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Trues til taushet
Selv i Norge i dag kan ikke alle si hva de mener uten å bli møtt 

med alvorlige trusler og vold. Natur & miljø har snakket med 

flere som har blitt utsatt for trusler og vold, enten som politisk 
aktive på miljøsiden, eller som forskere eller forvaltere av natur 
og miljø. 

Natur- og miljøvern kan være kontroversielt. Vi kjemper mot 
store kapitalinteresser, inngrodde systemer og gammel sedvane 
som sier at naturen ikke har noen verdi, annet enn som kilde til 
materiell velstand for mennesker. Ikke alle vil ta inn over seg ny 
kunnskap om hvordan natur og miljø bør forvaltes, spesielt ikke 
hvis de taper penger på det eller må legge om livsstil og vaner. 
Den relativt store andelen nordmenn som tviler på menneske-

skapte klimaendringer er en påminner om dette.
Disse har selvfølgelig en rett til å ytre sin mening, på samme 

måte som miljøforkjempere. Verre blir det når det koker ned 
til hat, trusler og vold. Skiltet fra Elverum som er avbildet på 
side 9, der forskere blir minnet på at de ferdes på eget ansvar, 
er et grelt eksempel på hvordan man forsøker å bekjempe lovlig 
innsamling av kunnskap med trusler om vold. Enda verre er det 
når folk som er aktive i debatten blir vekket midt på natta med 

motorsag, og må gå med voldsalarm.
Dessverre er tonen i miljødebatten blitt stadig hardere, og 

er ekstra kraftig på nettdebatter der innsenderne kan være 
anonyme. At miljøforkjempere blir slått i hartkorn med nazister, 
selvmordsbombere og andre ytterliggående fanatikere er relativt 
dagligdags kost på flere fora. Samtidig er det betryggende at 
skognæringen ikke har hørt om lignende tilfeller av trusler fra 
miljøvernere mot skogeiere. Miljøsiden har alt å tjene på å holde 
avstand til trusler, voldsbruk og nedsettende karakteristikker.

I tillegg har miljøbevegelsen en utfordring i å få frem at våre 
løsninger faktisk er de beste for alle på lang sikt. Rovdyrene er 
en naturlig del av norsk fauna som vi har et spesielt ansvar for å 
ta vare på, og som kan bli en attraksjon for både lokalbefolkning 
og besøkende. 

Rovdrift på skogen vil ødelegge artsmangfoldet, noe som 
igjen kan føre til oppblomstring av nye skadedyr og sykdommer 
på skogen. Å la klimaendringene skure og gå vil på sikt bli langt, 
langt dyrere, og føre til mye mer lidelse, enn å gjøre de nødven-

dige kuttene nå.  
Kristian S. Aas / Redaktør
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REC Wafer på Herøya har hatt utslipp av 
kjemisk oksygenforbruk (KOF) som ligger 
skyhøyt over grensen i utslippstillatelsen. 
Det gjennomsnittlige utslippet for februar i 
år var 1772 kilo KOF per døgn. Utslippstil-
latelsen tillater enkeltdøgn med maksut-

slipp på 820 kilo. Årlig skal utslippet ikke 
overstige 630 kilo i døgnet. 

— ALVORLIG
— SFT ser alvorlig på at REC Wafer har hatt 
høyere utslipp av KOF enn utslippsgrensene 
tillater, står det i et brev fra SFT til bedrif-
ten i sommer.

Det dreier seg om ”sagmugg” fra sagin-

gen av såkalte wafere, det vil si tynne skiver 
bearbeidet silisium til bruk i solcellepane-

ler. Stoffene har havnet i fjorden som følge 
av flere alvorlige mangler ved bedriftens 
avløps- og renseprosess.

— Hvis utslippet av KOF blir for høyt 
vil det gi dårlig oksygenforhold i fjorden, 
noe som forringer vannkvaliteten og kan 
påvirke levende organismer, sier Lars Petter 
Bingh, overingeniør i SFT.

Frierfjorden i Grenland har vært sterkt 
belastet av forurensning gjennom flere tiår 
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Legger ned fabrikker

Det danske vindkraftselskapet Vestas legger ned 
to fabrikker i Storbritannia. Selskapet, som er 
verdens største produsent av vindmøller, kritiserer 
samtidig britisk vindkraftpolitikk, og mener gjen-
nomføringen av landets planer om utbygging går 
for tregt. Lokal motstand er en av grunnene til at 
utbyggingen av vindmøller i Storbritannia går mye 
tregere enn planlagt.  

Trabant blir el-bil

Øst-Tysklands nasjonalbil Trabant skal gjenoppstå 
som el-bil. Det melder E24. Den lille, forurensende 
og dunkende kultbilen brukes nå stort sett som 
turistattraksjon, men lekebilprodusenten Herpa 
har nå bestemt seg for å forsøke å relansere bilen 
som ny og miljøvennlig.
-- Dette er ikke en retrobil, det er en svært inno-
vativ bil, sier Jürgen Schnell, som er talsperson 
for prosjektet.
Trabant var i produksjon i mer enn 30 år, og det 
ble totalt produsert mer enn 3 millioner Trabanter. 
I dag arrangeres det Trabant-turer i flere østtyske 
og andre øst-europeiske byer, og bilen har en stor, 
nostalgisk fanskare. 

I KORTHET
Nyheter

SOLCELLEGIGANT 

FORURENSET FJORDEN

Solcellebedriften REC har i perioder sluppet ut mer enn 
dobbelt så mye forurensning enn tillatt til Frierfjorden. 
Statens forurensningstilsyn (SFT) ser alvorlig på saken.

Tekst: TOR BJARNE CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

med industriproduksjon. Miljømyndighe-

tene har spesielt fokus på fjorden og ønsker 
å begrense nye forurensninger til fjorden så 
mye som mulig.

BEGRENSER PRODUKSJONEN
For å holde seg innenfor utslippsgrensen 
har REC Wafer nå begrenset produksjonen. 
Ifølge en rapport selskapet sendte SFT i 
sommer ligger de nå innenfor utslippsgren-

sen. 

— Vi venter på en rapport fra REC Wafer 
om tiltak for å redusere utslippene. Bedrif-
ten er selv ansvarlig for å gjennomføre tiltak 
som gir tilstrekkelig lave utslipp før de øker 
produksjonen i anlegget. Dersom SFT ser 
at de kjører i gang en større del av produk-

sjonen med for høye utslipp, kan SFT treffe 
tiltak, sier Bingh.

— IMØTEKOMMER SFTS KRAV
— Vi har gjort en rekke tiltak og jobber 

seriøst med denne saken. Vi er i dialog 

med SFT og ønsker å imøtekomme alle 
SFTs krav. REC Wafer på Herøya har som 
en prioritert målsetning å unngå overskri-
delser av utslippsgrensen i fremtiden, sier 
Sondre Høidalen, fabrikkdirektør i REC 
Wafer på Herøya.

Herøya industripark, der REC er lokalisert. Frierfjorden til venstre.
FOTO: GUNNSTEIN LYE/FLICKR.COM
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Den norske rødlista 
fra 2006 er på 416 
sider, men om Erik 
Solheim får det 
som han ønsker, vil 
sideantallet være 
halvert i 2020.
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Miljø- og utviklingsministeren ønsker at 

antallet rødlistede arter i norsk natur skal 

halveres i løpet av de neste elleve årene. 
Og planen er ikke at mer asfalt og betong i 
norsk natur skal sørge for at den ene halv-

delen av de utrydningstruede artene dør ut, 
men at de ikke lenger skal være truede.

Erik Solheim sier til Natur & miljø at 
man har kommet til et veiskille i norsk 

naturvern, hvor man ser slutten av nye 
verneplaner i høyfjellet.

— Det viktige framover blir å bruke den 
nye naturmangfoldloven og virkemidlene 
som ligger i den, sier han.

FORSLAG FRA NATURVERNFORBUNDET
Naturvernforbundet har tidligere i år lan-

sert forslaget om at rødlista skal halveres, 
og generalsekretær Jan Thomas Odegard 
sier at det er gledelig at miljøvernministeren 

nå følger opp. 
— Vi tar dette som et signal om at skog-

vernet i Norge nå skal styrkes kraftig. Og et 
slikt løfte må kombineres med at vi må få 
kartlagt alle plante- og dyreartene i Norge, 
sier han.

Han mener det viktige nå er at regjerin-

gen har en plan som de er villige til å sette 
makt og ressurser bak. Odegard mener også 
at det ikke vil bli noen halvering av rødlista 

uten en kraftig opptrapping av skogvernet.

BØR ØKE TIL 10 PROSENT
I dag er 1,7 prosent av den produktive 
skogen vernet, mens forskerne anbefaler 4,6 
prosent for å sikre mangfoldet i plante- og 
dyrelivet. Samtidig har Norge skrevet under 
og forpliktet seg til det internasjonale målet 
om å verne ti prosent av alle skogtyper i 
verden innen 2010.

— Målet for neste regjeringsperiode må 
være å få vernet 4,6 prosent skog, og på litt 
sikt 10 prosent. Problemet i dag er at Norge 
ikke har noe mål for skogvern, i strid med 

sine internasjonale forpliktelser under kon-

vensjonen for biologisk mangfold, forklarer 
Odegard.

Han mener Norge ikke kan være bekjent 
av å være en sinke når det gjelder skogvern 

på hjemmebane, mens vi krever at andre 
land skal verne store skogområder av hen-

syn til klima og biologisk mangfold. 
— Vi krever en langt mer offensiv linje 

fra regjeringen på dette området, sier han.

— SKOGVERN VIKTIG
Solheim er enig i at skogvern blir et veldig 

viktig virkemiddel. Men han sier at også 

naturtyper og enkeltarter kan få spesielt vern.
— Ved å lage handlingsplaner for enkelt-

arter og utvalgte naturtyper er målet å gjøre 
artene så vanlige at man kan fjerne dem 
fra rødlista, forklarer Solheim. Han nevner 
hubro, hønsehauk, elvemusling og fjellrev 
som eksempler på arter som kan få egne 
handlingsplaner.

VIL KUTTE RØDLISTA

Nyheter

Tekst: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

Miljøvernminister Erik Solheim vil bruke sagen på rødlista. 
FOTO: JAN THOMAS ODEGARD
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— Nyhetstjenesten har et veldig tendensi-
øst utvalg av saker, særlig når det gjelder 
sakene som er klippet fra utenlandske kil-
der. Det er presentert på en statlig nettside, 
med direktoratets logo, men utvalget av 
nyhetssaker er tatt av en organisasjon som 
vil utrydde norske dyrearter, sier Arnodd 
Håpnes i Norges Naturvernforbund.

FAKTASIDE MED SLAGSIDE?
DNs rovviltportal er en faktaside om norsk 
forvaltning av rovvilt, med faktaopplys-

ninger om bestander, lovverk, politiske 
målsettinger og forvaltning. To interesseor-

ganisasjoner står steilt mot hverandre i rov-

dyrsaken: Foreningen våre rovdyr (FVR), 
som ønsker en mer solid rovdyrbestand, 
og Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk (FNR), 
som vil holde bestandene på et minimum 
og blant annet utrydde ulven i Norge. FNR 
mottar årlig 250 000 kroner fra direktoratet 
for å gjøre et utvalg av nyhetssaker som leg-

ges på Rovviltportalen.

— TROR DEN ER NØYTRAL
— Vi har påpekt flere ganger overfor DN at 
FNRs utvelgelse av saker heller mot propa-

ganda. Det er helt uakseptabelt at nyhets-

tjenesten blir presentert slik den gjør. Folk 
tror dette er et nøytralt, statlig utvalg av 
saker, mens det egentlig er FNR som styrer 
inntrykket, sier leder Birger Westergren i 
FVR.

FNRs leder Nils Solberg sier at de ikke 
bevisst forsøker å plukke oppslag for å 
underbygge deres egen sak.

— Vi legger ut 

alt vi finner som 
kommer fra begge 
sider, og legger også 
ut lenker til både 

saker og leserbrev fra 
blant annet Norges 

Naturvernforbund og 
WWF. Vi ønsker å gi 
et helt objektivt bilde 

av debatten, forteller 
Solberg.

ALLE KAN TIPSE
FNRs leder sier at 
alle, også vernesiden, 
er velkommen til å 

sende tips til nyhets-

saker og lenker til 

dem.

— Vi har i dag 

saker fra Norge, 
Sverige og Nord-

Amerika, og har ikke 
språkkunnskaper eller tid til å finne for 
eksempel finske eller russiske saker om rov-

dyr som vi kan legge ut. Hvis noen kunne 
ha hjulpet oss med det hadde nyhetstjenes-

ten blitt enda bedre og mer dekkende, sier 
Solberg.

DN FØLGER MED
Seksjonssjef Terje Bøe i viltseksjonen til DN 
sier at de følger med på hvilke saker som 
blir plukket ut til nyhetstjenesten.

— Vi har oppmerksomhet rundt dilem-

maet med at det gjøres et redaksjonelt 

utplukk av saker som presenteres på våre 
sider. Vi går ikke inn og redigerer hvilke 

saker FNR kan få legge ut, men ser at det 
sikkert er flere måter dette kunne ha vært 
løst på, sier Bøe.

Direktoratet innrømmer imidlertid at det 

nok kunne ha vært lurt å merke nyhetssiden 
slik at det går klarere frem at utvalget av 
saker ikke er gjort av Direktoratet, men av 
FNR.

Nyheter

ROVDYRMOTSTANDERE 

LAGER STATENS  

NYHETSTJENESTE

Tekst: KRISTIAN S. AAS
ka@naturvern.no

Nyhetstjenesten på Direktoratet for naturforvaltnings (DN) side ”Rovviltportalen” er 
satt sammen av Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, som blant annet vil utrydde ulven i 
Norge. Nå reagerer naturvernere og rovdyrforkjempere.

Utvalget av saker som presenteres på Direktoratet for naturforvaltnings 
nyhetstjeneste om rovdyr blir gjort av rovdyrmotstanderne i Folkeaksjo-
nen ny rovdyrpolitikk.
FAKSIMILE: DIREKTORATET FOR NATURFORVALTNINGS NETTSIDER WWW.DIRNAT.NO



Miljøorganisasjoner fra hele verden 
planlegger aksjoner og markeringer 
under årets klimatoppmøte i Køben-
havn. Det alternative toppmøtet Klima 
Forum 09 forventer 15 000 deltakere. 
Klima Forum 09 for organisasjoner, akti-
vister og andre interesserte skal holdes i 

København sentrum, og de venter minst  
15 000 deltakere på sine workshops og 
aksjoner. Arrangementet har fått 8 millio-

ner danske kroner i støtte for å gi et tilbud 
til alle aksjonister, aktivister og miljøorga-

nisasjoner som er ventet til København. 

100 000 I TOG
Allerede planlegges det aksjoner av alle sor-

ter under klimatoppmøtet. Nettverket Global 
Climate Campaign vil ha 100 000 personer 
i tog i København, i tillegg til at de arbeider 
for å få til markeringer i alle verdens land. 
Det kommer også til å bli store markeringer 

i Norge. Framtiden i våre hender har leid 
danskebåten, og arrangerer klimaseilas 12. 
desember. I forkant av seilasen blir det et 
seminar i Oslo, der blant annet IPCC-leder 
Rajendra Pachauri vil komme.

FAKKELTOG I OSLO
Natur og Ungdom har ikke begynt detalj-
planleggingen av sine virksomheter under 
København-konferansen. Nestleder Malin 
J acob lover likevel at det skal bli markerin-

ger både i Norge og Danmark.

— Vi vil delta på en demonstrasjon 
sammen med Teknisk museum og Norges 
Naturvernforbund, der det vil bli holdt et 
fakkeltog i Oslo. Vi vil også ta initiativ til 
flere markeringer i Oslo og andre nor-

ske byer i forkant av forhandlingene, og i 
København mens de pågår, sier Jacob.

Hun understreker at Natur og Ungdom 
bare vil delta på ikke-voldelige, fredelige 
aksjoner.

VIL STOPPE FORHANDLINGENE
Til nå har det vært mest kontrovers rundt 
gruppen Climate Justice Action. Dette er 
et nettverk som innbefatter flest tyske og 
nederlandske aktivister, som på sitt siste 
planleggingsmøte vedtok å gjennomføre 
en aksjon som har som siktemål å stanse 

forhandlingene i København. De mener 
en eventuell klimaavtale uansett vil bli så 

utvannet at den ikke vil være i stand til å 

hindre katastrofal global oppvarming, og at 
selve forhandlingene derfor er poengløse. 
Dansk politi har ifølge Politiken allerede 
rekvirert spesialstyrker, og er i full trening 
før klimaforhandlingene.
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Gir SV bunnkarakter  
på klima
NHO har laget karakterbok om de ulike partiene. 
SV får bunnkarakteren 1 på emnet klima og energi, 
mens klimaskeptiker-partiet Frp får karakteren 4, 
skriver Dagens Næringsliv. Nå reagerer tidligere 
NHO-topp Jens Ulltveit-Moe på karaktergivingen. 
Høyre-mannen Ulltveit-Moe sier SV er best på 
klima, og at han hadde vært lykkelig hvis karak-
tergivingen hadde vært omvendt.
NHO er redde for særnorske avgifter, som vil være 
en konkurranseulempe. Ulltveit-Moe mener noen 
må gå foran.
— Alle land bruker dette som argument. Noen må 
stikke hull på denne byllen. Da får vi etterhvert ikke 
særaustralske, særamerikanske og særnorske 
avgifter. Hvis vi ikke gjør noe, så er det mellom 
én og tre prosents sjanse for at hele planeten vil 
være ødelagt om 100 år. Det er en lav sannsynlig-
het, men en uakseptabel risiko, sier Ulltveit-Moe 
til Dagens Næringsliv.

Øko-squash med gift

Økologisk squash fra produsenten Sydgrönt i 
Helsingborg i Sverige inneholder plantevernmidlet 
endosulfan. Dette ble avdekket etter en kontroll 
utført av Livsmedelverket, det svenske Mattilsynet. 
Sydgrönts produkter selges stort sett i Sverige, 
men noe eksporteres også.

I KORTHET

www.hrs.no

90%
...av alt avfall som leveres til oss 

er ressurser som gjenvinnes!

Planlegger København-aksjoner

Det var flere aksjoner under klimatoppmøtet i Poznan i Polen i fjor. 
FOTO: OXFAM
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HÆRVERK OG TRUSLER I 

KAMPEN MOT NATURVERN

Natur & miljø har snakket med en rekke 

biologer, forskere, ansatte i miljøforvaltnin-

gen og miljøvernere for å kartlegge omfan-

get av trusler og sjikane. Resultatet viser at 
svært mange av dem som arbeider med rov-

dyr som ulv og bjørn utsettes for represalier 
fra rovdyrhatere. Et skilt som står oppslått 
ved en skogsbilvei utenfor Elverum gir et 
bilde av situasjonen: ”Forskere ferdes på 
eget ansvar”, står det. Store rovdyr og skog-

vern setter sinnene i kok i enkelte miljøer 

på bygdene. Her er historiene fra noen av 
dem som har fått føle hatet på kroppen.

Biologen Tom Hellik Hofton er en av 

Nyheter: Trues og sjikaneres

Hærverk, trusler og sjikane er en del av hverdagen til flere forskere og miljøforkjem-
pere som arbeider med truet norsk natur. De mest hatske motstanderne av rovdyr og 
skogvern går langt i sin kamp. Dette er en historie om vold, skremmeskudd, terror og 
drapstrusler. 

Tekst: TOR B. CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

forskerne som har jobbet mest med doku-

mentasjon av naturverdier i Trillemarka 
og andre verneverdige skoger. Det har ikke 

gått upåaktet hen hos de mest ytterliggå-

ende motstanderne av vern. Enkelte grunn-

eiere ser rødt når de møter ham. Da han var 

på vei ut i skogen i vår kom en kar på sykkel 
i full fart mot ham. Han skrenset, kastet seg 
av sykkelen og fløy på ham.

— Mannen grep meg i kraven, ristet meg 
og holdt knyttneven opp i ansiktet på meg. 
Han sa at han nok visste hva jeg drev med 
og at det kunne hende at han skulle samle 

noen folk og komme og ta meg, sier Hofton. 
— Det virker som enkelte har stor frykt 

for naturfaglig kunnskap, legger han til.

SKJØT SKREMMESKUDD
Det er ikke den første ubehagelige opplevel-
sen han har hatt i Buskeruds skoger. Møtet 

med en grunneier et par år tidligere sitter 
godt festet i minnet hans.

— Mannen skjelte og smelte og sa at jeg 

bare måtte passe meg fordi det var jakt og 
da kunne det hende jeg ble tatt av dage. Da 

han var kommet tretti meter fra meg, fyrte 

han av to skremmeskudd med geværet sitt. 

Jeg så ikke hvilken retning han skjøt, men 
det var liten tvil om at budskapet var rettet 
mot meg, sier Hofton.

Han forteller at det ikke er ofte han 
møter skogeiere ute i skogen, men at det 
særlig i Trillemarka-distriktet flere ganger 
har kommet til ubehagelig konfrontasjon. 
Likevel vil han ikke la seg skremme.

— Jeg tåler det, men det har ført til at jeg 
blir mer forsiktig. Jeg har blitt ganske hard-

hudet etter hvert, og lar meg ikke knekke 
fordi enkelte personer prøver å skremme 
meg. Jeg møter trusler og personhets med 
saklig argumentasjon eller taushet. Men jeg 

vil samtidig understreke at slike ekstreme 

reaksjoner og trusler absolutt er unntakstil-

feller, sier Hofton.

”EN KRIGSERKLÆRING”
At Hofton i enkelte kretser er forhatt finnes 
det skriftlig bevis for. Da det ble informert 
om at et offentlig, landsdekkende kartleg-

gingsprosjekt av bekkekløfter skulle utføres 
i Buskerud, sendte skogeiere av en bekke-

kløft i Nore og Uvdal klagebrev. I deres brev 

Hvordan en reagerer hvis en treffer 
slike personer i skogen tør vi ikke 
engang å tenke på.
Skogeiere i Buskerud i brev til Fylkesmannen vedrørende biolog Tom Hellik Hofton.

Biolog Tom Hellik Hofton har mottatt flere 
alvorlige trusler fordi han har arbeidet mye med 
dokumentasjon av naturverdier i Trillemarka.
FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN
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ÆRVERK OG TRUSLER I 

TURVERN

og fått bildekkene skåret i stykker, forteller 
Høgseth.

Han har ikke latt seg skremme.
— Det er en håndfull mennesker som 

tyr til slike metoder. For meg gir de bare en 
ekstra motivasjon til å fortsette arbeidet, 
sier Høgseth.

NOEN ORKER IKKE MER
Men det er ikke alle som takler represaliene 
like godt som Hofton og Høgseth. En for-

skerkollega av Høgseth tok truslene så alvor-

lig at han sluttet. Vi har også snakket med 

et medlem i Naturvernforbundet som har 
engasjert seg i rovdyrdebatten. Nå orker han 
ikke lenger å stå i skuddlinjen. Av frykt for 

til Fylkesmannen i Buskerud 17. juni 2008 
står det:

”Det er en krigserklæring å engasjere en 

person som Hofton. (…) vi kan ikke lenger 
ta ansvar for at slike personer ferdes trygt 
hvis de treffes på når registreringer blir gjort. 
Dette er ikke å regne som en trussel, men 
hvordan en reagerer hvis en treffer slike per-

soner i skogen tør vi ikke engang å tenke på.”

— STRAFFBART
Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisde-

partementet gjør det klart at sjikane, trusler 
og voldsbruk er straffbart. Hun sier også at 
det tar seg dårlig ut i et demokrati at folk 
som ytrer sin mening skal bli utsatt for slikt. 
At forskere på offentlige oppdrag opplever 
det, finner hun særlig alvorlig. 

— Personer som utfører tjenester for 
det offentlige har et utvidet straffevern, 
slik at de skal være trygge i sin jobb. Hvis 
de hindres i sitt arbeid eller trues, skal det 
prioriteres av politi og påtalemyndigheten, 
sier Aas-Hansen.

Hun oppfordrer alle som opplever sji-
kane og trusler om å anmelde forholdet.

IKKE POPULÆR I AURSKOG-HØLAND
Øistein Høgseth, som har forsket på gaupe 
og ulv i en årrekke, har både mottatt trusler 
og vært utsatt for hærverk på bilen.

— Når man bor i Aurskog-Høland og 
jobber med rovdyr, blir man ikke akkurat 
populær. Jeg har fått trusler om at jeg skal 
få så mye juling at jeg ikke kan stå på bena 

Dette skiltet har hengt et par år i Mobergetvegen i rovdyrtraktene utenfor Elverum.  
— Stusslig at noen må argumentere på denne måten, sier NRK-kjendis og grunneier Kari Toft til 
avisen Østlendingen. 
FOTO: ØSTLENDINGEN
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represalier vil han ikke stå frem med navn. 
— Jeg har hatt folk rundt huset. De har 

banket i veggen og startet opp motorsaga 
utenfor soverommet mitt om natten. Jeg 
har blitt oppringt til alle døgnets tider og 
fått ekle tekstmeldinger. Det har vært så ille 
at jeg har vurdert å flytte, sier medlemmet.

Han har ikke selv mottatt drapstrusler, 
men kjenner folk som har blitt truet på 
livet. 

UTLOVET DUSØR - BLE TRUET
Anne-Grethe M. Benning fikk tidligere i år 
en slik trussel på tekstmelding.

— Det sto at det burde vært skuddpremie 

på meg. Jeg oppfattet det som en direkte 
trussel og anmeldte saken til politiet, som 
fant frem til gjerningsmannen, forteller 
Benning. 

Benning har engasjert seg i rovdyrdebat-
ten som blusset opp etter at ulven Ivan for-

svant i Rendalen. Hun var blant dem som 
utlovte dusør til folk som kan gi tips som 
oppklarer ulovlig ulvefelling. Nå forbereder 
hun flytting fra Stavanger til Finnskogen for 
å leve i nærkontakt med rovdyrene. Det vil 
også føre henne nærmere rovdyrhaterne.

— Jeg har blitt oppfordret om å skaffe 
meg voldsalarm og satelittelefon, og det tar 
jeg alvorlig, sier Benning.

Flere av dem vi har snakket med 
understreker imidlertid at det kun er et lite 

mindre tall som tyr til ekstreme metoder.
— Det er viktig å huske på at det er et lite 

mindretall som lager mye bråk her. Man får 
inntrykk av at det er stor motstand mot rov-

dyr i bygdene, men det er det ikke. Under-

søkelser viser at et stort flertall ønsker 
rovdyr i norsk natur, sier den profilerte 
miljøforkjemperen Viggo Ree, som tidligere 
var talsmann for Foreningen Våre Rovdyr.

Han har selv blitt truet på livet av en 
svensk rovdyrhater. Mannen ble dømt i Sve-

rige og måtte betale en erstatning til Ree på 
10 000 kroner. 

 

Nyheter: Trues og sjikaneres

Anne-Grethe M. Benning har utlovet dusør for tips som fører til oppklaring av ulovlig ulvefelling. Nå vurderer hun å skaffe seg voldsalarm som  
beskyttelse mot rovdyrhaterne. 
FOTO: PRIVAT
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— Stort demokratisk problem 
Generalsekretær Jan Thomas Odegard 
i Norges Naturvernforbund mener trus-
selbruken representerer et betydelig 
demokratisk problem.
— Dette minner om forhold i land vi ikke vil 
sammenligne oss med. En rekke aktivister i 
Naturvernforbundet har vært jevnlig utsatt 
for trakassering. Det er fullstendig uaksep-

tabelt, sier Odegard.
Han forteller at den opphetede konflik-

ten fører til store problemer for Naturvern-

forbundets arbeid.
— I mange kommuner har vi ingen 

sjanse til å opprette lokallag på grunn av 
sjikane og trusler fra folk som ikke følger 
grunnleggende spilleregler, sier Odegard.

Han etterlyser langt større innsats, både 
fra politi og miljømyndigheter.

— Myndighetene har altfor lite fokus på 
dette. Politi og miljømyndigheter må nå 
rydde opp og iverksette tiltak som sikrer 
rettssikkerheten til forskere og miljøfor-

kjempere, sier Odegard.

— FULLSTENDIG FORKASTELIG
Miljøvernminister Erik Solheim reagerer på 
historiene Natur & miljø forteller.

— Det er fullstendig forkastelig hvis folk 
utsettes for slik sjikane og trusler. Dette er 
saker for politiet, og jeg vil oppfordre alle 
som opplever slikt til å anmelde det, sier 
Solheim.

— Har ikke Miljøverndepartem entet 

også et ansvar for å gjøre noe m ed dette?

— Hvis vi kan bidra til å løse opp i 
konflikter, så gjør vi gjerne det. Miljøvern 
vil bare fungere hvis man har en god dialog 
med folk i bygdene. Skulle det være behov 
for det, stiller jeg gjerne opp som fredsme-

gler, sier Solheim.

IKKE KJENT MED TRUSLER
Informasjonsdirektør Nils Bøhn i Norges 
Skogeierforbund er ikke kjent med trussel-
bruk i striden om skogvern.

— At det er opphisset stemning rundt 
Trillemarka-saken er vi kjent med, men vi 
har ikke hørt noe om trusler rettet mot for-

skere og miljøvernere. Hvis det forekommer 
er det selvfølgelig uakseptabelt, sier Bøhn.

Han har heller ikke hørt om at skogeiere 
skal være utsatt for slike ubehageligheter 
fra miljøforkjempere eller forskere.

— En av grunnene til at rovdyrkonflikten skaper engasjement 
er at folk i bygdene opplever at grunnlaget for bygdekulturen 
er under press, sier seniorforsker Kjetil Skogen i Norsk insti-
tutt for naturforskning.
Skogen har forsket på de samfunnsmessige sidene av rovdyrkon-

flikten. Han forteller at de har god kjennskap til represalier mot 
forskere.

— Jeg kjenner til folk som har blitt trakassert og har opplevd 
hærverk på biler. Det er nok ikke mange som tyr til slike midler, 
men det er like plagsomt for de forskerne det går ut over. 

— I ulveområdene er det lite sau, men mye konflikt. Det viser 
at det ikke er sauebønder som utgjør tyngdepunktet i rovdyrmot-
standen. Det er gjerne folk med røtter i det vi kan kalle den rurale 
arbeiderklassen. De ser på det moderne naturvernet som del av en 
invaderende urban kultur som truer den tradisjonelle levemåten, 
sier Skogen.

Konflikt rundt rovdyrene er imidlertid ikke et særnorsk fenomen.
— Det er store og alvorlige konflikter over alt hvor det er store 

rovdyr, og naturforskere utsettes også for trusler og hærverk i andre 
land. Jeg er redd konflikten om de store norske rovdyrene har kom-

met for å bli, sier Skogen.

MILJØKRIMINALITET OG TRUSLER
Økokrim har etterforsket miljøkriminelle i saker med ulovlig jakt på 
rovdyr. I dette miljøet er ikke bruk av trusler noen ukjent sak.

— På generelt grunnlag kan vi si at det er rimelig grunn til å anta 
at de som driver med ulovlig jakt er blant dem som står bak trusler, 
sier Antonio Poleo i Økokrim.

— Det er spesielt alvorlig at folk som har fått samfunnets tillit 
ved at de får bære våpen truer forskere som er på oppdrag for 
staten. Vi har også fått høre at folk som sitter på informasjon om 
ulovlig jakt på rovdyr blir utsatt for trusler, sier Poleo.

Bygdekultur under press

Det er fullstendig forkastelig hvis folk 
utsettes for slik sjikane og trusler.
Miljøvernminister Erik Solheim

Miljøvernminister Erik Solheim mener at bruk av 
sjikane og trusler er fullstendig forkastelig. 
FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN
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KAN MISTE 

HELE KULL

Gro van der Meeren, forsker ved Senter 
for havbruk ved Havforskningsinstituttet, 
sier til Natur & miljø at det er grunn til 

bekymring for at årets kull med hummer 
i oljesølområdet kan gå tapt som følge av 
grunnstøtingen til Full City utenfor Lange-

sund i sommer. 

I månedsskiftet juli-august klekker 
vanligvis eggene til hummeren langs kysten. 
Dette topper seg gjerne i løpet av noen få 
uker, gjerne i dagene før og etter ny- og 
fullmåne. 

— Larvene vil da befinne seg i de øvre 
vannmassene nær norskekysten opp til et 
par uker, før de søker inn til land og kyst-
linja i ytterligere noen få uker. Det er disse 
som vi frykter kan bli utsatt for oljen fra det 
grunnstøtte skipet, forteller Meeren.

— Disse larvene befinner seg i overflaten 
i cirka tre uker, på mellom en og ti meters 
dybde, før de søker mot bunnen og etable-

rer seg i skjul, forklarer Meeren. Humme-

ren lever typisk på steinete og røysete bunn, 
som det er mye av langs kysten akkurat der 
grunnstøtingen fant sted.

INGEN KATASTROFE
Til tross for skadene oljesølet kan gi sier 
Meeren at det ikke nødvendigvis er noen 

katastrofe for hummeren å miste et helt 
kull. Også av naturlige årsaker, som kalde 
somre, kan hele årskull dø ut. De voksne vil 
produsere nye kull med ett til to års mel-
lomrom.

— Vi vet ennå ikke konsekvensene med 

sikkerhet, men det er neppe grunn til 

bekymring på vegne av hummerbestanden 
på grunn av dette. Den har en livsstrategi 
som gjør at den skal tåle å miste et helt kull, 
sier hun. 

På tross av oljeulykken sier Meeren at den 
største trusselen mot hummeren er over-

fiske. Hun sier også at fullvoksen hummer 
neppe vil trues av oljeutslippet. Overbeskat-
ning bidrar til en historisk lav bestand av 

hummer og nyrekruttering er ønskelig.
— Hovedproblemet er at så få hummere 

rekker å bli fullvoksne. Hyppige, gode års-

kull er derfor likevel viktig, sier hun.

OGSÅ FARE FOR KYSTTORSK
Det er ikke bare hummeren som kan få 
problemer i etterkant av grunnstøtingen. 
Marin rådgiver i Norges Naturvernforbund, 
Per-Erik Schulze, forteller at oljesølet også 
kan gå utover den truede kysttorsken. 
Kysttorsken i Skagerrak har status som nær 
truet på den norske rødlista.

— Torskeyngelen står helt inne på grunt 
vann, hvor det er mye oljesøl. Akkurat nå er 
yngelen veldig liten, bare rundt 8 centime-

ter, så det er veldig liten påvirkning som 
skal til før de dør, sier Schulze.

Han mener at oljesølet kan gå utover den 
lokale bestanden. 

NESTEN HELT STILLE
Schulze sier at han også har merket atferds-

endringer hos sjøfuglene i området rundt 
Kragerø. 

— Det er nesten helt stille her nå, fortel-
ler han.

Nyheter: Oljeutslippet ved Langesund

Oljeulykken utenfor Langesund kan føre til at et helt 
hummerkull går tapt, uten at det nødvendigvis er noen 
katastrofe for hummeren.

Tekst: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

SITATER

”J eg tror gleden og entusiasmen hos 

bygdefolket kunne ha vært større dersom 
myndighetene hadde valgt å gå for verne-

forslaget som grunneiere, fylkesmann og 
tre kommuner gikk inn for.”
Ordfører Kari Ask (Sp) i Sigdal, til åpningen 
av Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat. 
(Nationen)

”Jeg frykter at alt fokuset på klimaet øde-

legger for miljøet. Det er ingenting vi kan 
gjøre for å endre klimaet, men miljøet kan 
vi redde.”

Per Engene, leder for ”Klimarealistene” som 
ikke tror på menneskeskapte klimaendrin-
ger, til Bergens Tidende.

”Man kan ikke si: «Vårt kjære Nordland VI 
og VII».”
Retorikkprofessor Daniel Heradstveit for-
klarer hvorfor Jens Stoltenberg bruker de 
tekniske betegnelsene på oljefeltene, mens 
andre bruker ”Lofoten og Vesterålen” for å 
beskrive det samme. (ABC Nyheter)

”Æsj, stemte ved et uhell nei på db.no-
spørsmålet om oljeboring i LoVe. Fint om 
noen motstandere kan stemme ja, for å 
veie opp.”
Odd Naustdal, informasjonssjef i Oljeindus-
triens Landsforening, på Twitter.

”Jeg reagerer på at med en gang det skjer 
en ulykke der nede i sør — der rikingene 
kjører kotelettbåtene sine og ligger på 
flytebryggene — blir det iverksatt viktige 
tiltak.”

Tord Lien (Frp) om norsk oljevernberedskap. 
(Adressa.no)

”Er det bedre om en prest varmer seg 
under dynen med en av samme kjønn enn 
om han eller hun varmes opp i stuen av 
en CO

2
-osende helvetesmaskin? Gud vet. 

Synd er det også at Paulus, som skrev brev 
til både romerne, efeserne og filipperne, 
aldri skrev brev til bilistene.”

Kjetil Bragli Alstadheim om kirkens miljøen-
gasjement. (Dagens Næringsliv)
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Han sier at det er få fugler som skriker, 
og at de som tidligere pleide å være i områ-

det har flyttet seg ut.
— Dyr er også vare for atferdsendringer 

og også fisk lukter olje og tungmetaller og 
trekker seg unna, forteller han.

Oljesøl i minst 36 verneområder 
Minst 36 verneområder 
har blitt tilgriset med olje 
etter lekkasjen fra skipet 
”Full City”.
— Det er spesielt kritisk 
at oljesølet har rammet så 

verdifulle naturområder, 
og det er stor sannsynlighet 
for at noen av områdene er 
skadet for lang tid framover, 

sier Janne Sollie, direktør 
i Direktoratet for naturfor-

valtning, til NTB. 
34 ulike fuglearter er rap-

portert med oljeskader, 
ifølge Norsk ornitologisk 
forening. Av disse er ær -
fuglen i særklasse hardest 
rammet, med over 1000 
oljeskadde individer. 

VG Nett har også meldt at 
det er oppdaget olje på en 
rekke ulogiske steder etter 

havariet. Ryddemannska-

pene tror enkelte kan ha 
benyttet seg av ulykken til 
å tømme eget oljeavfall på 
sjøen, for å legge skylden på 
”Full City”. De har imidler-

tid ikke tatt noen for dette.

Torskeyngelen står helt inne på 
grunt vann, hvor det er mye oljesøl.
Per-Erik Schulze, Norges Naturvernforbund

Per-Erik Schulze fra Norges Naturvernforbund var med på å samle inn oljeskadet fugl etter havariet. Han er bekymret for kysttorsken etter utslippet.
FOTO: NORGES NATURVERNFORBUND
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HVEM ER BEST FOR MILJØET?

Med mindre velgerne gjør uventede krumspring, blir Jens Stoltenberg, Siv Jensen eller Erna Solberg statsminister etter valget. Da Natur & 
miljø i forrige nummer vurderte partienes miljøpolitikk, kom ingen av dem særlig godt ut. Nå gir vi dem sjansen til å beskrive sin miljøprofil, så 
kan leserne dømme selv.

Fakta

Partiundersøkelse 

 
I Natur & miljøs vurde-
ring av miljøpolitikken i 
partienes valgprogram 
havner de tre partiene 
som kjemper om stats-
ministeren på bånn.  
 
SV: 20,5 av 25 poeng 
Venstre: 19 av 25 
KrF: 16,5 av 25 
Senterpartiet:16,5 av 25 
Ap:12,5 av 25 
Høyre: 10 av 25 
Frp: 5,5 av 25 
 
Se hele undersøkelsen 
på vår nettside:  
www.miljojournalen.no

Navn: Jens Stoltenberg, 
Arbeiderpartiet (Ap), 50 år 
Miljøhelt: Gro Harlem 
Brundtland

— Ja eller nei til petroleums-
utvinning i Lofoten/Vester-
ålen?
— J eg mener det er galt å 

bestemme seg før vi vet mer enn 
i dag. Hvis de faglige vurde-

ringene viser at det er for stor 
risiko ved leting utenfor Lofoten 
vil Ap si nei.  
— Nevn de tre viktigste tilta-
kene for å redusere utslip-
pene av klimagasser i Norge:
— CO

2
-avgiften og klimakvote-

systemet vil bidra til de største 
reduksjonene. I tillegg vil ny 
teknologi for karbonfangst og 
lagring kunne få stor betydning.  
— Satsning på fornybar 
energi:
— Storstilt forskningsprogram, 
betydelig økning i bevilgningene 
til vindkraft og andre fornybare 
energikilder og langsiktige og 

forutsigbare rammebetingelser. 
Vi vil ha økt bruk av bioenergi 

og bidra til flere fjernvarme-

anlegg og biokraftanlegg. Vi 
vil også arbeide for et grønt 
sertifikatmarked som omfatter 
Sverige og på sikt også de øvrige 
nordiske og europeiske landene.  
— Satsning på jernbane:
— Mulighet for høyhastighets-

tog skal nå utredes. Utrednin-

gene som skal gjennomføres, 
skal ha bygging av høyhastig-

hetsbane som siktemål.  

— Satsning på skogvern:
— Ap vil sikre naturområder 
lovmessig vern mot utrydding. 
Vi vil stanse tapet av biologisk 
mangfold og øke barskogvernet. 
— Ja eller nei til vannkraftut-
bygging i vernede vassdrag?
— Vi er åpne for en skånsom 
oppgradering og utbygging av 
vannkraft der dette ikke fører til 
store naturinngrep.  
— Hvilken plass skal rovdy-
rene ha i norsk natur?
— Ap vil ha levedyktige rovdyrs-

tammer i Norge, og utøve en 
aktiv og målrettet rovdyrforvalt-
ning slik at konfliktnivået blir 
redusert. Vi vil også ha gode 

erstatningsordninger.

— Stiller du deg bak FNs 
klimapanels konklusjon om 
menneskeskapte klimaend-
ringer? 
— J a. 

Hva ønsker du å bli husket 
for hvis du får fire nye år som 
statsminister?
— Jeg ønsker å bidra til at vi får 
en ny internasjonal klimaavtale. 
Det er avgjørende for at verden 
skal klare å løse klimakrisen.

JENS, ERNA ELLER SIV:

Navn: Erna Solberg, Høyre 
(H), 48 år 
Miljøhelt: Børge Brende

— Ja eller nei til petroleums-
utvinning i Lofoten/Vester-
ålen?
— Ja, men med strenge miljø-

krav. 

— Nevn de tre viktigste tilta-
kene for å redusere utslip-
pene av klimagasser i Norge:
— Kraftig satsing på forskning 
og utvikling av mer klimavenn-

lig teknologi. Strengere krav til 

transportsektoren. Alle trans-

portmidler i det offentlige kol-
lektivnettet skal kunne benytte 
utslippsnøytrale drivstoff innen 
2012. Øke vrakpanten for eldre 
kjøretøy og innføre miljøbilpre-

mie ved kjøp av nye kjøretøy 
med lave utslipp.  
— Satsning på fornybar 
energi:
— Jeg vil innføre en ordning 
med grønne sertifikater for økt 
kraftproduksjon fra fornybare 
energikilder. Dette bør helst 

skje i samarbeid med andre 

land, og i første omgang med 
Sverige. 

— Satsning på jernbane:
— Jeg vil styrke lokalbanetil-
budet i de folkerike områdene 
og bygge ut dobbeltspor og 
krysningsspor, spesielt på 
intercity-strekningene. Jeg vil 
stille meg positiv til et moderne 
høyhastighetsjernbanenett hvor 
driftskostnadene kan dekkes av 
inntektene, og raskt igangsette 

Vil bidra til klimaavtale Teknologi og fornybar energi

Tekst: TOR BJARNE CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no



 / 15

VEM ER BEST FOR MILJØET?

Med mindre velgerne gjør uventede krumspring, blir Jens Stoltenberg, Siv Jensen eller Erna Solberg statsminister etter valget. Da Natur & 
miljø i forrige nummer vurderte partienes miljøpolitikk, kom ingen av dem særlig godt ut. Nå gir vi dem sjansen til å beskrive sin miljøprofil, så 

en samlet handlingsplan for 
dette. 

— Satsning på skogvern:
— J eg vil øke bevilgningene til 

skogvern for å sikre det biolo-

giske mangfoldet.  
— Ja eller nei til vannkraftut-
bygging i vernede vassdrag?
— Ja til utbygging av mini- og 
mikrokraftverk i vernede vass-

drag. 

— Hvilken plass skal rovdy-
rene ha i norsk natur?
— Vi skal sikre overlevelsen av 

de fire store rovdyrene, bjørn, 
ulv, gaupe og jerv, og kongeørn. 
Bestandenes levedyktighet skal 
vurderes på skandinavisk nivå. 
— Stiller du deg bak FNs 
klimapanels konklusjon om 
menneskeskapte klimaend-
ringer?
— J a. 

— Hva ønsker du å bli husket 
for hvis du får fire år som 
statsminister?
— For å ha tatt initiativ til en 
massiv satsing på ny klimavenn-

lig teknologi og for å ha fått ny 
fart på utbyggingen av fornybar 
energi.

Navn: Siv Jensen, Frem-
skrittspartiet (Frp), 40 år 
Miljøhelt: Enkeltpersoner 
som tar miljøet på alvor.

— Ja eller nei til petroleums-
utvinning i Lofoten/Vester-
ålen?
— Vi ønsker å åpne for petrole-

umsvirksomhet i dette området.  

— Nevn de tre viktigste tilta-
kene for å redusere utslip-
pene av klimagasser i Norge:
— Satsning på fornybare energi-
kilder, økt energieffektivisering 
gjennom teknologinøytrale 
støtteordninger og satsing på 
CO

2
-rensing.

— Satsning på fornybar 
energi:
— Vi ønsker videre utbygging av 
vannkraft, både i eksisterende 
vassdrag og i nye vassdrag. 
Vi ønsker utbygging av vind-

kraft både på land og til havs, 
forutsatt at det kan forsvares 
samfunnsøkonomisk.  
— Satsning på jernbane:
— Frp satser på jernbane både 
til persontransport og godstran-

sport over lange avstander. Frp 
prioriterer derfor dobbeltspor 
Oslo-Halden, Skien og Lille-

hammer samt kryssingsspor. 
Frp ønsker ikke lyntog i Sør-
Norge, folk bor for spredt.   
— Satsning på skogvern:
— Vi er positive til opprettelse 
av naturreservater, naturparker 
og lignende, men prinsippet om 
”vern gjennom bruk” skal leg-

ges til grunn. Ved vern av store 

områder bør det i hovedsak 

være offentlige eiendommer. 
— Ja eller nei til vannkraftut-
bygging i vernede vassdrag?
— Vi er positive til utbygging av 
lønnsomme og miljøtilpassede 
prosjekter i vernede vassdrag.  
— Hvilken plass skal rovdy-
rene ha i norsk natur?
— Det bør søkes opprettholdt en 
bestand av jerv, bjørn og gaupe. 
Forvaltningen må skje lokalt 
der en har forutsetning for å 
vurdere situasjonen.  

— Stiller du deg bak FNs 
klimapanels konklusjon om 
menneskeskapte klimaend-
ringer?
— Vi velger å være føre var ut 
fra FNs klimapanels konklusjo-

ner. Vi ønsker en bredere debatt 

som slipper også de som er 
skeptiske til FNs klimapanel til. 
— Hva ønsker du å bli husket 
for hvis du får fire år som 
statsminister?
— At jeg ledet en Frp-regjering 
som tok folk på alvor og som 
løste krisen i helsevesenet og 

eldreomsorgen, og som bygget 
effektive, trygge og miljøvenn-

lige veier, uten bompenger.

eknologi og fornybar energi Helse, eldre og ikke bom
Jens Stoltenberg, Ap.
FOTO: ARBEIDERPARTIET

Erna Solberg, Høyre.
FOTO: TOMAS@ICU.NO

Siv Jensen, Frp.
FOTO: BÅRD GUDIM
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Hvem:
Liv Holmefjord

Hva:
Direktør i Fiskeridirektoratet.

Hvorfor:
Har anbefalt full stans i fiske av ål.
Arbeider for å begrense fisket av kyst-
torsk. 

PORTRETTET

16 / 
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Etter et drøyt år som toppleder i Fiskeridirektoratet har Liv Holmefjord hisset på seg 
mange fiskere ved å frede ålen og foreslå restriksjoner på fisket av kysttorsk. 

Tekst: TOR BJARNE CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

— Vi prøver å få til en balanse hvor vi både tar 
hensyn til økosystemene og til dem som skal leve 
av det havet har å gi, sier Holmefjord.

På rødlisten fra 2006 står det 14 arter som 
fortsatt beskattes. Det ble i fjor fisket rødlistefisk 
for godt over en halv milliard kroner. Fiskeridi-
rektøren mener ikke at det er noe mål i seg selv 

å stanse alt fiske på arter som er truet. På den 
annen side er en hun ikke redd for å gå inn for 
tiltak som direkte rammer fiskere.  

ANBEFALTE FISKEFORBUD PÅ ÅL
— Vi har ikke noe ønske om å utrydde fiskerne, 
men for at de skal ha et levebrød i dag og i fremti-
den, må vi sørge for at artene forvaltes bærekraf-
tig, sier Holmefjord. 

I løpet av hennes korte tid som fiskeridirek-

tør er ett fiskeslag føyd til forbudslisten. Etter 
generasjoner med ålefiske blir det full stans i alt 
kommersielt fiske fra og med 2010. At det skjer, 
må fiskeridirektøren være med å dele æren, eller 
skylden, for. Da utvalget som skulle vurdere saken 
la frem sin rapport, anbefalte hennes egne ansatte 
bare en begrensning av fisket. Likevel valgte Hol-
mefjord å høre på rådet fra forskerne og anbefalte 
full stans i ålefisket.

— Jeg har absolutt fått reaksjoner fra ålefis-

kere som synes vi har tatt for lite hensyn til deres 
situasjon. Jeg kan godt forstå at de reagerer, men 
for oss har det vært viktig å få mer kunnskap om 
ålen. I årene som kommer skal vi ha et overvå-

kingsfiske for å se hvordan bestanden utvikler seg. 
Så får vi se om det vil være mulig å åpne fisket 
igjen på sikt, sier Holmefjord.

VIL HJELPE KYSTTORSKEN 
Fiskeridirektoratet har også foreslått å begrense 
fisket av kysttorsk i sør. Bestanden av kysttorsk i 
Skagerrak er dramatisk redusert de siste årene, og 
den står oppført som nær truet på rødlisten. Gjen-

nomføres tiltakene, frykter fiskere i Oslofjorden at 
det blir kroken på døra. Fiskeridirektoratet vil påby 
bruk av sorteringsrist med maksimal spileavstand 
på 19 millimeter i trålfiske etter reker og kun tillate 
fiske etter sjøkreps med teiner innenfor fire nau-

tiske mil av den såkalte grunnlinjen. Det vil bety 

slutt på inntektsbringende bifangst for fiskerne. 
Forslaget er nå ute på høring, og endelig vedtak 
blir fastsatt av Fiskeridepartementet.

Når det gjelder den sterkt truede kysttorsken i 
Nord-Norge har myndighetene valgt ikke å høre 
på forskerne, som anbefaler full stans i fisket.

— På kysttorsk nord for 62. breddegrad har vi 
innført en del begrensninger, men valgt å tillate 
fiske. Forbyr vi fiske på kysttorsk der, så stanser 
vi også fisket etter en rekke andre fiskeslag, og det 
vil ramme næringen tungt. Det er et mål for oss å 
ha en forvaltning som både sikrer verdiskapning 
og biologisk mangfold. Da godtar vi at det vil ta 
litt lenger tid å bygge opp bestanden. Det er ned-

satt en egen kysttorskgruppe som ser på tiltak for 
å bedre situasjonen for kysttorsk i nord. I løpet 
av høsten vil vi vurdere hvilke reguleringer vi vil 

foreslå for 2010, sier Holmefjord.

FORNØYD FISKERIDIREKTØR
Direktoratet vurderer også om det skal iverksettes 

tiltak for andre utsatte fiskeslag. 
Ellers er fiskeridirektøren ganske fornøyd med 

den norske fiskeriforvaltningen.
— Det står rimelig bra til med norske fiskebe-

stander. Det betyr ikke at alle fiskeslagene er like 
godt forvaltet, men man har hatt en god hånd 
om de store og viktige bestandene. Det står for 
eksempel svært bra til med norsk vårgytende sild 
og torsken i Barentshavet, sier Holmefjord.

Ifølge den nye havressursloven er forvaltnin-

gen forpliktet til å ta en gjennomgang av alt liv i 
havets økosystemer for å finne ut hvilken tilstand 
de enkelte artene befinner seg i. Nå arbeider Hol-
mefjord og hennes ansatte med hvordan man skal 
løse utfordringen. 

— Vi kan ikke se like nøye på alle arter. Det blir 
en avveiing mellom kost og nytte, sier hun.

Å SEG FISKERNE

Det står rimelig bra til med  
norske fiskebestander. 
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Bøker

FRA TSJERNOBYL 
TIL LANGESUND

Holden/Linnerød/Schlaupitz: 
”Transport og miljø” (Tapir)

Ingrid Storholmen: ”Tsjernobyl-
fortellinger” (Aschehoug)

Mohr/Øien: ”Los-Reinert og fuglehospitalet” 
(Cappelen Damm)

En fagbok, en dokumenta-
risk, poetisk prosabok og en 
barnebok. Spennet er stort i 
høstens miljølitteratur.
Forfatter Siri E. Mohr aspirerer 
til norgesrekord i god timing 

med boka Los-Reinert og fugle-

hospitalet. Historien er som 
klippet fra Sørlands-kysten etter 
”Full City”-havariet, og selv om 
det er vel mye skyting for de 
minste er boka topp illustrert, 
spennende og informativ. 
Ingrid Storholmens Tsjerno-

by lfortellinger er en dramatisk 

samling tekster som spinner 
rundt vår tids største kjerne-

kraftulykke, og samtidig er et 
innlegg mot å bruke atomkraft 
som klimatiltak. Den inneholder 

skremmende bilder fra forskjel-
lige vinkler om konsekvensene 

av en atomulykke. 
Er det egentlig mulig med 
miljøvennlig transport? Ingen 
annen sektor bidrar til et så 

bredt spekter av miljøproble-

mer, hevdes det bak i boka 
Transport og m iljø. Forfat-
terne gjennomgår flere mulige 
løsninger, og konkluderer med 
at det vanskeligste er å ta det 

første steget.
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FULL STRID 
OM NORSKE 
BJØRNER

 / 19

Mens andre land flytter sauene ut av rovdyrområder, sendes tusenvis 
av sauer til den visse død i norske skoger. Samtidig skytes det flere 
fredede bjørner enn på lenge. Merkelig politikk, mener man i 
andre land. 
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HØYESTE FELLINGST
I vår serie om truede arter har turen kom-
met til bjørnen. Siden 2007 er over tretti 
bjørner i Norge skutt. Fellingstallene har 
ikke vært så høye på flere tiår. 

Tekst: TOR BJARNE CHRISTENSEN
tbc@naturvern.no

Fakta

Eurasisk brunbjørn  
(Ursus arctos) 

• Sterkt truet, Norsk 
Rødliste 2006
• Skuddpremie frem til 
1932.
• Totalfredet i 1972
• Norsk bestand: 120 
(minimumstall)
• Utbredelse: Grense-
områder i Hedmark, 
Midt-Norge og Øst-
Finnmark.
• Føde: Bær, maur, elg 
og andre klauvdyr (sau), 
urter og gress. 
• Vekt: 100 - 350 kilo
• Leveområde: Skog el-
ler lavtliggende fjell.
• Levealder: Kan bli over 
30 år

01

Hittil i sommer er åtte bjørner felt. 
Før året er omme blir tallet tro-

lig langt høyere. Sauenæringen, 
Senterpartiet og Fremskrittspartiet 

er samstemte i kravet om en stor nedskyting. Får 
de det som de vil, går det sterkt utrydningstruede 
rovdyret tøffe tider i møte.

SP OG FRP KREVER NEDSKYTING
— Det er skandaløst at det felles så lite bjørn 
som nå, uttalte Tord Lien (Frp) til Nea Radio i 
sommer. Senterpartiet tatt til orde for å skyte ei 
bjørnebinne med unger. Partiet vil også redusere 
bestandsmålet til en tredel, fra femten til fem yng-

linger. Kravet kommer til tross for at bestanden 
er langt fra å være levedyktig og langt fra målet 
Stortinget har satt. I fjor ble det bare registrert 
én yngling i Norge. Uten bjørnene i Sverige og 
Finland ville det ikke vært bjørn i Norge. 

DØDSDØMT UTEN NABOENE
— Hvis man hadde satt opp et gjerde langs 
norskegrensen ville bjørnen i Norge vært døds-

dømt. Vi har bjørn i Norge fordi Sverige og 
Finland fører en helt annen politikk, sier Jon 
Swenson, som er vitenskapelig leder for Det skan-

dinaviske bjørneprosjektet.
På midten av 1800-tallet vandret nesten to 

tredeler av Skandinavias bjørner i norske skoger. 

På den tiden var det mer enn 1500 bjørner her til 
lands. Skuddpremie og massiv jakt førte imidler-

tid til at Europas største landlevende rovdyr ble 
så godt som utryddet i Norge. I våre dager lever 
bjørnene igjen godt i Skandinavia, men situa-

sjonen i Norge og Sverige kunne ikke vært mer 

forskjellig. Mens de svenske skogene er tilholds-

sted for mer enn tre tusen bjørner, er det bare 
120 i Norge. Hvorfor er det slik? Svaret er enkelt. 
Dette handler om retten til å ha sauer ubevoktet 

på utmarksbeite. 

— SAU OG BJØRN GÅR IKKE SAMMEN
— Å ha ubevoktet sau og bjørn i samme område 
går ikke. Det er flere land som har forsøkt det, 
men det har vært mislykket over alt. Det er derfor 
Senterpartiet og sauenæringen vil skyte flere bjør-

ner. De har også skjønt dette, sier Swenson.
I andre land oppfattes den norske rovdyrpo-

litikken som merkelig og ”trigger happy”, ifølge 
forskerne vi har snakket med. Ingen andre land 
betaler så mye i erstatning for sauer som tas av så 
få bjørner. Erstatningen gis uten krav om forebyg-

gende tiltak. Samtidig tillates det en betydelig 
jakt, tatt i betraktning at bjørnen er fredet og 
sterkt utrydningstruet.

SAUENE MÅ VIKE I USA
— I USA har man flyttet sauene bort fra bjør-

neområdene. I Montana, der jeg kommer fra, 
betaler ikke staten erstatning for sauer som tas 
av bjørn. De har erkjent at bjørnen var der først. I 
Sverige betales det ikke erstatning uten at bonden 

har brukt godkjente forebyggende tiltak. I Norge 
slipper man sauene rett ut i bjørneområder, vel 
vitende om at mange vil bli tatt, og så betaler sta-

ten for skadene etterpå. I utlandet oppfattes dette 
som ganske spesielt, sier Swenson.

Seniorforsker John Linnell i Norsk institutt for 
naturforskning (NINA) forteller at han møter en 
del kritikk av den norske rovdyrforvaltningen i 
utlandet. 

— Mange andre land oppfatter den norske 
rovdyrpolitikken som ”trigger happy”. I utlandet 
har man liten forståelse for bruk av jakt og ska-

defellinger som metode i forvaltningen. De synes 
også det er merkelig at Norge, som har så store 
naturområder som passer for bjørn, har så lave 
bestandsmål, sier Linnell. 

— NORGE MANGLER ROVDYRPOLITIKK
Grunnen til at de norske bjørnene yngler så lite, 

FOTO: NICK LAWES/FLICKR.COM
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er at jakten hindrer etablering av grupper som er 
store nok til at binnene vil stifte familie. Norges 
Naturvernforbund mener at myndighetene aktivt 
hindrer bjørnestammen i å yngle ved å tillate og 
forsvare skyting av hannbjørner.  Naturvernfor-

bundet etterlyser en aktiv politikk, som går ut på 
å legge forholdene til rette for bjørnene i stedet 
for å skyte dem.

— Kanskje må man innføre sauefrie områder, 
på samme måte som vi har rovdyrfrie områder. 
Det er også på tide at bjørn og ulv får egne hand-

lingsplaner, slik mange andre utrydningstruede 
arter har, sier Håpnes.

Håpnes minner om den viktige rollen rovdy-

rene har i naturen.

— Rovdyr og byttedyr har gjennom evolu-

sjonen gjensidig påvirket hverandre. Angsten 
for rovdyr styrer adferden til byttedyra. De som 
greier seg best får bringe sine gener videre. Sam-

tidig holdes bestanden av hjortedyr nede. Mange 
steder i Norge er osp, selje og rogn etter hvert 
blitt svært sjeldne på grunn av overbeiting fra 
kunstig høye hjorteviltbestander. Insekter og lav 
har disse løvtrærne som levested. Når de forsvin-

ner blir andre arter borte. Gode rovdyrbestander 
er nødvendig for en sunn og mangfoldig natur, 
sier Håpnes.

— FLERE BJØRNER I NORGE
Landbruksminister Lars Peder Brekk (SP) på 

sin side mener det er mer bjørn i Norge enn de 

120 departementet forholder seg til. Hans parti 
vil arbeide for en ny kurs i rovdyrpolitikken. Det 
betyr flere fellingstillatelser. 

— Det er en kjensgjerning at bestandene av 

alle de fire rovdyrtypene har økt. Men det er ikke 
samsvar mellom de tallene forvaltningen oppgir, 
og de reelle tallene, sier Brekk til NTB.

Han nevner seks bjørner som i sommer ble 
observert i Harran i Trøndelag som eksempel. 

— I dette området var det ingen som trodde at 
det var bjørn. Situasjonen viste seg imidlertid å 

være en helt annen, sier Brekk. 

— FORSVARLIG BJØRNEJAKT
Miljøverndepartementet mener at bjørnejakten er 
forsvarlig på grunn av den svenske bestanden. 

— Økt uttak av bjørn de siste årene er en 

naturlig utvikling sett i sammenheng med den 

positive bestandsutviklingen for bjørn, og skade-

omfanget de senere år, sier statssekretær Heidi 
Sørensen (SV) i Miljøverndepartementet. 

— Vi har fortsatt en stor overvekt av unge 
hannbjørner i bestanden, og er langt unna å nå 
bestandsmålet for bjørn, men DNA- analysene 
viser likevel en bjørnebestand i vekst. For å 
dempe datakonflikten om bestandsstørrelsen av 
bjørn vil overvåkingsarbeidet fra og med i år bli 
styrket ved at det årlig skal samles inn prøver for 
DNA-analyse i hele landet, uttaler hun.

E FELLINGSTALL PÅ FLERE TIÅR
03

01: Arnodd Håpnes i Norges Na-
turvernforbund mener man kanskje 
må innføre sauefrie områder av 
hensyn til bjørnen.
FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN

02: Bjørnen er Europas største 
landlevende rovdyr.
FOTO: GRAEME PURDY/ISTOCKPHOTO.

COM

03: Mens de svenske skogene er 
tilholdssted for mer enn tre tusen 
bjørner, er det bare 120 i Norge.
FOTO: ALLEYN PLOWRIGHT/ISTOCKPHOTO.

COM

02
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Vinner: Inge Jørgensen fra Oslo har vært på Røst med elever på ekskursjon. Farhia fra Somalia 
hadde aldri vært på fisketur før, og fikk denne flotte hysa. Dette er ekte naturglede!

FOTOKONKURRANSEN
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Sommerferie førte til færre innsendte bidrag denne gangen, men likevel har vi et vin-
nerbilde som beskriver naturglede på en fremragende måte. Vi håper neste tema kan 
inspirere til å komme seg ut med kameraet også når tidlighøsten slår seg litt vrang.

Premiert: Ioana Ghercu Busch fra Sandnes fanget denne som-

merfuglen til minnebrikken på Rogaland Arboret. 
Premiert: Erling Killingbergtrø fra Oslo har fanget konsentra-

sjonen til barnebarnet Vegard, som har fått øye på en maur. 

Bli med i fotokonkurransen!
Neste tema: Ruskevær

Alle premierte får en termos fra Norges Naturvernforbund.  
Vinneren får i tillegg et bokgavekort på 500 kroner.

Slik kan du delta:
•  Send maksimum tre bilder i jpg-format til redaksjonen@naturvern.no.
•  Hvis størrelsen på den samlede e-posten overstiger 10 Mb, kan det hende den  

ikke kommer frem. Del gjerne opp forsendelsen i flere e-poster.
•  Skriv «fotokonkurranse» i emnefeltet.
•  Skriv gjerne et par ord om hvor bildet/bildene er tatt, sammen med navn og adresse.
•  Bildet/bildene må være hos oss innen 2. oktober 2009.
•  Av praktiske årsaker tar vi kun imot digitale bilder, sendt på e-post.
•  NNV forbeholder seg retten til å bruke innsendte bilder til 

Naturkalenderen 2010.
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I hele sommer har Naturvernforbundet vært på utkikk etter tyv-
fiskere som setter ulovlige teiner utenom hummersesongen.

— Hva tror du det er, garn eller teiner? 
— Garn…?
— Men det er greit. Da drar vi opp en av dem det ikke er 

merke på.
Per-Erik Schulze, marin rådgiver i Naturvernforbundet og 

Duncan Floris, leder for lokallaget i Kragerø er ute på hum-

merjakt. Hyttesesongen har startet, men det lovlige hummer-

fisket er fremdeles mange måneder unna.

— Aaargh!
Duncan er forbannet. Ikke nok med at de finner ulovlige 

teiner langs de beste stedene for hummerfiske utenfor Kra-

gerø. I tillegg har de brukt god matfisk som agn!
— Sjøørret som agn, fnyser han, og rister på hodet.

ULOVLIG REDSKAP
Lokallaget i Kragerø tøffer rundt i skjærgården på leting etter 

ulovlig redskap for fangst av hummer. Jobben er tidkrevende, 
for det er ikke store området man får sjekket til tross for at de 
er ute i flere timer av gangen. Det letes etter redskap som ikke 
er skikkelig merket og som ligger på steder med gode hum
merforhold.

Hummeren er fredet frem til 1. oktober, men sommeren 
er kanskje den tiden det er lettest å få hummer, forklarer 
Schulze.

JAKTER PÅ  
TYVFISKERE
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ulovlig redskap for fangst av hummer. Jobben er tidkrevende, 
for det er ikke store området man får sjekket til tross for at de 
er ute i flere timer av gangen. Det letes etter redskap som ikke 
er skikkelig merket og som ligger på steder med gode hum-

merforhold.
Hummeren er fredet frem til 1. oktober, men sommeren 

er kanskje den tiden det er lettest å få hummer, forklarer 
Schulze.

Han har tidligere på dagen vært ute og kjøpt 
nytt kart over området, fordi det gamle er slitt ut.

— En tur tar lang tid, og vi får ikke dekt stort 
nok område, sier han og viser de beste stedene å 
fange hummer. 

Grunne områder med rullestein gir massevis 
av skjulesteder for hummeren, og slike områder 
finnes det mengder av utenfor Kragerø.

I sommer har også Schulze og fiskerirådgiver 
Gunnar Album vært ute i ti dager, fra Vestfold og 
ned til Agder for å kartlegge ulovlig redskap.

— Vi fant 150 ulovlige teiner og ruser, og vi har 
i etterkant sett at Økokrim har tatt beslag i veldig 

mange av dem, sier Schulze.

STØRSTE AKSJON HITTIL
I sommer har den største aksjonen mot ulovlig 
fiske av hummer og torsk langs kysten noensinne 
blitt gjennomført. Økokrim, Statens naturoppsyn, 
Fiskeridirektoratet, Kystvakta og politidistriktene 
i Agder, Telemark, Østfold og Vestfold har stått 
bak. Aksjonen var annonsert på forhånd, men 
likevel ble det funnet og beslaglagt masse ulov-

lig redskap. Naturvernforbundet har i forkant 
av Økokrim sine runder vært ute og kartlagt 

områdene utenfor Kragerø for teiner og ulov-

lig redskap. De merker seg hvor det er redskap 
som ikke er merket, og finner de ulovlige teiner, 
merker de posisjonen og melder fra til Kystvakta 
eller politiet. 

— Vi er veldig bevisste på at vi ikke skal gå ut 
over vår myndighet, sier Schulze, og sier at de 
aldri beslaglegger redskap.

— Vi tar ikke redskap som ligger rett utenfor 
hytter hvor det tydelig er folk, sier han. 

HISTORISK LAVNIVÅ
Hummerbestanden befinner seg på historisk 
lavnivå og har gjort det de siste årene. Det er flere 
grunner til at bestanden har gått ned, men tjuvfis-

ket må ta sin del av skylda, mener Schulze.
Det hender de finner garn som har stått i 

ukesvis. Hummeren kan overleve opptil et halvt 
år i samleteiner, mens fisken dør og råtner etter 
et par dager. Schulze forteller at de legger igjen en 
lapp inni teinene hvor de forklarer at redskapen 
må merkes skikkelig, i tillegg til å varsle myndig-

hetene.

MARINE VERNEOMRÅDER
Naturvernforbundet har også samarbeidet med 
Kragerø kommune om tiltak for å redde den 
sviktende hummerbestanden. Varaordfører 
Solveig Rui Slettebakken i Kragerø sier at de har 
jobbet siden 2006 for at hummerfiskereglene 
skal bli fulgt. Kommunen har foreslått at det skal 
opprettes fire marine verneområder for torsk og 
hummer i skjærgården, hvor det i det ene vil være 
forbud mot alt fiske. I de andre tre vil det kun 
være tillatt med håndsnøre.

— Det er en erkjennelse mange har tatt over 

seg at man må ta vare på hummer- og torskebe-

standen, sier hun til Natur & miljø.
Hun mener at også hyttefolk ser verdien i at 

det finnes fisk, og man lokalt ser verdien i at disse 
stedene blir tatt vare på.

— Vi forventer at verneområder vil ha god 
effekt, også på kort sikt, sier Slettebakken.

ER PÅ  
YVFISKERE

Tekst: MARTIN ØDEGAARD
mo@naturvern.no

En hummer er fisket ut av ei ulovlig teine, og blir sluppet tilbake. Hummerbestanden er på et historisk lavmål, og 
tjuvfisket må ta en stor del av skylda.
FOTO: GUNNAR ALBUM

FOTO: MARTIN ØDEGAARD



MEDLEMSBUTIKKEN
Sjekk vår nettbutikk for flere produkter og nyheter: www.naturvern.no/butikk

SMÅ DYR ER OGSÅ STORE...

Plakaten I Naturen
Plansje-klassikeren! Et eget ark følger med som viser navn og
plassering på alle artene planter og dyr på plansjen. 
Størrelse: 100 x 45.

160,-

167 ARTER

Svenskprodusert, kokt ull.
Brodert diskret

Naturvernforbund-logo
nederst til venstre på

front
Farge Eplegrønn Størrelse

36, 38, 40, 42 (Dame). 
Glidelås i hals. 

Farge Mørk mosegrønn
Størrelse M, L, XL (Herre).

Glidelås foran og juster-
bar elastisk strammesnor

i underkant.
Husk: Oppgi størrelse. 

Ullgenser med logo

720,-LANDSMØTE
TILBUD
(så langt lageret rekker)

Det er i myk, tykk kvalitetsull
fra Røros-Tweed. Kvadratisk
135 cm stort.

Rørosteppe

Før 1200

Nå 410

Hele Arne Nævra sin På nært hold-
serie: Bjørn, Kjempe elg og Isbjørn.

Arne Nævra er en av de mest kjente
naturfilmskaperne, 62 min. /stk.

DVD-pakke

Fin t-skjorte i økologisk bomull.
Eget design. Mørkegrønn eller
lyseblå kun str. S eller M . 

T-skjorte 
Ingen Plan(et)B

Før 200

Nå 50

Lifeventure, med gravert
Naturvernforbund-logo. 
Volum: 330ml.

Termoskopp 
med logo

Før 269

Nå 210

Hugger' fra Bergans rommer ca. 30 liter, flere rom.
Lettbetjent bæresystem med hoftebelte.

Ryggsekk
med logo

Før 450

Nå 220

Leve som elver

Bøker - halv pris!

Før 398

Nå 199

Naturens
former

En ubehagelig
sannhet

Før 369

Nå 184
Før 379

Nå 189

Før 399

Nå 305



FORNAVN

ADRESSE

POSTNUMMER

ETTERNAVN

POSTSTED

E-POST (valgfritt)
MEDLEM   JA            NEI

ANTALL VARENAVN

ANTALL VARENAVN

ANTALL VARENAVN

Alle de oppgitte priser er medlemspriser. Ikke-medlemmer betaler ca 25% mer.

Faktura/porto/eksp. 88 kroner. Ved bestilling i nettbutikken med kort, kun 48 kroner.

ALLE PLAKATER SENDES GODT EMBALLERT I RULL!

Kupongen sendes til Norges Naturvernforbund, salgsavdelingen, co/ Schulze,

Solveien 4, 3770 Kragerø. Vi sender deg varene med A-post innen en uke, med

faktura i pakken. 

BESTILLING

Sammenleggbar soppveske,
10 ltr. 4 rom, lufting. Kommer
med soppkniv i rustfritt
stål, med børste.

236,-

BESTSELGER

Naturvernfor bundets
egen dobbel-CD
med lydopptak av
hele 197 nordiske
fuglearter. 

Fuglesang CD

Fugleplakater sett:
Trekkfugl og Vinterfugl

42 x 65 cm. Klassiker, nå svane merket

produkt. Alle vanlige norske  stand- og

trekkfugl. 

Laminerte feltplansjer /
bordbrikker
Sett av 4 flotte 2-sidige laminerte plansjer
med fugl, sjøfugl, fisk og blader av løvtrær. 

KUN FRA NATURVERNFORBUNDET:

ANTALL VARENAVN

✂

160,-
sett

Send meg gratis klistremerke ”Reklame Nei Takk” 

95,-

Romslig og solid skipose med plass
til minst to par ski og staver.

Skitrekk med logo

Før 450

Nå 200

Norsk natur
farvel

Før 369

Nå 184

Kvalitetsplagg fra svenske
Ivanhoe. Brodert
Naturvernforbundets logo.
Farge: Eple- eller skogs-
grønn. 

Ull lue

239,-

Sett 

240,- 

Kniv alene

120,-

Soppkniv og
soppveske



Verv en venn
Naturvernforbundet står overfor mange

viktige miljøslag framover. For å vinne

disse må vi være mange og sterke.

Du kjenner sikkert noen andre som er

opptatt av natur og miljø. Hva med å

spørre dem om de vil bli medlem?

Alle vervinger belønnes med vervepremier.

Les mer om disse og hvordan du bestiller

dem på www.naturvern.no.

Nytt medlem:

Vennligst kryss av for ønsket medlemskap:

Hovedmedlem: 200 kr første år, 350 kr etter første år

Familiemedlemskap: 300 kr første år, 420 kr etter første år

Student: 100 kr første år, 175 kr etter første år

Pensjonist/trygdet: 100 kr første år, 175 kr etter første år

Livstidsmedlemskap: Engangsbeløp 7000 kr

Familiemedlemskap:

Skriv navn og fødselsdato på familiemedlemmene. Sett

kryss for barn som skal ha medlemskap i Miljøagentene.

Navn:

Født (dag/mnd/år):

Navn:

Født (dag/mnd/år):

Vi tilbyr flotte vervepremier: Du kan lese mer om disse

og hvordan du bestiller dem på www.naturvern.no

Ett barn får gratis medlemskap i Miljøagentene.

Ververs navn, adresse og medlemsnummer:

Navn:

Født (dag/mnd/år):

Adresse:

E-post:

Postnr.:

Tlf.:

Poststed:

Mobil:

Navn:

Født (dag/mnd/år):

Navn:

Født (dag/mnd/år):

Navn:

Født (dag/mnd/år):



Hjelp oss å sikre et 

Åpning av områdene utenfor Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet er en av vår tids
viktigste miljøsaker. Vi står overfor et veivalg for Norge. Skal vi leve av forurensende
 oljevirksomhet, eller skal de fornybare ressursene være Norges fremtid? 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen jobber for varig vern mot oljevirksomhet i
områdene utenfor Lofoten og Vesterålen. I denne kampen trenger vi mange medlemmer
og mange underskrifter. 

Underskriftskampanje 

Folkeaksjonen vil frem til Stortingsvalget 14. september samle underskrifter for oljefritt Lofoten og Ves-
terålen. Underskriftene skal overleveres til de partiene som forhandler om en ny regjeringserklæring
etter valget. 
Folkeaksjonens underskriftsaksjon er årets viktigste politiske dugnad. Du kan bidra på følgende måte:

1. Riv ut dette arket
2. Ta det med på jobb, til naboen og til middagsbordet hjemme
3. Send arket inn til adressen du finner nederst på arket

Trenger du flere underskriftsark kan disse lastes ned fra www.folkeaksjonen.no

Merk: Denne underskriftaksjonen pågår både på nettsiden, folkeaksjonen.no, og via underskriftsarket.

Fo
to

: A
rn

o
d
d
 H

åp
n
es

oljefritt 
Lofoten og Vesterålen

Bli medlem 
av Folkeaksjonen på våre nettsider

www.folkeaksjonen.no

K
L
IP

P
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T
!

✂



Jeg sier ja til et Lofoten og Vesterålen

uten olje- og gassvirksomhet!

Dette underskriftsarket er en del av en pågående nasjonal

underskriftsaksjon, arrangert av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten

og  Vester ålen. Alle underskriftene skal samles, og leveres til de

partiene som skal forhandle om regjeringsmakt etter valget i

2009. Send derfor dette underskrifts   arket til Folkeaksjonen.

Bruk adresse: 

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten og Vesterålen

co/ Natur og Ungdom

Postboks 4783 Sofienber

0506 OSLO

www.folkeaksjonen.no

Navn Alder Bosted E-post



JEG ER IKKE SINT - BARE VELDIG, VELDIG SKUFFET

Miljøagenter har rett til å si ifra, fordi de er med på å 

forme sin egen framtid. Du kan melde inn ditt barn på  

www.miljoagentene.no 
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Nytt fra Naturvernforbundet: Oljeutslippet ved Langesund

RYDDER OG V
Utslippet fra lastebåten ”Full City” 
utenfor Langesund utløste en enorm 
oppryddingsaksjon. Her viser Natur 
& miljø noen av bildene fra aksjonen, 
der Norges Naturvernforbund spilte 
en viktig rolle.

01

02

03 Bilde 1: En død ærfugl som følge av oljesølet ved Nevlungstran-
da naturreservat. I midten av august var over 1000 ærfugler 
rapportert med oljeskade ifølge Norsk Ornitologisk Forening. 
Hos Artsobservasjoner.no var over 1700 individer av 34 arter 
rapportert med oljeskade. 
FOTO: HANS IVAR NESSE

Bilde 2: Miljøvernminister Erik Solheim besøkte havneterminalen 
i Langesund hvor sjøfuglvaskeprosjektet pågikk. Han var også til 
stede på Stråholmen nord for Jomfruland for å se på strandren-
skingsakjsjonen. 
FOTO: JAN THOMAS ODEGARD

Bilde 3: Oppryddingsmannskaper fra Heimevernet rydder stren-
dene på Stråholmen. 
FOTO: JAN THOMAS ODEGARD

Bilde 4 (til høyre): Øystein Folden, leder i Naturvernforbundet i 
Tingvoll var blant de frivillige som var med på strandsanering 
ved Stråholmen naturreservat, som er et høyt prioritert område. 
Folden deltok i oppryddingen i en uke, og skal tilbake for enda 
en runde. 
FOTO: JAN THOMAS ODEGARD
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RYDDER OG VASKER

04
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Nytt fra Naturvernforbundet: Landsmøte 2009



 / 35 / 35

Nytt fra Naturvernforbundet

  Ragnar Frislid døde 14. juni, 83 år gam-

mel. Han var en fremragende naturvern-

pionér, fotograf, redaktør og forfatter. I det 
hele tatt: En sjeldent god formidler som fikk 
stor betydning for det moderne naturver-

nets fremvekst i Norge.

Ragnar Frislid kom gjennom sitt virke for 
norsk natur til å bety mye. Med sitt person-

lige uttrykk og en kompromissløs hold-

ning til fordel for naturverdier skapte han 
interesse for økologi i Norge. Han var blant 
dem som tidlig så at de moderne utfordrin-

ger ikke handler om mennesker og natur, 
men om mennesket i naturen. I 1964 skrev 
han boken “Naturvern” - den første norske 
naturvernboken. Og senere, i 1977: ”Det 
store samspillet”. Her omtaler han blant 
annet drivhuseffekten: Uansett hvor store 
energilagre vi måtte ha til disposisjon, er 
det en grense for hvor mye vi kan utnytte 
uten å ødelegge jordens varmebalanse, 
skrev han. 

Frislid var en produktiv og kresen forfat-
ter og fotograf. Han leverte en mengde 
tidsskriftartikler, lederartikler og leksi-
konbidrag i tillegg til bøkene. Hans faglige 
sikkerhet kom eksempelvis til uttrykk da 
han redigerte standardverket “Norges dyr” 
sammen med professor dr. Arne Semb-
Johansson (1969). Han regner selv “Treet” 
som sin beste bok. På åttitallet laget han i 
sju år ukentlig kåseri for radio. Her gjorde 
han økologien til felleseie. Frislid var kunn-

skapsrik over et bredt spekter; en grønn 
generalist som tidlig kunne gi sikker veiled-

ning for alle de som på 60-tallet og frem-

over begynte å fatte interesse for økologi og 
naturvern.

Som redaktør av Naturvernforbundets med-

lemsblad Norsk Natur (1965 – 86) fikk han, 
i samarbeid med daværende generalsekre-

tær Magne Midttun, mye å si for utviklingen 
av organisasjonen. Han erklærte ”kamp 
mot den alminnelige mangel på kunnskap 

om natur og naturvernets betydning!” Inn 
i denne kampen gikk han med innsikt, 
kreativitet og fremsyn. Han så klart at vår 
måte å utnytte naturen på var til stor skade 
for miljø og livsgrunnlag. Særlig kom dette 
til uttrykk i konfliktene om vassdragsut-
bygging og nedbygging av kulturlandskap. 
Som naturfotograf var han kvalitetsbevisst, 
kresen, og aksepterte ikke overflatiske løs-

ninger. Hans fotokunst kom for eksempel til 
uttrykk i NNVs naturkalender. 
– Det vi kjemper for er av høy verdi, en slik 
kamp kan bare vinnes om vi satser på kvali-
tet og troverdighet, fastslo Frislid.

Det var innen det klassiske naturvernet 

med vekt på kulturlandskap og dyreliv, at 
Ragnar nedla mest arbeid. Med et skarpt og 
personlig uttrykk ”traff han folk hjemme” 
og vekket ny interesse. Ragnar Frislid vil 
bli dypt savnet. Men vi vil erindre ham 
med stor glede og være takknemlige for at 
han løftet frem naturvernsaken i Norge, og 
brukte sitt liv til vern av det levende.

På vegne av  
Norges Naturvernforbund 
Arild Ådnem, Lars Haltbrekken  
og Per Flatberg

Minneord:

Ragnar Frislid

Ta kontakt med organisasjonsavdelingen 

dersom listen skal endres. Tlf. 23 10 96 15. 

E-post: sa@naturvern.no

Grensen 9b, 0159 Oslo, Norge
Tlf: 23 10 96 10
Faks: 23 10 96 11
E-post: naturvern@naturvern.no
Internett: www.naturvern.no
Kontingent: Ny medlem 200,-, hovedmedlem kr 350,-
Pensjonister og studenter: kr 175,- ny medlem 100,-
Familiemedlemskap: kr 420,- nye medlemmer 300,-
Student-/pensjonistfamilie: kr 200,- 
Livsvarig medlemskap: kr 7000,-
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk medlem 
av det lokal- og fylkeslag vedkommende sokner til.

ØSTFOLD: E-post: nio@naturvern-ostfold.no 
Leder: Pål Bugge, Tlf: 905 57 157
OSLO OG AKERSHUS: 
Tlf: 22 38 35 20, Faks: 22 71 63 48, E-post: noa@
noa.no Kontaktperson: Laila Holmen
HEDMARK: E-post: hedmark@naturvern.no 
OPPLAND: E-post: oppland@naturvern.no 
Leder: Kjell Fredrik Løvold, Tlf: 918 94 751
BUSKERUD: Tlf: 32 75 05 04, Faks: 32 75 84 91. 
E-post: buskerud@naturvern.no
Fylkessekretær: Per Øystein Klunderud
VESTFOLD: E-post: vestfold@naturvern.no
Fylkessekretær: Hans Ivar Nesse. Tlf: 33 31 33 42
TELEMARK: Tlf: 35 55 79 54. 
E-post: telemark@naturvern.no
Leder: Tormod Svartdal
AUST-AGDER: E-post: austagder@naturvern.no
VEST-AGDER: E-post: vestagder@naturvern.no
Fylkessekretær: Peder Johan Pedersen. 
Tlf: 456 05 646
ROGALAND: Tlf: 51 52 88 11, Faks: 51 52 88 15 
E-post: rogaland@naturvern.no
Daglig leder: Erik Thoring
HORDALAND: Tlf: 55 30 06 60, Faks: 55 30 06 50, 
E-post: hordaland@naturvern.no
Daglig leder: Nils Tore Skogland
SOGN OG FJORDANE: E-post: sognfjordane@
naturvern.no Fylkessekretær: Lin Hjelmeland Fin-
jord, Tlf: 971 52 859
MØRE OG ROMSDAL: 
E-post: moreromsdal@naturvern.no
Leder: Øystein Folden, Tlf: 71 53 33 31, 918 12 542
SØR-TRØNDELAG: 
Tlf: 73 51 52 24, Faks: 73 51 27 27
E-post: sortrondelag@naturvern.no
Leder: Steinar Nygaard
NORD-TRØNDELAG: 
E-post: nordtrondelag@naturvern.no
Leder: Per Flatberg, Tlf: 905 15 046
NORDLAND: E-post: nordland@naturvern.no
Leder: Erling Solvang, Tlf.: 952 54 075
TROMS: E-post: troms@naturvern.no 
FINNMARK: E-post: finnmark@naturvern.no
Kontaktperson: Vera Eriksen, tlf. 920 32 112
BARENTSHAVKONTORET: Kontaktperson: 
Gunnar Album. E-post: album@online.no, Tlf: 
75 77 84 10, Faks: 75 77 84 74
NATUR OG UNGDOM: E-post: info@nu.no, Tlf: 
23 32 74 00, Faks: 23 32 74 10.  Web: www.nu.no 
Leder: Ingeborg GjærumHar du noe på hjertet?

Send debattinnlegg til Natur & miljø!
redaksjonen@naturvern.no
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Nytt fra Naturvernforbundet: Nyheter

Oslo: Borgarting lagmannsrett har 
gitt Naturvernforbundet fullt medhold. 
Skogeieren Løvenskiold må nå gi 
kartfestet informasjon om sine gamle 
skoger.

— Dette er svært gledelig, sier Gjermund 
Andersen, daglig leder i Naturvernforbun-

det i Oslo og Akershus (NOA). 
— NOA har her vunnet en stor seier, til 

gagn for alle som ønsker å ta del i miljøde-

batten. Det er første gang en slik sak har 
vært prøvet for lagmannsretten, og resul-
tatet betyr at det blir vanskeligere å nekte 
miljøinformasjon utlevert.

TRAKK NOA FOR RETTEN
Løvenskiold-Vækerø, som eier nesten hele 
Nordmarka utenfor Oslo, trakk selv NOA 
for retten for å slippe å levere ut informa-

sjonen. NOA gjorde krav på opplysningene 
etter å ha fått enstemmig medhold i den 
statlige klagenemnda for miljøinformasjon. 
Nå må Norges største skogeier utlevere 

detaljkart over alle skogarealer med 

bestandsalder over 120 år og skogarealer i 
hogstklasse V, det vil si gammel skog.

— Det merkverdige i saken er at det er 

NOA, en liten og fattig organisasjon som må 
stå og forsvare vedtaket i en statlig nemnd i 
retten, med alle kostnader og all risiko, sier 
Andersen. 

— Det rimelige hadde vært at det var Sta-

ten som var motpart for de som ikke ønsker 
å følge miljøinformasjonslovens regler, 
mener han.

OFFENTLIG INFORMASJON
Lagmannsrettens dom medfører at opp-

lysninger om gammel skog er å anse som 
miljøinformasjon og at dette er informasjon 
allmennheten kan be om innsikt i. Løven-

skiold hevdet på sin side at dette var å anse 
som forretningshemmeligheter. Det avvises 
av lagmannsretten. 

”Ut fra de opplysningene LV (Løven-

skiold-Vækereø red. anm.) har gitt, finner 
lagmannsretten det ikke sannsynliggjort at 
den informasjonen NOA etterspør, angår 
drifts- eller forretningsforhold som det vil 
være av konkurransemessig betydning for 
LV å hemmeligholde”, står det i dommen, 
som falt 18. august.

SLIPPER KONTORBESØK
Da saken var oppe i Oslo tingrett fikk NOA 
medhold på flere punkter. Retten konklu-

derte likevel med at Løvenskiold ikke skulle 
gi fra seg kart, men at NOA skulle få se dem 
på selskapets kontor. 

— Datamengden er imidlertid meget 

stor, da gammelskogen på eiendommen er 
spredd ut på mer enn 2.500 små og store 
teiger. Lagmannsretten har snudd denne 
konklusjonen til NOAs fordel, slår Andersen 
fast.
Partene må selv bære sine saksomkostnin-

ger.

01

Vant over Løvenskiold

Gjermund Andersen i NOA har vunnet over skogeierselskapet Løvenskiold i rettssystemet.
FOTO: TOR BJARNE CHRISTENSEN

Vellykket vassdragstreff
Hedmark: Sommerens vass-
dragstreff i Einunndalen var 
svært vellykket, med over 50 
deltakere.

Planene om utbygging og 
neddemming av Einunndalen 
i Folldal har fått Naturvernfor-

bundet i hedmark til å slå på 
stortromma. I sommer ble det 
arrangert et treff i Norges leng-

ste seterdal, og motstanden mot 
oppdemming av tre kvadratkilo-

meter seterlandskap ble behørig 
markert. Stortingspolitiker 
Karin Andersen (SV) var en av 
foredragsholderne under treffet, 
og hun lovte å gjøre hva hun 

kunne for å stoppe planene om 
utbygging av Einunna.

— Saken om utvidelse av 

Markbulidammen er noe mer 

enn klassisk naturvern. Her 
snakker vi om vern av et unikt 

kulturlandskap som står i fare i 
tillegg, sa Andersen.

Åpnet nasjonalpark

Regjeringen stilte, som Naturvernforbundet, mannsterkt opp da Breheim-
en nasjonalpark ble opprettet. Nasjonalparken er på 1691 kvadratkilome-
ter, og omfatter 3 kommuner med viktig høyfjellsnatur.
FOTO: ROGER SANDUM, STATSMINISTERENS KONTOR
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Få dager etter oljeulykken i Langesund påsto olje-
industrien at de store ødeleggelsene i Oslofjorden 
ikke hadde noen relevans for debatten om oljeboring 
utenfor Lofoten og Vesterålen. Makan til sludder! 

Oljeindustrien og oljekåte politikere prøver desperat å 
opprette et kunstig skille mellom skipstrafikk og oljevirk-

somhet. En kan forstå dem. Det må være tungt å drive 
propaganda for oljevirksomhet utenfor våre mest sårbare 
kystområder, rett etter et alvorlig oljesøl som vil ta livet av 
mang en sjøfugl og redusere bestandene ytterligere. 
Det er riktig at det ikke var en plattform som sprang lekk i 
Oslofjorden, det var et fraktskip på vei inn til havn. Men med 
mindre man har tenkt å svi av all oljen i Lofoten og Vester-

ålen, må vi ha oljetankere som skal frakte den nedover. 
 

Oljeindustrien hevder at de har drevet i 40 år uten at 
oljesøl fra plattformene har nådd land. Hvorfor? Jo, de 
store utslippene i Norge har skjedd på plattformer som 
ligger så langt fra kysten som man kan komme. I Lofoten 
og Vesterålen kan plattformene derimot bli synlige fra land. 
Utslipp vil nå land i løpet av kort tid og gjøre stor skade. 
Oljeproduksjon midt i fødestua til verdens siste store tor-

skestamme er gambling av verste sort. 

I regjeringens eget utredningsmateriale står det at oljevirk-

somheten vil øke skipstrafikken i Lofoten og Vesterålen. 
Hvordan skulle oljeindustrien ellers fraktet oljen til kun-

dene? Trylle den nedover? Om lag 200 skip årlig må til for 
å frakte oljen. Det øker faren for alvorlige uhell. 
Ulykken i Langesund har vist oss at vi ikke har en olje-

vernberedskap som er egnet i alminnelig dårlig vær. Været 
i Langesund den skjebnesvangre natta er ingenting mot 
forholdene utenfor Lofoten og Vesterålen i mørketida. 

Oljeindustrien eier ikke skam når de hevder at oljevern-

beredskapen blir bedre med oljeproduksjon i Lofoten og 
Vesterålen. Mer oppsiktsvekkende er det at kyst- og fiskeri-
minister Helga Pedersen gir dem rett. 
Hun driver utpressing ovenfor kyst-
befolkningen i nord: De må godta 
oljeboring dersom de skal forvente 
en bedre oljevernberedskap. 
Det er et statlig ansvar å sørge 

for en god oljevernberedskap, 
uavhengig av om oljeindustrien får 
det de peker på eller ikke. Å la oljen 
ligge er den beste beredskapen vi kan gi 
Lofoten og Vesterålen.

Lars Haltbrekken
Leder, Norges Naturvernforbund

Skal oljeindustrien 
trylle oljen sørover?

LEDERS HJØRNE
Nytt fra Naturvernforbundet

Buskerud: Trillemarka 
naturreservat ble offisielt 
åpnet i midten av august. 

– Vi er svært glade for at 
Trillemarka-Rollagsfjell 
naturreservat nå er åpnet, 
og vil rose miljøvernminister 

Solheim og den øvrige den 

norske regjeringen for at 
de hadde mot og kløkt til å 

få denne vanskelige saken i 
havn, uttalte generalsekretær 
Jan Thomas Odegard i forbin-

delse med åpningen.
Trillemarka-Rollagsfjell er 
med sine 147 km2 det største 
skogvernområdet i Norge. 

Trillemarka åpnet
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Sør-Trønderbenken og ledel-
sen under Naturvernfor-

bundets landsmøte i Hurdal 
i 1993. De som ser godt, 
legger kanskje merke til en 

fremtidig leder på bakerste 
benk?

I 2001 var det bare tre eksemplarer igjen i Norge av plante-

arten legekattemynte. Alle vokste vilt på fortauet ved Erling 
Skjalgssons gate 24 på Frogner i Oslo. ”Dette er Norges mest 
akutt truede plante, antagelig også art”, sa Torbjørn Røberg i 
Naturvernforbundet til Natur & miljø.
Åtte år etter er planten utplantet i tre ulike urtehager. Rundt 
60 eksemplarer av legekattemynten finnes nå i Norge.

1993: Landsmøte 2001: Redder plante

Alta, 1979-1981: Fra 1979 til 1981 preget Alta-saken norsk politisk debatt. Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kauto-

keinovassdraget mobiliserte til aksjoner mot utbyggingen, og Norges Naturvernforbund gikk til rettssak mot staten for å få 
utbyggingsvedtaket underkjent. To ganger, i 1979 og 1981, kom det til massive demonstrasjoner ved ”nullpunktet” i Stilla. Natur-

vernforbundets rettssak ble ikke avgjort før utbyggingen var godt i gang i 1983, og konkluderte med at vedtaket var lovlig fattet.

Norges Naturvernforbunds historie 1914-2009
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Naturkalenderen 2010

TRUET 
NATUR

Støt t  oss i kampen for 

t ruet  natur!  Vi har valgt  

ut  prakt fulle bilder av 

arter og naturtyper vi 

krever beskyt telse for. 

Få økologisk handle-
nett t il en verdi av kr. 
100,- på kjøpet! Ved 
kjøp av 3 eller flere.

Medlem m er: 1 5 0 ,-  

Andre: 2 0 0 ,-

Forsendelse med faktura kr 88,-  per 
best illing, ved betaling med kort  kun kr 
48,-  (mulig i net tbut ikk) .

-  www.naturvern.no/ but ikk

-  91 91 48 30 /  23 10 96 10

-  salg@naturvern.no

Best ill nå!
Veggkalender i 
A3- form at .



Ettersendes ikke ved varig adresseendring. 

Returadresse: 

Natur & miljø, Grensen 9b, 0159 Oslo

Today 
Tomorrow
Toyotawww.prius.no

Pris lev. Oslo: Nye Prius fra kr 274 400,-. Forbruk, blandet kjøring: 0,39 l/mil. Utslipp CO
2
 89 g/km. Prisen inkluderer frakt-, leverings- og registreringsomkostning kr 8 500,-. Bilen 

leveres med Toyota Eurocare inkludert i prisen. Vi har også gunstig tilbud på Toyota Finansiering og Forsikring fra Toyota Financial Services. Bildene kan avvike noe fra modellene. 
Beskrevet utstyr kan være tilvalg.  Avbildet modell er med ekstrautstyr. Importør: Toyota Norge AS, Boks 665, 3003 Drammen. Med forbehold om trykkfeil.

Den neste Toyota Prius.

Endelig er morgendagen her. Bli med!

Det fi nnes pionerer innenfor alle områder. De som går foran og viser vei. Pionerene 
 utfordrer etablerte sannheter og våger å tenke nytt. Det krever at man erkjenner at 
 gårsdagen ikke var bedre enn morgendagen.

Toyota Prius er bilen som viser at verden går fremover. For over ti år siden lanserte vi 
verdens første hybrid, og siden da har nærmere 2 millioner førere tatt steget og våget 
å tenke nytt.  I dag er fortsatt ingen annen familiebil i nærheten av Toyota Prius når det 
gjelder  avansert teknologi, lavt forbruk og ultralave utslipp.

Nå er tredje generasjon Toyota Prius her. En fullhybrid uten kompromisser. Større, 
 sterkere og renere. Endelig er morgendagen her.  Bli med!

Fra kr. 274 400,-


