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Bestid Naturkàlenderen 20QJ

dskapet”
Den kjente fotografen Bård Løken har gjort flere reiser langs Norges kyst,

og i Naturkalenderen 2008 får du noen av de flotte bildene han har tatt!

BestlU på kalender@naturvern.no, telefon 23 1096 10
eller via nettbutikken: www.naturvern.no/butikk

V
i velger ä tro at var nyulnevnte
statssekretær I leidi Sorensen
mener alvor nir hun i denne
utgaven av Natur & miljø uttaler

at regjeringen na vil sette fart i vernet av
norske skoger. Bare 1,4 prosent av den
produktive skogen er vernet mot hogst
og andre inngrep. Selv mange u-land lig
ger langt over det. Nabolandene Sverige
og Finland har vernet omrader som er tre
ganger større enn de norske skogvernom

lene, og det har de greid selv om de ikke
niver inn milliarder fra olje og gass til
statskassen hvert 3r.

En komma fire prosent! Det betyr at
grunneierne er satt til forvalte 98,6 pro
sent av det rike mangfolde[ av naturtyper
og arter som naturlig hører til i Norges
skoger. Àrtier med flatehogst, drene
ring av rikrnyrer, planting av fremmede
treslag og bruk av sprøytemidler mot
løvskog har vist at mange er mer opptatt

av annet enn a hevare rnangfoldet for de
kommende generasjoner. En rekke arter
er allerede utryddet fra norsk natur, og
mange sommerfugler, sopper, lavarter,
planter og fugler er dramatisk redusert i
antall de siste tidrene. Na star 3800 arter
oppført som utrydningstruede pa Rødlis
len. Nesten halvparten av dem er a finne
i skogene, og der begynner det a bli svart
liten tumleplass igjen for dem som ikke
trives i det som vokser opp etter moderne
skogbruk.

De gamle urørte skogene finnes fort
satt; fantastiske bekkeklofter, rikmvrer,
eventyrlige urskoger og sammenheng
ende villmarker. Problemet er at mange
av dem ikke har bedre vern enn de tyske
grantrærne som ble plantet ut p3 seksti
og syttitallet. Hvis skogeieren skulle
ønske det, er det ingenting i veien for at
hogstmaskinene sendes inn i en rekke av
de siste verdifulle skogene vi har.

Sorensen sier at hun skal sta pa morgen
og kveld for a stanse tapet av norske arter
innen 2010. Vi tror at tidligere miljovern
minister ilelen Bjornoy ogsa gjorde det.
Likevel ble bare snaue kvadratkilo
meter produktiv skog vernet i hennes
tid i regjeringen, prosent mindre enn
hva I løyres Borge Brende fikk til. Na sier
Sørensen at tempoet i skogvernet skal
settes opp. Da haper vi at hun og Erik Sol
heim lykkes bedre enn Bjornoy, at verne
pausen er over og at Trillemarka striden
kan bli mil joverndepartementets første
ni i lj oseie r.

Ellers frykter vi at de siste restene av
artsrik norsk natur hugges til inntekt for
skogeieres kortsiktige fortjeneste, mens
regjeringens gjeld i form av tapt natur
vokser for hvert ar.

Tor Bjarne Christensen
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arbeid er i gang for turister og global
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Karminspin
neren er sterkt
truet. På østre
Bolærne lever
den sammen
med 906 andre
sommerfuglarter.

Bolærne ligger vakert til
ytterst i Oslofjorden. Et popu
lært mål for båtfolket.

Helt ytterst i Vestfold-skjærgirden ligger
østre Bolærne. øya var lenge militært
omrade, og i alle är har bitfolket matte
finne seg i å passere innhydende strender
og blankskurte svaberg, uten å gå i land.
For tre år siden ble hele herligheten apnet
for allmennheten. Na gar det rutehåt om
sommeren, og stadig flere hatturister
ankrer opp i havna. Pä østre Bolærne kan
du bo behagelig og nyte kveldssolen på en
uteservering med alle rettigheter og svært
god mat.

Si lenge militæret holdt til pä øya, fikk
insektene være i fred, men ni som det
sivile samfunn har nådd Oslofjordens
ytterste Øyer, frykter biologene at det skal
ga med mangfoldet her som inne pä land.

Et stykke opprinnelig natur— På østre Bolærne finner vi igjen noe av
den opprinnelige naturen i Oslofjorden.
lier har artsmangfoldet blitt beskyttet av
den militære aktiviteten. Jeg vet ikke om
noe annet sted med et slikt mangfold, sier

Rune Aanderaa i Samarbeidsradet for bio
logisk mangfold (SABIMA).

— Turismen kan til slutt bli en trussel
mot dette unike mangfoldet. Hvis man
lar samfunnsmaskineriet få gi, bygger ut,
lager parker og skjøtter omradet slik man
pleier, vil mange arter forsvinne, her som
andre steder, sier Aanderaa.

østre Bola’rne har utviklet seg til et
populært reisemal, og stedet brukes
også til konferanser. I 2006 besøkte cirka
40 000 Øya. Flvor mange det blir 2007, er

Prikkrutevinge,
sterkt truet som
merfugl.
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SOMMERFUC*
P11 SET

En sommerfugl som ikke er
sett siden midten av 1800-
tallet har dukket opp på en
øy i Oslofjorden, sammen
med over 900 andre som mer
fuglarter. Nå trues det unike
mangfoldet av turisme.
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ges for ferdsel.

ennå ikke klart, men man regner med en
nedgang pa grunn av det dårlige været i
sommer.

Insektsj akt på dugnad

Kartieggingen av artene på Østre Bolærne
er foretatt pa dugnad av Norsk Entomo
logisk Forening, med Reidar Voith og Kai
Berggren i spissen. De mener ferdselen på
øya må reguleres før det er for sent.— Fremfor alt er det viktig a hindre en
turistferdsel som innebærer at øyene
bokstavelig talt tråkkes og ligges ned.
Det er ikke noe i veien for at folk besøker
øyene, men det er viktig å regulere hvor
de ferdes. Især busk- og engvegetasjonen
ved strendene burde skånes, skriver Voith
og Berggren i sin rapport fra insektstel
lingen.

65 rødlistearter
Rapporten viser et eksepsjonelt artsmang
fold. Pa Østre Bolærne er det i alt funnet
907 av landets 2 T 23 sommerfuglarter. Fire
av dem har aldri før vært sett i Norge. Det
er også funet typer veps og 4 hiller.
6 av artene star oppført som utrydnings
truet på den norske rødlisten. En står
sogar som ut ryddet. Den vesle sommerfu
glen Parectopa ononidis er ikke sett her til
lands siden midten av i Soo-tallet. Nå må
listen revideres, for på Østre Bolærne lever
sommerfuglen i beste velgående.

Dårlig kartiagt

Østre Bolærne er del av et landskapsvern
omrade som omfatter store deler av skjær-

garden utenfor Nøtterøy og Tjøme. I alt er
iii kvadratkilometer vernet, av dette er
I 3 kvadratkilometer øyer, resten åpent
hav. Østre Bolærne er del av en gruppe
på tre øyer. Det er kartlagt naturtyper på
øyene Mellom Jolærne og Vestre Bolærne
er vernet som barslcogreservat. Men foru
ten Østre Bolærne, er artsmangfoldet pa
øyene i området dårlig kartlagt. Det samme
kan sies om store deler av Oslofjorden, til
tross for at det er her mye av det gjenvæ
rende artsmangfoldet holder til.

— Store i kjeften— Norske myndigheter er store i kjeften,
helt fra statsministeren til miljøvernmi
nisteren og nedover i rekkene, men når
det kommer til handling skjer det svært
lite, sier Leif Aarvik, avdelingsingeniør
ved seksjon for Zoologi på Naturhistorisk
museum.

— Forvaltningen av artsmangfoldet blir
veldig tilfeldig. Til tross for at Stortinget
har vedtatt a stanse utryddingen av nor
ske arter innen 2010, foretas det ingen
systematisk kartlegging av norsk natur.
Det som kartlegges og reddes av norsk
artsmangfold, kan myndighetene takke
frivillige og amatører for, sier Aarvik.

Stanset hyttebygging

Et eksempel på det er sommerfuglen
klippehlåvinge, som kun finnes på en
kjent lokalitet i lddefjorden ved halden.
Her hadde Halden kommune sagt ja til
bygging av eneboliger og hytter, uten at
Fylkesmannens miljovernavdeling grep

inn. Nå er utbyggingen stanset og som
merfuglen fredet. Hadde det ikke vært for
innsatsen til lokale entusiaster, kunne
klippeblavingens siste utpost mot nord
forsvunnet i lopet av få år.— Denne manglende satsningen bidrar
til at vi risikerer å miste det vi har igjen
av artsmangfold. Nedhygging av strand
sonen foregar fortsatt i stor skala, I ler kan
viktige forekomster bli borte uten av vi
vet om det, fordi de ikke er undersøkt. Na
er det tilfeldighetene som råder. Systemet
svikter, sier Aarvik.

— Regjeringen har gitt opp

Statsbudsjettet for neste år kommer ikk )
artsmangfoldet til unnsetning. Bevilgnin
gene til skogvern gikk ned med i 7 pro
sent. Artsdatahanken fikk en økning, men
langt mindre enn den ønsket.— Regjeringen kan like godt innrømme
at den har gitt opp å stanse utryddingen
av norske arter, sier Lars Halth rekken,
leder i Naturvernforhundet.

Nar det gjelder fremtiden til sommerfu
glene på Bolærne, bestemmes den trolig
av Nøtterøy kommune. Det ligger an til at
kommunen skal fa overført forvaltnings
ansvaret for øya i løpet av hosten. Skjer
det, blir det kommunepolitikerne som får
avgjøre om noen av hadestrendene skal
stenges for ferdsel.

Men foreløpig er Østre Bolærne et som
merfuglparadis og et stykke natur man
knapt finner maken til her i landet.

• Tor Bjarne Christensen

Døde alker og lomvier er fun
net i tusentall langs strendene
i Oslofjorden. Samtidig er det
registrert en dramatisk hek
kesvikt for sjøfugi i Nord- og
Midt-Norge.

Det er en gigantisk dyretragedie
som i høst har utspilt seg i Oslo
fjorden. Fugleslag som ikke hører
hjemme i disse traktene er funnet
døde i hopetall. 1-Ivordan de havnet
der, vet ikke forskerne, men det er
foreslått at de kan ha blitt fort pa

C vveie av kraftige vinder. Hva de
uøde av, er det imidlertid ingen tvil
om. Samtlige fugler er fullstendig
avmagret. Flavet produserer ikke
lenger nok mat til sjøfuglene. I
løpet av de siste 30 arene er bestan
den av lomvi redusert med 90

prosent. Lundefugl, krykkje lomvi,
rodnebbterne og havhest regnes
som sterkt truet.

Norge
blir
varmere
Det blir varmere i

( .orge, og oppvarmin
gen går raskere på våre
breddegrader enn det
glohale gjennomsnittet.

Globalt har tempera
turen pa kloden i snitt
steget med 0,74 grader.
Nord-Norge, Østlandet
og Vestlandet har hatt
en økning på o,8 grader.
Størst økning har vi pa
Finnmarksvidda, hvor
temperaturen har steget
med 1,2 grader. Fortset
ter utslippene av klima
gasser å stige i samme
tempo som i dag, vil
temperaturen øke med
mellom 2,5 og gra
der i det 21. arhundre,
melder Aftenposten.

Dramatisk hekkesvikt— Mat mangel har i år ført til en
dramatisk hekkesvikt for sjofugl
som henter føden sin langt til havs i
Nord- og Midt-Norge. Det viser nye
data fra sjøfuglprogrammet SEA
POP. I de ytterste hekkeomradene
langs kysten er det for svært mange
arter registrert en dramatisk tilba
kegang i antall fugler som møtte
opp pa hekkeplassene. Det er sjø-
fugl som henter mat i tareskogen
eller inne i fjordene som har lyktes
best i årets hekkesesong, melder
Direktoratet for naturforvaltning.

Ber om tiltak for sjofugi

Nordisk Råd og Nordisk Minister-
råd rykket nylig ut med følgende
bekymringsmelding.— Klimastyrte endringer i havet
har nærmest slatt ut flere ledd i
næringskjeden til sjofugl i nordiske
farvann. De få fuglene som moter
opp pa hekkeplassene sliter med

Den norske forsknings
stasjonen på Bouvetøya
er trolig blåst til havs.

Forskningsstasjonen, som drives
av Norsk Polarinstitutt, vises
ikke lenger på satelittbilder.
Fundamentene til det 36 kva
dratmeter store containerbygget
ble trolig svekket av et jordskjev
i fjor. Under de ekstreme vinter
stormene kan det være blåst på
havet.

å finne nok mat, og få unger lever
opp. De omfattende og komplekse
endringene som nå skjer i havet,
gjør at det er viktigere enn noen
gang å kontrollere de andre fakto
rene som påvirker sjøfugl negativt,
som for eksempel fiskerier, oljefor
urensning, miljogifter og jakt, står
det å lese i bekymringsmeldingen.

Det er ogsa montert en auto
matisk værstasjon pa øya som
gjør den til et viktig malepunkt
for bruk i værvarsling for hav-
områdene. Nå må nytt utstyr
installeres før de isdekte øya i
Sør-Atlanteren igjen kan brukes i
forskningsøyemed.

I korthet

Sjøfuglene dør

Hvert år besøker cirka 40000 østre Bolærnes strender og svaberg. Skal artsmangfoldet på øya bevares, må noen av strendene sten
Foto Tor I,rne Chrsrensen

Lomvien klarer
ikke lenger å
finne nok mat i
havet.

Feitstasjon forsvant
for å studere næringsstrategier
hos og utbredelse av peissel- og
pingvinbestandene. Overvå
kingen er en del av et inter
nasjonalt overvåkingsprogram
(CCAMLR Ecosystem Monitoring
Programme — CEMP) for det
antarktiske marine økosystem
og er en høyt prioritert oppgave
i norsk Antarktisforskning, mel
der Norsk Polarinsti

— Norske forskere har jevn
lige feltopphold pa Bouvetøya

j-i 111] itr
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/ en Saro-Wiwa var mil
jøverner i hjemlandet

+ Nigeria. For tolv ar siden
ble han og atte andre
medlemmer av organi

\ sasjonen MOSOP (Move
ment for the Survival of
Ihe Ogoni People) dømt
til døden og hengt av

militære. De kjempet for en mer rettferdig
fordeling av oljeressursene i hjemlandet i

Delta State (mer kjent som Niger-deltaet)
i Nigeria, hvor nesten all den nigerianske

oljen blir pumpet opp. Saro Wiwa var
leder for en ikke-voldelig organisasjon
som kjempet mot ødeleggelser av miljøet
som de multinasjonale oljeselskapene er

ansvarlige for.

I dag har Norges Naturvernforbund et
samarbeid i Nigeria med miljøvernorga
nisasjonen Environmental Rights Action
(ERA) og Oilwatch, som ledes av tidligere
Sofiepris-vinner Nnimmu Bassey. Og
Naturvernforhundets prosjekt i Nigeria

er et av flere som har kommet etter at
histandsmidlene de siste årene har dreid i

grønnere retning.
FRA er på vei til byen Uheji, som ligger

inne i Niger-deltaet. Dit skal de for å opp-

rette en ny gruppe i en by som virkelig
har merket miljøødeleggelsen Veien dit

følger strømmastene gjennom jungelen

og inn i deltaet. Byen Warri, med rundt en

halv million innbyggere, ligger noen kilo

meter unna. Fra Warri følger man veien

med det beskrivende navnet Refinery

Road noen kilometer. På hver sin side av
veien ligger det henholdsvis et oljeraffi
neri og et gassraffineri.

Mordor
— Å kjøre her er litt som å være med i
Ringenes Flerre og komme inn i Mordor,

bemerker Claes, ansatt i Internasjonal
Prosjektavdeling i Naturvernforbundet og
ansvarlig for hele turen.

Rundt oss er det dødt og sterilt, og ikke

langt unna står det ei pipe rett opp fra

hald en som fakler gass. Det kan virke
som om det er Sauron selv som ser ned på

oss.
Samlingshuset i landsbyen Uheji er

møtested. Riktignok er det det største
bygget i landsbyen, men det minner om

en lagerhall, og antallet knuste og hele

vinduer i bygget er jevnt fordelt. Og når

det underveis i møtet begynner å regne er

vi glade for at vi ikke sitter under hullene

i taket. Inne i bygningen er det satt fram

ti plaststoler i hestesko, med landsbyhøv
dingen plassert i den ene enden. Det er

advokat Chima Williams i FRA som har

ordet. Han forsikrer at FRA ønsker å ha et

varig forhold med Uheji, og forklarer hva

FRA kan hjelpe landsbyen med.
— Det vi kan tilby er hjelp til lovlige

demonstrasjoner. Vi kan bistå med rettslig
hjelp, og vi kan hjelpe dere med å få fram

saker i media!
FJan viser at de har med tre journalister

til landsbyen, og peker på to nigerianske
journalister, i tillegg til en forholdsvis
bortkommen nordmann. Videre sier
Chima at det vil bli gitt opplæring til

enkelte i landsbyen, som skal jobbe tett

opp mot hovedkontoret.
Han forklarer at ERA hjelper til å være

en kanal ut for mange små landsbyer, og
at de har ansatte som tar seg av kommuni
kasjoneo mellom hovedkontoret og Uheji.

ødelagt av olje

FRA er en frivillig organisasjon som ble
stiftet ‘993 og er medlem av Friends of

the Earth International. De har jobbet for

å bedre miljosituasjonen i Nigeria, og spe

sielt i Niger-deltaet som har blitt heskre

vet som et av de mest ødelagte områdene
i verden.

1-lovedsakelig stammer ødeleggelsene
i deltaet fra uttakene av råolje som har
pågått siden 1950 tallet. Samtidig er områ
det t av de tettest befolkede i Nigeria,

m er Afrikas mest folkerike med sine

nesten 140 millioner innbyggere. Niger
deltaet er også kjent for mange kidnap
pinger, og Utenriksdepartementet frarå
der nordmenn å reise til flere delstater i
landet, blant annet inn i deltaet. Det er
tre hovedgrunner til atNaturvernforbun
det skal hjelpe ERA. Først og fremst skal

Olje for utvikling
Prosjekt i Nigeria får penger av Olje for
Utvikling, som er et av de større bistands
prosjektene i Norge. Målet for Olje for
Utvikling er a bistå utviklingsland så
oljerikdommen deres fører til økonomisk
vekst og fattigdomsreduksjon, samtidig
som den er miljømessig bærekraftig.
Prosjekter har tre pilarer: Forvaltning,
gjennomsiktighet (herunder korrupsjon)
og miljø. Og det er under det siste punktet
prosjektet i Nigeria kommer inn. Mange
land med store oljeressurser har ikke klart
å gi velstandsøkning for innbyggerne, og
Norge er et av fa unntak.

Oljehistoriker Helge Ryggvik har vært
kritisk til norsk oljebistand, og mener
Norge må se på hvilke land man går inn i,
og pa hvilke premisser.

— Norge er nødt til å avgrense seg fra
den dobbelrollen de har i dag, sier han.

I

000

all oljen i Nigeria pumpes opp.

oljeselskap fa hjelp av FRA med miljøkon
sekvensbeskrivelset Samtidig skal medie
oppmerksomheten omkring miljøødeleg
gelser skal økes og lokale grupper skal
fa hjelp til å bli hørt. Sistnevnte kalles
pa godt bistandsspråk å styrke det sivile
samfunnet.

Delta State er regnet for å være blant de farligste stedene i verden, hvor det ukentlig skjer kidnappinger. I tillegg er det her nesten Møte i kvinnegruppen i en landsby i Vohan-distriktet i Togo. Midt i bildet er lederen forI JVE, Sena Alouka, mens Naturvernforbundets Claes Book sitter til venstre.

I februar i år sprang en oljeledning lekk i landsbyen Ubeji, noe som førte til at innbyggerne ikke kunne drikke vannet og at fisken i
området forsvant.

--.4-
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Leder i Olje for Utvikling, Petter Nore, har
for øvrig uttalt at programmet verken er
eller kommer til å bli en lobbyinstans for
Statoilf [ydro.

ødeleggelser i stor skala

Landsbyen har blitt utsatt for oljesøl, i
tillegg til at den ligger like ved et raffineri
som fakler gass døgnet rundt. Chima
Williams i FRA forklarer oss at de fleste
selskapene ikke tar miljøhensyn for de
foretar seg noe.

— Folk som bor rett i nærheten av olje
raffinerier får ikke vite noe om hvilke pla

ner de har, eller hva de foretar seg. Først
når prosjektene er ferdige, kan de som blir
direkte rammet se hva som har skjedd.
Williams forklarer at landsbyer som Uheji
har rett til å ga til sak dersom miljohen
syn ikke er tatt i saken. 1 lan sier at FRA
kan hjelpe til med å gi rettslig veiledning i
miljøsporsmål.

I februar ble området utsatt for oljesøl,
noe som skapte store problemer for byen.
Vannet i landsbyen ble umulig å drikke
etter oljeforurensningen, noe som forte til
store utgifter. iVlone Mayomi bor i lands
byen og sier at de ikke lenger kan drikke

vannet. Alt vann som skal drikkes må nå
kjøpes på flasker.

— Myndighetene gjør ingenting for å
hjelpe oss. Ingenting, sier han skuffet.

Vannet er ikke det eneste problemet.
Også fisken som tidligere holdt til i elva er
nå nesten utdødd etter oljesolet. Mayomi
forklarer at de nå må dra mye lenger vekk
enn tidligere for i det hele tatt å få noe
fisk.

— Se her, viser han.
— Ser du hvor liten fisken er? Vi ma

dra lenger og lenger bort for å fiske, men
fremdeles får vi bare småfisk slik som
disse.

Under hele Chimas presentasjon sittt
ei dame litt lenger bak i lokalet som hos-
ter uavbrutt. Mayomi forteller etter møtet
at hun og andre har fatt kroniske halspro
blemer på grunn av all faklingen av gass
som foregår rett rundt dem.

—Vi har klaget til myndighetene, og
spurt hva de vil gjøre med det, og det de
gjorde var å sende oss halspastiller, opplv
ser Mayomi.

En solskinnshistorie

Bortsett fra Nigeria har Naturvernfor
bundet prosjekter i Togo, som også ligger
i Vest-Afrika. Fra oljesøl, gassfakling og
odelagte landsbyer skulle Togo vise seg å
bli en solskinnshistorie — på flere mater.

Et prosjekt som sparer energi, hindrer
avskoging, bekjemper sykdom og styrker
likestilling. Og alt til tre dollar stykket.
Et av Internasjonal Frosjektavdeling sine ‘

prosjekter finner sted i Togo i Vest-Afrika i
samarbeid med organisasjonen JVF (Young
Volounteers of the environment). Og vid
underet som er beskrevet over er en solko
ker lagd av papp og aluminium. Landshyer

klimagassotslipp når de brukes, forteller
han.

Kunnskapen om bakterier i vannet, og
hva det å drikke dårlig vann kan føre til,
er dårlig, I Togo kan i dag seks av ti perso
ner lese og skrive. Men på grunn av man
gel på skoler mange steder på landsbygda
får man ikke kunnskap der den trengs
som mest, noe som fører til sykdommer
nr landsbyboerne. Forurenset og dårlig

ann fra gamle brønner og elver drikkes
og brukes i maten uten noen rensing.
Landsbyboere i Kpoguere forteller at de
ukentlig sendte noen til sykehus førde
begynte med solkokerne. Men at antallet
har gått kraftig ned etter at de begynte å

ning har tilgang til. De fleste sc
knyttet til nettet bor i de størst
landsbygda tallet så lavt som 3-

I et liknende prosjekt med s
i Tsjad reduserte bruken av ved
laging med hele 92 %, skriver I
Næringsliv, som refererer til en
undersøkelse.

Samarbeid med ungdom
Prosjektet i Togo er også et like
prosjekt. Alt ved solkokerne er
kvinnebasert. Hver gang nye la
sluttes til prosjektet, opprettes
negrupper som selv velger talsi
Alle kvinnene i gruppen får så

En kvinne i ferd med å tørke tapioka ved siden av en gassfakkel like ved Warri i Niger

deltaet.

-%.aa
1

Kvinnene i landsbyen Kpoguere i Togo i ferd med å lage og sette sammen ei
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((Miljø for Europa» er et
omfattende internasjonalt
samarbeid for å bedre mil
jøstandarden i tidligere Sov
jet-republikker og på Balkan.
Norge støtter prosjekter i
mange av landene.

Da Sovjetunionen gikk i oppløsning tid
lig pa 1990-tallet, kom mye stygt til syne:
Gammel og skitten industri, farlige fyl
unger, mangelfull og ineffektiv energifor
syning, darlig forvaltede vannressurser
— men ogsa store og tilnærmet urørte
områder, med mangfoldig og rik natur.

Bane i øst og vest korn myndighetene

• Norske prosjekter

Følgende prosjekter i Miljø for Europa-
prosessen finansieres helt eller delvis av
norske myndigheter

• Smaskala energi prosjekter i Tadsjikistan
og Kirgisistan. Enøk, solvarme med mer.
Norges Naturvernforbund.

I Skoleprosjektet SPARE. Læring om ener
gisparing. Foregår i samtlige tidligere Sovjet-
stater pluss Polen og Makedonia. Norges
Naturvernforbund.

• Prosjekter for artsmangfold i Kaukasus.
Ny nasjonalpark, vassdragsforvaltning,
beskyttelse av Kaukasus-leoparden. WWE

• Prosjekt mot forsøpling av grenseelva
Drina på Balkan. Berørte land: Serbia, Mon
tenegro, Bosnia-Hercegovina. Regional Envi
ronmental Center for Central and Eastern
E uro pe.

• Målestasjoner for luftkvalitet i Georgia,
Armenia og Moldova. Norsk Institutt for
Luftforskn ing.

• Miljøtilsyn i Georgia og Kasakhstan. Sta
tens Forurensningstilsyn og OECD.

• Drikkevannstorsyning i Tadsjikistan. Euro
pean Bank for Reconstruction and Develop
ment.

• Drikkevannsforsyning I Kasakhstan. Regi
onal Environmental Centre for Central Asia.

I Helhetlig vannressursplan i Kasakhstan.
UNDP

• Kulturminneprosjekt Kirgisistan, med maI
å fa det hellige fjellet SuleymanToo inn pa
Ft’Js verdensarvliste. Nordic World Heritage
Fou ndati on.

• Kulturminneprosjekter i Kasakhstan og
Usbekistan. Riksantikvaren.

fort fram til at det kunne vare mye å
hente på overforinger av kunnskaper,
erfaring og kapital vestfra og østover. Sva
ret ble FN-prosessen «Miljø for Europa»,
et omfattende internasjonalt samarbeid
med formal å utjevne mdjostandarden
mellom øst og vest. Fra starten i I 991

har vestlige land og organisasjoner stilt
penger og eksperter til radighet for en
lang rekke ulike prosjekter lenger ost. De
forste arene foregikk det meste av virk
soinheten i de sentraleuropeiske landene.
Etter hvert ble standarden på miljøfor
valtningen i disse landene bedre, og det
ble klart at de ville komme med i EU. Der
med ble oppmerksomheten i «Miljø for
Europa»-prosessen flyttet øst- og sørover.
I dag handler samarbeidet om å heve mil

Vernes med norsk hjelp: Nasjonalparken Mtirala
på den georgiske svartehavskysten.

jostandarden på
Balkan og i tidli
gere Sovjet- repu
blikkn’r, bade i
l-uropa og Sentral-
Asia.

57 land

Malene for prosessen blir vedtatt pa
internasjonale ministermoter i FN regi.
I oktober møttes ministre, andre politi
kere, byrakrater og organisasjonsfolk fra

7 land i Beograd for a diskutere videre
framdrift. Tidligere møter har blant annet
resultert i en felles miljostrategi for de
såkalte EECCA-landene (Eastern Europe,
Caucasus and Central Asia), som omfat
ter land i den tidligere Sovjetunionen. De

viktigste målene er forbe
dring av miljolovgivningen,
styrking av institusjoner
pa rniljøvernsektoren, for
bedring av vannkvaliicten,
bedre bevaring av biologisk
mangfold og bekjempelse
av luftforurensning.

Fredsprosjekt

Norske myndigheter stot ter
en lang rekke prosjekter i
EECCA-land og pa Balkan.
Priorilerte omrader er for
bedring av van nkvalitet og
sanitærforhold, artsmang
fold og styrking av miljø- -

myndighetenes kapasitet.
En av hensiktene er å bidra
til bygge ned konflik ter
mellom ulike land.

— I-ler i Kaukasus er det
dessverre ikke så mange
eksempler på vellykkede
sarnarbeidsprosjekter mel
lom landene. Men vi ser at
miljøinnsats er et område
hvor det oppstar felles are
naer og konstruktiv dialog
landene i mellom, sa Norges
ambassadør i Baku, Jon
Ramberg, da han besøkte
den georgiske byen Batumi
i sommer, for å apne et nytt
nasjonalparksenter bygd
med norsk støtte.

• Tekst og foto: Jon Bjartnes

Det er skoger i Norge som er så sjeldne at
det ikke finnes lignende noe annet sted i
verden. Likevel er det fritt frem for hogst,
hyttehygging og bergverksdrift i mange
av de siste restene av den mest verdifulle

skogen vi har. Små felt av boreal regnskog
der huldrestry og trønderlav vokser pâ
gamle graner, frodige bekkekløfter, høy-
reiste edelløvskoger og furuskoger med
sopper du ikke finner andre steder. Disse

skogene huser en lang rekke utrydnings
truede arter. Vernes de ikke, går mange
sommerfugler, blomster, sopper, lavarter
og fugler en usikker fremtid i møte.

— Nå er det drevet flatehogst siden
krigen, og hogstmaskinene begynner å
nærme seg enden av de gamle skogene.
Bare 2,2 prosent av skogene her i landet er
mer enn 160 år gamle. Nå haster det med
å få tatt vare på det som er igjen. Samtidig
beslaglegger hyttebygging stadig større
områder i skogene opp mot høyfjellet. Får
skogbrukerne og grunneierne fortsette på

Vil spre vest-europeisk
miljøstandard østover

Jon Ramberg, Norges
ambassadør i Baku,
signerer gjesteboka i
et norskstøttet nasjo
nalparksenter ved
Batumi i Georgia.

Onilsafeltet i Tafjord, Møre og Romsdal,
er for øyeblikket sterkt og akutt truet av
ødeleggelse grunnet dagbrudd. Imidlertid
har det ikke vært noen progresjon i utvin
ningen siden 2005, slik at det fremdeles er
håp om å berge de svært høye biologiske
verdiene samt restaurere de inngrepene
som har skjedd så langt.

.—..---..
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f1ORSKE URSKOGER
APNE FOR HOGST
Skogbruk og hyttebygging er i ferd med å spise seg inn i de
siste artsrike norske skogene. Mens regjeringen har kjørt seg
fast i Trillemarka, må unike skoger og truede arter vike for
næringsinteresser. Natur & miljø har utfordret Erik Solheim til
å gjøre noe med saken.
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denne maten, vil bade naturtyper og arter
ga tapt, sier Gjermund Andersen, leder for
skogutvalget i Norges Naturvernforbund.

Bondevik vernet mer

I løpet av de siste tre arene har Natur
vernforbundet publisert to rapporter der
biologer har pekt ut de siste store sam

menhengende viflmarkene og restene av
unike skoger. Et omfattende grunnlagsar
heid er gjennomført for å legge forholdene
til rette for vern. Bortsett fra Trillemarka,
som fortsatt ligger i dødvanne, har den
rødgrønne regjeringen gjort svært lite.
Selv Bondeviks mannskap greide å fa mer
skog vernet. i 2005 sørget I{oyre-statsrad
Borge Brende for å gjennomføre vern av
147 kvadratkilometer produktiv skog.
Det er 75 prosent mer enn Ilden Bjornoy
greide på sine to àr som miljøvernminis
ter.

Stortinget har vedtatt at de mest ver
difulle skogomradene i Norge skal vernes.
Samtidig har man bundet seg til å stanse
utryddingen av arter innen 2010. Jeg er
redd man ligger svært darlig an på begge
områder, sier Andersen.

— Næringsinteressene bestemmer

Han mener det er lokale næringsinteres
ser og ikke hensynet til arter og naturty

ier som i stor grad bestemmer forvaltnin
gen av norske skoger.

Skogbruket har greid å redusere skog
vern til en konfliktsak og lansert frivillig
vern som sin metode. På den måten har de
kuppet hele prosessen. Etter at det frivil
lige vernet kom, har antall vernesaker
sunket til et historisk lavmal. Det er ikke
politikerne eller biologene som bestem
mer hvordan sårbar natur og arter skal
forvaltes. Det er private næringsinteresser
som har makten, sier Andersen.

I lan trekker frem Yttrismorki i Sogn

Her haster det med vern
Følgende områder inngår både blant de
unike skogene og de sammenhengende
villmarkene som Naturvernforbundet kre
ver at bør vernes i sin helhet.

Nordland: Valmåsen - Søråsen, Austr
Vefsn og Holmvassdalen.
Møre og Romsdal: Eikesdalen og Ansok
— Djupedalen.
Sogn og Fjordane: Yttrismorki — Drægne
smorki.
Oppland: Nordåa/Søråa.
Hedmark: Sorkvola.
Telemark: Tinnsjøliene og Bandakliene.

og Fjordane som eksempel. Dette er en av -

de aller mest verdifulle gamle skogene i
Norge. Likevel er omradet åpnet for hogst,
fordi grunneieren ikke ønsker vern.
Eksempelet er pi ingen mate enestående.

— Bare se på Trillemarka. Her er hiolo
gene og fagmiljoet samstemte i at hele
området på 200 kvadratkilometer ma ver
nes, men skogeierne har satt foten ned, og
det kan virke som regjeringen heller mot
det dårligste alternativet på ioo kvadrat
kilometer, sier Andersen.

Ligger etter naboene

I Norge er bare 1,4 prosent av den pro
duktive skogen vernet. Det plasserer oss
pa jumboplass, sammenlignet med vare
naboland. Sverige har vernet 4 prosent, og
Finland har vernet 4, prosent. Skal den
norske artsrikdommen bevares for etter-
tiden, må minst 4,6 prosent av den pro
duktive skogen vernes, ifølge forskerne
ved NINA og Skogforsk, som har evaluert
skogvernet for regjeringen. Fortsetter man
i det tempoet regjeringen na legger opp
til, vil det ta førti år før malet er nådd. Da
vil toget være gått for mange rødlistearter.
Nesten halvparten av de 3800 utrydnings
truede artene i Norge befinner seg i sko
gene. Samtidig er det store omrader som
fortsatt ikke er kartlagt.

— Faktum er at vi har kartlagt 20 pro
sent av naturen i Norge. Med dagens
tempo kommer vi opp på 40 prosent i
2020. lier i Norge ma vi bare innrømme
at vi er pa steinalderstadiet i vernesam
menheng, sier hiologen Dag I loltan, som
for tiden arbeider med registreringer i
den sakalte olivinfuruskogen i Møre og
Romsdal.

Unik furuskog

— Det finnes ikke slik furuskog noe annet

sted i verden, og na er det bare to små
omrader med intakt olivinfuruskog igjen:
ett i Volda og ett på Onilsa, på til sammen
1,5 kvadratkilometer. Resten er ødelagt av
bergverksdrift. Dette er omrader av inte r
nasjonal verdi, og det finnes ikke skoger
med så mange rødlistearter andre steder
i Norge. Likevel er disse skogene åpne for
hogst, fordi skogeierne ikke ønsker vern,
sier Holtan.

hun.
Likevel har regjeringen redusert bevilg

ningene til skogvern med [7 prosent pa
neste års statshudsjett.

— Regjeringen kan like gjerne inn
rømme at den har gitt opp malet om å
Stanse tapet av norske arter innen 2010,

sier Naturvernforhundets leder Lars I-Ialt
brekken i en kommentar til budsjettet.

— Jeg er dypt rystet, var Borge Brendes
kommentar.

— Ligger etter i skogvernet

Vi har bedt miljøvernminister Erik Sol
heim om å svare kritikerne, I lan fikk
statssekretær i leidi Sørensen til å svare
for seg.

— Dessverre er det riktig at Norge helt
fra 1990-tallet er blitt liggende etter i skog
vernarheidet. Det vil vi gjøre noe med. Vi
vil satse på å holde et høyt tempo i skog-
vernet i arene som kommer, sier Sørensen.

1-lun påpeker at det vil ta tid å øke ver
net opp til den faglige anhefalingen pa
minst 4,6 prosent.

—Hvilke npc områder vil regjeringen nå vil
gä igang med ci vc’i7w?

— I 2008 er det planlagt statlig vern av
omrader pa statsgnlnn i Sør-Trøndelag,
Møre og Romsdal og i prestegirdsskoger
forskjellige steder i landet. Det kommer
til å være betydelige prosesser pä skog
vern til neste år, sier Sørensen.

1-lun deler ikke Gjermund Andersens
syn på Frivillig vern.

Frivillig vern har ført til at vi har fått
vernet mer skog enn vi hadde fatt ellers,
sier Sørensen.

— Gjør regjeringen nokfor å stan5e tapet av
arter innen 2010?

— Det er ingen sake vi gjør nok pa, og vi
kan alltid strekke oss lenger. Men vi står
på morgen og kveld for å nå det malet.

— Er det realistisk at dere klarer det?
— Du får ikke meg til a si at det er urea

listisk. Jeg gjør det jeg kan for a nå målet,
sier Sørensen.

Til Lars Haltbrekkens kommentar om
at regjeringen like godt kan innrømme at
den har gitt opp å na dette målet, svarer
hun følgende:

Det er slett ikke det lureste jeg har
hørt Lars Haltbrekken si.

• Tor Bjarne Christensen

Huldrestry i Trillemarka-Rollagsfjell.
Lavarten står som sterkt truet på den nor
ske rødlisten, og finnes bare på noen få
lokaliteter, hovedsaklig på Østlandet.

Glatt storpigg i olivinfuruskogen i Volda.

/

Vardefjell i Tril!emarka-Rollagsfjell. Her
finnes en av Norges aller siste villmarker,
som regjeringen ennå ikke har greid å
verne.

Daværende politisk sekretær i Miljø
verndepartementet I lenriette Westrin
innrømmet at Norge har blitt liggende
etter i skogvernet i forrige utgave av Mil
jojournalen.

— Det er vi innstilt på å rette opp, sa Områdene rundt Svartetjennet i Trille
marka-Rollagsfjell er svært artsrike.
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Intervjuet: LO-leder Roar Flåthen

Miljøbølgen har nådd øverste etasje i LO-
bygningen pa Youngstorget. En ny klima-
strategisk plan skal skjerpe miljoprofilen
til Norges mektigste organisasjon. Innen
lands vil LO-leder Roar 1låthen ha langsik

tige, planmessige storsatsinger på kollek
tivtransport, ny fornyhar energi og andre
typer miljoteknologi. Utenlands vil han
bruke mer penger på klima- og utviklings
tiltak i fattige land. I dette intervjuet ber

han regjeringen gjøre klimapolitikken
mer langsiktig — og miljøbevegelsen om å
få av seg nisselua.

Men først vil Roar Flåthen hegrave
forestillingen om at det er en innebygd og

— Det er ingen motsetning
mellom miljø og sysselsetting.
ert imot gir det å satse på

miljø større muligheter enn å
ikke gjøre det.

nødvendig konflikt mellom miljøhensyn
på den ene siden og arbeidsplasser på den
andre.

— Det er ingen motsetning mellom
miljø og sysselsetting. Tvert imot gir det
å satse på miljø større muligheter enn å
ikke gjøre det. Vi har mange gode eksem
pler på det i Norge. Når det er snakk om
omstillinger i industrien er det nødvendig
å få lokalsamfunnet, bedriftene og sen
trale myndigheter til i spille på lag. l-h is
vi gjør det riktig kan resultatet bli bra for
alle parter. Ta for eksempel det som har

( kjedd i Ardal. Der var det ingen tvil om
.t den eneste farbare veien pa sikt var a
legge ned den gamle produksjonslinja hos
J-lydro. Sa fikk man en midlertidig dispen
sasjon fra kravet om a legge om. Slik fikk
man tid til å jobbe målrettet for å få nye
investeringer og alternativ virksomhet.
Dermed kom det to nye bedrifter, en dør-
fabrikk og en som jobber med solceller.
For Årdal ble resultatet renere miljo, nye
bein og sta pa og en sysselsettingssitua
sjon som er bedre enn noen gang, sier
Flathen.

Norsk miljøteknologi ut i verden
LOs nye klimastrategiske plan inneholder
en lang rekke forslag til hvordan Norge
bor møte klimautfordringene. Blant
forslagene er økt støtte til vindkraft og
bioenergi, nye tiltak for ren produksjon
og en mer langsiktig, konsekvent satsing
pä miljoteknologi — der teknologi for CO,
handtering står i en særstilling.

— Vi er nødt til å se klimautfordringene i
et stort, internasjonalt bilde. I Kina apnes
det sju nye kullkraftverk i uka. l-lvis vi ser
på prognosene for økning i verdens ener
gibehov de neste ti — tredve arene, gar det
jo an å bli nervøs av mindre, I Ivis vi ikke
får teknologi for CO,-handtering på plass,
og klarer å gjøre den konmersiell, da har
vi et problem. Fler kan norsk CO,-tekno
logi bli et viktig bidrag internasjonalt, sier
Flathen.

I den nye klimaplanen trekker LO fram
svensk eksport av miljøteknologi som
et eksempel til etterfølgelse. Bare i 2004

fikk svenskene 3000 nye arbeidsplasser på
grunn av økt eksport av grønn teknologi.

— Her kan vi lære av svenskene. Vi
trenger en mer langsiktig og samordnet
satsing pa miljøteknologi i Norge. For å fl.
retning på dette hør det opprettes et nasjo
nalt miljø teknologirad med representan
ter for industri, forskning, myndigheter
og organisasjoner, sier Flåthen.

Vindmøller til havs

Innenlands vil LO-lederen ha systematisk
satsing på ny energiproduksjon, både i
form av gasskraft med CO,-handtering og
nye fornybare energikilder.

— Det er klart vi ogsa ska] satse på ener
giokonomisering, men det som virkelig
monner er ny produksjon. I dag er vii en
kritisk situasjon. Den illustreres av at det
nå står 21—12 sma, mobile gasskraftverk,
mccl darlig uirkningsgrad og høye utslipp,
klare til å bli satt inn i produksjon. Vi gjør
en del ting her i landet som vi helst ikke
burde gjort, og som er resultater av at vi
ikke har gjort nok for. Arsaken til den
kritiske situasjonen pa dette omradet er at
det ikke er tatt en eneste langsiktig beslut
ning om energi i Norge på flere tiår, sier
Flåthen.

FIan mener likevel at det kan være
behov for gasskraftverlc som er forberedt
på CO-rensing som alternativ til mobile
gasskraftverk. Blant losningene LO-lede
ren ønsker seg mest er en storsatsing på
offshore vindmoller.

— Vi har presset litt pa for a fa vedtak
om offshore vindmoller inn i det klima
forliket som bør komme pa Stortinget.
Nar vi skal ha ned de norske klimautslip
pene kommer vi ikke utenom elektrifi
sering av oljeplattformer. Det kan dels
skje med strøm fra nye gasskraftverk med
CO,-handtering inne pa land, og dels med
strøm fra nye vindkraftanlegg offshore.
Det bør ogsa bygges vinclkraflanlegg på
land, men der er det jo ogsa en del motstri

dende hensyn. Det er lettere å akseptere
store vindmolleparker til havs. Apenbart
kommer det til å koste en del. Men nar det
gjelder å skaffe kraft til oljeplattformer,
snakker vi om en bransje hvor det ikke
akkurat er mangel pä penger, sier Roar
Flathen.

Vindkraft og bioenergi på land
Pa fastlandet vil LO ha høyere subsidier
av vindkraft og bioenergi. I klimaplanen
foreslår organisasjonen blant annet a tre
doble grunnfondet for energieffektivise
ring og fornybar energi fram til 2012.

— Vi trenger en mye sterkere satsing pa
nye fornyhare energikilder her i landet.
Det er her vi har våre naturlige fortrinn.
Vi har bølger, vi har vind og vi har skog.
I årene som kommer må vi bruke disse
ressursene til å fa fram ny produksjon.
Samtidig må vi legge til rette for høyere
etterspørsel etter de nye energiformene.
Ogsa når det gjelder å øke bruken av bio
energi har vi mye å lære av svenskene. Her
kan vi ikke nøye oss med å oppmuntre
enkeltpersoner til å bytte til flisfyring.
Det er bra og nødvendig med ølct støtte
til slike enkelttiltak, men i den store sam
menhengen blir det for dyrt og for ustruk
turert til å føre til store nok resultater.
For å komme opp i volum må vi bygge
ny infrastruktur for vannbåren varme.
Det må inn som et krav i nye, store utbyg
ginger, og det må også bygges nytt i en del

— Norge mågåforan
— Det finnes ikke et land i verden som har bedre forutsetninger for å bli et grønt fore
gangsland enn Norge, sier LO-leder Roar Flåthen til Natur & miljø.
— Vi renner over av penger, og vi har mye natur som kan skaffe oss store mengder ny, for
nybar energi. Men da må vi tenke mye mer langsiktig enn vi har gjort, sier Flåthen.
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— Vi trenger en mye sterkere
satsing på nye fornybare
energikilder her i landet. Det
er her vi har våre naturlige
fortrinn. Vi har bølger, vi har
vind og vi har skog.
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eksisterende bygg. Fler ma store offentlige
aktører ta et ansvan Det gjelder kommu
nene, og det gjelder regionale kraftselska
per, sier Flåthen.

Mer langsiktig politikk

LO-lederen mener situasjonen på klima-
og energiområdet viser et behov for lengre
tidsperspektiver i politikken.

— Vi er nødt til å finne gode løsninger
bade på kort og lang sikt. Og dette må
henge sammen. Nå er tendensen at vi
hele tiden jobber for å løse morgendagens
problemet Da klarer vi ikke å få fram de
løsningene som krever tålmodig jobbing
over mange år — som for eksempel når
det gjelder å bygge ny infrastruktur, slik
vi må for å utnytte vannbåren varme. Et
annet og minst like viktig eksempel har vi
i transportsektoren. Det er klart at Norge
egentlig burde gjort som Sveits, og satset
mye tyngre på jernhane over mange åt Så
urhane som vi er blitt kan toget nå være
et veldig bra alternativ, særlig inn til og
mellom de store byene. Det gjelder både
persontrafikk og godstransport. Men det
trengs et stort løft før vi har en jernbane i
Norge som erbra nok. Selv om det satses
mer enn før, tror jeg fortsatt ikke at den
gjeldende transportplanen tar dette godt
nok opp i seg. Og det er her det fortsatt
mangler på å tenke både på kort, mellom-
lang og lang sikt. Vi forventer at denne
regjeringen kommer med en handlings

plan på klima- og energiområdet som tar
opp i seg alle disse tre tidsperspektivene,
sier Flåthen.

Rikdom, fattigdom og forbruk

Like etter høstens kommunevalg gikk
Arheiderpartiets partisekretær Martin
Kolberg ut i et VEi-intervju, og stilte spørs
mal ved fortsatt økonomisk vekst og sta
dig høyere forbruk. LO-leder Roar Flåthen
vil ikke kutte lønnskravene av den grunn.

— Dette er en viktig debatt. Den økono
miske veksten må være bærekraftig og
ikke ga ut over naturens tåleevne. Denne
debatten handler både om fordeling og
økonomisk vekst. De store inntektsfor
skjellene er en drivkraft i forhruksvek
sten. Det er viktig at den økonomiske vek
sten som skapes, og som er bærekraftig,
fordeles rettferdig. Rettferdig fordeling må
skje både nasjonalt og internasjonalt. Her
hjemme er det først og fremst ikke vare

lavtlønte medlemmer som setter naturens
tåleevne under press, men alle har selv
sagt et ansvar fora bidra.

Debatten som Kolberg ønsker er større
enn en debatt om et norsk tariffoppgjør.

--Jeg tror for eksempel ikke den fattige
verden vil sitte stille å se pa at den rike,
vestlige verden forsyner seg enda mer av
den felles kaka som er til fordeling. Som
en rik nasjon må Norge gi mer til fattige
land, og som en kunnskapsnasjon må
Norge gi sine teknologiske bidrag til å løse
blant annet klimautfordringene.

LO er i disse dager i ferd med å avslutte
arbeidet med en egen klimapolitisk stra
tegi. Målet vart er a pavirke utviklingen i
riktig retning både nasjonalt og interna
sjonalt, sier Flathen.

LO-lederen mener den norske klimadebat
ten handler for mye om Norge og for lite
om verden.

— Jeg må si jeg blir litt forundret over
hvor vanskelig klimadebatten er i Norge.
Det å gjøre noe globalt blir liksom ikke
interessant. Mange debattdeltakere ser
tydeligvis på innsats ute som en avleder
i forholdt til å gjøre ting hjemme. Men
Norge står for rundt to promille av de glo
bale utslippene av klimagasser. Den store
veksten i utslipp kommer i fattige land.
Vi er pokka nødt til å jobbe pa den inter
nasjonale arenaen. Hvis den tredje verden
skulle bygge seg opp uten å ta hensyn
til miljøet, da går det i hvert fall gæernt,
samme hva vi gjør her i landet. Vi ma vir
kelig gjøre noe praktisk der problemene
er størst, og vi må klare å presse USA,
Russland og Kina til å ta et ansvar. Men
nar Jens Stoltenberg presenterer disse
vyene for den internasjonale klimapoli
tikken, da får han bare kritikk for ikke
å gjøre nok i Norge. Vi ma selvsagt gjøre
mye med de norske utslippene, fa fram ny
teknologi og være et foregangsland ogsa
på den maten. Men det som skjer inter
nasjonalt vil uansett være det viktigste.
Miljøorganisasjonene har en viktig funk
sjon som padrivere i miljøarbeidet. Men
selv om vii fagbevegelsen har mye vi er
enige med miljøorganisasjonene om, må
jeg si at jeg synes deler av miljøbevegelsen
har hatt lett for å bli litt nisselueaktig. Vi
ma alle kaste nisselua og bli flinkere til
å tenke bade nasjonalt og internasjonalt,
sier LO-leder Roar Flathen.

• Tekst: Jon Bjartnes

Foto: Martin Ødegaard

— Av med nisselua

— Men selv om vi i fag
bevegelsen har mye vi er
enige med miljøorganisa
sjonene om, må jeg si at jeg
synes deler av miljøbevegel
sen har hatt lett for å bli litt
n issel ueaktig.
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Sharm EI Sheikh, Egypt: Deler av Rødehavets enestående
vakre korallrev er i fred med å bli elsket til døde av uvørne
turister på jakt etter suvenirer. I tillegg truer den globale opp
varmingen med å legge havets regnskoger øde.

E
n dis av eksos driver over brygga
i Na’ama llay. Det er tidlig mor
gen, og Sharm Fl Sheikh er i ferd
med å våkne til liv. Grupper med
turister strømmer mot store, noe

tilarskomne båter, som ligger der og rister
under duren fra gamle dieselmotorer. Rus
sere, engelskmenn, italienere — og en liten
gruppe nordmenn. Det er også egyptere
her, men de er pä jobb og har sin fulle
hyre med å laste dykkerutstyr, kasser med
Cola-flasker, mat og annet utstyr inn i
hätene. For en sum som ville skremt van
net av egyptere flest skal de frakte folk fra
Vesten til områdets mest dyrebare skatt.
For Egypt har andre og enda mer fantas
tiske byggverk enn pyrarnidene, og det
har tatt millioner av år å bygge dem. Var
generasjon kan bli den siste som ser dem i
sin fulle skjønnhet.

Turismen truer havets regnskog

Langs kysten av Sinai-halvøya løper et av
verdens mest artsrike og vakreste korall
rev. Mer enn tusen fiskeslag og over io
ulike korallarter lever her. Kilometer pa
kilometer med koraller, fisker og organis
mer i former og farger du ikke vil tro er
mulige om du ikke ser dem. Revene strek
ker seg fra dypet og helt opp til overflaten,
i krystallklart asurblått vann. Det er det
de skal vise turistene. Mange av dem kom
mer til å ta med seg biter av de vakre kor
allene hjem, andre vil bare være uheldige
og skade sårbare koraller ved å tråkke på
dem og komme borti dem når de snorkler
og dykker. Til alle tider har denne natur
skatten fått utvikle seg i fred, beskyttet av
ørken og rekker med spisse fjell. For bare
noen tiår siden, før de begynte å vanne
sanden grønn og plaite palmer langs
de praktfulle strendene, var det bare en
fiskerlandsby her. På sytti- og åttitallet
kom dykkerne. Så kom investorene og
bygningsarbeiderne. De siste tyve årene
har bølgene av turister skylt over spissen
av Sinaihalvøya som voksende havdøn
finger. Nå er kystene her bekledd av hvite
hoteller, med flislagte bassengområder og
persiske tepper pa sanden, det ene stedet
mer eksklusivt enn det andre. Og det byg
ges fortsatt, over hele omradet.

hver morgen forlater flere titalls båter
havnene i Sharm El Sheikh, fulistappet

med turister, på vei mot revene. Enda
flere tar seg ut til dem fra strendene og de
mange bryggene som stikker ut fra hotel-
lene.

Vi har et stort problem med turister,
forteller Walter Degiampietro, som job
ber som instruktor pä dykkersenteret ved
hotell Ritz •Carlton. Han er bekymret for
revnes fremtid.

--Før kom det bare dykkere hit. Na
kommer det 100 ooo turister hver uke,
mange av dem barnefamilier, og mengden
oker fortsatt. Folk kan Icomme hit fra
Europa for 200 euro per uke, med fly og
opphold inkludert, sier Degiampietro.

Han forteller at slitasje og plukking av
koraller er blitt et stort problem i Sharm
EI Sheikh.

Selv om de fleste tar hensyn, er det
mange som river los biter med koraller.
Korallene vokser svært langsomt. For
noen arter tar det hundre år å vokse en
centimeter. Kanskje uten å vite hva de
gjør, fjerner enkelte turister biter som
det i de verste tilfellene vil ta opptil flere
tusen år å erstatte. Ved hotellet vårt fant vi
en rekke flere centimeter lange korallbi-
[er henslengt.

— De ser sa vakre og fargerike ut under
overflaten, men alle koraller blir hvite når
de tas opp og dør, sier Degiampietro

Ras Mohammed

Båten vår stevner ut fra Na’ama Bay
sammen et knippe andre båter. Vi er pa
vei til Ras Mohammed, Egypts første
nasjonalpark, som ble vernet på begyn
nelsen av åttitallet. Den ligger helt på
spissen av 5mai, der vannet fra Aqaba
bukten og Suez-bukten møtes og forenes
i Rødehavet. Dykkere har klassifisert Ras
Mohammed blant verdens ti vakreste
soner å dykke i. Selv om korallrevene her
er vernet, hindrer ikke det at hundrevis av
turister fraktes inn i omradet hver dag.

— Vi prøver å informere om at det er
forbudt å plukke koraller og at det skader
revene, men ikke alle får det med seg.
Noen tar seg til rette og plukker selv om
de vet at det er forbudt. Russerne er de ver
ste, hevder vår egyptiske guide.

Vi svinger inn i cii bukt der flere andre
båter har ankret opp. En stim med fly
vefisk bryter vannskorpen og flyr flere
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barn med ubegrenset tilgang pa fargepen
ner ville hatt problemer med å forestille
seg.

Guiden var får øye pa halen til en bla
flekkete rokke som skjuler seg i sanden og
svømmer ned og skremmer den opp. Blir
du stukket av den, får du et smertefullt
sår. Vi ser ogsa en triggerfish, som kan bite
deg om du komme for nær. Rødehavet er
fullt av haier, men de skal visstnok være
ufarlige, og ingen av dem nærmer seg
revet mens vi er der.

Fiskenes hjem og skjulested

Korallene er revets byggesteiner. Det er
ulike organismer som tar opp i seg kaI
siumkarhonat og bygger lag pa lag i alle

mulige formasjoner og farger. Det finnes
i alt 6oo arter. Gjennom millioner av år
har de bygget store rev en rekke steder
i verden, og det finnes ogsa noen kaldt
vannsrev utenfor vare kyster. Koraller
vokser sjelden dypere enn 100 meter og

strekker seg helt opp til overflaten. De
fungerer som hjem, oppvekstomrade og
gjemmested for fisker, hunndyr, sjøplan
ter og tusenvis av organismer. Uten dem
ville et enormt antall arter forsvinne. Og
det er nettopp det forskere na frykter skal
skje.

Massedod av koraller

For det er ikke bare slitasjen fra turistene
som truer korallene. Global oppvarming

utgjør en langt større og farligere trus
sel mot artsmangfoldet i revene, ifolge
FNs klimapanels nye rapporter. De siste
ti årene er det registrert flere tilfeller av
massedod av koraller. Det er et forvarsel
om hva vi har i vente. Nar temperaturen
i havet stiger til over tretti grader, blekes
korallene og dør. I tillegg bidrar de men
neskeskapte utslippene av CO2 til å gjøre
havet surere. Det kan få katastrofale
følger ved at det sure vannet etser i styk
ker korallenes heskyttende kalkstruktur.
Allerede innen 2065 kan alle koraller være
forsvunnet, hvis utslippene av klimagas
ser ikke reduseres dramatisk. Det vil ikke
bare ramme korallene, men også fisker,
skalldyr, plankton, sjøplanter og andre

organismer som lever i revene. Mellom de
vakre og klare fargene i Ras Muhammed
dukker det opp en og annen korall med
spor av bleking. Vi ser også døde koraller.

På vei tilbake til Na’ama Bay blir vi sit
tende og telle antall hater som besøkte Ras
Muhammed i dag. Vi kommer til femti.
I hver av hatene er det plass til femti per
soner. Og hver dag skjer det samme. Nye
turister, nye turer ned i korallenes verden.
Men slitasjen til tross, kanskje er det
bra at så mange som mulig far se denne
magiske verdenen før den forsvinner, selv
om det brennes opp betydelige mengder
flyhensin pa å frakte dem hit.

• Tekst og foto: Tor Bjarne Christensen

Snorkling i nasjonalparken Ras Muhammed, en snau times båttur fra Sharm EI Sheikh.

Denne idylliske bukten byr på et fantastisk skue for den som har dykkermaske og snorkel.

meter bortover, før de forsvinner ned i
sin egen verden. Utrustet med svømme
maske og snorkel blir vi med guiden på
en svømmetur over revet. Kontrasten til
landet over er slående. Fra utsikten over
et karrig ørkenlandskap uten synlige tegn
til liv, ser vi ned i en verden mer fargerik
og magisk enn hvilken som helst ameri
kansk tegnefilm.

Steinkoraller som nakne kvister og
snøkrystaller i dyp lilla, hvitt og gyllen
brunt. Forunderlige myke koraller som
ligner blomsterbusker i turkis og rosa,
eller hvite sopper med blatt hår, eller store

haller med hundrevis av tentaklen Ingen
kan se gorgonianene og glemme dem.
Store opptil to meter lange kvistlignende
koraller, som forgreiner seg i et utall
stadig mindre kvister i klare farger, fra
hvitt til oransje og rødt. Tentaklene fra irr
grønne og rosa sjøanemoner bølger med
den lette strømmen, på jakt etter småfisk.
Beskrivelige og ubeskrivelige fisker i de
farger og former som finnes. De svømmer
rundt oss, som om vi skulle vært en del av
familien. Papegøyefisk, sommerfuglfisker,
klovnefisker, løvefisker og englefisker
med streker, prikker og flekker som selv
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Norsk Oljevernforening
For Operatorselskap
(NOFO)
I 1977 var det en oljcutblasning fra
“Bravo”- plattformen pa Ekofisk-feltet.
Henclelsen viste at det var behov for en
bedre oljevernbercdskap, og aret etter ble
NOFO etablert. Alle operatørselskaper pa
norsk kontinentalsokkel er medlem av
NOFO, og foreningen har folgende
hovedoppgaver:
• Å etablere og opprettholde en
beredskap mot oljeforurensning fra
offshorevirksomheten
• A koordinere og kommunisere
relevante bereclskapsmessige
problemstillinger mellom medlemmene
og regulerende myndigheter.
NOFOs beredskap er i dag basert pa
omfattende analyser, hvor det tas hensyn
til lokale værforhold, strbare
naturressurser og de respektive oljers
egenskaper.

NOFO 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 derfor gjort
beredskapsplanene mot akutt
forurensning tilgjengelig pa internett
(http//planverk.nofo.no). Her gis direkte
tilgang til bakgrunnsinformasjon om
produksjonsoversikter,
analysemetodikk, regionale analyser og
planer for oljevernberedskap sa el som

forutsetninger og nI evante datasett.

Ansvar ved akutt
forurensning
I henhold til forurensninsloven er det
forurenser som har ans\ aret for
oppsamling etter en akutt forurensning.

Dersom det forekommer et akutt
oljeutslipp fra et felt eller en
boreplattform er det operatørselskapet
for aktiviteten som er ansvarlig for
hendelsen. NOFO har bygget opp en
beredskap som ivaretar oljeselskapenes
beredskap overfor slike hendelser, og
iverksetter bekjempelsestiltak for å
begrense konsekvensene av u tslippet.
For å ha en fullt ut dekkende beredskap
har NOFO iringatt omfattende avtaler
om tilgang til back private, 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 NOlO vil da kunne bidra
med sitt utstyr.

NOFO i aksjon
NOlO har vaktgaende personell hele
dognet, som vil kunne mobiliseres
umiddelbart ved et oljeutslipp.
Beredskapsorganisasjonen har
havgående olje\ ernsystemer, digitale
karts stemer, modelleringer av oljedrift
og oversikt over sarbare naturressurser
og vil aktiviseres etter vurdering av
mulig omfang og konsekvens av
oljeutslippet.

NOFO eier havgaende opptakssystemer
med lenser og oljeopptakere. Dette
oljevernutstyret manovreres fra
supplyfartøy som normalt er i daglig
drift på norsk sokkel. Arlige øvelser
sikrer at personell og fartov operdrdr
lensene optimalt.

Fond for utvikling og
styrking av oljevernet
NOFO har etablert et fond for utvikling
og styrking av oljevern fra Lofoten- og til
og med Barefltshavomradene. Fondet
forvaltes 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
oljevernet og bidra til videre utx ikling og
styrking av oljevernheredskapen i Nord
Norge.

Fondsmidlene vil kunne benyttes til a
dekke hele prosjekter, men også som en
startfinansicring eller delfinansieri ng av
mer omfattende prosjekter.

For 2007 har følgende prosjekter fatt
tildelinger:

• Videreutvikling, utprøving og
produksjon av protopype for ny
oljelense. Notboteriet AS
• Utvikling av en-båt-lensesystem for
fiskebåter. NOFI Tromso AS
• videreutvikling av læremateriell og
filmer knyttet til oljevernberedskap.
Norges Brannskole
• Pedagogisk og praktisk
oljevernarbeid. Lofoten Folkehøgskole
• Opplæring av frivillige mannskaper
og styrking av strandsoneberedskapen
i Nord-Norge. WWF-Norge
• Kartlegging av lokale ressurser i
Karsøy kommune. Jan Olsen
• Smolt av anadrom Jaksefisk- en
sârbar ressurs ved kystnært oljesøl?
Akvaplanniva AS (utsatt til 2005)

• Utvikling av kunstig strandsone for
kurs innen strandsonesanering.
Nordkapp Beredskapsenter

i

(‘ofoten og
Barentshavet
Av praktiske formal er norsk sokkel delt
inn i fem beredskapsregioner. Innen
hver region har NOFO tilgjengeliggjort
et detaljert materiale om vindforhuld,
bølgeforhold, temperaturer og
mil;øpriorterte lokaliteter (MOB).
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:

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

( laltenbanken og Tampen området, sett
fra et beredskapsmessig synspunkt.

• Om vinteren vil lysforholdene
sette storre utfordringer enn i omradene
lenger ør, men det er perioder med
operasjonslys selv pa den morkeste tiden
av aret. Pa sommerstid er lysforholdene
for oppsamling av olje betraktelig bedre
i nord enn i Sør-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 bekjempes med dagens utstyr.
Sikker gjennomføring av eventuelle
opprensningsaksjoner i strandsonen ser
ut til å være en av de største
utfordringene man ma planlegge for.
Dette er også blant de forholdene N01”O
arheider videre med gjennom sin F&U
aktivitet.

Forskning og utvikling
NOFO har en betydelig fokus på
forskning og utvikling. Eksisterende
utstyr i NOFO beredskap er i en
kontinuerlig vurdering for forbedring.
I perioden 2005 2006 er alle lenser som
NOFO har ansvar for byttet ut med nye.

Strategiplanen for perioden 2006-2010 er
vedtatt med stort fokus pa forskning og
utvikling (FoU) pa utstyr og metoder
innen mekanisk oppsamling. Punkter
fra strategiplanen er gitt under:

• Viderefore fond/stiftelse for å fremme
oljevernet i Lofoten og
Barentshavområdene.
• Videreutvikle avtaler med alle IUA
(Interkommunale utvalg mot akutt
forurensning) langs hele norges kyst om
tilgang til oljevernressurser.
• Gjennomføre ytterlige
samtreningsø\ elser med IUAene,
Kystverket, NOFO og operator i
regionen.
• øke operasjonell effektivitet i mørke
og darlig sikt.
• Strategi, metoder og ressurser for
sanering og restituering etter paslag av
olje.
• øke operasjonell effektivitet ved
opptak og behandling av høyviskøse
(tyktflytende) oljer.
• Videreutvikle samarbeidet med
Kystdirektoratet og lUAene med hensyn
pa oljevernberedskap i kyst og
strandsonen.
• Videreutvikle samarbeidet med
Kystdirektoratet med hensyn pa
fjernovervåkning av kystområder og
kontinentalsokkulen.

NOFO jobber nå med a bedre
effektivituten ved operasjoner i darlig
sikt og mørke. Det er under slutt-
utvikling metoder for a kunne bruke
ordinær skipsbasurt radar til a detektere
og kvantifisere olje pa sjøen.

Satelittovervakning utprøves nå som en
del av oljuvernburedskapen. Daglige
bilder av sokkelen, fra nord til sør, blir
tolket for mulig olje pa havet. Dette gir
en okt mulighet til a oppdage oljeutslipp
i en tidlig fase.

Videreutvikling av lenser pågar
kontinuerlig Utgangspunktet for neste
generasjon lenser gir mulighet for rask
oppblåsing under utsetting og hurtig
evakuering av ILift under innspoling.
Lensene skal gjennom sin konstruksjon
ha et gunstig vekt/oppdriftsforhold, og
dermed svært gode egenskaper til å følge
sjøen i darlig vær. Det at lenser kan settes
ut og tas inn hurtig og med et minimum
av manuelt arbeid, gir tryggere
arbeidsmiljo, mulighet for raske
forflytninger av systemene og dermed
høy effektivitet i ulike solsituasjonur.

Skulle det komme paslag av olje pa land
er det viktig å fa samlet dette OPP en
effektiv måte, uten å miste fokus pa
sikkerheten for personellet som gjor
denne jobben. Derfor foregar det na ogsa
omfattende kartlegging av mulige
logistikkproblemer i forbindelse med
kyst- og strandrdnsing for
nordomradene.

i
NOFO



Det er vår. Ringselene i Kongsfjorden på
Svalbard leter etter egnede steder hvor
de kan føde ungene
sine. De trenger
havis med et godt
lag med snø oppå,
slik at de kan lage en
snøhule over et pus
tehull i isen. Snøen
beskytter ungene
mot isvinden og skjuler dem for skarpe
ishjørnøyne og snusende polarrever, som
alltid leter etter noe å spise. Blir hulen

angrepet, kan selene flykte ned i hullet.
Dessuten har de flere pustehull og huler,
hvor de kan søke tilfiukt om en av dem
blir oppdaget. Uten dekket fra snøen, kan
de ikke greie seg. Da kan selv polarmå
kene meske seg med de små kvitungene.

Ingen is på Kongsfjorden

Men i år fant ikke ringselene fast havis
i Kongsfjorden, og ikke i fjor heller. Det
har alltid vært fine forhold for ringselene
i her, men de to siste årene har ikke isen
lagt seg i fjorden, som bare ligger drøye
hundre mil fra Nordpolen.

— Da vi var der i mai fant vi ingen kvi
tunger. Det var litt is på et lite område
ved Blomstrandhalvøya, men det var bare
slush som ikke kunne brukes av selene.
Ellers var det bare åpent vann i fjorden,
forteller selforsker Christian Lydersen fra
Norsk Polarinstitutt.

Da de ikke fant is i Kongsfjorden, hadde
ringselene svçjmt nordover, og i år trengte
de ikke å svØmme langt førde fant det de
lette etter. Like enkelt blir det trolig ikke

I i fremtiden. For havisen smelter, og tem
peraturen stiger dobbelt så raskt i Arktis
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sammenlignet med lavere breddegrader.
I år smeltet Polhavet veldig mye. Den for
rige bunnrekorden fra 2005 ble slått med
20 proseot. På ett år smeltet millioner
kvadratkilometer is. Det er langt mer enn
klimaforskerne hadde regnet med.

— Jeg prøver å unngå de sterke ordene,
men denne gangen mener jeg at utviklin
gen er uhyre dramatisk, uttalte direktør
Pål Prestrud ved Cicero — Senter for klima-
forskning i forrige utgave av Miljøjourna

Fortsetter nedsmeltingen i samme
tempo, kan sommerisen være borte alle
rede om 20 år.

— Hvis det vi har sett i Kongsfjorden i fjor
og i år er hva som vil skje over hele Arktis
når den globale oppvarmingen utvikler
seg, blir det temmelig ødeleggende for
ringselen. Dens primære habitat er land-
fast is. Hvis den ikke finner det, har vi
ikke lenger ringsel slik vi kjenner den
i dag, sa Lydersens kollega Kit Kivacs i
NRK-dokumentaren «På tynn is» som ble
sendt tidligere i høst..

De to følger utviklingen til selene i
Arktis og i forbindelse med NORKLIMA
prosjektet undesøkte Kovacs og Lydersen
klimaendringenes effekter på isbj ørn og
ringsel.

— De fremtidige klimaendringene med
mindre is og varmere vær gjør at frem
tiden for denne selarten ikke ser særlig

den eneste av selene i Arktis som kan
holde pustehull i isen åpne ved å skrape
med klørne på fremsveivene. Derfor kan
den slå seg til i områder hvor ingen andre
seler lever, helt oppe på Nordpolen om
den vil.

ten. Det er iogen som vet nøyaktig hvor
mange ringseler som lever i Arktis, men
forskere regner med at det dreier seg om
to—tre millioner, hvor cirka 700 000 hol
der til i Svalbard-omràdet. Det finnes også
en liten bestand i Saima-sjøen i Finland
og Ladoga-sjøen i Russland. Det dreier seg
kun om noen får hundre dyr. som tilpas
set seg livet i innsjoene da isen trakk seg
nordover etter siste istid. Begge sjoene
har gode snø- og isforhold, men selene er
kritisk truet fordi en del går i fiskegarn
og blir kjørt i hjel av snøskutere. Nå er det
bare mellom to og tre hundre seier igjen

i Saima-sjøen, og arten regnes blant Fin
lands mest utrydningstruede arter.

• Ringsel (phoca hispida)

• Status: Tallrik selart, truet av fremtidig ned
smelting i Arktis

• Utbredelse: Hele Arktis
• Antall: 2—3 millioner i Arktis, cirka 100 000

på Svalbard
• Storrelse: 110—160 centimeter
• Fode: Krepsdyr og fisk, polartorsk
• Habitat: Havis med snodekke
• Alder: Opptil 45 år.
• Totalfredet i nasjonalparker og naturreser

vat på Svalbard. Jakt forekommer utenom
yngletiden.

— Ringselen er nokså sky, og det er ikke
mange som har gode bilder av den. Når vi
har hatt med tv-team på våre forsknings
tokt, ender det gjerne med at de gir opp
ringselene og heller bruker opp filmen på
ishjørn, forteller Lydersen.

Ringselene kan ogsa være vanskelige å
finne fordi de ikke oppholder seg i kolo
nier, men lever spredt ut over store omra
der. I tillegg er de forholdsvis små, sam
menlignet med de andre selene i Arklis.
Voksne seier blir opptil halvannen meter
lange og kan oppnå en kroppsvekt på opp
til hundre kilo. Ungene er ikke stort større
enn menneskebarn når de blir født. Som
andre seier, er ringselen klomsete på land,
men fremragende svømmere og dykkere.
De lever av krepsdyr og fisk, særlig polar

torsk. De kan dykke dypere enn oo meter
og være under vann i 4 minutter.

Kan bare gjette

— Det er vanskelig å si noe sikkert om hva
som kommer til å skje med ringselen når
isen smelter. På nåværende tidspunkt kan
vi bare gjette, sier Lydersen.

Ringselene er avhengige av årsisen som
dannes tidlig om vinteren slik at de har en
plattform å føde på med nok snø til hule-
bygging. Deretter trenger de isen i hårfel
lingsperioden litt senere på året. Om fler
årsisen forvinner, er det ikke dette som er
det mest kritiske for denne selarten, men
at det er årsis i perioden tidlig vår til litt
utpå sommeren. Blir den slik den har vært
i Kongsfjorden de siste to årene, svømmer
ringselene vanskelige tider i møte.

Ringselen er
en god svøm-.
mer, som kan
oppholde seg
under vann i
45 minutter
og dykke ned
til over 500
meters dyp.

Mesterdykker på tynn is
Ringselen lever ved pustehull i isen, helt opp til Nordpolen, og føder ungene sine i små snøhu
ler. Arktis’ mest tallrike selart er fullstendig avhengig av vann i frossen form. Hva som vil skje
når sommerisen i Arktis smelter, tør forskerne knapt tenke på.

TRUEDE’.

Ringsel

len.

lovende ut, noe som også innebærer en
dyster fremtid for isbjørnene som hoved
sakelig lever av ringsel, konkluderte de to.

Men foreløpig er forholdene stort sett
gode for ringselene på Svalbard. Kongs
fjorden ligger på vestsiden av øygruppen.
Opp hit når en siste rest av Golfstrømmen,
som sørger for et uvanlig varmt klima til
disse breddegrader å være. På nordsiden
og østsiden er klimaet langt tøffere. Her
har ikke den vesle selarten problemer
med å finne tilholdssteder. Ringselen er

En ringsel stikker hodet opp av
et pustehull i isen. Greier ikke
ringselen å tilpasse seg til kli
maendringene, kan arktis mest
tallrike selart dø ut.

• Tor Biarne Christensen

I

Lite lovende utsikter

r’.. -
- *7-. -

i

2—3 millioner ringseler

Ringselen er den vanligste selarten i
Arktis, og den finnes over hele Nordkalot

4.:,:

Mens ungen ligger trygt i snøhulen, kan
ringselen komme seg usett ned i sjøen
for å hente mat.

2
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Nybygg må tilpasses kravene
i et framtidig nullutslippssam
funn. I dag legger oppvarming
og drift av bygginger beslag
på hele 40 prosent av samlet
energiforbruket og halvpar
ten av stromforbruket. En
gradvis forbedring er verken
tilstrekkelig eller nødvendig.- Vi trenger nybygg som redu

rer energiforbruket til en
brøkdel. Det er effektive og

lønnsomme klimatiltak.

Siden oljekrisene pä 70-tallet har
tyske forskningsinstitusjoner job
bet med a utvikle og utprøve byg
geteknikker som minimerer energi-
behovet. I dag er det mer enn 6500

bolighus, skoler og kontorbygg som
er reist etter passivhusstandarden.
EU-kommisjonen er blant de som
har blitt overbevist om de miljø
messige fordelene og skal nå følge
denne standarden i sine nybygg.
Dette er bygg som klarer seg så å si
uten tilført varme. Med ekstra isola
sjon, supertetting og kontrollert
ventilasjon med varmegjenvinning

r varmen fra brukere og utstyr nok
il å holde en komfortabel innetem
peratur. I tillegg brukes det spesielt
energieffektiv belysning og utstyr.

Lonnsomt for brukerne

Energifrigjøring i bygg er blant de
mest lønnsomme klimatiltakene.
Ekstra investeringer i isolasjon og
tekniske installasjoner veies opp av
lavere årlige energikostnader. Til nå
har utbyggere, som ikke skal betale
for energien når bygget tas i bruk,
bare gjennomført byggforskriftenes
minimumskrav. Naturvernforbun
det arbeider for at passivhus skal bli
norsk standard i byggeforskriftene
fra 2012. Om alle norske bygg holdt
denne standarden, ville det frigjøres
mer enn 40 TVvh strøm — tilsva

Ti strømnett:TI hus

-N

tz
/H

Ventilasjonsaggregat med varmegjenvnner

rende om lag 6o Alta-kraftverk — i
tillegg til utfasing av oljefyr.

Passivhus er på markedet

Lavenergihus har fått et betydelig
omfang på boligmarkedet det siste
året. Selv om disse representer en
vesentlig forbedring i forhold til
tradisjonelle bygg, sa er energi-
forbruk på ioo kWh per m2 år og
dobbelt så høyt som for passivhus.

•Passivhus — teknisk sagt:

• Kompakt bygningskropp og der

med redusere varmetap.
• Superisolert bygningskropp, med

U-verdier under 0,15 W/m2K.
• Kuldebrofrie ytterkonstruksjoner.
• Superisolerte vinduer, med total

U-verdi på 0,80 W/m2K.
• Minimale luftlekkasjer, under

0,6 oms/t.
• Balansert ventilasjon med var

megjenvinning på minst 80%.
• Forvarming av ventilasjonsluft i

jordvarmeveksler.
• Solvarme og gjenvinning av

varme fra gråvannet

Det er altså mye å spare på å ta
skrittet fullt ut til selvvarmende
passivhus.

Det første norske huset bygd
etter den tyske passivhusstandar
den er i ferd med å ferdigstilles
på Sørum (www.norone.no). På
årets bygg ri’is deg messe var det
for første gang flere firmaer som
markedsførte byggeteknikker og
bygningsdeler som vinduer og
dører tilpasset kravene for pas
sivhus. Samtidig jobber SINTEF
og Husbanken med å etablere en
egen norsk passivhusstandard.
Det er altså ikke lenger noen
grunn for private og offentlige
byggherrer til å pådra seg unødig
store fremtidige energiregninger.
Alt ligger til rette for at kom
munen skal be om anbud pa sin
første selvvarmende skole og at
bedrifter tar miljøansvar og byg
ger økonomisk og energiriktig.

• Dag A. Høystad

Neste energitips: øklogisk byggeri
med naturlig ventilasjon.

Energitipset Huseier og artikkelforfatter Dag A. Høystad har satt seg som mai redusere sitt strømforbruk med 90 prosent. I

hver utgave av Natur & miljø deler han sine erfaringer med leserne.
NORGES

Ledige stillinger NATURVERNFORBUND
FRIENDS OF THE EARTH NORWAY

Kommunikasjonsleder (fast stilling)
Vi søker en som kan koordinere, kvalitetssikre og videreutvikle vår kommunikasjon utad. Målet er å styrke

Naturvernforbundets posisjon som ledende miljoorganisasjon. Kommunikasjonslederen skal sikre høy kvalitet i vår

kommunikasjon med media, nye og eksisterende medlemmer og lag, politikere, næringsliv, offentlig sektor, og annen

virksomhet koordinert av sekretariatet. Personen vil inngå i ledergruppen.

Kvalifikasjoner: Bred praktisk erfaring fra kommunikasjonsarbeid, helst media; relevant erfaring fra organisasjonsarbeid;

faglig innsikt i miljavernrettet arbeid; erfaring med å koordinere og utvikle virksomheter; strategisk og kreativ; relevant

høyere utdanning; initiativ og engasjement.

Organisasjonsutvikling (prosjektstillinger, i år med mulighet for forlengelse)
Naturvernforbundet ønsker å være kanal for det økende lokale og nasjonale engasjementet for miljøspørsmål Vi vil ta nye

strategiske grep, som målrettede tematiske kampanjer, for å møte framtidens utfordringer som medlemsorganisasjon.

Stillingsfunksjonene er i hovedsak deltid, men vil bli vurdert satt sammen etter hvem som søker.

Organisasjonsrådgiver — skal koordinere og utvikle Naturvernforbundet lokalt og sentralt
- Bred erfaring fra og god innsikt i frivillig og praktisk organisasjonsarbeid; gode pedagogiske og praktiske

egenskaper; evne til å motivere og koordinere; en del reising i Norge må påregnes
Organisasjonssekretær — skal yte servicefunksjoner for de styrende organer

- Erfaring fra formelt organisasjonsarbeid; systematisk og praktisk orientert; gode evner til å kommunisere skriftlig
og muntlig; innsikt i miljorettet arbeid

Vervekoordinator — skal samordne Naturvernforbundets innsats for medlemsvervirig
- Erfaring fra vervarbeid, medlemspleie og markedsføring; evne til å motivere og inspirere; systematisk, kreativ og

målrettet; gode evner til å kommunisere og innsikt i miljørettet arbeid
Kampanjekoordinator — skal samordne kampanjevirksomheten i Naturvernforbundet

- Bred praktisk erfaring fra miljørettet kampanjearbeid, evne til å koordinere og motivere, erfaring med å
kombinere konkret miljøarbeid med mediearbeid

Mer detaljert utlysningstekst: www.naturvern.no. Kvinner oppfordres spesielt til å soke. Søknadsfrist 10. desember. Ønske

om snarlig tiltredelse. Lønn etter Naturvernforbundets regulativ. Kontakt generalsekretær Jan Thomas Odegard
(jtLtturvern.no) eller økonomi- og administrasjonssjef Øystein Berg (oebfaturveg,po) for nærmere informasjon.

Seivvarmende hus

er

.. Ventilasjon

A- merket Hvitevarer
Ledpærer i Beiysning

Vindu:
3 lage supersoiert glass

pumpe

1!Medlemsrabatt
pâ norskprodusert pelletsovn! Alle medlemmer i

Norges Naturvernforbund får ut 2007 20 % rabatt*

på kjøp av pelletsovnen Jostedal 2 hos Bionordic.

Gå inn på naturvern.no/pelletsovn og send inn din

bestilling, eller ring oss på 23109610!**

FAKTA:
93 - 97 % virkningsgrad, målt av Sintef

Lite partikkelutslipp - Batteribackup
Enkel å betjene - kun av

Designmøbel - Effekt 2 - 6 kw

Se ellers www.bionordic.no

l tillegg kommer frakt og installasjon.
NB Du kan bare bestille medlemstilbudet gjennom Naturvernforbundet

L
For mer informasjon se wwwurvern.no/sparstrom
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Fotokonkurransen

____

Tekst og foto: Bård Løken

_______

Temaet for fotokonkurransen denne gangen var fargespill. Å fange fargene i rødmende

høstløv er noe de fleste klarer, men å se fargenyansene i landskap er verre. Vinnerbil

det fra Jotunheimen løser oppgaven på en utmerket måte. Juryen falt også for nesle

sommerfuglen i Gausdal og vannliljene i Elgsjø.

Bli med i
fotokonkurransen
Neste tema: Hvit vinter

Alle premierte får Fjellkniven fra Helle og et

gratis årsabonnement på månedsbladet Miljø

journalen. Vinneren får i tillegg et gavekort på
500 kroner i bokhandleren.

Slik kan du delta:
• Send maksimum tre bilder i jpg-format til:

redaksjonen@naturvern.no
• Skriv «fotokonkurranse> i emnefeltet.
• Skriv et par ord om hvor bildet/bildene er

tatt.
• Bildet/bildene må være oss i hende innen 8.

oktober.
• Av praktiske grunner tar vi kun mot elektro

niske bilder.

Hvit vinter

V

i vet jo selvfølgelig godt at drømmer og illusjoner mest

hører til i hodene vare. Men noen ganger får vi oppleve at
virkeligheten ogsa har mye å tilby.

Drømmen om vinter består gjerne av nedsnødde landskap og
kulde som kiler i kinnene. Det er jo bare trist å tenke på at kli

maendringene er i ferd med å ta rotta pa alle håp vi har hatt for
hva vinteren kan bringe av hvite opplevelser. Men alle som ser
verdien av nysno og kalde vinterdager griper gjerne muligheten

nar den kommer; det hvite vinterlandskapet er et bra sted for

naturopplevelser. Og ta for all del med deg kameraet ut på tur.
Når du fotograferer vil du både kunne dokumentere naturen

og opplevelsene du har der. Gjennom å leke med bildeutsnitt

og forskjellige muligheter som fototeknik-

ken gir deg vil du ogsa oppleve nye sider
ved deg selv og vinteren. Jeg synes selv at
kameraet er en flott dings som har mye for

seg. Ikke minst får denne dingsen meg til
å forsøke å se omgivelsene på nye måter.
Det erjo ikke så veldig gøy å ta de samme
bildene hele tiden. Det er morsommere å

_______________

finne fram til nye utsnitt og opplevelser. Bård Løken er
Gjennom bildene dine kan du fortelle hva en av Norges
vinteren betyr for deg, og det er akkurat ledende natur-
dine personlige opplevelser som de som

fotografer
ser pa bildene dine setter aller mest pris pa
å se. Bildene dine kan kanskje gjøre inntrykk på noen. Kanskje

kan bildet ditt gjøre noe med den som ser det. Kanskje det kan
påvirke menneskers handlinger.

Kombinasjonen av vinterlys og snøkledde landskap gir foto

grafen fantastiske muligheter. Når sola står lavt pa himmelen er

fargetemperaturen på lyset av det varme slaget mens skyggene

er blå. Dette kan du utnytte til effektfulle og dynamiske bilder.

Er det overskyet vil kontrasten mellom hvitt landskap og him

mel være mindre enn tilsvarende vær om sommeren. At det er
lav kontrast i motivet betyr ikke at lyset er kjedelig, det bærer

heller på muligheter for andre typer bilder enn det sollyset gir

— NATU1&MlLJø40’33

PREMIERT: Bjørg Lier har tatt dette bildet av vannliljer i Elgsjø ved

Notodden og premieres for det.

VINNER: Odd
Roger Lindås
har tatt vinner-
bildet, som viser
brenedsmelting
i Leirungsdalen,
Jotunheimen.
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deg.
Ordet mørketid er mine øyne sterkt misvisende når det

beskriver vinterlyset på det norske fastlandet. Til og med når

sola er langt under horisonten blir det reflektert lys som er

tilstrekkelig for fotografering. Ta med deg et stativ som gjør at

kameraet kan stå i ro under eksponeringen, og hvis du fotogra

ferer digitalt kan det være en ide å sjekke om kameraet har en
funksjon som fjerner bildestøy, et resultat av at bildebrikken

utsettes for lange eksponeringstider. Husk ekstra batterier og

klær som holder deg varm.

PREMIERT: Bjørn
Franzen premi
eres for dette
bildet av en nesle
sommerfugl, foto
grafert i en hage i

L. Gausdal.
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FARMER’S COFFEE
FARMER’S COFFEE er en kvalitersk,i’le basert på 100 °k Arabica honner

Hoytvoksende vasket kaffe fra Sentral- og Syd-Amerika. En kaffe med god fylde

og en fin syrlrghet. M.rx Haeelaar Norge er en merkeordang for en garantert

god handel mellom Nord og Sor FARMEWS COFFEE bærer Max Havelaar No’ges
gar,rnrrrierkr’, som innebærer atfarige smaprodusenter far en g,rantert minste

prrs for sine produkrrr -— rli’rfar kaster oen noe mer. v’L’JW farmersno

på strømmen du ikke bruker.

Ingen andre kan tilbu deg denne stremavtalen,

som er blitt rost både av SINTEF og NyE.

Les mer på www.trondheimenergi.no

Trondheim
Energi

‘ ‘N

- .-J5Z BOKMAGASIN: Hjorths hvite arbeider.

TIL DEG SÔM VIL TA DEL I KLIMADEBATTEN!
PRØV 15 utgaver av KLASSEKAMPEN GRATIS og heLt

uforpLiktende’ Send en SMS med kodeord ABO NM til 1960 4.

og du har’$Lässekampen på døra i Løpet av noen få dagen
‘‘bu får—def samme ti[budet på www k[assekampen no

År

Fred.Olsen & Co.
Fem, OL ÇFNrSGATE 2
P• 0, Hox 159 - SENTRUM
OtO7ORLO

100%
MANN 1CM
GARAN

IfluIjourAaIeA
www.miljojournalen no

For meg, som for de fleste i min
aLder, er det bare én eneste deadline
som gjelder. i2if\:O.H, .rfl’4 ss Mia Berner

Kosovo handler ikke bare om forhol
det mellom albanere og serbere, men ?
om maktforho[d i verden. SIDE IS Ejubisa Rajir

Inngifte, farvel?
i ur ar Europas Inte blod
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Fra han bli’ ansatt 8. juni 1970 til han har

sin siste arbeidsdag rett oppunder jul,

har Thor Midteng vært ansatt i Norges

Naturvernforbund. Spørsmalet som umid

delbart melder seg er: I Iva skal du egentlig

gjøre nå?
— Nei, jeg skal vel ga litt i skogen.

‘thor forklarer at det kommer til å

ga med litt tid til besøk pa hytta— uten

nymotens greier som strøm og vann. Og
så kommer nok hunden til å fa enda mer

oppmerksomhet.
— Sa sant helsa holder, så har jeg vel

noen gode år igjen med kjerring og bikkje,

ler han.
Men han kommer nok ikke helt til a

slippe taket i Naturvernforbundet.

— Og så har jeg jo blitt æresmedlem i for

bundet, sier han.
Og legger til:
— Av alle ting.

Uerfaren jobbsoker

I løpet av nesten 40 år i forbundet har

Thor søkt på én jobb tidligere, som skog

bruksansvarlig i hjemkommunen Søndre

Land. Før han begynte i Naturvernforbun

det jobbet han et og et halvt år i Rikstryg

deverket. Selv om han har vært kvalifisert

til å ha andre jobber, virker det ikke som

om noe annet har lokket spesielt sterkt.

— Det er mye friere og mer inspirerende

å jobbe i Naturvernforbundet, sier Thor,

og snakker om det han kaller stuttere

saksgangsveier.
— Det er lettere å komme igjennom med

forslag og ideer, og har man meninger får

man komme fram med dem på en annen

måte enn i et stort departement.

Da Thor begynte i 1970 var han ansatt

som forbundets første og eneste saksbe

handler.
Den gangen besto sekretariatet av fem

ansatte, forteller han, og ramser over

raskende kjapt opp navnene på alle som

jobbet i organisasjonen, den gangen for

nesten 40 år siden.
I lan sier han er dårlig til å huske tall,

men det må i så fall være fordi hukorn

melsen velger å ha plass til mennesker.

Og nettopp det a ta ansvar for mennes

kene rundt seg og hans evner som miljø

skaper, trekkes av
flere fram som en av
Thors viktigste egen
skaper. I lan sier han
har vært bevisst på at
det skal være et godt
miljø pa arbeidsplas
sen.

For han mener det
er veldig viktig a ha
sosiale antenner, og
være der og hjelpe
og støtte de som
trenger det. Selv hev
der han at han aldri
har grudd seg for å
komme på jobb.

— Og det bekrefter
jø at det har jo aldri
vært noen grunn til å
slutte.

Nar han snakker
om hvilke saker som
har vært viktige gjen
nom årene, har han
litt av en historie å
velge fra.

Men han trekker
fram vassdrag og
vassdragsvern 70-

tallet.
— Ä få til vernepla

nen for vassdrag var
kanskje det viktigste.

I tillegg nevner
han at for lite skog,
men mange nye
nasjonalparker har
blitt vernet.

— Og det har vel jeg kanskje bidratt til,

på min mate, sier han beskjedent.

Brevvenner
Det er godt at Thor har et hjerte for sko

gen, for det en anselig mengde trær som

har gått med som en følge alle brevene

som har gatt fra Midteng til diverse depar

tementer og direktora ter.
-- I begynnelsen så stolte vi på det

skrevne ord og påvirkning gjennom det.

Det å si sin mening per brev har blitt sett

på som en seriøs kommunikasjnnskanal.

I Ivor mange brev som har gatt ut fra

Naturvernforbundet hvor Thor Midteng

har uttrykt sin bekymring, synspunkter,

råd og kritkk er ikke godt å si, og hoved
personen selv har heller ingen aning.

-- Hakke peiling, ler han.
Men det har vært mye av det, ja.

(lg det har jo vært all mulig grunn til å
uttrykke synspunkter og bekymring også.

Brevskrivingen har en annen funksjon

i tillegg, sier Thor. For brevene viser at vi

er seriøse og at Naturvernforhundet blir

oppfattet en seriøs organisasjon.
— Det er avgjørende å kvalitetssikre alt

fri4

/
p rç

;i.:

[.

Etter 37,5 ar i Nor
ges Naturvernfor
bund nærmer siste
arbeidsdag seg med
stormskritt.

vi gjør, slik at vi ikke blir tatt i feil. Det
imaget vi har bygget opp som en seriøs
organisasjon er fryktelig viktig a bevare.
Han sier «seriøs» og «organisasjon» etter
hverandre minst to ganger i løpet av
intervjuet, og er veldig tydelig på dette
punktet.

Lokalliv laga
Thor er dyktig til å spille pa organisasjo
nen og kjent for evnen til å involvere alle
rundt seg i arbeidet han gjør. Og da spesi
elt jobben opp mot lokallagene.

Det har vært kjempetrivelig å jobbe
med lagene der ute, og jeg har alltid hatt
nær kontakt med dem. For meg er det en
selvfølge å jobbe på den maten, sier han.

— Også er det veldig kønkret —ikke
flyktig som en CO 2-gass.

Han sier at noe av det som inspirerer
ham mest er at det er så kort vei fra det
lokale engasjementet til å få en sak opp på
riksplan. Selv om Thor ikke har vært den i
forbundet som oftest er å se i media, synes
han det er artig når saker han har jobbet
med blir trukket fram.

— Jeg synes også det er veldig stas når
saker vi har jobbet mye med kommer i
media, og i lokalavisene, sier han.

Klokkestreng
Det sies at man kan stille klokka etter Thor,
og at det er ikke mange overtidstimene han
har lagt igjen på arbeidsplassen gjennom
årene. Plan har vært litt klokkestreng på det
punktet. I lan kommer klokka åtte, og går
klokka fem over halv fire.

— Jeg er litt makelig anlagt, sier han selv.
De som kjenner han godt sier at sannhe
ten er heller at han jobber effektivt og
etter arbeidstid har prioritert andre ting
enn jobben, som kona og barna.

Selv sier at han bare gjør det han rekker.
Når han ar. desember vil ha gjort sitt

for Naturvernforbundet, medgir Thor at
det kan bli tøft å slutte i jobben han har
hatt så lenge.

— Jeg kommer nok til å savne miljøet, og
temaene. Men jeg tror jeg kan slutte med
noenlunde god samvittighet.

• Martin Ødegaard

Naturens grønne eminense
I 37 og et halvt år, eller nesten 14 000 dager, har han tilhørt Naturvernforbundet.

Han har like lang fartstid som Naturvernloven og lengre arbeidserfaring enn Miljøvern

departementet. Nå takker han for seg.
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En tretti ar gammel Thor Midteng har vært ansatt i Naturvern-

forbundet i ganske nøyaktig ett år. Her på befaring i gruvene

ved Okshola/Kristihola i Nordland sommeren 1971.
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- Vi har en ganske I inslemt oppføling
av kalkini.ten. for det første tilpasser vi
kalkrne ngden etter vannkval i tel s mai
(p1 I-verdi). Dernest kont rollerer vi bredt
vannkvaliteten oF ser pa effekter pa fiske
samt tinn. bunndyr, Z()oplankton. vann

planter og smaalger i de fleste kalkede
elvene og et utvalg av i nsjoer og bekker,
sier Langaker.

I lan forteller at kalkingen foregar i I rad
med en nasjonal plan som er utarbeidet
av Direktoratet for naturforvaltning el ter
oppdrag fra Miljoverndepartementet.

Det er ingen studier som viser at det er
varige og uonskede effekter av kalking pa
biologisk mangfold. Det er riktig at kai
kingen forandrer artssammensetningen.
Det er jo det som er poenget med kalking.
Kalking forer til at det blir mindre av arter
som bar vært hegunstiget av den sure
vannkvaliteten, men de forsvinner ikke,
fremhever Langaker.

1-lan forteller at det er gjennomført
omfattende undersøkelser av effektene pa
det biologiske man gfoldet blant annet i
Tovdalsvassdraget.

Gjennom overvakningsprosjektene
ser vi at naturen restituerer seg og at
redusert mengde sur nedbor har bedret
situasjonen, men hvis man ser pa svovel

stansel reduksjonen på 2000-tallet. i de
omradene vi fortsatt kalker er det for høye
nivaer av svovel og nitrogen i nedboren.
Der vil naturen ha x anskeligheter med å
restituere seg, sier Langaker.

Sterke ønsker om kalk

lIan legger ikke skjul på at det gjerne
er laksen som er i fokus, og at lokale
nærrngs- og fiskeinteresser ofte har sterke
onsker om kalking.

Ilvis det kommer ønske om a kalke en
lakseelv, er det ikke bare a si at de må være
talmodige og xente i femti eller hundre ar,
sa kommer laksen tilbake. Det blir sann
synligvis ikke særlig godt mottatt, sier
Langaker

Kalking av vassdrag er en tidkrevende
aktivitet, og man kan ikke forvente at det
biologiske mangfoldet er fullt tilbake før
etter io—i s ar. I mange av prosjektene som
har gatt lenge er kalkmengden redusert
med opptil 50 prosent fordi man har sett
en klar bedring.

Det er ikke første gang debatten om
kalking har vært oppe, og dette blir neppe
siste gangen. Kalkingen av norske elver
kommer til a fortsette i lang tid, selv om
den gradvis vil reduseres, hvis ikke foru
rensningen øker igjen.

• Tor Bjarne Christensen

Da den sure nedboren skyllet ned over

Sør-Norge på 70- og 8o-tallet og begynte å

ta livet av ørret og laks, seilte kalken opp

som det eneste effektive våpenet man

hadde. Kalkingen kom ikke skikkelig i
gang før pa 90-tallet, men siden den tid

er mange hundre tusen tonn kalk havnet

i norske elver og vann. Frem til 1997 ble

eirka 70 ooo tonn kalk spredd årlig i vass

drag og vann i Sør-Norge. De siste arene

er mengden redusert til cirka 4 ooo tonn.

Nylig ble det satt i gang kalking av Nidel

ven i Arendal, og ytterligere fire elver star

na for tur. Meldingen om 88 nye millioner

til kalk pa neste ars budsjett, ble tatt vel

i mot av Norsk Jeger- og l”iskerforbund. I

høst kunne Direktoratet for naturforvalt

ning (UN) legge frem tall som viser en

klar fremgang for laksen. Siden 1991 er

antall laks fanget i 22 kalkede elver nesten
tidoblet. Likevel er det roster som hevder

at kalkingen er mer til skade enn til gagn.

— Kalking endrer elvene

— Kalkingen endrer naturen mer enn sur

nedbør. Effekten av den sure nedbøren
kommer gradvis, mens kalking fører til
en umiddelbar forandring av miljøet. Den
sure nedboren har gjort skade i en rekke
vassdrag i Sør Norge, men i dag ser vi en
klar bedring i de rammede omradene.

Da synes jeg det er galt å sette i gang nye
kalkingsprosjekter, sier Poko, som har
fnrsket på sur nedbør og fiskedød i i ar.

Nå arheider han i Økokrim.
I tan trekker frem Suldalslågen som

eksempel på et vassdrag der kalkingen

ikke synes å ha noen positiv effekt, og
hvor det er mer sannsynlig at kalken er

mer til skade enn til gagn. Polilo mener at

de aller fleste elvene på Vestlandet aldri

burde vært kalket.

— Naturen restituerer seg

— Vi har mange vassdrag hvor fisken har
kommet tilbake uten kalking. Sa har vi

ogsa vassdrag hvor fisken er i ferd med å
komme tilbake, men hvor man kalker for

a fa det til å skje raskere. Tallene DN har

lagt frem fra kalkede vassdrag er dessuten

ikke korrigert for effekten av redusert sur

nedbør. Det er godt mulig fisken hadde

kommet tilbake i mange av disse vassdra

gene dersom de ikke hadde vært kalket.

( ituren restituerer seg hvis den far tid til
-uet. I-lar man litt is i magen, kommer fis
ken i de aller fleste tilfeller tilbake av seg,
sier Poldo.

Han mener at den norske kalkingen
er et resultat av sterkt press fra fiskein
teresser, og at hensynet til villaksen går
pa bekostning av en rekke arter som er
naturlig tilpasset surt miljø.

— Vi har indikasjoner pa at habitat
mangfoldet reduseres, arter forsvinner og
at fisken blir darligere til å takle miljøend
ringer som følge av kalking. Dette er det
knapt forsket noe pa. Det er uansvarlig
a fortsette en storstilt kalking av norske
vassdrag uten at det er foretatt skikkelig
forskning pa mulig negative effekter, sier
Polilo.

Tilbakeviser kritikken

Rov kangaker i Direktoratet for natur-
forvaltning mener kritikken fra Polro er
uberettiget.

— Naturen restitu
erer seg hvis den
får tid til det. Har
man litt is i magen,
kommer fisken i de
aller fleste tilfeller
tilbake av seg, sier
biologen Antoni
Poléo.

Regjeringen har
bevilget SS millioner
til kalking av nor
ske elver og vann til
neste ar.

Ingen uønskede effekter

At regjeringen bevilger 88 millioner kroner til kalking av norske vassdrag til neste år, blir ikke

hilst velkommen av alle. — Å kalke norske vassdrag er å kaste penger ut av vinduet. Dessuten

har det større effekt på artsmangfoldet enn sur nedbør, sier biologen Antonio Poléo.
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Nytt fra Naturvernforbundet

— Det har vært veldig god innsats
fra alle lokallagene som har vært
involvert.

I lanne Gro Korsvold skryter av
dugnadsinnsatsen og forteller at
lokal- og fylkeslagene ofte har måt
tet hoppe i det. Resultatet har nes
ten bare vært positivt.

— llade møtet med folk og hele
turneen har vært veldig bra, fortel
ler Korsvold. Hun sier det er et lett
tema å snakke om fordi det lig
ger så mye positivt i det. Men det
blir mange spørsmål, og Korsvold
mener at det derfor krever store
kunnskaper å stå pa stand.

-Ofte får vi detaljsporsmål, og
da gjelder det a kunne svare, eller
i hvert fall vise de som ønsker det
hvor de kan finne svar, sier hun.

Fylle hengeren

Siden første besøk pa Lillestrøm, pä
Bygg-Reis-Deg messen i september,

har hengeren vært på tur rundt i
Norge. Og selv om de har vært på
ulike steder, forteller Hanne Gro
at det er på hyggmesser og bolig
messer at de har blitt møtt med
storst interesse. Og hun sier at de
hun snakker med ikke har først og
fremst miljø i tankene.

— Ofte ser folk pa hvordan de kan
spare penger, og når de ser at de kan
spare penger og være miljøvennlige
samtidig, så blir de ekstra interes
serte, forteller Korsvold.

I Jun forteller at mange ogsà har
lyst til å gjøre seg mer uavhengige

( strøm.
I-Janne Gro ble ansatt i sommer

og forteller at det første de måtte
gjøre var å finne ut hva hengeren
skulle inneholde.

— Vi tok kontakt med nærings
livsaktørene for å høre om de ville
sponse turneen eller stille produk
ter til rådighet. I lengeren ble fylt
med produkter som kunne hjelpe
til med energifrigjøring i bygg, i til
legg til Naturvernforbundets egne
brosjyrer og informasjon fra Enova.

Stort potensiale

Etter å ha vært pa flere byggmes
ser og i kontakt med utbyggere,
arkitekter og ingeniører konklude
rer I-Janne Gro med at det er stort

- 9tensiale i byggebransjen for ener
-irigjøring i bygg, og tipper at hun
har gitt tips til bygging av minst io
ooo boliger.

— Man møter mye motstand i
bransjen, selv om det også er mange
som er positive.

Hun forteller at hun har vært i
kontakt med flere som ønsker å gå
videre med miljøhus.

— Jeg håper jo det kommer en
holdningsendring, men her som
alle andre steder må det både pisk

og gulrot til. Hanne Gro mener at
pisken må være lovendringer fra
staten og flere kontroller, og gulro
ten ma være gode eksempelbygg og
gode stotteordninger fra for eksem
pel Enova.

— Og så må ferdighusprodusen
ter fa spesifikk støtte til utvikling,
avslutter hun.

Mens Miljøverndepar
tementet arbeider med
vern av naturskjønne
Holmvassdalen, trues
området av ulovlig
hogst og motorferdsel,
ifølge Naturvernforbun
det i Nordland.

Jostein Lorås, styremedlem i
Naturvern forbundet i Nord
land forteller at det har fore
gått både ulovlig hogst og
ulovlig motorferdsel i dalen.
Han sier at de har registrert
seks—syv trær som har blitt
felt ulovlig. Den som har
hogd trærne har prøvd å
dekke igjen sagsnittene med
mo se.

— Det er tydelig at den
som hogde er kommet
tilbake senere for å dekke
til spo rene fra udåden, sier
han.

Lorås sier han forventer
at Statsskog tar affære for
å finne ut hvem som har
utført hogsten.

Lorås har skrevet til
Statskog, Fylkesmannen og
Direktoratet for naturfor
valtning (DN) om det ulov
lige uttaket av tømmer, og
ønsker nå at Statsskog skal
anmelde den ulovlige hog
sten til politiet.

Holmvassdalen ligger i
Grane kommune, helt sør i
Nordland fylke. Det er regis
trert over 30 rødlistearter i

dalen, og stadig gjøres det
nye funn. Statsskog ønsker å
hogge ut skogen, men mens
verneprosessen pågår har
uttaket av skogen blitt lagt
på is etter avtale med DN.

Vil ikke anmelde

Jostein Saus i Statsskog i
Mosjøen sier til Natur &
miljø at de har registrert
at noen tar seg til rette på
Statsskogs eiendom og stje
ler tømmer.

— Og det er noe vi ikke
liker. Men vi har valgt å ikke
anmelde saken siden det er
såpass lenge siden hogsten
fant sted. Og vi vurderer det
slik at det vil bli vanske
lig å komme noen vei med
anmeldelsen.

Saus regner med at dette
er en sak som mest sannsyn
lig ville blitt henlagt, men
legger til at om det blir mer
hogst i området, så kommer
de til å se på saken på nytt.

— Samtidig er det veldig
bra at vi får vite om ulovlig
hogst, og Naturvernforbun
det i Nordland gjør en svært
god jobb med å rapportere
slike ting inn til oss, sier
Saus.

Leder i Norges Naturvern
forbund, Lars Haltbrekken,
sier at man kan spørre seg
hvordan dette området
hadde fått utvikle seg uten
innsats fra lokale skogvok

tere fra
Natur
vernfor
bundet.

Åpen
bom
I skrivene
til Stats
skog, Fyl
kesman

nen og DN forteller Lorås at
noen tidligere har laget en
flere hundre meter lang vei
inn i områdene med størst
artsmangfold. Området
hvor de fleste rødlisteartene
lever er stengt med bom,
men den står stadig på vidt
gap. Lorås mener hytteei
ere har kjørt inn og stått
parkert i flere dager uten å
bekymre seg om returen.

— En sti inn mot et hyt
teområde, som delvis går
gjennom verneområdet, er
gjort om til kjørbar stand av
hytteeiere, sier Lorås, som
sier at deler av denne veien
befinner seg innenfor eksis
terende verneforslag.

Wenche Fjeilstad i Fjell-
tjenesten opplyser at de var
på befaring i området tidlig
i oktober og fant spor etter
kjøretøyer.

— Men det vi fant var lov
lige spor etter kjøring som
Jernbaneverket hadde gjort,
forteller hun.

• Martin Ødegaard

SaOVAOMEN0E
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Ulovlig hogst og kjøring

Turneen Norges
Største Kraft
verk ute på
første oppdrag
under Bygg Reis
Deg-messen på
Lillestrøm.
F,l. H,nu L,w,k Kirk,,[.

Naturvernforbundet i Nord
land har funnet seks trær
som er hogd ned uten lov i
Holmvassdalen.

Miljørådgivere på turne
Det nærmer seg slutten for turneen Norges største kraftverk med temaet ener

gifrigjøring i bygg. Prosjektkoordinator Hanne Gro Korsvold antar at hun har gitt

råd om bygging til over 10 000 boliger.
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Nytt fra Naturvernforbundet

ØSTFOLD: Postadr.: Posthoks
220, 1702 Sarpsborg. Besoksadr
Fylkeshusc-t Sarpsborg. Til:
69 11 71 53, 6-post
niot.Ptnaturvern-ostfold,no, Web:
www.naturvern.no/ovtfold. Leder:
Ragnar Johnsen, Ti6 6913 21 34

OSLO OG AKERSHUS: Post- og
be.snksadr: Maridalsv. 120,
0461 Oslo. T16 22 38 35 20, Faks:
22 71 63 48, E-post. noarinoa.00,
Web: www.noa.no. Kontaktperson:
Anna Skog, 6-post:
anna. skog’n?gmafl. rom

HEDMARK: Postadr.: Postboks 139,
2301 Hamar E-post:
hedmarkcsnaturvern.no, Web:
wwsv.naturvern no/hedmark.
Konta/rtps-rson: Lars Mashlum,
Til? 62571008

OPPLAND: Postadr: Postboks 368,
2601 Lillehammer 6-post:
opptandi snaturvirrn.no,
$66 www.naturvcrn.no/opplrnd.
Leder: Kjell Fredrik Lovold, Til: 91
89 47 51(m), 6-post:
kjefrei ,online.no
BUSKERUD: Postadr.: 3322 Darhu.
Til? 32 75 05 04, Faks. 32 75 84 91.
E-post: buskerudrrnaturvern.no,

Web. www.naturvern.no/buskerud,
Fyikessekr.: Per Øystein Klunderud

VESTFOLD: Postadr.: v/Hans var
Nessir, Nedre Fjellterr. 13, 3157
Bark,sker. E-post:
vestfoldrsnaturvern.no, Web:
www.naturvern.no/vestfolcl.
Kontaktperson: Hans Ivar Nesss. Til?
33 31 33 42

TELEMARK: Post- og besoksad,::
Vetle Mulesv. 16,3944 Porsgrunn.
Til 35 55 79 54, (‘-post telemarks
natursern.no, Weh: www.naturvern.
no/telemark. Fyikessekr.: Beate
Jasperv

AUST-AGDER: Postadr.: v/Stig
Ruhach, Åsveien 5,4870 Grimstad.
6-post: austagderronaturvern.no,
Web www.naturvern.no/auvt-,’g-der

VEST-AGDER Po.stodr.. Postboks
718,4666 Kristiansand. Til?
38 02 52 04, Fax 38 02 46 33,
6-post: vestagdeeinaturvern.no,
Web www.naturvern.no/sest-agder.
Leder Torhjorn Fredriksen. Til
38261349

ROGALAND: Postadr- Postboks
441,4002 Stavanger, Besoksadr.
Sandviga 24, Stavanger. Til:
51 52 8811,Faks: 51 5288 15,E-
post: rogalandsanaturvern.no, Weh:
www.naturvern.no/rogaland Daglig
leder. Erik Thoring

HORDALAND: Postadr. Postboks
1201 Sentrum, 581 1 F3ergen,
Besoksadr: Jacohstjorden, Bryggen,
Bergen. Til? 55 30 06 60, Foks.
55 3006 50,
6-post: hordalsndr.unaturvern.no,
Web: www.naturvern.no/horda(and
Daglig leder. Nils Iiiri’ Skugtand

SOGN OG FJORDANE: Po.stadr.
Postboks 470,6853 Soi:ndal.
E-pot
soitnfjordansl.rn,stuisern.no, Web.
www.naturvern.noisognogfjordane
Fyikessekrirta:r Astrid Kalstveit, Til?
91 8078 99

MØRE OG ROMSDAL: Pnsasdr
v/Øystein Folden, 6630 Tngvoil.
6-post
rnoreromsdal(natu,vern,no, Web:
www.naturvern.no/moreogromsdal,
Leder: Øystein Folden, 71f:
71533331,91812542

SØR-TRØNDELAG: Pos- pg
besoksadr’ Sandg,sta 30, 7012
Trondheim. Til? 73 51 52 24, Faks.
73 51 27 27, 6-post: sortrondelarti.»
naturvern no, Web
www. natu rve ro. no/so r-t ro odda
Fyikessekreta:r. Moiten lngebrigtven

NORD-TRØNDELAG: Postadr.:
Postboks 132, 7702 Steinkjer. E
post: nordtrondelagronarurvern.
no, Web:
www. flat u ive rn. no/no rd-t ronde In g.
Leder. Per Flitberg, Til 90 51 50 46

NORDLAND: Postadr. Postboks
1447, $602 Mo i Rana. 6-post:
nordlandt n,iturvern.no, Web
www.naturvern.no/norcll:snd. Leder
Erling Solvang, Til: 95 25 40 75

TROMS: Post adr. Postboks 924,
9251 Tromsø E-post:
troms(.rnaturvern.no, Web:
www.natursern.no/troms
Leder: Stein Arnesen

FINNMARK: Postadr.: v/Vigdiv Sin,
Bergeby, 9840 Varangerbotn. E-post:
finnmarkc.onaturvern,no, Web: www.
naturvern.no/finnmark. Leder: Dag
T. EIgvin, Til? 78432011

BARE NTS HAV KO NTO R ET:
Postadr.: Postboks 10,8082 Leines.
Kontaktperson: Gunnar Album.
(--post: albumi.eonline rIO, Tif
75 778410, Faks: 75 778474
NATUR OG UNGDOM: Postadr.:
Posthoks 4783 Sofienberg,
0506 OSLO, &‘soksadr Torggata
34, Oslo, 6-post. infoi,inu.no, Til
23 32 74 00, Faks: 23 32 74 10.
Leder: Bord Lahsi
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NOA ønsker at skogbruket skal legges inn under markaloven.

Pris til Skogutvalget

NORGES
NATURVERNFORBUND

Posthoks 342 Sentrum

0101 Oslo, Norge
Besoksadr.: Grensen 9 8, Oslo
Bankg,ro: 787405 56001
TIl: 23109610
Faks 23109611
E-post: naturvern@naturvern.no

Internett wv5w.itattirvern,no

Medlemskontinge il

Hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter: kr 175,-

Familii’mediemskap (cv. inkl, ett medlemskap i Miljo,s::i’nteni-): kr 420,-

Student-/pensjorsistfamilie (ny. med Miljoal;entene(: kr 200,-

Livsvarig medlemskap (inkl. NatLir & miljø): kr 7000,-
Ms’dls-mmer av Norges Naturvernforbund er ,sutomatisk medlem ss det

lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

Finsefondets miljøstipend
2007 tildeles SkogutValget i
Naturvernforbundet for pro
sjektet De siste, gamle fjelisko
gene i Norge.

Prosjektet som er en del tv en
omfattende, felles nordisk strategi,
vil sammenstille data for kjente,

ikke-vernede naturskogsomrader,

og foreta ny kartlegging av poten

sielt verneverclige skoger, i Norge,

Sverige og Finland. Prosjektet vil

ogsa produsere en felles rapport

med oversikt over de gjenværende,

ikke-vernede naturskogsomradene

i Fennoskandia. Materialet skal bru-

kes for i fremme verø av de siste

fennoskandinaviske naturskogs

o ni radene.
1:insefondet er en uavhengig

stiftelse etablert i 1988, som gjen
nom utdeling av arlige stipendier,

ønsker å stimLtlere arbeidet for vern

av norsk fjellnatur.
Dette er Finsefondets i8. stipen

dieutdeling og inkludert arets pris

er det siden ‘990 delt ut

4 326 500 kroner. [ Finsefondets

styre sitter representanter opp
nevnt av Norges Naturvernforbund,

Den Norske Turistforening, Direk

toratet for Naturforval tning og

giverne.

Vil
redde
«Myra»
Sør-Trøndelag: Natur
vernforhundet i Sør
Trøndelag har vært pa
mote og befaring med
Miljoverndepartementet
i den sakalte Myra-saken
i Trondheim. Saken,
som har versert i flere år,
går ut på at Trondheim
kommune vil fjerne et
friluftsornrade og en
fotballbane for å bygge
boliger. Saken har nå
kommet opp i Miljø
verndepartementet.

Morten lngebrigtsen
i Naturvernforbundet i
Sør-Trøndelag forteller
at de setter sin lit til at
departementet vil over-
prøve Trondheim kom
mune.

—Vi håper at saken
kommer på bordet til
miljovernminister Erik
Solheim, sier Ingebrigt
sen.

Nytt
lokallag
i Søgne

. Vest-Agder: Det ferske
ste lokallaget i Natur
vernforhundet ble stiftet
i Sogne iS. oktober.
Informasjonssjef Kare
Olerud i Norges Natur
vernforbund var til stede
pa stiftelsesmotet og
holdt innledning med
«Lokalt miljøvernar
beid» som tema.

Markaloven
Oslo/Akershus: Regjeringen har
bestemt at det skal utarbeides L’n

egen lov for rern av Oslomarki,
og Naturvernfobundet i Oslo og
Akershus (NOA) kjempet’ mot det
industrielle skogbruket.

Mye av NOAs arbeid denne høs
ten har dreid seg om markalovun

som har horingsfrist 15. november,
forteller (jerrnund Andersen.

Kamp om

— Skogbruket ma legges inn
under markaloven, sier han.

— Utgangspunktet vart er at til
tross for 30 ar med egne forskrif
ter, klarer ikke forskerne å pavise
forskj eller i’nellom skogtil standen
i Osloarka og i andre skoger, sier
Gjermund Andersen i NOA, og
mener skogbruket må underlegges
strengere regler.

vind kraft

Rogaland: Fylkesdel
planen for vin dkraft i
Rogaland ble enstemmig
vedtatt, og Erik Thoring
i Naturvernforbundet i
Rogaland forteller at han
er positivt overrasket
over vedtaket, Han sier
at de har jobbet mye med
vindkraft, Fylkespoliti

kerne vedtok planen uten
endringer.

—De har styrt unna de
mest konfliktfylte områ
dene, sier Thoring

Han forteller at områ
dene er delt opp i såkalte
«ja» og «nei»-områder,
og at de fleste av dagens
planlagte vindkraftut

byggelser ligger i såkalte
«nei»-områder.

— Det var et klokt poli
tisk vedtak, og det skal
fylkespolitikerne ha hon
nør for, sier Thoring, selv
om Naturvernforhundet
likevel synes at planen er
for omfattende i forhold til
«ja»-områder.i

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen dersom listen
skal endres. Tlf.23 10 9610/15. E-post: dasnaturvern.no
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BLI MED PÅ
OPPTUREN
Norges Naturvernforbund er en sentral kraft i arbeidet for et mer miljø-

vennlig samfunn. Med over 18.000 lojale medlemmer og 600 innsats-

villige tillitsvalgte i over hundre lag er vi den største landsdekkende og

demokratiske rniljøorganisasjonen. Vi ser framskritt, men på viktige

ornrder som klimaendringer og tap av naturmangfold er utfordringene

dramatiske. Derfor må vi bli enda sterkere og trenger enda flere medlem

mer videre i dette arbeidet. Målsettingen er 25.000 medlemmer innen

utgangen av 2009. Vi har begynt på utfordringen, og klatrer oppover, men

er avhengige av medlemmenes hjelp i vervearbeidet. Husk at lokallag

beholder førsterskontingenten. For individuelle ververe har vi vervepre

mier, se naturvern .no/verveprern ier.

18.700?

Ih

NORGES
NATURVERNFORBUND
FRIENDS OF THE EARTH NORWAY

21.500?

www.naturvern.no



Tips til julegaver
I’II

‘iiio 9610

Fj elikniv
20 cm lang kniv dV utsokt kvalitet. Skaffet er laget

av masurbjork og eggeri er laget av 3 lags laminert
rusltrjtt stal. Forkli’ og slire i
ekte lar. Ordinær pris: 550,-
Medlemspris: 475,-
Vervepris: 2 medlemmer

Seks små
naturhåndboker
Blomster, Fisker, Fugler,
Trær og busker, Smakryp,
Spor og sportegn. Fra
Aschehoug.
Ordinær pris pr stk: 100,-
Medlemspris pr stk: 80,-
Vervepris: i medlem pr stk

Bergans ryggsekk
Lett, funksjonell 30—liters
kvalitetssekk. Ideell til
turer, skole og jobb.
Ordinær pris: 450,-
Medlemspris: 360,-
Vervepris: 2 medlemmer

Soppkniv
I oldeknn nied bi,rsti’ til
soppturen. 1-landtak i
tre og knivblad i rust—

[ritt stal med kam as—
veske.
Ordinær pris: 120,-
Medlemspris: 100,-
Vervepris: i medlem

T-skjorte
Lysebla, skogsgronne
og sorte kvali tets t—skjorter i oko—
logisk dyrket bomull. \i har
ingen plan(et) li. I:or denne pla—
net onskt’r ‘ å ta bedre vare pa!
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: i medlem

Globaliseringens Atlas
Om en truet planet, glohaliseringens vinnere og
tapere, langvarige internasjonale konflikter og
Asjas ustoppil ige vekst.
Ordinær pris: 200,-
Medlemspris: 160,-
Vervepris: i hovedmedlem

Fuglesang-CD
Dobbel CD ined 197 nordiske fugleartei;
enkelt a finne fram.

Ordinær pris: 295,- Medlemspris: 230,-
Vervepris: i medlem

Fugleplakater
I ire flotte fug]eplakater med art’ an] igstt’

fugler. 45x65 cm.
Ordinær pris: 60,- Medlemspris: 45,-

Sett med alle fire plakater:
Ordinær pris: 190,- Medlemspris: 140,-

L Vervepris: i medlem

100 norske naturperler
360 praktulle fargebilder og gode reiseskild ringer
av Norges nasjonalpa rker og veikjen te turist—

steder si m l’reikestolen, (ei ranger, Jostedals—
breen og Nordkapp. liortgjemte skatter og natur—
perler som mystiske Reinova i l’orsangi’r, ursko—

gen Ju tulhogget i I led marke og Jelo) a kulturla n—
skap. lier far man lyst til å reise rundt i lorge!

Ordina’r pris: 400,- Medlemspris: 320,-
Vervepris: 2 medlemmer

Lagersalg
Vi har ryddet pa lageret vart, og legger

en rekke av vare tidligere produkter

ut for salg: Bøker, brevpapir, leker

balkjeler, porselensboller mm

Noen av produktene kan du

fa gratis dersom du bestiller

andre varer.

Ga inn pa:

www.naturvern. no/butkk

klikk pa kategori “Lagersalg’

Å

Termos
Stalterrnos, 1 1

ined Natur r’rn—
forbundets logo.

Ordinær pris: 200,-
Medlemspris:

160,-
Vervepris:
I medlem

‘I
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ki Innlegg sendes til redaksjonen@naturvern.no — skriv «innlegg til Natur & miljø» i emnefeltet. Framtiden står på spill

REACH
doserer
galt
Hvorfor vil Norge gi fra
seg ansvaret for den
framtidige utviklingen av
kjemikalieregelverket til
EU-kommisjonen og EUs
nye kjemikaliebyrå i Hel
sinki?

Siste rest av egne nasjonale krav og
kontroll skal med kjemikaleregel
verket REACI-I erstattes av ett felles
registreringssystem for alle EU/
EØS-landene. Ilden Iljørnøy fikk

kan fortsatt godkjennes selv om det
finnes tryggere alternativer. Produ
sentene får ikke noe aktsomhets
ansvar. Regelverket dekker bare
o ooo av de omlag i 00 000 stoffene
som finnes på EU/EØS-markedet.

Massivt press fra kjemikaliein
dustrien har redusert rekkevidden
og horet smutthull i REACFI-regel
verket, slik at det omfatter mindre
enn én tredjedel av stoffene — og for
over halvparten av disse stoffene er
det ingen egentlige krav til testing.
Forordningen gjelder nye så vel
som eksisterende stoffer, og både
merking og bruk av kjemikalier.
Den trådte i kraft i EU i. juni, og det
arbeides nå med å innarheide den i
Norge gjennom EØS-avtalen. Norge
hør bruke handlingsrommet i EØS
til å forhandle om egne ordninger
der REACH-reglene er for svake.

eller importeres under ett tonn per
år, blir kravene til registrering og
testing dårligere enn i dag. REACH
reglene åpner dessuten i praksis for
at importen av stoffer spres på flere
aktører, som kommer under ett
tonnsgrensen. Verken EU eller SFTs
utredninger har omtalt hvordan
myndighetene vil forholde seg til
denne problemstillingen.

REACH åpner for fortsatt bruk av
farlige kjemikalier selv om det fin
nes tryggere alternativer:
I Det er bare de aller farligste stof
fene, de som er tungt nedbrytbare,
samles opp i naturens kretsløp og
det ikåe kan settes noen terskel
verdi for, som må erstattes der det
finnes alternativer.
• Kreftframkallende stoffer og kje
mikalier som kan skade arvestoffet
(mutagene) skal godkjennes selv
om det finnes tryggere alternativer,
så lenge produsent/importør kan
vise tilstrekkelig kontroll med stoffet
eller at den samfunnsøkonomiske
nytteverdien overstiger risikoen.
• Flormonforstyrrende stoffer
skal også tillates selv om det finnes
bedre alternat iver når kontrollen er
tilstrekkelig. Dette skal tas opp til ny
vurdering om seks år.

Konsekvensen av prinsippet om

tilstrekkelig kontroller at stoffer som
kan forårsake kreft, fødselsdefekter
og andre alvorlige sykdommer, fort
satt kan brukes i forbruksvarer selv
om det finnes sikrere alternativet
Det er godt dokumentert at farlige
kjemikalier fra produkter finnes
igjen i husstøv, regnvann, ville dyr
og vår egen kropp. I praksis er det
umulig å bruke farlige stoffer slik
at de ikke under noen omstendig
het utgjør fare for mennesker eller
miljø. Særlig når man tar i betrakt
ning vekselvirkninger med andre
stoff og at noen--som barn og gra
vide — er mer sårhare enn andre.

Miljømyndighetene under
press

Da REACI I var til behandling i EU
ble framtredende statsledere og ku
kommissærer mobilisert på indus
triens side, i en lobbykampanje
som i ettertid står som et grotesk
eksempel på det demokratiske

underskuddet i EU. Særlig heryktet
er det felles brevet som Englands
Tony Blair, Frankrikes Jacques Chi
rac og Tysklands Gerhard Sehroe

der sendte til EU-kommisjonens

president Romano Prodi høsten
2003, hvor de ha om en ytterligere
svekkelse av REACH.

Et lignende næringspress gjør seg
også nå gjeldende i EØS-hehandlin
gen. Statens forurensningstilsyn
legger opp til at REACH skal gjen
nomføres i Norge raskest mulig,
etter en høringsrunde gjennomført
midt i sommerferien. Arbeidet med
innlemmelse i EØS-avtalen har
skjedd parallelt med høringen, og
det er derfor grunn til å spørre om
høringsinstansene har noen mulig
het til å påvirke regelverket. Det er
uholdbart at SFT som miljømyndig
het lar seg presse av Norsk industri,
som sier rett ut at demokratiske og
helsemessige hensyn må vike for
eksportindustriens interesser og at

i for all del ikke må åpne for
I icindlinger.

Gjennomføringen av REACH
betyr en videre harmonisering av
kjemikalieregelverket i EU/EØS.
REACI-l skal fjerne alle nasjonale
restriksjoner fra og med i. juni
2013. Inntil da kan man bare
beholde strengere regler ved at de
meldes til KU-kommisjonen og ikke
er i strid med EU-reglene. Dette vil
sannsynligvis ramme forbudet mot
i 8 miljøgifter i forhrukerprodukter,
som SET nå arbeider med å innføre.

REACH legger opp til at beslut
ning om nye godkjennelser og
restriksjoner på stoffer skal tas
gjennom EU-kommisjonens komi
tologisystem. Norge kan følge dette
arbeidet, i tråd med EØS-avtalens
g erelle regler om ekspertsamar
beid, men har ingen formell inn
flytelse utover dette. Det er høyst
betenkelig at REACF1 flytter myn
digheten over den framtidige utvik
lingen av kjemikalieregelverket
også i Norge til EU-kommisjonen
og det nyopprettede kjemikaliehy
rået i I lelsinki.

En forordning fra EU, som
REACH er, skal innføres ord for
ord, men i EøS kan Norge likevel
forhandle om unntak og egne
ordninger. Et klart krav om suhsti
tusjon vil gi drahjelp til miljø og
forbrukerorganisasjoner i F-U som
arheider for å forbedre REACII i
årene som kommer. Samtidig som
det bedre vil sikre miljø og helse, og
stimulere til utvikling av tryggere
kjemikalier.

Verden
må nå toppen i utslipp

av klimagasser innen 2015

om vi skal ha sjanse til å
forhindre en temperaturøk

ning på mer enn 2 grader de neste
mo årene.

Årets rapporter fra ENs klimapa
nel er skremmende lesning, men
mye tyder på at klimaendringene
skjer langt raskere enn det som
antas av klimapanelet. I september
var sjøisen rundt nordpolen rekord-
liten, mye mindre enn under sist
rekordmåling for to år siden. Dette
skulle ikke skje nå, men først når
våre barn var store. I tillegg varsles
det om at konsentrasjonen av kli
magasser i atmosfæren allerede er
på et nivå som kan gi oss over 2 gra

ders oppvarming.
Situasjonen er

meget dramatisk
og det er vår felles
framtid som ligger i
potten når verdens
miljøvernministre og
endel finansministre
møtes på Bali til kli
maforhandlinger i
desember.

Sammen med
Regnskogfondet har
vi sendt brev til den
norske regjeringen
og bedt den sette
iverk nødtiltak for å
redusere de glohale
utslippene. Avskog

ning av regnskog står for 20-—25

prosent av de glohale utslippene.
I store utslippsland som Brasil og
Indonesia står avskoging for ca 7
prosent av deres totale klimagassut
slipp. Skal man bidra til en vesent
lig reduksjon i klimagassutslippene
fra fattige land, er det derfor avgjø
rende at man gjennomfører tiltak
for å stanse avskoging. I tillegg tar
vi vare på et rohust økosystem som
har en enorm artsrikdom.

Den kjente Stern-rapporten
anslår at det vil koste nærmere
30 milliarder kroner å stanse den
årlige avskogingen i åtte av de stør
ste regnskogslandene. Avskogingen
i disse landene utgjør 46 prosent av
den totale avskogingen i verden,
og hele 70 prosent av utslippene
fra avskoging. Totale utgifter for å

stanse all avskoging i ett år kan i
tråd med dette anslås til 6o milliar
der norske kroner.

Liknende beregninger fra miljø-
organisasjoner i Brasil viser at en
årlig utgift 3 milliarder norske
kroner i løpet av en sjuårsperiode
kan stanse all avskoging i brasili
ansk Amazonas.

Det er ikke en lett jobb å stanse
avskogingen og raseringen av
verdens regnskoger, men en rekke
sentrale land viser nå vilje til reelle
og effektive tiltak. Paradokset er at
det ikke finnes noen internasjonale
finansielle mekanismer som sti
mulerer til
omlegging av
den destruk
tive avsko
gingsprak
sisen i stor
skala. Uten
at noen land
går foran
og hevilger
vesentlige
finansielle
ressurser
til dette
formålet
vil konkret
fram>ranu ih leder, Norges
praksis være
umulig. Naturvernforbund

Norgc bør
påta seg en

foregangs- og pådriverrolle i dette
arbeidet.

Tenk om de ti rikeste landene
i verden dro til Bali og sa: «Vi tar
regninga, som et nødtiltak bevilger
vi pengene som skal til for å stanse
avskcgningen.» Det vil koste hvert
av disse landene 6 mrd hvert år.

Norge er et av verdens aller
rikeste land. Også neste år vil vi
sette av flere hundre nye milliarder
kroner inn på oljefondet. Tenk om
vår finansminister dro til Bali og
sa: «Vi vil bruke seks av disse mil
liardene på å hevare regnskog og
vi oppfirdrer de ni andre rikeste
landene til å gjøre det samme.»
Dette skal ikke komme istedet for
utslippsreduksjoner i Norge eller
forsinke tiltak her, det skal komme
i tillegg. Det har vi råd til når det er
vår felles framtid som står på spill.

• Innlegg

Av Heming
Olaussen, leder
Nei til EU og
Morten Harper,
utredningsleder
Nei til EU

ikke gjennom
slag for innspil
lene hun ga til
EU før vedtaket
av REACH. Kreft
framkallende og
hormonforstyr
rende stoffer

Nei til EUs leder
Heming Olaus
sen på Nei til
EUs landsmøte
2006. I bakgrun
nene utenriks
minister Jonas
Gahr Støre.

Tenk ôm
de ti rikeste
landene i
verden dro til
Bali og sa: ((Vi
tar regninga,
som et nodtiltak
bevilger vi pen
gene som skal
til for å stanse
avskogningen.»

Tilstrekkelig kontroll?

For nye stoffer som produseres
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- Jeg ma kjøre buss fordi det ikke er for
tau langs skoleveien, forteller Helene.
Bussturen tar tre minutter! Det hadde
vært fint a ga, men uten fortau er det far-
lig.

Maren (10 ar), Helene (10 ar), Inger (7
ar) forteller om skoleveien mellom
Klokkarstua og Steinerskolen pa Hurum.
Strekningen pa 3.1 km mangler fortau.

Inne pa et av møterommene pa
Stortinget hagler det med gode ideer til
hvordan vi kan gjøre skoleveiene tryg
ge re.

Stortingspolitiker Langeland noterer, og
roser miljøagentene. Vi trenger flere som
dere som bryr seg om miljøet, sier
Langeland. Sta pa videre og fortell andre
barn om deres miljøengasjement.

Langeland oppsummerer møtet og lover følgende: - Jeg skal

jobbe for mer penger til gang- og sykkelstier, flere fartsdum
per, fotografering av biler i soner med lav fartsgrense, og snu-

plasser for busser slik at barna kan ga i hvert fall det siste

stykket til skolen.

Gikk langs veien
Dagen etter, pa Ga til skolen-dagen, gikk fire voksne og syv

barn langs veien fra Steinerskolen til Klokkarstua pa Hurum.

Strekningen med 80 km/t har svinger og bakketopper som

gjør veien uoversiktlig og farlig. Miljøagentene hadde forbe
redt seg med plakater som stod ved veien. Pa grunn av sik
kerheten matte de ha følgebil. Pa bilen var en stor plakat hvor

det stod: OBS! BARN I VEIEN!

SA IFRA. Å STORTINGET
I1_ —

Dagen før Ga til skolen-dagen torsdag
18. oktober tok Halgeir Langeland fra
Transport- og kommunikasjonskomiteen
imot miljøagentene pa Stortinget. De
fleste barna i Norge har lyst til a ga til
skolen, men mange ma kjøre med mor
og far pa grunn av farlig skolevei

Julegaven som varer et helt år!
Har du et barn, barnebarn
tantebarn eller et annet
barn du er glad i og ønsker å
gi en hyggelig overraskelse?

Et medlemskap i Miljøagentene koster kun
100 kroner. Det heldige barnet får en
velkomstpakke til jul. I pakken er vårt siste
medlemsblad, velkomstbrev, plakat og en
overraskelse!
Så kommer bladet 6 ganger i løpet av 2008.

I - Lavere fartsgrenser,

flere gang- og sykkelstier,

flere fartsmålere,
var ønskene til miljoagentene.

O Miljøagentene er Norges ledende
miljøvernorganisasjon for barn
Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur,
utforsker sammenhengen mellom mennesker
og natur og utfordrer miljøsinkene.
Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv,
framtiden og at det nytter å gjøre noe.

Kristian, Joakim, Helene, Inger, Maren og Sofie inne i Stortingssalen sammen med

politiker Halgeir Langeland. Gjengen fra Hurum hadde med seg Miljøagent-kollegaer

fra Oppegard.

Bestill julegaven på Miljøagentenes nettsted

www.miljoagentene.no
Før I. desember.

Vi sender velkomstpakken med gavekort til
barnet og regningen til deg.
Enklere kan det ikke bli!
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Kontakt: TIf: 23 10 95 30 post@miljoagentene.no

Bli medlem ‘‘

www. miljoagentene. no J$AG!TENE
MED UETT TIL Å SI IFRA



•Quiz

_____

1 Erik Solheim har tatt over
Miljøverndepartementet etter
Helen Bjornøy, men hvem var
miljøvernminister i Bondevik
1-regjeringen fra 1997 til
2000?

2. Og hvem overtok depar
tementet etter henne i mars
2000?

3. I løpet av Bondeviks andre
regjering var det to personer
som styrte Miljoverndepar
tementet, fra to ulike partier,
hvem?

4. Nobeiprisen 2007 gikk til
Al Gore og IPCC. Hva står for
kortelsen IPCC for?

5. Og når ble IPCC opprettet?

6. Hvem mottok Nobels freds
pris siste gang den ble gitt til
miljøvernforkjempere?

7. Hvilket land er det mest
folkerike i Afrika?

8. Hvilke to politikere overtok
kunnskapsdepartementet
etter Øystein Djupedal?

9. Hvilke land ble medlem
av EF 1973, etter at Norge
stemte nei i folkeavstemnin
genil972?

10. Norge stemte nei igjen i
1994, hvilke land gikk inn i
EU den gang?

11. Hvor mange prosent av
den norske skogen er vernet?

12. Hvem har blitt ny stats
sekretær i Miljøverndeparte
mentet?

13. Hvor skal FNs klima-
forhandlinger finne sted i
desember?

14. Hvilket dyr i norsk natur
heter Ursus arctos på latin?

15. Hva er primærføden til
is bjørnen?

16. Hva heter hovedstaden i
Togo?

17. Hvilken humorist er
aktuell med klimaromanen
Monster?

18. Hva heter Norges tredje
største isbre?

19. Hvilket år var det var-
meste som er malt hittil i
historien?

20. Hva heter den vesle nor
ske øya som er kjent som ver
dens mest avsondrede sted?

Klima til jul

Klimadehatt kommer neppe til a ta jule
ferie. I desember er FNs klimakonferanse
på Bali, og rundt årsskiftet vil klimautstil
lingen Klima X apne pa Norsk Teknisk
Museum i Oslo.

— Vi har et designkonsept som skal
bringe naturen og elementene inn i utstil
lingen, sier Dag Andreassen, konservator
og prosjektlecler for Klima X, som lover at
de besøkende virkelig skal få føle klima-
endringene.

Klimautstillin
gen Klima X vil
åpne rundt års
skiftet og holde
på i to år.

—--—--- _J

Mauritius i fare

Utstillingen har vært planlagt siden i
fjor høst, og i\ndreassen forklarer at de
har tiiiiet det slik at den skulle komme
samtidig med rapportene fra FNs klima
panel IPCC.

På sin egen nettside kaller Norsk Tek
nisk Museum utstillingen for den viktig
ste, mest aktuelle og mest spektakulære
utstilling noen gang om klimatrusler og
klimalosninger. 0
Utstillingen tar utgangspunkt i at klima-
endringene er et faktum og at endringene
nå skjer så raskt at menneskenes økte
utslipp utvilsomt er en hovedårsak.
Andreassen forteller at publikum vil mote
klimaendringene på ulike nivaer.

— Vi har valgt en tredelt måte å na’rrne
oss klirnaendringene på.

Det første er en ovenfra og ned-modell,
hvor man far fakta om klimaendringene.
I-ler er det fokus kunnskap, forskning og
vitenskapens rolle i a skaffe kunnskap.
Og videre hvordan vitenskapelige data
danner grunnlag for modeller som bade

er snorkling, dykk ing, avfall
fra hoteller, vannskikjøring
i tillegg til klimaendringer
faktorer som påvirker kor
allrevene. Også turismen har
et enormt ansvar, forteller
frivillige organisasjoner på
Mauritius.

rekonstruerer fortiden og viser mulige og
san nsynlige fremtidsscena ri er.

Den andre delen vil være en jordom

seiling hvor man moter mennesker som
har merket klimaendrinene på kroppen.
Andreassen beskriver dette som en neden
fra og opp-tilnærm ing. — Denne delen vil
være et mote med sakalte klirnavitner fra
hele verden. 1-Ivor alle kommer fra er ikke
helt klart enna, men vi satser pa å ha stort
spenn på klimavitnene, og vil prove å få
mennesker fra ulike verdensdeler.

Klimavitnene er mennesker som selv

har merket klirnaendringene, som for
eksempel tørke eller forandring i regn
mønsteret, og de vil fortelle historiene
gjennom korte filmsnutter.

Andreassen sier at de også vil vise
nyproduserte kortfilmer som de har fått
laget spesielt til utstillingen i samarbeid
med den norske kortfilmskaperen Geir
Ilenning Hopland. Dette vil være den
tredje tilnærmingen, som vil gi en mer
kunstnerisk inngang til temaet.

Tidligere utstilling

Andreassen forklarer at de også vil være
nutlig å holde dehatter og foredrag i til
knytning til utstillingen.

— Vi holder på å snekre sammen et
program na, som vil gå i forbindelse med

forestillingen. Planen er at det vil være
relevante foredrag rundt en gang i

uka, forteller Andreassen.
Museet tilbyr også et
omfattende undervis

ningsopplegg for
grunnskole og

viderega
ende skole i

forbindelse
med utstil

lingen. Klima
X er planlagt fra

årsskiftet og fram til
november 2009.

Arne Næss
om norsk
naturfølelse
Boken «Naturlig rik» skrevet av
Mia Svagård, er en bok om norsk
naturfølelse med Arne Næss og
med utdrag av H. D. Thoreaus
livsfilosfi.

— .-\t så mange mennesker her i landet
har et så sterkt og inderlig forhold
til natur. Enn for eksempel sveitsere
eller svensker. Alt det andre, ja det
har jo også andre land og folk, sier
Arne Næss i boken, som tar for seg
nordmenns forhold til naturen.
Akkompagnert med bilder fra norsk
hverdagsnatur tatt av Bård Løken, en
av Norges dyktigste naturfotografer.
Løken bør for øvrig være kjent for
lesere av Natur 8 miljø.

I bokens første del tar Arne Næss
for seg nordmenns spesielle forhold
til natur, og hevder at det eneste spesi
elle ved norsk kultur er naturfolelsen.

Andre del av boken tar for 1-lenry
David Thoreau (t8i 7—62) som har
skrevet den berømte boka Walden
— Livet i skogene. Boken ble skrevet i en
hytte han selv hadde lagd, som lå ved
en innsjo nord for Boston. Der bodde
han i to år og viste i praksis at man
kunne ha et rikt liv med enkle midler
og i pakt med naturen. Svagård skriver
i boken at Thoreau er kjent som opp
hausmannen bak sivil ulydighet som
begrep og aksjonsform, blant annet i
kamp mot slaveriet. Thoreau hadde
en ideologisk basis som heskrives som
simple living, high thinking.

4Iiv... - - -

Snart åpner Norsk Teknisk Museum utstillin
gen Klima X, hvor de lover at de besøkende vil

4)’få kjenne klimaendringene på kroppen.

Tredeling

Forskere fra Mauritius
advarer turistindustrien
i landet mot at de ambi
siøse målene vil legge
for sterkt press på kor
allrevene.

Mauritius har et mål om å nå
to millioner turister i året,

Kjelke, 2007

teketøy for å akt på 5110. Stot utbredelse

Norge da det var snø uro vinteren.

mot dagens 900 tusen, skri
ver nyhetsbyrået Reuters. Et
mål forskere frykter vil skape
problemer for korallrevene,
og at for mange turister vil
gjøre at revene ikke blir
hærekraftige lenger.

Revene trues fra mange
hold. ifølge forskere på øya

0 No,5Tëkn5M

• Svar quiz

79 millioner trær på en dag
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Indonesia sier de vil nyhetshyrået Reuters at 2005, med skogområder
plante 79 millioner trær hele befolkningen vil ta på størrelse med 300 fot-
på en dag i forkant av del i aktiviteten. 1-lan sier ballhaner som ble hogd
FNs klimaforhandlin- videre at det helt sikkert ned hver eneste time. Mil
ger på Bali i desember. vil sette nasjonal rekord, jovernorganisasjoner er
28. november er dagen og muligens også ver- bekymret for de voksende
for treplantingen, som densrekord. palmeoljeplantasjene,
er en del av en global Landet er for øvrig delvis drevet av amhisiose
kampanje for å plante inneholder av en annen planer for biobrensel ode
en milliard trær som ble verdensrekord, som på legger landets regnskoger.
lansert under FXs kli- langt nær er like positiv. Deltakere fra 189 land
madiskusjon i Nairohi i I følge Greenpeace var ur forventet til Bali i
fjor. Ahmad Fauzi Masud Indonesia landet som desember for å diskutere
i det indonesiske skog- hadde raskest avskoging nye metoder for å stoppe
departementet sier til i verden mellom 2000 og global oppvarming.
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KOMMER
ønsker du å fylle huller i kunnskapen din
om klimaendringer, eller kjenner du noen du
mener kunne trengt en innføring? Eller har du
bare lyst til å gi en politisk korrekt julegave? Nå

kommer nemlig klimabøkene til bokhyllene.

Klimadehatten har ogsa nadd hokbransjen, og flere bøker

i ulike genrer har na kommet ut til de som er interesserte i

miljø- og klimaspørsmal. f re bøker som kommer omtrent

samtidig er alle ment a gi en mer eller mindre lettfattelig inn

føring i klimaspørsmålet. Bøkene er skrevet av folk som bor

være kjente for de som har fulgt med i debatten. Forfatteren

med størst kjendisfaktor er Sin Kalvig, som sammen med tAlen

Viste har skrevet boka himmel oq hav. Kalvig er meteorolog,

grunnlegger av Storm Weather Center og har jobbet fulltid med

klimaformidling gjennom foredragsturneen med samme navn

som boka. Medforfatter Ellen Viste er doktorgradsstipendiat i

meteorologi.
— For folk flest handler det om å bruke stemmeseddelen rik

tig: Velg politikere som ønsker å redde klimaet! Og aksepter at

det må tøffe tiltak til. Etter min mening er ikke rushtidsavgifter

tøffe tiltak. Slike ting må vii alle fall ønske velkommen, sier

Sin Kalvig i en pressemelding.

Journalistboker

De to journalistene Ole Mathismoen og Ingvild Tvervaag gir

også ut klimabøker denne høsten. Mathismoen har skrevet

miljøsalcen for Aftenposten i tjue år og gir ut boka Klima Hva

skjer. Mathismoen skriver i forordet at boken har ett formal,

nemlig å gjøre det enklere å forstå og delta i klimadehatten.

Mathismoen har tidligere gitt ut tre bøker om miljovern.

Boken Klima Xer skrevet av Ingvild Tvervaag og presenteres

i samarbeid med Cicero — Senter for Klimaforskning. Ogsa

den boken lover ä gi en grundig og lettfattelig innforing i kli

masporsmålet. Anders Conradi i Tun forlag kaller Klima Xfor

tabloidisert klimastoff.
— Det skal være en lett guide inn til forstaelsen av klimapro

blemet, sier han, og forklarer genren som avisform om et van

skelig tema.

Romanframgang

Dersom bøker om klimasporsmålet på over 300 sider

blir i meste laget, sa finnes det andre inngangen for den

som ønsker å lese om klima. ioo ting du kan gjørefor å rcd -

verden av Johan Tell gir rad om det tittelen på boka antyder.
v En del av tipsene har nok de fleste hørt før, som at man bør

ta toget og bytte til miljobil. Mens andre oppfordringer som

«Drikk vin» og «Sitt pent» kan være mer spennende â over

humor og klima settes sjelden i samme hås, men de som

vil ha en dose av begge deler kan fa med seg NRK- humorist og

tidligere Natur & miljø-tegner Knut Nærums nye bok Monster.

handlingen foregår i 2013, da isen har smeltet og ishjørnene

vandrer sørover i et Norge hvor Siv Jensen har blitt statsminis

ter. En hotellkonge som kan minne veldig om Petter Stordalen

spiller også en viktig rolle i boka.
Og den som ikke har fatt nok av Stordalen kan lese Kindercg

geffekten, oppfolgeren til fjorårets Kongepudler. Begge bokene

er skrevet av en anonym forfatter. Boka presenteres som en

kildesortert miljothriller om hoteilkongen l’etter Stordalen,

hvor man ogsa får møte Al Gore, Robbie Williams og Arnold

Schwarzenegger. Flandlingen utspiller seg på 1[afjell nord for

Lillehammer, hvor det er klart for apningen av verdens mest

miljovennlige skisenter.

• Martin Ødegaard AS BATTERIRETUR®
- Vi tar rodusentansvaretpå alvor

www. batteri retur. no
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holde.

Tilnærmet alle miljøskadelige batterier
kommer til resirkulering.
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BÆconomique
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Et abonnement pa Mi[jøjourna[en gir [eseren kunnskap og
oppdateringer pa miljofronten i he[e 2008. Vi fortsetter a
dokumentere tapet av arter i norsk natur, fo[ger regjer
ingens k[imapo[itikk nøye og gir en grundig dekning av
presidentva[get i USA. For a nevne noe.

Miljojourna[en er Norges eneste nyhetsmagasin om natur-
og mi[josaker. Vi skriver om arsakene, virkningene og
[øsningene pa miljoprob[emene. Vi har aktue[[e nyheter
fra inn- og ut[and, fy[dige temaseksjoner og er ti[ stede pa
internasjona[e mi[joforhand[inger. Og vi gar gjerne utenom
nyhetsbi[det for a gi deg sakene andre medier g[emmer.

Gi Mi[jojourna[en i ju[egave e[[er tegn et abonnement se[v.
Det koster kun 199 kroner ut 2008. Besti [[er du gave
abonnement far du et pent gavekort ti[ a [egge under
ju[etreet. Vi kan ogsa sende kortet direkte ti[ mottakeren.

Mi[jøjourna[en utgis av Norges Naturvernforbund og
redigeres etter redaktorp[akaten. 11 utgaver per ar.

El ieg ønsker a abbonere pa Mitjojournalen

Faktura sendes til

Mlljojournalen

-- -
Norges Naturvernforbund

Svarsending

O36

e-post: 0090 OSLO

Ettersendes ikke ved varig adresseend ring
Retu rad resse:
Natur & miljø
Boks, 342 Sentrum, 0101 Oslo, Norway

I

rnournalenwww.mi[jojourna[en.no

RES1U1E
Gi en mil.jøvennlig ju[egave i ar,
eller unn deg se[v et abonnement!
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