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I • Idet Natur & miljø går i trykken
har resjerinten akkurat fratatt Statens
forurensningstilsyn muligheten til å
regulere utslippene fra gasskraftverk.
Denne alvorlige svekkelsen av forurens
ningsloven kom bare to dager etter at
miljovernmiriister Knut Arild 1-lareide
ga grønt lys til landets første gasskraft
verk, utenfor 1-lammerfest. Ironisk nok
planlegger Hammerfest energi å bygge
et forurensningsfritt gasskraftverk på
nabo tom ta.

Da Bondeviks andre regjering så
dagens lys hosten 2001, ga de inntrykk
av a ha en offensiv miljøpolitikk. I dag
har profilen visnet, noe energipolitik
ken tydelig illustrerer. Den er også vik
tigste årsaken til at norske utslipp av
klimagasser synes helt ute av kontroll.

Når regjeringen gir grønt lys til gass
kraft\ erk som vil spy ut store mengder
klimagasser i mange år fremover, skulle
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Vi gir deg nyhetene for de skjer.

man tro at de samtidig la frem forslag
for a redusere utslippene fra andre kil
der. I virkeligheten skjer det motsatte:
• Regjeringen har satt seg som mai at
bare 90 prosent av
stromforbruket vart
i 20t0 skal komme
fra fornybar energi.
Til sammenligning
kommer sa godt som
all el-produksjon i
dag fra fornybare
energikilder.
I Regjeringen bryter
sitt løfte om en egen
støtteordning for vannbåren varme. En
slik ordning ville gitt et loft for miljø-
vennlig fjernvarme og bioenergi. Regje
ringen klarer derimot å finne penger til
å øke innenlands bruk av fossil gass.
• Regjeringen har lovt å redusere olje
fyringen, men fyringen med olje øker.

spor etter seg, må han
sørge for at noe blir gjort
med veksten i
utslippene av khmagas
ser. Uten handling vil
han heller ikke komme
noen vei i forsøkene pa å
overtale USA og u-lan
dene til å bli med i en
fremtidig klimaavtale
(se side io-i i). Da holder

det ikke med vage formuleringer og
ønsker om godt vær.
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Miljovernministeren vil ikke engang

innromme at kraftigere lut ma til for a
redusere utslippene fra oljefyringen.

Dersom Knut Arild Hareide vil sette
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Dersom Knut Arild

Hareide vil sette spor

etter seg, må han sørge

for at noe blir gjort med

veksten i utslippene av

klima gasse r.
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Av KRISTIAN 5. AAS

Vi kjenner beskrivelsen. Noen har tegnet
en veg pa et kart, og ordforere, lokalt
næringsliv og andre lokalforkjempere set
ter seg pa nærmeste transportmiddel til
Oslo for å overbevise politikerne. Lokalt
press har ført til vegutbygginger i Norge
som mange i ettertid har kritisert for a være
overflødige. I tillegg har de ofte fort til okt
trafikk og forurensning, og omfattende
naturodeleggelser. Utbyggingen er bremset
noe, med en samferdselminister som hel
ler satser pa hystrok, kollektivtrafikk og
trafikksikkerhet. Men hompengefinansie
ring kan uansett sørge for at mange av pla
nene blir gjennomført. I tillegg har \eg
myndighetene planene klare til det kom
mer en ny sarnferdselsminister som ønsker
å satse på veg: En ny Kjell Opseth.

Rogaland leder an
Var lille kartlegging viser at mange store
vegprosjekter kan komme frem i lyset de
neste arene. I lardangerbrua skal erstatte
dagens ferje over I lardangerfjorden som
frakter rundt 2000 biler daglig. Brua vil
koste i8oo millioner kroner. Det er en
anleggkostnad på nesten en million kro
ner for hver daglige bil. Men Rogaland leder
an: Fastlandsforbindelsen til Ryfylke
(Ryfat) vil bli verdens lengste undersjoiske
tunnel og koste over tI) milliarder kroner,

for a gi iooo personer fast forbindelse til
Stavanger. 1-ler gar det heller ikke mer enn
2300 biler daglig med ferjene som tunnelen
skal erstatte. Likevel blir selv Ryfast sma
gutt sett i forhold til «Rogfast». Den plan
lagte tunnelen under Boknafjorden, vil bli
400 meter dyp og 24 kilometer lang, like
lang som verdens lengste vegtunnel i dag,
som selvfølgelig ogsa er norsk og går mel
lom Aurland og Lærdal. Legg til planer om
fastlandsforbindelser til Vassøy, Finnøy og
Talgje. Alle disse ferjeavlosningsprosje I..
tene er tenkt finansiert med bompengei og
man planlegger en trafikkvekst ]d nielloiii
20 og o prosent ved åpningen. Del k,IiI bli
smatt med parkeringsplasser i Slavangi.

Oslo presser også
Men presset for nye egur rksIøI (i ikki’
bare i distrikts-Norge. Jou oil I st Eglil

Kolsrud skrev i htist i ro koiillioiiiIilI

tikkel i Aftenposten: «I ilr i (i I ar liii vi
hørt om kostbare heiigeiin Vi og I iIilIIiIVV

som gir to sinte nahour og eii snillokk
fastlandsforbindeise . li i il r (iii gjelder
å presse pa for gjenio iii tiø i og iv
ner, vet også jonriiilisiii li lei tV alle mot
alle, og viktig å Iolle pl.noii vann. Kols
rud, oslobasirt III jul, lorlsetter nem
lig sin artikkel med:-- i hioie gangen er det
var tur. Ni ski I vi einki g Li vart eget olje
aldersvmlioi l1IIgl1t i tjell ... lan snakker
om to not 00(111 liioi v i ki.

I tillego lii hssi lro;jekiene finnes det
et utali pI.iliei i liii Nore. i loveclrigelen
erat der del tiiiiii (il vei, illoes det ogsa
plaiwr om iiivideisj iv din. irem mot
neste vrgpi.oiisi onie kai ille stamve
gene i Norie l:.o i 111’ igjen, for a finne
ut hvor 111111 skil (Vii i I,niarbeidet.

Ingen har oversikt
SeIii(iiiil(Iii1ii liJiiiTi.iii(iLIieihoS\

(iii(kt(i,itli iii(i:’ii,itiiienharfulloxer
,Ii•:lovei .ill(\1’pI,lIiiIe,omdetkjempes
tor riindl oili i None. i tillegg til planene
010 Il lonle tiiii ira Vegvesenets side, er
leI ilelliiig ogsi mange private aktører
(Iii lover vegpianiegging.

— i v I iii er a b ru ke Kvivsvegen mellI m
Il Li ll III Irnindal som eksempel. Der

l1gyite planleggingen allerede før 1920,

og Il ika le vegforkjempere mener dermed
at de har en slags ansiennitet nar vegmid
lene skal fordeles. Derfor hør prosjektet
gjennomføres, mener de, mens flere veg
hyrakrater jo er mer lunkne. Na er det
foreslatt å gi midler til Kvivsvegen neste
ar, forteller Sandelien.

Bompenger
Verken Transportokonom isk institutt

(Tøl) eller Norsk institutt tor by- og regi
onforskrnng (NII3R) har gj Vi ii nclersokel
ser knyttet til om vegpiaiieiie ører til økt
utbvggingspress i seg selv, birsknings

Her er et lite

utvalg av de veg

planene som lig

ger på vent i Veg

vesenets skuffer.
Det har ikke vært

mulig å finne

prisanslag for alle

prosjektene. Påbe

gynte vegprosjekter

er ikke tatt med.

E6 Assurtjern - Vinterbro:

1100 mill.

E18 Bjørvikatunnelen: 4500
mill.

E18 Mosseveien: 1000 mill.

Rv168 Røatunnelen: 360

mill.
Ring 1 Slottsparktunrielen:

8fl. mill.
I’,, 3 I.Jlvensplitten -

Sinsenkrysset: 1600 mill.

E6 Akershus grense - Hamar -

Moelv: -1000 rmll.

Rv3/Rv25 Midtskogen - Grundset:

400 miii.

Rv3/Rv25 Løten: 800 mill.

E16 øye - Filefjell: 321 mill.

,Lunner - Gjøvik: 1240 mill.

£18 Farriseidet - Nøklegård

£18 Langåker - Bommestad

£18 Kopstad — Gulli

AUST-AGDER:
E18 Temse - Vest-Agder grense

£16 Ulrikentunnelen

E39 Svegatjørn - Sørås

- Hop - Bergen

Rv7 Hardangerbrua:

1800 mill.

Rv555 Ny Sotra-forbin

delse: 1900 mill.

Rv557 Ringveg Vest,
Bergen: 2300 mill.

Rv585 Skarisentunnelen

og Vågentunnelen

Fvl 07 Jondalstunnelen:

750 mill. —

£16 Borlaug - Filefjell: 920

Atløy

Rv609 Dalsfjordbrua

E39 Renndalen - Staurset: 240 mill.

£39 Kvivsvegen

Rv60 Rørtunnel Storfjorden, Aursnes

- Magerholm

Rv61 Hareid Fastlandssamband
Rv64 Atlanterhavstunnelen
Rv65 Todalsfjordprosjektet
Rv668 Tunnel til Gossen og Midsund

Rv680 Imarsundet

ES Hungeren — Tromsdalen: 330 mill.

E8 Sørbotn — Laukslett: 140 mill.

Rv858 Ryaforbindelsen: 190 mill.

— Det er ikke usannsynlig at
planverket fører til et større
press for utbygging, men ingen

har forsket pä det. Men jo mer
bomvegregimet overtar for
politikerbestemte vegpla
ner, jo større sjanse er det
for at disse prosjektene
blir satt i verk, sier

Strand.
Sa da ligger vegpla

nene åpne for den
neste regjeringen
som ønsker stor
satsing på vegut
bygging. Kan

den komme
allerede etter
valget i

2005? I

Planer på vent
Rv47 T-forbindel

sen: 856 mill.

Rv519 Finnfast,

fastlandsforbindelse
til Finnoy og Talgje:

460 mill.

Harclangerbrua skal erstatte en ti minutters ferjetur over Hardangerfjorden. Prisen har økt drastisk de siste årene, og er cinslått til

1800 millioner kroner i dog. Lokale interessenter presser på for å få bygd brua. .,....

Planskogen:

En titt i Statens
Vegvesens skuffer
Statens Vegvesen har en enorm mengde vegplaner liggende, som ikke er
gjennomført. Skaper eksistensen av disse planene i seg selv et press for vegutbygging?

0
mill.

E18/E16 Vestkorridorcn: 7000

E6 Akershus grense - Sverige:

3250 mill.

E18 Akershus grense - Sverige:

2900 miii.

E39 Kvivsvegen

£39 Vadheim - Lavik

Rv5 Skei - Fjærland
Rv60 Innvik - Utvik - Byrkjelo

Rv60 Hornindal - Møre og

Romsdal grense
Rv606 Ytre Steinsund

Rv609 Fastlandsforbinde?se til

Etter at bonipenqene forsvant fra Sotrabrua, har byen spredt seg

over til øya. Nå utarbeides planer om å bygge en undersjølsk

tunnel eller en ny firefelts bru i tillegg til dagens bru.

Foto Helge 50r,de 5.,refoto

leder Tor Lerstang hos TÖI mener imid
lertid at et forskningsprosjekt på saken
kunne ha vært interessant.

Arvid Strand i NII3R gar lengre i å
sannsynliggjøre en sammenheng
mellom planer og press for nye

veger:

E16 Rørvik - Vik, Sundvollen
Rv7 Sokna - ørgenvika
Rv283 Kreftingsgate

.—,. ‘---.-

E6 Jaktøyen - Tonstad: 718 mill.

E6 Oppdal sentrum

£39 Bårdshaug - Hemnkjolen

Rv3 Innset - Ulsberg

Rv65 Kvåle - Forve

Rv715 lnnkorting Rissa

Rv715 Fastlandsforbindelse Trondheim -

Fosen

4 NATUR & MIU0 4.04

NORDLAND:

E6/Rv78 Vegpakke Helgeland: 2700 mill.

Rv17 Naurstadhøgda - Godøystraumen: 155

mill.. r

E39 Gartnerløkka - Kleppland

£39 Nren-pakken
E39 Eiganestunnelen: 500 mill.

£39 Tjensvollkrysset: 120 mill.

E39 Rogfast, Boknatjordforbindelsen: 2600 mill.

Rv13 Ryfast, Ryfylkes fastlandsforbindelse: 2390
mill.

Rv44 Gandsfjordkryssingen: 720 mill.
Rv44 Stangeland - Skjæveland: 350 mill.

TROM

FINN MARK:

£6 Storberget

Rv888 Helårsveg Nordkyn

NATU &MIU04.045



Jan Ove Bustnes

er forsker ved

Norsk institutt for

naturforskning.

Jonathan Verre

ault er stipendiat

ved Norsk Polarin

stitutt. Begge la

fram sin forskning

pa et symposium

om toksikologi på

Veterinærinstitut

tet og Norges

Veterinærhøyskole

i oktober år.

Ny miljøgift er funnet i polarmåke, og nå stiller forskerne seg spørsmål om de har forsket på de stoffene er farligst. lsbjørnen er bedøvet og forskerne kan ta blodprøver for å lete etter spor av miljøgifter.

funnet i Arktis
For første gang er miljøgiften BCPS
observert i Arktis. Giften er funnet i
polarmåker fra Bjørnøya. I tillegg er det
funnet høye konsentrasjoner av miljøgifter
som har vært lite fokusert tidligere.

Av ELISABETH KIRKENG ANDERSEN

BCPS er en forkortelse for Bis(4-chlorop-
henyl)Sulfone. Stoffet er et hiprodukt fra
plantevcrnmiddelproduksjon, i tillegg
brukes det til fremstilling av andre kje
miske stoffer.

BC1S ble først funnet i fisk utenfor Icys
ten av Latvia 1995. Senere i selarten
havert i Bottenviken og i Ostersjoen, og nä

pa Bjornoya.
Effekten av BCPS er ikke så godt kjent

ennå, men stipendiat i økotoksikologi
Jonathan Verreault ved Norsk Polarinsti
tutt forteller at stoffet er antatt a være like
giftig for fluer som det gode, gamle plan
tevernmiddelet DDT. Bruken av Dl)T ble
stanset i Norge i 19t9.

— Studier på lahoratorierotter viser at
høye doser av BCPS fører til nedsatt vekst,

og nedsatt matlysL Sma doser av BCPS
fører ogsa til kroniske leverskader, sier
Verreault.

Ser på andre miljøgifter
I sin doktorgrad om effekter av miljøgifter
i polarmåker har Verreault sett på litt
andre miljogifter enn det som har vært
vanlig a fokusere pa i Arktis. Arsaken er at
han tror andre gifter enn PCB og klorerte
pesticider kan vel være sa skadelige for
dyrene i det høye nord. Pa et symposium
om toksikologi i oktober spurte han sine
forskerkoll egae r:

«Har vi fokusert pa de virkelige s n
derne i vare biologiske studier av polar
maker?»

Verreault mener de negative effektene
av det han kaller etablerte miljogifter som
PCB og dioksmer er velkjente.

— Det er på tide å rette fokuset mot de
nye miljøgiftene som vi ikke vet så mye
om. Behovet for informasjon er stort, sier
Verreaul t.

Han forteller at innad i det toksikolo
giske forskningsmiljoet er det stor bekym
ring og diskusjon om hittil lite kjente mil
jogifter som PCB-metabolitter, bromerte
flammehemmere ogPFOS.

Det er nettopp disse giftene Verreault
har gått nærmere etter i sømmene.

Mer skadelige enn PCB
Metaholitter av PCB er omdanninger av
moderstoffet PCB til nye kjemiske forbin
delser i leveren til dyr og mennesker. Alle
PC1I sine metabolitter er mistenkt for a
vare langt mer skadelige enn PCB selv.
Særlig har de fått mye oppmerksomhet
for kanskje â fungere som thyroidhor

monhermere i kroppen til den de inntar.
Dette kan få skumle effekter.

— Effekten knyttet til forstyrrelse av
thyroidhormoner kan for eksempel være
nedsatt evne til å regulere og kontrollere
kroppstemperatur og fettforbrenning, sier
Verreault,

Evigvarende stoff
PFOS (perfluoroktylsulfonat) er en fluo
rert kjemikalie som stammer fra alt fra
fotoindustri, impregnering av klær og
møbler, og installasjoner i Nordsjøen.

Strukturen til PFOS, en forholdsvis ny
miljogift, passer som nokler til en del av
kroppens naturlige laser som kontrollerer
en rekke ulike prosesser. 1’FOS beveger seg
rundt i kroppen ved a binde seg til ulike
proteiner i blodet og hoper seg til slutt

°PP i leveren og galleblæren.

0
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> Stoffet vekker oppsikt fordi mye tyder
på at det kan være evigvarende, det vil si
at det motsetter seg all form for nedhry
ting.— Vi fant høye verdier av PFOS i plasma
av polarmåka. Faktisk utgjorde PFOS
omtrent 70 prosent av alle de fluorerte
kjemikaliene, sier Verreault.

Nivåene av PFOS var sarnmenlignhare

med summen av alle de ulike DDT’ene i
plasma av polarmåkene, og dette er høyt,
mener Verreault.

PFOS er et stoff vi bør se på i framti
den. I ler finnes alt for få studier, sier han.

Var på Post-it
FF05 har den siste tiden fått mye pepper i
en rapport om miljogifter i fra Nordisk

ministerrad. Rapporten kon kl u de rte med
funn av miljogifter nær sagt over alt i
Norden.

Den store amerikanske teknologihe
driften 3M, som blant annet står bak de
u Lin fl værlige Fost-it-lappene. avviklet i
2000 all sin produksjon av PFOS, fordi de
begynte a se stoffets hakside. 3M brukte
PF0S blant annet i Scotchguard, det vil si
limet på Post-it-lappene.

PFOS er ogsa funnet i ishjørn fra
Canada, Grønland og Svalbard, men i
lavere konsen trasjoner enn hos polarmå
k ene.

Døde fug ler
Ärsaken til at nettopp polarmakene pä
den relativt ubehodde og utilgjengelige
Bjørnøya har fått sa mye oppmerksomhet
er at en gjennom 1980 og -90-tallet fant
mange døde og doende polarniaker på øya.

— Vi har visst siden i 970-tallet at polar
måkene på Bjornøya har vært utsatt for
miljøgifter. Arsaken til at vii dag forske.t,
så mye på dem er en høy dødelighet hLj
måkene her, sier Verreault.

I forbindelse med både hovedfaget og
doktorgraden sin har han lilbrakt tre felt
somre på Bjørnøya. I år registrerte Verre
ault og Norsk Polari ns ti lu is forskere flere
døde fugler enn i fjor. Miljogiftene er trolig
ikke den eneste grunnen til dodsfall, men
kan være en viktig faktor, mener Verreault.— Mattilgang er stort sett grunnen når
dyr dør. Men når vi ser sa mange dødsfall
blant måker under rugeperioden er det
ikke tvil om at miljogiftene bidrar til å
stresse fuglene, forteller Verreault.

Mistanke om nye miljøgiftverstinger

NTE - på parti med naturen!

PCB og dioksiner er kanskje ikke
verstingene blant miljøgiftene.
Forsker Jan Ove Bustnes viser at
selv om det er mest av PCB i
polarmåkene, så er det ikke dette
stoffet som fører til flest skader.

Av ELISABETH KIRKENG ANDERSEN

Vart du skremt no?
Ikke før har du lært deg navnet og vir

kemåten pa noen miljogifter, så dukker
det opp flere og farligere sadanne. I tilfel
let med polarmåkene så er det to andre
miljøgifter med navnene oksyklordan og
HCB som muligens gjør mest ugagn,
mener forsker ved Norsk institutt for
naturforskning, Jan Ove Bustnes.

Han får støtte av stipendiat Jonathan
Verreault fra Norsk l’olariristitutt som
lurer på om forskerne fram til nå har for
sket på de «virkelige synderne» blant mil
jøgiftene i arktis.

Rester av gamle synder

Oksyklordan er ikke noe mer mystisk enn
rester av organiske plantevernmidler kalt
klordaner. De var populære på begynnel
sen av 1980-tallet, til folk skjønte at de var
giftige. Nar klordan kommer ut i naturen
omdannes det til blant annet oksyklor
dan. Itustnes papeker at oksyklordan er ti
ganger gi fti gere enn mode rstoffet.

I lCl3 på sin side er en forkortelse for
heksaklorbenzen og er også et gammelt
plantevernmiddel, som også dannes ved
en del industrielle prosesser.

Begge stoffene er kjent for å være eks
tremt giftige samtidig som de hoper seg
opp i næringskjeden, det vil si at de som er
på toppen av en næringskjede vil få disse
stoffene i kroppen fordi de spiser dyr som
har giftene i seg.

Miljøcoctail
Bustnes har tatt for seg polarmåker på
lljørnoya, plassert midt i mellom Svalbard
og Nord-Norge. Polarmåkene her er hyp

pig forsket pa, fordi flere understtkek
har vist at de er ekstremt påvirket av mil
jøgifter. Polarmåkene pa ltjørnøya oppfø
rer seg snodig, har forstyrrelser i immun
forsvaret, hormonsystemet og vitarninsy
stemet pa grunn av miljøgifter. Forskerne
tror nå at hele populasjonen er påvirket,
siden skadene på den enkelte maka nå er
så store at det får konsekvenser for hele
bestanden.

Verst av verstingene
Men hvilke mil jøgifter er verst, og hvilke
effekter på harde pa polarannåkene? Det er
det ikke enkelt å finne ut av, men Bustnes
har forsøkt og har kommet fram til at oksy
klordan og heksaklorbenzen er de virkelige
verstintene. Dette til tross for at de bare
utgjør omtrent tre prosent hver av de totale
miljøgiftene i måkene. PCB på sin side
utgjør 7 prosent, men er mindre relatert til
negative effekter på polarmakene, selv om
denne giften alltid har hati verstingstempe
let.

“NTE
Nord -Trøndelag Elektrisiter.sverk

Telefon: 74 15 02 00
Telefaks: 74 15 04 00

-I: - - -

-

I’

PvMiE DEr
O& VÆAM.’KÆÆFT

Det farlige stoffet BCPS er en trussel for polarmåker på Bjørnøya.

Et lokalt energiselskap

I tillegg til energiproduksjon har NIE lang erfaring

med installasjon og oppbygging av elektriske anlegg.
NTE har butikker i hele Nord-Trøndelag, som kan
tilby det meste av elektriske produkter til
konkurransedyktige priser.

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.
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Alltid freidig
Miljøvernminister Knut Arild Hareide utroper kampen mot

klimaendringer som sin viktigste sak, Statsråden prater
engasjert om å få USA med i en klimaavtale, men vil ikke love

nye tiltak mot veksten i norsk oljefyring.

bygging, ikke minst i Vefsna?
-- Det er ikke aktue]t med omfattende

kraftutbygging i Vefsna. DIjL’- og energi-
departementet vil komme tilbake med
forslag til vern, der det kan apnes for min
dre uthvggingsaIternati, sier l-Iareide og
viser til Sem-erklæringens budskap om at
«epoken med store vannkraftutbygginger
er over.»

—1 [va er en «stor vaookraftutbygging»?
— Jeg vil ikke kookretisere den delen,

men i forhold til de store utbyggingene vi
har sett tidligere, sa vil ikke det være aktu
elt.

Av AIJDUN GARBERG og

KETILL BERGER (tegning)

Knut Arild I lareide er slett ikke utslitt
etter nærmere et halvår i statsrådstolen.
Miljovernministeren rekker bare så vidt a
si høflig velkommen, før han legger ut om
klimaproblemene og betydningen av å fä
USA med i folden.

— For diskuterte vi om vi har mennes
keskapte klimaendringer. Na diskuterer vi
ikke det lenger, vi spor oss hvor store er de
og hvor alvorlige er de, sier Hareide.

Ingen tviler
1Jan tviler ikke pa sporsmalet om viktig
ste miljosak de kommende manedeoe.

— Klima er den viktigste utfordringen
glohalt, og derfor mener jeg deo ogsa er
det nasjonalt. A ha fokus på klima er jobb
nummer cio.

I starten av neste ar vil klimaavtalen fra
Kyotci tre i kraft og regulere utslippene fra
i-land i perioden 2008—12. Samme ar star
ter forhandlinger om hva som skal skje
etter denne perioden.

— Etter Kyoto, da er mitt mål at vi har
USA med, og at utviklingslandene er mer
offensivt med.

— Hvordan skal Norge bidra til dette?
— Allerede i Buenos Aires (klimafor

haodliogene i desember, red. anm.) haper
jeg vi kan ha et seminar og begynne å dis
kutere hva som skal skje etter 2012. Kyoto
er bare første steg, og vi må ha steg to, tre
og fire.

— Hvilke forpliktelser bør Norge påta seg
etter 2012?

Det kan jeg ikke si konkret, men det er
klart vi må bli mer amhisiøse. Kyoto-pro
tokollen er bare første steg.

— Så det betyr en ytterligere nedgang i
utslippene?

— Ja.

syning, får go millioner kroner mer å rut
med til neste år.

— lltfordringen nå er å jobbe for å
utvikle nye fornybare energikilder. Vi har
et stykke å gå når vi sammenligner hva
andre land har gjort på dette omradet.

— Er dette nok til åfa redosert oljefyringen?
— Det vil i hvert fall bidra til det. Sa far

jeg ta et ansvar for at si forholder oss til de
internasjonale a talene totalt sett.

Ulv, ulv
Knut Arild 1-lareide er imidlertid ikke bare
klimaminister. Et par dager for vi møter
ham, har statsraden gitt klarsignal til
ulvejakt i Østerdalen. Etter flere avslag fra
Direktoratet for naturforvaltning (DN),
skar lIareide i høst gjennom og ga fel
lingstillatelse til en ulv i Koppang
fb)kken.

— Begrunnelsen er at skadenm
fanget har blitt sa stort-og det har
blitt større etter at DN ga sin inn
stilling. Så dette er overhodet ingen
overproving av DN.

— Betyr dette at vi går over til å forvalte
dyrene otfro hvor stor skade de gjør?

— Nei, det er ingen grunn til å stille
spørsmal ved bestandsmalene. Vi skal
videreføre det brede politiske kompro
misset i Stortinget, forsikrer statsraden.

- Enklest med sv
Til slutt, for å summere opp det hele:

— Hvilke er i/v !)e5te iniljbpai-tiene i

— Ja, det er det ikke tvil om.
-Nei?

— Det er mange gode miljopartier i
regjeringen. Selvsagt er det mitt parti. Jeg
synes også at Børge Brende greide å skape
et godt miljoparti ut av Høyre. Dg ikke
minst opplever jeg at Venstre har en sjel
knyttet til miljø.

Så jeg føler at regjeringen står sterkt.
Det er kanskje ikke sa overraskende?

Pa sporsmal om a rangere de andre par
tiene, blir I-Dreide mer forsiktig.

— Jeg ønsker et godt samarbeid med alle
partier pa Stortinget som vil føre en aktiv
miljopolitikk. Jeg registrerer at så langt
har det vært enklest med SV

I det vi blir geleidet ut for a overlate
hesøksplassen til USAs amhassador, rekker
l-tareide å smette inn en advarsel mot alli
ansen LO-Ap-Sp:

— Nå ser vi at miljø blir et valgkamptema.
LD har miljø som ett av fem satsningsom
råder, og LO har mye å gjøre for a få en bedre
miljopolitikk. Min bekymring er at LD får
stor innflytelse på en ny regjering. Da vil
LD, Ap og også SP med sin nye profil — fa alt
for stor dominans, og SV vil ikke være sterk
nok til å veie opp dette. S

Ingen nye tiltak mot oljefyring
Regjeringen har lavt å redusere aljefv
ringen for å fa ned utslippene av klima
gasser, men resultatene lar vente pa seg. I
fjor økte nok en gang bruken av olje til
oppvarming.

— Er dagens virkemidler gode nok?
— Na skal jeg være litt forsiktig, far deler

as dette ansvaramradet har olje- og ener
giministeren, sier I lareide. Dernest min
ner han ørn at Enova som jobber far mil
jovenolig omlegging av norsk energifor

«stor vannkraftutbygging»
Mens ran iltet nok vil far-
følge I [areide i hele hans
karriere, nærmer det
seg en siste runde om
skjebnen til landets
vassdrag. Og hvordan
ser sa en miljøvern
minister fra landets
kristelige parti pa at
det brygger OPP til ny
strid om vassdragsat

Det minste gress jeg undres på

i skoger og i daler;

hvor skulle jeg vel visdom få

så rett om det jeg taler?

(Salme 283, vers 3)

i

Alltid freidig når du går

veier gud tør kjenne,

selv om du til målet når

først ved verdens ende!

(Salme 416, vers 1)
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Aldri redd for morkets makt!

Stjernene vil lyse;

med et Fadervår i pakt

skal du aldri gyse.

(samle 416, vers 2)

/
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Norsk Oljevernforening
For Operatørselskap
(NOFO)
I 1977 var det en oljeuthlasmng fra
“Bravo”- plattformen pa Ekofisk-feltet.
Hendelsen viste at det var behov for en
bedre oljevernheredskap, og aret etter ble
NOF() etablert. Alle operatorselskaper pa
norsk kontinentalsokkel er medlem av
NOFO, og foreningen har følgende
hovedoppgaver:

• A etablere og opprettholde en
beredskap mot oljeforurensning fra
offshorevirksomheten

• A koordinere og kommunisere
relevante heredskapsmessige
problemstillmger mellom medlemmene
og regulerende myndigheter
NOFOs beredskap er i dag basert pa
omfattende analyser, hvor det tas hensyn
til lokale værforhold, sarbare
naturressurser og de respektive oljers
egenskaper.

NOFO har en malsetning om at
grunnlaget for etablering av beredskapen
er vel dokumentert, og at
dokumtntasjonen skal være apen for
ilinsyn for alle. NOFO har derfor gjort
beredskapsplanene mot akutt
forurensning tilgjengelig p internett
(http://planverk.nofo.no). I-ler gis direkte
tilgang til hakgrunnsinformasjon om
produksjonsoversikter,
analysemetodikk, regionale analyser,
regionale planer, så vel som

forutsetninger og relevan te datasett,

Ansvar ved akutt
forurensning
I henhold til forurensningsloven er det
forurenser som har ansvaret for

Norsk Oljevern
forening For
Operatørselskap
(NOFO)

oppsamling etter en akutt
forurensning. Dersom det forekommer et
akutt oljeutslipp fra et felt eller en
boreplattform er det operatørselskapet
for aktiviteten som er ansvarlig for
hendelsen. NOFO har bygget opp en
beredskap som ivaretar oljeselskapenes
beredskap overfor slike hendelser, og
ix erksetter bekjempelsestiltak for a
begrense konsekvensene av utslippet.
For å ha en fullt ut dekkende beredskap
har NOFO inngatt avtaler om tilgang til
bade kommunale og statlige ressurser.

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

NOFO i aksjon
NOk0 har vaktgaende personell hele
døgnet, som vil kunne mobiliseres
umiddelbart ved et oljeutslipp.
Beredskapsorganisasjonen har
havgaende oljevernsysterner, digitale
kartsystemer, modelleringer av oljedrift
og oversikt over sarbare naturressurser
og vil aktiviseres etter x urdering av
mulig omfang og konsekvens av
oljeutslippet.
NOl”O eier selv i komplette havgaende
systemer med 3,5 meter høye 0 400

meter lange lenser med oljeopptakere.
Dette oljevernutstyrel. manovreres fra
supplyfarto som normalt er i daglig
drift på norsk sokkel. Arlige øvelser
sikrer at personell og fartøy opererer
lensene optimalt.

Fond for utvikling og
styrking av oljevernet
NOFO etablerte i ar et fond for utvikling
og styrking av oljevern fra Lofoten- og til
og med Barentshavområdene. Fondet
forvaltes og administreres av NOk0.
Tilde1ini fra fondet er forbeholdt
virksomheter som har tilhold i
Nordland, Troms og Finnmark.

Malet med fondet er å sette fokus pa
oljevernet og bidra til videre utvikling og
stvrk ing av oljevernheredskapen i Nord-
Norge.

Fondsmidlene vil kunne benyttes til å
dekke hel prosjekter, men ogsa som en
startfinansiering eller delfinans iering av
mer omfattende prosjekter.

I fondets første tildelingsar har det vært
mange søkere med gode prosjekter. Blant
de 20 søkerne fikk følgende prosjekter
tildelt til sammen i million kroner i 2004.

• Forprosjekt oljevernsimulator’ ved
fire samarbeidspartnere: Akvaplan-niva i
Tromsø, NorLense as pa Fiskebøl,
CoastCare as i I(abelvig og Poseidon
Simulation as pa Leknes.
• “Samarbeid mellom russiske og
norske bedrifter for en felles
strandrenseoppgave” ved Tromsø
Skipsverft as i romso.
+ Regionalt tilpassede
oljevernstrategier for kystsonen i
Nord-Norge’ ved Akvaplan-niva ,\S
Polarmiljosenteret iTromso.
• ‘Videreutvikling av oljelense” ved
NorLense AS pa Fiskebol.
• “Vacuna 2000” ved Mercur Maritime i
I larstad.

• “Tilpassing av lekter” og
vfallshåndtering” ved Seløy

undervannsservice A/S pa FIurøy.

Fondet vil fordele en million kroner også
2005. En ny utlysingsrundc planlegges

offentliggjort allerede i januar 2005.

Lofoten og
Barentshavet
Av praktiske formål er norsk sokkel delt
inn i fem beri’dskapsregioner. Innen
hver region har NOk0 tilgjengeliggjort
et detaljert materiale om vindforhold,
bølgeforhold, temperaturer og
miljøprioriterte lokaliteter (MOB).
I den nordligste beredskapsregionen,
som omfatter havområdene utenfor
Troms og Finnmark, har NOFO i tillegg

mlet inn detaljert informasjon om lys-
og isingsforhold. Dette er informasjon
som har betydning for
oljevern planlegging og oljevernaksjoner.
Noen hovedpunkter fra denne
gjennomgangen er:

• Bolgeforholdene i regionen er
“bedre” enn for eksempel pa
Haltenbanken og Tampen omradet, sett
fra et beredskapsmessig synspunkt.

• Om vinteren vil lysforholdene
sette større utfordringer enn i områdene
lenger sør, men det er perioder med
operasjonslys selv pa den mørkeste tiden
av året. På sommerstid er lysforholdene
for oppsamling av olje betraktelig bedre
i nord enn i Sør-Norge.

• Sjøis (drivis og pakkis)
forekommer ikke i de omradt’nc som er
mest aktuelle for en fremtidig
utbygging.

• Selv ved lave sjøtemperalurer vil
oljen kunne bekjempes med dagens utstyr.

Sikker gjennomføring av eventuelle
opprensningsaksjoner i strandsonen ser
ut til a være en av de største
utfordringene man ma planlegge for.
Dette er også blant de forholdene NOk0
arbeider videre med gjennom sin F&U
aktivitet.

Forskning og utvikling
NOFO har en betydelig fokus pa
forskning og utvikling. Eksisterende
utstyr i NOFOs beredskap er i en
kontinuerlig vurdering for forbedring.
Blant annet vil alle dagens lenser som
N0l”O har ansvar for byttes ut i perioden
fram til 2007.

Strategiplanen for perioden 2004 2008 er
vedtatt med stort fokus på forskning og
utvikling (FoU) på utstyr og metoder
innen mekanisk oppsamling. Punkter
fra strategiplanen er gitt under:

• Invitere representanter fra
fiskerinæringen som observatører i FoU
prosjekter.
• Etablere fond/stiftelse for å fremme
oljevernet i Lofoten og
Barentshavomradene.
• Varsling og informasjon ved
oljc’vi’rnaksjoner.
+ økt nærvær i regionen ved seminar,
NOFO kurs og styremøter.
+ Etablere fartøysavtaler for sleping av
lenser med 8 fiskefartøy i regionen.
• Etablere avtaler med fem IUA
(Interkommunald’ utvalg mot akutt
forurensning) om tilgang til
oljevernrvssurser.
• Gjennomføre samtreni ngsovelser med
IUAene, Kystverket, NOk0 og operator i
r(’giont’n.

• øke operasjonell effelctivitet i mørke
og dårlig sikt.
• Strategi, metoder og ressurser for
sanering og restituerihg etter påslag av
olje.

NOk0 jobber nå med å bedre
effektiviteten ved operasjoner i dårlig
sikt og mørke. Det er under utvikling
metoder for å kunne bruke ordinær
skipshasert radar til å dete’ktere og
kvantifisere olje på sjøen.

Videreutvikling av lenser pagår
kontinuerlig. Utgangspunktet for neste
generasjon lenser gir mulighet for rask
opphlåsing under utsetting og hurtig
evakuering av luft under innspoling.
Lensene skal gjennom sin konstruksjon
ha et gunstig vekt/oppdrifts-forhold, og
dermed svært gode egenskaper til å følge
sjøen i dårlig vær. Det at lenser kan settes
ut og tas inn hurtig og med et minimum
av manuelt arbeid, gir mulighet for raske
forflytninger av systement’ og dermed
høy effektivitet i ulike sølsituasjoner.

Skulle det komme påslag av olje pa land
er det viktig å få samlet dette opp på en
effektiv måte, uten å miste fokus på
sikkerheten for personellet som gjør
denne jobben. Derfor foregår det nå også
omfattende kartlegging av mulige
logistikkprohlemer i forbindelse med
kyst- og strandrensing for
nordområdene.

Norsk Ojevern
tbrening For
Operatorselskap
(NOFO)



Av KRISTIAN 5. AAS

Nye fornybare energikilder. Losningsor
det for hvordan Norges og verdens energi-
behov skal dekkes på en miljovennlig
mate. Brukt av alle miljoorganisasjoner
når gasskraft eller omstridte vannkraftut
bygginger skal stoppes.

Men det er akkurat en av de nye, forny
bare energikildene som forårsaker tur
hulens mellom organisasjonene. I for
bindelse med Jæren Energis planer om
utbygging av vindmøller pa 1-lag-Jæren
anbefaler Naturvernforbundet at prosjek
tet stoppes. Del skal bygges i et kjerneom
rade for sorlig myrsnipe, og inngrepene
vil være de «største pa Jæren siden isti
den».

Dette far Itellona og Natur og Ungdom
til a reagere. De vil dekke størst mulig del
av kraftbehovet med nye, fornybare ener
gikilder for å demme opp for klimaforu
rensende gasskraft. De mener Naturvern-
forbundet legger for mye arbeid i â stoppe
vindmoller, uten ä kjempe for de vind
kraftplanene de finner akseptable.

- Bør kastes som leder
Leder Erik Solheim i NNV skriver sa et
leserinnlegg, som står på trykk i Bergens
7dende, der han sier at gravalvoret har
gått for langt nar man pastar at vindmol
ler berger liv.

«Om vi sparer I lag-Jæren for vindkraft,
trur eg dci vil ha små ulemper av det på
Bali», skriver Solheim.

Dette får Frederie I lauge i Bellona til å
se rodt. I-Do anklager Solheim for mangel
pa forståelse for klimaproblernene.

«Dette er holdninger som er skadelig
for hele miljohevegelsen. Jeg mener han
bor kastes som leder. Vi er ikke tjent med
personer som er så snevre», tordner
Hauge i Acln’sseavisen.

Fjeliknauser versus klima
— Dette går pa hvilke miljoproblemer en
mener er viktigst. NNV er mer opptatt av
fjellknauser enn klima, utdyper Morten
I lolm i Bellona.

1-lan mener Norge har et ansvar for å
bygge ut mest mulig ikke-forurensende
kraft raskt, for a hindre utslipp bade her
og i andre deler av verden.

— NNV viser ofte til energiokonornise
ring (ENØK). Men i tillegg trenger vi mer
produksjon av fornybar energi, sier I-lidm,
som støtter Hauges utspill mot Solheim,
men mener saken er det x iktigste.

— Det virker som om NNV ogsa har folk
i sin organisas)on med en sunnere hold
ning, sier Holm.

- Må være smartere
Natur og Ungdom-leder Ane Kismul vil at
NNV skal fokusere mer pa hvor de faktisk
vil bygge vindrnoller.

— Klimaproblemet er enormt, og van
skelig å konkretisere. Problemet er abso
lutt grunnleggende for hele jordas fremtid
på en helt annen mate enn tidligere utfor
dringer vi har statt overfor. Vi ma sta mer
samlet og være smartere, sier Kismul, og
utdyper:

— Det finnes ikke dn enkeltlosning på
klimaproblernet. Det finnes et stort sett av
virkemidler, og vi må bruke alle. De haster
like mye. Jeg tror alle som er opptatt av
jordas fremtid ser hvor viktig det er å få
bygd ut vindkraft, sier Kismul.

- Sterkere språkbruk
enn argumenter
— Vi er en organisasjon som er for både
natur- og miljo\ern. Da hadde det vært
helt feil om vi skulle godta alle vindkraft
prosjekter som far store konsekvenser for
naturen, sier Erik Solheirn, leder i NNV.
1-[an understreker at organisasjonen bare

I’
Dette er holdninger

som er skadelig for

hele miljø-

bevegelsen. Jeg

mener han bør kas

tes som leder, Vi er
ikke tjent med per-

soner som er så

snevre.
Frederjc Hauge i Adresseavise.
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har klaget på de tre mest naturodeleg
gende prosjektene, og er delvis positive til
vindkraft sa lenge det hindrer utbygging
av forurensende kraft.

-- Innen nye energikilder hadde det
vært bedre å satse pa varmepumper og
bioenergi. Der kan vi produsere varme til
direkte bruk uten store inngrep. Vi ønsker
en plan som viser hvor det er størst kon
flikter knyttet til viridkraftutbygging. De
omradene vil vi ikke bygge ut, for å ta vare
pa kystnaturen var, sier Solheim.

I lan vil ikke ga i debatt med Frederic
Ilauge pa bakgrunn av sitatene i Adresse
avisen.

Så lenge sprakhruken er sterkere enn
argumentene, får han bare bruke kjeft,
sier Solheim.

Paralleller til atomkraft
Forsker Per SeIle ved Rokkansenteret på
Universitetet i Bergen har fulgt miljøbe
vegelsen lenge, og kjenner igjen argu
ment asj onsm ønsteret.

— Standpunktene er ikke overraskende.
Jeg tror det er bra for miljobevegelsen å
vise ulikheterie mellom organisasjonene,
de oppfattes ikke som samme enhet like
vel, sier Selle. 1-lan ser paralleller tilbake til
diskusjonen om atomkraft på ‘970-tallet.

— Mange miljovernere støttet da en
utbygging av atomkraft for å ta vare pa
fossenaturen. I Ivis vin dkraftutbyggin gen
ødelegger uerstattelige naturverdier langs
kysten, er det nok flere som heller ville ha
hatt et gasskraftverk, sier Seile. •

Fremtidenss
miljøvernere i
konflikt om gener?

• Vil neste miljøstrid dreie seg om om gen

modifiserte organismer (GMO)? Mye kan

tyde på at dette er den neste hete poteten,

genmodifisert eller ei.

Hvorfor? Mange okologiske jordbrukere

er svært bekymret for GMO fordi de mener-

fremmede gener kan spre seg i naturen, På

den annen side er det mye mulig at

nettopp GMO og ikke økologisk jordbruk er
veien å gå for å løse verdens matproblemer.

Nå er det ikke lenger for science flction å

regne å designe arter som kan produsere

avlinger mer effektivt, samtidig som de kla
rer seg på mindre næring enn i dag. FN har

på sin side sagt at det er viktig å være føre-

var i og med at man vet lite om mekanis

mene for hvordan gener fra GMO arter vil
te seg i naturen, vil de spre seg, endre seg

eller fordrive naturlige gener?

Potensialet er stort, konsekvensene er

umulig å forutsi per i dag. Dermed kan

GMO bli et nytt stridstema i miljøbevegel

sen.

Miljøorganisasjoner i

KAMP OM
VINDMØLLER
- Naturvernforbundets leder har holdninger som er skadelig

for hele miljøbevegelsen, sier Frederic Hauge i Bellona. - Det
er heldigvis ikke Hauge som har monopol på hvilke
holdninger som skal finnes, sier Erik Solheim. Vindmoller
skaper turbulens i forholdet mellom miljøforkjempere. Hvor
for? Og hvordan oppfattes det?

‘I
Da hadde det vært

helt feil om vi skulle

godta alle

vi ndkraftprosjekter

som får store

konsekvenser for

naturen.
Erik Solheim

0

0
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Valg og friluftsår.
Verneområder og
klimaavtale. Vi tar en titt

i krystalikula på leting
etter miljøåret 2005.

Av AUDUN GARBERG

A forsøke seg som spamann for neste
års begivenheter er risikabelt, men
enkelte planer for «miljoaret 2005» er
allerede på plass: Etter å ha lagt nytt
årsfeiringen bak seg møtes friluftsfol
ket flere steder i landet til offisiell
apning av «Friluftslivets ar» den 8.
januar. Hensikten med friluftsaret er
å fokusere pa verdien av jilitftslivet
jjt’nnOrn i’nfiulkeliq flIObI Ser! nq]or 0(3 00

synliggjøring av friluftslivct, forklarer
Friluftslivets fellesorganisasjon.

Nye verneområder
Bokhøstens kjedelieste bestselger —

statsbudsjettet — forteller ogsa noe
om hva vi har i vente til neste ar.

Dersom pengene ikke forsvinner
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under stortingsbehandlrngen, kan fri
luftsfolket glede seg over en rekke
nye verneområder i 2005: Varanger
halvøya, Reinheimen, Øvre T)ividal
(utviding av nasjonalparken), Naust
dal/Gjengedal, Folgefonna, I lallings
karvet, Sordalen/Isdalen, Visten/
I.omsclal, I lyllingsdalen og Sylane.
Dessuten skal en rekke nye skogom
råder vernes i tillegg.

Utbyggingskåte politikere
Mer strid blir det kanskje når verne-
planen for vassdrag endelig skal
behandles av Stortinget til varen.
Regjeringen foreslar a verne 52 vass
drag, men flere av forslagene er
omstridt, blant annet Bjerkreirnsvass
draget i Rogaland og Nausta i Sogn og

III K,,l,II seqer/d[OJr

Fjordane. Stortingets miljopolitikere
har i høst vært pa befaring til flere av
vassdragene og møtt en hel skokk
med utbyggingskåte ordførere.

Kraftutbygging er imidlertid langt
fra den eneste trussel en landets vass
drag st.ir ovenfor. Stortinget opprettet
i fjor de første nasjonale laksevass
drag og laksefjorder, for a besk tte fis
ken mot blant annet sykdummen
gyrodactylus salaris. Neste ar kom
mer en ny runde, hvor i alt 27 vass
drag og 19 fjordomrader er kandida
ter til a få en slik status. Denne
gangen står slaget om blant annet
Lærdalselva i Sogn og Fjordane, Nam
sen og Verdalselva i Nord-Trøndelag,
samt Vefsna og Beiarelva i Nordland.

Ikke bare klassisk naturvern
Like\ el vil friluftsåret dreie seg om
langt mer enn klassisk naturvern.

— Klima blir viktigste sak det kom
mende halvåret, slar miljovernminis
ter Knut Arild Hareide fast (se også
side ro—i i).

I begynnelsen av nyaret trer Kyoto
avtalen i kraft, etter at Russland for
melt tiltrådte avtalen i oktober i år.

Bade Norge og FU innforer markeder
for handel med C02-kvoter. Kyoto
avtalen har imidlertid knapt tradd i
kraft, før forhandlingene om neste
skritt starter. Nå skal debatten dreie
seg om hva som skal skje med utslip
pene av kliniagasser etter 2012.

Gass i valgkampen
I Norge vil nok gasskraft skape større
diskusjon. Statoil får sitt første svar
søknaden om bygging av gasskraft
verk pa Tjeldbergodden, men saken
vil nok bli anket inn til regjeringen.
Og til sommeren har selskapet Natur-
kraft varslet at de skal ta endelig stil
ling til hvorvidt de vil bygge gass
1’raftverk på Kårstø i Rogaland. Der

ed kan gasskraft nok en gang bli en
viktig valgkampsak.

— Gasskraftverk og petroleumsakti
vitet i nord ma jo bli sentrale saker,
fordi de som skal vare regjeringsal
ternativ gar til valg med motstridende
holdninger, sier leder Erik Solheirn i
Norges Naturvernforbund.

For Barentshavet skal det legges
frem en utredning av de samlede kon
sekvensene av petroleumsvirksom
het, fiskeri og havbruk, skipstrafikk
og ytre pavirkning fra for eksempel
miljogifter og klimaendringer. Dette
skal danne grunnlaget for en såkalt
«helhetlig forvaltningsplan» for hav
om radet.

Vind og vann
For Norges Naturvernforbund har
‘der Erik Solheim følgende saker
;erst pa prioriteringslista i det kom

mende aret: arbeide for norsk oppfol
ging av Kyoto-avtalen, begrense
utbygging av smakraftverk i vassdrag,
h ndre vindkraftutbygging pa de mest
bevaringsverdige stedene, forvaltning
av kystnaturen, arbeidet med gjen
nomføring av nasjonalparkplanen,
kartlegging av vernex erdier i kultur-
landskapet og debatten om ny lov for
det biologiske rnangfoldet.

Hundre ar og tre dager etter at Stor
tinget erklærte unionen med Sverige
oppløst, samles aktive medlemmer i
Naturvern forbundet til lan dsmøte i o.
juni. Denne gang skal arrangementet
gå av stabelen i Porsgrunn, og der
burde det vel vare nok av miljoutfor
dringer a ta fatt pa.

Da gjenstar det bare a onske godt
n ttar! •

HVA SKJER NESTE ÅR?

ADRESSE

POSTNR

Du kan svare pà e-mail: redaksjonen@naturvern.no eller faks 23 10 96 11

eller per post: Natur & Miljø, Boks 342, Sentrum, 0101 OSLO.

Nå skal du få lrøve deg som spåniann/kuinne! Et nytt år ligger foran oss, og
mye interessant vil skje. Men hva? lier skal du få prøve å tippe hva som skjer i
o saker neste ar. Send inn kupongen til oss, og du blir med i konkurransen
om å vare «,\rets spamann»! Kupongen må være sendt til oss i løpet av 2004.

Vinneren vil bli kunngjort i magasin T-aooh, og far en flott bok i premie.

NAVN
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gutten fl\ dette arhundret kan

Arktis være nesten isfri om sommeren.

Det kan bety slutten for isbjurnen, ifølge

en ny rapport om klimatilstanden i Ark

tis som ble lagt frem i nox ember. Samti

dii har norske forskere funnet ut at

isbjörnens immunforsvar er s ekket av

miljogifter. lsbjornen pa russisk side i

Arktis nntholder de hoyeste konsentra

sjonune av miljogifter, mens det stär litt

bedre til med ishjornen pà Svalbard.

I KAMERAØYET: • isbjørn

lsbjørn. Kong Karis Land, Svalbard. Foto: Trym Ivar Bergsmo/Samfoto

Timberjack Norway AS
Telefon 628 31100, fax 628 31102
www.timberjack.no

Timberjack
A John Deere Company
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Ordet avgjør

Av MARIT GABLER

— Miljøbevegelsen er svart kvrenem,
mener Oyvind Ihien. 1-km syns bevegelsen
er ilink til å Lvre av forgjengernes feil.

Det var rniljosakenes e’ ne til å skape
konflikt og eneasjement, som motiverte
forskeren til a skrive om rniljoaksjomsrne.
l-Jovedpunktet i avhandlingen er miljø
vernenies bruk av mediene som hud
skapsformidler.

— Det har skjedd en profesjonalisering

Alta-aksjonen

Den gyldne bro
Avhandlingen tar utgangspunkt i Felles-
aksjonen mot gasskraftverk, og sammen-
ligner den med Alta-aksjonen. Konklusjo
nen er at miljovernene er kloke av skade,
de har blant annet lart å bygge bro til
motstanderen. Et eksempel pa det Ihlen
kaller «Den gyldne bros prinsipp», var

Bellonas forslag om en teknologisk løs
ning pa gasskraftproblemet l

— Bellona bygget dermed en bro til si
motstander og fikk viljen sin pa kjøpet.
Statsminister Y’horbjorn Jagland unngikk
bade knefall og konflikt ved å ga med pa
forslaget. Resultatet ble en løsning begge
parter kunne leve med, papeker forskeren.
1-Jan karakteriserer dette som en vellykket
aksjon, og mener den nadde sitt maI, fordi
motstanderen slapp a bli trengt opp i et
hjørne.

Troverdig trussel
- Thlen retter blikket tilbake mot Alta-

sjonen, som ikke nadde fram.
— Arsaken ligger i at mange trodde pa

trusselen om aksjoner som eneste virke
middel, forklarer mediex iteren og pape
ker at Stortinget skar igjennom med ved
tak om utbygging, grunnet mangelen pa
en tredje løsning.

forskjellene mellom Alta aksjonen og
Fellesaksjonen er mange. Ihien peker spe
sielt pa bruken av retorikk.

— Fellesaksjonen truet ogsa med sivil
ulydighet, men fikk trusselen til å framsta
som mer troverdig igjennom bevisst bruk
av medier. Aksjonistene var i tillegg hel
digere mccl tidspunktet. Det var midt i
valgkampen, og myndighetene valgte a
utsette konfrontasjonen av frykt for aksjo
ner, forklarer han.

Store endringer
Mye har skjedd siden i gSi, forskeren trek
ker fram innføringen av begrepet bære-
kraftig utvikling i politikken som et vik
tig punkt.

Stilling: Medieforsker

ved Universitet i Oslo

Bakgrunn: Aktuell med doktorav

handlingen Rette ord og riktige

ressurser.

— Økte eksponeringsmuligheter i mcdi-
ene og miljøvernernes evne til a bygge
bro, har irket positivt for be egelsen,
mener Ihlen som legger til at engasje
mentet og den lokale støtten er likheten
mellom aksjonene.

Stjeler ord
Likevel er det ikke bare blitt enklere for
miljoaktivister de siste arene. F’rederic
I [auges oppgraving av gilttonner pa 98o-
tallet, ga mecliene klare helter og skurker.
Nat iciens miljøsaker mangler akkurat det,
i følge lhlen.

I Jan mener flere globale saker er en

utfordring for medier og rniljøaksjonister.
De globale sakene gjør seg darligere i avi
sen, fordi de er vanskeligere a illustrere.

— Huillct’ utfordroiqcr tror do ooljøbcvegcl
stø møter iframtidn?

— Sett med fra mitt stasted, er det
mange. Den største er at bedrifter som
Naturkraft stjeler mi Ijøvernernes reto
rikk. Problemet er spesielt stort i USA,
organisasjoner som Wise Use bruker mil
jøretorikken til anti-miljøformal, sier for
skeren. 1-Jan tilføyer at miljødebatten i dag
er preget av flere, men mindre tydelige
aktorer.

Tenk lokalt
Ihlen er spent pa om miljøbc’vegelsc’n kla
rer å mobilisere kreftc’r til en ny folkeak
sjon mot gasskraft. Støtte i lokalbefolk
ningen og prestc’standen, gir imidlc’rticl
mot standerne en fordel. Aksjonistene har
ogsa mulighet til a pavirke utfallet ved a
forsinke saksgangc’n, papekc’r Ihlen og
forsikrer om at han vil fortsette å følge
miljobevegelsc’ns utvikling mcd forsker
briller.

Tapte kampen: Alta-aksjo- Vinner kanskje: Felles

nistene satte hardt mot aksjonen fikk støtte

hardt og tapte kampen. fra både lokalbefolk

ning og prestestand.

Rett ord til riktig tid kan avgjøre om en miljøaksjon når fram.

Forsker øyvind Ihlen har skrevet doktoravhandlingen Rette ord

oq riktiqe ressurser, om miljøaksjonisteneS retorikk.

blant aksjonistene. De er mer skolerte, og
flinkere til å spisse sakene mot mediet,
sier lhlen.

øyvind Ihlen

-

Alta-aksjonen pågikk fra 1979-1981. Miljøvernere og lokal-

befolkning aksjonerte mot utbygging av Alta/Kautokeino

vassdraget. Protestene ble overkjørt med stort flertall i Stor

tinget, og byggeplanene ble vedtatt. Folkeaksjonen mot

utbygging av AIta/KautOkeiflo-VaSsdraget ble stiftet som

motstand mot vedtaket. Samenes reinrettigheter sto også

sterkt i kampen mot utbyggingen.

Fellesaksjonen mot gasskraftverk

Fellesaksjonen mot gasskraftverk ble startet i 1997.

Bakgrunnen var stortingets beslutning om å åpne for gass-

kraft i Norge. Til tross for at selskapet Naturkraft hadde fått

tillatelse til å bygge to gasskraftverk har motstanderne med

Fellesaksjonen mot gasskraftverk i spissen, hittil klart å stanse

planene.
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ENERGILØSNINGER I BOLIGER

Som mange andre har vi tilgang pa
ved, men vi hadde ingen mulighet til .

bruke den. Når vi fyrte i peisen ble det
bare kaldere, all varmen forsvant ut
pipa.

Koblet vannet på ovnen
Derfor måtte peisen vike for en ny
renthrennende vedovn. En stor glass-
dør gjør at kosen er den samme, fak
tisk har fokus skiftet fra tv-hjørnet til
ovnshjørnet. Men fra sin plassering i
hjørnet kunne ikke ovnen spre varme
til hele huset. Dette er løst ved at den
nye ovnen ogsa erstatter den gamle
fyrkjelen i kjelleren. Ovnen har en
innhygget vanntank og rør som leder
det varme vannet til varmtvannsbere
deren i kjelleren. Om lag havparten av
varmen fra vedfyringen kan pa denne
maten brukes som tappevann eller til
skuddvarme i radiatorene.

I tillegg til <fyrkjelen i stua», er

anlegget tilpasset framtidig bruk av
solvarme. Det er imidlertid ikke lett å
finne norske leverandører med erfa
ring med utradisjonelle systemer. Løs
ningen ble å få hjelp til design og ener
gistyring i Sverige, mens ovnen måtte
bestilles fra Danmark. Det er forelø
ping ingen forhandlere i Norge som
markedsfører vedovner med varmt
vannsforsyning.

lnnsparing
Ovnen yter c kW maksimalt. Med 3
timers full effekt i snitt over iSo dager,
blir det et energitilskudd pa nesten
ooo kWh. I tillegg vil det nok bli fyrt
mer på de kaldeste dagene, og en god
stralevarmekilde gjør at vi kan senke
temperaturen mer nar oppholdsrom
mene ikke er i bruk. Samlet sett regner
vi med a redusere strømforbruket med
8ooo kW og dermed har vi kuttet el-
forbruket med 20 prosent.

Tradisjonelle vedovner er lite
egnet i godt isolerte hus. Det blir
alt for varmt. Men vedfyring er
fortsatt billigste oppvarmings
form, og et godt miljøalternativ,
om utstyr og bruk tilpasses.

Tradisjonelle russiske steinovner passer
bra til den moderne livsførsel og veliso
lerte hus, men historisk stoppet utbredel
sen av ovnstypen et sted midt i Sverige.

I-los oss går denne ovnstypen ofte under
navnet finsk masseovn. Den mures opp
tilpasset det enkelte hus. Selv om finske
innvandrere brukte teknikken her for
flere hundre år siden, har den aldri slått an
i Norge. lIer har jernovnene vart enerå
dende som alternativ til Ijore og åpen peis.
Jernovner blir raskt varme. De har tynne
vegger av et materiale som leder varme
veldig godt. Dermed egner ovnen seg best
i uisolerte tømmerkoier og andre dårlig
isolerte rom, eller der det skal varmes opp
raskt for en kortere periode.

I et moderne hus gjør god isolasjon at
varmetapet gjennom vegger og vinduer
går sakte. For a unnga overoppheting
skrus gjerne ovnstrekken igjen og for
brenningen dempes. Veden blir liggende å
ulme og spy ut uforbrente gasser og parti
kler. Vedfyring har derfor fatt et noe ufor
tjent slempel som miljoversting.

lert. De nye ovnene sørger for forbrenning
med høy temperatur slik at partikler og
avgasser forvandles fra forurensning til
ekstra varme. Vedforbruket reduseres med
o—4o prosent, men varmetilftirselen er
den samme. Det er imidlertid ikke mange
som har så store og darlige isolerte hus at
de klarer å bruke all varmen, utover de
aller kaldeste vinterdagene. A kunne fyre
disse dagene er viktig for a redusere sår
harheten i vårt ellers ensidig el-baserte
oppvarmingssystem, men brukstiden og
det årlige energiutbyttet blir lavt.

Isoler ovnen like bra som huset
Tunge steinovner bør vies større opp
merksomhet for bruk i moderne hus. Plas
sert sentralt i huset avgir den en jevn
varme til hele boligen. En masse-ovn er en
tung konstruksjon, gjerne over tre tonn
med stein. Når det først fyres opp stiger
temperaturen i brennkammeret opp til
1200 grader slik at partikler og avgasser
brennes fullstendig. Brennkammeret er
imidlertid omgitt av flere lag med mur
stein slik at varmen siver sakte ut i rom
met. Yterflatene på ovnen holder kanskje
bare o—4o grader og avgir en behagelig
romoppvarming på samme måte som
gulvvarme. Det er nok a fyre en til to
ganger i døgnet, noe som passer travle
mennesker. Ovnens størrelse og <isole
ring» ma tilpasses varmebehovet i det
enkelte hus. Mens vii Norge bare finner
noen fa eksempler, er det i Danmark bygd
tusenvis av masseovner de siste arene og
flere murermestere har spesialisert seg pa
0v nstypen.

Ny serie:
Energiløsninger i boliger

Natur & miljø viser deg tiltak som monner for å redusere energiforbru

ket. Vår nye serie følger en husholdnings bestrebelser på å redusere

sitt stromforbruk.

Vårt eksempel er et hus fra 1905, påbygd til generasjonsbolig i 1974.

Strømforbruket på 40 000 kWh er det all grunn til å være beskjemmet

over. Familiens mål er å redusere strøforbruket hele 90 prosent, ved å

ta i bruk nye fornybare energikilder, bedre isolering og energieffektivi

sering.

Huseier og artikkelforfatter Dag A. Høystad, er selvstendig

konsulent, og jobber blant annet med Norges Naturvernforbund

energi- og opplæringsprosjekter i Russland og sentral-Asia.

I dette nummeret er vedfyring tema, neste vil ta for seg solenergi.

Ovnen har en
innbygget vann-
tank og rør på
baksiden som
leder det varme
vannet til varmt
vannsberedereri i

kjelleren. Om lag
havparten av
varmen fra ved
fyringen kan på
denne måten
brukes som tap
pevann eller til
skuddvarme i

radiatorene.

Det holder å fyre
to ganger om
dagen i tunge
steinovner. Plas
sett sentralt i
huset avgir den en
jevn varme til hele
boligen.

Med vann som
varmelager
Ved oppussing er mange faktorer gitt, og det
kan være krevende å lage gode energiløsninger.
Vårt hus hadde en liten «kose-peis» med pipe
på yttervegg, mens varmen kom fra en
kombinert el- og oljekjele i kjelleren.

Sur røyk fra isolerte hus

Rentbrennende men for Varmt?
Fortsatt er det omlag n million gamle
jernovner igjen, men de siste årene er over
300 ooo nye rentbrennende ovner instal
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Avfa I Isbed rift

anmeldt

HORDALAND/SOGN OG
FJORDANE: Naturvernforbun
det i Nordhordland har i
lengre tid kritisert forholdene
ved avfallshedriften Werge
land-Halsvik i Sløvåg i Gulen.
Nå har bedriften blitt politi-
anmeldt av Statens forurens
ningstilsyn etter
en miljøinspek
sj i in.

— Bedriften
slipper mye
«dritt» ut i fjor
den. Inspeksjo
nen avslørte gra
verende avvik fra
lover og regler,
og mangelfulle
rutiner er sann
synligvis årsaken
til at selskapet
ikke har kontroll
med utslippene,
sier leder Aslaug
Aalen i

Naturvernforbundet i Nord
hordland til Bergens Tidende.

Roser veg

vesenet for

paddetunneler

MØRE OG ROMSDAL: Pa en
300 meter lang strekning av
E 9 ved Austefjorden i Volda

er det bygd hele tolv under-
ganger for padder, forteller
Sunnniørsposten. Utbyggingen
av Kvivsvegen kommer i kon
flikt med en av de største pad
debestandene i Nord-Europa,
og uten tunnelene ville \legcn
ha fort til et stort press på
bestanden. Naturvernforbun
det i Voldi og sentralt jubler
over paddetunnelene, og
mener Statens Vegvesen har

gjort et forbil
ledlig arbeid
med å redusere
vegens ulem
per for
naturen.

- — No vonar
eg herre at
arbeidet med å
byggje
leidegjerde for
paddene vert
fullført, slik at
vi alt til varen
kan få sjå om
dette paddean
leget vil bli eit
flaggprosjekt i

nordisk samanheng, sier leder
Erik Solheim til Srnrnmørspos
ten.

Gir smekk til

Kautokeino

Finnmark: Kautokeino kom
mune har fått smekk på fing
eren av sivilombudsmannen,
etter at det tok hele åtte

maneder å behandle en klage
fra Naturvernforbundet i
Finnmark. Forbundet mener
at kommunen gir en rekke
dispensasjoner til barmarks
kjøring i naturomrader pa
Finnmarksvidda som ikke er i
henhold til loven. Idet klagen
var behandlet, var allerede
kjøringen gjennomført.

— Kritikken er berettiget, vi
svarte ikke i tide, innrømmer
ordfører Klemet Erland I lætta
overfor NRK Finnmark. Men
legger til:

— Dispensasjonspraksisen
vil fortsette slik den er i dag.

Hareide

støtter

utredning av

mindre vern
BUSKERUD:
Kommunene Sigdal, Rol

I lag og Nore og Uvdal har
fatt miljøvernminister
Knut Arild l-Iareides vel
signelse og pengestotte
til å utrede et forminsket
verneforslag for
Trillem arka-Rollagsfjell,
det største gjenvarende
naturskogsområdet i
Norge. Dette har fått
Naturvernforhundet til å
se rødt, og Gjermuncl
Andersen, leder i NNVs
skogut alg, mener at
kommunenes saksbe
handling ikke har fLIlgt
plan- og bygningsloven,
noe som er en forutset
ning for departementets
pengestøtte. I-teller ikke
fyl kesmannen i Buskerud
har fått innsy n, ifolge
Aftenposten.

Ordforer Steinar Ber
thelsen i Rollag innrøm
mer at planprosessen
ikke har vart optimal.

— Jeg vil ikke kalle det
vi har gjort for hemme
lighold, men det var en
diskret greie, sier lterthel
sen til Aftenposten.

jord og inngrep i den vernede elva Gaula.
Dette bekrefter det håpløse med dagens

stykkevis-og-delt planlegging, sier Ottar
t\lichelsen i Naturvernforbundet, som hevder
at konsekvensene av vegrnyndighetenes valg
er store tap av matlord og en ekstraregning
som raskt vil nærme seg en milliard kroner.

Forsvaret ut -

miljøvern inn?

HORDALAND: Et av kystens viktigste
våtmarksområder, I-Ierdla på Askøy,
har blitt satt under lupen av Natur
vernforbundet på Askøy. Fremtiden
til den unike øya ble drøftet sammen
med representanter for fylkesman
nen og kommunen på et seminar i
slutten av oktober. Forsvaret eier
store landomrader pa J-lerdla, og
onsker å selge deler av eiendommen
til hoystbydende, mens Askoy kom
mune ønsker hele området som fri
luftsomrade. Naturvernforbundet
ønsker at større områder pa I-ierdla
skal vernes, for å sikre den unike
fuglebestanden. 208 fuglearter er
observert pa I lerdla, som er en av
trekkfuglenes største <vegkroer»
langs norskekysten.

Vedlikeholder kulturlandskapet

ROGALAND/AKERSHUS: En
avtale mellom Naturvernfor
bundet i Rogaland, Stavanger
kommune, Ryfylke friluftsråd
og Engøyholmen Kystkultur
senter skal sikre at Store
Marøy ved Stavanger får til
bake sitt gamle preg. Kultur-
landskapet skal skjøttes,
fuglebestandene skal bevares
og øya skal legges bedre til

rette for friluftsliv. I vinter
skal 20 villsauer overvintre
på øya, og holde vegetasjonen
nede for å bevare Iyngheipre
get øya har hatt.

— Dette er et kulturminne
for Stavanger. Det er viktig å
ta vare på noen slike steder,

sier Erik Thoring i Naturvern-
forbundet i Rogaland til Sta
vanger Aftenblad.

Også i Vestby i Akershus
har Naturvernforbundet
engasjert seg i
kulturlandskapsskjotsel. Bei
temarka ved Ødemork har

__________________

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

blitt ryddet og holdt i hevd
gjennom et samarbeid mel
lom forbundet og Solhøy
skole, der elevene har trådt til
med hjelpende hender.

Litt av vår tanke er å øke
engasjementet i marka, fortel
ler Nils Thorsen i Naturvern-
forbundet i Vesthy.

‘14.?
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- Håpløs planlegging

SØR—TRØNDELAG: Naturvernforhdmdei. i Sor
Trøndelag raser mot Statens Vegvesen etter at
planene for videre utbygging av E6 sør for
Trondheim ble presentert. Store nwngder
matjord vil bli lagt under asfalt. Naturvern
forbundet ville opprinnelig ha en helt annen
trase for Ei, for å hindre nedbygging av mat-

Debatthefte
om EU og miljø
• • En gryende EU-debatt er bakgrunnen for at
Naturvernforbundet har utgitt et debatthefte om
EU og miljø. Heftet omtaler EUs politikk på en
rekke områder, blant annet landbruk, fisk, energi,
klima og biologisk mangfold. Til sist får Europa
bevegelsen og Nei til EU anledning til å fortelle
hvordan ED henholdsvis fremmer og motarbeider
miljovernet.

--:- ---

-
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• I I moderne rnatproduksjon igner
det seg å gå over bekken etter vatn.
Spørsmålet er kor lenge det varer.

Oppdrettsnæringa får kritikk for at
dci brukar fuIIverdi mathsk til lakse
får, at dcii staden for å produsere mat,
forbrukar mat. Slikt vil dci ikkje ha på
seg, og dci viser til at laks utnyttar foret
hetre enn gris og kylling, som er dci
mest effektive dyra på land. Ja, indus
trilandbruket kastar pellets til svin,
pellets Som kunne bli til brod. Dette er
forretning fordi vii etterkrigstida har

Etter mange år med

tomme

hatt ovcrproduksjon av korn i den rike
verda. eit resultat av ei rasande teknisk
og kjemisk utvikling i landbruket.
Overproduksjon gjev lage prisar, og vi
har hatt ein regeirett dumpingmark
nad i den internasjonale kornhande
len. Når store matvareprodu
sentar som kU og USA i tillegg
betaler storstila eksportstøtte
til sine bønder, blir marknads
prisane langt unna eit sant
bilete av produksjonskostna
dene. Dette er butikk, anten
det skjer i fjos eller mi’rdar.
Matindustrien leverer til
marknaden meir enn til magen.

Overproduksjon gjev billeg mat.
Men na ser vi teikn til endnng. Etter
mange år med overskot pa korn i
verda, er reservelagera nesten tomme.
Sjølv ein god haust i fjor var ikkje nok
til å endre dette. Når statar som India
og Kina, med to milliardar menneske
til saman, blir litt rikare kvart ar, min-
kar reservane i det globale stabburet.
Ingen hør bli overraska om kornpri
sane kjem til å fyke i veret. Av mat skal
det svært lite underskot til for prisane
stig mykje. Det er ikkje vanskeleg å spa
at då vil presset på erosjonsutsette dyr
kingsareal auke, og på grunnvatnet i
tørre strok.

Det er eit gammalt argument at vi
hør etc meir plantekost fordi då blir dci
meir mat å dele med dci som svelt. kg
er ikl<je av dci som tvkkjer det er umo

ralsk å etc kjot. Drovtyggarar treng

ikkje korn, anna enn for å bli økono
misk lonsame nar det er overskot pa
mat. Det er verre med all
maten som blir kasta. ,\
kaste mat ma vere dum
glede. Nar 30 prosent av

hushaldsavfallet er mat, er
maten for billeg.

Den langtransporten av
mat som vi sparer pengar
på, øydelegg vi klimaet
med. Norsk jordbruk er
ein minkande del av dette

systemet, men
som konsu
mentar er vi av
dci fremste ga
galeien. Vi
importerer
meir enn halvparten av
maten, om vi reknar med
kraftfåret. Og norsk fiske

oppdrett har ambisjonar om å bli ein
større aktor i kampen om å selje lang-
reist mat. Dette skal vi leve av nar olje
tek slutt, seier nokre. Det er sikkert eit
langsiktig håp, men er det langsiktig
tenkt?

Av mat skal det svært

lite underskot til før

prisane stig mykje

Korleis kan vi forsvare a sende fisk
med fly til Kina for filetering og sa
hente ferdigvarene attende hit? Kor
store klimapakjenningar kan vi for
svare fordi vi vil ha eksotiske frukter
og gronsaker heile aret? Dette er sik
kert sunn kost når vi brukar dagane til
å sitje, men også denne maten har sine
rekningar som kjoparen dreg seg unna.

Av frihandelsokonomane kan vi nok
ikkje vente hjelp til å finne dci ‘ erke
lege kostnadene med den hillege
importmaten. Til slikt ma vi bruke
ritet i staden for okonornar.

Det norske energiforbruket
øker fortsatL Oppvarrn ing av
boliger og næringsbygg står
for en stor del av veksten.
Trenger det å være slik?

Ny teknologi og bedre planluqging kan
kutd eppvarmingsbehov t for nye bygg
du mote k, opptil 70% i lorhold til d ig ri

md; mi Det b; irdI r om a:

• T,; hensyntl ‘o:nr; :rlinrio.

uti) ‘.e’ie og .iinl. kel lim ‘ho.
• Jns1

• la bruk lokale ;r jr ;ur r

io irm purnpm r, b ‘n rqi, solvarmet
• I ruk mod mm pr:n: pp ;r tor iook ring
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;el; jnsevnm

Vi eren

• Oji nnvmnnmi varme fr; ventilasjons

og omt inn forbruk
• U:r-yfu D\ gaeKonotrukiJonen som

varm mi gm e

Ssai man lykkes må mai rg.- og mtjø
perep fivm mnh grcrem i en t\ mrrt; mglig p1 in
Vigg:ng iv n;m b, ggi prov ekti fl: mrm mdc
fra starten av, Sak; ilt int >gr: rt pi mli mg
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en i; ik orosess sene if mkotu ko: tror
en td g p1. nl : nçjiue tas igjen gjennom
Lede; mo o.n m;: r og reousemte drits

KanEnergi AS arbeider med videre utvikling
av mli mnne prosessen blant annet i sam

mrhm el med NTNU/SINTEF og Arkitekt
kontoret GASA AS.

oIj:

Det statlige 3;k; in mt Lnova mrheider for
man :n• r -‘ :KU. fet i org-:nga rktoren.

og nar foKus ûi at mnergioLmK mv bli en
de’ av hovedeoesfikasjonen i den tC’ige
ta,e1 av byggc--jreoseknm:. Eno.’m vil kunne
gi okonomT i k tøOe tii merKoetnader viS
planlegging og gj:innomforing av prosjekt

ers tidlige fase tor v oppnå et godt og
energirmktig miluttri sultat.

Vi etterlyser miljøinteresserte
byggherrer som er villig til å
gjennomføre den nye typen
planleggingsprosess med
fokus pd energi og miljø,

NYTT FRA NATURVERNFORBUNDET

_______

Mat nok i vår tid?
NORGES
NATURVERNFORBUND

Norges Naturvernforbund

8065 342 Sentru,ns

0101 Oslo, Norge

Besoksadr.: Grensen 98, Oslo

Bankglro: 787405 56001

‘7ff: 23189610
Fabs: 231096 Il
E-posl: naturvern@flatUrverfl.nO

Internett: http:/Jwww.naturvnrn.flO

Mndlnmsboflt:ngeflt:
Hnvedned)ens kr 350.-
Pensjonister og studenter: kr 175.-

Famil,en,edlem (med ett Blekkulf-n”ed)ennskap): kr 420.-

Fam:Iien,edlen,skaP pnnsjon:ster/studeflte, (ml BlekkulO: kr 200,-

Liosoarig medlemskap iinkl. Natur & r,vljo(: kr 7000.-

Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem

an det lokal- og fylknslug vedkommende sokner til.

overskot på korn i verda,

er reservelagera nesten

miljøplattform

En av de viktigste oppgavene for
OLF Oljeindustriens Landsforening er å samordne
olje- og gassindustriens miljøinnsats. På vegne
av våre 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 medlemsselskapenes

kunnskap om miljø

• OLF arbeider for at leting og utvinning skjer

i god sameksistens med fiskeriene

• OLF arbeider for gode løsninger som sikrer
målene om nullutslipp

www.olf. no

• HORDALAND: Postadr.:

Boks 1201 Sentrum,

5011 Bergen, Beseksadr:
Jacobsfjorden, Bryggen, Bergen.

716: 55 300660. 6265:
55 30 06 50, 6-post:
hordaland@naturvern.nO. Web:
http://www,naturvern.no/horda

land. Daglig (eder: John Mart:n

Jacobsen. Leder:
Tom Soerre Tomren. TIf:
56178287.
• SOGN OG FJORDANE:
Postadr.: 8065 470.

6853 Sogndal. Wrb:
http://www.naturvern.no/mflY

/f sognf/. Fylbesn.ekretier:

Astrid Kalstve,t. 7ff. 91 80 7899.

6-post ast bals@onl:ne no

• MORE OG ROMSDAL: Post

/Besoksodresse: Storgata 50,

4 etg., 6401 Molde. 716:
71 21 87 80, 6-post:
moreromsdal@naturvnrfl.nO,

Web:
http://www,naturverfl.flO/mefly

/Cmore. Leder: Øystein Folden,

6630 Tingvoll, Tlf: 75 533331,

91 81 2542,6-post:
foldrngp@start.no

• SOR-TRONOELAG: Postud,.

Boks 706, 7407 Trondheim.
Besoksodr.. Munkegt. 27.
Trovdheim. 716: 73 SI 52 24.

60kV 7351 2727.0-post:
sortrondelaq@flaturverfl.nO.

Web: http://www.naturverfl.flO/

sortrondelag/. Fylbessrkrrtirr:

P31 Hellesees. Leder.
Ingsild Meloær Hanssen. 716:

99 00 42 32,
6-post: ingvhav@stud.vtflu.nO

• NORD-TRØNDELAG:
Postadr.: Boks 132,
7702 Steinkjer. Web:
http://www.naturvern.nO/
meny/f_nordt/. Leder: Per

F(atberg, Øvergata 11,
7670 lnderey, 7ff: 74 153801.

90 SI 50 46, 6-post:
per flatberg@start.no
• NORDLAND: Kontobtperson.

C,autn DahI. lnnhvrredsveiev 63,

7043 Trondheim. Tlf.



Naturkalenderen 2005: Fosselandet

Her! ropar fossen og syd
blind og allmektig

millom bergi,

her kan alt skje!
Olav H. Haugt’
«I Elvcdjupt’t»

Det var fosane det reiste til, det t, rste

turistane som hesokte Norei. i midten av

100-taleL Og store og sma ou- har nie

rikeleg av landet vart, men likevel er sju

av dei ti liogste fossane lagde i rovr. l_)ifor

vil vii r gje ein hyllest til tossarie, som er

uriirte, verna eller utbyggngstruga.

Natu rkalenderen 2005 ber namnet los

selandet. Dette er den pertekte gave og

helsing til familie, vener og kontaktar i

inn— og utland. li vakker gave til dagleg

glede — ei pimmning om lelles ierdiar

som vi onskjer at kommande generas—

jonar og skal kunne gle seg over. l)ileta

gjev gode opplevingar. Men å hovre

fossen bruse, og kjenne den mjuke

fossedampen mot kjaken, iår du herre
om du vi tjar elva vie sjolv.

l3estill pa slippen nedanfor, pa telefon 23109610, faks 23109611 eller e—post sn1,’i’9infurt’ir,,.iw.

Kalenderen kan lientast på kontora i Grensen 9B, 3. etasje, Oslo

Felles familie-
medlemskap!
Norges Naturvernforbund og l3lekkulfs Mil jo

detekliver tilbyr nå et felles tamiliemedlem—

skap. Blekkulfs Miljodetektiver er Norges

eneste vn ilj lorganisasjon for barn. Blekkulfs

morsomme figurer, spennende aktiviteter og

lokale klubber bidrar til at barn blir glade i

naturen og onsker å ta vare på den.

Opprett medlemskap ved å benytte kupongen

under. Dere tegner da et famil iernedlemskap i

Naturvernforbundet (kr 420,—/200,—), og gir et

av barna medlemskap i Blekkulfs Miljodetek

tiver —uten tillegg i prisen, I lar dere tiere barn

kan de tegnes som soskenmedlemmer i Ille—

kkulf, til kr 145,— per person. Bade Naturvern—

forbu idet og lilekkul (tilbyr også individuelle

medlemskap for de som onsker det.

Som farniliemedlem gir du naturgleden

og engasjementet videre til barna. Ta nied

barna pa oppdagelser i naturen. Opplev at

barkestvkke og en pinne kan bli en ideell

barkebat i bekken og tuglekassa dere satte opp

i vår huser et yrende Fugleliv!

Naturopplevelser gir rode kinn, trette ben

- og sunne barn.

* NORGES I’OSSj’/(/fl(/,.f
NATURVERNIORBUND

Pris kr 150,-, medlemspris kr 100,- (+vanleg porto)
Verv i betalande medlem og du får kalenderen gratis. Verv 5 betalande medlemer og få 10 kalendrar gratis.
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stk Naturkalenderen 2005Ja takk! Send meg

O Eg er medlem

O kg er ikkje medlem

o kg vil bli medlem, send meir informasjon

FORNAMN: .. . ,.

.

.
EUERNAMN:

ADRESSE:

POSTNUMMER. POSTSTAD:

nr. MEDLEMSNUMMER

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

NNV betaler

portoen
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Av ELISABETH KIRKENG ANDERSEN

l)et ser ikke altfor lyst ut for fisken i ha et,
særlig ikke for torsken i Nordsjøen, lodda
i Barentshavet eller industrifisk som øye
pal og tohis.

l)ette er noen av konklusjonene fra det
internasjonale havforskningsraclet (ICFS)
etter at de har gitt sine anbefalinoer for
hosting til neste år. Det store spennings
mornentet er hva politikerne vil bli enige
om nar de skal forhandle kvoter, for anhe
falingene fra ICES er bare det — anbefa
linger.

Plikt til å si fra
Reidar ‘Ibresen er forsker ved l-lavforsk
ningsinstituttet og er samtidig med i
ACFM, det vil si den rådgivende komiti
for forvaltning av fiskehestander innenfor
1(15.

Korniten samler data på hvordan det
star til med fiskene i havet i Nord-Atlante
ren, og på bakgrunn av disse opplysning
ene og faglige og vitenskapelige diskusjo
ner gir de anbefalinger pa fiskekvotene for
neste ar.

— Norge som nasjon har forpliktet seg

til å være mcdi dette systemet, og anhefa
lingene fra ltd-IS brukes som grunnlag for
forhandlinger mellom Norge og F.U, og
Norge og Russland, forklarer Toresen.
(1rrmnen er at det kun er den nordlige

seien som Norge som nasjon har ene rett
pa som art. Den kan vi dermed fiske på
alene, men ellers deler vi alle fiskeslagene
vi fisker pa med enten kU eller Russland.

— Krasj må til
Toresen har vært med i mang en for-
handling opp gjennom arene sammen
med representan ter fra Fiskerideparte
mentet og Fiskeridirektoratet fra Norge
sin side.

— Det er ikke alltid Norge og forhand
lingspartnerne blir enige om kvotene, det
er gjerne da de går over anbefalingene
som ICFS har kommet med. Da er det min
plikt som forsker å forklare dem konse
kvensene av eventuelt a gå over kvotene,
sier Toresen.

I lan er klinkende klar på at politikerne
alltid vet hva de gjør nar de bestemmer
kvoter som er over det forskerne har
bestemt.

— Det har vært et særlig problem a få kU
og Norge til å bli
enige om ikke å
fiske pä torsk i
Nordsjøen. Det
har de ennå
ikke klart, selv
om de vet hva
konsekvensene
kan bli, sier
‘l’oresen.

Inntrykket til
Toresen er at
politikerne inn-

li
imellom ma oppleve at fiskehestandene
kollapser fullstendig for å forstå alvoret i
situasjonen.

— Dette var for eksempel tilfellet mc.
kollapsen i sildebestanden 1960-tallet.
Etterpa ble det lettere å få gjennomslag for
anhefalte kvoter, sier Toresen.

Russland enklere
I lan sier at det er mye lettere for Russland
og Norge å bli enige om kvoter som ligger
innenfor anbefalingene, enn det er for kU
og Norge.

— I EU har forhandlerne presset fra en
mengde nasjoner på seg, og det merkes
godt. En vanlig frase fra en forhandler for
EU er «But I have to think about the fis
hermen», men det er jo akkurat det han
ikke gjør, sier ‘Ibresen.

Hva skjer à?
I ar er det særlig bekymring for torsken i
så vel Nordsjøen, Irskesjoen og vest for
Skottland. Alle disse stammene av torsk
ligger langt under anbefalt grense, og
ICES her om null fangst. Så er sporsmalet
om de far det.

I Nordsjøen har den totale
fiskebestanden gått ned med
60 prosent på bare litt over
hundre år.

Av ELISABETH KIRKENG ANDERSEN

På slutten av r8oo-tallet var det 26 mil
lioner tonn fisk i Nordsjøen. I 0991 var
den tilsvarende hiomassen på bare ro
millioner tonn. Den største nedgangen
har skjedd for kommersielt utnyttet
fisk som torsk, hyse, sei, makrell,
makrellstorje, sild og flatfisker. Biomas
sen av krepsdyr, sjofugler og hai har
også klart gått ned, mens antall sel har
okt i denne perioden.

Det er en vitenskapelig modell laget
av forskere fra CEFAS (The Centre for

Environment, Fisheries and Aquacul
ture Science) i Storhritannia som viser
den dramatiske nedgangen.

Resultatene er blitt til ved å mate til
gjengelige tall fra fiskerifangst, forsk
ning pa fisk, fugl og bunn dyr inn i en
økosystemmodell for Nordsjøen.

Forskerne haper å bruke modellen til
å forutsi konsekvensene av fiske og kli
maendring på artene som lever i Nord
sjøen. Først ma de imidlertid teste ut
modellens forutsighare evner, og dette
vil de gå i gang med sa snart som infor
masjon om nordsjoartene for i ar fore
ligger.

Resultatene ble lagt fram pa det
arlige møtet til det internasjonale hav
forskningsrådet (1(15) som fant sted i
Spania i oktober i ar.•

Mange arter sliter
• øyepålen er en av flere arter som sliter

i Nordsjøen. Både ICES og Havforsknings

instituttet anbefaler null fangst i 2005.

- Årsaken til at øyepål er fåtallig er ikke

fiskerne. Fisken sliter med rekrutteringen,

og hvorfor vet vi ikke, sier forsker Tore

Johannessen ved Havforskningsinstitut

tet.

øyepål deler skjebne med torsken og

hyse som også har hatt elendig rekrutte

ring i de senere år. Torskens problemer i

Nordsjøen er velkjente med en

urovekkende svak gytebestand. For hyse

har svak rekruttering enda ikke manifes

tert seg som et veldig problem, men vil

gjøre det på sikt dersom ikke

rekrutteringen tar seg opp, mener Johan

nessen.

- Vi er bekymret for situasjonen for vi

vet ikke årsaken til at så mange arter i

Nordsjøen sliter. Noe er rart i ekosyste

met, sier Johannessen.

Reduser
fiskepresset
Det internasjonale havforskningsrådet har talt. Nå
må EU og myndighetene i de andre landene som
fisker i Nord-Atlanteren roe ned og redusere fiske-
presset. Blir de hørt?

Fiskere i arbeid om bord på norsk tråler. Forsker Reidar Toresen har inntrykk av at

politikerne innimellom må oppleve at fiskebestandene kollapser fullstendig for å for

å alvoret i situasjonen.
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Stadig større ressurser
settes inn i havforskning,
kontroll og overvåkning.
Likevel er fiskeressurser i de
fleste land overbeskattet og
mange bestander er truet av
kollaps. Store båter med
stadig stigende gjeld kan
re årsaken.

Av AUDUN GARBERG

— Fiskebestandene svinger. Bade gjennom
aret og mellom gode og darlige ar. Jo større
gjeld fislceflten har, jo mer kolliderer fis

keflatens økonomiske krav og havets
s ingninger, sier Gunnar Alhum ved
Barentshavkontoret i Nories Naturvern
forbund. Sammen med Alf Ring Pettersen
har han forfattet arets utgave av rappor
ten Heitebokjir norskt’jiskcrii’n

Album mener hovedarsaken til at myn
dighetene ikke er i stand til a forvalte res
sursene og oppna andre fiskeripolitiske
mål er en manglende forslaelse av forhol
det mellom fiskefiatens økonomi og res
sursene i ha\ et.

Færre fiskere, mer gjeld
I løpet av de siste ti arene er det gjennom

Ç,l rt en rekke tiltak for a fa ned kapasiteten
i tiskefiaten. Tanken er at det er for mange
fiskebater.

— Her ligger den store misforstaelsen.
Problemet er hvor mye fiske[laten ma

fiske for å holde banken fra livet, ikke
hvor mye den kan fiske, sier Album. For
mens det har blitt farre fiskere og bater,
øker fiskeflatens gjeld ar for ar. I lovedpro
blernet her er at det er blitt lov å kjøpe og
selge fiskerettigheter, men er Album.

— De omsettelige k otene fører til

iM1d

garnhjuksa 8-12,9

line 13-20,9

snurrevad 21-27,9

autoline

trål

endringer i fiskeflatens økonomi som øker
presset pa ressursene. En gjeidstung flate
har store faste utgifter. Kollisjonen mellom
behovet for stabile, store inntekter og res
sursenes svingninger gir darlig lønnsom
het i flaten og ilarlig ressursfor\ altnirig. Vi

trenger en flåte med en viss overkapasitet,
men denne ekstra evnen til å fiske nar fis
ken er der, ma være billig — sa billig at den
kan tale a ikke fiske nar ressurssituasjonen
tilsier det. Og dette er den tradisjonelle
kystflatens store fordel, sier Alhurn.

En femtedel av drivstoffet
I hviteboka gjennomgas de forskjellige
flategruppene i detalj. Kystflaten gir tre
ganger sa mange arbeidsplasser og bruker
en femtedel av drivstoffet sammenlignet
med en traler. Samtidig ‘isvr undersokel
sen at k søartøy med ressursvinnlige red
skaper er lonnsomme.

— l-lvorfor bruker myndighetene penger
på a fa bort den flatin som oppfyller alle
de fiskenpolitiske malene? Og hsorfor til
later m ndighetene at de fartø ene som
forurenser mest, er størst belastning pa
ressursene og som har størst gjeld fi.r fort
sette a kjøpe opp k\ oter og bygge enda
større og mer ressursødende fartøy?

Album mener selv det er to forkla
ringer. For det første gir konsentrasjon av
fiskekvoter politisk tyngde. De store far-

Fiskeflåten må ha en økonomi som tåler

å ikke fiske når ressurssituclsJonen tilsier
det. Dette er den tradisjonelle kystflåtens

store fordel, sier Gunnar Albut-n i Natur

vern forbundet.

tøyenes representanter har folk som har
tid og mulighet til a være tilstede bade i
storting, departement og i fylker og kom
muner med industri som er avhengig av
dem. For det andre ligger det i ryggmargen
til de fleste at stort er lønnsomt.

— I virkeligheten er kystfiskuflaten den
moderne fiskefiaten: fleksibel og tilpas
ningsdyktig, miljøvennlig, ressursvennlig
og menneskevennlig, sier Album.•

konkurs?

- Jo, det er apenbart en

fare, men den største faren

for næringa selv og for

bestanden erjo overkapasi

tet. Så det far være et

ansvar fangstleddet ene og

alene ma bære.

Ny rapport fra Norges Naturvernforbund

Gjeld truer
ressursforvaltn ingen

jPJ

%
:

4 .Ç

‘ti milloblad
Hold deg orientert i miljødebatten. Fra neste år vil Natur & miljø
Bulletin bli et månedsblad om miljø. Vi vil bruke mer ressurser på
hvert enkelt blad, og mindre penger til trykking og porto.

Blimedossi2005og

blad, som i tillegg til åoUførste utgave av bladet gratis

Ja, takk! Jeg vil gjerne ha tilsendt I du vil få et fyldigere

--;.: I grave frem egne
uforpliktende. Bladet kommer i

- : nyheter, også går i
januar. I dybden på aktuelle

saker. Vi innvier dess

I uten nyåret med en
I
i mer leservennhig

design.

I
I
I
I

Kvoter uavhengig av gjeld
- Gjelden i fiskeflåten har

ingenting med fastsetting av

kvoter å gjøre, sier stortings

representant Ivar Kristiansen

fra Nordland som represen

terer regjeringspartiet Høyre.

— Å skjele til slike ting bare

forverrer bestanden og den

langsiktige økonomien i

fangstnæringa. Fastsetting

av kvoter ma tas på et helt

objektivt og bærekraftig

grunnlag. Alle utenforlig

gende irsaker ma man se

bort fra.

- Vil man ikke ved a redu

sere kvotene på enkelte fis

keslag risikere at redere gar

bruk per tonn torsklhyse/sei

Tabellen viser hvor mye drivstoff de forskjellige båt-typene bruker per tonn torsk, sei eller hyse de fanger.

(Drivstofforbruk i gjennomsnitt for perioden 1998 til 2002)
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Fisk kan avgjøre EU-valg

Varmere hav betyr bedre badetemperatur, men får også betydning for produksjonen av næringsstoffer, fordeling av arter i havet og

mengden av de ulike fiskene.

Varmere hav, og hva så?

EUs felles fiskeripolitikk skaper
bølger i den norske medlem
skapsdebatten. Begge sider
forsøker å utnytte fiskeriargu
menter.

Av KRISTIAN S. AAS

i i is Norge blir medlem av kU, blir vi
underlagt hUs felles tiskeripolitikk. For
valtningen av de norske tiskeressursene

il dermed bli lot tet opp pa Et —niva. og vi
il fa full markedsade,ang til EU lor fisk og

;keriproclukter. Andre 1:1. lands fiskere
vil fa større adgang til norske fiskefelter,
men norske fiskeres historiske rettigheter
i omradet skal tas hensyn til. Fortsetter vi
a stå utenfor, vil Norge fortsatt ha forvalt
ningsrett over fiskeriressursene, men mar
kedsadgangen overfor RU vil fortsatt være
begrenset, slik som i dag. Na krangles det
heftig om h ilken ordning som er best for
økonomien, miljøet og ressursene.

Pa Naturvernforbundets seminar om
kU og miljo i Trondheim i september

dreide mye seg om fisk. I den avsluttende
debatten mellom leder Eiliv Flvdal i
Tromsøstudenter for ED og nestlederTine
Larsen i Nei til EU ble fiskeriforvaltning
det store stridstemaet. Ifølge Larsen fører
EU en politikk som bidrar til overfiske, og
har blant annet nektet Sverige å stoppe
fiske på truede hestander i østersjøen. Fly-
dal mener forvahningen i østersjøen er et
godt eksempel på hvordan en felles, euro
peisk fiskeripolitikk kan hindre nettopp
iiveriiske.

— For var det et utall land som hver fast
satte sine kvoter. Dermed ble hestander
talt flere ganger, og det var ingen reell
kontroll med uttaket. Na har kU hele
ansvaret, sier Flydal.

EU avdramatiserer
Flere norske politilere har ønsket seg et
norsk og islandsk forvaltningsregime av
fisken i Nord-Atlanteren, selv om landene
blir medlemmer av kU. Dette er avvist av
hUs fiskerikommissær Franz Fischler.
IvIen han avdramatiserer konsekvensene
av et norsk kU-medlemskap, og poengte

rer at ogsa FUs regler pa omradet innebæ
rer regulering, ikke fnslipp.

— llovedprinsippel i hel i’ var forvalt
ning er historiske rettigheter. Nar norske
fiskere for eksempel har en viss andel av
ressursene i norske farvann, ville de ikke
tape dette ved RU-medlemskap, sier Fis
chler til Nationen.

- Skandale
EUs felles fiskeripolitikk er svart kontro
versiell, bade i Norge ogi dagens kU-land.
For ett ar siden sa lederen i Luropabeve
gelsen, Svein Roald Hansen, til Nationen
at han ikke ønsket at Norge skulle bli RU-
medlem hvis vi ikke klarte å forandre
hUs fiskeriforvaltning gjennom forhand
linger. The Royal Society, Storbritannias
nasjonale forskningsinstitusjon, mener
ifølge BBC at hUs fiskeripolitikk er en
skandale, og at uenigheter og dragkam
per internt i kU fører til overfiske. Ogsa
den norske fiskeriforvaltningen er blitt
kritisert for a tildele kvoter, spesielt for
torsk, som er over nivaet som anbefales
av havforskcre. •

De siste årene har havtemp
eraturen rundt kysten av Norge
økt. Det er flott om sommeren
når du og jeg skal bade i sjøen,
men trives fisken i vannet?

Av ELISABETH KIRKENG ANDERSEN

Det har blitt varmere vann nord i Atlan
terhavet melder det internasjonale hav
forskningsradet (ICES). De har i en
årrekke tatt temperaturen i 14 områder
fordelt fra Ncwfoundland i vest, Svalbard
i nord, østersjøen i øst til lliscayahukta i
sør. Tallene for i år foreligger ikke enna,
men tallene for 2003 avslører en rekke
varmerekorder i havet. I)ersom økningen
fortsetter vil fiskene flytte pa seg. mener
forsker Reidar Toresen ved I lavforsk
ningsinstitut tet.

økt temperatur over alt
For havomradene som omkranser värt
langstrakte land kan 1DES melde om en
mye høyere overflatetemperatur i Nord
sjøen, hovedsakelig på grunn av en
rasende varm sommer i fjor.

Sor i Norskehavet var temperaturen 0,7

grader Celsius hoyere enn det langsiktige
gjennomsnIttet, og for sørlige deler av

Barentshavet var økningen pa o, grader. I
hele Barentshavet lå temperaturen over
gjennomsnittet gjennom alle årets tolv
måneder, med unntak av januar og
februar.

Denne oppvarlnlngen av Nord-Atlante
ren har blitt registrert en del ar, men Tore-
sen vet ikke helt hva man skal legge i
denne økningen,

Komplisert temperatur
— Det er for tidlig å si om dette er varige
endringer, i og med at temperaturen i
havet bestemmes av så mye mer enn tem
peraturen på land, samt at temperaturen i
havet svinger mye, sier Toresen.

Allikevel tror han det er grunn til å
bremse ned og gjøre en del føre-var-grep.

— Vi vet at det tidligere har vært like
høye eller høyere temperaturer i havom
rådene her nord, for eksempel pa 19 $o-tal
let og under Vikingtiden. Likevel kan situ
asjonen i dag være annerledes i og med at
det er en sterk økning i temperaturen
kombinert med at vi mennesker kan være
årsaken, Sier Toresen.

Endringer i økosystemet
Dersom det blir varmere hav rundt Norge
vil dette få betydning for havets produk
sjon av næringsstoffer, fordelingen av

arter og mengden av de ulike fiskene.
— Makrellen har svømt seg inn i

Barentshavet. Dette er helt nytt, for havet
her har før vært for kaldt for den mer var
mekjære fisken Sør i Nordsjøen har vi
hatt besøk av sardiner som vanligvis fore
trekker lliscayabukta utenfor Spania, SII’T\

Toresen.
Av andre endringer forskerne har sett,

(IJplyser Toresen at lodda og torsken, som
spiser på lodda og derfor følger etter den,
har fått en mer nordlig utbredelse etter

som vannet har blitt varmere.
— Dersom temperaturen øker ytterli

gere kan både lodda og torsken få et mye
mer nordøstlig bosted enn i dag, sier Tore-
sen.

Flytter gytingen?
Dersom temperaturen i vannet fortsetter
a øke vil dette også få betydning for hvor
fiskene gyter. Toresen bruker torsk som
eksempel for å forklare hva som kan skje.

-— Torsken gyter utenfor l.ofoten i dag.
Dette er fordi den finner helt optimale
temperaturforhold for eggene sine her.
Dersom temperaturen øker vil det bli for
varmt for torsken å gyte så langt sør så den
vil finne et annet gyteomrade lenger nord.
Dette er for øvrig ikke observert enna,
poengterer Toresen. I

EUs felles fiskeripolitikk er svært kontroversiell, men det er også norsk fiskeriforvaltning. Både ja og nei-siden mener de har fornuf

tige løsninger for fiskerne.
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Mat, miljøspørsmål og landbruk

Av ELISABETH KIRKENG ANDERSEN

Tohis lyder ogsa navnet havsil og er i følge
forskerne en underlig fisk. Mye fordi den
ligger i dvale i sanden pa havbunnen om
vinteren, og gar til ro for natten i sanden.
Overskyete dager pa sommeren blir ogsa
tilbrakt i stilistand under sandens heskyt
tende dyner. Pa engelsk kalles den under
lige lange fisken sandål, på dansk sand
grevling, og begge na’ nene sier m e om
tobisen.

«Missing link»
Til tross for at tohisen har et image Som en

‘dagelig fisk som er glad i søvn og sand,
den merket «veldig viktig fisk» av det

internasjonale havforskningsradet (ICES).
Faktisk sa viktig at dersom den skulle bli
borte kan vi snakke om en <missing link»
i okosystemet i Nordsjøen.

Arsaken er at tobisen spiser plankton
og blir så spist av annen fisk. Pa den maten
binder tobisen to nivaer av økosystemet
sammen. hadde ikke tobis vært tilstede
hadde mindre energi blitt overfort i
næringskjeden, og systemet hadde blitt
mindre effektivt, forteller forsker ved hav
forskning.sinstituttet Reidar Toresen.

Fet og pop
Det at tobis tilbringer dagene sine med å
beite dyreplankton, gjor den svært attrak
tiv for folk sa vel som fisk. Dyreplankton

missir
rik»?

Tobis er en underlig fisk som
tilbringer mesteparten av
sitt liv nedgravd i sanden på
havets bunn. Nå har tobisen
grunn til å søke dypere ned i
sandbunnen.

er sa næringsrike at nar dette er det eneste
den torpedoformede fisken livnærer seg
av, sa blir den svært fet og næringsrik til
tross for sin slanke framtoning. Kvalitets
kjøtt må vite. Dette har bunnfiskene i
Nordsjøen funnet ut av, og for torsk, hvit
ting, sei, sild, makrell og flatfiskene er
tobisen en delikatesse. Men også opp
drettsiaksen, eller rettere sagt oppdret
terne, har lagt sin elsk pa tobisen. Arsaken
er at oppdrettslaksen blir fast og fet i kjøt
tet når den far tobis. Dette kan bli tobisens
skjebne.

Fisket opp
I løpet av de siste arene har det norske og
danske industrifisket av tobis blitt svært sa

effektivisert, og resultatet er nærmest et
kollaps. Forsker Tore Johannessen ved
Havforskni ngslnst ituttet sier at det norske
industrifisket har fisket meget hardt pa
både ung og gtemoden tohis, og at dette
er en medvirkende arsak til at tohisen spe
sielt i den norske delen av Nordsjøen sliter
fælt na. I tillegg har tobis hatt enkelte ar
med meget svak rekruttering.

ICES anbefaler at fisket av tobis må fol
ges svært noye til neste år for å vurdere
hvor stort fisketrykk tobisbestanclen kan
tåle.

— I lavforskningsinstituttet stotter dette
radet fra ICES, men vi ser grunn til a Pre
sisere at fisket ma kunne stoppes umid
delbart dersom ressursgrunnlaget er
svakt. Dersom dette ikke lar seg gjøre, vil
vi anbefale at det ikke fiskes tobis i det
hele tatt i 2005, sier Johannessen.

Fullstendig kollaps?
At tobisen ikke synes pa ekkoloddet til fis
kerne fordi den mangler svommeblære,
har ikke vært nok til å holde den unna tra
len. Na bor den kanskje finne en bombe-
sikker metode for a unnga tralen, dersom
fisket i 2005 blir hardere enn det for
skerne anbefaler.

Johannessen liker ikke å spa om fram-
tiden, men mener at dersom tobisen blir
fisket hardt neste ar ogsa. sa er konse
kvensen mest sannsynlig en fullstendig
kollaps.

nart

Les mer på vår temaside
om økologisk landbruk

NORGES BONDELAG

www.bondelaget.no

Tobisen tilbringer mye av sin tid under beskyttende sanddyner på havbunnen, likevel er arten hardt beskattet og bestanden trues i

qg med kollaps.

ØKOLOGISK
DYRKET
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Av KRISTIAN 5. AAS

Instituttet fraråder apning for oljevirksomhet i store
deler av Barentshavet. Hvis fisken ikke skal bli skade
lidende, kan det bare åpnes for oljeutvinning i det
apne, isfrie havet. Beveger man seg nær land eller
iskanten, fraråder instituttet all oljevirksomhet.

Forutsetter ny teknologi— Men selv oljeutvinning i det apne Barentshavet for
utsetter et annet teknologisk regime enn det som
benyttes i Nordsjoen i dag. Hvis de ikke klarer å hin
dre alle utslipp i forbindelse med den daglige virk
somheten, fraråder vi oljeutvinning også her, sier for
sker Ole Arve Misund.

Barentshavet beskrives ofte som det viktigste hav
omradet innenfor den norske økonomiske sonen nar
det gjelder ) ting og reproduksjon av fisk. I lavomra
det er i tillegg et ax de mest betydningsfulle sjøfugl
omradene i verden. Uttaket av fisk er ogsa stort, og
utslipp av giftige stoffer knyttet til oljeboring far der
med en svart kort vei til vårt matfat.— Enda verre blir det hvis det åpnes for oljevirk
somhei nær iskanten. Der er næringskjedene kortere,
og giftige utslipp vil spre seg raskt, sier Misund.

Svært sårbart
I 200] ble det eksportert fisk og fiskeprodukter fra
Norge til en verdi av nær 31 milliarder kroner. Dette
gjør fisken til vår nest største eksportnæring etter olje
og gass. En oljeulykke i sårbare deler av Barentshavet
kan saledes få store økonomiske konsekvenser for
Norge som nasjon.

. Den første Ieteboringen

i Barentshavet startet i

1980.

Det er boret 61

letebronner i

Barentshavet, og flere

• Statens forurensningstilsyn ga i oktober Norsk

Hydro tillatelse til å slippe ut kjemikalier i Barents

havet i forbindelse med leteboring. Hydro planleg

ger å gjennomføre leteboringen i vinter. Samtidig

har Statoil søkt om utslippstillatelse til ‘en letebo

ring lenger øst i Bareritshavet, på det såkalte

Guovca-prospektet. Denne boringen skal også

etter planen gjennomføres i vinter, av den samme

riggen.

— De store gyteomradene ligger rundt Lofoten, Ves
teralen og ved Tromsofiaket. Uhellsutslipp her \il
kunne radere ut hele arskiasser med fisk, lier frarader
vi all oljevirksomhet, sier Misund.

Sp vil bore
Sporsmalet om åpning av Barentshavet for oljeleting
er beskrevet av Natur og Ungdom (NU) som «tiarets
viktigste miljosak». Senterpartiet annonsertu nylig at
de vurderer å skifte syn i saken, og gå inn for oljele
ting. Dette fikk NU-leder Ane 1-I. Kismul til å tordne
mot Senterparti-leder Aslaug 1-laga.— De vil spille russisk rullett med fiskeriressursene
og bosetningen i kystnorge. Idag kan vi være glad for
at Senterpartiet sliter med velgeroppslulningen.

Natur og Ungdom ønsker ikke oljeleting selv om
prosessutslippene fjernes, på grunn av faren for ulyk
ker og utslipp av klimagasser. •

mindre og middels store

funn av olje og gass er

gjort.

Snohvit, 140 kilometer

nordvest for Hammerfest,

er det eneste feltet som er

Av TONE MIKALSEN

Tall fra Fiskeridirektoratet
viser at oppdrettsnæringen i
Norge forbruker tre ganger så
mye fisk som den produserer.
Dette fordi fiskefôr innehol
der store mengder fiskemel og
fiskeolje.

Av verdens totale fiskerier
på rundt 96 millioner tonn går
cirka 30 millioner tonn

Mer kunnskap har ført
til at oppdrettsanleg
gene forurenser min
dre enn før, men nå
møter anleggene nye
utford ringer.
Bruken av antibiotika til opp
drettsfisk er kraftig redusert
de siste årene. Problemene
med forurensning fra opp
drett er ytterligere redusert
ved at man plasserer anleg
gene dypere og på steder ved
god gjennomstrømning.

Torsk skaper hodebry
Nå er det planene om oppdrett
av nye arter som volder miljø
vernere og forskere hodebry —

det gjelder ikke minst opp
drett av torsk.

— Hvorfor lage et dårlig pro.
dukt av noe vi har monopol
på? Det er det samme som at
Sør-Afrika skulle begynne å
selge falske diamanter, sier fis
kerirådgiver Gunnar Album i
Norges Naturvernforbund.
Han minner også om at tor
sken oppfører seg annerledes
enn villaksen. Torsken vil
samle seg utenfor merdene og
spise av fôret.

direkte til fiskemel og olje. I
dag forbruker akvakulturen
70 prosent av fiskeoljen og 34
prosent av fiskemelet som
produseres verden.

Ifølge beregninger fra den
internasjonale fiskemel- og fis
keoljeorganisasjonen vil for
bruket stige til ioo prosent av
fiskeoljen og 50 prosent av fis
kemelet innen zoio.

— Mye av den fisken som
brukes i fiskemel er ikke egnet
som menneskeføde, eller er
tilgjengelig i slike kvanta at en
ikke har system for å ta i mot
fisken, sier forskningsdirektør
Ole J. Torrissen ved Havforsk
ningsinstituttet.

Maren Esmark i WWF påpe
ker at man mangler kunnskap
om sykdommer og har ikke
ferdigutviklede vaksiner for
arter som kveite og torsk.

Vi frykter at dette kan øke
medisinbrtken i årene frem
over. Problemet med medisin
og antibiotikabruk i oppdrett
er at medisinrester forsvinner
ut i sjøen og kan spises av
andre arter, slik som fisk og
krepsdyr, som lever i nærhe
ten av anlegget. Dette kan
medføre skader for miljøet,
sier Esmark, som frykter at
satsingen går utover gyteom
rådene til kysttorsken.

Trenger kunnskap
øivind Bergh, leder for forsk
ningsgruppen Fiskehelse og
sykdommer ved Havforsk
ningsinstituttet, er litt mer
optimistisk.

— Vi trenger mer kunnskap
om hvordan vi kan styrke tor
skens helse hvis vi skal lykkes
med å unngå vesentlige syk
domsproblemer. Det bør vi
klare. Norsk kamskjellopp
drett er for eksempel i dag
blitt helt antibiotikafri, sier
Bergh.

-i

Krever
utsi i ppsfri
oljeindustri
Havforskningsinstituttet krever at den daglige
virksomheten må foregå helt uten utslipp hvis
Barentshavet åpnes for oljevirksomhet. Ellers kan
fisken bli skadelidende, sier forsker Ole Arve Misund.

Havforskningsin
stituttet fraråder
oljeboring i
Barentshcivet
dersom man ikke
klarer å hindre
alle utslipp.
Statens forurens
ningstilsyn har
likevel gitt
utslippstillatelse
til leteboring.
Foto: Svein tok Dhl/San,foto

Bruker tre fisk tilå
produsere én ny
Norge bruker 1,5 millio
ner tonn villfisk til å pro
dusere en halv million
tonn oppdrettsiaks og
ørret. Som havner på de
rikes matfat.

— Oppdrettsanlegg
forurenser mindre

rOlje -

virksomhet
i Barents
havet:

i
besluttet utbygd.

Oppstarten skal være i

desember 2005.

Kilder: Petroleunist:lsyflet

Olje-og ent.rgidepartenlenter
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Av ØYSTEIN BERNTZEN

Forsker Odd Nakken ved Flavforsknings
instituttet mener at skreibestanden for
øyeblikket er på et tilfredsstillende nivå.
Bestanden anslås i dag å være på om lag 1,8

millioner tonn, mot bare i million i 1999.

Det er likevel mindre enn i 1993, da total
bestanden nådde over 2 millioner tonn.

— Bestanden var sterkt redusert på slut
ten av 1980-tallet. Norge og Russland
gjorde i felleskap en formidahel innsats
for å redusere overfisket av ungtorsk i
Barentshavet, hvilket resulterte i den

raske gjenoppbyggingen på begynnelsen
av 1990-tallet, sier Nakken.

Lønnsomt skreifiske
— Skrei er kjonnsmoden torsk i llarentsha
vet, som trekker inn til Lofoten for å gyte.
Torsken blir kjønnsmoden når den er mel
lom fem og åtte år gammel. Dersom man
fisker for hardt på yngre fisk i Barentsha
vet, vil det få negative konsekvenser for
skreibestanden, sier Nakken.

Det lønner seg ifølge Nakken å fiske
skrei fremfor ungfisk, av den enkle grunn
at skreien er større og tyngre. Man unngår

dermed å tære hardt på hestanden, samti
dig som man sikrer seg like mye fisk kvan
titativt sett.

Overfiske
Nakken er bekymret over rapporter fra
Kystvakten om russisk overfiske de siste
to arene.

— Det kan dreie seg om cirka 100 O’

tonn hvert år. Anslaget er usikkert sidene - -

utelukkende skriver seg fra Kystvaktens
observasjoner. Det er med på å øke usikker
heten med hensyn til hestandens fremtid,
slår han fast.

\ il chi ite fler? Kontakt oss:
kapp\hl \X I’osthoks 14;5 I (cO_i I”,edrikstacl.
l’eleton (cc) 30ii7oo. ‘lelehiks (cc) 3(5701.

I—bres lteicte.storIokIseii(°k:cjtpaIcI.coin

I Ijeni niesi de: w ‘v ‘v l.ijcca li l.cflm

Skreien kommer!
Fremtiden ser lysere ut enn på lenge for skreibestanden i
Barentshavet. Russisk overfiske er likevel med på å spre usik
kerhet om artens fremtid.

‘I0LARlt’0’

NORSK I’OLARINSTITtITT
l’oIarmiIjos(’nt(’r(’I. 096 Tromso
Tel. 77 75 03 00, Rtx 77 75 05 01

z

I

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

(0

Stekt lofottorsk på en seng cw syltede rødbeter med smørsalas til. Mesterkokk Bent Stiansen har pyntet med blant annet sprøstekt
skorsonnerrot.

Norges Naturvernforbund på nett:

www.naturvernno
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KappAhi er en tekstilkjede med klær til dame, herre og barn. Siden starten i Gøteborg i 1953, har bedriften vokst til et stor

konsern. KappAhl har vært i Norge siden 1988, og har idag 73 butikker over hele landet.

l:lseicipler r hs i konsernet har gjort til ml:

• ( jeicvinnings— og ret1irs stens hit ille sare kleshengere.

• ( )s er h:iI rirteit at våre klær tralcsjv ti eres mccl tog til .cre huti kker.

• Alle tre lastebiler kjitrer pa nciljndiesel.
• Våre retni icgslinjer for leveraicclørerenes hritl av kjeinikalier ed klesprmlusjoit er hets clelig strengere enn lot gis ohitgen.

Eneste motekjede i Norge med miljømerkede plagg
\ dere er det ms e som kan jores iFr i oke miljtllienss nei og mil jpehIt siheten. Kcpp\hls plicer 0cr den nærmeste frenittilen er at

si skal uke andelen miljønierkede plagg i tice kolleksji lier. I )et betyr at de skal oppfylle kriteriene 0cr I ti’s mhljøuicerking og I )ko-’ le’..

KappAhl®
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Vindmøller
til beçjjær?
• • Det blir ofte hevdet at klimaen
dringer er den største miljotrusselen vi
noen gang har stått ovenfor. Betyr det at
hva som helst ma godtas bare det kan
bidra til å redusere utslippene av klima
gasser?

(ironsj-innlegøet i forrige Natur II’ miljø
føyer seg inn i rekken av ytringer h\ or det
antydes at vi faktisk skal det siden klima
trusselen er så alvorlig. Det er forstem
mende at dette synet er rotfestet langt inn
i miljøbevegelsen. Det finnes en rekke
andre alvorlige miljøproblemer som ikke
ma mistes av syne i kampen mot klima-

endringer.
Osvaldo Sala m.fl.

skrev i 2000 en etter
hvert svart mye
omtalt artikkel i Sci
cuce. De konkluderte
med at det i dette
århundret ikke vil
være klimaendringer,
men arealinngrep, som
vil gi de største tapene
av biologisk mangfold.
Dersom vi skal mot
virke klimaendringer
gjennom a stadig goda
nye inngrep, vil det
med andre ord sette
ytterligere fart i reduk
sjonen av rnangfoldet.

Det er en svart kortsiktig strategi.
Tidligere miljøvernminister Børge

Brende snakket i festtaler varmt om beva
ring av biologisk mangfold og gikk langt i
å love at det ikke lenger skulle skje noen
reduksjon av inngrepsfri natur. Dette
henger nøye sammen — finnes det ikke
urørt og uforstyrret natur, vil det heller
ikke være livsgrunnlag for de artene som
trenger dette for å overleve. Men Brende
har dessverre ikke skjønt at dette ogsa
gjelder nar inngrepene gjøres av noe som
i utgangspunktet framstar som miljø-
vennlig, nemlig vindmøller.

Han, og dessverre enkelte i miljøbeve
gelsen, har avvist at det er noe behov for en
helhetlig analyse av hvor vindmøllepar
kene bor legges — kampen mot klimaen
drmger er sa viktig at det kan vi rett og
slett ikke vente pa. Resultatet er at vind
molleparkene popper opp uten noen total-
vurdering av hvor det er hest å legge dem.
Det er neppe noen katastrofe at det bygges
en vindnuillepark på Smøla. Tilsvarende

kan vi godt leve med en vindmollepark på
I [itra. Og på Frøya. Men hva skjer når alle
disse blir bygd ut og uten at de blir sett i
sammenheng? De fuglene som sikkert kan
finne seg et annet sted å ho — hvor blir
dette andre stedet til slutt av?

Det er relativt hten motstand mot at
Verneplan V for vassdrag skal gjennomfø
res. Det er tross alt viktig å verne restene
av vassdragsnaturen. Problematikken
langs kysten er den samme — her er det
ogsa stort sett bare rester igjen av det
urorte landskapet. Press fra ulike former
for utbygging, jordbruk og annen
næringsaktivitet har lagt beslag på store
omrader. I tillegg kommer altså vindmøl
lene. Forskjellen mellom ytterligere vann
kraftutbygging og en ukritisk etablering
av vindmølleparker blir dermed ikke stor.

1-ladde myndighetene tatt seg tid til å
gjennomføre en egnethetsanalyse den
gangen kravet først dukket opp, ville
denne for lengst vært ferdig. Na ser det
dessverre ut som om vi i stedet må
begynne å se fram mot en «Verneplan for
vindutsatte omrader». Da far vi kanskje
skanet noen omrader, men det vil være de
omradene som vindkraftutbyggerne enna
ikke har rukket å bygge ut og ikke de
områdene som bør bevares ut fra et biodi
versitetshensyn. 1 Ivor tydelig er det egent
lig mulig å demonstrere at man ikke har
tatt lærdom av historien og at det er umu
lig a ha to tanker i hodet pa en gang?

Det er naivt a tro at vi kan løse klima-
problemene med å bygge ut vindmølle
parker langs norskekysten. Det kan selv
følgelig bidra til en løsning, men dette
bidraget er ikke sa stort at vi kan aksep
tere at andre miljøproblemer eskaleres i
mellomtiden.

Ottar Michelsen

Landsstyrerepresentant

Iirnlegcjct er iwcforkortct. Red.

Perspektiver i
miljøkampen

• U La meg skrive med en gang at jeg i det
store og. hele er veldig fornøyd med Natur
vernforbundets arbeid. Likevel er det
grunn til å sette søkelys pa et par ting som
har skjedd i det siste.

For det første prornotering av økologisk
vin. Dette har skjedd flere ganger i Natur &

miljø, og jeg vil herved etterlyse grunnen til
dette. Alkohol — og økologisk vin innehol
der alkohol i like stor grad som annen vin
— påfører samfunnet store lidelser og øko
nomiske tap. For de 200 ooo barn som lider
under sine foreldres alkoholbruk, ma det
jo vare akkurat det samme om vinen er
økologisk eller ikke. For de 12 000 fransk
mennene som dør hvert ar av skrumple
ver, ville det heller ikke hjulpet om all
vinen de har satt til livs var okologisk. Det
er alkoholen som gjør vin til en miljøtrus
sel i vid forstand — og det forandres ikke
ved at den er økologisk produsert. Redak
sjonen kan da umulig mene at tanks og
geværer blir mindre dodelige selv om de
lages av resirkulerbart materiale? Hva vil1
da blitt det neste? Svanemerkede spli.
bomber? I min verden blir perspektivene
da helt på jordet. Akkurat som Naturvern-
forbundet kjemper mot utslipp av giftstof
fer i naturen, kjemper mange organisasjo

ner mot at rusgifter
Hva ville skal få ødelegge men-

da blitt det neskekroppen. Jeg er
fullt klar over at

neste? Naturvernforbundet
Svane har lite å gjøre i
merkede avholdsfolkets leir,

splint— men ved å trykke
saker med promotebomber? ring av økovin ma det
kunne stilles spørs

maI ved perspektivene. Kanskje hadde litt
mer helhetssyn vært på sin plass? Eller hva
med å la være a drite i andres reir?

Det andre gjelder annonser pa nett.
Mandag 14. juni ble jeg møtt av
annonse for Coca-Cola når jeg gikk inn i
www.naturvern.no. Det skjedde like etter
at Natur & miljø hadde fokusert på vann.
Egentlig skulle det være nok å minne om
Coca-Colas bruk av grunnvann i India.
Dette henger også sammen med saken
over. Da Gro Harlem Brundtland var sjef
for Wl-lO gikk hun til angrep på brus
industrien. Bade alkohol og sukker-inntak
via bl.a brus utgjør store problemer i for
hold til folkehelsen.

Ved å anlegge et sa dualistisk perspek
tiv er jeg redd Naturvernforhundet gjør
seg selv en bjørnetjeneste. Miljogifter i
naturen er fy-fy, mens forurensning av
mennesket far andre ta seg av. Dette er en
grei arbeidsdeling, men det jeg ber om er
at Naturvernforbundet ikke motarbeider
andres arbeid for miljøet.

Dette undergraver nemlig den forstael
sen vi alle trenger: At mennesket lR
natur]

Lars Verket

sopp

rokus
på fakta
I I De som er mer

opptatt av fakta og

meninger enn flotte

bilder, bør ta en titt på

den svenske serien

________

Formas Fokuserar. Pocketbøkene

om aktuelle miljøtema utgis av

Forskningsrådet får miljä, areella
nringar och samhallsbyggande.

Her finner du fakta og debattinn

legg om økologisk landbruk, fis

keri, genteknologi og mat.

Siste tilskudd er boken Soper/iii

ech itit — på sånt s hjårlusi. Den går

rett inn i aktuelle debatter om

forbrenning av avfall og hvorvidt

det virkelig er fornuftig å sortere

søppel. Et 20-talls forfattere fra

forskning og forvaltning gir inter

essante svar på det

meste av hva man kan

finne på å spørre om

innen emnet avfall.

FilosofJohan Hult

man ved Lunds univer

sitet bidrar med en av

de mer kuriøse innleg

gene, når han observe

rør at ‘Återvinnings

centralen en lbrdag förmiddag år i

allra hogsta grad en social arena.

Det år våldigt trevligt.>’

Mer informasjon om

serien finner du på:

www.formasfokuserar.se

BIRGITTA JOHANSSON (redaktør)

Form cis Fokuserar 5:

Sopor hit och dit - på vinst och
förlust

Formas

221 sider

SBN 91-540-5920-8

TROND MOl, KNUT BRY og ØIVIND HÅNES

Sopp sopp

Gyldendal fakta

224 sider

ISBN 82-05-32408-5

Pris: 349,-

BØKER

mat på 120 sider som fint får

plass i sekken når du skal ut å

prøve på egen hånd.

LARS MONSEN

På tur om vinteren

Boksønteret

120 sider

ISBN 82-7683-331-4

Pris: 198,—

DEBATT

Sanselig

i dette
århundret
ikke vil
være
klima-
endringer,
men areal-
inngrep,
som vil gi
de største
tapene av
biologisk
mangfo Id

• I Ta et stykk spennende kokk, et stykk flink fotograf og et
stykk dyktig soppkontrollør, visp, og vips: ,-‘trets gavehok om
Sopp sopp! er fiks ferdig i butikken.

Det er



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

Skibag
Ni iiiislig og solid Li pose.
Beskytter skiene under
trat IslN)rt ty layring. Rom—

mer to i ‘ar ski i 5 tavi’r.

Ordinær pris: 450,-
Modlemspris: 350,-
Vervepris: 2 medlemmer

Bøker
13okt ‘I 1111 men titt Ni 15.3’» tja jj 13 ter/er og om kaui’t’n Jhr il ta

Van’ 17 (liii!: «Jostedolsbn’i’mi: /anilrimi,m,’in i iiasjimnalparki’n
0! «A4otkraJt: 5 ‘ar SoliJ/i’llet far In/i’ miatlirinmigrep»
Ordinær pris: 150,-
Mcd]i’mspris: 100,-
Vervepris: i medlem
« Kammipemi om Gaula»
Ordinær pris: 220,-
Mvdlr’mspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Ryggsekk
Sekk (ca 30 lili’r) iii hode
hverdags bruk øy days i urer.
Si ‘kkt’n har ei enkelt, lei—
tbi’t;eni h,t’ri’sisti’m med
skuldern’inii’r og hofti’belte.
Ordinær pris: 50,-
Medlernspris: 430,-
Vervepris: 3 medlemmer

T-skj orter
T—skjorti’ av okologisk

dyrket bom i Il med

motiv av liii idifiiç,’l. 1 ‘as
i L siorn’lsi’,

Ordinær pris: 190,-
Medk’mspris: 160,—

Vervepris: i medlem
Svart T—skjorte med

Nci to rot ‘rufarb ut idets
lo/G ifmi’Jarger. Lhs i

XXL/XL/L størrelse.
Ordinær pris: 130,-
Medlemspris: 100,-

Vervepris: i medlem

Fuglemater
i ‘ugleinah’r i mi’tcill som ei iki ‘It milo,, teres )a
iii stor plastjlaski’. Maleren fl//li’s med fra
fra flaski ‘mi i ‘tier hvert som fuglemmi spdi

Ordinær pris: 100,-
Medlt’mspris: 85,-
Vervepris: i medlem

Dyreplakater
«Pattedijr i skog o’ mark», storm/se

68 x 98 ein. « Livet i havet», s tørre/se
68 x 98 cmii.

Ordinær pris: 70,-
Mr’dk’mspris: 55,-

Vervepris: i medlem for
begge plakater.

Informasjonshefter
i-leJ ter fra Natt irvernaret 1996, stadig aktuell og insj’ir—
erende lesmi ing: «A vare ellt’r ikke va’re — om 111/

miljø øy ,ni’iikli’r», « Ta resko yt’n », « Det gode liv i clvi’—
londi’t», «Id bars trodde s tier», «Dci numgf ldiye f/t’llet»,
«Stanimt’n i steinrin/sa — om naturarvi’n» lk’ti/dn ing for
norsk kultur og t’geiiort», «Natur i menneskets Jiityf3r»
og «Mi’llinn land og hav».
Ordinær pris: 30,-
Mcdlemspris: 20,-
Klassusett (20 stk): 200,-

Nytt informasj onshefte!
004: Mi’d n’tt til ci dn’pi’

Ordinær pris: 40,-
Mi’dlemspris:30,-

Klassest’tt (20 stk): 200,-

Skulderveske
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Fuglesang-CD
Dobbi’? C/ ) mcii 197 noriiiski’fu—
glearter. Innholdsforti’gne/si’ som

gjør det enkelt ci fin ni’ fram.
Ordinær pris: 295,-
Medlemspris: 220,-

Vervepris: i medlem

ViN FFRRGI ER

)-

‘ St>,,,?,

)‘:

. I
—

Postkort
« Truedt’ atter»(1takke mn/6 stk, im iki. ko mi—
volutter) og «Naturbildi’r» (pakke mmiii 0
stk, imiki, konvolutier)
Ordinær pris: 30,-
Medlemspris: 20,-

Kl ,m,rt S.lpp ut

iii cdinidliinsk.ip (45 i kr! ar)
E $iudi’nl / pr’nsjonlsi nr’dliin (I 74 kr! ar)
E i iii, i Iiiriir’d Ii’i,isk,>1,(420 kr! ar)

Siudi’iit/ pciisjoiiisi i,,iniIk (200 kr! ar)

E ( .avr’vcrving (gi ro sindi’s til vrrvcr)

E in> cdnii’dli’iitsk.ip (350 kr! ar)
E SIudr’itl , pL’itsjonisi ,ii’duim (175 kr! ar)
E I »ni it’nir’duiinsk.ii’ (420 kr ar)
E Siud,ni , pi’nsjohiisi lar» lii’ (200 kr! ii)

Kan sendes
ufrankert
i Norge.

NNV betaler
portoen

Kan sendes
ufrankert
iNorge.

NNV betaler
portoen

Kniv
Nijing — kniv at’ Jun, kvalitet

miii 7 ein langt Lii ivblad.
Den tie La iveit borfd Vd’i’i’

,ni’d deg ut i i mitt ren!
Ordinær pris: 350,-
Medk’rnspris: 300,-

Vervepris: 2 medlemmer

Ved salg kommer porto i tillegg. Alle varei’ kan ogsa hestilles pa www.naturvern.no/salg

Rumpetaske
Praktisk runpctaske
med holde,’ fot’ dm’ikke—
flaske img mlos ti/frk».
inatpakkt’, skis mnoring
og lommebok.
Ordinær pris: 190,-
Medlemspris: 150,-
Vervepris: i medlem

Termos
5 ta/ti ‘i’mtios 50111 rommi’r

0,5 i, mcii Not u roern—
far/ut ndets loyo.

Ordinær pris: 200,-
Medli’rnspris: 160,-

Vervepris: i medlem

Fugleplakater
Fire flimtti’fit,yli’plakati’r

nmed vart’ vanligste fugler.
Plakatene inumler 45x65 cimi.

Ordinær pris: 60,-
Mcdlemspris: 45,-

Sel t imied alle fire julalca ter:
Ordinær pris: 190,-
Medlemspris: 140,-

Vervepris: i medlem

VFRVEPREMIFØNSKE

1J Ityggsi’kk

E -,kuldi’rvi’ski’
Kniv
Ti’n-nu.’,

El T—skjorii’: Lo »dcl og!

Vervekupong
FORNAVN: ET[ERNAVN

ADRESSE:

POSTNUMMER: POSTSTED:

ST. MEDLEMSNUMMER:

FORNAVN: ETrERNAVN:

ADRESSE:

FOSTNUMMER: POSTSTED:

TELEFON: F0DSELSDATO:

FORNAVN: ETTERNAVN:

E ADRESSE:

St

POSTNUMMER: I’OSTSTED:

, TELEFON: F0DSELSDATO:

7

cd iamrlrcmcdlcnrsLip, oppgi ii,dscIsdal,, ig navn mor> iterligere familiemedlemmer:
F0DSELSDATO: SA’, 5

F0DSELSDATO: NAVN:

F0DSELSDATO: NAVN:

El Svart 1-skjurt» 0
El bk: Josii’d,i isbn’c’n
El tok: Motkr,itt
El tok: Kampi’n i ni (du Ta
El I ugIi’s,,ng—CI)
El Fugli’m.iir’r
E S»it nu’d 4 fugii’jtI,tk.iii’r
El 2 dyri’pI.ikiti’r

El ( •avovi’rviilg (giro sindi’s til virvi’r)

Bestillingskupong
FOR, 1j ETrERNAVN:

ADRESSE:

I’OSTNUMMER. POSTSTED:

EVT. MEDLEMSNUMMER:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

.>\TALL ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

ANTALL: ARTIKKEL:

\ed salg kommer porto i tillegg. Alle varer kan ogsa br’stilles pa www.naturvern,no/salg

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

SVARSENDING
Avtale nr. 140212/146 Pb

Norges Naturvernforbund
Sentrum
0109 Oslo

F0DSELSDATO: NAVN:



Ved den spanske atlanterhavskysten, sør for Sevilla og nordvest for Gibraltar, ligger
Doiiana nasjonalpark, en av Europas viktigste våtmarker. At området ble vernet
reddet kanskje den norske grågåsbestanden.

Av KARL H. BROX

Donana nasjonalpark med en omkring-
liggende «huffersone» av naturparker
dekker til sammen et areal p om lag roøo
kvadratkilometer. Av dette er om lag oo
kvadratkilometer vtmarker. 365 fuglear
ter er registrert i omradet, og selv om dette
er et miponerende antall arter, er meng
den av fugl enda mer imponerende. Av
mange arter finnes tusenvis av individer.
Mange av dem er «eksotiske» arter for oss
nordmenn, men ogsa for norske trekkfu
gler er dette et viktig omrade. ooo fla
mingoer som soker føde i grUntvaflflsom
radene og flokker som teller titusenvis av
gragjess gjør et imponerende inntrykk.

lDoiana er kort sagt et ornride man ikke
s fort blir ferdig med.

Truet pantergaupe
Omradet ligger melhm Sevilla og elven
Guadalquivirs utløp i Atlanterhavet. En
gang for lenge siden var det en stor hav
bukt her, den strakte seg helt opp til
Sevilla. llukten ble etter hvert lukket og
adskilt fra havet. Innenfor ble det liggende
en større innsjø som rornerne kalte Ligust
inussjøen da de okkuperte landet her i de
siste arhundrene før Kristi fødsel. Inn-
sjøen strakte seg like langt innover som
havet opprinnelig hadde gjort, men sand
og slam fra Guadalquivir (Spanias nest
storste clv) og dens sideelver sørget for at

den sakte ble f It opp. Innsjoen ble pa
denne maten stadig grunnere og med
tiden oppdelt i mange sma sjøer som
begynte a gro til med vegetasjon. Slik opp
sto det enorme vatmark- og m romradet
som strekker seg utover bade øst og vet
for Guadalquivirs løp, med et høyc
punkt i hele dette vidstrakte omradet p
40 meter over havet.

Deler av omridet grodde etter hvert til
med pinje, furu, korkeik og krattskoger.
Rundt om i krattskogene er det fremdeles
mange sm vann og tjemn og noen litt
større innsjoer med Santa Olalla som den
største, alle med et rikt fugleliv. Inne i sko
gene lever pattedyr som rødrev, grevling,
vilisvin, dadyr og hjort, for ikke a

DoPiana nasjonalpark har årlig om lag
250 000 besøkende. De fleste kommer fra
Europa, men enkelte også fra andre deler

av verden, I den onikringliggende

naturparken finnes flere veier som lett
bringer besøkende i kontakt med fuglelivet.
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Doliana
Utallige grunne tjern og små vann preger Marismas-området som Dofiana nasjonalpark og naturpark er en del av. Et stort restaur”ingspr jekt s’- nå bringe inn vann for å gjenopprette dets opprinnelige utseende.

- en av Europas viktigste våtmarker
Foto P1! Flormansen!NN/Samfoto



glemme den truede pantergaupa som
her har et av sine siste tilholdssteder i Spa
nia.

Til sammen er det i omradet 30 ulike
arter pattedyr, 29 arter av amfibier og
krypdyr, blant dem maurisk landskil
padde. Nar det gjelder plantelivet finnes
mer enn 750 karplanter som er typiske for
Sør-Spania og den nord-afrikanske mid
delhavsregionen.

Kongelig jaktreservat
11236 erobret kongeriket Castilla Andalu
eia fra Maurerne. På grunn av sin store rik
dom på fugler og dyr ble Las Marismas
snart de castilianske kongenes fremste
jaktomrade, og Alphonso den vise erklærte
i r26 deler av det som kongelig jaktreser
vat. Senere gikk eiendomsretten til dette
området over til hertugene av Medina
Sidonia. Da den sjuende hertugen i rekken

1624 inviterte kong Filip
.

til jakt og sel
skapelighet på eiendommen, fikk han hyg
get et pralrtfullt jaktslott som ble kalt Casa
del Bosque (Skogshuset). I listurien forteller
at hertugens hustru, Do/Sa Ana Gomd, de
Mendoza v Silva, flyttet til dette slottet i
utkanten av hertugens rike for å komme
seg unna sin mor, som bade var domine
rende og stadig innblandet i forskjellige
skandaler. Slottet ble som folge av dette
etter hvert omtalt som Palacio de Do/Sa
Ana og eiendommen som Coto de Dona
Ana (coto er betegnelsen på en avgrenset
jakt- og/eller fiskeeiendom). Dette er så i
arenes lop blitt til Palacio de Donana og
Coto Dohana, og har ogsa gitt navn til ver
neomradene som i dag er opprettet —- Par
que Nacional de Dofiana og Parque Natural
de Donana.

Omfattende tørrlegg ing
Las ålarismas la lenge forholdsvis uherort,
men omkring 1900 begynte en omtat
tende drenering og torrlegging av omra
det. I de drenerte omradene er den natur
lige vegetasjonen borte, og det er i stedet
kommet store plantasjer med oliventrær,
vindruer, mandel, korkeik og eukalypt us.
Store arealer brukes imidlertid ogsa til
dyrking av ris, noe som i det minste bidrar
til å opprettholde vatmarkspreget.

På begynnelsen ax iy6otallet var det
fremmet ytterligere planer om tørrleg
ging. Det fantes ugsa planer for andre for
mer for utnyttelse av omradet i form av
hoteller, villaer. ferie- og sommerhus i
st randomradene.

Vernearbeidet tar til
Samtidig var omverdenen i ferd med å
oppdage den utrolige hiologiske rikdom-
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Flamingoer er et vanlig syn i nasjonal

parken. 5000 eksemplarer av arten finner

føde i området.

men i det som enna var igjen av kas Maris
mas, og i tillegg omradets vitale betydning
for trekkfuglene. Spanske naturverninte
resser hadde alt arbeidet en stund for a
stanse dreneringsarheidene i Las Itlaris
mas. men uten suksess. Den som mer enn
noen annen ma fa æren for at det kom i
gang en prosess, er den spanske zoologen
Jcise Antonio Valverde.

Valverde hadde omkring 2960 gjen
nomftirt flere ars økologiske studier i
omradet. Pa hans initiativ ble det i 1961

arrangert et møte mellom politikere,
grunneiere og representanter fra den
nystartede organisasjonen World Wild] ife
Pund (WWF), som Vals erde selv hadde
vært med på a dra i gang. Dette ble starten
pa en lang dragkamp som etter harde for
handlinger i forste omgang fikk stanset
dreneringsplanene i den delen av Las
Marismas som gikk under navnet Las
Nu evas.

Samtidig fikk WWI2 forkjøpsrett til
deler av Coto Donana og fikk den spanske
regjeringen med pa å betale deler av kjø
pet. Resultatet ble etableringen av et ca. 6o
kvadratkilometer stort verneomrade —

Coto Donana-reservatet — i r965. Palaeio
de Donana ble tilholdssted for en forsk
ningsstasjon, Estacidn l3iobigica de
Donana. Fire år senere fikk WWF i tillegg
kjøpt et omrade pa 32 kvadratkilometer av
Marismas de Guadiamar nord for La Nue
vas, og opprettet ogsa der et totalfredet
reservat. I histen 1969 opprettet så den
spanske regjeringen Parque National de
Dofiana (Donana nasjonalpark). ‘l’il sam
men dekket nasjonalparken et areal på 357
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kvadratkilometer hvor all ttirrlegging og
drenering ble forbudt, mens jakt fortsatt
var tillatt utenom parkens to reservater.

Pengeinnsamling i Norge
Pa denne tiden gikk WWF i gang med å
organisere innsamlinger i en rekke land
for a skaffe penger til ytterligere sikring
og vern av naturen i området. I Norge var
det zoologen og filmmannen Per Ilost
som gikk i bresjen for saken. Vinteren
1969—70 presenterte han omradet gjen
nom flere programmer i fjernsynet og fikk
satt i gang en innsamling. Høst pekte i
særlig grad pa omradets betydning for
norske grågjess, og i et tidsskrift skrev
}Iiist følgende om hvor viktig det var a
sikre omradet: «Utenom ålarismas er det
i Sør-Europa na sa godt som ingen omr

der igjen hvor gjessene kan finne der.
nødvendige vintermaten. ... I de senere ar
har denne viktige lokalitet vært truet, slik
at det kunne fremkalle en katastrofe for
fuglelivet over store deler av Europa I
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en årrekke har det spanske naturvernfor
bund i samarbeid med den internasjonale
organisasjon World Wildlife Pund kjem
pet for å redde de omradene som er igjen.
De bør fredes mot tørrlegging og jakt, og
skal dette lykkes, må omradene kjøpes av
grun nei erne.»

Innsamlingen i Norge innhrakte, takket
være Høsts TV-programmer, nærmere
250 000 kroner. Aksjoner som samtidig
ble igangsatt i llelgia, Nederland, Storbri
tannia, Sverige, Sveits og USA innbrakte
til sammen s,3 millioner kroner. Pengene
som ble samlet inn i Norge og deler av det
som ble samlet inn i Storbritannia, ble
brukt til a betale den gjenstaende kjøpe
summen for Reserva GuadiamaL

Siden er nasjonalparken blitt betydelig
“videt, slik at den na dekker et areal pa

.‘r 500 kvadratkilometer. linda litt mer
553 kvadratkilometer danner dessuten
den omkri ngliggende Donana naturpark.
Den fungerer som en huffersone for nasjo
nalparken og kan ut fra norske forhold
hest sammenlignes med et landskaps
vernomrade.

Til sammen er verneområdet er et av de
største vatmarksomradene i Europa, og er
et av verdensdelens mest interessante
omrader i det hele tatt hva fugler angår
med 365 registrerte arter. Men mer enn
artsantallet imponerer antallet individer
av de enkelte artene.

Mer enn en million fugler
Samtidig som regnet tar til a falle over
Dofiana er trekkfuglene underveis. Titu
senvis, særlig av ender, gjess og vadefu
gler, ankommer i løpet av høsten fra hek
keområdene i nord. Nyere tellinger har
vist at om lag i, millioner fugler til
bringer vinteren i Dohana-området. Av
disse er ca. halvparten vatmarksarter, der-

iblant storparten av den norske grågåshe
standen.

Returtrekket nordover begynner i
februar, og i mars er så godt som alle vin
tergjestene reist. Samtidig mellomlander
også fugler som har uvervintret i Afrika
og en del trekkfugler ankommer sørfra for
å hekke sammen med omradets standfu
gler. To av disse er for eksempel svartglen
ten og slangeørnen. Førstnevnte er kan
skje områdets vanligste rovfugl mens
slangeornen opptrer forholdsvis fatallig.

Sothønene er gjerne i gang med hek
kingen allerede i februar mars, men for
de fleste artene er mars, april og mai de
viktigste hekkemanedene. I de gamle kor
keikene som brer kronene sine ut over
vatmarkene hekker skjestorker, kuhegrer,
grahegrer og silkehegrer i betydelige
antall. Purpurhegren på sin side foretrek
ker buskene som vokser ved smavann og
tjern, eller bygger redet på egnede steder
nede blant gresset ute i våtmarkene. Pa
denne tiden er vannmengden allerede i
ferd med å minke, og når juni kommer
begynner ogsa småvannene og tjernene å
tørke ut. Til slutt er det bare de største
vannene, som Santa DIalla og Lucio de los
Ansares, som fremdeles har et vannspeil.

Restaurerer for én milliard
Livet i Donana/Las Marismas har gjen
nom aret en pulserende rytme, og her som
over alt ellers pa kloden er det vannet som
er livets blod.

Etter sommerens tørke setter som regel
det første livgivende høstregnet inn i
oktober og blir utover i november nær
mest vedvarende. Bekker, dammer, tjern
og innsjøer begynner å fylles opp og van
net tar også gradvis til å flomme utover
markene, men ikke i samme grad som før.
Vannet i flere av Guadalquivirs sideelver

som renner gjennom de vernede omra
dene er (le siste tiarene blitt «stjaleb’ og
brukt til vanning av jordhruksarealer, noe
som har ført til redusert vanntilførsel og
vannmangel i nasjonalparken.

Dette har man imidlertid na tenkt å gjøre
noe med. 220 millioner Euro, omlag én mil
liard kroner, skal i løpet av de nærmeste
årene brukes på en rekke tiltak Blant annet
skal vannforsyningen til nasjonalparken
gjenskapes ved restaurering av elveleiene til
flere av tIuadalquivirs sideelver og den
nordligste delen av Marismas de I Iinojos
skal tilhakeføres til naturlig tilstand. Beløpet
sm er vedtatt brukt på disse prosjektene
forteller noksa klart at (le ø millioner kro



MWØdee(ivenes sider

Borgerkrigen hensatte Sri Lanka til et utviklingsland.
Krigens herjinger førte til at mange barn ble tvunget til å
være soldater. 23. februar 2002 var dagen da krig skulle
avløses av optimisme. Regjeringshæren og de tamilske
tigrene undertegner fredsavtalen. Barn og voksne kunne ta
fatt pa arbeidet med å bygge en fredelig fremtid.

Trerntiden i Våre hender
Future In Our Hands heter Blekkulfs Miljødetektivers sam
arbeidspartner i UVA-provinsen pa Sri Lanka. Inspirert av
Erik Dammans Fremtiden i vare hender, arbeider organisa
sjonen for a hjelpe fattige med a lage lane- og sparegrupper.
De srilankiske barna lærer om natur og miljø. Med rent drik
kevann som hovedmal, far de unge miljødetektivene kunn
skaper om hvordan de skal ta vare på vannkildene. Gjennom
Miljødetektivenes Miljøfond får srilankiske barn nødvendig
hjelp til a fortsette det gode arbeidet. Miljøfondet tar sikte
pa a bidra til FNs tusenarsmål nr. 7: “Flere mennesker skal få
rent vann’.

MWødeteKtivenes Mj[jØÇOfldfçOnto: 5005 G6 95Ç83
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Etter 20 år med borgerlçrig, er det

nå våpenhvile på ‘rJ LanIa.

l3arn Ran Igjen være barn.

Nå Jobber barna for rent vann.
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BI Grønn hverdag satser på å friste
shopperne med annet enn shopping i før
julstida. Boka er skrevet av Jon Bjartnes, og
er et ledd i forbruksdebatten, der Grønn
I Iverdag ønsker å dreie søkelyset «vekk
fra butikken og rett på opplevelsen», Som
de sier i forhåndsomtalen.

Forfatter Jon Bjartnes har i boka Slwppc

Marin quiz
i. Hvilket fylke i Norge har flest
fiskere?
2. Hvilke to fylker har ingen
registrerte fiskere?
3. Hvor stor andel av fisken som
fanges i Norge går til produksjon av
fiskemel, fiskeolje og fôr?
4. Hvilken fisk fanges det mest av i
norske farvann?
.

Hvilket år ble det ikke fanget en
eneste hval i Norge, verken til
forskning eller konsum?

rcns guidL’ til andrefristelser lant knep fra lit
teratur som skal fa deg til å slutte a røyke.
Boka tar utgangspunkt i at hvis du vil for
andre vanene dine, må du tenke på hvor
godt det vil gjøre. Butikkene har ikke
monopol på å oppfylle drømmene dine,
mener forfatteren, og skisserer flere for
slag til hvordan rutinemessige vaner kan

6. Hvor mange vågehvaler ble det
fanget i 2003?

7. Hvor mange arbeider innen
fiskeopp drettsnæringen?
8. Hvor mange laks rømte fra
oppdrettsanleggene i 2003?

9. Hvilken fisk bruker bergenserne
til å lage røkerumpe?
io. Hvilken norsk fisk ble brukt som
råvare ved Bocuse d’Or (‘xkokke
VM»)i 1999?

Svar på neste side

byttes ut med spennende opplevelser.
«Vi tar med oss drømmene inn i butik

ken. Og ut igjen? Ut igjen gar vi med plast
poser», skriver Grønn 1-Iverdag i presse
skrivet til boka. I undersøkelser der fn1k

blir spurt om hva som er viktig i livet, I
ner ofte materielle ting langt ned pa lista.
Venner, helse og opplevelser rangeres
hovere av de fleste. Bjartnes ønsker a til
rettelegge for at folk skal oppsoke nye
opplevelser. Det kan gjøre livet rikere, og
samtidig gjøre deg mindre avhengig av
materielt forbruk for a oppfylle drøm
mene, mener forfatteren og Grønn I Iver-
dag.

Selv om både forfatteren og boka er
opptatt av sammenhengen mellom det
stadig økende forbruket og mihjøhensyn,
lover de at boka ikke skal bli moralistisk.
De lover å ikke true med <drivhuseffekt
og hormonforstyrrede isbjørnunger»,
men at boka skal fokusere på at det å
bruke mer tid og penger på opplevelser er
bra, ikke bare for miljoet, men også for
menneskene. For deg.

Forfatteren Jon Bjartnes har bade skre
vet og oversatt mange miljørelaterte
bøker tidligere, og har ogsa skrevet arti
kler til Natur & iiiiljit •

Har du vinduer som kan inneholde PCB?

Da bør du merke dem med et

klistremerke, for å sikre deg at de blir

sendt til forsvarlig destruksjon når de

kasseres. Ifølge selskapet Ruteretur, som

har ansvaret for innsamlingen av PCB

holdige vinduer, er det fortsatt over

600 000 slike i bruk i Norge i dag.

Norskproduserte iso

Ierglassru

ter fra peri

oden 1965 til

1975, og

importerte isolerglassvinduer fra før

1980, kan inneholde PCB og skal dermed

behandles som spesialavfall. Ruteretur

har laget et standardklistremerke som

skal festes på slike vinduer, som du kan

skrive ut fra deres hjemmøside,

www.ruteretur.no, hvis du har en farge-

skriver til din pc. PCB er en miljøgift som

akkumuleres i næringskjeden, og kan

virke inn på reproduksjonsevne og

immunforsvar, samt være kreftfremkal

lende og føre til hormonelle endringer.

1L
Enøk-sentrene i Norge —

Redd for strømregningen til vinte

ren? Kanskje en innsats for å redu

sere forbruket er på sin plass. På

internett finner du en mengde tips

til hvordan du skal kunne redusere

energiforbruket ditt. www.enok.no

er nettsiden til de norske enøk-sen

trene, som har en bråte

med gode tips til hvor

dan du kan få litt mer

penger til julematen, og

bruke mindre på å fyre for kråka.

Her kan du se prissammenligninger,

få gode enak-tips til alle typer hus

og finne kontaktinformasjon til din

lokale enøk-konsulent.

I andre nordiske land, der strøm-

prisen er langt høyere enn i Norge,

har enøk-arbeidet naturlig nok kom

met enda lengre. www.spcirel.dk er

en god, dansk side, som viser hvilke

produkter som er mest energigjer

rige, og gir deg gode strømsparetips.

Husk bare at situasjonen er noe

annerledes i Danmark: Der er det

kun et fåtall husstander som benyt

ter strom til oppvarming, mens her i

Norge er oppvarming den største

1tisitetsslukeren.
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Frister
shoppere
med opplevelser

Stiftelsen Miljømerking vil svcinemerke biler. En av de som ligger godt mi i løypa er
Toyota Prius, som har både bensin- og elmotor. Utslippene er svært love i forhold til
andre biler i samme størrelse.

i/il miljø—
merke biler
• • Stiftelsen Miljømer- selvsagt element, og hade rer» kunne bli miljomer
king har begynt a se pa CO, karbonrnonoksvd, ket. Na skjønner flere at
mulighetene for a gi biler partikkelutslipp og NO\ Svanemerket kan brukes
Svanemerket. Hvis stiftel- bor vurderes, I tillegg vur- på nær sagt alle varetyper.
sen kommer frem til derer vi parametre som Vi forutsetter at folk
objektive kriterier for mer- støy, gjenvinnbarhet og skjønner at kollektivtra
keordningen, kan mer- utslipp ved produksjon av fikk er mer miljøvennlig
kingen komme i gang bilen, forteller markeds- enn bil, men det hør ikke
allerede fra 2006. konsulent Tormod Lien i være noe hinder for å mil

— Vi vurderer nå denne Stiftelsen Miljomerking. jømerke de beste bilene.
.erkingen ut fra mange Ilan understreker at En av målene å redusere

,ekter, og satser på å ingenting er bestemt. miljøbelastningen fra
komme frem til felles for- — ‘Tidligere var det en bilene på, er å gå over til
diske merkekriterier. utbredt oppfatning at bare mindre miljobelastende
Utslipp fra bilene er et en liten gruppe «idealva- biler, mener Lien.

Merk dine giftige vinduer!
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i cyberspace
rett i postkassa.

Av KRISTIAN 5. AAS

Ribbe, pinnekjott eller kalkun? Eller litt frukt og
grønnsaker som kan skynde på fordøyelsen etter
all den fete julematen? Gjennom flere norske
netthutikker kan du nå kjøpe varer som er garan
tert lokalprodusert, og som kan leveres rett pä
døra eller i posten. Det kan spare deg for timevis
med køståing, bilkjoring og stress. Samtidig er det
meste av maten produsert på tradisjonelt vis, nær
gårdene der dyrene har levd og plantene har
vokst.

Allsidig
— Vi har mange produkter vi kommer til å mar
kedsføre frem mot jul, forteller daglig leder Sol
veig Svardal i Kaupa, den største og mest allsidige
netthutikken for norsk gårdsmat. Rundt 40 pro
dusenter selger et utall forskjellige varer gjennom
nettstedet. Noen av produktene kan sendes i pos
ten, mens andre må hentes hos produsentene
eller hos Kaupas egen hentestasjon i Oslo. I tillegg
har nettstedet et utvalg mattips, oppskrifter, fak

taopplysninger og sitt eget nyhetsbrev. Flere av
produktene som selges, både hos Kaupa og andre
gårdsmatbutikker på nett, er okologiske.

Bygge og bevare
— Vi har fokus på at maten skal bygge opp under
norsk produksjon og tradisjoner, i tillegg til at den
skal være kortreist. Forbrukeren skal også vite
hvor maten kommer fra. Ikke all mat er mulig å få
fra lokale produsenter, for eksempel kan man dis
kutere hvor kortreist mat du får hvis du sitter i
Oslo og hestiller ei pølse fra Finnmark. Men hvis
alle i byene bare skulle ha spist kortreist mat, ville
nok mange ha blitt sultne, sier Svardal.

Likevel ønsker hun å gi et bidrag til at flere kan
spise lokalprodusert mat med tradisjoner. I
mange vanlige matbutikker er det enklere å finne
mat helt uten merking av opprinnelsesland og
produsent, enn det er å finne norske tradisjons
produkter.

Det er viktig å bidra til å bygge og hevare
norsk matproduksjon og mattradisjon, sier Svar
dal.•

Julemat
på
internett:

www.kaupa.no

Stor nettbutikk med

et vidt produktspekter

av gårdsmat fra hele

Norge. Noe er økolo

gisk produsert, alt er

produsert lokalt.

Målet med butikken er

å bidra til å ivareta

norsk matproduksjon

og mattradisjon.

www.norsk-gardsmat.no

Har lenker til hundre-

vis av produsenter av

gårdsmat i Norge,

men ingen egen nett-

butikk.

stHPrdaIeO
Sammenslutning av

matprodusenter i

Modum, Sigdal og

Krødsherad som sel

ger lokalprodusert

mat. Har blant annet

gris og elg, bær og

krydder. Mange av

varene kan sendes i

posten.

i]nsni rl<d.no

Sjekk om Bondens

Marked kommer til en

by nær deg før jul!

Lokalproduserte

grønnsaker, kjøttvarer,

krydder og mye annet

godt selges rett fra

produsentene.

I tillegg finnes flere

lokale leverandører av

økologisk produsert

frukt og grønnsaker,

som kan levere varer

rett på døren. Sjekk

søkesider på internett,

for eksempel

www.startsiden.no,

for å finne leverandø

rer der du bor. Mange

gårder selger også

ribbe, fårekjøtt, spe

kemat og annet jule

godt direkte. Sjekk

med Norsk Gardsmat,

eller søk på internett.

Leverandørene er flere

enn du aner!

0,
>

0,
>
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Trad isjonsmat

Nå kan du få Iokalprodusert og kortreistjulemat

Vi tar produsentan svaret på alvor
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier kommer til resirkulering.
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AS BATTERIRETUR
START OG INDUSTRIBATTERIER

www. batteri retur. no
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:Ribbekr’ydder
En blanding av urter som både setter ekstra
spiss på juteribba, og gjør den lettere å
fordøye. Urtene knuses, blandes med salt og
gnis inn i kjøttet. La stå i 2 døgn før steking.
I samme serie finnes også viltkrydder,
fiskekrydder og brødkrydder.

B—BLAD Ettersendes ikke ved varig adresseendring

Returcidresse;

Natur & miljø

Soks 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

Urtene fås kjøpt på apoteket.


