medlemmer

Ny sekk (ca 30 liter) til både hverdagsbruk
og dagsturer. Sekken har enkelt, lettbetjent
bæresystem med skulderreimer, hoftebelte
og toppstrammere.
Ordinær pris: 550,-
Medlemspris: 400,-
Vervepris: 3 medlemmer

matpakke, skismørning og
lommebok.
Ordinær pris: 190
Medlemspris: 130

— Rauma lue
Ordinær pris: 225,-

•1 Medlemspris: 195,-
J Vervepris: I medlem

/ Rauma genser (kan stt medium)

Ordinær pris: 750,-
Medlemspris: 500,—
Vervepris: 3 medlemmer eller

1 medlem og kr 150,-

i Rauma votter
Ordinær pris: 225,-
Medlemspris: 195,-
Vervepris: i medlem

/
---

Rumpetaske:
Praktisk rumpetaske med holder til
drikkefiaske og plass til f.eks.

j)

I

“Hardangervidda” og “Rondane og
femundsmark&’:
Henholdsvis 78 og 75 fotturer fra hytte
til hytte, fra Gyldendals fell-guider.
Ordinær pris: 200,- pr. bok
Medlemspris: 150,- pr. bok
Vervepns: i medlem pr. bok

Vervepris: 1 medlem

rve7’u
Verver:
Navn:
Adresse :L
Postnr. / stedi
Medlemsnr

ALLE VARER KAN OGSÅ BESTILLES PÅ WWW.NATURVERN.N0/SALG

VENNLIGST BRUK BLOKKBOKSTAVER

I

Jeg vil ha:
h. ØBok: Hardangetvidda

080k: Rondane
DRauma genser (sIr. M)
DRauma votter
DRauma Iue
O Kflrv
O Fuglesang-co

Fugleplakater:
Fire flotte fugleplakater med våre vanligste fugler. Plakatene måler 45 x 65 cm.
Ordinær pris: 60,-
Medlemspris: 45,-
Sett med alle fire plakatene:
Ordinær pris: 190,-
Medlemspris: 140,-
Vervepris: i medlem for alle fire plakater

1i
OPlakat:Trekkfugler
DPlakat: Vinterfugler
O Plakat: tigler
fl Plakat: Rovfugler
ORyggsekk
OSkibag
ORumpetaske

Bestiller:
Navn:

I

Nye medlemmer:
Navn:

_________

Adresse:1
Postnr. / sted:

Navn:
Adresse:
Postnr. I sted: — I

Navn:
Adresse :t
Postnr. / sted:T

OGavevereing gwo a

DHovedmedem (350 kr/år)
flStudent/Pensonist (175 kr/år)
DFamiIemedlem (420 kr/år)

QStudenpensjonistfamiIie (200 kr/år)

Adresse:
Postnr. / sted:]
Medlemsnr:

7 VENNLIGST BRUK BLOKKBOI

Jeg vil bestille:
‘ntall: Artikkel:

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
NNV betaler

portoen

SVARSENDING
Avtale n 1402 12/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

DGaveverving (gå,o td

fiHovedmedlem (350 kr/år)
OStudent/Pensjonist (175 kr/år)
flFamiliemedlem (420 kr/år)
flStudentjpensjonistfamifle (200 kr/år)

fiGaveverving , a

OHovedmedleni (350 kr/år)
DStude?Pensionist (175 kr/år)
DFamiiemedlem (420 kr/år)

DStudenVpensionistmi1ie (200 kr/år)I

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges
Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo



2006—15. Ett av spenningsmomentene er
hvor mye de vil investere i jernbane. I
arbeidet med transportplanene er det tatt
utgangspunkt i at jembaneinvesteringene
skal ligge rundt 1,3 milliarder årlig, et
nivå godt under forslaget i årets statsbud
sjett på 1,9 milliarder.

—Jeg vil understreke at de endelige øko
nomiske rammene først vil bli fastsatt av
regjeringen når stortingsmeldingen om
NTP legges fram tidlig i vårsesjonen 2004,

sier samferdselsminister Torild Skogs
holm i en pressemelding.

For selskapene som driver buss og bane
vil hverdagen i 2004 kanskje bli en anelse
lysere. Selskapene kommer til å spare
store beløp på endringen i moms-reglene
fra nyttår. Dessuten er byområder som
legger til rette for mindre hilbruk og bedre
kollektivtransport med i konkurransen
om belønning på til sammen ioo millio

Motstandere mot store rovdyr hevder at
det nå er uinteressant å snakke om nasjo
nale bestander av disse dyrene, og mener
det er feil i hegrunne et mål om levedyk
tige rovdyrbestander på bekostning av
andre arter og menneskers frihet ved å
henvise til Bernkonvensjonen.

— Hvert land må ta vare på sine arter i
eget land. Jerv, ulv, gaupe, hjøm og konge-
ørn er blant disse artene i Norge, er Natur
vernforbundets innspill.

Klima, energi, olje og gass
Regjeringen planlegger å legge fram et
detaljert forslag for et norsk kvotesystem
for klimagasser.

Snohvit-gasskraftverket rekker neppe å

bli behandlet før nyttår, mens utred
( - tingen av konsekvenser av helårig petro

leumsaktivitet i området Lofoten —

Barentshavet skal etter planen presenteres
for Stortinget før påske.

— Vi forventer at meldingen blir
behandlet til våren eller tidlig på høsten.
Dette blir den viktigste saken for oss neste
år, sier nestleder Anders Larsen i Natur og
ungdom.

Miljøkroner
I Regjeringens forslag til statsbudsjett for
2004, ligger et kutt 143 millioner i Mil
jøverndepartementets budsjett. Den
totale budsjettrammen som foreslås ligger
på om lag 2,63 milliarder kroner. Bevilg
ningen til nasjonalparker og verneområ
der er foreslått okt med 15,7 millioner kro
ner, mens pengepotten for tiltak som skal
redde fjellreven er nesten doblet — til 4,8
millioner kroner.

Totalt 6o millioner er satt av til oppryd
ding av forurensede fjorder og havner.

— 6o millioner kroner er en svært
begrenset sum med tanke på den enorme
oppgaven vi står overfor. Forurensnings
myndighetene har anslått en totalkostnad

25 milliarder, og en ytterligere økning
er helt avgjørende for å sette igang kon
krete oppryddingsprosjekter, er Bellonas
kommentar etter budsjettforslaget.

Internasjonale ringvirkninger
• Vi kan forvente en gryende EU debatt i

miljøbevegelsen, parallelt med en vok
sende FU-debatt i det politiske partiene.

• Vi kan regne med at Norge må revur
dere holdningene sine i forhold til
utsetting av genmodifiserte organismer
(GMO) i takt med at EU gradvis kom
mer til å gi etter for påtrykk fra ameri
kanske mais- og soyaprodusenter

• Vi kan håpe på at Russland ratifiserer
Kyoto-protokollen, slik at avtalen trer i
kraft. Li

KONKURRANSE:

Hva skjer

i 2004?
Forslaget til statsbudsjett forteller oss litt, men langt fra alt, om
hvordan neste år vil forløpe. Kanskje du kan hjelpe oss med enkelte
uklarheter. Den beste spåkvinnen - eller mannen - blir belønnet med
en flott bok. Besvarelsen må være oss i hende senest 31/1 2.
Lykke til’

JA NEI

_____

LiL
Får Norge en eller flere nye miljøorganisasjoner i 2004? Li L.i
Blir det sivil ulydighets-aksjoner mot bygging av Forsvarets regionfelt på Østlandet? Li Li
Vil en eller flere oljetankere forlise i europeiske farvann? Li Li
Velger Stortinget å verne Vefsna? Li Li
Blir det besluttet å bygge et gasskraftverk eller pilotanlegg med CO-rensing? Li Li
Blir atomreaktoren i Halden stengt? [i L...J :

Får FNs miljøprogram (UNEP) ny toppsjef? Li Li
Blir det felt flere villrein i 2004 enn i 2003?

ADRESSE

POSTNR

Du kan svare på e-mail: redaksjonen@naturvern.no eller faks 22402410 eller per post:

Natur & Miljø, Boks 342, Sentrum, 0101 OSLO.

Ä I
Slik blir 2004

Miljøåret 2004: Strid om oljeboring i Barentshavet,
nye nasjonalparker og fusjoner i miljøbevegelsen. Vi
ser i krystallkulen og gir deg nyhetene før de skjer.

vil Russland ratifisere Kyoto-protokollen? Li Li
Er Berge Brende fremdeles miljøvernminister når året er omme? Li L
Får Oslo tilbake Kjelsås-trikken? LTLJ
øker medlemsmassen i Norges Naturvernforbund? Li Li

li
Yngler fjellreven naturlig i Norge i løpet av sommeren 2004 LI LI

Blir det en eller flere nye norske nasjonalparker i løpet av året? Li Li
Blir det skutt ulv i Norge? Li Li -,
Legger NSB ned natt-toget til Bergen? Li Li
Vil regjeringen åpne for private investeringer i infrastrukturen til jernbanen? Li.:L.J .

Vil Natur & Miljø ha en rovfugl på forsiden i løpet av året? Li Liner fra sta
ten. Konkur

ranse må også
NSB belage seg på

når driften av Gjøvik-
banen og Vossebanen leg

2004 blir det avgjort hvem son
ges ut på anbud. I løpet av

skal få kjøre tog på disse strekningene
fra første januar 2005.

Så gjenstår spørsmålet om hvordan pas
sasjerene vil merke moms-endringer og
okt konkurranse.

Av JORUNN GRAN

og AUDUN GARBERG

Fusjoner
Fusjonsbølgen kan

komme til å slå innover
miljøorganisasjonene. Grønn

Hverdag (tidligere Miljøheime
vernet) får ikke lenger sin faste

bevilgning over statsbudsjettet,
men må slåss om pengene i en kraf

tig redusert pott, sammen med GRIP —

stiftelsen for hærekraftig produksjon og
forbruk, Retursamarheidet LOOP, Idehan
ken og andre søkere.

Miljøverndepartementet går langt i å
antyde at organisasjonene bør rasjonali
sere og eventuelt slå seg sammen.

Blir piggdekk-avgiften i Trondheim beholdt også neste vinter?

Tog, buss og bane
I løpet av våren skal Stortinget behandle
Nasjonal transportplan for perioden

Vern
Miljøvernstatsråd Børge Brende ønsker å
fortsette sin vernekampanje, og oppretter
tre nye nasjonalparker: Varangerhalvoya,
Reinheimen og Folgefonna. Norges
Naturvernforbund vil gjennomføre en
kampanje for å få vernet de siste 43 skogs
villmarkene.

Utvidelsen av verneplanen for vassdrag
forventes å bli behandlet av Stortinget i

løpet av våren. Kampen for VeTsna står sen
tralt her. Nå gjelder det kampen om frem
tiden for de vassdragene som hverken er
vernet eller utbygd (se side 10—13). Det er
strid også om en rekke andre vassdrag.

Ny rovdyrmelding skal behandles i
Stortinget våren 2004 og skal være veivi
sende for Regjeringens rovdyrpolitikk.

Blir VG svanemerket?

NAVN
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1I!rT
En av de viktigste oppgavene for OL.F Oljeindustriens tandsforernng

er a samordne olje og gassindustriens miljøinnsats Pa vegne av våre -——- “f

medlemmer har vi tatt på oss rollen som miljøpådriver.

• OLF dokumenterer miljøkonsekvenser av industriens virksomhet

• OLF bidrar til å utvikle et bedre miljøregelverk for sokkelen

• OLF bidrar til å styrke medlemselskapenes kunnskap om miljø www.olf.no

• OLF arbeider for at leting og utvinning skjer i god sameksistens med fiskeriene

• OLF arbeider for gode løsninger som sikrer målene om nullutslipp

Kommunikasjon
NTE kan også tilby komplette løsninger innen tele/data og
automasjon. Våre fagfolk prosjekterer slik at du får riktig utstyr

og programvare tilpasset ditt behov.

Palsmyrer er en helt spesiell oq spennende
naturtype. De såkalte <palsene», som dannes
av permafrost, kan bli opptil 7-8 meter høye.

Is-myrer
forsvinner
Permafrost skaper en helt spesiell
natur - såkalte palsmyrer. Nå er denne

i--- naturtypen i ferd med å forsvinne i

> Norge. Klimaendringer smelter myrene
i Sør-Norge. I nord ødelegges de av
motorisert ferdsel.

Av JENS P. TOLDNÆS

Den globale oppvarm ingen forandrer norsk vege
tasjon. Spesielt i kalde og polare strøk. De særpre
gede palsmyrene er et følsomt økosystem som
lcanskje er i ferd med å forsvinne for godt her i lan
det. Dette kan gi alvorlige konsekvenser for hele
økosystemet, ifølge Norsk institutt for natur-
forskning (NINA).

— Palsmyrene kjennetegnes ved at de har pølser
eller «palser» med torv som er frosne hele året.
Rundt palsene, som kan bli opptil 7—8 meter høye,
er det dammer. Nettopp denne variasjonen gjør
palsmyrene svært viktige for en rekke plantearter
og vadefugler. Fuglene bygger rede på de tørre pal
sene og finner mat i dammene, forteller forsker
Annika Hoffgård.

Mer nedbør
Ifølge Hoffgård finner vii dag palsmyrer på Dovre,
ved Femunden, samt i Troms og Finnmark. I de
siste 50—60 årene har imidlertid forekomsten av
slike myrer gått sterkt tilbake.

Et stadig varmere og mer nedbørsrikt klima er
hovedårsaken til denne utviklingen.

— Det er faktisk ikke økt temperatur som er
hovedproblemet. Først og fremst er det nedbøren
som tiner myrene. Dette gjelder spesielt i Sør-
Norge, sier I Ioffgård.

Mer motorferdsel
Lokalt kan imidlertid menneskelige inngrep i
myrmarkene være en større trussel enn klimaen
dringene.

l)ette ser vi spesielt i Nord-Norge. Motorisert
ferdsel i utmark ødelegger palsmyrene i urovek
kende grad.

Ifølge I loffgård er den økende bruken av let
traktorer i ferd med å ødelegge svært verdifulle
myrområder sommerstid, mens snøscooteme gjør
sitt på vinteren.•

Statlig styr
•Det kan ikke være lett å
være staten. Selv styrer jeg
med mitt og har mer enn nok
med dét, mens staten jo skal
styre (med) oss alle. Da gjel
der det å holde
tunga omtrent
rett i munnen
og sikkert
noen i ørene
også. For
eksempel alle
vilistyringene,
jeg tenker på
den såkalte Fri
villigheten her
til lands, alle
disse idealis
tene som freser
rundt og tar ut
agget sitt på
noe de hevder
er uegennyttig. Man vet jo
ikke hvor man har dem! Og
det kan fort resultere i veldig
mye tiltak og virksomhet hul
ter til bulter. Det kunne jo bli
så mye organisatorisk vill
mark og rot at selv Miljøvern
departementet kunne gå seg
vill. Så her trengs avgjort
noen faste grep. Og klare lin
jer. Det må da være grenser
for frivillighet!

Det er derfor ikke mer enn
rett og rimelig at staten, som
underholder all denne frivil
ligheten, sjekker hvordan de
ter seg og gir noen føringer
med henblikk på hvem som
skal bo under samme tak,
hvem som skal dele bord og
kasse. For her ligger sikkert
noen synergier på lur som
kan veksles i kroner og øre.

Staten skal jo ha noe igjen
for kronene den drysser rund
håndet ut over Frivilligheten.
Vel vet vi at hver krone tilført
frivilligheten gir det dobbelte
tilbake i ny innsats, dugnader,
samarbeid etc. Greit nok, men
det er tross alt av vesentlig
betydning at innsatsen ikke
retter seg inn mot hva som
helst. Frivilligheten må som
andre instanser være synlige,
tydelige og saksvarende effek.
tive både hva angår organisa
sjonsprofil og resultat. Det
finnes et «skarpstillingspo

tensiale» som enkelte frivil
lige organisasjoner ikke har
vært seg helt bevisst. Dette
kan imidlertid realiseres ved
enkle statlige grep: Tau Frivil

ligheten inn,
vask dem, kurs
dem, gre dem og

sett dem
pent på

plass iet
sentralt belig

gende grønt
kontorbygg,
med egen vakt-
mester. Så har vi
orden på dem.

Velforhundet,
for eksempel, er
en slik departe
mentalsystema
tisk uryddighet.

Gjennom velforeningene
engasjerer tusenvis av
mennesker seg i et villniss av
miljøsaker med betydning for
lokalsamfunnene. Men ikke
nok med at det er vanskelig å
skaffe seg oversikt over hva de
mener og gjør, Velforbundet er
egentlig heller ingen miljøor
ganisasjon! Så da skal selvsagt
ikke Miljøverndepartementet
forsyne dem med penger! (At
samme departement for tre år
siden fastslo at Velforbundet
fortjente økt støtte, var nok
bare en arheidsulykke i beste
LA 2 i-ånd).

Noe i samme gate gjelder
for Grønn Hverdag som er
både organisasjon, paraply,
verktøy, og forbrukernettverk
med ioo ooo deltakere. Hva
slags hybrid er nå dette? Det
eneste som er tydelig her, er
at noe spriker. Men med et
enkelt, statlig grep kan ett
eller flere sprikende ben fjer
nes. Et slikt rasjonelt forenk
let og langt mer tydelig, og
fremfor alt billig, verktøy vil
passe langt bedre i Miljøvern
departementets verktøykasse
enn i Frivillighetens; så vet
staten hva den har, og kan
sikre en god prosess ved en
eventuell bruk.

26.10.2003

Arild Ådnem

Vi er en miljoplattform

Et lokalt energiselskap
I tillegg til energiproduksjon har
NTE lang erfaring med installasjon og
oppbygging av elektriske anlegg.
NTE hor butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan tilby det
meste av elektriske produkter til konkurransedyktige priser.

- på parti med naturen!

NTE
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

• .4.
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Norges Naturvernfor
bund vil ikke lenger sam
arbeide med skogeierne,
noe skogeierne er svært
skuffet over.

Av TONE MIKALSEN

Sa ma rheidsprosjektet Levende
skog ble avsluttet i i 998, men ni
skal standardene for prosjektet
revideres. levende skog innehol
der 23 standarder for hærekraf
tig skogdrift, og stiller konkrete
krav til blant annet hogstform
og gjerisetting av viktige trær.

Satser på vern
Naturvernforbundet (NNV) har
deltatt i prosjektet Levende skog
siden 1991, og på siste landssty
remøte ble prosjektet tatt opp for

ny vurdering. Etter strid innad i
forbundet, vedtok NNV til slutt å
trekke seg ut av prosjektet.

Essensen er at vi vil prioritere
vern av skog og da kan vi ikke
bruke ressurser pà levende skog,
sier leder Erik Solheirn i NNV.

- Vi har ikke tro på at resulta
tene av prosjektet vil innfri for
vent ningene. Vi har lenge ment
at både standard og forvaltning
av for eksempel biologisk garn
mel naturskog er for dårlig, sier
Solheim. I [an viser til at Veritas
som kontrollerer at standardene
følges, ønsker klarere regler for
hva som er brudd og ikke brudd.

Overrasket
Skogsjef Nils Bøhn i Norges
Skogeie rforhund er både over
rasket og skuffet over Natur
vernforbundets vedtak.

-- Arbeidet med å revidere
standardene, blant annet for
naturskog, er akkurat satt i
gang. Vi synes det er forferdelig
lek at Naturvernforhundet nå
plutselig har bestemt seg for å

ikke bli mcdi dette arbeidet, sier
Bøhn.

Etter planen skal revisjonen
vært ferdig i løpet av første
halvår 2004.

I krangel
1juni for to år siden kom det før
ste bruddet mellom Levende skog
og NNV. Da avviste Norges skog
eierforhund kravet om å kart
legge naturskog for å ta vare på
de hiologiske verdiene i skogen.
NNV mente at så lenge det heter
at «naturskogens kvaliteter i det
produktive skogsarealet skal
ivaretas», var det viktig å vite
hva naturskog egentlig er og
hvor den finnes. Da Norges
skogeierforbund avviste dette
kravet, ville NNV ikke fortsette
drøftingene.•

GoIf
krigen
over
SKEDSMO: Naturvernfor
bundet i Skedsmo, med
Sverre Solberg og Turid
Lisbeth Nygård i spissen,
har jobbet iherdig imot
planer om en ny golf
bane ved Leira og Sørum
fritidsgård. Nå har kom
munestyret med over
veldende flertall sagt nei
til planene, og naturver
neme slipper jubelen løs.

— Selv om dette bare er
etappe på vei mot en verne-
plan, var det en svært viktig
seier, og veldig inspirerende
for alle som har engasjert seg,
sier Sverre Solberg.

Ap, SV, Sp, Venstre og KrF og
nesten hele F’rps gruppe gikk
mot Lillestrøm golfkluhbs plan.
Representanter fra Ap og SV
understreket at I.eira området
har nasjonal verneverdi. Et golf
haneanlegg her vil være uforen
lig med en verneplan, og vil få
tragiske konsekvenser for natu
ren og for fugle og dyrelivet,
poengterte de to førstnevnte.

‘l’RONDIIEIM: Hvordan kan
folk flest spare strøm og penger,
og samtidig bli mer miljøvenn
lige? Lørdag 8. november fikk

-- Rundt 20 personer viste sin
interesse på det første møtet,
noen kom bare for å si at de ikke
var særlig glad for at et lokallag
ble dannet, og at Naturvernfor
bundet var altfor ekstreme i
motorferdselsaker, sier kampan
jeleder i NNV, Jon Magnar I Iau
gen.

Fleaika Skum innledet om
temaet samiske perspektiver på
miljøvern og tok utgangspunkt
i problematikken rundt motor
ferdsel i utmark.

Vi lærer barna at de må ha

og Ungdom hadde utstilling
med etterisolering, styringssy
stemer for panelovner, pellet
sovn, varmepumpe, fjernvarme
og generelle enøktips.

— Nar nettene blir lange og
kulda setter inn, da er det mange

en motor under haken for å
komme seg ut, sa Skum.

Skum har flere ganger mar
kert sitt miljoengasjement. Som
delegat til sametinget i
foreslo han at tinget skulle lage
en naturforvaltningsplan. For
slaget ble ikke fulgt opp. I kom
munestyret i Kautokeino gikk
Skum inn for hegrensninger i
bruk av firehjulst rekkere. 1 leller
ikke dette ble fulgt opp.

-- Vi har tidligere oppfordret
Samisk Naturvernforbund til å
gjenoppta driften, men dette har
ikke skjedd. Vi er kjempefor
nøyd med at samer selv tar initi
ativ for å fa i gang et lokallag.
Naturvernfobundet er en organ i
sasjon for alle som ønsker å gjøre
en innsats for et bedre miljø, sier
I )ag T. Elgvin, leder i Naturvern-
forbundet i Finnmark.

som ønsker å spare strøm og
penger. Derfor starter vi en
landsdekkende energikampanje
og viser folk gode energiløs
finger praksis! sier Marius
Gjerset fra Naturvernforbundet
og Natur og Ungdom.

Naturvernforbundet sier
nei til Levende skog

FAKTA:

Nytt lokallag

KAUTOKEINO:
Naturvernforbundet har
fått et nytt lokallag i
Kautokeino. De skal
blant annet ta opp kam
pen mot firehjulinger.
Noe ikke alle jubler over.

• Levende Skog var et
bredt anlagt prosjekt for et
bærekraftig skogbruk i
Norge som ble avsluttet i
1998. Nå skal standardene
som ble vedtatt revideres

Representanter for skog
eierorganisasjonene, skog
industri, myndigheter, fag-
bevegelse, miljø-, frilufts
og forbrukerorganisasjoner
har deltatt i prosjektet.

STAACrSEN FIKK MILJOPIUS Forfatteren GunnarStaa

lesen fikk 10. september overrakt Naturvernforbundet i Hordalands

miljøpris. Staalesen fikk prisen for sin utrettelige kamp for bybanen i

Bergen.

MARKAPRIS TIL BRENDE: Miljøvernminister Børge Breride

ble nylig tildelt Markaprisen for 2003. Det var Jens Gram (t.v.) og Gjør

mund Andersen i Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA) som

stod for overrekkelsen ved øvre Blanksjø i Nordmarka.

Det er NOA som står bak prisen, og i år ble den delt ut for 3. gang.

Styret i NOA mener at Børge Brende åpenbart fyller kriteriene for til

delese, både på grunn av hans innsats for vern av norsk natur og

avslutningen av en meget langvarig verneprosess i Oslomarka.

Til sammen er nå 111 km2, eller rundt 6,5 prosent av marka vernet

etter naturvernioven. En fjerdedel av dette er brakt i havn av Brende.

- Gunnar Staalesen har bidratt til å løfte debatten om bybanen til et

høyere nivå. Vi håper dette inspirerer ham til å fortsatt kamp for

bybanen, sa leder Tom 5. Tomren i Naturvernforbundet i Hordaland,

under overrekkelsen.

cc

Gir enøk-tips

interesserte i Trondheim gratis
energiridgivning. Studentlaget
til Naturvernforbundet og Natur
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Av TONE MIKALSEN

«Det som gjør nordmenn
norske», heter det i
reklamen for brunost.
Naturvernforbundet i
Finnmark gjør en innsats
for at russerne skal
forelske seg i vår nasjo
nalskatt.

lirunost er ut produkt det rus
siske meieriet i Apatity gjerne
vil starte med.

I dag går store mengder myse
til spille ved meieriel i den rus
siske byen. I ler hjemme bruker
vi myst’n blant annet til å pro
dusere det norskeste av det nor
ske: brunost.

Da miljostiftelsen KoLi 11 nvi
ronmental Coo rdinattve Centre
(;aia tok kontakt med Natur
vernforbundet i Finnmark, med
lorespørsel ons hjelp til å få nyt
I ige produkter ut av all mysen
som produseres i Apatity, var

ikke leder Dag Elgvin sen å be.
1-lan fikk etablert kontakt

mellom meieriet i Apatity og
TINE Nord-Norge, samtidig som
Barentssekretariatet bidro med
midler slik at en topptung dele
gasjon fra Apatity kunne ta
turen til Norge og TINEs anlegg.

TINE har sagt seg villig til a
bidra med kunnskap omkring
produksjon av brunost, og dele
gasjonen fikk derfor en innføring
i brunostens hemmeligheter.

Tol Itul I
Når russerne kan begynne i pro
dusere brunost er imidlertid
uvisst. Elgvin frykter de rigide
tollsatsenL’ mest.

— Del er nesten ingenting som
har sa høyt tollsatser som indus
triutstyr. Sa selv om TINE skulle
kunne avse noe av sitt utstyr,
kan det bli svindyrt å få det over
grensa og oppmontert i Apatily.
sier Elgvin.

De ru! ler får man se om bru-

nosten far innpass hos de rus
siske smaksløkene. •

BUSKERUD: En radiomer
ket ett år gammel hunn
gaupe er forsvunnet og
antas å være drept ulov
lig i Buskerud.

I midten av august ble en hann
gaupe skadeskutt øst for øye-
ren, og den ble senere funnet
død i Østfold av skadene. I
august i fjor ble en gaupe drept
ulovlig i I ledmark. (iaupene
som forsvinner utenom jakttida
for gaupe, blir gjerne borte når
radyrjakta har begynt. Gaupa

Mistanke
om
overfiske
LOFOTEN: For første
gang bekrefter nå Fiske
ridepartementet at ting
tyder på et betydelig
overfiske i forhold til
torskekvoten i Barents
havet.

Overfisket skjer ved omlasting
til havs av fangster fra russiske
trålere, eller ved at båtene leve
rer direkte til utlandet.

Havforskere har tidligere hatt
mistanke om at så mye som
8o 000 tonn overfiskes i Harents
havet. Naturvcrnforbundel
mener slikt på sikt vil ramme
bestanden. Løsningen på pro
blemet er flere kontroller, men
det er vanskelig å få fuligod kon
troll i Barentshavet.

Norge og Russland som for
valter store mengder fisk felles,
må straks bli enige om å innføre
insptklorer på den havgående
flåten, sier Gunnar Album, som
er leder for Naturvernforbun
dets Barentshavkontor.

Naturvernforbundet og Fiske
båtrederne er enige i at stors titt
overfiske er en trussel, og at løs
ningen er nøye kontroll med fis
keriaktiviteten i Barentshavet.

som sist forsvant, hadde tilhold
i traktene i og ved Lier i Buske
rud. To dager etter at gaupa ble
peilet i Lier kommune var den
søkk borte. Gaupa er blitt lett
etter i terrenget og forsøkt peilet
fra fly. Selv peiling to ganger
over et stort område fra Vinstra
til Larvik og Rjukan til svenske-
grensen har vart resultatløst.

— Mye tyder på at også denne
gaupa er tatt av dage, men slik
faunakriminalitet er ofte van
skelig å bevise, sier Erik Sol
heim, leder i Naturvernforbun

mykje som vi nyt
tar sjølv. Meir enn
ooo milliardar
kilowattimar bok-
fører vi kvart år.

Vi har ein pro
sent av folketalet i
Europa, men vi har
25 prosent av vass
krafta i denne
verdsdelen, 6o pro

berre til faringar,
og vi kunne ikkje
komme oss over

Vi har ein prosent av
folketalet i Europa, men
vi har 25 prosent av vass
krafta i denne verdsdelen,
60 prosent av oljen og 40
prosent av gassen.

stengsler», skriv histo
rikaren Andreas
Holmsen. Av og til tek
historia seg opp igjen.

Den gongen kom
det ytre landnåmet
etter eit indre — utnyt
ting av den jorda som
var, viltet dci kunne
jage og fisken dci
kunne fange. Dci
gamle vikingane sig
seg om etter nye land
når gamle område var
tomme for lettvint
gods og gull. Det
meinte Stortinget skal

ERIK SOLHEIM

Historia om norsk
økonomi fri viking
tida til i dag er histo
ria om at viktigtida
har fått sin
renessanse. Det er
rimeleg at fleire av
våre olje- og gassfelt
har namn etter nor

Må ha det
Bare må ha det

Energi og blodhemn

•• Vårt vesle land er ein energigigant.
Vi er av dci som brukar mest energi i
verda, og vi produserer io gonger så

NORGES
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ken og sine kvinner til langt på natt.
Etterpå forsov dci seg og vakna opp att
til pest og pestilens. Dci hadde utvikla

ein overlegen skips
teknologi, og kunne
ta seg over havet
etter rikdom, men
dci reiste ikkje frå
fattigdom og naud.
Vikingane kom fra
eit land i rivande
vekst (<en vekst
som sprang ut av
hjemlige vilkår, men

som ikke lot seg stanse av hjemlige
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Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem
av det lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.
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sent av oljen og 40 prosent av gassen. I
verda er vi den 6. største på vasskraft og
olje. Vi er den nest største gassleveran
døren til EU, og vi eksporterer altså 90
prosent av energien vi vinn ut.

Den som trur at dette må vere nok,
har ikkje lese om hlodhemntida. Eit
uoppgjort drap var eit ærestap Som

ingen kunne bere i dagslys. Slik heidi
dci det gaande. Det minka på menn.
Men ingen kunne la vere å ta av dage
den som var fal for øks. Blodhcmntida
var eit velutvikla forbrukssamfunn. Det
dreiv seg sjølv. Dci spurde neppe etter
om det var framtidsretta. Men det var
sikkert rasjonelt der og då. Ingen kunne

vite om dci sig lyset neste dag.
Etter vikingtida og Noregsveldet

minka landet vårt. Vi gjorde oss ikkje
stort gjeldande i omverda før på
ioo—i6oo-talet, då vi hogg skogane
snaue og selde plank alt vi kunne. Det
var fordi andre land hadde rydda sko
gane før, og måtte kjøpe tømmer til sine
byar og båtar. Til slutt sal vi igjen med
skog som heldtBiII.mrk

i «Gaupe savnes»
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økologiske fotavtrykk er brukt som
begrep på hvor mye vi belaster
miljøet gjennom våre handlinger.
Hvis du reiser med tog blir det mil
jømessig få spor ett:er deg. Toget
er naturens venn. Så lenge det er
togspor igjen, vel og merke. Det er
nemlig veldig vanskelig å drive
jernbane - i Norge.

Av JENS P. TOLDNÆS

«Jernhaneverket ønsker velkommen til
stasjonen» står det på det fint huede
metaliskiltet på Nittedal stasjon. Skiltet er
en designpris verdig, buet og i børstet stål
med blå bokstaver. Det henger der, i
moderne og spennende kontrast til den
ærverdige stasjonshygmngen fra århun
dresk iftet.

En hyggelig hilsen til de reisende, men
mange vil nok finne det symptomatisk at
skiltet ble hengt opp etter at stasjonen ble
lagt ned. I dag har Nittedal stasjon, i likhet
med svært mange stasjoner i distrikts
Norge, gått fra å være et dynamisk og
levende senter for aktivitet i bygda, til å
bli pent restaurerte spokelsesbygninger, i
beste fall med et kaldt og halvmørkt ven
terom åpent noen timer på morgenen. Sta

sjonenes storhetstid, kanskje med unntak
av ide større byene, er definitivt over.

Da jernbanen var statussymbol
For hundre år siden var situasjonen anner-
ledes. Nittedal stasjon ble, i likhet med
mange andre norske stasjonshygninger,
tegnet av arkitekt Paul Armin Due. ilan
blir regnet som en av de største arkitek
tene i det nittende århundret, og gjorde
seg bemerket langt utenfor Norges gren
ser. Under den amerikanske borgerkrigen
tegnet han blant annet forsvarsverker
rundt Riehmond for den kjente sørstats
generalen Rohert E. Lee. tor ettermælet
ville det kanskje vært bedre å ha tegnet for
tJlysses Grant, men oppdraget sier noe om
Dues status.

l’aul Armin Due var jernbanearkitekt i
om lag tyve år. 1Jan tegnet stasjonshyg
finger, blant annet pål lamar — stasjonen
her blir regnet som hans hovedverk - på
llaugastol, i Ilakadal og på Kjelsås. Den
omkringliggende hebyggelsen fikk ofte
innflytelse av hans formspråk, slik at hans
jernhanearkitektur, direkte eller indi
rekte, fikk innvirkning pa annen hygge
virksomhet i lokalsamfunnet. Dette er
verdt å merke seg for det sier mye om hvil
ken status jernbanen hadde ved begyn
nelsen av det tjuende århundret. Due teg

net imidlertid ikke bare stasjoner, Victoria
lerasse og det såkalte Engelske Kvarter
ved Solli Plass i Oslo var også hans fortje
neste. Han var en ener i sin samtid.

Og mens jernbanen i dag fremstår mer og
mer som et samfunnsprohlem ingen er i
stand til å løse, stod den for hundre år siden
for fremtidshåp og optimisme. Jernbanen,
enten det var Bergensbanen, Solørbanen,
Srlandshanen eller andre, vitaliserte sov-
nige bygder i beste hoom-town -stil.

Steder som folk knapt hadde hørt om
vokste opp til pulserende tettsteder etter
som meter på meter med skinnegang ble
lagt i Norge. Da Bergensbanen, i 1909, ble
lagt innom den lille bygda Grindvoll, vest
på 1-ladeland, fikk stedet raskt tre land
handlerier, posthus, to møller, et par sar -
bruk, garveri, smie, bakeri, fengsel, skreo
der, hotell og pensjonat. I tillegg en hatte
butikk. I dag er det bare en matbutikk
igjen og stasjonen er lagt ned.

Slutt på statlig eierskap?
Norges Stasbaner har siden r88o-årene
vært fellesnavn på de statsdrevne jernba
nene i Norge. Banen fra Hamar til Elve
rum, nærmere bestemt til Grundset, var
den første rene statsbanen, og åpnet i
1862. Tyve år senere, i 1882, vedtok Stor
tinget felles forvaltning av samtlige stats--

baner i Norge. Nå kan imidlertid denne
epoken snart være over. 130 år etterat Sta
ten tok over NSB er virksomheten blitt et
kronisk mareritt for politikerne som skal
styre bedriften, og flere og flere tar til orde
for en gradvis privatisering av jernbanen i
Norge.

Riksrevisjonen refser
Senest i sommer fikk NSBs eier, samferd
selsminister Torild Skogsholm, bitende
kritikk fra Riksrevisjonen. Det er slått fast
at NSB skal avlaste et belastet veinett, og
være et miljovennlig transportmiddel,
men Riksrevisjonen stiller store spørs
målstegn ved hvordan ministeren løser
sitt eierskap. Blant annet ved om Stor

-ngets intensjoner med bevilgningen
‘llt ut er ivaretatt gjennom de krav og
forutsetninger som framkommer i avtale-
verket mellom NSB og departementet.

Riksrevisjonen stiller også spørsmål
ved om avtaleverket sikrer departementet
tilstrekkelige styringsmuligheter. Resul
tatinformasjonen som skal belyse NSBs
miloppnåelse mangler, eller har store

svakheter, noe som svekker departemen
tets mulighet for kontroll og oppfølging.
På flere viktige områder har ikke departe
mentet, ifølge Riksrevisjonen, sørget for å
hente inn tilstrekkelig resultatinforma
sjon til å følge opp Norsk Jernbaneplan.
Riksrevisjonen mener også at Samferd
selsdepartementet ikke er i stand til å kon
trollere om de får det produktet de betaler
over en milliard kroner for hvert eneste år.

I perioden 1997 til 2001 fikk NSB bevil
get 4.649 millioner kroner for å støtte opp
om ulønnsomme togstrekninger. I den
samme perioden har antall togavganger
økt med 10,2 prosent, men persontrafik
komfanget målt i personkilometer har
sunket med 11,8 prosent. Lønnsomheten
ved å frakte en togpassasjer i kilometer
har sunket med 21,1 prosent, samtidig
som punktligheten er blitt dårligere og
antall innstillinger har økt.

NSB utkonkurreres av NSB
Det er ikke lett å drive jernhane, særlig
ikke i et land som er såpass spredt bosatt
som Norge. Toget utkonkurreres ofte på
pris og brukervennlighet av bilen og flyet.
For NSB er resultatet at svært mange tog-
strekninger går med underskudd. Som om
ikke dette var nok, utkonkurrerer NSB seg
selv. Gjennom sitt heleide datterselskap

Nettbuss er NSB nemlig den største ope
ratøren av ekspressbusser i Norge. Og
ekspressbussene er et tilbud som stadig
flere reisende får øynene opp for. Regn
skapstallene for 2002 viser at mens de
fleste fjerntogstrekningene går med dun
drende underskudd, bidro Nettbuss i fjor
positivt til NSBs driftsresultat med 72 mil
lioner kroner. Hyggelig for selskapet, men
denne medaljen har selvsagt en bakside.

Selskapet Nettbuss har for øvrig kjøpt
opp husselskaper over nesten hele landet,
og har en omsetning på 2,4 milliarder kro
ner. Bussflåten teller rundt 2200 kjøretøy,
og Nettbuss er blitt sâ mektig at Konkur
ransetilsynet nylig gikk inn for å splitte
NSB og Netthuss i to selvstendige selska
per underlagt forskjellige departementer.

Mens vi venter
For oss som står og fryser utenfor en
stengt stasjon en vinterdag og forsøker å
høre hva det knitrende høytaleranlegget
meddeler om forsinkelsene, er det ikke så
viktig om toget er statlig eller privat. Vi
ønsker oss i stedet et miljavennlig trans
port middel som fungerer, til en pris vi kan
leve med. Hvis ikke kan Jernhaneverket
samle inn dc nye design-skiltene sine og
sende dem til Jernbanemuseet på Hamar.
Hvis det ikke er nedlagt.
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Mens veibygging slipper moms,
må man punge ut med 24 prosent
for å bygge jernbane. Begge får
bevilgninger fra Samferdsels
departementet som nekter å
besvare spørsmål om ordningen.

Av AUDUN GARBERG

I forslaget til statsbudsjett for 2004 innfø
res 6 prosent moms på kollektivtrafikk,
noe som i praksis betyr avgiftslette for
buss og bane. Men investeringer i jern-
bane vil fortsatt være ilagt 24 prosent
moms. Ved veibygging derimot er tjene
stedelen — selve arbeidet — fritatt for
moms.

— Hvis vegvesenet skal bygge en vei, set
ter de for eksempel selskapet NCC til å
gjøre tjenesten. All deres arbeidsinnsats er
fritatt for moms. For varer — for eksempel
pukk og betong — betaler de moms. Veg
prosjekter betaler dermed 6 til 8 prosent
moms i gjennomsnitt, forteller Frode
Rosenkilde, kontraktssjef for utbygginger
i Jernbaneverket.

— Bevilger politikerne ioo millioner
kroner til vegbygging, må de betale 6 til 8
millioner i moms, mens resten blir igjen
til vei. Bygger man jernbane ved siden av
veien slik vi for eksempel gjør i Østfold,
må man betale 24 prosent moms av alt,
sier Rosenkilde.

Trikk er fritatt
I loven om merverdiavgift er det imidler
tid et skille mellom baner som brukes til
både gods og persontrafikk på den ene
siden og de som utelukkende brukes til
persontrafikk på den andre. Sistnevnte er
fritatt for moms. Det betyr at utbygging av
trikk og t-bane på samme måte som vei,
bare er ilagt moms på innkjøp av varer,
ikke på selve byggingen.

Per Oskar Tobiassen, leder av avgiftsav
delingen i Ernst St Young, presiserer at
deler av en jernbaneutbygging ofte har
forbindelse med vei, og dermed får fritak
for moms.

— I forbindelse med bygging av jern-
bane kan man få noe momsfritak, for
eksempel hvis man bygger en bro for
syklister eller en undergang, sier Tobias
sen, men presiserer samtidig at det i de
fleste tilfeller blir full moms.

Nekter å svare
Samferdselsdepartementet vil ikke svare pa
spørsmål om hvorvidt dagens momsregler
gir uheldige utslag. På tross av at dette
direkte berører departementets bevilg
ninger til vei og bane vil de heller ikke svare
på hvorvidt de er fornøyd med dagens ord
ning eller mener den bør endres. Men som
en kilde i departementet påpeker: «hvis vi
hadde ment at dette burde endres, ville vi
lagt frem et forslag om å endre det».

Samferdselsminister Torild Skogsholm
(V) har med Stortingets velsignelse stru
pet investeringene i norsk jernbane. I
Nasjonal transportplan vedtok Stortinget
i februar 2001 at jernbanen skulle fa om
lag 1,9 milliarder kroner årlig til investe
ringer i blant annet strekninger med dob
beltspor, fjerning av planoverganger og
støyreduserende tiltak. Men bevilgning.
ene i 2002 og 2003 lå til sammen mer
n milliard under det planlagte nivåL’

Regjeringen vil øke bevilgningene til
neste år, men denne økningen skal ga til å
bygge ut togradio av typen GSM-R.

Dermed er en rekke viktige jernbane
prosjekter parkert pa ubestemt tid.

Disse prosjektene er utsatt:
Om tre år skulle et dobbeltspor pa Vest
foldbanen mellom Barkåker og Tønsberg
stå ferdig. Dobbeltsporet skulle gi både
bedre kapasitet og kortere reisetid. Na er
prosjektet til 8oo millioner kroner lagt på
is inntil videre og vil ikke bli påbegynt før
en gang etter 2005.

NSBs store suksess-prosjekt, Jærbanen,
kan se langt etter dobbeltspor mellom
Sandnes og Stavanger. Sporet skulle tas i
bruk 2007 og ville gitt en betydelig kapa
sitetsøkning på den populære strek
ningen. Nå vurderer Jernbaneverket
innga samarbeid med private for å få by -

get banen.
Det skulle også bygges en ny godster

minal på Ganddal ved Stavanger for å gi
bedre effektivitet og tilbud til godsmarke
det på Nord-Jæren. Terminalen til 274 mil
lioner skulle stå klar i 2005/6, men er fore
løpig lagt på is.

I Bergen skulle det bygges to nye spor
til Fløen, men også dette prosjektet til 103

millioner kroner, er nå utsatt.

Usikker:
En ny jernbanestrekning mellom Farrisei
det og Porsgrunn til 2 milliarder kroner,
skulle opprinnelig bli påbegynt i perioden
2005—il. Na er det usikkert om den nye
hanestrekningen vil bli bygd. Parsellen
ville redusert kjøretiden mellom Larvik
og Porsgrunn med 22 minutter.

Oslo-området prioriteres
Togpendlere i Oslo-omradet kan imidler
tid forvente bedre tider. Det nye dobbelt-

Av AUDUN GARBERG

Et offentlig-privat samarbeid (OPS) kan
innebære at et helt eller delvis privat eid
selskap får ansvar for å bygge en bestemt
jernbanestrekning, og eventuelt vedlike
holde den i et visst antall år. Det private sel
skapet finansierer utbyggingen, mens det
offentlige garanterer tilbakehetaling i løpet
av en fastsatt periode. Det offentlige fører
også tilsyn med utbygging og vedlikehold.

Dobbeltspor
Jernhaneverket ønsker samarbeid med
private for å anlegge dohbeltspor mellom
Stavanger og Sandnes, samt hygge ny

gingen er første del av et nytt dobbeltspor
mellom Skøyen og Asker som skal stå fer
dig før 2012. Det vil øke kapasiteten på

godsterminal for Stavanger-området på
Ganddal. Utbyggingssjef Truls Oppen i
Jernbaneverket forteller at de har vært i
kontakt med private som er interessert i å

strekningen, slik at man kan kjøre flere
tog og unnga at forsinkelser på ett tog for-
planter seg til andre.

samarbeide om utbygging. Sannsynligvis
vil det bli opprettet et eget selskap med
flere aksjonærer som skal ta seg av den
private delen av investeringene. >
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Struper jerniane-investeringer
Bevilgningene til investeringer i

jernbane ligger langt under hva

Stortinget har vedtatt. Dermed

blir en rekke viktige prosjekter
lagt på is.

Av AUDUN GARBERG

—
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Det er høyere avgifter på bygging avjernbane enn på veibygginq.

Momsfordeler
for veibygging Investeringer i en rekke jernbanestrekninger er lagt på is i mangel av offentlige bevilgninger. Jernbaneverket mener samarbeid med

private kan bidra til utbygging av blant annet ny bane på denne strekningen mellom Farriseidet og Porsgrunn. Det vil kutte reiseti
den med 22 minutter.

sporet mellom Sandvika og Asker er frem
skyndet og skal stå ferdig i 2005 — to år tid
ligere enn opprinnelig planlagt. Utbyg

.%-

r’rivate kan redde jernbaneprosjekter
Samarbeid med private kan redde
jernbaneinvesteringene. Dobbelt-
spor på Jærbanen er aktuelt prø
veprosjekt.

K r Politikere å gjøre behandlingen av være lavere, men
‘ investeringer, men statsbudsjettet. - nedbetalingen vil

ikke det burde ikke gjøre OPS kan være en vei vare i flere år. Minken

rviiridr det, sier Minken. Ved for å omgå mener den eneste
‘ ‘ I offentlig-privat budsjettskrankene. store gevinsten ved

• Forskningsleder samarbeid (OPS), Terskelen blir lavere, offentlig-privat

Harald Minken, ved dekker de private men det koster ikke samarbeid er at man

Transportøkonomisk investeringen i løpet staten noe mindre, sikrer fremdrift i

institutt, er skeptisk av byggeperioden, påpeker Minken. - byggeperioden.

til å bruke samarbeid mens det offentlige Risikoen faller i det - Kanskje får det

med private for å kan fordele utgiftene stor grad på det også flere til å by på

fremskynde til tilbakebetaling offentlige. De får en et anbud, men jeg

prosjekter. over mange år. Det fast forpliktelse på tviler på det.

- I praksis kan det kan gjøre det enklere utgiftssiden og en Dessuten har de som

hende at dette gjør å få flertall for slike usikker måte å dekke byr kanskje snakket

det enklere for prosjekter under den på. Summen vil seg imellom.
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> Dermed kan det bli byggestart på dob
beltsporet mellom Sandnes og Stavanger i
2005. I så fall vil banen til 8oo millioner
kroner stå ferdig tre år senere.

— Er et slikt samarbeid aktuelt på andre
strekninger?

Vi er blitt bedt av departementet om å
se på dette prosjektet først, men vi ser at
det er muligheter for å gjennomføre andre
prosjekter på denne måten også, sier
Oppen og nevner Gjevingåsen på Tron
derbanen, samt tre ulike prosjekter på
Vestfoldbanen (se egen sak).

Mer forutsigbar
Oppen avviser at privat finansiering vil
gjøre prosjektet dyrere, selv om investo
rene skal ha avkastning for pengene.

— I andre land som har gjennomført
slike prosjekter, har vi sett at de får 10 til
15 prosent mer igjen for pengene, sier
Oppen. En årsak er bedre koordinering, en
annen er forutsigharhet, når man ikke er
avhengig av Stortingets hestehandel om
statsbudsjettet fra år til år.

Over nyttår
I statsbudsjettet for 2003 lovet Samferdsels
departementet å vurdere OPS for «utbyg
ging av viktige jernhanestrekninger». Stor
tinget sluttet seg senere til ønsket om å se
nærmere på denne løsningen. I forslaget til
statshudsjett for 2004 vender Samferdsels
departementet foreløpig tommelen ned for
Jernbaneverkets forslag om OPS.

— De har ikke gjort tilstrekkelig for å
sannsynliggjøre at OPS har store fordeler
fremfor den vanlige måten å gjøre slike
investeringer på, sier politisk rådgiver
Alfred Bjørlo (V) i Samferdselsdeparte
mentet. Bjørlo lover at departementet vil
komme tilbake til saken i forslaget til
Nasjonal transportplan som kommer over
nyttår.

I 2004 blir det konkurranse på
norske jernbaner. Men passasjerne
vil neppe merke noen forskjell.

Av TONE MIKALSEN

NSBs monopol er snart en saga blott. Sam
ferdselsminister Torild Skogshol rn lar NSB
konkurrere med andre togselskaper om
det som i dag er NSBs persontrafikk. i før
ste rekke legges togtrafikken på Gjøvikha
nen og Vossehanen ut på anbud fra 2004.

Andre strekninger følger etter fra 2006.

-- Jeg tror det må være mulig å drive
bedre enn NSB gjør i dag, sier forsknings
leder Harald Minken ved Transportoko
nomisk Institutt.

han tenker da pä at NSB ikke er særlig
flink til å overholde rutetahellen, noe som
har irritert mang en passasjer.

Politisk strategi
— Men er ikke det på grunn av dårlig infra
struktur?

— Det har vel ikke bare med infrastruk
turen å gjøre. Når NSB skylder på infra
strukturen, er det delvis en politisk stra
tegi for å få mer penger til jernbanen, sier
Minken.

Samferdselsdepartementet bevilger årlig
1,4 millioner kroner til NSB og vil under
søke om de kan få mer for pengene. Depar
tementet legger sterke føringer og bestein
mer både rutetilhud og billettpris.

— Passasjerene pa toget vil trolig ikke
merke noen forskjell når persontrafikken
havner på anbud, sier Minken.

I løpet av tre år har NSB mistet
fire millioner passasjerer. Buss og
bil stjeler stadig reisende.

Av TONE MIKALSEN

NSB hadde en svak økning i antall passa
sjerer hele 90-tallet, men da vi begynte å
skrive år 2000 fikk økningen en brå stopp.

—Flere ulykker med tog, deriblant Asia-
ulykken, var nok n av årsakene til at pas
sasjerne begynte å svikte oss. I tillegg
hadde vi lokforerrnangel, noe som førte til
et redusert rutetilbud, sier informasjons
sjef Prehen Colstrup i NSB.

NSB skal skjerpe seg
(:olstrup mener også at noen av årsakene
til passasjersvikten er utbedring av vei
nettet, deriblant Ei 8, som gjør at folk fore
trekker å kjøre bil til Gøteborg fremfor å

Forretningsmuligheter
Det europeiske transportselskapet Con
nex vil konkurrere med NSB om å kjøre
tog i Norge. Jærhanen og strekningen Sta
vanger--Oslo står høyt på iinskelisten.

Konsernet har med sine 3500 tog Opp

arbeidet seg betydelig kompetanse på
sportrafikk, og regnes for å være den frem
ste utfordreren til NSB hvis konkurransen
innføres om to år slik politikerne legger
opp til. Connex kjører egne tog i land som
England, Frankrike, Tyskland og Sverige.

I Storhritannia har selskapet fått hard
kritikk, blant annet for å ikke overholde
rutetider og for å ha vogner i dårlig tek
nisk stand. Connex i Norge vil ikke kom
mentere dette til Natur & miljø.

Men det er ikke bare kritikk som rettes
mot selskapet. Connex kjører blant annet
strekningen Kiruna—Stockholm og k’
tilby passasjerene restaurantvogn m’
høy standard samt kino, noe mange pas
sasjerer er svært fornøyd med.

Kutter kostander
I forbindelse med konkurransen på skin
nene har NSB kuttet kostnader 300 mil
lionerforå effektivisere driften. Kommuni
kasjonsdirektor i NSB, Audun Tjomsland,
mener likevel at ingen jernbanestrekning i
Norge klarer seg uten suhsidier.

— Hvordan skal dere møte konkwTansen på
skinnene?

— Vi er inne i en stor forbedringsprosess
for å dekke kundenes behov og for å kjøre
tog billigere. Dessuten har vi kjørt tog i
Norge i hundre år. Det er et godt utgangs

ta toget, samt frislepp av busskonsesjoner.
— I tillegg har den økte transportkon

kurransen ført til lavere flypriser, sier Gol
strup.

1-lan sier at de nå er nødt til å La toget på
skinnene igjen. Resepten er punktlighet
og at det skal være enkelt å kjøpe togbil
lett. NSB skal også ta en nærmere titt på
hillettprisene sine. For det er ingen hem
melighet at man kan spare hundrelapper,
dersom en velger bil eller buss som trans
portmiddel fra A til B.

Bilen hovedkonkurrent
Norway Bussekspress bekrefter at de har
hatt en svært positiv utvikling i passasjer-
tallet de siste tre årene. Mens nærmere 2,7

millioner passasjerer valgte å reise med
buss for tre år siden er tallet nå 3,2 millio
ner.

—1 fvoijår velgerfolk bussfremfor bane?

Eva Schou Hansen velger buss fremfor

tog når hun skal reise mellom Oslo og
Kristiansand. Og hun er ikke den eneste.

—Vi er mer fleksible og har blant annet
plassgaranti. Folk slipper å bestille hillett,
det er bare å møte opp, og er bussen full
setter vi opp en ny buss. I tillegg kjører vi
dit folk bor, og markedsundersokelser
viser at folk bor i gaavstancl til bussen, sier
markedssjef Sissel Istad i Nor-Way Buss-
ekspress. De anser først og fremst bilen
som en hovedkonkurrent til bussen

Attraktiv studentrabatt
Studenten hva Schou I hansen er en av
dem som velger å reise med buss fremfor
tog.

— feg velger buss fordi det er billigere og
fordi en kan få studentrahatt pa alle ruter,
sier hun mens hun venter på å gå om bord
i Sçtrlandsekspressen som skal ta henne til
Kristiansand. •

Tema: TOG
.—_ .a

—
- -

- _r •- =

Du merker neppe atjernbane-monopolet forsvinner

V_EJ -
. .—, -, .- —.

‘

________

- — ‘I——

.- .

Her kan privatbanene komme: Tog taper mot buss

punkt for å konkurrere. Vi kjenner de
lokale miljoene og ingen er bedre enn å
kjøre tog i Norge enn NSB, sier Tjomsland.

1-lan mener den hundre år gamle infra
strukturen er en viktig årsak til at punkt -

ligheten er vanskelig å overholde for NSB.
— Vedlikeholdsarheid på skinnene og

bare ett spor resulterer ofte i forsinkelser,
sier Tjomsland som etterlyser sterkere sat
sing på jernbanen. •

Disse prosjektene er aktuelle å bygge ut

gjennom samarbeid mellom offentlige

og private:

VESTFOLDBANEN: Krysningsspor på

strekningen Holm - Nykirke. Kostnad:

121 millioner kroner.
Dobbeltspor mellom Barkåker og

Tønsberg stå ferdig. Dobbeltsporet skulle

gi både bedre kapasitet og kortere reise

tid. Kostnad: 800 millioner kroner

Farriseidet-Porsgrunn 2 milliarder -

kutter kjøretid mellom Larvik og

Porgrunn med 22 minutter

I tillegg er det aktuelt å inkludere ved

likehold i avtalene.

TRØNDERBANEN: Tunnel gjennom Gje

vingåsen. Kostnad: 418 millioner kroner.

JÆRBANEN: Dobbeltspor Stavanger

Sandnes. Kostnad: 800 millioner kroner.

Ny godsterminal Ganddal ved

Stavanger. Kostnad: 274 millioner kro

ner. KiId: je,-.,baneverkt

Et Connex-tog ankoinmer London

Bridge stasjon. Selskapet kjører
tog i England, Frankrike, Tyskland

og Sverige. Nå



Det er tryggest på toget. Hvis man
har kontroll over mengde,
tidspunkt og hastighet. Nye tiltak
for sikkerhets- og
bremsesystemer er gjennomført
etter ulykkesåret 2000.

Av JORUNN GRAN

Jernbanen transporterer nesten halvpar
ten av alt gods som fraktes lengre enn 60
mil her i landet. Likevel frakter toget
ifølge NSB bare om lag fem prosent av alt
farlig gods, og Norge har ikke hatt virkelig
fatale ulykker med farlig gods på tog i
etterkrigstiden.

30 tankbiler eller ett tog
Transporten av flydrivstoff til Oslos
hovedflyplass på Gardermoen er ett av
unntakene fra tankbil-trenden. Valget av
tog ble begrunnet med sikkerhet, de vel
éri million literne med flydrivstoff som
fraktes hvert døgn til Gardermoen, ville
trengt 25 til 30 tankhiler i døgnet.

Flydrivstoff har høy tenntemperatur,
og vil vanskelig antennes for eksempel
ved et togvelt. Men lekkasje til vassdrag på
Romerike kan få alvorlige miljøkonse
kvenser. Det lokale brann- og redningsve
senet ser det likevel ikke som en risikabel
affære at én million liter flydrivstoffdag
lig blir transportert gjennom et meget tett
befolket område på Østlandet.

—Vi har gjennomført øvelser med tanke
på uhell med flydrivstoff, og har for så
vidt en viss spesialberedskap i og med at
vi er brannvesen for områdene Romerike
og Kongsvinger, sier varabrannsjef Fred
Øystein Andersen ved Nedre Romerike
brann- og redningsvesen.

Kunne gått ille
I april 2000 braste et godstog lastet med
brannfarlig, komprimert gass inn i et stil
lestående tog på Lillestrøm stasjon. Kolli
sjonen resulterte i lekkasje av propan og
antenning av gassen, men ingen ble skadd
under ulykken. Jernbanetilsynet oppsum
merte i ettertid ulykken slik: «Ulykken på
Lillestrøm hadde potensial til å bli en
ulykke med tap av mange menneskeliv og
store materielle ødeleggelser. Mer enn to
tusen mennesker ble evakuert de fem
dagene brannen pågikk.»

Vesentlige tiltak manglet
Selskapet CargoNet har ansvar for gods-
transporten på norske jernhaneskinner.
Ifølge trafikksikkerhetssjef Knut Mo i
CarguNet AS er det blitt gjort en del
endringer etter ulykkene på Asta og lille-
strøm i 2000.

— Vi følger opp med tiltak etter ulyk
kene, og blir fortsatt fulgt opp av Jernha
netilsynet. Både tekniske ting og måten vi
gjør ting på er blitt endret de siste årene,
sier Knut Mo.

Bedre bremsesystemer er ett av tilta
kene som er gjort som følge av ulykkene,
og risikoanalysene som kommisjonen
etterlyste 2000, blir ifølge Knut Mo gjort
fortiøpende ved igangsetting av nye ope
rasjoner.

Kappløp med farlig gods?
Mange vil flytte enda mer gods til tog
skinnene. Men togtransport må skje fo’
og billig. Ifølge de fire transportetaten
nasjonale transportplan 2006—2015 må
systemet for avgifter endres slik at trans
port på sjø og jernbane blir både billigere
og enklere enn veitransport. Kravet om
høyt tempo og lav pris ble også papekt av
det såkalte Sårbarhetsutvalget 2000.

Utvalget framhevet risikoen knyttet til
transport av farlig gods, og satte denne
risikoen i forhold til transportbedriftenes
press om å redusere kostnader samtidig
som de skal bruke ny teknologi og kortere
tid.

Likevel mener ikke generalsekretær
Tore Killingland i Norges Naturvernfor
bund at det er snakk om et kappløp med
farlig gods her.

— jeg skulle på en måte ønske det var et
«kappløp» her, som resulterte i en rask
overgang fra vei til bane. All statistikk
viser at bane er sikrere enn vei. Jernbanen
bruker en kjørevei som er dognkontinu
enig overvåket av Jernhaneverket. Det vil
veiene aldri hli.•

Naturvernforbundet foreslår å
bygge en nyjernbane langs

sørlandskysten, i stedet for å
bygge ut E18 til fire felt.

Av AUDUN GARBERG

Forslaget innebærer ny jernbane fra
Skorstøl sør for Kragerø, via byene Tvede
strand, Arendal, Grimstad og Lillesand til
Kristiansand. Idag går jembanelinjen i inn-
landet ned til Kristiansand og bommer der
med på befolkningssentrene langs kysten.
Naturvernforbundet frykter at utbygging
av Ei8 og E39 vil svekke banen ytterligere.

— Agderbanen vil for eksempel ta deg
fra Kristiansand til Arendal på bare 35
minutter eller fra Arendal til Grimstad på
7’>.minutter. Agderbanen er langt bedre for
.de mennesker, miljø og samfunnet som
helhet enn videre utbygging av Ei8, sier
generalsekretær Tore Killingland i Norges
Naturvernforbund.

— Naturvernforbundet legger vekt på at
jernbanen må avlaste vegnettet for tra
fikk. Derfor må jernbanen på Sørlandet
brukes ikke bare til trafikk til og fra Oslo-
området, men også til lokaltrafikk mel
lom byene. Den lokale trafikken utgjør et
stort volum som det er umulig å overføre
til dagens bane i innlandet, sier Kuling
land.

Kystkommunene den foreslåtte nye lin
jen vil passere, har til sammen 150 000

innbyggere, hvorav om lag 5400 i dag
pendler mellom forskjellige kommuner
på strekningen mellom Kristiansand og
Arendal.

Naturvernforbundet anslår byggekost

Mens norske jernbaner avspises
med 1,3 milliarder til
investeringer, skal svenskene
bruke om lag 7,5 milliarder årlig
frem til 2015.

Av AUDUN GARBERG

Sverige planlegger en storst ut investering
i jernhane. I alt ioo milliarder svenske
kroner skal investeres i perioden 2004—15.

Det tilsvarer om lag i,cj milliarder norske
kroner årlig. 1 tillegg kommer 38 milliar
der svenske kroner til drift og vedlikehold
i perioden.

Til sammenligning skal det investeres
86 milliarder svenske kroner i veier, samt
brukes 87 milliarder på vedlikehold av

eksisterende veinett.
Nord i Sverige er arbeidet med å bygge

Botniabanan godt igang. Banen skal gå fra
Nyland, noen mil nord for Sundsvall,
langs kysten nord til Umeå. Arbeidet star
tet i 1999 og i 2008 skal Sverige ha fått i
mil ny jernbane. Da vil reisen fra Nyland
til Umeå med tog ta en time og femten
minutter. Både persontrafikk og godstra
fikk kan gå i opptil 250 kilometer i timen.
Det svenske baneverket regner med at
banen vil redusere utslippene av klima-
gassen C02 med 54 ooo tonn årlig som
følge av at gods og persontransport blir
flyttet over på jernbane. Bygging av banen
er kostnadsberegnet til 10,9 milliarder
svenske kroner.

Svenskene har sett at investeringer i
jernbane gir avkastning. Svealandsbanen

mellom Enskildstuna og Stockholm er
delvis nybygd og delvis oppusset. I dag er
trafikken syv ganger større enn i 1993, før
banen ble opprustet.

Fra hovedstaden til Göteborg og Malmö
går høyhastighetstoget X2000. Toget bru
ker tre timer på den 455 kilometer lange
strekningen fra Stockholm til Göteborg,
mens det tilbakelegger de kilomete
rene fra Stockholm til Malmö på og fire og
en halv time.

I arbeidet med Norges nasjonale trans
portplan for perioden 2006 til 2015 har
jernbanen fått klar beskjed om å holde
seg innenfor dagens nivå på investe
ringer. Det betyr at investeringene blir på
1,3 milliarder kroner årlig i overskuelig
fremtid-. i’ prosent av nivået i vårt nabo
land. I

- -

___________

Foreslår ny Sorlandsbane
nadene for den nye banen til 7,5 milliar
der kroner. I tillegg kan man eventuelt
bygge en ny jernbanelinje fra Skorstøl via

Kragerø til Porsgrunn. Dermed ville Vest
foldbanen bli knyttet sammen med Sør
landsbanen.•

Eksisterende jernbane

Forslag til nyjernbane

Farlig gods - trygt på skinner

Bo

Neslandsvatn

I
Grimstad

Lillesand

Sverige satser stort
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Av JOR(JNN GRAN

Du har kanskje opplevd å sitte i bren
nende varm bil pä en fremmed motorvei i
utkanten av en utilgjengelig storby? Og
r’ har kanskje endt opp med å parkere
%n på et sted du var usikker på om du
noensinne ville finne tilbake til — for der
etter å forsøke å ta deg inn i denne tilsy
nelatende utilgjengelige storhyen? Men
likevel har du kanskje ennå ikke konklu
dert med at du like gjerne kunne satt igjen
bilen hjemme i gamlelandet? Da våger vi
påstanden om at interrail med familien er
den mest smertefrie ferien dere kan unne

dere. Og en relativt miljøvennlig ferie.

Snakk om forventningene!
Interrailerne kalles togloffere. Det betyr
ikke nødvendigvis at det er bare-bare å ta
med seg hele familien på en slik tur. Start
planleggingen mange måneder før dere
skal reise, og la alle få lov til å lufte hvilke

forventninger de har
til turen god tid i for
veien. Det kan for
eksempel være en god
id å sette seg ned med
Europa kartet og la
hvert famliemedlem

krysse av sitt drømmemål. Det er også en
vcldig god idé å snakke sammen om hva
det innebærer å oppholde seg i 8—io timer
på ett og samme tog. Og det er en god stra
tegi dersom dere blir enige om hvilke
hegrensninger dere skal lage for turen.
Dropp aktiviteter og reisemål som ikke
kan tilrettelegges for alle i familien.

Hver sin sekk
Ingen ekte interrailer lar noen andre bære
hagasjen sin. Dette gjelder også de minste.
En smaskolegutt eller -jente klarer helt
fint både å pakke, bære og ta vare på haga
sjen sin gjennom Europa. De må bare få
vite om det pa forhånd.

Invester i ryggsekker som passer til de
enkeltes rygger. Bli enige om hvor mange
klesplagg hver enkelt skal ha med — og
hold dere til reglene! Verken far eller mor
har lov til å ta med en skjorte eller genser
ekstra når pakkelista først er skrevet. Men
far og mor har lov til å ta med vaskepulver
og førstehjelpssaker i tillegg. Og kreditt-
kort.

Sov hver natt
Et reisefolge er aldri mer uthvilt enn det
trotteste leddet. Selv om interrailferien
kan bli veldig rimelig hvis dere satser på å

sove gjennom lange togstrekninger, kan
ferien bli en mareritt hvis ikke alle klarer
å sove på toget.

Prøv dere fram! Mange jernbaneselska
per tilbyr relativt billige senger i kupeer
med air condition. Og dere vil oppleve at
de som kjøper slike senger som regel ikke
er interessert i å forstyrre sine medpassa
sjerer. Altså er det store muligheter for en
god natts søvn. Vel å merke dersom dere
husker å fortelle minstemann hva han
skal gjøre hvis han må på toalettet i løpet
av natta. I Sør-Europa blir de sovende
nemlig innelåst i kupeene...

Planlegg dagen!
Barn på tur liker å vite hva som skal skje.
«La oss se hvor vi havner i dag» er ikke en
god strategi når du loffer med barna. Lag
en plan for dagen før dere reiser videre.
Det å finne et sted å bo, må ha prioritet.
Følgende tre-trinns-modell fungerer godt:

i. Komme fram til dagens mål.
2. Finne et sted å bo.
3. Gjøre barnas yndlingsaktivitet.

Det kan bety at barna må vente mens
én av foreldrene mens sjekker ut overnat
tingsstedet dere har reservert. Eller det
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Glem lange dager på motorveien. Glem kranglete barn i baksetet. Glem parkeringstrøbbel ved Europas turistperlerfa toget på ferie - vi viser deg hvordan! toget
LI — ------ -- -

‘I,

Venter på far:
La barna vite
at ting kan ta
tid.
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kan hende at barna må traske med mor
eller far på en liten bomtur. Og det kan
bety at dere som foreldre oppdager even
tyret ved å bade eller spille volleyhall
klokka ett på flat ta.

Ikke i herberget
Mange forhinder togloffing med sovepo
ser og ungdomsherherger. Vi anbefaler
dere i stedet å legge igjen soveposer og lig
geunderlag hjemme. Bo på hotell! Når
dere reiser som familie, vil dere ofte
kunne få lage deres egen lille suvesal pà
hotellet, og prisen hehøver ikke bli skrem
mende høy.

Men forlat ikke togstasjonen dere
ankommer før dere har huoket hotell. Alle
rimelig store togstasjoner i Europa har et
kontor for hotell-booking. Der kan dere
gjøre virkelige kupp! Noen ganger betaler
dere et lite gebyr, andre ganger ingenting.

Ta med underholdning: Finn en god bok

som kan gå på omgang på tvers av

aldersgrensene.

Dere oppgir hvilke behov dere har, og
hvor mye dere kan betale, og de finner all
tid et rom til dere. Også midt i høyse
songen. Også midt i metropoler som
Amsterdam og Paris. Styr imidlertid unna
hooking-kontorene som bare selger
enkelte kjeder. Da blir det fort dyrt.

Underholdning
Vær klar over at lJtlandet kan være ver
dens kjedeligste land for et barn eller for
en tenåring. Ikke sats på at «Se, en kirke!»
eller «Her harde et fantastisk museum!»
vil være underholdning nok for de yngste.
Sats heller på alle de sikre kortene som
dere vanligvis benytter når dere er pà hyt
tetur i dårlig vær. Kortstukk, yatzy, elek
troniske mini-spillemaskiner, cd- eller
mp3-spiller kan gjøre fiasko-etapper til
suksesshistorier. •

Interrail er ikke lenger bare et tilbud til skole-

trette ungdommer. Nå kan mor og far, store

søster og lillebror eller bestemor og bestefar

reise ubegrenset i Europa med interrailbillett.

Og stadig flere utenom de tradisjonelle inter

raileme velger fleksibel togbillett når de reiser

på ferie.

Ifølge NSB5 produktansvarlige for interrail -

Wenche Berger - benytter etterhvert mange

voksne og godt voksne interrailbilletter når de

skal omkring i Europa

- Om lag 3000 voksne over 26 år kjøpte

interrallbillett i 2002, og mange av dem er i

aldersgrupper som gikk glipp av interrailtilbu

det da de var yngre, sier Wenche Berger.

Likevel er ikke NSBs kampanjer spesielt

opptatt av å få flere ferierende familier over

på togskinnene. Til det er billett-tilbudet rett

og slett for billig. Og målgruppene for flinke til

å finne billettene uten hjelp av reklamekam

panjer.

Billettinformasjon
)

• Du finner mye nyttig informasjon på nett-

stedet www.interrail.no.

• Billettprisene i 2003 var 4530 kroner for

voksne over 26 år, 2265 kroner for barn

under 12 årog 3210 kroner for den tradi

sjonelle interrail-gruppen. Disse prisene

gjelder for én måneds reise i hele Europa,

og vil ifølge NSB sannsynligvis bli noe opp

justert 2004.

• Skal du ikke reise i hele Europa, kan du

kjøpe en billigere billett som ikke gjelder i

alle land, og prisen er redusert hvis du både

velger færre reiseland og kortere ferie. En

12-dagers tur gjennom Danmark, Tyskland,

Sveits og Østerrike, vil for eksempel koste

2180 kroner hvis du er over 26 år.

• Det koster ikke mye å reservere plass på

lange togstrekninger. Mange tog kreve

du betaler et lite tilleggsgebyr. Men se

tog som franske TGV kan du få billige plass-

billetter, bare du velger riktig ukedag og

klokkeslett.

• Interrailbilletten gjelder ikke i det landet der

du kjøper billetten. Dere må derfor kjøpe

separat billett ut av Norge.

De beste ta-med
tipsene!
• Bok for høytlesning - en bok som alle kan

like, for eksempel Gaarders Kabalmysteriet

eller Orwells Animal Farm.

• Splitt-plugger (så mange dere trenger) og

flere sett med øreplugger til

walkman/mp3-spiller, slik at flere kan lytte

samtidig.

• Kart! Kjøp en omfattende veibok som ikke

veier for mye. Automobile Associations

Road Map for om lag 100 kroner er helt 0k.

• Ordbøker! Lær dere noen setninger på språ

:t-’.

_________

Eldrebølge på toget

Fra beach til stolheis: Svøm i Middelhavet den ene dagen, og bestig en topp i Alpene

neste dag! Så enkelt kan livet være hvis du velger togferie.

Hold deg orientert og

Rimelig storbyferie: Toget tar deg inn i

hjertet av de store byene. Etter å ha

booket et meget rimelig hotellrom kan

du innta gatene og severdighetene.

EI / .
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KRONIKK

Av ALFRED FIDJESTØL

Jonas sitt liv og virke er mangfaldig. Gjen
nomhrotsverket som gjorde han kjend
langt utanfor dci akademiske krinsane,
kom seint. Fyrst i då Jonas var 76 år
gamal, gav han ut bestseljaren Das Prinzip
Vcrantwortung, (Prinsippet Ansvar), som
selde utrulege 200 000 eksemplar berre i
Tyskland.

Etikken forelda
All tradisjonell etikk er forelda, hevdar
onas i denne boka. I den teknologiske

sivilisasjonen har makta vår over verda
auka så radikalt at rammene og vilkåra
for den tradisjonelle etikken er sprengde.
Kvifor får vi dårleg samvit når vi kjem for
seint pâ jobben, men ikkje når vi flyg på
ferie til Sør-Frankrike? Kvifor vert vi
rasande om nokon slår eit barn på gata,
men er likegyldige når vi høyrer at regje
ringa legg opp til ytterlegare å auke olje
utvinninga? I [ans Jonas meiner svaret på
desse spørsmåla ligg i misforholdet mel
lom konsekvensane av dci nye handling-
ane våre og føresetnadene for den tradi
sjonelle etikken. Samvitet vårt, den
moralske intuisjonen vår og oppfatning
ane våre av kva som i det heile er moral
ske spørsmål, heng fast i den tradisjonelle
mo rallæra.

Samtidsetikk
Problemet med den tradisjonelle etikken
er at han er ein samtidsetikk og ein nabo-
etikk. Alle dci ulike etikkane opp gjen
nom religions- og filosofihistoria har still
teiande hatt som føresetnad at dci som er relevante
for etikken, er våre næraste, dei vi er i lag med her og
no, det vi kan fornærme, glede, slå og drepe. I vår tid
har summen av handlingane våre konsekvensar som
når så uendeleg mykje lenger, både i tid og rom. Den
moderne teknologieri har gjeve oss heilt nye krefter
og moglegheiter. Dci fjerne og langsiktige konse
kvensane er vortne etisk relevante.

Dette representerer ein ny grunnsituasjon for all
moralfilosofi. Aldri tidlegare har etikken måtta
reflektere over kva konsekvensar handlingane våre
vil kunne fà om i oo år på andre sida av jorda. Med dci

tradisjonelle etikkane har vi med det beste samvitet
kunna øydeleggje planeten og svelte i hel millionar
av menneske, fordi vi er lærte opp til å fokusere på dci
nære og kortsiktige konsekvensane. Den nye tida,
treng ein ny etikk; ein ansvarsetikk!

Nye plikter
Ansvarsetikken til Jonas er likevel ikkje noka ny
moselov med eit sett av fiks, ferdige hod. Boka held
seg for det meste eitt nivå under og freistar å gjeve ei
filosofisk grunngjeving for kvifor mennesket i det
heile har ansvar for livet på jorda, kvar dette ansvars

omgrepet kjem frå og korleis det vitskaplege verdsbi
lete frå renessansen og utover har makta å luke vekk
kategoriar som ansvar, plikt og normativitet frå natu
ren. Men nokre ålmenne handlingsreglar lèt seg leie

frå ansvarsetikken. Her kan vi trekke ut fire nye
‘kter for menneska: Plikta til kunnskap, plikta til å
handsame det usikre som det var sikkert, plikta til å ta
makt over avmakta og plikta til å sjå for oss konse
kvensane av handlingane våre.

Plikta til kunnskap
Kunnskap speler ei mykje viktigare rolle i ansvarse
tikken enn i tidlegare etikkar. Kva som er rett og gale
og godt og vondt i denne etikken er ikkje ei sak for
den einskilde åleine og hennar samvit og etiske
refieksjon. Det føreset til dels avansert vitskapleg
kunnskap. Ingen kunne på førehand tenke seg at driv-
gassen i moderne kjoleskåp kunne tynne ut ozonlaget
i stratosfæren. Ingen hadde høyrd om drivhuseffekten
di fossile energikjelder fyrst vart tekne i bruk. Vi er i
etisk forstand overlatne til vitskapen på ein heilt ny
måte. Vi har difor ei plikt til å skaffe oss kunnskap,
ikkje berre som ei individucli fordring om å skaffe oss
kunnskap om dci langsiktige følgjene av handlingane
våre, men bg på samfunnsnivå har vi plikt til å prio

-re vitskaplege forskingsprogram om dci langsik
ige, moglege konsekvensane av inngrepa våre.

Men kunnskapen om dci framtidige konsekven
sane vil aldri kunne verte total. Plikta til kunnskap
vert berre meiningsfull om vi aksepterer at det alltid
vil vere eit element av uvisse i tilknyting til denne
kunnskapen. Vi må difor lage oss nok re prinsipp for
korleis vi skal handtere denne uvissa. Mellom anna
meiner Jonas at vi må gje dci dårlege prognosanc føre
rang framfor dci gode, fordi følgjene dersom dci dår
legaste prognosane skulle slå til er utan samanlikning
meir alvorlege enn følgjene dersom det i ettertid
skulle vise seg at vi utan grunn hadde sett i verk til
tak. Sjølv relativt låg risiko kan rettferdiggjere radi
kale tiltak. Vi må handsame det usikre som om det
var sikkert.

Makt og avmakt
Vi har som ei tredje plikt, plikt til å vinne attende
makta over den teknologiske utviklinga. Jonas trek
kjer, som så mange før han, fram Francis Bacon
(1561—,626) som den som tydelegast har sett ord på
det makt- og undertrykkingsforholdet naturen er
underlagt i opplysningsprosjektet. På Bacons tid vart
den tradisjonelle kontemplative innstillinga til natu

Handle slik at verkna
dene av handlingane
dine lét seq sameine
med framhaldet av
ekte menneskeleq liv
på jorda.

Tyskland Hans Jonas
1903-1993

ren bytta ut mcd ei aktivt undersøkjande, manipule
rande og inngripande innstilling. Mennesket skulle
ikkje lenger beundre, men utnytte naturen! Dette pro
grammet har vore så vellukka at det i vår tid har slått
over i sin ironiske antitese, der vi ikkje lenger har
makt over naturen ved hjelp av teknologien, men der
den teknologiske utviklinga driv seg sjolv autonomt
og ustyrleg og slik har teke makta over oss. Jonas mci-
ner vi på ett tredje nivå i denne dialektikken mellom
makt og avmakt må vinne attende makta over den
teknologiske utviklinga. Vi må som kollektive poli
tiske aktørar ta attende den politiske styringsmakta
over teknologien.

Plikta til førestelling
Desse tre nemndc pliktene er kollektive og politiske
plikter. Men ei av pliktene i ansvarsctikken er i
hogaste grad ei oppmoding til kvar einskild av oss, og
det er ikkje ein gong ei handlingsplikt, men ei tenkje
plikt. Vi er nemleg ansvarlege for cmosjonelt å ta inn
over oss dci konkrete lidinganc som ligg i andre
enden av handlingane våre. Liksom dci fleste av oss
naturleg får empati for dci som hr urett mellom våre
næraste, må vi forfinc empatien vår til tg å kunne
innlemme dci som om ioo år på andre sida av kloten
kjem til å lide på grunn av oljcforhrukct ditt og mitt
i dag. Ordskiftet omkring den menneskeskapte driv
huseffekten vert oftast veldig teoretisk. Det handlar
om alternative scenarium for tcmpcraturutvikling,
om utsleppskvoter, reduksjonsforpliktingar, tal og
prosentar. Det er ei moralsk fordring å sjå bak desse
tala. At viser for oss ansikta til dci som om hundre år
må flykte frå heim og grunn på grunn av flaum. At vi
kjenner smerta til dci som svelt når hreanc i Himalaya
er smelta for godt og dci livgjevande elvane er tørr
lagde. Vi må gje dessc ansiktslause offera for våre
handlingar ett ansikt i vår eiga førestelling.

Dette er sjølvsagt berre eit lite innhlikk i nokrc av
tankane til Jonas. Jonas dreiv mcd mykje meir enn
miljøfilosofi, og miljøfilosofien hans inneheld mykje
meir enn desse strøtankane. I Tyskland vart dci seine
skriftene hans ei viktig inspirasjonskjelde for den
grøne rørsla. Mcd too-årsjubileet for fødselen hans, er
det på høg tid at vi tg i Noreg får opp augo for Hans
Jonas.•

Alfred Fidjestøl har hovudfag i filosofi og kjem i februar

med bok om Hans Jonas på Univers,tetsforlaget.

HANS JONAS - 100 ÅR

Etikk for den
teknologiske sivilisasjonen
Den tyske miljøfilosofen Hans Jonas ville vore 100 år i år. I Tyskland vert
dette markert slik han fortener, med ei rad akademiske tilstellingar, fleire
bokutgjevingar og eit eige Hans Jonas-frimerke I Noreg derimot er Jonas
heilt ukjend, og det er synd - for ossI

Handle so, dass die Wirkungen deiner
H” “verträglich sind mit

:echten menschlichen

22O
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Kvifor får vi dår
leg samvit når vi
kjem for seint
på jobben, men
ikkje når vi flyg

- på ferie til Sør-
Frankrike?

Vi er nemleg
ansvarlege for
emosjonelt å ta
innover oss dei
konkrete liding
ane som ligg i
andre enden av
handlingane
våre.
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«Landet Gud skapte i
Namibia er landet Gud skapte i sinne, sier buskmennene. Men for en fotograf og naturforsker

er sanddynene og ørkenlandskapet en åpenbaring av en annen verden.

sinne»

Tekst og foto: TOM SCHANDY

Namibia er et tørt land med mye sand og mye stein. Kan

du se skjønnheten i det nakne landskapet, er Namibia

uten tvil et av Afrikas vakreste. Står du ved Sossusvlei i

den 50 ooo kvadratkilometer store Namib-Naukluft
nasjonalpark en tidlig morgen, må du være enig. Sanddy
nene er de høyeste i verden, over 300 meter, og de gløder
rødt i morgensola. Under de enorme dynene vokser
grønne kameltorntrær som en voldsom kontrast til rød
sand og blå himmel. Vi er midt i et av Afrikas største ver
neområder. Inne i parken er du omgitt av sand på alle kan
ter— i en radius på 75 til 250 km. Et av de mange spen
nende stedene i denne ørkenen er Dead Vlei — døde kamel
torntrær omgitt av gigantiske sanddyner. Her endte en
gang ei elv sine dager. Den ga grobunn for trær — inntil
heten kvelte både elva og trærne.

Sanddynene varierer fra nesten hvite
kystdyner til oransje og røde sand-

dyner i innlandet. Fargen som gjør den namibiske ørke
nen rødgiødende ved soloppgang og solnedgang, skyl
des rikelig med jemoksider i sanda.

Ekstreme tilpasninger
Mellom noen akasietrær treffer vi på den
vakre gemsbokantilopen. Få pattedyr er
bedre tilpasset det tørre klimaet
enn denne. Den klarer seg
med den fuktigheten
den får gjennom
næringen —

og

Elefant i sol-
nedgang ved
vannhullet.

Et dødt
kameltorntre i
Dead Vlei. Det ble
rett og slett for
tørt

En merkelig ørkenplante,

Welwitchia mirabilis, som
kan bli opptil to tusen år

gammel.

Den vakre gemsbokantilo

. pen klarer seg i meget

tørre omgivelser.

li i



det er ikke mye. Men så satser den
da også hundre prosent på resirkulering.
Ikke ei dråpe forlater kroppen unødven
dig. Ekskrementene er knusktørre.

Små spor etter biller i sanda forteller at
det også er annet liv her. Mange arter har
helt spesielle tilpasninger for å klare livet
her ute. Selv om det er tørt, har ørkendy
rene i Namibia én viktig fordel. Takket være
den kalde Benguela-strømmen som driver
nordover langs kysten av Namibia, dannes
det av og til tåke. Og denne tåka driver inn
over ørkenen, ofte så langt som femti kilo
meter fra havet. Denne fuktigheten vet
ørken-dyrene å sette pris på. En spesiell bille
stiller seg på strategiske steder. Den spriker
med beina og skyter bakkroppen opp i
været. Dermed øker den overflaten for kon
densering. Når fuktigheten avsettes på bil
lekroppen, renner vanndråpene ned mot
munnen. Andre biller lager mini-mini voll
graver for å samle fuktigheten i sanda,
mens spesielle ørkenhusker legger sine 20

meter lange røtter nesten oppe i dagen for å
dra nytte av «tåkevannet».

Andre gjemmer seg dypt i sanda om
dagen og kommer bare fram om natta når
temperaturen er mer levelig, mens andre
unnslipper heten ved vekselvis å opp
holde seg i skyggen og i sola. En gekko
unnslipper den verste heten ved en «ter
moreguleringsdans». Den setter føttene
vekselvis ned i sanda, et forbein og et bak
hein samtidig.

Sanddynene i Namihia skyldes Orange
River sør i landet. Denne frakter store
mengder sand fra høylandet i Lesotho til
Atlanterhavet. Flerfra transportcrer Ben

guela-strømmen sanda nordover og avset
ter den langs kysten. Så er det opp til vinden
å blåse sanda innover landet. Hele Nami
hias kystlinje 1400 kilometer er ørken.
Her faller det mindre enn 20 millimeter
nedbør i året. Den nordlige delen kalles
«Skjelettkysten» og er også nasjonalpark.
Her har det vært mange skipsforlis opp
gjennom tidene. Om du overlevde, gikk du
likevel en sikker død i møte på den tørre,
øde kyststrekningen. Det var ikke uten
grunn at området ble kalt Skjelettkysten.

Livgivende vannhull
Innenfor sanddynene i nord ligger Etosha
nasjonalpark. Her er det ikke sanddyner,
men det er fortsatt tørt. Noe mer vegetasjon
fører imidlertid til at det her er et rikt liv av
savannelevende arter. Parken er på 22 000

kvadratkilometer og en av Afrikas mest
kjente. Her trives både elefanter, neshorn,
sjiraffer, gemshokantiloper og springbuk
ker i stort antall. De mange vannhullene er
de beste observasjorisstedene, for hit mä
dyrene komme i løpet av dagen — eller
natta — for å drikke. Elefantene kommer pâ
rekke og rad — i stort antall. Ved et vannhull
drikker nærmere hundre elefanter en etter
middag. Også sjiraffene må bort til vannet
for å drikke. De sprer ut sine lange hein for
i det hele tatt å komme ned til vannspeilet
med den lange halsen. Noen steder er det
opplyste vannhull om natta, og ved et til
felle kommer åtte neshorn fram for å
slukke tørsten. Få steder i Afrika kan du se
så mange neshorn på en gang.

Namihia er for øvrig kjent for sine
ørkenlevende bestander av både svart nes

bom, elefanter og løver. Det vil si indivi
der som lever i langt tørrere og ødsligere
omgivelser enn sine slektninger i Etosha
nasjonalpark. Bestanden av ørkenlevende
neshorn er truet. Det er bare rundt ioo
stykker av dem, og de trenger stor plass
for å klare seg. Leveområdene deres er ti
ganger større enn andre steder i Afrika —

nesten 2000 kvadratkilometer.
Ifølge buskmennene er Namihia «Lan

det Gud skapte i sinne», og følgelig er det
ikke mange mennesker som bor i dette
landet. Selv om landet er dobbelt så stort
som Norge, bor det bare r,6 millioner inn
byggere her. Buskfolket vet imidlertid å
klare seg i ørkenen. Det samme gjør him
hafolket i nord. De lever slik de alltid har
gjort i små leirhytter. Kvinnene går har
brystet og med rød leire smurt ut over
hele kroppen.

Om Gud ikke skapte et land som egnet
seg for folk og fe, skapte han i hvert fall et
land som er meget godt egnet for en foto
graf og naturinteressert. økologier -
interessant, og kanskje er det bare fti

grafer som virkelig kan utnytte all sanda i
ørkenen. Men orkenlandskapet er ikke
bare sand. En reise gjennom Nambia er en
reise i et stort antall ulike typer ørkener.
Her er steinørkener med små og store stei
ner, månefjell, åser og sletter. Ute på en
steinslette vokser den hotaniske kuriosi
teten, Welwitchia mirabilis, en plante som
kan bli 2000 år gammel. Ei stor plante
som likner på en svær, mørk salat — eller
en død hlekksprut. Den namibiske ørke
nen er full av merkverdigheter, og jeg er
glad jeg fikk oppleve noen av dem .. Naturkalenderen 2004. Den perfekte gave

til deg selv og til alle som har “alt”! En vakker
gave til daglig glede - en påminnelse om noen
av våre felles verdier og gode øyeblikk som
har gledet generasjoner, og som vi ønsker
kommende generasjoner også skal kunne

( glede seg over. 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.

Verv 1 betalende medlem og du får
kalenderen gratis. Verv 5 betalende
medlemmer og få 10 kalendere gratis.

NORGE5
.,,i. NATURVERNFORBUNO

Naturgiede
The joys ofnoture

Pris: kr 150 Medlemspris: kr 100

________________________________________________

Bestill på slippen nedenfor, via internett, www.naturvem.no/salg,

BESTILLINGSIOPONÉ t. ‘eIIerfaks,224O24
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RlekkuIfs idet

IekkuIfs idet
Les mer pa Interneftsidene vare:

:..

www. blekkulf . no!
En miljødetékliv Icerer!
• Hvor fort kan en hyene løpe?

- • Hva skjer i regnskogen?

Hi er ozonlaget for noe?

miljødetektiv oppdager!
Er det gresshopper der du bor?
Ta deg en tur ut og se hva du finner!
Blir søppelkassa alt for fort full?
Kanskje dere kan sortere mer?
Har du ettei naturen?
Si fra hvor du liker å være!
Selger nærbutikken miljøvennlige varer?
Gjør en miljøsjekk!

miljødetektiv har det moro!
Gå på

Gjør viktige miljøoppdrog’

Plakater

børskilt

Oppdrag

Forskjellige samlekort, som f.eks
klimakort, gårdslivskort
Overraskelser

• Lokale aktiviteter der det er klubber

Mer om Blekkulfs Miljødetektiver:

En selvstendig organisasjon:
Figuren Blekkulf ble skapt av forfatteren Bente Roestad.
Blekkulfs Miljødetektiver fikk fødselshjelp fra Norges
Naturvernforbund.
Vi er i dog en selvstendig organisasjon med egen økonomi
og eget styre, bestående av representanter fra henholds
vis lokale klubber, Norges Naturvernforbund og nærings
livet.

Kultur og miljø
Blekkulfs Miljødetektiver er en unik kombinasjon av bar
nekultur og et dypt miljøengasjement. bette særnorske
fenomenet har nå eksistert i 15 år, og en generasjon unge
voksne har allerede mye av Blekkulfs engasjement og inn
sikt med seg i bagasjen.

Støttespiller i nærmiljøet
Blekkulfs Miljødetelqiver er et tilbud til barna og skole
verket og har opparbeidet seg mye kompetanse på kom
munikasjon og utvikling av materiell på tema natur og
miljø. Vi tilbyr aktiviteter og nærvær der barna er.

Som miljødetektiv treffer du andre
miljødetektiver:
• brevvenner møtes gjennom bladet

du kan lese om I’a andre bljødetektiver gjør
kanskje du er så heldig å bo et sted der det er en
lokal Blekkulf klubb. Hvis ikke, kan dere Starte en.

Vi hjelper dere!

-jon
.Jekkulfs Miljødetektiver vil inspirere barn til :

oppdage vår fantastiske natur

oppdage sammenhengen mellom mennesker
og natur

4
oppdage miljøutfordringene og få tro på -•

fremtiden.

-

Forretnings ide:
Blekkulfs Miljødetektiver skal være et ressurssenter som
gjennom lek, læring og fargerike figurer inspirerer barn
til å bli aktive og glade miljødetektiver der de er, sammen
med familie, i barnehagen, på skolen eller i andre sammen-
henger.

bu f8r, bIantannet:
Blader med oppgaver, tegneserier og morsomt
og lærerikt stoff i året
Bursdagshilsen

Kjent av 75% av den norske befolkning
Blekkulf er en av Norges mest kjente og kjære barnef i
gurer. En markedsundersøkelse utført av 4-Fakta viser at
75% av Norges befolkning kjenner Blekkulfs
Miljødetektiver!

Arm i arm for fremtiden!



1. City of New Orle
ans: Johnny Cash

2 Big Train From
Memphis: Credence
Clearwater Revival

3. Railroad Son:
Lynyrd Skynyrd

4. Train Song: Nick
Cave

5. Midnight Flyer: The Eagles

6. Casey Jones; Grateful Dead

7. Me and Bobby McGee:
Kris Kristofferson

8. Nine Hundred Miles:
Woodie Guthrie

9. Train, Train: Blackfoot

10. Dra med Krøderbanen:

11. Desperadoes Waiting for the Train: Rita
Coolidge

12. Freight Train Comin’: Metallica

13. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to
Cry: Bob Dylan

En hund
etter varme
Som gårdshund på Energigården
i Brandbu er det ikke mer enn
rett og riktig med vannbåren .[‘‘

gulvvarme i hundehuset, mener
Bella (3).

St. Bernhards-hunder assosieres ofte
med snøskred og cognac. Det er høyst
sannsynlig en myte. Den moderne St.
Bernhard har imidlertid innrettet seg
mer i takt med tiden, og er godt forbe
redt på vinteren, slik som tre år gamle
«Bella» på energigården i Brandbu. l)en
er trolig Norges eneste hund med miljø-
vennlig fjernvarme i hundehuset.

Noen vil kanskje reagere på at vi
varmer opp et hundehus. Det virker vel
ikke helt miljøriktig, men vi har bare
lagt en sløyfe av varmekretsen under
hundehuset hennes. Hvis det er svært
kaldt, det vil si under 25 kuldegrader,
kobler vi det til. Det er med andre ord
en kuriositet, men det kan jo være fint
for Bella, ikke minst hvis hun blir gam
mel og giktisk forteller Bellas eier, Erik
Eid Hohle.

På hjemmesiden

www.Opprop.no

kan du lage din

egen under

skriftsaksjonog

se hvor mange

meningsfeller du

i cyberspace.

I dag florerer
underskriftsaksjo

ner i form av e

post uten at disse blir samlet noe sted. Det

inspirerte redaksjonen i Dagbladet.no

100 år siden
Arrhenius fikk
Nobeiprisen

i svenske forskeren oppdaget
drivhuseffekten, men kalte den
delen av sin forskning for en
hobby.

I år er det hundre är siden «drivhuseffek
tens far», den svenske forskeren Svante
Arrhenius, fikk Nobelprisen i kjemi. For
mer enn ioo år siden stilte han spørsmålet
om temperaturen på jorden på noen måte
ble påvirket av varmeabsorberende gasser
i atmosfæren, I (an gikk videre med å se på
hvilken effekt en dobling av karhondiok
sidmengden ville ha på det globale kli
maet. Siden har vi mennesker som kjent
fortsatt å diskutere akkurat dette.

Selv kalte Arrhenius denne delen av sin
forskning for en skarve hobby. Hans dok
torgrad fra 1884 var innen elektrokjemi,
og hans første undersøkelser handlet om
elektrisk polarisasjon, og senere om løs
ningers elektriske ledningsevne. Den var
så dårlig at han en stund var avskåret fra
en videre akademisk karriere. 1Jan fikk til

til å opprette et

nettsted for

underskrifts

kampanjer.

www.oporop.no er

inspirert av det

amenkanske

nettstedet

petitiononline.com.

Alle som ønsker

det kan opprette

sitt eget opprop,

såfremt de registrerer seg med navn og mobil

nummer.

slutt karret til seg en dosentstilling i
tipsala. Det ble starten på en lysende for
skerkarriere. Arrhenius fikk Nobelprisen
og ble leder for det svenske Nobelinstitut
tet.

Tipp
tognøtter
Nedenfor har vi samlet en del fakta om jern-

baner i forskjellige land. Finn ut hvilket land

som passer til hver enkelt opplysning. Etter

som du får oppgitt alle landene er det mulig å

bruke logikk og eliminasjon. Hvor mange rik

tige svar klarer du å resonnere eller gjette deg

fram til? Svar nederst på siden.

Land: a) Frankrike, b) Guyana, c) Etiopia,

d) Surinam, e) England, f) Nepal, g) Belgia,

h) Sør-Afrika, i) Sveits, j) Fiji k) Andorra,

I) Tyskland, m) Vatikanstaten, n) Norge,

o) USA, p) Tyrkia, q) Danmark, r) India.

1. I dette landet er samtlige jembaner for

tiden ute av drift.

2. Her ble verdens lengste godstog kjørt på

Sishen-Saldanhabanen i 1989. Toget, som

bestod av 660 godsvogner, var 7,3 kilometer

langt og ble trukket av ni elektriske lokomoti
ver og sju diesellokomotiver.

3. Dette landet har elektrifisert hele jernbane

nettet sitt.

4. Det statlige sukkerselskapet eier jernbanen

i dette lille landet.

5. Her ble verdens lengste registrerte passa

sjertog kjørt. Toget hadde en lengde på 1733

meter.

6. Tidligere hadde jernbanen i dette landet

direkte forbindelse med hovedstaden i
Djibouti. Nå skal denne banen bygges opp
igjen.

7. Jernbanen i dette landet brukes

utelukkende til malmtransport.

8. Her finner vi verdens raskeste nasjonale
jembanenett.

9. Jernbanen i dette landet befinner seg i Kosi,

rett ved grensen til India.

10.Verdens raskeste damplokomotiv, Mallard,
ble målt til 201 kilometer i timen i 1938 - i

hvilket land?

11. Her finner vi verdens lengste jembanenett.

12.Dette landet har verdens eldste damloko

motiv i drift.

13. Ikke så mye som en meter med
skinnegang her.

14. Dette landet har bare en stasjon.

15. Her befinner vi oss på 41 plass blant ver
dens land, når det gjelder antall kilometer

jernbane.

16. Dette landet er imidlertid nummer 5 med

om lag 11 ganger så lang bane.

17. De mest kjente togene fra dette landet er

av plast.

18. Her endte Orientekspressen.

‘bLi ‘19L ‘USL ‘WfrL ‘)IE ‘J

‘ao ‘16 ‘US ‘L ‘39 ‘BÇ ‘ft’ ‘!E ‘L ‘p :.JeAs

div...
De tyve beste togsangene
Rock-, country-, blues- og viseartister har gjennom mange år hentet inspirasjon fra
skinnegangens sang. Artistene reiser méd fly, men synger påfallende ofte om togets fortref

felighet og mystiske magi. Siden vi har viet mye plass til jernbanen i dette nummeret har vi

også plukket ut det vi mener er de tyve beste toglåtene som er laget. Påfallende mange av
dem er amerikanske. Det er tydelig at lengselen etter toget er sterk i bilens hjemland.

NETTSTEDET

Lag ditt eget opprop
h’

Ballade

14. Just like this Train: Joni Mitchell

15. New Delhi Freight Train: Little Feat

16. Locomotive Breath: Jethro Tull

17. Last Train To Clarks
ville: The Monkees

18. Engine Number 9: Wil
son Pickett

19. Boxcars: Joe Ely

20. Hear My Train a
Comin’: Jimi Hendrix

Karlkatur av William 13. Jensen
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BILLY VAR HØY. To meter,
minst. Det var en av grunnene
til at jeg falt for ham. En solid
type. I tillegg var han billig, og
han så ikke så halvgæren ut.
Jeg måtte bare finne ham. Det
var ikke så lett, og jeg hadde
grudd meg en stund til dette.
Ved å ankomme tidlig hadde
jeg en ide om at jeg kanskje
skulle få gå litt for meg selv og
lete. Det viste seg å være rime
lig naivt. Guiden min oppfor
dret meg til å tenke kubisk.
Mens jeg muligens holdt på
med det, kom fristelsene på
løpende bånd.

FØRST FANT JEG ING0. Avlas

tingsbordet Ingo. Jeg stod i
mot. Jeg var mer uforberedt da
jeg møtte Rekyl Knivkubbe.
Den så svinaktig grei ut. Det
gjorde Slom Sylteglass også —

det skal jo legges ned sild til jul
og Norgesglass finnes jo snart
bare på radio. Jeg måtte ha
rotet meg inn i kjøkkenavde
lingen. 1-lypotesen ble forster
ket av Spisegruppen Jokk og
Vinstativet Flutten.

DET ER ET FJELL på månen
som heter Billy og jeg følte at
den etterlengtede bokhyllen
var om mulig enda lenger
unna. Klappstolen Terje
kunne bli min for latterlige
kroner 96,-, mens jeg måtte
slenge på et par tiere for Bar
krakken Oddvar.

Barkrakk hmmm ... da
mangler man jo bare bar.
Skjønt bar — det var vel noe
folk satte inn i kjellerstuene
sine på syttitallet, nå er det vel
pub som gjelder. Nei, jeg måtte
finne Billy.

SÅPEPIJMPEN SEMvIK dukket
opp og ga meg våtromsfølel

sen. Kombinasjonsdusjsta
ngen Gömmaren forsterket
inntrykket sammen med Toa
lettsetet Maren og Pedalhøtten
Hulingen. Ingen Billy her hel
ler. Var det mulig at jeg ikke
tenkte kubisk nok?

Jeg kom meg ut av bade
romssirkuset og inn i mer ude
finerte områder. I-ler var det
Spiff Pyntefisk og Dekora
sjonshodet Någon som rådde
grunnen. Angst. Litt sliten. Jeg
passerte apatisk Telysholderen
Hej og Lysskålen Snygg. Men
nå var det kanskje lys i tunnel-

DAMEN, 50M SNAKKET svENsK

og var veldig hyggelig, for-
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klarte at jeg fant Billy på lage
ret. 1-Ivis jeg bare tenkte litt
kubisk og kikket opp, ville jeg
se hylle nummer tolv, og der
var Billy i flatpakken sin.

Jeg stod i kassakøen med
førti kilo sponplate i eske.
Relativt fornøyd over ikke å
komme hjem med noe annet
enn det jeg hadde planlagt å
kjøpe. Men hva var det der?
Sparepærer på tilbud! Og her
står jeg med tom handlevogn.
Jeg lesset opp og følte meg
bærekraftig. De lurer ikke
meg!•

Møbelvelde
Ved å tenke kubisk er det utrolig hvor mye man
kan få fylt opp hjemmet sitt med.
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len. Eller kanskje ikke. Bord
lampen Stalaktit og Gulvlam
pen Vreten dekket ingen
behov. Det gjorde at jeg følte
meg sterk igjen. Jeg nærmest
lo av Mokkaryen Fakse (8g,-)
og Hattehyllen Jakt. Skulle tatt
seg ut ... Samtidig merket jeg at
jeg hadde gått langt nå. Et rela
tivt enkelt produkt som Gjes
tesengen Sylling så usedvanlig
behagelig ut. Jeg skjønte at jeg
måtte ha hjelp.

Vi tar produsentansvaret på alvor
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR
;lAllI OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteriretur. no
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