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• Norge skal bli et foregangsland i
miljøvern, skriver den nye regjeringen
ambisiøst i sin Soria Moria-erklæring.
Den forrige regjeringen startet også
offensivt med kamp mot Sellafield og full
fart på arbeidet med å opprette nasjonal-
parker. Men etter hvert
gikk det trått. Vi rullet
tungt i feil retning fra
flere flotte miljømål. Til
slutt, i sitt siste statsråd,
besluttet Bondevik-regjer

en å bygge Hardanger
rua og tillot kraftverk og
vannverk i vernede Hat
tebergvassdraget.

En lærdom man kan trekke er at her
gjelder det å sette en høy miljøstandard
tidlig og deretter forbedre den. Derfor
har heller ikke den nye regjeringen god
tid. Skal vi se resultater må de første
tiltakene komme umiddelbart. Og skal
Norge bli et foregangsland må vi oppnå

resultater innen minst tre felter. Veksten
i energiforbruket må stanses og mer av
dagens forbruk dekkes av nye fornybare
energikilder. Her kan vi lære mye av Dan
mark.

Dernest må vi kutte i utslippene av
klimagasser. Regjeringen
skal bruke store ressurser på
å rense utslippene fra gass-
kraft. Da bør den ogsâ sørge
for å inkludere utslipp fra
eksisterende industri. Slik
kan man ikke bare bremse
veksten, men også redusere
utslippene.

Og så må tapet av biologisk
mangfold stanses. Mil jøverndeparte
mentet har det viktigste verktoyet på
sitt bord. Naturmangfoldloven kan bidra
til at mangfoldtapet stanses, men da
må Helen Bjørnøy holde på de viktigste
forslagene som ble lagt på bordet da loven
ble utredet.

Som foregangsland i miljø må man
naturligvis være best, ikke bare på ett,
men flere områder. Likevel kan vi kanskje
anbefale et lite skråblikk til vårt naboland
i øst, Sverige. Her har regjeringen ikke
bare opprettet et eget bærekraftdeparte
ment, men også gått tungt ut med et nytt
mål på energifronten: Sverige skal bli
uavhengig av fossil energi innen 2020 (se
side 22—23).

Her har Norge litt å lære. Og skulle LO
bli for innpåsliten, kan Bjørnøy sende
dem litt statistikk. For eksempel den med
de 30 ooo ansatte i svensk bioenergibran
sje, eller den som viser at Sverige eks
porterte miljøteknologi for 25 milliarder
kroner i fjor.
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Tilsvarende vann- og vindtette
fritidsklær koster ofte godt over
3000 kr. Ved å bestille direkte fra
Vildmarks AS unngår du fordyrende
mellomledd.

— I og med at regjeringen går inn for å
verne Vefsna, kan vi heller bruke vår
arbeidskapasitet pa den varslede gjen
nomgangen av samlet plan for vassdrag,
og gi innspill til hvilke andre vassdrag
som bør vernes. At Vefsna blir vernet er

av de største miljøseirene i Norge pä
lenge, og det ble feiret med champagne,
kake og kaffe over det ganske land, for
teller Haltbrekken.

— Lang og seig kamp

Leif Elsvatn i kampanjeorganisasjonen
Vern Vefsna er ikke mindre fornøyd.— Nå er diskusjonen over, Vefsna blir
vernet. Det har vært en lang og seig
kamp, men nå føles det fantastisk stort
å fa gjennomslag. Arbeidet for å verne
Vefsna startet rundt 1980, og har pagatt
siden. Statkraft har hatt en strategi med
å fa lokalpolitikerne over på sin side for
utbygging, og lyktes godt med den, men
jeg har likevel vært overbevist om at dette
ville gå var vei, sier Elsvatn.

I lan forteller at Vefsna er det vassdraget
i Norge med flest vernekvaliteter, Som

ikke tidligere har vært vernet.— Vi har klart å bygge opp en formidahel

regjeringen vil verne Vefsna har vi fatt e
poster og meldinger fra folk som har vært
på var side, men som ikke har sagt noe
før na. Det tyder pa at Statkraft hadde fatt
gedigen motstand hvis de hadde forsøkt
seg pa a gjennomføre utbyggingsplanene,
sier Elsvatn.

Feiring til sommeren

1-lan forteller at det planlegges feiring av
vernevedtaket til sommeren.— Vi vil gjennomføre ei elvevandring
når det blir varmere i været, og i forbin
delse med det vil vi holde en sammen-

Regjeringen lover rensing av
C02-utslippene fra gasskraftverk.
Dermed kan 15 års strid om gass-
kraft være over.
Lars Halthrekken, leder i Norges
Naturvernforbund, føler seg sikker pa at
det blir deponering avC02-utslippene på
gasskraftverket pa Kårstø.— Regjeringen stiller som krav at utslip
pene skal renses innen 2009. Det eneste

separtnere. Da ønsker vi a få oppover så
mange som mulig. Dette er en kjempe-
seier, og ma selvfølgelig feiret, Sier Els
vatn.

Selv om det har vært tøft å sta opp mot
de lokale myndighetene og utbyggingsin
teressene, har Elsvatn hele tiden følt slor
støtte, bade fra miljøorganisasjoner, lokal
befolkning og andre naturinteresserte.— Naturvernforbundet er en av mange
organisasjoner som har vært en sterk og
god alliert i vernekampen. De har vært
viktige for at det endelig har lyktes å få
Vefsna vernet, sier Elsvatn. U Kristian 5. Aas

problemet er at vi da vil fa et par år med
helt unødvendige C02-utslipp i starten
av driftsperioden. Dette vil gjøre at Norge
må kjøpe klimakvoter for mellom 200 og
400 millioner kroner, penger som kunne
ha vært brukt til å hindre forurensning
isteden for å subsidiere den. Men alt i alt
presenterer den nye regjeringen en langt
bedre gasspolitikk enn den forrige, sier
Haltbrekken.

AIR-TEX

VANN- OG VINDTEUE FRITIDSKLÆR tI1KNALi[1.

Nordens mest populære membrandress? Nå også til salgs her i Norge til en meget
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pro6/3069103). Mombranens pusteevne er tes
ved Tammerfors Tekniske Universitet. I henhoi.
til testrapporten holder N.l.O membranen
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AIR-TEX membranen.
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Den nye regjeringen gjør det klart at de vil verne Vefsna-vassdraget i Nordland.
— En kjempeseier, mener Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken.

——

opinion, og etter at det ble klart at den nye

Unngå telefonkø, bestill North lce Outdoor via denne
kupongen eller via lnternett. Pris: 999,-kr + frakt/gebyr.
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I En hyggelig
overraskelsei presang
som vi tror tre
friluftslivs e4usiaster
blir fornøyd [led.

I

komst der vi inviterer alle våre allian

I.

Bestillerens underskrift: (Foresattes hvis vedkommende er under i B ar).

Navn

Adresse

Adresse

TIf

Angi dine

____________________ _____________

mål i denna I Dress i

________________

ruta Dress 2

êVildmarks

Vildmarks AS

Svarsending 5234

0094 Oslo

•www.vildmarks.no w’wWJahtiaPct.,co’m

Lengde cm Vekt i kg Midjemål Blå Rød

LDress3I I I i

Satser stort på gassrens

NATUR & MILJII 405 5



- Kanonbra økolaks Norges eneste økolaks har vært oppe til eksamen. Og bestått. — Dette er en fisk som kan gi den norske

laksen et nytt image, sier smaksdorrimer og stjernekokk Stefan Karlsson på restaurant Fond i Göteborg.

I

/

Den er ikke som andre lakser, økolaksen
til Roger Fredriksen i Flakstadvåg Laks
A/S på Senja. I)en er blek og mager og
lyser ikke opp i fiskedisken. 1-Teller ikke
når tre små fiskestykker, et stykke svensk
0stersjø-laks, et stykke konven.sjonell
norsk oppdrettsiaks pluss Fredriksens
nykommer, legges pa et fat hos den sven
ske mesterkokken Stefan Karlsson, stjeler
økolaksen oppmerksomheten. Men i
Karlssons øyne ser den blekeste fisken bra
ut.

Blek vinner

— Den ser nesten ut som en villaks. Første-
inntrykket er veldig bra. Jeg var klar over
at den kom til å være blek, men fargen,

lett

rosa, er tiltalende og minner om
fargen pa østersjo-laksen, sier Karisson.
Også srnaksmessig kommer Fredriksens
beskjedne laks meget godt ut nar han
sammenligner de tre.

Grunnen til at Fredriksens laks ikke
roper ut sin fortreffelighet i signalrod
drakt, har sammenheng med at okolak
sen får sin farge fra rekeskall i föret og
ingenting annet. Foreløpig finnes det ikke
noe samlende internasjonalt regelverk
for hva som er tillatt i okologisk lakseop
pdrett, noe som gjør det vanskelig å sam
menligne den norske øko]aksen med for
eksempel skotsk og irsk. I flere land er det

Fremtidens laks: blekere enn vanlig opp
drettslaks, men likevel velsmakende og
lekker. Stefan Karlsson på Restaurant
Fond i Göteborg vil gjerne ha økolaks fra
Flakstadvåg på menyen i jaken på sin
andre stjerne i Guide Rouge.

-L

-
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> vanlig å bruke en spesiell sopp i fâret for
at fisken skal få farge, og selv om denne
soppen er tillatt a bruke også i Norge,
nøyer Fredriksen seg med rekeskall.

— Jeg har vært spent på om fargen er et
problem, eller om blekheten rett og slett
kan være et pluss. Derfor er det spesielt
nyttig a hore Stefan Karlssons mening,
sier Roger Fredriksen.

— Jeg er positivt overrasket, og selv om
produktet ikke er perfekt, er dette et steg i
riktig retning. For meg er det viktig at lak
seprodusentene strekker seg mot å produ
sere fisk som ligner mest mulig på villak
sen. Smaksmessig, og i fasthet, mangler
den fortsatt noe, men den har helt andre
kvaliteter enn konvensjonell norsk laks,
sier Karisson. Vanligvis serverer han ikke
laks som varmrett i sin restaurant, I lan er
svært skeptisk til norsk oppdrettslaks, og
er kjent med at kvaliteten varierer.

—Det er vanskelig a vite med sikkerhet
hvor fisken kommer fra. Det holder ikke
å kjenne firmaet som leverer fisken, i og
med at de store norske oppdretterne har
svært mange anlegg, og da sier det seg
selv at kvaliteten kan variere fra anlegg
til anlegg. Nar jeg skal bestille mine varer,
vil jeg ikke kunne ha detaljkunnskaper
om alle norske oppdrettsanlegg, men om
jeg skulle ønske a bruke okologisk laks,
vil jeg kunne sette meg inn i hvordan
produksjonen foregar og dermed selv
kunne avgjøre om dette er bra eller ikke,
sier Karlson. Gjestene som kommer til
Fond kommer ikke for å spise laks som
varrnrett. Til det er laksen en for vanlig

økolaksen
skiller seg
fra vanlig
norsk opp
dretslaks,
både i
farge

fisk i den svenske husholdningen. Laks er
hverdagsmat, billig og greit, men i gour
metsammenheng er det andre fiskeslag
som teller når Fond, som har en stjerne
i Guide Rouge (tidligere Guide Miuhelin

matelskernes «hibel») skriver sin meny.
Karlsson, som er kjent for å ha et kresent
forhold til ravarene, ikke bare laksen,
åpner for at okolaks fra Senja kan bli et
tema hos ham, dersom det er mulig a
fatt i fisken på de tidspunktene Karlsson
ønsker.

— Kanonbra!

— Jeg har i sommer og høst hatt kunder
som har spurt etter økologisk laks. Til nå
har ikke det vært mulig å skaffe. Denne
fisken har vært en godt bevart hemme
lighet. Da jeg sa til min fiskehandler at jeg
na skulle fa teste en norsk økologisk laks,
trodde han meg ikke. «En slik fisk finnes
ikke>’, sa han.

Nå har også fiskehandleren, Martin
Petersson, sett og spist fisken han ikke
trodde fantes, og som Karlsson er han
svært positiv.

— Produktet er kanonbra! Fisken var
veldig fin, slank og spenstig. Jeg har rik
tignok bare sett noen fa fisker, men det jeg
så var tiltalende. Og for meg er okologisk
et plussord, noe som høyner varens verdi.
Nar det gjelder fargen er det absolutt ikke
noe problem, snarere tvert i mot, sier Pers
son og får støtte fra Karlsson:

— Fargen gjør at fisken ser naturlig ut, i
motsetning til konvensjonell norsk laks,
som har en unaturlig sterk rødfarge. Men

og ved at
den ikke er
like rund.

forbrukerne har vent seg til at norsk laks
skal være slik. De som er genuint opptatt
av mat, vil forstå at en naturlig farge, selv
om den er blek, borger for kvalitet. Jeg
liker ogsä at de fiskene jeg fikk ikke var
så runde som konvensjonell norsk laks
har en tendens til å være. Etter denne tes
ten, der jeg stekte de tre fiskestykkene på
nøyaktig samme vis, ser jeg at økolaksen
kan ha muligheter, ogsä som varmrett i
restaurantsammenheng, sier Karlsson. -.

Dermed kan den nye norske laksen bk
gourmetenes drommelaks allerede for
den er introdusert i Norge.

Inn på menyen?

For Roger Fredriksen er dette gode
nyheter; — Det er klart jeg er interessert i
at laksen skal komme på Stefan Karlssons
meny. Fond kan da bli et utstillingsvindu
for økolaksen, og bedre eksponering er
det vanskelig å få, sier Fredriksen.

Restaurant Fond har i en årrekke vært
rangert blant Sveriges beste restauranter.
Restauranten ligger øverst på Avenyen,
Gdtehorgs paradegate, i samme bygn
ing som Götehorgs Konstmuseum.
Stefan Karlsson er i dag en av premiss
leverandorene i svensk gastronom i, og
sammen med byens pasjonerte kok
kelag, har han bidratt til at Götehorg dci
siste tiåret har etablert seg som Nordens
mathovedstad. Og fisken barna som før
en spesiell plass på menyene i en by med
lange maritime tradisjoner.

økologisk har til nå vært et ord som
ikke bare klinger bra. Ofte har økologisk
mat sett litt skrukkete og ulekker ut. Alt
for ofte har det vært slik at okologiske
produkter, for eksempel gronnsaker har
blitt pi’esentert på en ulekker mate; med
rester av jord og lukten av aker. Det er
viktig å se pa økologiske produkter som

høyklasseprodukter, og virkelig fremheve
varene som gode, sier Karsson. Han tror
at mange forbrukere fortsatt ser på kolo
gis k matproduksjon som matproduksjon
p «flower-power»-vis. Som mat med et
politisk budskap, og med større vekt på
budskapet enn pä selve varen.

— I noen land, særlig i USA, har okolo
gisk mat blitt populært blant matel

cerne, de som har et forhold til god og
sunn mat, nærmest uavhengig av pris,
sier Karlsson. I USA er økologisk mat
i ferd med å bli en motesak, noe som
betyr økt etterspørsel og større generell
miljøhevissthet. I alle fall i enkelte sjikt av
befolkningen.

—Dersom økologisk skal bli et plussord
ogsa i Norden må okologisk mat se lekker
ut, gjerne enda mer fristende enn annen
mat, sier Karisson.

Besto eksamen

Dersom økologisk mat blir et mote-
fenomen, åpner det nye perspektiver, også
for økologisk havbruk.

Økolaksen har vært oppe til eksamen,
og selv om Roger Fredriksen på forhand
var noksa trygg pa at produktet holder

il, kunne han puste lettet ut etter Karls
sons positive konklusjon.

— Det var veldig artig at den første kjøk
kensjefen som testet produktet, likte det.

Selv om han var spent på sensuren, har
Fredriksen i lang tid vært klar over at han
produserer en fisk som kan bli fremtidens
norske laks. Til nå er han landets eneste
lakseprodusent som satser økologisk,
men med en produksjon på mellom On
og 8o tonn fisk i aret, utgjør dette bare
fire—fem prosent av den samlede lakse
produksjonen. For Fredriksen lever av den
konvensjonelle laksen, men synes det er
svært spennende å være først ute med en
norsk økologisk laks.

Svensk drivkraft

Dersom økolaksen blir en suksess,
må Coop i Sverige sammen med det
anerkjente svenske roykeriet I Ldrviks
Riikeri, få en vesentlig del av æren. For det

var røykeriet og matvarekjeden som først
så at okologisk laks kan være et tidsriktig
produkt. Svenskene kontaktet fiskeeks
portoren Coast Seafood i Målçty som ble
bedt om å finne en oppdretter som kunne
tenke seg å satse okologisk. Måløy-bed
riften fikk raskt Roger Fredriksen med på
laget.

— Vi var pa jakt etter en person som var
i stand ti] i ta en slik utfordring pa strak
arm, og som hadde et anlegg som egnet
seg. Pa Senja fant vi det vi sa etter, og
samarbeidet har til nå vært svært givende,
sier Martin Øvreb, innkjopssjef i Coast
Seafood. Slik han ser det har Flakstadvåg
Laks et anlegg som egner seg spesielt
godt til produksjon av økologisk laks. At
anlegget ligger ut mot det apne havet, og
langt mot nord, er bra.

Satsingen pa okologisk laks har aller
ede gitt de to bedriftene et solid forsprang.
Mens andre norske oppdrettere uteluk
kende satser konvensjonelt, kan Flak
stadvåg Laks og Coast Seafood allerede
nå havne på lag med gourrnetkokkene og
andre matpolitiske trendsettere.

Til nå har Fredriksens laks vært solgt
som fersk i Coops butikker, men l-lörviks
Rökeri tester na økolaksen i håp om at
også den røkte varianten skal bli god. Til
bakemeldingene sa langt er positive.

Konkurrent

Men økolaksen kan også vise seg å bli en
konkurrent til den konvensjonelle laksen.
Både F’redriksen og Øvrebø innser det,
men de ser ogsä at den økologiske produk
sjonen er med på å høyne nivaet også i
konvensjonell oppdrett. Kravene som
stilles til oppdrettsanleggene blir stren
gere og strengere, og aller strengest krav

0 for økologisk
Debios 0-merke er fortsatt relativt
ukjent Norge, men merker som viser
at et
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Visitas med grønt preg
Da Den norske kirkes preses, biskop Finn Wagle, gjennomførte visitas i Lademoen prestegjeld
i Trondheim, ba han om møter med administrerende direktør Torbjørn Skei i Coop Trondheim
og Omegn (Trondos) og «colonialmajor» Odd Reitan. Tema for møtene var etiske spørsmål
knyttet til varehandelen.

Begge de to matvaregigantene har hoved
kontor i prestegjeldet, faktisk bare et
steinkast fra hverandre, og for biskopen
var dette derfor en gylden anledning til å
ta opp etiske spørsmål knyttet til forbruk

matvarehandel.
— Norge er et rikt land. Likevel er vi

ekstremt fokusert på prisen på matvarer.
Jeg ønsker at fokus i større grad rettes mot
en rekke ulfordringer som varehandelen
står overfor, og som også forbrukerne bør
få økt bevissthet om. Kort sagt dreier det
seg om en mer bærekraftig handel, og en
handel med mat som øker innsatsen for
a bedre forholdene i den fattige delen av
verden, sa Wagle foran møtene i slutten
av september.

— Og her har norsk varehandel ikke
gjort nok?

— Nei. Coop har kommet et stykke på
vei, men erkjenner samtidig at man har
kommet for kort og har en lang vei å gå.
Dette dreier seg blant annet om å få flere
økologiske varer inn i butikkene, men
ogsä om å fl. en større del av varetranspor

i over fra vei til jernbane for å redusere
klirnautslippene. Dette går i dag i helt gal
retning og er noe politikerne pä ingen
måte har tatt tak i.

Ifølge Wagle er det helt naturlig at kir
ken engasjerer seg i dette. — Vi får stadig
sterkere tilbakemeldinger fra Moder Jord
om at vi ikke tar vare pa skaperverket.
Både av denne grunn, og for a bekjempe
fattigdommen i store deler av verden, må
vi erkjenne at endringer i vår livsstil er
nødvendig. Kirken er en miljøbevegelse
og Den norske kirke har som målsetning
i samarbeid med andre kirkesamfunn
i verden å bidra til at ENs tusenårsmål
om bekjempelse av fattigdommen blir
oppnådd. De valg hver enkelt av oss gjør i
butikken kan bidra til det, sa Wagle.

Berom mer engasjementet

Torbjørn Skei i Coop berømmet biskopen
for engasjementet. --Vi er i store trekk

Overraskende Der het skier Granskemle Nvsqjerrig
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enig med biskopen og skal være
ledende hade nar det gjelder
økologiske varer og etisk handel.
Samtidig må ogsa vi ha økono
miske resultater og tilpasse oss
den konkurransen vi lever i.
Det vi kan kalle miljøriktige og
etiske varer utgjør foreløpig en
liten del av omsetningen, men
den vokser og vi markedsfører
i dag 120 økologiske produktet
Vi får ogsa stadig spørsmål fra
kundene omkring dette og er
innstilt på at vi skal gjøre vårt for
a sikre produsenter i fattige land
levelige vilkår, sa Trondos-direk
tør Torhjørn Skei etter samtalen
med Wagle.

Sender staben på kurs

Under samtalen med biskopen
bak lukkede dører pa den histo
riske høyborgen Lade gard like
utenfor Trondheim sentrum,
hadde Rema-sjefOdd Reitan for
talt biskopen at han ville sende
alle sine innkjøpere pa kurs for å
lære mer om økologiske varer og
etisk handel.— Dette var virkelig positivt,
jeg føler at vi hadde en god dia
log som vi kan bygge videre på,
sa biskopen. Og Odd Reitan var
enig:

— Jeg har sans for svært mye
av det biskopen sier med hensyn
til det å ta vare pa Moder Jord. Vi
gjør så godt vi kan og har blant
annet satset pa det biskopen kal
ler kortreist mat i den forstand at
vii sa stor grad som mulig satser
på lokale og nasjonale leverandø
rer. Eksempler pa dette er Nord
fjordkjøtt, Maxmat i Bodø nar
det gjelder fisk, Mesterbaker’n,
Norsk Kylling på Støren og Grans
bryggeri på Fladeland. Alle disse
leverer utelukkende til oss, og
har pa grunn av dette kunnet
opparheide seg store volumer
samtidig som de klarer seg med
en liten administrasjon og lave
transportkostnader, noe som
betyr at prisene kan holdes på
et lavt nivå. Som lavpriskjede er
dette viktig for oss, men jeg er i
likhet med hva biskopen frem
holder sikker pa at flere og flere
økologiske og etiske produkter

L

Mitt vintersted

blir mer konkurransedyktige
etter hvert. Vi ma bare finne
måter å gjøre dette pa som
gjor at de ikke skvises av kun
dene, sa Reitan og la til at slike
produkter allerede er å finne i
hutikkene.— Vi har økologisk melk,
rømme, hvitost og frukt/grønt.
Til dels har vi forsøkt å subsi
diere produktene, men har sa
langt ikke fatt opp volumene
i den farten vi ønsket Økolo
gisk produsert harnernat er for
øvrig også pa vei inn, sa Odd
Reitan. Karl Il. Brox

etter tsunamien i fjor.

— En gang vi kom til den isolerte øya Delft
ble vi møtt av en bil med fire plaststoler
på lasteplanet. Innbyggerene ville kjøre
oss det korte stykket vi skulle, slik at vi
ikke trengte a gå. Stolene var for at vi ikke
trengte a sitte sammen med de andre og
bli skitne, forteller lederen for Kystaks
jonen Gunnar Album.

Tsu nam i

Andre juledag i fjor skapte et jordskjelv
under vann en bølge som i løpet av kort
tid drepte rundt 300 000 mennesker.
Turistene som overlevde kunne sette seg

- -i et fly øg dra etter tsunamien, men for
ae lokale var bølgen bare begynnelsen på
katastrofen. Over 31 ooo mennesker på
Sri Lanka mistet livet og flere enn 4000

er fortsatt savnet. En halv million mistet
husene sine og måtte flykte. Den interna
sjonale arbeidsnrganisasjonen (ILO) esti
merer at over 275 ooo mennesker mistet
sin hovedinntekt som et resultat av bøl
gen. En tredjedel av disse var fiskere.— De fleste menneskene langs kysten
av Sri Lanka livnærer seg pa fiske. Så da
båtene ble knust og fiskegarnene forsvant
gjorde det at veldig mange ble hjelpeløse,
forteller Gunnar Album, mannen som
regner med at de har gitt øooo 7000 tusen

fiskere tilbake levebrødet sitt.
Til nå har aksjonen reparert over

2000 ødelagte fiskebater, fikset over 400

motorer og delt ut mer enn 2000 fiskegarn
I dem som trenger det mest. Dermed har

Kystaksjonen blitt øyas største båtrepera
tør.

Kystaksj one n

Kystaksjonen er et samarbeidspros
jekt mellom Naturvernforbundet og
Utviklingsfondet.

Utviklingsfondet har jobbet pa Sri
Lanka i mer enn 20 ar og har opprettet et
nært samarbeid med Green Movement, en

paraplyorganisasjon for over i organ

isasj oner.— To dager etter tsunamien var frivillige
fra Green Movement i gang med opprydd
ings- og hjelpearbeid, forteller Knut
Nyfiøt fra Utviklingsfondet.— Det var rørende a se hvordan den fat
tige lokalbefolkningen slapp det de hadde
i hendene, kom strømmende ut til kysten
og jobbet frivillig døgnet rundt. Det var
fantastisk at tross politisk uro, religions
konflikter og korrupsjon kom folk likevel
sammen for å hjelpe hverandre da det
virkelig var behov for det, sier Nyfløt.

Politisk uro

Det har vært politisk
uro og borgerkrig på
øya i 20 år. Tross dette
går Kystaksjonen inn
i områder som verken
regjeringen eller
andre organisasjoner
får til å arbeide i. De
jobber uavhengig av
kultur, religion og
folkegrupper.

En forklaring på
suksessen er den
lokale kunnskapen
og forstaelse for de
kulturelle behovene.

Album regner
med at de kan blii
omradet i ett ar til. De
neste målene er a få ferdig alle båtene og
motorene. I tillegg jobber Kystaksjonen
med a fa bedre kvalitet pa fangsten blant
annet gjennom overgang fra garn til line. I
samarbeid med ENs matvareorganisasjon
(FAO) skal aksjonen dessuten kartlegge
statlige og private aktørers arbeid med
gjenoppbygging i fiskerinæringen.
• Pernille Berg

Foto: Gunnar Album/Kystaksjonen

r — Ifl.....,.

t reparert av Kystaksjonen i
Jaffna. I bakgrunnen 18-fotinger ferdig
fikset. Kystaksjonen er de eneste som 4
reparerer båter i Jaffna distrikt.

Gunnar Album og Kystaksjonen har reparert over 2000 fiske-

båter på Sri Lanka og gitt mange tusen tilbake levebrødet sitt
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Nissen — har beskyttet by” mot r
Jr

,.: .‘ -

Å
Det oser historie av trehu
sene i Norges eneste byokolo
giske forsoksområde. Nå har
Svartiamons beboere vedtatt
sin egen, ambisiøse miljøplan.
Dette er en bydel som ikke skulle ha eksis
tert. Planer for motorveger, jernhanelinjer
og hilforretninger har kommet og gitt
gjennom mer enn 40 ar. Store deler av de
omkringliggende trehusene ble revet,
og omdisponert til industriformal. Men
en hahil trehusklynge nektet a bøye seg.
Svartiamon per i dag gir assosiasjoner til
gallerlandsbyen til Asterix: lier gir man
seg ikke!

Styrkedråpene er beboerne og ideene.
Svartiamon ble i 2001 offisielt regulert
til hyøkologisk forsøksomrade, etter å ha

vært saneringsdømt i 40 ar. I 1987 flyttet
de inn, de første som ville arbeide for a
hevare og utvikle bydelen for fremtiden.
En av dem var bydelens egen Asterix,
harald Nissen. I tillegg til i være pidriver
for hevaring, utvikling og mil jøarbeid i
bydelen, sitter han i bystyret i Trondheim
for De Grønne. Valgkampen med slagor
det «Bruk issen, stem pa Nissen» fungerte.

Ville skape miljø

— Vi som flyttet inn i de to murhusene i
Strandveien 25 A og B 1987 ville skape
et miljø her. Før var husene rottereir, og
folk som ble tildelt bolig her gjennom
Trondheim kommune flyktet gritende fra
området. Det var ikke trivelig her p den
tiden. Noe matte gjøres, forteller Nissen.
Mye har skjedd siden da. Et alternativt
miljø vokste frem i hydelen. Unge, krea

E
tive mennesker med behov for billige
boliger okkuperte hus, og fikk kontrakter
med kommunen om at de kunne bo der
frem til husene skulle rives. Oppussings
arbeid ble satt i gang, ofte med gjenbrukte
materialer, billige løsninger, masse krea
tivitet, arheidsvilje og pagangsmot. Et
sterkt lohhyarbeid, sammen med demon
strasjoner, hevisstgjøring og kampanjer,
reddet til slutt restene av trehusbehyg
gelsen. I dag fremstir Svartiamon som en
relativt velholdt og grønn hydel.

— Det bor over 200 mennesker her i dag,
mange av dem er barn. Vi har egen harne
hage kaft, og beboerne har stort selv
styre over bydelen. Det krever selvfolgelig
en innsats fra beboerne, forklarer Nissen.

Og innsatsviljen finnes. Det var Svart
larnon Behoerforening som førte den poli
tiske kampen for hevaring av området.

De som star i fremste rekke for a gjøre
bydelen økologisk. En godkjent regule
ringsplan og en ambisiøs grontplan er to
av dokumentene som har blitt utformet
gjennom beboermøter, diskusjonsgrupper
og samarbeid med kommunen.

Egen miljøplan

Nå har Svartlamon fått sin egen miljøplan. Pa
beboermøtet i slutten av september ble ambi
siose miljøkrav for bydelen diskutert heftig.
Utfallet var en konkret plan som skisserer hva
som skal gjøres. Blant annet skal gjenbrukte
materialer brukes si mye som mulig, og bebo
eme skal opprette et eget lager med materialer
og ting som kan gjenbrukes. Energiforbruket
skal være lavt, og engangsgriller er forbudt

— Dette er herlig. Na har vi en konkret
plan for hva beboerne legger i begrepet
«hyokologisk forsøksomrade». Jobben blir

ni å få. dette gjennomført, sier Bjørn Løn
num Andreassen, som bor pa omradet og
har vært primus motor for miljøarbeidet.

— Må bevare egenarten

Men ikke alle beboerne er like begeistret
for det økte fokuset pa økologi, og spesielt
ikke for det utstrakte samarbeidet med
næringsliv og myndigheter. Mange av
Svartlamons beboere har sin bakgrunn i
det tradisjonelt anarkistiske U1TA-miljøet
i Trondheim, og synes det kan bli for mye
arbeid innenfor systemet. «Selvstyret for
svinner, det blir kommunen som bestem
mer mer og mer hva vi skal gjøre, ogsa
nedpa her>, mumles det over kafbordene
på bydelens hyggelige kaf. Ramp.

— Det er begrenset hvor mye autonomi
en liten bydel kan ha. Vi er helt avhen
gige av samfunnet rundt oss. Samtidig

Svartlamoen i 135 år
1870-årene: Boligene på Lademoen, rett uten
for Trondheims daværende bygrense, bygges.
1893: Lademoen legges under Trondheim.
1930: Reinabanen bygges på dugnad. På
denne idrettsplassen ble det nesten satt
verdensrekord på 500 meter skøyter.
1940—1945: Store områder blir brukt av
tyskerne til havn og lager, bunkerne Dora i og
2 bygges.
Etter krigen: Lademoen utvikler seg som en
typisk arbeiderbydel. Den nedre delen, dagens
Svartlamon, reguleres til industriområde. Kom
munen kjøper opp hus etter hus, og belager
seg på sanering.
1980-årene: En relativt stor husklynge står
fortsatt igjen. Husene brukes av kommunen
som boliger for hjemløse.
1987: De første av dagens beboere flytter inn.
1990-årene: Ungdommer med interesse for
vern, alternativ Iivsstil og behov for billige
boliger flytter inn i de fleste husene. Kampen
for bevaring intensiveres.
1996: Kunstnerne Håkon Bleken og Håkon
Gullvåg maler sitt berømte veggmaleri. Kom
munen anmelder kunstnerne til politiet for
tagging. Saken havner i nasjonal presse.
1999: Bilbutikken Strandveien Auto tilbys ny
tomt av Trondheim kommune. Prosessen for
omregulering til boligområde starter.
2001: Svartla@mon omreguleres til byøkolo
gisk forsøksområde.
2005: Det første nybygget på Svartla’mon,
verdens største hus i massivt tre, åpner.
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er det viktig med seivstyre for å hevare
egenarten som har vokst frem nedpa her
gjennom snart 20 år. Svartlamon kan
ikke forstås uten å trekke inn UFFA og
de anarkistiske strømningene, men de er
bare en del av beboerne her. Mange har
bakgrunn fra politisk arbeid, mediearheid
eller kunst. De mangfoldige bakgrunnene
og den store kreativiteten blant folk her
bar gjort at vi har kunnet føre en konstant
kamp på mange forskjellige måter, forkla
rer l-larald Nissen.

Landemerke og turistattraksjon

Svartla’mon ble for alvor en rikssak i
‘996, da kampen gikk om hevaring av
idylliske Biskop Darres gate. Kunstnerne
Håkon Bleken og Hakon Gullvåg malte
sitt berømte maleri på den nederste
veggen i gata. Kommunen svarte med å
anmelde to av sine fremste kunstnere for
tagging, noe som var gull verdt pr-messig.
Saken var på Dagsrevyen tre dager på rad,
og Svartlamon ble for alvor en del av folks
vokabular. Maleriet ble landemerke og
turistattraksjon, og ble i fjor pusset opp
for kommunale midler.

Bebyggelsen som er igjen på Svartla
mon er bare en liten del av det opprin
nelige trehusområdet med mange navn,
Reina og Nerla’mon er to av dem. Flere
hus ble revet uten at noe har blitt bygd
opp, og det er derfor et betydelig potensial
for fortetting. I april ble det første store,
nye hyggeprosjektet åpnet, og det har vakt
internasjonal interesse. Huset er nemlig
verdens høyeste bygg i massivt tre, og har
blitt gitt en spennende form som både
peker frem- og bakover i tid. Harald Nis
sen var koordinator for prosjektet.

Blir lagt merke til
— Bygget er nyskapende og interessant, og
gir hus til 22 mennesker i bokollektiver. I
tillegg er det et mindre bygg med toroms
leiligheter. At bygget fikk en i6 siders
artikkel i det store, svenske arkitekturma

gasinet Forum viser at det blir lagt merke
til, sier Nissen.

Det er slutt på den lange usikkerheten
på Svartlamon. Før kunne beboerne bli
kastet ut på kort varsel, når som helst.
Nå planlegges det for fremtiden. I tillegg
vokser det opp små bedrifter. En spesial
butikk for reggaemusikk, en hokkafti og
bydelens samlingssted, kafé Ramp, skaper
liv i hovedgata Strandveien. Ny under-
gang under jernhanelinja har de også fått.
Turistene har også begynt å finne veien til
den litt skakke, men trivelige bydelen.

— Det kommer jo italienske turister hit
hver sommer, for å se stedet Motorpsycho
bor, forteller Øystein Elstad, som er en av
de som driver kaf Ramp.

Rockebandet Motorpsycho har fortsatt
hase i bydelen. Det som startet som et lite,
eksperimentelt rockeband har, i løpet av
snart i år, blitt Norges største rockeek
sportartikkel. Made in Svartlamon.

Ut med biler, inn med kulturpark

Det ryddes på Svartlamon på høsten. Til
våren flytter bilbutikken, og lokalene
overtas av Svartlamon boligstiftelse. Der
skal det opprettes en kultur- og nærings
park. 3500 kvadratmeter skal brukes til
dette. I tillegg skal det bli oppholdsrom og
felleshad for de av beboerne som ikke har
slikt i huset. Bilforretningen, som egentlig
skulle overta hele arealet pa Svartlamon,
flytter til et nybygd hus ved E6 forbi byen.
Mest mulig av ombyggingen skal gjøres
av beboerne, med gjenbrukte materialer.
Denne høstdagen sorteres materialer og
møbler som ble igjen etter rivingen av et
hus et annet sted i byen. Svartlamonittene
tok på seg arbeidet med å rive huset, og
tok vare på alt som kan brukes om igjen.

Unorsk konsept

I Norge er Svartlamon det eneste hyokolo
giske forsøksornradet. I Iausmania i Oslo
er et omrade som søker ideer fra Svartla
mon, og ønsker en lignende status. Ellers
er det et veldig unorsk konsept, ifølge
Nissen.

— Selvstyrte, alternative boligområder er
en del av en europeisk tradisjon, som spesi
elt har stått sterkt i Danmark, Tyskland og
Nederland. Der har man forstått at ikke alle
har lyst til å ho pa samme måte. I Norge har
Trondheim vært det eneste stedet som har
hatt slike homiljøer i lengre tid, og Svartla
mon er det eneste omradet der noe slikt har
blitt formalisert, forteller Nissen.

Så vil det vise seg om øko-hydelen kan
inspirere andre.
• Kristian 5. Aas (tekst og foto)

(Stockholm) Kloakkgass rett
inn på kjøkkenet et av Sve
riges største oljefunn og
ekstrem vannforurensning.
Velkommen til den eksklusive
miljøbydelen Hammarby sjö
stad.

Bydelen Hammarby sjöstad i Stockholm
forvandles gradvis fra småindustri og
dumpingplass, til en moderne bydel i

eksklusive boliger og tydelig miljøprofll.
— 1-lammarby sjöstad skal være dobbelt

sa bra som tilsvarende områder. Det vil si
at vi bare skal være opphav til halvparten
sa stor miljøbelastning, forteller Josefin
Wangel i Glashusktt — hydelens miljøin
formasjonssenter.

I motsetning til Svartlamon i Trond
heim, har Hammarhy blitt sentralt plan
lagt.

Småindustriområdet skulle bli OL
landshy for Stockholm i 2004. OL-søkna
den fikk tommelen ned av IOG, men byde
len har begynt å reise seg. Ferdig utbygd
skal bydelen huse 23 ooo innbyggere fra
2016.

Lille Dallas

Da de begynte å rydde opp i gamle synder.
ble det funnet i 30 tonn olje ved Sickla
Udde -- etter sigende et av landets største
oljefunn. Omradet ble umiddelbart døpt

blir prakt
bydel

ille Dallas» på folkemunne. I alt ble
500 ooo tonn forurenset masse fjernet fra
bydelen i løpet av en to år lang oppryd
dingsprosess. I dag er imidlertid forholdet
til avfall et annet.

— Alt beboerne etterlater seg av avfall
skal tilbake til bydelen i en eller annen
form. Og i mellomtiden skal avfallet
transporteres minst mulig, forklarer Jose
fin Wangel i GlashusEtt — bydelens miljø
informasjonssenter.

Favoritt

Hennes favorittkretsløp starter på kjøkke
net og ender samme sted. 900 leiligheter
i hydelen lager sin middag på komfyrer
drevet med hiogass. Gassen produseres
fra slammet i kloakkrenseanlegget. Via
kloakkslam produserer en familie om lag
like mye gass som de bruker til komfyren.
Dermed er dette et selvforsynt nettverk,
forklarer Wangel.

Biøgass har blitt ettertraktet vare i Sve

rige. I hovedstaden kjører busser på
biogass og andelen planlegges økt kraftig.
Dermed har biogass blitt mangelvare.

— Nå vurderer man å råtne matavfall for
å få opp produksjonen, forteller Wangel.
Restproduktet etter biogassproduksjonen
er imidlertid ikke like attraktivt. Av frykt
for tungmetaller og legemiddelrester er
bøndene liten interessert i å bruke rest
slammet til gjødsel. Derfor ender restene
i dag opp som dekkmasse for gruvein
dustrien.

Lavere energiforbruk

Under jorda i bydelen ligger flere kilome
ter rør som frakter hoveddelen av innbyg
gernes søppel. Poser med sortert papir,
mat og restavfall kastes i sjakter der de
blir sugd av sted til sentrale oppsamlings
punkt i en fart pa 70 kilometer i timen.

— Normal avfallshåndtering fra et slikt
område til forbrenningsanlegg eller
deponi bruker dobbelt så mye energi,
sier markedssjef Joakim Karlsson i Envac
som har levert løsningen. 1Jan reklamerer
dessuten med plassbesparelser og kraftig
reduserte utgifter til håndtering av avfal
let, noe som kan forsvare ekstrainveste
ringen i det underjordiske systemet.

Tre-fjerdedeler av soppelet i Ilammarhy
sjdstad suser under jorda, mens resten
leveres til ulike innsamlingspunkter. Ana
lyser av søpla til hydelens beboerne viser
at de sorterer skitten med en treffsikker
het på hele g prosent, langt bedre enn i

andre deler av den svenske hovedstaden.
Like populært var ikke planen om å

begrense antall parkeringsplasser i områ
det til 0,3 pr leilighet. Nå er andelen økt til
0,7, om lag på nivå med resten av Stock
holm. Wangel forsikrer imidlertid at dette
er det eneste miljømålet de har gått ifra.

Alle leilighetene i 1-lammarby sjbstad
har vannbåren varme. l-lalvparten av
denne energien kommer fra forbrenning
av søppel, en tredjedel er overskudds
varme fra renset avløpsvann, mens resten
er bioenergi. Enkelte boliger har dessuten
solvarme på taket, men etter at den offent
lige støtten forsvant har entreprenørene
har ikke vært særlig interessert i å bygge
ut solvarme, til tross for at det fortsatt er
god økonomi i miljøløsningen. Energifor
bruket holdes imidlertid lavt blant annet
ved hjelp av trelags vinduer og sparepærer
pa offentlige plasser.

Også vannforbruket skal etter planen
ned til halvparten av landsgjennomsnit
tet. Foreløpig har de klart å redusere
forbruket med 25 prosent gjennom ulike
tekniske tiltak. Nå er det opp til beboerne
selv å kutte tilsvarende.

Skulle beboerne i bydelen få lyst pa
en dukkert, hør de imidlertid styre unna
kanalene som slynger seg idyllisk mellom
hydelen og Sddermalm. Her er bunnen
så ekstremt forurenset at myndighetene
ikke har våget å begynne å rydde opp, for
teller Wangel.
• Audun Garberg (tekst



I korthet

Statoil og Hydro
fjerner miljøgift
Statoil og Hydro har stanset all bruk av det
svært giftige stoffet PFOS.

I august avslørte Naturvernforbundet Mil
jøjournalen at 82 tonn PFOS er spylt i Nord
sjøen fra norske oljeplattformer. Sa vidt man
vet brytes ikke giften ned i det hele tatt og et
kvart milligram kan være nok til å gi uoppret
telige skadevirkninger hos en voksen nise.

Både Statoil og Hydro har nå stanset all
bruk av slikt skum ved testing av anleggene.
Statoil er allerede i ferd med å fjerne alt
brannslukkingsskum som inneholder stoffet.

Fuglejuks
Ornitologen Richard Meinertzhagen har blitt
beskrevet som «et legendarisk unikum».

Fra nå av vil han best bli husket som man
nen som diktet opp sine egne spektakulære
resultater i forskningens navn, skriver det
amerikanske magasinet Nature. 38 år etter sin
død har han blitt blottet for all heder og ære.

Meinertzhagen rapporterte om fuglefunn på
oppsiktsvekkende steder og til unormale tider.

Han fant ofte fugler fra steder de aldri
hadde vært sett tidligere og rapporterte nye
funn av utdødde eller nesten utdødde arter.
Ved en annen anledning stjal han skinnet fra
en sjelden skogugle fra samlingene til British
Museum, og registrerte det som sitt eget funn.
Siden den indiske ugla var ansett som utdødd
fikk Meinertzhagen æren for å ha funnet det
siste eksemplaret.

Det ble fattet misstanke til Meinertzhagen
allerede i 1993 og nå har ornitologene endelig
fått sikre bevis og klarhet i sakens omfang.

Ridder Hov
Jon østeng Hov — naturfotograf, skribent og
æresmedlem i Norges Naturvernforbund — er
slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.
Hov får utnevnelsen for sin innsats som
formidler av norsk natur. I flere tiår har Hov
formidlet naturen i tekst og bilder, blant annet
gjennom sin faste spalte i Adresseavisen.

Trondere
drikker
mest
— okovin

Folk i Sør-Trøn
delag drikker
mest økologisk
vin i landet, viser
en oversikt Vin
monopolet har
utarbeidet for
Mi lj øjou rn alen.
Dernest følger
fylkene Vestfold,
Oslo, Hordaland
og Akershus. øko
vinen har lavest
andel av vinsalget
i Aust-Agder, Opp
land og Finnmark.

Selv om salget
av økologisk vin
økte med 300
prosent fra 2003
til 2004, er ande
len av totalsalget
likevel bare på
0,17 prosent
landet sett under
ett. Sor-trønderne
har en andel på
0,3 prosent, mens
andelen i Aust-
Agder ligger pa
0,07 prosent.

Kafétesten
Trondheim

— Vi prøver å bruke mest mulig økolo
giske råvarer, forteller Øystein Elstad på
kaft Ramp. Kafeen er en “bydelsstue” i det
økologiske forsøksområdet Svartlamon,
rundt ti minutters gange fra sentrum
av Trondheim. Ramp ligger i et av de få
murhusene på området, med hjemme-
koselig retro-aktig stil over innredningen.

Trist uteservering,
fabelaktig burger

Atmosfæren er avslappet og hyggelig, og
menyen er mangslungen. Midtøstenmat
som tzatziki og hummus finnes, det
samme gor store sandwicher med godt,
ferskt palegg. Men den største slageren
er lammeburgeren, som er saftig, hjem
melaget, godt krydret og en nytelse å
spise. Kafeen serverer også dagens mid

dag, som ofte er forseggjorte og smakfulle
retter til under hundrelappen. Og selv om
stedet ikke er hundre prosent økologisk,
skal de ha honnør for å bringe inn øko
maten i Trondheims kaféliv.

Utover kvelden forandres Ramp mer
til en bydelspub, da de ogsä serverer øl og
vin. Mange velger å starte kvelden her,
c de beveger seg mot det mer intense

telivet i sentrum. For mer sommerlige
stunder har Ramp også en uteservering,
men idyllisk er den ikke. Med perfekt
utsikt over ubåt-bunkeren Dora og en
godsterminal for jernbane fungerer
den bedre for industrielskere enn andre
romantikere.

Brø, sjø!

Flaggskipet blant norske økokafeer, Godt
Brød, har også etablert seg i Trondheim.
Nær byens pulsåre, Nordre gate, ligger kaf
een som tilbyr rundstykker, baguetter og
andre brødvarer, med pålegg du kan velge
selv. Brødene er selvbakt og økologiske, og
pålegget er ogsa økologisk så langt det lar
seg gjøre. Mettende, ferskt og sunt.

Beveger du deg ut mot de stadig vok
sende boligomradene rett vest for sen

um, finner du Bakeriet Hildegard. I-ler
er det ikke kafti, men ferskbakt okologisk
brød som står i sentrum. Ofte kan det også
være godt å spise hjemme
• Kristian 5. Aas

Adresser i Trondheim:
Ramp, Strandveien 25a (på Svartiamon)
— Lunsj og middag med øko-hjerte i oko
bydel.

Godt Brød, Thomas Angelis gate 16
(i sentrum, rett ved branntomta i Nordre gate)
— Fantastiske pasmurte lekkerheter, brød,
rundstykker og andre bakervarer

Bakeriet Hildegard, Mellomila 64
(på Ila, ved llsvikøra)
— Ferske brød, lokalprodusert og økologisk.
Mye spelt.

Det økologiske hus, Rotvoll AIIé 1
(buss 6 eller tog til Rotvoll)
— Har butikk, kafé og videreforedling av økolo
gisk mat.

Kaféteste fl

Tønsrg

Selv om lokalet ikke er stort, imponerer
disken med en gang du kommer inn.
Kaker, salater og brødblingser av forskjel
lige slag ligger utstilt, men er tydelig
ferskt tilberedt og fristende. Alle de tre
bordene er fulle av lunsjspisende vestfol
dinger.

— Besøket er varierende, men stort sett
bra. Vi satser på okologiske, ferske varer,
smiler Agnete Gundersen, en av de tre
som arbeider i kafeen.

Snart kommer en stor baguette med brie
og bacon, samt en stor kopp kaffe på bor.
det. Brødet er ferskt og godt, hacoriet sprøtt
og deilig og osten er akkurat passe moden.
Størrelsen er passelig for en lunsj, og selv
om prisen ikke er la er det billigere enn
de fleste andre økologiske kafeer i Norge.

Utvalget i pålegg er også bredt: Laksepaø5,
skinke og ost er bare noe av det du kan få,
selvfølgelig i tillegg til flere helt vcgetar
iske varianter. Supper og salater serveres
også på Helios Tønsberg, og gjør utvalget
minst like bra som på beslektede kafeer i
Oslo og Bergen. Når kaffen i tillegg holder
mål, er det ingen tvil: Helios Tønsberg
anbefales. Kristian 5. Aas

Adresse:
Helios Tønsberg, Storgata 23
(likeved Tønsberg bibliotek)
— Delikat lunsj, med eller uten kjøtt, midt i
Vestfolds hovedstad.

Miljøgiften PFOS fjernes fra Heidrun
plattformen.

Kaffe og brød
i Stiftsstaden

Den store øko-bølgen har enda ikke
skylt inn over Trondheims kaféliv,
selv om kafétettheten i byen ved
Nidelvens bredd er stor. Men noe
finnes det, og det er stort sett godt.

Det er mye godt i diskene til Helios Tønsberg.

I et gammelt trehus midt i Storgata i
Tønsberg deler en ambisiøs økokafé
lokaler med helsekostkjeden Helios.
Her er lunsjen spenstig og god!

Kafé Ramp ligger i en sliten murgård, men
inne er det hyggelig og hjemmekoselig.
Maten er solid og velsmakende.

Joanna Carr, Karen Bjelland og Agnete
Gundersen serverer økologisk lunsj til
sultne vestfoldinger og andre besøkende i
Tønsberg.
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Norsk Oljevernforening
For Operatorselskap
(NOFO)
li var det en oljeutbkisnmg fra
“itravo”- plattformen pa Fkofisk-feltet.
]-iendelsen viste at del var behov for en
bedre oljevernbervdskap, og aret etter ble
NOF() etablert. Alle operatorselskaper pa
norsk kontinentalsokkel er medlem av
NOFO, og foreningen har folgende
hovedoppga er:

• A etablere og opprettholde en
beredskap mot oljeforurensning fra
nffsh revirksomheten

• A koordinere og kommunisere
relevante beredskapsmessige
problemstillinger mellom medlemmene
og regulerende myndigheter
NOFOs beredskap er i dag basert pa
omfattende analyser, hx or det tas hensyn
til lokale værforhold, sarhare
naturressurser og de respektive oljers
egenskaper.

NOR) har en malsetning om at
grunnlaget for etablering av beredskapen
er vel dokumentert, og at
dokumentasjonen skal være apen for
innsyn for alle. NOFO har rlerior gjort
beredskapsplanene mot akutt
forurensning tilgjengelig pa internett
(http://planverk.nofonn). lier gis direkte
tilgang til hakgrunnsinformasjon om
produksjonsoversikt er,
analysemetodikk, regional e analyser,
regionale planer, såvel som

forutsetninger og relevante datasett.

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

Norsk Oljevern
forening For
Operatorselskap
(NOFO)

oppsamling etter en akutt
forurensning. Dersom det forekommer et
akutt oljeutslipp fra et felt eller en
horeplattform er det operatorselskapet
for aktiviteten som er ansvarlig for
hendelsen. NOF() har bygget opp en
beredskap som ivaretar oljeselskapenes
beredskap overfor si ike hendelser, og
iverksetter bekjempelsestiltak for a
begrense konsekvensene av utslippet.
For a ha en fullt ut dekkende beredskap
har NOFO inngatt a taler 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
NOFO har vaktgaende personell hele
dognet, som vii kunne mobiliseres
umiddelbart ved et oljeutslipp.
Beredskapsorganisasjonen har
ha gaende oljeverns stemer, digitale
kartsystemer, modelleringer av oljedrift
og oversikt over sarbare naturressurser
og vil aktiviseres etter vurdering av
mulig omfang og konsekvens av
olj eutslippet.
NOFO eier selv 14 komplette havgaende
systemer med meter høye og 400

meter lange lenser med oljeopptake re.
Dette oljevernutstyret rnano\ reres fra
upplyfartoy som normalt er i daglig
drift pa norsk sokkel. Arlige ovelser
sikrer at personell og fartøy opererer
lensene optimalt.

Fond for utvikling og
styrking av oljevernet
NOFO har etablert et fond for ut ikling
og styrking av oljevern fra Lofoten og til
og med Barentsha omradene. Fondet
for altes og administreres av NOFO.
Tildeling fra fondet er forbeholdt
virksomheter som har tilhold i
Nordland, Troms og Finnmark.

Malet med fondet er å sette fokus pa
olje\ernet og bidra til \idere utvikling og
str rking av o1je ernberedskapen i Nord
Norge.

Fondsmidlene vil kunne benyttes til a
dekke hel prosjekter, men ogsa som en
startfinansiering eller delfinansiering av
mer omfattende prosjekter.

For 2005 har det vært 24 søkere h or
følgende prosjekter har fatt tildelinger:

• Utvikling av Nordic Seahunter,
arbeidsbiit for oljevernformål.
Plastoform AS
• Info-/opplærings-DVD for oljevern.
News on Request AS
• Effekter av olje pa rognkjeks.
Akvapla n-niva
• Utvikle løsning og investere i mobile
enheter til oljevern i strandsonen.
Selo lJndervannsservice
• Delfinansering av tidsskriftet
Barentswatch.
Svanhovd Miljøsenter

• Opplæringskonsept for å styrke
kompetansen innen
strandsoneberedskapen.
Norges Brannskole

‘æfoten og
arentshavet

Av praktiske formål er norsk sokkel delt
inn i fem beredskapsregioner. Innen
hver region har NOFO tilgjengeliggjort
et detaljert materiale om vindforhold.
bolgeforhold, temperaturer og
miljøprioriterte lokaliteter (MDII).
I den nordligste beredskapsregionen,
som omfatter havomradene utenfor
Troms og Finnmark, har NOFO i tillegg
samlet inn detaljert informasjon om lys-
og isingsforhold. Dette er informasjon
som har betydning for
oljevernplanlegging og oljevernaksjoner.
Noen hovedpunkter fra denne
gjennomgangen er:

• Bolgeforholdene i regionen er
“bedre” enn for eksempel pa

ltenbanken og Tampen omradet, sett
a et heredskapsmessig synspunkt.

• Om vinteren vil l sforholdene
sette storre utfordringer enn i omradene
lenger sør, men det er perioder med
operasjonslys selv pa den mørkeste tiden
av aret. l’a sommerstid er lysforholdene
for oppsamling av olje betraktelig bedre
i nord enn i Sor-Norge.

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

• Selv ved lave sjotemperaturer vil
oljen kunne hekjempes med dagens utstyr.
Sikker gjennomføring av eventuelle
opprensningsaksjoner i strandsonen ser

ut til å vare en av de største
utfordringene man ma planlegge for.
Rette er ogsa blant de forholdene NOFO
arbeider videre med gjennom sin F&U
aktivitet.

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

Strategiplanen for perioden 2004 2008 er

vedtatt med stort fokus pa forskning og
utvikling (F0U) pa utstyr og metoder
innen mekanisk oppsamling. Punkter
fra strategiplanen er gitt under:

• Invitere representanter I ra
fiskerinæringen som observatorer i FoU
prosjekter.
• Etablere fond/stiftelse for å fremme
oljevernet i Lofoten og
Barentshavomradene.
+ Varsling og informasjon ved
ol j ev cm aksjoner.
• økt nærvær i regionen ved seminar,
NOFO kurs og styremoter.
• Etablere fartoysavtaler for sleping av
lenser med 8 fiskefartø) i regionen.
• Etablere axialer med lem ILA
(lnterkommunale utvalg mot akutt
forurensning) om tilgang til
oljevernressurser.
• Gjennomføre samtreningsovelser med
IUAene, Kystverket, NOFO og operatør i
regionen.
• Øke operasjonell effektivitet i mørke
og darlig sikt.
• Strategi, metoder og ressurser for
sanering og restituering etter paslag av
olje.

NOFO jobber na med å bedre
effektiviteten ved operasjoner i dlarlig
sikt og morke. Det er under utvikling

metoder for å kunne bruke ordinær
skipsbasert radar til å detektere og
kvantifisere olje pa sjøen.

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

Skulle det komme paslag av olje pa land
er det viktig å fa samlet dette opp på en
effektiv mate, uten a miste fokus på

sikkerheten for personellet som gjør
denne jobben. Derfor foregar det na også
omfattende kartlegging d\ mulige
logistikkproblemer i forbindelse med
kyst- og strandrensing for
nordomradene.

Norsk Oljevern
forening For
Operatørsel skap
(NOFO)



Vi dro til Sverige for å
finne ut hvordan søta

bror skal gjøre seg uav
hengig av fossilt drivstoff
innen 2020. Svaret fant vi

i kjelleren til en gammel
trevilla på Stockholms

beste vestkant.
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Disse plantene er unike
For tre år siden oppdaget botanikere at landskapet og plantene i Indre Wijde
fjord på Svalbard er unike. Nå er området blitt Norges nyeste nasjonalpark.

— Funnene i Indre Wijdefjord er det største
jeg har opplevd i min karriere. Jeg var med
på a oppdage et helt nytt landskap, forteller

førsteamanuensis Arve Elvebakk,
ved Universitetet i Tromsø. For

Kv i t øya tre ar siden deltok Elvevakk i
arbeidet med en botanisk utred
ning av omrädet. Studien er

grunnlaget for at omradet nå har blitt vernet.
Elvebaklc har studert og forsket pa planter

og jord i over 30 år, blant annet i Canada og
pa Grønland. Men det var altså et vanskelig
tilgjengelig, skyggefullt sted, midt i en
vindtunnel på Svalbard som har vært det

ubestridte høydepunktet. Fordi området
ligger sa ubeleilig til er det få som ferdes
der og derfor har det heller aldri tidligere

blitt hotanisk utredet.
I)et var derfor en blanding av overraskelse

og ekstase da forskerne kom til området og
sa at stedet hugnet av sjeldne og unike plan
ter. Før de kom hapet de spesielt å få glimt av

svalhardsaltgras som kun er blitt
50 1O kn beskrevet en gang på 6o-tallet.

— Siden bare fire—fem personer
har sett arten, håpet vi at vi skulle være hel
dige og finne et eksemplar. Det var nesten
uvirkelig da vi fant flere titusen tuer, for
teller han ivrig.

()gsa funnet av stepperøyrkvein var en

sensasjon, fordi gresset ikke er funnet i
Europa før. Det er en hoyarktisk steppeart
som er blitt observert rundt polene, i Sibir
og på Grønland. Blomsten er hovedele
ment i nasjonalparkens logo. En tredje
unik plante som ble funnet er myrtust.
Blomsten er fra før kun funnet to andre
steder pa Svalbard, men ellers ingen
steder i Europa.

Helt nytt landskap
— Indre Wijdefjord er det tørreste stedet
i hele kongeriket, fastslår Elvehakk. Det
regner nesten ikke i området og i stedet
for at grunnvannet synker ned, slik det
gjør de fleste steder, stiger det i Indre
Wijdefjord.

Derfor er faunaen helagt av et tynt

saltlag og jorden har rekordhay p1 1-verdi.
Dette gjør at svært få planter trives her.
Floraen kalles høyarktiske steppeom
råder, og denne spesielle steppevegetetas
jonen er ikke kjent fra andre steder i euro
peisk Arktis, forteller Elvebakk.

Tilsvarende vegetasjon er heller ikke
funnet i de eksisterende verneomradene
på Svalbard.

Svalbard som turistmål
Over 65 prosent av Svalhards areal er
vernede områder. Av dette er tre natur
reservater, sju nasjonalparker, r5
fuglereservater og ett geotopvernom råde.

I fjor kom nærmere 30 ooo personer til
Svalbard som turister, noe som er en sterk
vekst sammenlignet med de siste ti årene.

— Vi har merket en sterkt økende inter
esse de siste årene. Det er Svalbards natur
generelt som trekker folk oppover og ikke
enkelte nasjonalparker. Det er enkeltlo
kalitetene i form av sin kulturhistoriske
verdi, sine naturfenomener og ikke
minst stedets tilgjengelighet som styrer
besokene, sier Tove Eliassen som er reise
livsleder i Svalbard Reiseliv.

Nettopp derfor er ikke Elvehakk
bekymret for at det vil komme store
horder for å se den unike floraen i Indre
Wijdefjord. Stedet ligger så usentralt og
vanskelig tilgjengelig at fa finner det bryet
verdt a komme seg dit. Så se godt på disse
bildene, for det er antakelig det nærmeste
du kommer denne fantastiske faunaen.
• Pernille Berg, foto: UIT/Arve Elvebakk

Tuvemure er en karakterart
for steppene, den er spredd
på små svært tørre områder.
Det er tidligere gjort kun ett
funn i fastlands-Europa.

Purpurkarse finnes på fastlan
det kun ved Nordkapp. Den er
totalfredet i Norge, i Wijdefjor
den er den veldig vanlig.

- - :.-1 --

Svalbardsaltgras ser ikke så spesielt ut, men det er så sjeldent at biolog Arve Elvebakk aldri hadd’tt

et bilde av det før han selv dro til Svalbard. Arten ble beskrevet og fikk navn på 60-tallet, etter d€ iar

den ikke blitt funnet. Elvebakk anslår at kun 4—5 personer har sett planten i sitt rette element.
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Det unike landskapet består av saltrik jord. Området er ekstremt tørt og ligger i en vindtunnel. Indre Wijdefjord er fantastisk vak

kert, men det er nærmest umulig å komme seg dit.

,

fl Edgeøya -
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Energitipset
Huseier og artikkelforfatter Dag A. Høystad har satt seg som mål å redusere sitt strømforbruk med 90 prosent.
I denne artikkelserien deler han sine erfaringer. Ventilasjon er tema i denne utgave, mens det neste gang skal
handle om gjenvinning av varme fra avløpsvann.

Artikkelfor
fatteren går
løs på peisen.

Jo mer vi fyrte
i peisen, jo
kaldere ble
det — derfor
måtte den ut!
En moderne
ovn gir også
mye hygge, men
her gjorde vi
en tabbe, ingen
hadde fortalt oss
om muligheten til
å hente forbren
ningslufta direkte
utenfra.

Store energimengder forsvinner ut
med ventilasjonslufta i huset ditt.
Riktig ventilasjon blir stadig vik
tigere når husene blir tettere. I til
legg kan energien i ventilasjonslufta
gjenvin nes.

Fra Norges to millioner boliger forsvinner

en stor del av energien brukt til oppvarm
ing ut med ventilasjonslufta, og tapet
utgjør ii TWh i aret! Hele 60—90 prosent
av ventilasjonsvarmetapet kan spares
med balansert ventilasjon og gode varme
vekslere. Innklimaet blir heldigvis ogsa
bedre, for selv friluftsfolk tilbringer mes
teparten av tiden inne.

Varmeveksler

Moderne hus er tettet med plastfolie og
kravene til tetting er stadig økende. Det er
derfor blitt nødvendig med egne arrange
menter for a sørge for å fâ gammel luft og
fuktighet ut, og friskluft inn. Mange har
mekanisk avtrekk som blåser varmlufta
rett ut. Da ligger det godt til rette for
varmegjenvinning. En varmeveksler tar
den varme lufta på vei ut og bruker den
til å varme opp den friske lufta pä vei inn.
Dette skjer ved at luftstrømmene holdes
atskilt på hver sin side av en plate, mens

energien overføres. Utstyret som trengs er
relativt enkelt, men tilpassing og prosjek
tering er en utfordring.

De energimessig beste husene er tettet
atte ganger bedre enn det byggforskrif
tene krever. Dermed er ventilasjon som
balanserer luftmengdene ut og inn helt
nødvendig. Med full kontroll på luft
strommene kan opp mot 90 prosent av

varmeenergien i ventilasjonslufta over
føres til frisklufta på vei inn. Når vinduer
og vegger i tillegg blir superisolert, vil
varmen som avgis fra beboerne og elek
triske apparater være nok til a holde huset
varmt. Hus uten aktivt tilført varme blir
omtalt som passivhus.

La energihus bygger pa samme prin
sipper, men i en mindre ekstrem utgave.
I-ler er det fortsatt behov for oppvarming,
men behovet er halvert i forhold til et
normalt nytt hus. Interessen for slike hus
har eksplodert. 1-lusbanken har registrert
pågaende bygging av 3000 hoenheter.
Norges Naturvernforbund presser på for
at dette skal bli norsk standard, og har fatt
gjennomslag for det i regjeringens Soria
Moria-erklæring.

Ikke alle sverger til hermetisk for
seglede hus, uansett hvor godt ventila
sjonsanlegget måtte være. Med pustende
materialer er det mulig å få til en god

ventilasjon uten trekk og store energitap.
Med dynamisk ventilasjon der innelufta
har naturlig oppdrift og sirkulasjon, vil
friskluft trekkes gradvis gjennom alle de
pustende overfiatene. I stedet for plast og
vifter blir husets orientering og inndeling
i ulike bruk- og temperatursoner viktige
prinsipper for å holde energiforbruket
nede.

Engen lufttilførsel til ildstedet

Et ildsted er noe av det som pavirker
luftstrømmene i et hus mest. Alle typer
forbrenning trenger mye luft. Ved bruk
suger peiser og ovner oppvarmet luft
fra rommet den står i og en tilsvarende
mengde kald luft strømmer inn gjennom
ventiler og sprekker. Mengden luft vari
erer imidlertid mye. En apen peis trekker
ut 200—400 kubikkmeter luft per time,
mens et lukket ildsted nøyer seg med
i —3o kuhikk. En apen peis har derfor
vanligvis et negativt energibidrag, etter
som mer varm luft forsvinner ut enn hva
strålevarmen bidrar med. Selv lukkede
ildsteder har unødvendig stort forbruk
av oppvarmet luft. Det er derfor en meget
god idé a legge inn en direkte lufttilførsel
utenfra til ildstedet.

For mer informasjon se
nww.naturvern.no/sparstrom

Kast ut peisen!
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Gi medlemskap
i julegave

osJd med 2 vinter—
Jti’l1liikitc’i’

‘at’’korl.

Bergans ryggsekk:
Lett, JiiiilCSjOiiell 30—? iters kvalitl’lssekk.
Id’t’ll til ta nr, skole o jobli.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 375,-
Vervepris: 2 medlemmer

Bergans hoftesekk:
Prjkfjçk lmoftt’sekk/i’a i’r’aiis, i solid liItoiTlse.
t/1u,n: 5 liter, drikkeflaske fol,,’er imied. Ekstra lomnmmn’r
ir plass til p ‘ ‘i’, —

iioklc’r (‘.1.
Ordinær pris: 250,-
Medk’mspris: 200,-
Vervepris:
i medlem

5Jviim — kniv at’ lio kt’alih’t med 7 cm lamm’.t

kimiz’blad. L)j’imiij’ ?cnmr’t’im limrjd z’a’re nu’jl i1es imf
i mmatunn

Ordinær pris: 350,—
Medlem-pris: 300,—

Vervepris: 2 medlemmer

Designteppe
til tur og hjem:
Nzidelis,’ mikt uliteppe
fra mros ‘lWL’L’d i im

ili’i’ii for Mor 13’s

?‘qjmfiijt nmi/ nl’ii jul.
135 x 135 cm. “1 tom/ar

svez’I’ i del l’la, nar man kan
i det i’lOIil(?”

Ordinær pris: 1.100,—
Medlemspris: 800,—
Vervepris: 4 medlemmer

Skibag
Roinsli oi, solid kipos
15’skitler kiein’ imiuler
trahisport o, lani i m. Roimi—
ull’n to par ,ki (JÇ stOZ’l’i.

Medlcmspris: 200,-
Vervepris: i medlem

Fuglekasse,
håndlaget i tre
Fas i s (i ‘nelsemu’ 2 Sin in ( 013—
nu’is o ommdn’ snmafuler) oç
J2iiimn (Kjolt—
mi’L ni.ni.).
Pris: 200,—
M ed 1 .‘ nis—

pris: 150,-

Fuglesang-CD
I )imbln’I CI) mned 197 nonliske

ful’artt’i: [nult ldsJ rtI’nl’lse
Sola ‘jor det enkelt dflnnefm’oni.

Ordinær pris: 205,—
\‘Iedlenispris: 220,-

Vervepris: i medlem

Aschehougs små
[naturhåndboker

lilauistin,, «fisken», »Fuç?I’rr’
Pris per stk: 100,—

Mrdlernspris: 80,—
Vervepris: i medlem

Leve som elver
Pivkilmok mmm norske :‘Imssi1mim’, soufl viser

i’lvi’nes ferdfnaJjell til kijst. i lvis du lurer IlO
ltvomjdr elver er verdi a ta z’an’ 110,1 ummu’n la
lonmskji’ nol’it svar i denne boka.
Ordinær pris: 360,— Medlemspris: 300,—
Vervepris: 2 medlemmer

Postkort
Tri ad)’ arten’ (pakki’ nt/b stk, inkl.

kom i vol ti th ‘i) o’ Mo tu rbild ‘r» (pakkt’

ni/i 0 stk, inkl. kanz’aln fter)
Ordinær pris: 30,-
Mi.’dlt.’mspris: 20,-

Kl, ‘pst K Iili,,

fl
fl 1 h’tie’.ekk

fl S [ta mi cr1 og
fl L IIt.’ppl’
fl Fermos
fl Kniv
fl Skihag

MFI)I EM: JA D NEI

G I lIgIt’nlatr’r
fl I11i5l1’kd’.’.L’

fl lugk’samig-Cl)
fl l’ostkort
fl Bok: Blomster
fl Bok: Fisker
fl Bak: lugler

fl Bok: live s,tn elver
fl tbç,I, hsted a Isbmi’,’n
fl Bok: Motkratt
fl Bok: Kani1’en om (Saula
fl 4 I nglepla Later
fl Lgli’plaLat
fl \‘i fl kr1 tig I pi ,m kai

G I rekki uglplakat
fl ‘los tIlgIplakal
fl l)vr i skog og mark

pla La I
fl livet i havet plakal
fl

_________

fl

Verv en venn...
VINTERFUERj Sitteunderlag

i mni,’kt ull til glede og ni/i le. Spesial—
la,u,’dJ’oi’ .“Ior,’es I’/mtui’z’nnJn1mu nl
lit’ Kimias 1WI’l’d. 1; [loft
\‘ilt’I’! 45 x 45 1111,

Ordinær pris: 200,-
- Medlemspris: I 50,- J

—

- Vervepris:
i medlem

...eller kjøp noe til deg selv!

Termos
Shilterntos sunt

—

u’onmnu’r 1 I, med
‘ull —

f3nbu imdets 10/0.

Ordinær pris: 200,-
Mt’dlemspris: 160,—
Vervepris: i
medlem

Bli bedre kjent
med vårt
kulturlandskap

Naturkal
- SomJuIeg

gir glede
eunflSker god

naturar0e til

Kniv

Fuglemater,
håndlaget i tre
Solid, )Ifiuulsnl ‘kni ‘I o’
inil,oniktii./nglt’uimater.
Ilolder smofm igb ‘ull’

mmii’d nmaf os’sd omim dii
nilsen bort 1101 ‘n da gi’;.

Ordinær pris: 260,—
Medlemspris: 200,-

Du kan registrere nye medlemmer på: www.naturvern.no/medlem • e-mail: naturvern@naturvern.no • telefon 23 10 96 10

Jeg velger følgende medlemskap:

J i i» IsiIll)siIcm 351) kr/år — I kr dagen

J la mil ierns’d cm 421) kr/år

J udi’nt/pcnsonislrnedli’m 175 kr/år

J ‘tudent/pcnsjonistfamilit’ 200 kr/år

;mdkrnkap - gir sendes giver

I a,niljeoiedlt’ii,skap. Skriv navn ‘g fint) ,t,,j,’ i,., f,,mil,e,,,e,ileni,ne,u’.
Kr, ‘.‘. av for barn smi skal 5., rnedltin..kap i ilI,’kkr,lk M,lj,,,i,Iakt, il

_‘

Kulturlandskap...
Slåtteeng, einehage,

myr, frukthage, styvings
tre, bjørkehage, kystlyng

hei, hagemark, rein
bette, fjell, dal, fjord

og kyst

La flere bli kjent med norsk naturmangfold

NAVN

ADRESSE

POSTNR.:, POSTSTED:

F. DATO TEL.NR

E-POST

VERVERIGIVER MEDL.NR./LAG

ADRESSE

_j Spair’ \in r’p,i,’IlO j \‘lg n’,’r\e1’reTTli

Adressaten bet..,’.
for sending i Norge

4
PoeN, gorge

Bestill kalendere på tlf. 23 1096 10
eller salg@naturvern.no

NORGES
NATURVERNFORBUND

FRIENDS Ol’ THE EARTH NORWAY

Naturkalender Verv i ogfii to kaleutdeu’e. Ord. Pris 150,- Mi’dl.pnis 100,-

IAvtaIe[11TI
Jeg betaler min kontingent/gave til

Norges Naturvernforbund via AvtaleGiro.

Trekk min konto hver(t):

[] måned kvartal ,j halvår år

Beløp per trekk kr.: J5u) j 100 j 200

Annet beløp kr:

Bestillingskupong eller bruk www.naturvern.no/salg

I II rl1NA\ 5

AL)RI-SSL

[‘051 NUMMI 5 ‘05)5) I LI

I 5 I MFDLI »“‘OL i LI F.POST:

BISIlI I I AIlE ILI ER /Ii (0 VIRVEI’RMII:

Belast mitt kontonummer I I I I I I I I I I

J Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av betaling.

Jeg ønsker skattefradrag for gaver noellom

500 —12000 kr/år (gjelder ikke kontinge,,tl, L.........J...........J I I I L............L.........L........L..........L.........
og oppgir personnummer for rapporter. Finansavtaleloven krever at man

ing til skattedirektoratet: setter en øvre ramme for trekk, og
vi har satt dm111 kr ol) pr Irekk
Dette for å ta høyde for fremtidig,’
endringer i betalingsovtalen. Angi

evt.

annet beløp: Kr.
I

KID:(FyllesutavNNV) Il I Il I I I I I I I I I I I I I
Norges Naturverniorbunds bankkonto er 7874 05 55943
Sender du kupongen i egen konvnlutt, bruk adresse: Norges Naturvernforbund,
l’ostboks 342 Sentrum, 0101 Oslo

Gi gjerne ekstra gaver ved å opprette en betalings

avtale som dekker mer enn k,nmingenten. Om
avtalen kun gjelder lantingerim i»pptirdrer vi til
årlige trekk.

Adressaten betaler
for sending, Norge

,j0
O,str,bueres se

Posten Norge

Norges Naturvernforbund

Svarsending 0362
0090 Oslo

Ved kjop kommer pooo i tillegg. Varer kan også hr’siill,’s på www.naturvern.no/salg eller saIgtnaturvern.no

Medleinsfordeler og -rettigheter
Du får medlemsbladet Natur & miljø fire ganger i året, halv pris på kundekort hos NSB og 30’; rabatt
på togreisene. I familiemedlemskapet får ett barn gratis medlemskap i Blekkulfs Miljodetektiver, og får
tilsendt 4 aktivitetspakker i året med inspirerende id/er og miljeoppdrag, samt hursdagshilsen.

Gode grunner for medlemskap
Som medlem/stottespiller i Norges Naturvernforbund er du med i arbeidet for å bevare naturen og

forsvare Iivsgrunnlaget for oss og våre etterkommere. \It’dlemmt’r og stottespillere over hele landet er

Naturvernforhundets viktigste ressurs!

Norges Naturvernforbund
Svarsending 0362
0090 Oslo



ANSIKT TIL ANSIKT
MED MENNESKEAPENE
-- Måten apene er fotografert på gjør at de ser menneskelige ut. Når man ser inn i øynene deres
ser man en sterk personlighet. For mange mennesker vil dette nesten bli et ubehagelig øyeblikk.
For vi er ikke så forskjellige som mange tror, sier Jane Goodall om boken James and OtherApes.

Chim er en fem år gammel sjimpanse
fra Kamerun. Foreldrene ble drept foran
øynene hennes og dette har gitt henne
psykiske plager. Hun ble «reddet» av en
miljøarbeider, men ble behandlet som en
haby og måtte gå i kjoler og bleier. Hun
ble trent til å underholde, og fikk ikke
mat før hun danset.

Chim ble vanskelig å kontrollere da
hun ble større, og ble til slutt dumpet ved
et dyrereservat.

Ved ankomst var hun i meget dårlig
forfatning, hadde store sår i munnen og
var alvorlig angrepet av mageorm. I dag,
flere år etter, danser hun fortsatt når hun
blir sulten.

Motefotografen og apene

Chims historie blir fortalt av fotografen
James Mollison i boken Ja ni es and Otlier
Apes. Gjennom de 50 portrettfotografiene
av foreldreløse menneskeaper blir leseren
stilt ansikt til ansikt med vare utrydnings
truede slektninger.

Mollisons motiv med boken er å vise
verden hvilke skader menneskene har
påført disse vakre og kloke skapnin
gene. Gjennom bildene kan man se inn i
øynene til de mishandlede og misbrukte
dyrene.

Det positive er at apene i boken ble red
det og har det bra. Men boken forteller
også historiene om artsfrender som ikke
var like heldige.

Våre artsfrender

De store apene (sjimpanse, gorilla, orangu
tang og honoboape/dvergsjimpanse) har
alltid fascinert menneskene. På Ho-tallet
bekreftet forskere at opptil 98 prosent av
DNA hos mennesker og aper var identisk.

I likhet med mennesker viser apene
tydelig omsorg for hverandre. De ler nar
de leker, de benytter verktøy for å gjøre
ting lettere og bruker sex som konflikt
dempende middel. Sex blir også brukt
som maktdemo nstrasjon, og vol dtekt

forekommet Sjimpansene dreper og spi
ser både sine rivaler og andre dyr.

Det er også bevist at de har god hukom
melse. Hvis de opplever noe traumatisk,
somfor eksempela se moren sin bli drept,
vil det følge dem hele livet. Dessuten er de
i stand til å huske og identifisere fiendt
lige sjimpanser eller mennesker i en stor
flokk.

Tegnspråk og røyk

Apenes intelligens har også overrasket
mang en gang. Washoe er en 40 år gam
mel sjimpanse som «emigrerte» til
Amerika da hun var rundt ett åt Hun ga
forskere verden rundt hakeslepp da hun,
som første ikke-menneskelige vesen,
lærte seg tegnsprak. I dag kan Washoe
flere enn 240 tegn som hun bruker til å
uttrykke følelser og tanker.

Andre aper har gjort mindre intelli
gente ting. Nylig meldte en kinesisk dyre-
hage om at apen Ai Ai har klart å stumpe
røyken etter 16 ar. Dyrepasserne har
vært svært bekymret for den 27 ar gamle
kjederøykende sjimpansens helse. Ai Ai
begynte angivelig å røyke etter at partne
ren hennes døde. Det er uvisst hvor hun
fikk røyken fra til å begynne med.

Julius som alle vil se

Også i Norge har vi en ubestridt apekonge.
Julius ble et symbol på en hel generasjons
barndom, og på 8o-tallet var han blant
landets fremste kjendiser. I 1981 fikk han
eget tv-show og sanger som «her kommer
Julius som alle vil se» ble musikalske lan
deplager.

Desverre for Julius resulterte den men
neskelige oppveksten i at han senere
ikke klarte å kommunisere med de andre
apene i Kristiansand dyrepark. Så nå sitter
han isolert i Juliushulen sin.

Noe tilsvarende har også skjedd i Tyr
kia. Der var det en ape som hadde eget
tv-show i over åtte år og fikk flere titusen
fans. Men i1’yrkia nøyet ikke folk seg

med å nynne på en barnesang — mange
ville ha en ape selv. Dette resulterte i at
det nå finnes et ukjent antall aper rundt i
tyrkiske hjem.

Et åpenbart problem er at sjimpanser
er ville dyr. De er søte og morsomme som
små, men blir farlige og aggressive når J
de blir store. En sjimpanse kan bli 140

centimeter høy. De veier maksimalt 50

kilo, men er seks ganger så sterke som et
menneske og har huggtenner på størrelse
med en løve.

Truede dyr

Et annet problem er at menneskeapene er
sterkt utrydningstruet. Artene er derfor
totalfredet, men ifølge UNEP vil de fleste
store aper være borte om o år. Jane Goo
dall, verdens mest anerkjente apeekspert
er enda mer negativ.

-- Hvis vi ikke gjør noe nå kan de store
apene være utryddet om io—i5 år, sier
Goodall.

-- Det var to millioner sjimpanser i
Afrika for hundre år siden. Nå er det rundt
150 000 igjen. De dør ut som et resultat ai
overbefolkning, ødeleggelse av skogene
de bor i, jakt og feIlen Situasjonen til fjell
gorillane og orangutangene er enda verre,
forteller kvinnen som i en alder av 26 år
flyttet fra England til jungelen i Tanzania
—og ble det

Flun mener James Mollisons arbeid er
viktig i kampen for å få folk til å forstå
hvor unike de sårbare apene et

• Pernille Berg, Foto: James MollisonfChris

James Millison, forord av Jane Goodall
James and Other Apes
Chris Boot forlag
Pris £10.95.

For mer informasjon om boken se
www.chrisboot.com

Få mer informasjon om aper, prosjekter og hjelpearbeid på: www.janegoodall.org • www.unep.org/grasp • www.friendsofwashoe.org/
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Nytt fra Naturvernforbundet

Møtte ny
minister
Da miljøvernminister Helen
Bjørnøy kom til kontoret for første
gang, ble hun møtt av demon
stranter fra Naturvernforbundet,
Natur og Ungdom og Change
maker, som hadde tatt oppstilling
utenfor Miljøverndepartementets
kontor. De hadde laget et utkast
til stillingsinstruks for statsråden,
som blant annet krevde at det skal

(Nges en plan for å halvere klima
orurensningen innen 2020, si nei
til alle planer om gasskraftverk
uten C02-deponering, opprettelse
av oljefrie områder i Lofoten og Bar
entshavet og opprydding av miljø-
gifter i fjorder og havner.

— Jeg ønsker dialog med dere, og
vi bør snakke sammen snart, sa
Bjørnøy før hun forsvant inn gjen
nom departementets dører.

Startpakke
med tøybleier
Telemark: Alle nybakte foreldre i kommunene

Ø, Nome og Sauherad får na tilbud om en
startpakke med syv tøybleier fra Naturvern-
forbundet i Midt-Telemark. De samarbeider
med avfallsselskapene i kommunene, som er
pålagt å drive arbeid for avfallsreduksjon.

— Vi har ogsä fått hjelp fra NNV sentralt
til å produsere brosjyrer og plakater. Start
pakkene deles ut hos helsestasjonene i de
kommunene vi dekker, forklarer Kristin
Karlbom Dahle i Naturvernforbundet i
Midt-Telemark.

I tillegg har de fått en barneutstyrsbu
tikk i 130 til a ta inn moderne tøybleier til
salg over disk.

— Tøybleier er noe helt annet nå enn
i gamle dager. De er praktiske og lette å
bruke, er bedre for barnet og fører til mye mindre
soppel. Det er mange fordeler og få ulemper ved dette,
sier Dahle.

Hun sier at Naturvernforbundet i Midt-Telemark
gjerne hjelper til hvis andre NNV-lag ønsker å gi en
nomføre lignende kampanjer.

,

WELEDI\
S KOSM ETIKKNATU REN

f’)

MASSASJEOLJE MED ARNIKA
DOKUMENTERT EFFEKTIV MOT

ØMME MUSKLER OG LEDD

Krever heving av ubåt
Hordaland: Naturvernforbundet Hordaland (NVH) krever
at vraket av ubåten U-864, som ble senket utenfor Fedje i
februar 1945, heves snarest. Ubåtvraket inneholder kvikksølv,
og tankene som giften er lagret i har en estimert levetid på
60 år. Vraket er derfor en potensiell miljøbombe.

— Vi forventer at den rødgrønne regjeringen bevilger de
nødvendige midler for å fjerne kvikksølvbomben, sier nestle
der Trine Moland NVH.

WELEDA FØRES AV HELIOSBUTIKKER OG
HELSEKOSTFORRETNINGER SAMT ENKELTE APOTEK

Lokallag på nett
Flere og flere av Natur
vernforbundets lokallag
får egne internettsider.
På sidene kan du lese om
hva lokallagene rundt
om Norge foretar seg.

Kanskje finnes det gode
ideer til hvordan du kan
redde natur og hindre
forurensning der du bor?
Sjekk NNVs lokallagssider
for inspirasjon!

Kautokeino: home.no.net/hnskum/default.asp
Levanger: www.naturvern.no/levanger
Ålesund: www.naturvern.no/alesund/

Eid: http:I/21 7.149.126.1 23/nf/
Kvam: www.kvam.no/laglnaturvernforbundet

Sandefjord: www.naturvern.no/sandefjord
Drammen: www.naturvern.no/drammen

Gran og Lunner: www.naturvern.no!granoglunner
Lillehammer: www.naturvern.no/lillehammer

Asker: www.naturvern.no/asker
Bærum: www.naturvern.no/barum

østkanten, Oslo: www. naturvern.no/ostkanten
Oslo studentlag: http://foreninger.uio.no/nu
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Nytt fra Naturvernforbundet

Flere trusler mot
nasjona Ipa rk
Hordaland: Utbyggingsplanene ved Fol
gefonna ruller videre, selv om området
ble vernet som nasjonalpark i vär. Nå
vil Sunnhordland kraftlag bygge en 66
kV ledning fra Brandvik i Kvinnherad
til Rullestad i Etne, som skal gå gjen
nom nasjonalparken. Samtidig rakk
den borgerlige regjeringen å godkjenne
vannkraftutbygging i Hattebergvass
draget, som renner ned fra Folgefonna.
Vassdraget er vernet, og inngår Hat
tebergdalen landskapsvernområde.
Naturvernforbundet er i harnisk over
at vernet av den unike naturen på og
ved Folgefonna uthules, og vil kjempe
mot begge disse inngrepene, lover
leder Lars Haltbrekken og daglig leder
i Naturvernforbundet Hordaland, John
Martin Jacobsen.

Vil ikke verne
Holmvassdalen
Den avgåtte regjeringen vedtok vern
av 30 barskogsområder på statsgrunn
rett før de gikk av. Naturvernforbundet
er fornøyd med dette, men skuffet over
at det kanskje mest verd fulle områ
det som ble vurdert, Holmvassdalen i
Nordland, ikke ble inkludert blant de
vernede områdene.

— Vedtaket er langt fra nok til å
stanse tapet av det biologiske mang
foldet innen 2010, sier leder Lars Halt
brekken i NNV.

Direktoratet for naturforvaltning
foreslo vern av Holmvassdalen, på
grunn av områdets nasjonale verne-

verdi.

ingen, og minte ifølge Romsdals
Budstikke om at det er registrert ti
truede fuglearter i området.

—Vi ser dem ikke. Vi hører dem

kampanje mot
hyttebygging
Telemark: Nær 400 hytter er plan
lagt ved Svanstul i Sauheradfjella,
på grensen mellom Skien og Sau
herad kommune. Området er et
bynært fjellområde som er svært
verdifullt som friluftsområde, og
Naturvernforbundet i Telemark vil
stoppe utbyggingsplanene. De har
klart å få en utsettelse i saken, i
og med at det skal utarbeides en
overordnet plan for hyttebygging
i Skien kommupe. Men saken skal
opp igjen, og Naturvernforbundet
har startet en underskriftskam
panje mot hyttebygging i fjell
området. Underskriftskampanjen
finner du på denne internettadres
sen: www.naturvern.no/telemark

otter ny naturlov
— Dette forslaget er vår sjanse til å få
norsk natur ut av cowboyforvaltnin
gen som vi altfor ofte ser i praksis, og
opp på et nivå som tilsvarer innholdet
i internasjonale konvensjoner som
Norge har sluttet seg til, sier leder
Lars Haltbrekken om forslaget til
naturmangfoldlov. Loven skal erstatte
dagens naturvernlov, og er ifølge Natur
vernforbundet en forbedring på mange
punkter.

— Men det er mer snakk om å ta
igjen et etterslep, enn å gå radikalt
til verks. Loven er viktig, fordi den
ajourfører norsk lovverk i forhold til de
internasjonale avtalene vi har under
tegnet. Derfor bør den vedtas, sier
Haltbrekken.

Feil og mangler i kart
Buskerud: Etter en kontroll av bare
en liten del av det foreslåtte verne-
området i Trillemarka-Rollagsfjell, har
Naturvernforbundet i Buskerud fun
net 24 feil i kartmaterialet. Forfalne

rønner er avmerket som fritidsboliger,
og også broer, hogstfelt og traseer for
barmarkskjøring i utmark er feilinn
tegnet.

— Vi spør om hvorfor slike bygninger
ikke fjernes fra kartene. Er det fordi
grunneierne på et senere tidspunkt skal
kunne bygge i verneområdet, spør leder
Harald Baardseth i Naturvernforbundet
i Buskerud i Drammens Tidende.

Fylkesmannen i Buskerud er
oppmerksom på at det er ting i materi
alet som ikke stemmer, og vil ta en ny
runde med de berørte kommunene.

Klager virker
Finnmark: Nesten alle klagene som
Naturvernforbundet i Finnmark har
levert på dispensasjonssøknader om
barmarkskjøring i utmark, får medhold.
Av 36 klager ble 33 tatt til følge av fyl
kesmannen eller kommunen.

— Dette er graverende, og viser klart
at kommunene gir en masse dispen
sasjoner de ikke har grunn til å gi, sier
leder Dag Eigvin i Naturvernforbundet i
Finnmark til NRK.

.j4i NORGES
NATURVERNFORBUND

Norges Naturvernforbund
Boks 342 Sentrum
0101 Oslo, Norge
Besøksadr.: Grensen 9B, Oslo
Bankgiro: 787405 56001
TIf: 23109610
Faks: 23109611
F-post: naturverngnaturvern.no
Internett: www naturvern.no
Med lemskont ngent:
Hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter: kr 175,.
Famdiemedlem (evt. inkl, ett Blekkulf-medlemskap): kr 420,-
student./pensjonistfamilie (evt. m/ Blekkulf): kr 200,-
Livsvarig medlemskap (nkl. Natur & miljo): kr 7000,-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem av det
lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

Stor markering
av friluftslivet

Heidrun Loktu har funnet seg ei

Friluftslivets uke ble mar
kert med åpning 4. septem
ber i år, og Naturvernfor
bundet var selvfølgelig med
mange steder i landet. Den
offisielle markeringen fant

sted på Sognsvann i Oslo,
der 8000 mennesker deltok
i (iIt høstvær.

Daværende miljøvernminister
Knut Arild Hareide var også med
på markeringen, og ankom i
kajakk eskortert av padlere fra
Norges Padleforbund. Blant akti
vitetene var padling, høydehopp
ping, karuselitur, klatring, rappel
lering og flåtetur til Sognsvanns
eneste øy.

I Levanger i Nord-Trøndelag
gjennomførte «Nøkk og Nerd»
gruppa en langtur fra Heståsdalen
til Roknesvollen, med innlagte
forviklinger, matpauser og hip

hop-kurs. Prosjektet «Nøkk og
Nerd» skal bidra til at ungdom blir
gode, digitale naturformidlere.
Det vil si at de går på tur og tar
naturbilder som skal inspirere
andre til å ta turen ut. En gruppe
på åtte ungdommer har vært med
på prosjektet.

På Askøy ved Bergen kombin
erte det lokale NNV-laget en av
sine tradisjonelle turer med åpnin
gen av Friluftslivets uke. Hele seks
forskjellige organisasjoner, samt
kommunens kulturkontor og Fri
villighetssentralen, samarbeidet
om å gjøre arrangementet stort og
spennende, noe det ble.

— Vi har hatt et kjempesamar
beid med Frivillighetssentralen
og alle lagene. Vi var veldig spente
da vi prøvde dette i fjor, men alle
har vært kjempepositive. Dette vil
vi derfor gjerne fortsette med, for
teller Jørgen Jørgensen fra NNV på
Askøy til Askøyværingen.

Det ble servert mat og drikke i gapa
huk under Naturvernforbundet i

Levangers tur mellom Heståsdalen

Stor oppslutning om befaring i Fræna U nde rskr ifts

Møre og Romsdal: Over o personer
møtte frem til befaring av området
der Statkraft har søkt om å få bygge
ut Fræna vindpark. Motstanderne
var i flertall, og får nå drahjelp fra
Direktoratet for naturforvaltning
og Riksantikvaren. De har vurdert
I 5 planlagte vindkraftprosjekter,
og har kommet frem til at fire av
disse er så konfliktfylt at de aldri
hør bygges. Fræna er en av disse. De
andre er Lista i Vest-Agder, Røst i
Nordland og Båtsfjord i Finnmark.

Naturvernforhundets Øystein
Folden holdt appell under hefar

• ØSTFOLD: Postadr.: Posthoks
220, 1702 Sarpsborg. Besoksadr.:
Fylkeshuset i Sarpsborg. TIf:
69 11 71 53, E-post: ostfoldts
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/ostfold. Leder: Pal Bugge, TIL:
90 55 71 57

• OSLO OG AKERSHUS: Post
ogbesoksadr: Maridalsvn. 120.
0461 Oslo. TIL: 22 38 35 20, Foks:
22 71 63 48, E-post: noassnoa.
no, Web. www.noa.no. Ouglig
leder: Gjermund Andersen, E-post:
gjermundsenoa.no. Leder: Stein
Erling Birkeland, TIf: 91 698711

• HEDMARK: Postadr: Postboks
139,2301 Hamar. E-post: hedmarksu
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/hedmark. Kontakrperson: Lars
Mrhlum, TIL 62571008

• OPPLAND: Postadr,: Posthoks
368, 2601 Lillehammer Besoksadr.:
Storgata 89, Lillehammer. TIL
61 26 89 11, E-post: opplandt»
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/oppland. Fylkessekretcer:
Charlotte Wrist Kirk. Leder: Erik
Wold, TIL: 97 78 65 07 (m), E-post:
en k-wyson li ne.no

• BUSKERUD: Postodr:
3322 Darbu. TIL’ 32 75 05 04, Faks:
32 75 8491. E-post: buskerudts
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/buskerud. Fylkessekr.: Per Øystein
Klunderud

• VESTFOLD: Postadr.: Øvre Langgt.
27, 3110 Tønsberg. E-post: vestfoldtu
naturvern.no, Web: www.naturvern.
noivestfold. Kontaktperson Bernt
Bakkevik, TIL: 41 4633 91

• TELEMARK: Post- og besoksadr.:
Vetle Mulesv. 16, 3944 Porsgrunn.
TIt 35 55 79 54, E-post: telemarksu
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/telemark. Fylkessekr. Kirsti
Arvesen Nesheim

• AUST-AGDER: Postodr.. Postboks
327, 4803 Arendal. E-post:
austagderspnaturvern.no, Web: www.
naturvern.no/aust-agder.

• VEST-AGDER Postadr.: Boks 718,
4666 Kristiansand. TIt 38 02 52 04,
Fox: 38 0246 33, E-post: vestagdersu
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/vest-agder. Leder: Torbjorn
Fredriksen. TIL:’ 38261349

• ROGALAND: Postadr.: Posthoks
441,4002 Stavanger, Besoksadt:
Lokkev. 45, Stavanger. TIL:
515288 11,Faks’Sl 528815,E-
posr: rogalandtunaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/rogaland/. Leder:
Jorund Ubøe Soma, TIL.: 98 49 19 51

• HORDALAND: Po,stadt: Boks
1201 Sentrum, 5811 Bergen,
Besoksadr Jacobsfjorden, Kryggen,
Bergen. TIL: 55 3006 60, Faks:
55 30 01’, 50, E-post: hordalandtr
naturvern.no, Web: www.naturvern.
no/hordaland

I SOGN OG FJORDANE: Postcrdt:
Boks 470, 6853 Sogndal. E-post:
sognfjordanerrnaturvern.no, We’b:
www.natu menn .no/sognogfjordane
Fylkessekretcer. Ast rei Kalstve it, TIL:
91 80 78 99

• MØRE OG ROMSDAL: Post
/Besoksodressc: Storgata 50, 4 etg.,
6413 Molde. TIL: 71 21 87 00, E-post:
moreromsdalrsnaturvern.no, Wrb
www.naturvern.no/moreogromsdal.
Leder. Øystein Folden, TIl:
71533331,91812542

• SØR-TRØNDELAG: Postadr.: Boks
706, 7407 Trondheim, Besøksadt:
Munkegt. 27, Trondheim. TIL:’
73 51 52



Årsmotetid

Januar og februar er årsmøtetid for lokallagene, mens
fylkeslagene gjennomforer årsmøter i mars og april. Årsmø
tene kombineres ofte med interessante foredrag eller andre
arrangement. Medlemmer mottar innkalling til lokallagenes
årsmøter, men ta gjerne kontakt med styret med innspill til
aktiviteter/arbeidsprogram og valg.

OSLO OG AKERSHUS

___________

Informasjon: www.noa.no

Registrering av eventyrskoger Hele året

Det arrangeres en rekke turer og befaringer i regi av lokal-
lagene. Du kan også bli med på registrering av nye eventyr-
skoger. Egne brosjyrer med kart om informasjon om even
tyrskoger og egne områder kan lastes ned fra www.noa.no.
Ta kontakt på telefon 2238 35 20 eller mai! g/ermund@noa.
no

BUSKERUD

Informasjon: www.naturvern.no/buskerud

Natur og kultur 4. desember

Naturvernforbundet i Buskerud gjennomfører sitt førjuls
arrangement ‘Natur og kultur’ på Fossesholm Herregård i
Vestfossen, søndag 4. desember. Arrangementet vil vise sko
gens betydning i norsk kunst. Det blir ulike musikkinnslag,
og en rekke billedkunstnere vil vise egne naturmotiv.

Temamøte om Heroya ogGunneklevfjorden 24.november

Naturvernforbundet i Grenland arrangerer temamøte om
Gunneklevfjorden; hva skjer i den nye reguleringsplanen for
Herøya?

Familieaktiviteter

I Telemark er det aktiviteter for
hele familien. Husk at Blekkulfs
Miljødetektiver i Grenland holder
familieaktiviteter hver første
lørdag i måneden kl 12 (unntak:
januar og juli). 3.desember: Store
og små miljødetektiver samles
på isen i Skien Fritidspark. Ta
med niste og termos, skøyter og
akebrett. Vi møtes utenfor porten
kl 1200.

HORDALAND

Informasjon: www.naturvern.no/
hordaland

Juleavslutning 8. desember

Naturvernforbundet Hordaland arrangerer den årvisse jule
avslutningen for medlemmer i NVH. Servering og salg av
drikke. Informasjon om program, tidspunkt og sted følger!
Påmelding på epost hordaland@naturvern.no eller telefon

55 30 06 60.

MØRE OG ROMSDAL

Informasjon: www.
naturvern.no/more
ogromsdal

Årsmøte 2006 20. mars

Årsmøte i Natur
vernforbundet i
Møre og Romsdal
gjennomføres man
dag 20. mars 2006.

S0R-TRØN DELAG

Informasjon: www.
naturvern.no/sor
trondelag

Vinterfest, Friluftslivets år
3. desember

2005 er Friluftsli
vets År. Sammen
med friluftsorga

• nisasjonene i Frifo
deltar Naturvern-
forbundet under

vinterfesten i Røros. Det blir kulturinnslag og en rekke akti
viteter i Røros’gater.

TRONDHEIM ENERGIVERK
Aldri en dag uten

www.tev.no

insefondet
DELER UT STIPENDIUM

TIL VERN AV FJELLNATUR

insefondet ønsker å støtte forskning,
undersøkelser og tiltak som tar sikte på å verne
norsk fjelinatur.

Styret har i år 2006 anledning til å dele ut
stipend(er) i størrelesorden 50 — 300 000 kroner.

Alle personer, organisasjoner eller bedrifter
som faller inn under fondets formål, kan søke.

Søknadsfrist 1. mars 2006.

Mer info på www.finsefondet.no

eller ved henvendelse til
Norges Naturvernforbund, Postboks 342
Sentrum, 0101 Oslo
TIf. 23109610, Faks: 23109611

SPA
I

Hva skjer i miljønorge neste år? Bli med i
Natur & miljøs tippekonkurranse! Send inn

I dine spådommer for miljøåret 2006 innen

I

Klima og energi

I Blir det åpnet for permanent olje- eller gassproduksjon på
Goliat-feltet i Barerttshavet?

I
Blir det bygd flere enn fem nye vindmelleparker i Norge?
Startes byggingen av gasskraftverk på Skogn?
Vil Norge være netto eksportør av strøm i 2006?
Utvides Muradalen kraftverk i Hattebergvassdraget i Kvinnherad?

Miljøgifter
Blir det dumpet giftholdig avfall i Dramstadbukta ved Svelvik?
Vil innsamlingen av PCB-holdige vinduer øke?
Vil det skje større oljeutslipp i Norge, som krever rensing av strender?
Blir det igangsatt opprydding av miljøgifter i havneområdene i Bergen?
Blir triklosan i kosmetikkprodukter og tannkrem forbudt

eller reseptbelagt?

Samferdsel
Blir det mulig å kjøpe etanolblandet bensin på norske bensinstasjoner?
Vil Norwegian starte mer enn fem nye utenlandsruter fra Gardermoen?
Vil arbeidet med bybane i Bergen starte?
Kommer det daglige togavganger med dagtog mellom Oslo

og Stockholm?
Startes det et nytt ekspressbusselskap i Norge?

Blir det opprettet nye nasjonalparker i Norge?
Blir det gitt tillatelse til skyting av ulv i Norge?
Blir det gjort unntak for vernebestemmelsene for Folgefonna

nasjonalpark, slik at det kan bygges kraftledning?
Blir Fræna vindmøllepark stoppet av hensyn til kystnaturen?
Vil flere arter enn i dag bli definert som truet når den nasjonale

«rødlista» blir revidert i 2006?

Organisasjon og samfunn
Får Naturvernforbundet flere enn 10 nye, aktive lokallag?
Er Håvard Holm fortsatt direktør i Statens forurensningstilsyn

ved utgangen av 2006?
Kommer miljøvernministeren på Natur og Ungdoms sàmmerleir?

I Blir atomreaktoren i Halden stengt?
Er Tore Killingland fortsatt generalsekretær i NNV

ved utgangen av 2006?

I

I

Få mer løpende informasjon på: www.naturvern.no/arrangementer

HELE LANDET .
TELEMARK

Informasjon: www.naturvern.no/telemark

Første lørdag hver mnd

utgangen av 2005, og bli med i trekn ingen
av en flott bok.

I

I

I

I

I

Fossestryk, oljemaleri av Jan Petter Bratsberg. Bratsberg er

en av kunstnerne som deltar under Natur og Kultur i Vestfos

sen 4. des.

I

I

I

I
Natur

I

Årsmøte 2006 3.4. mars
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Årsmøte i Naturvernforbundet i Buskerud gjennomføres 3.-

4. mars 2006.

I

I

I

Arrangementer til kalenderen? Send e-post til:sms@naturvern.no

Navn:

Adresse:

Postnr/sted:

I Kupongen sendes: Natur & miljø, Postboks 342 Sentrum, 0101 Oslo eller faks 23109611.
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A
tte år tilhakela Synnøve Kon
glevoll () på Løvebakken som
Arheiderpari i-representant for

Troms. Men da tromsøværingen gikk mot
partilinja i debatten om utbygging av Snø-
hvit-feltet, ble hun mektig upopulær i sitt
eget fylkesparti.

— Jeg hadde lyst pa gjenvalg for en ny
periode, men trakk meg raskt for å unngå
en langvarig personkonflikt. Nå kan jeg
starte på resten av livet, sier toharnsmo
ren som for tiden har fødseispermisjon.

Litt bekymret for Sp
Konglevoll blar i regjeringens ferske poli
tiske plattform. 74 sider, med i8 kapitler.
Norge som miljønasjon er tittelen på de seks
grønneste sidene i dokumentet.

— Hvis de klarer å gjennomføre det som
står der, er det grunn til å være ganske for-

nøyd, oppsummerer hun. Hjertesaken er
klassisk naturvern og Konglevoll følte seg
ikke helt sikker på hvordan dette skulle
gå.

— Jeg var litt bekymret for hva Senter
partiet skulle få gjennomslag for. Man
ser at noe er Sps ting, men det er ikke de

verste, sier hun med et snev av lettelse
i stemmen, for deretter å minne om at
dokumentet langt fra dekker alle saker.

— Det blir spennende å se hvordan
enkeitsaker blir håndtert av miljovernmi
nisteren, for eksempel i saker angående
skogvern. Så det blir viktig at Naturvern-
forbundet er vakthikkje, sier Konglevoll
med en tromsødialekt som bærer lite preg
av slitasje fra årene i hovedstaden. Na skal
den forhenværende stortingsrepresentan
ten få utlop for sitt mil joengasjement som
sentralstyremedlem i nettopp Naturvern-
forbundet.

På rett sted
Tilbake i 1990, da trønderjuntaen i AUF
vant landsmøtet og satte miljø og fat
tigdom øverst på dagsorden, skjønte
Synnøve Konglevoll at hun var på rett

Men det er et ved
varende dilemma om man
skal være ren og rank eller
godta kompromisser. Er
man for ren og rank ender
man opp uten innflytelse.

plass i politikken. Nå har hun og andre
miljøinteresserte AUFerne fra slutten av
8o-tallet og begynnelsen av 90-tallet blitt
etablerte Ap-medlemmer.

— hvordan har dere endret partiets miljøpo
4-1’tikk de siste i årene?

— Vi har bidratt til at miljopolitikk er
blitt heftig debattert i Ap, forsikrer Kon
glevoll, som raskt legger til at det slett
ikke bare er ferske og litt eldre AUFere
som ivaretar partiets miljøprofil.

— Men det er et vedvarende dilemma
om man skal være ren og rank eller godta
kompromisser. Er man for ren og rank
ender man opp uten innflytelse. At jeg
gikk mot Snohvit-utbyggingen var en
vesentlig årsak til at jeg ikke ble renomi
nert. Da var jeg ren og rank, og nå sitter
jeg her, sier Konglevoll med et stort smil
og forsikrer om at hun er fornøyd med
det.

Nå lokker studietilværelsen når fødsels
permisjonen utløper neste år. Før karri
eren på Stortinget sikret hun seg en cand.
mag-grad med sosialantropologi, statsvi

, nskap og historie.

— Vedvarende dilemma
Et ujevnt rulleblad i miljøsaker er langt
fra en situasjon unik for Arbeiderpartiet,
men snarere regelen, skal vi tro Kongle
voll.

— Arbeidsplasser versus miljøhensyn er
den viktigste utfordringen vi står ovenfor.
Skillelinjen gar tvers gjennom Ap, men
ogsä alle andre partier.

Hun advarer mot at miljøvern blir et
eliteprosjekt, hvor vanlige arheidstagere
og hehoere i distriktene settes på sidelin
jen, mens heslutningene blir tatt i Oslo.

— Spennende kamp
Etter seks grønne sider i regjeringsgrunn
laget, følger kapittel T3: Energipolitikk. lier
slår partitrioen fast at Nordland VI uten
for Lofoten skal skånes for petroleums
virksomhet i perioden. Skjehnen til de

andre områdene fra Lofoten og nordover
til og med Barentshavet avgjøres i Stort in
get når den helhetlige forvaltningsplanen
foreligger.

Dette er en utsettelse. For så vidt er
det logisk å se forvaltningsplanen først og
ta beslutningene på bakgrunn av den. l)et
blir en spennende kamp. Formuleringen
innebærer at det kommer til å bli petro
leumsvirksomhet i Barentshavet. Vi må
sikre at de viktigste områdene for fisken
blir petroleumsfrie soner. Det blir viktig
at man lytter til faglige råd, og at føre var-
prinsippet ligger til grunn for de petrole
umsfrie områdene.

Om påvirkning
Motpartens makt kjenner Konglevoll godt
etter åtte år på Stortinget.

— Oljeindustrien har veldig stor makt.
Stortingsrepresentanter og lokalpolitikere
synes det er prestisjefylt å delta på konfe
ranser i oljeindustriens regi.

Det er imidlertid ikke bare olje og gass
som trekker lohbyister til Stortingets kor
ridorer og møterom. Syn nøye Konglevoll
har håndhilst på en lang rekke ordførere,
de driftigste utstyrt med kart hvor «alt
dette vernet som begrenser handlefriheten»,
har vært tegnet inn. Kunnskapsrike entu
siaster kan ofte danke ut proffene i tevlin
gen om politisk støtte.

— Mange betaler nok lohbyorganisasjo
ner for å gjøre ting de kan gjøre selv. har
man blitt politiker, er det fordi man har et
engasjement, og det aller mest effektive er
å møte folk som brenner for det de jobber
med. Nettopp denne kombinasjonen av
engasjement og kunnskap gjør at miljøbe
vegelsen har innflytelse.

— I)et er ikke slik at fancy foiler nødven
digvis er det viktigste når du skal møte
politikere, men å kunne aken din og ha
et engasjement for den. Slik sett er en ord
fører langt mer effektivt enn en mann i

dress fra ett eller annet firma.
I)essuten er lokal forankring sesam

sesam for å åpne mang en stortingsrepre
sentants sinn.

— 1)et er en utfordring for alle organi
sasjoner å skape engasjement lokalt, I
Troms og Tromsø har ikke Naturvern-
forbundet vært veldig sterkt. Det var et
savn da jeg satt på Stortinget. Alle som
sitter på Stortinget er valgt fra et fylke.
Hvis du ikke har noen som kan gå ut og si
«hei, jeg bor i kommunen og vil at denne elva
skal vernes» så blir det vanskelig å unngå
påstander om at det er byråkrater og folk
på Grünerløkka som trer vern ned over
hodene på andre. 1)et som er unikt med
Naturvern forbundet er at man har en
nasjonal organisasjon.

Overvurdert makt
—Hadde du selv makt som stortingsrepresen
tant?

— Ja, men jeg følte kanskje at den ble
overvurdert, særlig lokalt. Det er jo ikke
slik at man har innflytelse på alt. På en
arbeidsplass med 165 personer må man
ha en viss arbeidsdeling, forklarer Kongle
voll, uten å legge skjul på at det til tider
har vært krevende å akseptere at alt ikke
ble som man ville, men likevel må forsva
res utad.

Blant sakene hun er mest stolt av å ha
bidratt til å lose gjennom i Stortinget nev
ner Konglevoll suppleringen av vernepla
nen for vassdrag.

— l)et var jo en viss uenighet i stortings
gruppa, men vi endte opp med en politikk
vi kan stå for. Jeg er stolt av at vi fikk inn
Nausta-vassdraget. Jeg fikk også med at
departementet skal vurdere flere vassdrag
som ikke var med i proposisjonen, sier
Konglevoll.

Som aktiv i Naturvernforbundet gleder
hun seg til å minne regjering og Storting
på de vedtak de selv har gjort i forrige
periode. Ikke minst fra stortingsmeldin
gen om rikets mil jøtilstand, hvor Kongle
voll var saksordfører da meldingen ble
behandlet i energi- og miljøkomiteen.

Er det en fordel eller ulempefor niiljøpoli
tikken at Arbeiderpartiet nä samarbeider med
SVogSp?

— Jeg håper denne regjeringen totalt sett
blir bedre enn den forrige. Miljøpolitik
ken har ligget nede lenge, men jeg tror
den kommer og at vi vil få et miljøvalg om
fire eller åtte år. Da er det vilctig at regje
ringen ikke overlater miljøpolitikk til SV,
men at også Ap og Sp ser på miljøtiltak
som seire. Audun Garberg

Intervju

Jeg hadde lyst på
gjenvalg for en ny per
iode, men trakk meg raskt
for å unngå en langvarig
personkonflikt.

I Troms og Tromsø
har ikke Naturvernforbun
det vært veldig sterkt. Det
var et savn da jeg satt på
Stortinget.
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Hvor mange
har bjørn og
ulv drept i
Norge?
6 mennesker har måttet bøte med
livet dc siste 400 rene på grunn av
ulv og hjørn, mener Astor Furuseth
at han kan dokumentere. I boken
Drept av hjørn og ulu kan man lese
250 historier om lite hyggelige
møter mellom mann og rovdyr.
Antall drepte er langt større en tid

‘ere anslått og Furuseth ønsker
>. formidle at «rovdyrene ikke er
så ufarlige som rådende oppfatnin
ger tilsier».

Allerede på haksiden av boken kom
mer det klart frem at Furuseth, som er
født og oppvokst på bygda, ikke er helt
objektiv i sitt forfatterskap. Han kom
mer blant annet med påstander om at
folk som lever blant ulv og hjørn har
dårligere livskvalitet enn andre, fordi
de lever i konstant frykt, og at det er et
byfenomen å ville bevare rovdyrene.

Uansett er det en spennende bok
med mange skumle historier. Passer
godt for dem som ikke er lettskremte,
og for folk som ønsker «gode» argu
menter for at vi ikke skal bevare leve-
dyktige rovdyrbestander i Norge. PB

Iillreinens rike
Forfatterene av Vilireinens rike, Arne

J. Mortensen og Trond Are Berge, er
styrtrike pà egne opplevelser, og de
har glede og evne til å dele dem med
leseren. Besettende jaktopplevelser og
stille lykke, blir skildret i et lys av en
gjennomgående respekt og kjærlighet
til fjellet.

Boken, som blir utgitt av Naturforla
get, har en personlig historie fra hvert
ar i en ijueårsperiode, fram til 2004.

Begge forfattere er helårsjegere og har
skutt ivrig både med våpen og kamera
gjennom utallige jaktsesonger. Bildene
fra tre årstider er fantastiske og klarer
til og med å forhekse en som ikke er
interessert i verken reinsdyr eller jakt.

Vilireinens rike er en bok rik på erfa
ring, unike naturfotografier, samt kunn
skaper om en av fjellets utrydningstru
cdv normader--villreinen.• PB

Trøndersk
selvangivelse
Naturvernforhundet i Trondelags
fylkene fyller go år og feirer seg
selv med en jubileumsbok, som
inneholder en miks mellom pro
fesjonell historieskriving og mer
suhjektive innlegg.

I første kapittel trekker Arve
Sletten linjene fra den spede begyn
nelse i leseværelset på Videnskabs
selskapet i Trondheim 2. november
1915. Der møttes 16 menn og valgte
I Ijalmar Broch til kretsforeningens
første formann. Gjennom 40 vel
skrevede, lettleste og interessante
sider ledes vi frem til i dag. Det sier
seg selv at man ikke får sagt alt på
så få sider, men kanskje særlig de
siste 10—15 årene savner en litt mer
utførlig dekning.

Andre halvdel av jubileumsboka
inneholder korte kapitler i hoved
sak viet til noen av de store natur
konfliktene i Trøndelag de siste
tiårene: Forra, Gaula, Orkla/Grana,
Nerskogen, Tautra og Rotvoll. Flere
av forfatterne beskriver stridssaker
hvor de selv var sentrale aktører.
Historiene er overlagt subjektive,
men samtidig til dels selvkritiske
og dermed godt lesestoff.

I en av de mer personlige beret
ningene gir forfatter Fredrik Ska
gen et glimt av styrearbeidet i Sør
Trøndelag Naturvern anno 1970,

hvor alle ankom styremøter pr
i sykkel eller til fots. «Ekte naturver

nere brukte bil bare i nødstilfeller.»
Og «Vårt styre bestod foruten den
kvinnelige kassereren, stort sett av
langhårede, piperøkende menn.»

Arbeidet var i hovedsak rettet
rundt opplysningsarbeid og fag
lige rapporter, forteller Skagen. «1
det hele tatt ble det utgitt ganske
mange trykksaker...» Dessuten sto
medlemsverving høyt på arbeids
planen og fylkeslaget passerte i
1972 rekordhøye 3000 medlemmer.

Etter hvert viste det seg imidler
tid vanskeligere for Skagen og hans
samtidige å praktisere naturvern i
hverdagen enn å opplyse andre om
det. AG

‘ L

Bli familiemedlem i
Naturvernforbundet.
Gi naturgiede, kunnskap
og engasjement videre
til barna.

Og du får et barn som
medlem i Blekkulfs
miljødetektiver
— uten tillegg i prisen.

Er ditt barn

Bøker

eller barnebarn
miljødetektiv?

Miljodetektiven får

4 aktivitetspakker i året
med ideer og miljøoppdrag,

bursdagshilsen og

Astor Furuseth
Drept av bjorn og ulv
Landbruksforlaget
348 kr

Arne i. Mortensen og
Trond Berge
Vilirein ens rike
Naturforlaget

invitasjoner til
spennende aktiviteter.

Norges eneste miljø
klubbforbarn3— l2år
Barn elsker ä være miljødetektiç

—

de blir mer glad i naturen og
ønsker å ta vare på den.

‘ 1eIKLiIfs
.r’MILJDETEKTIVER

www.blekkulf.no

Skift til familiemedlemskap eller gi
medlemskap til jul og fa med to
vinterfuglplakater -

Barn leker for å
• oppleve spenning ogfå

utfordringer
• kunne og utvikle ferdigheter

for kropp og hjerne
• nyte gjennom store

sanseopplevelser
forstå og skape mening og
sammenheng i sin verden
og forbereder seg til livet
som voksen

4
NORGE5

JULEGAVENATURVERNFORBUND
FRIENDS OF THE EARTH NORWAY Gi medlemskap til naturvenner!

Fyll ut kupongen på side 50 i dette bladet.

Arve Sletten (red.) m.fI.
Naturvernforbundet
i Trøndelagsfylkene
19 15—2005
Utgitt av Norges
Naturvernforbund
250 kr
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Hvordanlage en
økolandsby
Ecovillages er en «praktisk (engelsk) guide til
hvordan man kan lage en hærekraftig økohy».
Forfatteren Jan Martin Bang er selv en ildsjel i
kampen for ä redde verden fra kapitalismen.

Bokens mange kapitler beskriver økohygder
i Australia, USA, Tyrkia, Israel og selvfølgelig
Norge.

Den er full av bilder som viser alternative
folk, som ser ut som de ikke har tatt dcli evolu
sjonen siden krigen.

De relativt korte kapitlene beskriver små
kommunistaktige samfunn som virker blottet
for privatliv og mulighet til å tenke selv. Deres
mål for å være der er å arbeide for fellesskapets
beste. Flere av stedene er dessuten preget av
sterk religiøs tro.

At man er ferdig utlært okohygd-grunnlegger
etter å ha lest denne boken er lite trolig. Men
man kan muligens få inspirasjon og gode tips.

Mye av teorien bak økohyene er basert pa
kardemommeloven. Man skal leve i perfekt har
moni med alle mennesker, dyr og jorden man
lever pa. Boken er langt forut for sin tid, eller
bare utenfor sin tid — alt etter som hvordan man
ser på det. Artig lesning er det i alle fall.

Det kan til slutt meldes at den 288 siders, 24

ganger 19 centimeter kjempeboken ikke er tryk
ket på resirkulert eller miljovennlig papir.• PB

Idar Bransfjell, leder av Essand rein
beitedistrikt, er tildelt Trøndersk
natur- og miljøpris for 2005.

Bransfjell får prisen for sin medvirkning
til at Skarvan og Roltdalen nasjonalpark
ble opprettet og kampen mot utbygging
av elva Lødolja, utbygging av hytteområ
der i boy fjellet og den stadig økende bru
ken av snøscooter.

Prisen på ro ooo kroner og et gedigent
diplom blir utdelt av Naturvernforbundet
i Trøndelagsfylkene.

Bransfjell sier reineiere og naturvernere
har felles interesser i kampen mot storstilt
hytteutbygging og vassdragsutbygging.

— Vi må jo ha noen områder tilbake som

vi kan drive reindrift på, sier ltransfjell.
Nå står arbeidet for Sylane landskaps

vernområde og mot utbygging av Lødølja i
Tydal kommune øverst på arbeidslista.

— Tydal korn mune har gått mot utbyg
ging to ganger. Likevel skal de true gjen
nom utbyggingen. Skal vi ha et lokalde
mokrati må de legge vekt på hva kommu
nen uttaler, sier Bransfjell, som slett ikke
anser saken for tapt. — Vi skal kjempe til
siste slutt, lover reineieren.

Juryen for prisen har bestått av repre
sentanter fra Naturvernforbundet, Fylkes-
mannen i hver av de to trøndelagsfylkene,
samt Trønder-Avisa og Adresseavisen. De
to sistnevnte mediebedriftene har finansi
ert prisen. • Audun Garberg

Biologiske inn
vandrere på godt
og vondt
Nye dyrcarter i norsk natur, blir utgitt av Land
hruksforlaget, og er et fargerikt oppslagsverk
over våre nye biologiske innvandrere. Kjetil
Bevanger gir leseren en meget interessant
innføring i ii8 arter som har kommet til
landet det siste århundret, og som har skapt
problemer for natur og/eller mennesker.

Mange har hørt om den beryktede iberia
skogsneglen, bedre kjent som mordsneglen.
Den spiser og dreper alt den kommer over,
inkludert sine artsfrender som den røde og
sorte skogsneglen. Men viste du at den røde -

og sorte skogsneglen også plutselig kom til
landet pä i Soo-tallet og formerte seg i vold
som fart, akkurat som mordsneglen gjør nå?

Andre dyr som har erobret land og vann de
siste årene er blant annet kongekrabben, lak
separasitter og tyske kakerlakker. Og mange
mener sikkert at vi også kunne vært foruten
varoamidd (som ble registrert for første gang
i 1993) og husflåtten.

I-Iver art blir presentert med flotte bilder,
fakta om utbredelse, biologi, beskrivelse om
hvordan arten kom til landet og negativ/posi
tiv effekt på okosystemet. En flott og anner
ledes bok for alle som er opptatt av naturens
ironi (alle dyrearter har innvandret til landet
på et tidspunkt) og som vil lære noe nytt.• PB

(jen norn a verve kan
du høste heder og

ære til Naturverntor—
bUndet (lItt omrade.
Under l_andsniotet 2005

startet det soni kan bli en
radisjon, nemlig en prem i—

eutdelng til de fylkes— og
lokallag som har flest nye

medlemmer siste periode.
Ved å følge med på statistik—

ker her i \1atur & Miljø vil du få vite hvordan
medlemsutviklingen er i ditt omrade.

Enkelte er ,illerede godt i gang. Naturvernfor—
bundet i Askøv har ‘erve1 33 nye medlemmer i

2005 og er nå oppe i 129 medlemmer, en økning

Bøker

Jan Martin Bang
Ecovillages — A
practical gulde
to sustainable com
munities.
Floris Books 2005

Verv og vinn
Ilolle
premier_

C

Kjetil Bevanger
Nye arter i norsk natur
Land bru ksforlaget
448 kr

Miljopris til reineier

Få med
flere!

I
—

-ft

Vinneren av Trøndersk natur- og
miljøvernpris Idar Bransfjell, flan
kert av leder Per Flatberg i Natur
vernforbundet i Nord-Trøndelag,
leder av Naturvernforbundet Lars
Haltbrekken og leder i Sør-Trønde
lag Ottar Michelsen.

på 25 % siden nyttår. Suksessen bygger på at man
har gjennom ført aktiviteter med naturopplevelse og
naturglede for hele familien, rapporterer leder Kan

Sørebø:
Friluftslivets år ble markert med familietur til Fjell—

vatn, i regi av Naturverntørbundet og en rekke andre
organisasjoner. Nesten 500 deltakere fikk pnwe kano—
padling, fisking, grilling, riding og natursti.
Vervestands pa torget, mcd aktiv, oppsøkende ver—

vin g.
• Aktiv medlemspleie for å ta vare på eie man allerede

har som medlem.

I Sgurene viser medlemsutviklingen, dagens medlemstall
tordelt fylkesvis, og antall nye medlemmer fordelt Fylkesvis.

La deg friste av vare flotte verveprernier, og bli
med pa å gjøre Naturvernforbundet større og

sterkere!
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Av landets ti største kommuner er innbyggerne i
Stavanger og Sandnes flinkest til å sortere avfallet.
Det viser en sammenligning Miljøjournalen har gjort
av avfallsbehandlingen i landets ti folkerikeste kom
muner. Tallene er hentêt fra kommune-stat-rapporter-
ingen (Kostra) for fjoråret.l Stavanger og Sandnes blir
hele 63 prosent av husholdningsavfallet sortert. De lig
ger dermed på topp blant landets største kommuner,
og godt over landsgjennomsnittet på 49 prosent.

Innbyggerne i Tromsø produserer imidlertid desidert
minst søppel med 281 kilo per innbygger årlig. Lands-
gjennomsnittet er på hele 378 kilo.

Tvang gjennom kraftverk i verneområde

Fem dager før den nye regjeringen inntok kontorene
sørget den avtroppende for å godkjenne utbygging av
Hattebergvassd raget.

I årevis har Kvinnherad Energi og Rosendal og
Omland Vassverk forsøkt å få utvidet sine installasjo
ner i det vernede Hattebergvassdraget. En lynaksjon
fra den avtroppende regjeringen sørget for at planene
nå er godkjent, til tross for at vassdraget er vernet.
Utbyggingen av et kombinert vannverk og kraftverk
skal skje i et landskapsvernområde, og Folgefonna
nasjonalpark ligger like ved, I tillegg vil utbyggingen
skje bare tre kilometer unna baroniet Rosendal, der
det pågår en verneprosess etter kulturminneloven.

Verne
planenë
som glapp

I det følgende etterlyses vernepla
ner for vårt bjorkebelte og for
fjeliskogens setre og seterland

skap.
For a sikre vern av mangfoldet i

norsk natur så myndighetene alle
rede pa 6o-tallet behovet for lands-
dekkende verneplaner for myr, våt
mark, sjøfugl, edelløvskog, harskog,
vassdrag og nasjonalparker. Det
var vårt landstrakte, sterkt kuperte
land, med både kyst og innland
Som tilsa dette.

I 1972 startet arbeidet med
landsplanen for edellovskog, under
ledelse av Eilif DahI, og med Olav
Gjærevoll som miljøvernminister.
Barskogplanen fulgte etter fra 1984.

Da var allerede en landsplan for
vern av kalkfuruskoger startet opp
året før.

Hovedinnsatsen med edelløv
skogs- og barskogsplanene går
mot slutten. Nå er tiden inne for å
avslutte skogvernet med å fokusere
på den øverste, nordligste skog-
sone, det suhalpine hjørkebeltet.
Nord-Europas løvskogbelte mellom
barskog og snaufjellet er unikt.
Norge har hovedutbredelsen, og
dermed også hovedansvaret, i glo
balt perspektiv, for vern av skog
typens mangfold. Mye er allerede
vernet i nasjonalparker og sammen
med barskog, men kysthjorkeskog
og mektige hjørkelier fra dal- og
fjordstrøk mangler det fortsatt mye
på. Det vil imidlertid bli en rimelig
landsplan for Miljøverndeparte
mentet å verne dette.

Vår tids enorme hjørkeekspan
sjon, grunnet gjengroing av kultur-
mark og klimahedringens ekspan
sjonsmuligheter, ma ikke blende
oss for det reelle vernebehov. l’ro
blemet er hade nasjonalt og interna
sjonalt og vernet krever samarbeid
med naboland.

Debatt
Det samme gjelder setermiljøene

med en 2500 år gammel historie
og med sitt mangfold fra Agder til
Finnmark. Også her ligger hoved
tyngden i Norge. Nedråtning og
gjengroing var ioynefallende gjen
nom det 20. arhundre. Det opprin
nelige tallet var 90 ccc, nå er det
kun 2000 igjen.Det er ti ganger så
mange som i Sverige. En verneplan
vil kreve samarbeid mellom Riks
antikvaren og Landbruksdeparte
mentet.

Første steg ble tatt allerede ‘5 åa
tilbake. På vegne av landets vege
tasjonsøkologer, samlet til møte
påKongsvoll25.— 27. mars 1990,

utformet Gjærevoll og Dahl en hen
stilling til Mil joverndepartementet
om å ta initiativet til utarbeidelse

Norge har hoved
utbredelsen, og der
med også hovedansva
ret, i globalt perspektiv,
for vern av skogtypens
mangfold

)
av en landsplan for vern av bjorke
skoger og deres kulturutforminger
— pa samme mate som for andre
naturtyper.

En samling av Nordisk Aboret
utvalg og the Subarctic Subalpine
Ecology Groups i Torshavn på
Færøyene, 31.juli—4. august 1996,

støttet henstillingen fra Dovrefjell
1990: «Det er Norge som har hoved
tyngden av Nord-Europas suhalpine
bjørkebelte, og som derfor også
har hovedansvaret for å ta vare på
et representativt utvalg av ulike
miljøer fra denne vegetasjonssone.
Det gjelder så vel naturtyper som
kulturlandskap.»

Alle fagfolk, både ved NINA, I)N
og Miljøverndepartementet, som

har vært kontaktet er helt enige i
dette. At ikke Thorhjørn Berntsen
fulgte opp et fagnotat av 17.03.97

ved Jan Abrahamsen med handling,
er vanskelig å forstå. Utgiftene til
barskogplanen må ha vært store.

15. mars iår sendte undertegnede
en henstilling til Miljøverndepar
tementet og Landbruksdeparte
mentet der vi ba om Iandsplaner
for venn av bjorkeheltets naturland-
skap og fjellets kultur- og seterland
skap.

Landbruksdepartementet ved
avdelings- og ekspedisjonssjef

‘ndte
.

september et hyggelig
ev tilbake med takk for innspill

og engasjement, og med opplysning
om hva som gjøres for å ta vare på
aktiv setring. Når det gjaldt nye
nasjonale planer for verneområder
viste de til svar fra Mil jøverndepar
tementet — svar som ikke er kom
met. Det synes som budskapet ikke
er nådd helt frem til de politisk
ansvarlige ministre.

Det er gledelig at samarbeide om
naturvern mellom Miljøvernde
partementet og Landbruksdepar
tementet i lengre tid har fungert
usedvanlig godt. Tilslutning til, og
grønt lys for, de to nye Iandsplaner,
som Gjærevoll og Dahl etterspurte
for r år siden, ville være en glede
lig avskjedshilsen fra Sponheim

1-lareide, og velkomsthilsen
ifra Terje Riis Johansen og Flelen
Bjørnøy.

Fremtidsutsiktene for natur- og
miljøvern under den nye regjerin
gen burde være gode. Regjerings-
sjefen har førstehånds kjennskap
til Miljoverndepartementet. Nytt
arsaften år 2000 proklamerte han
<at tiden for de store vannkraft
uthygginger i Norge er over.» Noe
må også vernes, naturvern er også
miljøvern.

I et kvart århundre har både poli
tikere og fagfolk sett behovet for å
verne fjellbjørkeskog og seire gjen
nom landsdekkende verneplaner.
Det er på høy tid a vise handlekraft!

Børre Aas, Rykkin

og Thorbjørn Faarlund, Ski

Ord/et
dokument
- handling
gjennom
fire år?

B lekket i Soria Moria-erklæ
ringen har tørket når dette
leses. Erklæringen er amhi

siØs pa mange miljøområder. Men
uten handling er ikke lovnadene
om at Norge igjen skal bli et fore
gangsland i miljopolitikken mye
verdt.

Forhandlerne på Soria Moria har
selv lagt lista hoyt. Ut fra hoppkan
ten proklamerte de at Vefsna vass
draget skulle gis varig vern. Gleden
var stor hos elveredderne i Nord
land andre steder i landet. All ære
og ros til de som har «stått han av»

gjennom mange år. Det har ikke
alltid vært like enkelt å være vass
dragsverner i et lite lokalsamfunn,
men seieren viser at det nytter for
den som ikke gir seg.

De siste årene har ropene om
kraftkrise blitt stadig sterkere og
gjentatt oftere blant norske politi
kere og andre. Selv om vi ikke skal
ha hap om at ropene stilner helt
kan de kanskje dempes noe dersom
regjeringen følger opp sine løfter
om en omlegging av norsk energi-
bruk.

Siden vi har hatt og fortsatt har
rikelig tilgang på billig strøm i
dette landet har sløsingen vært
enorm. I våre naboland har prisene
og avgiftene på strøm vært tildels
betydelig høyere, med det resultat
at man har skaffet seg andre ener
gikilder til å dekke sine behov. Sve
rige produserte i fjor over ioo TWh
hioenergi, Norge produserte 15

TWh. Vi har vært fastlåst i en tan
kegang om at alle energihehov skal

dekkes av mer strøm. I regjeringser
klæringen legges det opp til okt sat
sing på fornyhar varmeproduksjon.
Følges dette opp gjennom støtte til
husholdninger som kvitter seg med
panelovner og i stedet installerer
en varrnepumpe eller pelletskamin,
kan gevinsten bli stor. Store meng
der strøm kan frigjores til andre
formal. Vi trenger ikke lenger hive
indrefileten til hikkja, slik vi har
gjort i mange år.

På noen områder har den nye
regjeringen invitert til omkamp.
Oljeboring i Barentshavet er et
uavklart sporsmäl. Det er skuffende
at tre partier som alle går inn for
oljefrie områder i sine program,
ikke klarer å slå fast at vi skal ha
slike områder i sin felles regjerings-
erklæring.

Senterpartiet ser ut til å ha vun
net litt i rovdyrsaken mot å legge
motstanden mot en egen norsk
ulvestamme på is. Men, her vil det
være en kamp om definisjonene.
Det står for eksempel i erklæringen
at nødvergeparagrafen skal presise

res. Noen har allerede tatt til orde
for at den må endres i disfavør av
rovdyrene. Da er det godt at et av
partiene la ut en tidligere versjon av
erklæringen på nettet. Der er ordet
«endres» forandret til <presiseres».
Det er altså allerede nedstemt å
endre nødvergeparagrafen, den skal
kun presiseres og forskjellen er stor.

Alle i Norges Naturvernforbund
bor lære seg Soria Moria-erklærin
gen utenat. Vi
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MWødeteKtivene i Kvinesdal er

opptatt av rent vann. Men hva har

lapper og Kaffe med rent vann å
gjøre?

De samlet seg i sentrum av bygda. Miljødetektivene skulle pa
jobb. Lopper skulle selges, sammen med lapper og kaffe. Pa
slutten av dagen hadde de samlet inn 4.000 kroner. Pengene
har de sendt til Sri Lanka. Der skal de brukes til a sikre rene
drikkevannskilder. En bra gjennomført miljødag i Kvinesdal

Nyttig
Kommentarene fra miljødetektivene var udelt positive om
miljødagen i Kvinesdal:

- Miljødagen er kjempegøy!

- Det er den beste Blekkulf-greia i hele aret!

- Miljødagen er ganske nyttig.Vi blir kvitt gamle ting, og
pengene gar til nyttige ting.

3ulegavetips
Blekkulf og Rokkerolf storkoste seg sammen med de
andre miljødetektivene.Ved siden av a selge lopper,
snekret barna fuglebrett og malte tøyposer.
Tøyposene ble til fargerike handlenett som mor og
far kan bruke i stedet for plastposer i butikken. Et
flott julegavetips til alle miljødetelctiver der ute!

l3rannverndag
Denne dagen skulle ogsa være Blekkulfs første tur
med en brannbil. Det var nemlig brannverndag pa
bygdas torg.Alle barn kunne studere brannbiler og
brannmenn fra kloss hold.Alltid populært.

- Alle som vil, kan være med i Blekkulf, var holdningen
til miljødetektivene. Og da matte det ga som det
gorde: Miljødagen sikret mange nye medlemmer til
Blekkulf-klubben i Kvinesdal.

Bor du her?
Bli medlem i l3leKKulfs

MiUødeteKtiver Da Kan du være

med åjobbe for milJøet. Er det en

(iubb der du bor? Ta KontaKt da

veit

Østfold: Jeløy ved Julia H. Stuedahl tlf 69 27 23 63

Akershus: Às ved Ellen Helø tlf 64 94 28 20

Oslo: Alna ved Astrid H.Johansen tlf 22 32 23 21,
Nordre Aker ved Janne Linderoth tlf. 22 22 68 60 og
Bjerke ved Christina S.Therkildsen tlf. 22 65 10 98

Buskerud: Geithus ved Randi R. Maagaard tlf. 32 78 87 24

Telemark: Grenland ved Kirsti Arvesen tlf. 35 91 I I 91

Vest-Agder: Flekkefjord ved Lillian E. Nilsen
tlf.38 3241 94,
Kristiansand ved Arne Otto Iversen tlf. 38 02 57 66
Kvinesdal ved Wenche j. Haaland tlf. 38 35 01 22
Sirdal ved Gro Grimsby tlf. 38 37 00 47

Rogaland: Texasbyen ved Anne S. Flemmen tlf. 52 71 44 41

Hordaland: Bergen ved Ingar Flatlandsmo tlf. 55 30 06 60

Sør-Trøndelag: Trondheim ved Ottar Michelsen
tlf.72 568103
Røros ved Bjarne W. Brekkan tlf. 922 48 076
Uthaug ved Hans Gilde tlf. 72 52 54 44

Finnmark: Lakselv ved RogerAlbrigtsen tlf.41 I 41 608

MWØdeteRtivenes sider

Bruk handlenett stedet for plastposer

0

Lapper gir penger i kassa
JJ1I

Miljødetektivene maler pa handlenett

MiDødeteKtivenes sider

Fuglebrettsnekring

seg med mLJødetektivene

Tant du ingen Klubb der du bor?

Da Kan du starte en seivt

Vi hjelper deg

jeKK Ut:

www.beIRu.no

ulfs
MI LJØDETEKTIVER
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Reis miljø-

vennlig

ijula!

Jula er snart over oss,
og det er en høytid da
nesten hele Norge inn
tar transportmidler for å
komme seg til stedet der
den ultimate julestem
ningen kan senke seg.

Men transport forurenser og tar
plass, og fører til ulykker og proble
mer. Ifølge Statistisk sentralbyrå
sto transportsektoren 2003 for
utslipp på 15,6 millioner tonn C02.

Til sammenligning sto hele olje-
og gassektoren for utslipp på I 2,9

millioner tonn C02. Derfor er det
viktig at vi tar miljøhensyn med i
regnskapet når vi velger reisemåte.

Dårlige miljovalg:
fly og hurtigbåt

I lvor mye de forskjellige trans
portmidlene slipper ut i forhold til
hverandre, kommer an på hvordan
man regner. Men på så godt som
alle statistikker kommer fly og hur
tigbåt dårligst ut, på grunn av store
klimagassutslipp per personkilo
meter. Avhengig av hvordan man
regner, hvilke flytyper man regner
for, om man inkluderer godstrafikk
i regnestykkene og mange andre
faktorer, forurenser fly fra tre til 13

ganger mer per personkilometer
enn personbil. I lurtigbåt ligger i
den samme divisjonen. Derfor hør

Dårlig miljøvalg: Fly forurenser mer
enn andre reiseformer.

disse transport formene unngås
hvis man vil reise hjem miljavenn
lig.

Bil: Helst bare der det ikke
finnes alternativer

I’ersonhilen er den foretrukne for
men for transport til jul. Ikke rart,

Enkelte turister kan nok bli
mer skeptiske til å dra til den
historiske, sr-koreanske
byen Kyongju i fremtiden.
Byen har nemlig, etter en fol
keavstemning, blitt plukket
ut som stedet der Sør Korea
skal hygge sitt første, per
manente lagringsanlegg for

atomavfall, melder Reuters.
Over 90 prosent av velgerne
i byen sa ja til planene, som
i tillegg til de mer enn tusen
arbeidsplassene anlegget vil
skape, omfatter statlige over
føringer i milliardklassen i
kompensasjon.

- Anlegget vil ligge rundt

tre mil fra våre viktigste
kulturelle severdigheter, så
vi ser det ikke som noen trus
sel mot turismen, sier Kim
Jae-Woo, som arbeider for
byens turistmyndigheter, til
Reuters. Mon det...

ode miljøvalg: Buss og tog
Ekspresshusser forurenser cirka
like mye som dieseldrevne tog per
personkilometer, og utslippene
ligger på halvparten til en tredel av
utslippene hvis du kjører bil. Ulyk
kesrisikoen er også mye lavere,
både fordi bussene har profesjo
nelle sjåfører og alltid er skodd for
føret, og det er langt mindre kol
lisjonsfare med en buss på veien,
enn med 30—40 privatbiler (som en
fullsatt buss erstatter). Dessuten
kjører de forbi fergekøer, og blir
prioritert hvis veger blir innsnev
ret eller stengt. Elektriske tog har
praktisk talt ingen utslipp, og er det
beste valget hvis de går dit du skal.
Dessverre dekker disse bare en liten
del av Norge, men supplert med die
seltog og buss kommer du deg de
fleste steder i landet.

Quiz

_____

1. Hva kalles
en politikk der
nybygg i byområ
der bygges mel
lom eksisterende
hus, og ikke som
en utvidelse av
byom rådet?

2. Hvilken stats
råd er ansvarlig
for boligpolitik
ken?

3. Hvilket kollek
tivtilbud i Norge
har hyppigst
avganger?

4. I hvilken svensk
by ligger miljø
bydelen Våstra
Ham nen?

5. Og i hvilken by
ligger miljøbyde
len Hammarby
Sjöstad?

6. Hva heter mil
jøvernministeren

i Norge?

7. Hvor ligger
Norsk senter for
økologisk land
bruk?

8. Hvor i Norge
bygges landets
første hydrogen
fyllestasjon for
biler?

9. «Holmvassda
len må vernes», er
et krav fra miljø
organisasjonene.
Hvorfor bør den
det?

10. På hvilken
banestrekn ing
ligger Upsete sta
sjon?

11. Hvor mye
strøm vil det plan
lagte gasskraft
verket på Kårstø
produsere hvert
år?

12. Hvor mye skal
Hardangerbrua
koste?

13. Hvor mange
biler bruker daglig
den ferjestrek
ningen som Har
dangerbrua skal
erstatte?

14. Hvor ligger
verdens første
avlsstasjon for
fjellrev?

15. Hvor ofte
kommer bladet
Mi lj ojo u rn a len
ut?

N ettstedet
Moderne tekstilin
dustri er langt fra fri
for skadevirkninger.
Bomullsdyrking legger
beslag på store mengder
vann og matjord, og
bomullen behandles
ofte med kjemikalier av
den ikke helt heldige
sorten. Ull behandles
også ofte med lignende
kjemikalier. Flere
butikker tilbyr nå klær
av økologisk bomull
og ubehandlet ull, først
og fremst til barn, men
også noe for voksne. Tre
av disse har butikker på
fl et tel.
• Englebarn har baby
og barneklær i økolo

gisk bomull,
ubehandlet ull
og silke. Klærne

er enten økologisk
sertifisert, sjekket for
skadelige kjemikalier,
eller begge deler. Nettbutikken
finnes på www.englebarn.no. De
har også en butikk på Jar utenfor
Oslo.

over internett på siden www.
nostebarn.no.
• Cotton Child er en ren nett-

butikk, som har hovedkontor i
Skien. I tillegg til klær av økolo
gisk bomull for barn, selger de
også et begrenset sortiment for
voksne. De garanterer både øko
logien og rettferdigheten til sine
produkter. På www.cottonchild.
no kan varene bestilles, og man
kan ta en titt på utvalget.

Økologiske klær

Bra miljøvalg: Toget er blant de minst miljøbelastende reiseformene vi har. Dit toget ikke går,
går det som oftest en buss, også et bra valg.

Nettsider

.1v’d4

når man kan kjøre fra dør til dør
uten å bære bagasje, bestille plass
eller organisere reisen lang tid på
forhånd. Likevel er utslippene og
støyproblemene langt høyere enn
ved alternative reisemåter, reiseti
den er ikke nødvendigvis kortere,
og ulykkesrisikoen er større enn
ved alle andre praktiske reisemåter.
Bil bør derfor helst bare brukes hvis
du ikke har andre praktiske måter å
lomme deg dit du skal.

Disse selskapene er blant de som kan få deg hjem
til jul:
www.nsb.no: Har miniprisbilletter ned
kroner uansett hvor langt du skal reise, men har
dessverre få av disse i jula.
www.nor-way.no: Ekspressbusser som dekker

nesten hele Norge. Flere av rutene har maksimal-
priser som er svært gunstige.
www.Iavprisekspressen.no: Billige busser fra
Oslo til Bergen og Trondheim, med stopp under
veis.
www.timekspressen.no: Høyfrekvente
ekspressbusser på Østlandet, i Trøndelag og Møre
og Romsdal.
www.ruteopplysnlngen.no: Opplysning om
alle rutegående transportmidler i Norge.

Bomullsdyrking kan ha svært uheldige virk
ninger på miljøet. Nå kan du kjøpe miljø-
vennlige bomullsklær.

Atomsoppel skal lagres i turistby

• Nøstebarn selger klær av
ubehandlet ull og ull-silke-blan

ding til barn. De er også
en stor forhandler av tøy
bleier. De har butikker på
Rop i Bergen og på Sagene

i Oslo, og selger også sine varer

Pulguksa-tempelet i Kyongju er -.

en av Sør-Koreas største turistat
traksjoner. Nå får det selskap av et
atomavfallslager.

Svar:

________________ _________________________ ________
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I julen koser vi oss. Vi kjøper gaver til flere
hundre millioner kroner. Det fråtses i alt
som er usunt og godt. Vi hygger oss inne
i varmen med synkroniserte akrohatiske
bevegelser rundt et tre i stua.

Lykke kan som kjent ikke kjøpes for
penger, så her er noen tips om hvordan
man kan hevare den tradisjonelle juleån
den med hovedfokus på hygge og samvær
med dem man er glade i. Bonusen er at
løsningene er miljøvennlige og hvis du er
kreativ kan du til og med spare penget

Gaver i lange baner

Det blir ikke jul uten gaver, men hva med
å tenke litt altemativt denne høyt iden?

Grønn Hverdag oppfordrer til å gi bort
opplevelser. Hva med å være barnevakt
o ganger? Massasje, restauranthesøk og
teaterturer er også hyggelig å få. Ved å gi
bort opplevelser deler man noe som er så
verdifullt at det aldri kan kjøpes: minner.

I Ivis du likevel skal kjøpe noe, sats
pa kvalitetsgaver og anskaff noe du vet
blir satt pris på. l)e minst miljøvennlige

gavene er de som går i stykker etter to
uker og de som kastes fordi mottakeren
ikke trenger eller liker dem.

Uten mat og drikke...

Maten er et svært viktig moment i vår nor
ske juletradisjon. For å gjøre julekosten
lettere kan man spise vegetarisk. Men
visste du at det også er mer miljøvennlig?
Produksjonskostnader, utslipp og trans

port fra kjøttproduksjonen er mange
ganger høyere enn ved produksjon av
grønnsaker, konkluderer en rapport fra
Framtiden i våre hendet

Få vil vel ofre selve juleribben og
julepølsene selv om livet star på spill, men

produsenten. Sjekk ut www.hondensmar
ked.no for å finne ut nar neste marked
nær deg holdes.

Du grønne glitrende

Det er selvfølgelig ikke jul uten at man
har kjempet inn et stort tre i stuen, og
pyntet det med alskens juggel og stas.
Selv denne pussige aktiviteten kan gjøres
atskillig mer miljøvennlig ved a kjøpe et
tre i potte. Da kan du plante husken ut
etter bruk.

Hvis dette ikke er praktisk mulig (eller
bare ikke praktisk) kan du alternativt
kjøpe et økologisk juletre. Et okologisk
tre er ikke blitt kunstgjødslet, grenene er

ikke blitt klippet og det er ikke sprøytet
med kjemiske sprøytemidler.

Hvis ingen av disse alternativene passer
er siste utvei å kjøpe et lokalprodusert
tre. Det har reist kortest og dermed spart
masse utslipp.

Sure svie

Det er ikke så mye som skal til for a gjøre
jula «grønnere». Og etter at alt maset
er over, er det kanskje på tide å gå en
tur på ski eller bena? Det er en sunn og
miljøvennlig måte å trimme vekk jule
fettet på og å tilbringe tid sammen.

God jul!
• Pernille Berg
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det betyr ikke nødvendigvis at det er noen
miljøsynd.

— Vi kan med fordel spise mindre kjøtt,
men når vi spiser det bør vi passe pa at det
er økologisk, sier Maiken Pollestad Sele i
Oikos. Mange av de store matvarekjedene
har gode utvalg av økologisk mat. Dessu
ten er Bondens marked et glimrende
alternativ til store kjedebutikker. Bondens
marked arrangeres i 20 norske byer spredt
over hele landet. Kunden kan handle fer
ske og egenproduserte varer direkte fra

Nå er det jul

i
Glem drømmen om hvit jul. Her er noen gode tips om hvordan du kan gjøre

julens tre helligste faktorer — maten, gavene og juletreet — litt grønnere.
Tilnærmet alle miljøskadelige batterier

kommer til resirkulering.

AS BATTERIRETUR®
tar produsentansvaret på alvor

54 NATUR & UILJU 405 www. batteri retur. no
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Et lokalt energiselskap
I tillegg til energiproduksjon har NTE 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.


