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Kan
kondoren
reddes?

• Den store dodelig
heten de siste anne
blant kondoren, ver
dens største og mek
tigste fugl, har
skremt ornitologene,
og kampanjer er satt
i gang for a redde
arten.

Kondoren hører
hjemme i de veldige
Andesfjellene som
strekker seg langs
mesteparten av Ser-
Amerika. Kjempe
fuglen kan bli over
50 ir gammel, men
er ikke særlig frukt
bar, si reproduksjo
nen er lav. I dag er
den borte i Vene
zuela og meget sjel
den i Colomhia, men
ornitologene tror det
finnes omlag 100 i
Ecuador. Situasjonen
er noe bedre i Peru,
Chile og Argentina.

Kondoren er
nasjonalfugl og har
sin egen merkedag i

Ecuador, der regjer
ingen na har satt
igang en landsomfat
tende kampanje
under mottoet «Redd
ncisjonalftiglen».

Kondoren er en
atselfugl, men mange
kvegeiere tror at de
store fuglene dreper
dyra deres. For a ‘er
ne kveget legger de
ut forgiftet ate, noe
som tar livet av
mange kondorer.
(IPS)

Nei til
gruvedrift
• Den australske
regjeringen har etter
hard strid forbudt
gruvedrift i Coro
nation Hill i Kakadu
nasjonalpark. Etter
press fra aborigina
er, Australias urinn
vinere, og hvite mil
jøvernere mitte
statsminister Bob
Hawke gi imot
flertallet i sin egen

regjering, og si nei til
gruvedrift.

For Jawoyn-folket
er stedet hellig. De
tror en änd som bor i
omradet vil bringe
sykdom og død til
bade hvite og svarte
dersom den forstyr

I 1984 ble det opp
daget verdifulle
mineraler, blant
annet gull, i omrt
det. Spørsm’ilet om
gruvedrift ble av
mange sett pit som
en prøve pi regje
ringens holdning i
spørsmiilet om abo
riginaenes rett til
land, et tema som er
blitt svært hett i aus
tralsk politikk. (IPS)

Kritisk til
miljø-

vernere
I — De nye miljofor
kjemperne har miljø-
konferansen i seg
selv som mil, hev

der indianerlederen
Ailton Krenak, og
sikter til FNs inter
nasjonale miljokon—
feranse i Rio de
Janeiro neste ir.

Ailton Krenak,
som tilhører Uni
onen av indianerfolk
(UNI), mener at
enkelte miljovernere
bare bryr seg om mil
jøet nir et eller annet
internasjonalt møte
foregar. Krenak vil
dessuten bli kvitt
begrepet «ii beskytte
naturen)), I stedet mi
vi snakke om
«respekt for natu
ren», slik indianerne
har, mener han.

— Naturen gir alt
til indianerne, bolig,
mat og energi. For
de hvite er naturen
noe som kan brukes,
som man kan under-
legge seg eller ta i
pant. Den hvite kul
turen er synonym
med ødeleggelse,
forvirring og mangel
pi kulturell arv, for
di den forsøker i
pantsette naturen,
sier Krenak. (IPS)

Oppskriften er jordens egen

JORDEN RONOT
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I GRANSKRUEN HELLER

I gyj r *,h( rr” ttiIIsendig upåvirket
iv (iii hi,bI, w’m h iq ‘iii to’, (irstid og men
flIJ(rFi adfriI mJI i. i’io-ii )e[ eneste vi gjør er
å hnir nmw,ilvMn.., i i,ii, Ira Kong Haakons og
kqt (liavi kêklrr il ii> kttllsyre og tappe det

fla.kr,
Vmni rr full av iii .ih’r og sporstoffer, men
nnchll,r in i li i

i iii ftnnr nrpN i .titittere og mer forfriskende.
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• le i’ tillitt li’ iiiiii i.il> .iiii,

— Og her har vi høstens pang-leke: Hvert sett inneholder en krøllet parykk, en islen
der, en spade og to smà gifttønner.
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Barn i miljøkamp
— Gi barn naturglede. Det er det beste
grunnlaget for at de skal bli framtidige mil
øvernere, sier barnehagestyrer Lars
-fvlaanum (bildet). — Skal vifå neste genera
sjon til å foreta andre miljøprioriteringer,
må vi skape holdninger mens barna ennå er
små, sier prosjektieder Marit Gravklev.
N&M tar opp barns engasjement i miljø
kampen.

Unna vei!
Statens vegvesen vil utvide Larkollveien i Rygge i
Østfold. Begrunnelsen er at utvidelsen skal øke sik
kerheten. Men vegvesenet overser glatt forskningen
som viser at bredere vei fører til at bilistene øker far
ten. Veiutvidelsen vil rasere nok et stykke av det uni

ke kulturlandskapet i Rygge.
Side 30 Kjartan Fløgstad skriver og Finn

Graff tegner for N&M i ‘Min natur»
på side 34
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Velkommen
til maskinen

FOR NOEN HUNDRE ÅR SIDEN
begynte vi å tro at kloden vår og alt som
levde på den kunne forstås som en
maskin, der delene grep inn i hverandre
som tannhjul. Det mekanistiske verdens-
bildet var skapt — vi forsto og kontroller
te maskinen, eller naturen. Siden den
gang har vi kjørt maskinen fortere og
fortere, for å omdanne mest mulig natur
til varer, lønninger og bruttonasjonalpin

at vi ikke h v tivi fl tJa n den virker.
Signah’iu’ blir I It Ii’, Maskinen er i
ferd mcd j tlit ti’s, og vi vet ikke
hva .It’I vil ttiu til, I Iver dag ødelegger
Vi Illilit In’ Civ tilitilijil kiw i maskinen.
I Iiiidi’ arter iv leveittit’ organismer for—
SVII1IH’! for ,Ilti I, uk’n at vi engang vet
lIiI,L’ui ittlh’ dc liii spilt i drivverket.

Men I lei’ vi p. it iu,ituiren er en
m,i’kiiu .‘ Neida, mange uuuuur at vi må
L’JLlI(’ iiui’,knwii (‘fltI,i It ti tit for å løse

maskinproblemene, mens andre mener
at vi kan lage nye små maskiner som
kan rette opp ulydene i den store gamle
maskinen. Små rensedingser og frøban
ker skal gi oss frisk luft og redde bul
drestryen i barskogen. Trusselen om
overoppheting i maskineriet løser vi ved
å regne ut hvor stor tilførsel av klima
gasser maskinen tåler, så har vi kontroll
igjen.

Ingen ting passer så godt for en maski
nists hjerne som tall. Politikerne som
legger premissene for hvordan maskinen
skal brukes blir stadig mer glad i økono
mi. Alt kan regnes om i kroner, og alt

kan styres med kroner. Bare vi er kost
nadseffektive så løser vi miljøprobleme
ne. Og når en politiker skal vise hvor
miljøvennlig han er, bevilger han bare
mer penger til miljøvern. Om penger
faktisk løser problemet, er ikke så viktig.

Vår tids maskinister foretrekker å fjer
ne ulydene i maskinen, framfor å repare
re den. Det er så vanskelig å forstå alle
delene inne i den. Særlig når hver enkelt
politiker er et tannhjul i det store sam
funnsmaskineriet. Hvorfor skal vi tvile
på at maskinen bør gå fortere, når dette
lovsynges av et samlet politikerkor? •

AG

INNHOLD

Kjøp grønt, kjøp god samvittighet
Markedsføring med miljøargumenter blir stiiilig iiier
vanlig. Men selv om argumentene er grønne, er varene
ofte miljøskadelige. Bunken med klager på brudd på
Markedsføringsloven øker hos Forbrukerombudet.

Side 6

Kjemper for mangfoldet
20 år soiii byråkrat har ikke dempet Peter Johan Scheis
iiatiirgledc, fortsatt kan han stå grytidlig opp for å høre
fi i’Iei ie vdki le. [jobben i Miljøverndepartementet kjem

Side 10

.
Fra Oslo til Helvete

Vi har g’iIl i eventiirfortelleren P.C. Asbjørnsens fot—
spor, etthundreogførtiseks år senere, de femten kilome
trene fra Oslo Rådhus til Helvete. I vår «Nat i
Nordmarken» møtte vi ikke bare huldra, men også
syklisten i kondombukse.

På vei mot solalderen?
Teknologisk er veien åpen for solenergien, sier verdens
solenergieksperter. Fortsatt kommer solenergien dårlig
ut i konkurransen med konvensjonelle energikilder, men
det vil endre seg raskt dersom miljøkostnadene ved for
urensende energikilder regnes med i prisen.

Side 22-27

Side 1.—

LEDER dukt. Alt i orden, vi vet hvordan denne
maskinen fungerer.

Ivlen i dette i rini ut I re4 har stadig flere
forstått at vi kiut’r maskinen for fort, og
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Drosje-

buss
på Hitra
• • På Hitra har
bussen krympet og

blitt til en drosje,
men den koster det
samme som for, I
stedet for å kjøre
busser med noen

få passasjerer, bru
kes det nå på en
del turer drosjer og
mindre vogner
som henter folk
hjemme.

De som bruker
dette tilbudet rn11

ringe en bestil
lingssentral og for
telle hvor de er og
hvor de skal.
Bestillingene må

skje senest to timer
for avgang på en
ordinær bussrute.

Erfaringene med
ordningen er stort
sett positive. Kon
klusjonen er at folk
på Hitra har fått
betydelig flere
ruter uten å øke
bevilgningene.

Brukt-
sentral

for unge
• • Kongsberg
kommune har
opprettet en brukt-
sentral der alle
som har brukte
møbler, komfyrer,
kjøleskap, tepper
tn, liknende ståen—
Je på loft eller i
kjeller kan få tinge—
ut’ hentet. Inven—
ii rit skal blant
iiiiii’t brukes til å
1li. unge med

ing økonomi når
de Li i bosette seg
li irsle gang.

I vi r sosial—

Ii)() tok mi—
i ni Lii kom—
liii l1eii—

Ihil I Ii i I.i har

L$SNINER

Avlopsvannet ledes
til det kommunale
a vlopsnettet, mens

det avvannede
slammet kjøres til
et nærliggende
kompostanlegg der
det blandes med
hark og legges ut til
fri land skom poste—

Green-

kids
• I Elever ved
Bjorkhagens skole
utenfor Stockholm
er aktivt engasjert i
Greenkids, et
Greenpeace-pro
sjekt som skal
motivere lærere og
elever til å bidra til
løsninger pâ lokale
miljøproblemer.

Som en del av
prosjektet har ele
vene gått ut av
skoleporten og
utfordret omgivel
sene. Bl. a. kartla
elvene vilke ren
gjoringsmiddler
som var mest mil—
jovennlige og ga
lista til butikkper
sonalet, med opp
fordring om a skaf—
fe de beste alterna—
tivene. Dette ga
positive resultater.

Ogsa skolen har
lagt om en del ruti
ner etter at elevene
har vært på ferde.
Soppelsortering,
energisparing og
miljøvennlige inn
kjøp er blitt en del
av hverdagen.

regnskog» annonserer
svære reklamepla ka ter.
Det står ikke at vi mi

plante 400 kvadratme
ter skog for å fange opp
C02-utslippene fra
denne tanken.
Næringslivet bruker stadig
oftere tvilsomme miljoargu—
menter for a selge varene

sine, og bunken med anmel—
delser av brudd på markeds

: foringsloven øker hos For

: brukerombudet.
• Folk flest er blitt mer opp

tatt av miljoargumenter, og
næringslivet følger opp med

: kle varene sine i grønt. Vi
: blir tilbudt miljopapir og
• miljovaskemidler. 1 sin iver

: etter å selge har næringslivet
• markedsført utrolige pro
: dukter som miljobilen og

miljofyringsoljen. I begge
disse tilfellene sa Forbruker

: ombudet stopp, dette er vil

: ledende reklame og brudd
• på markedsføringsloven. 1111-
• kjøring og oljelyring i en
: hver form skader miljøet.
: i fjor behandlet F( rhn i isI i

: omhudet 21 klager gi it:i titt

: på rnarkedsforingsht Lii,

• antallet stiger stad g.
• — Miljøargumiiitii 111111 I

: reklamen øker, Iii; It
: overtrampent 1 t.i lit i

: lett å spille ga hilk Illilititt

: vissthet, Sier hn.tkt iii lot

• Ifarald Ih ltiiii V i ti i

brukeroiuln li i i

FoI[,rLIistrIiilIitII -IL

hengig iv at tiiiiIIiiiii re1i—
gerl’r, II kl.Ii ji lit.

•

oinbudet mener at
Finas reklamer er et
klart brudd på mar
kedsføringsloven.
klamer som er urimelige.
Naturvernforbundet og de
i nd re ni iljoorganisasjonene
er de flittigste klagerne. jr
Tilfellet Fina
i rhru kerombudet har an—
leining [il å reagere pa eget
I i 1,111 V og gjorde det da olje—

I ki pet Finas regnskogre—
Lii ut koi?i. c;j’nnorn enor—

La ter og helsidt’s avis—
inser blir bilistene fortalt

i I I ti Il .1 a nk hos Fina redder 8
kvitirilmeter regnskog. For-
Liii int’,tn på dette mirakelet

i il 3 øre per liter gar til
lii rnis Regnskogaksjon. I
iiiiitnsen står det at bensin

i ituser, men det står ikke
il iii ull tank hos Fina fører
ii utslipp av 94 kilo karbon
li L.ti (CO,) som bidrar til
ti it Itiettekten. Ilvis vi skal

opp dette utslippet må
i ‘li nte 400 kvadratmeter

I . \lerkelig nok har Fin1i
In iii i k Le skrevet at utslip—

pene av nitrogenoksyder
(NOk) og svoveldioksyd
(SO.-,) fra bensinen er en
alvorlig trussel for lokal
skogsdød.

Forbrukerombudet mener
at Finas reklame bryter mot
Markedsføringslovens para
graf I om urimelig markeds
føring, og sier i sin uttalelse:
«. . med koblingen til kvan
tum bensin blir inntrykket at
jo mer Fina-bensin en bruk
er, jo mer regnskog redder
en.. med det angjeldende
produkt vil en få en særlig

uheldig kobling mellom salg
av miljoskadelige produkter
og miljobevarende tiltak».
Norske Fina AS mener at
reklamen ikke er et brudd
på markedsforingsloven, og
sier i sitt svar til For
brukerombudet: «For det
første kan de (kundene)
naturligvis velge et annet
bensinmerke og på den
måten unnlate å støtte
(Barnas Regnskog)...Videre
kan også de som velger å
kjøpe bensin hos Fina la
være å bidra til Barnas

Regnskog». Saken er fortsatt
under behandling hos
Forbrukerombudet.

Grønn avlat
Kjetil Try er medeier og
tekstforfatter i JBR Reklame
byrå AS, som har som poli
tikk å vise samfunnsansvar i
markedsføringen.

— Fina er slu. De hevder
ikke at bensinen er miljø-
vennlig, men at du redder
regnskogen hvis du kjøper
bensin hos dem. Nordmenn
flest velger like gjerne Fina

som Esso, men Fina gir dem
følelsen av avlat for miljøet.
«Det er greit at jeg kjører bil,
hvis det gjør at jeg redder
regnskogen». Hvis et annet
oljeselskap gir mer penger
til regnskogen, vil de få kun
dene, sier Try.

Konkurrentene følger
godt med. Med en gang
Fina-annonsen hadde stått
på trykk ringte et annet olje
selskap til Forbrukerom
budet og spurte om tolk
ningen av markedsforingslo
ven var myket opp. Når det

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

ring.

Siden anlegget
ble tatt i bruk i fjor
høst er det tatt prø
ver som tyder på
at det er mulig å
bruke det ferdige
produktet som
jordforbedrings
middel.

N&M • ANDERS
GJESVIK

«Full tank hos Fina red-
der 8 kvadratmeter

fått en god motta
kelse. Målet er at
bruktsentralen til
enhver tid skal ha
stående utstyr til
møblering av to

leilighe ter.

Varme
fra sjøen
• I I Ålesund
finnes landets stør
ste sjøvarmepum

pe til oppvarming
av bygg. To store
seriekoblede var
mepumper henter
energi fra sjøvan
net, foredler den
og leverer tappe
vann og varmt
vann til oppvar
ming av 40—50 sto
re bygninger rundt
havna. Anlegget
ble startet i novem
ber 1989, og erfa
ringene er gode.

Kloakk
som

ressurs
• I Som et ledd i
rensingen av Otra
vassdraget har
Vennesla valgt å
bearbeide alt sep
tikslam i kommu

nen slik at det kan
brukes som jord
forbedringsmiddel
i hager og grøntan
legg. Kommunal
kloakk fra 8500
mennesker i Nedre
Vennesla har

bidratt til at Nedre
Otra er en av lan
dets mest foruren
sede elvestrek
finger.

Alt slam fra fel
lestanker og rense
anlegg kjøres nå til
et sentralt beliggen
de avvanningsan
legg. I-ler tilsettes
vatslammet et bio
logisk nedbrytbart
fellingsmiddel for
det avvannes i et
silkammer.

LOVBRUDD: Harald
Hilton hos Forbruker

)

BENSIN HEVDER REGNSKOG: Gjennom enorme plakater og helsides avisannonser prøver Fina å selge
bensin ved å koble salget til redning av regnskogen. (Foto: Anders Gjesvik)

Fra hléhanken I Praksis,
Alternativ Frantilt

SOASVI1. 70, O85 Oslo
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> blir kjent at Forbrukerom
budet har forbudt en
bestemt reklame, fører det
ofte til at konkurrentene
trekker liknende reklamer
uoppfordret.

— Etter at Volkswagen
fikk beskjed om at de ikke
fikk lov til å markedsfore
«Miljø-Golfen», har de
andre bilfirmaene holdt opp
å lansere «miljø-biler». Det
er mer effektivt å slå til i en
stor sak og gå ut i media,
enn å ta mange småsaker.
Full offentlighet om et
brudd på markedsføringslo
ven er det kraftigste riset vi
har, sier Hilton hos For
brukerombudet.

— Svære overskrifter som
avslører «miljobilen» er en
katastrofe for bilfirmaet. Et
uheldig presseoppslag går
ut over firmaets troverdig-
het på alle områder, sier Try.

Hittil har Forbrukerom
budets pålegg om å stanse
ulovlig miljøreklame blitt
fulgt i alle saker som er fer
digbehandlet. Hvis ikke
pålegget blir fulgt, går saken
til Markedsrådet.

Miljøvennhig eksos
Det er først i de siste årene at
miljovernargumenter har
blitt vanlig i reklamen.
Forbrukerombudet fikk de
første klagene på miljømar
kedsføring i 1988. Flere av
disse reklamene var så uri
nwlige at mange reagerte.
Katalysatoren pa biler førte
til at bilfirmaet Subaru i sine
annonser avbildet en kvinne
som begjærlig stakk nesa bort
til eksosrøret, mens Volvo
viste to småbarn som satt på
veien rett bak eksosroret.
Forbrukerombudet stanset
annonsene ut i fra Markeds
foringslovens paragraf I om
urimelig markedsføring, og
paragraf 2 om direkte ville
dende markedsføring.

Svært mange produkter
markedsføres som «miljø-
vennlig», uten at det fortel
les hvorfor. Forbrukerom
hudet krever at den som
bruker «miljøvennlig» fritt
stående i markedsføringen,
må kunne dokumentere at
produktet ikke har noen
ega ti v virkning på miljøet.

I )el betyr at ingen industri—
I r.Liuslilte produkter kan
bruke begrepet «miljøvenn—
I ig LI len lorkla ring. For—

brukerombudet krever at
det i markedsføringen står
«miljovennlig, fordi. . . ». Pro—
dusenten må oppgi hvilke
egenskaper ved dette pro
duktet som gjør det miljø-
vennlig, og dette må kunne
dokumenteres.

Men produktet skal ha
høyere miljøstandard enn
andre sammenlignbare pro
dukter for å bruke «miljø-
vennlig» og liknende ord.
En tommelfingeregel er at
hvis mer enn en tredjedel av
sarnmenliknbare produkter
har samme miljøstanda rd,
kan ikke produktet bruke
«miljøvennlig». For noen år
siden var det vanlig at dopa
pir var klorbleket, nå er 9 av
10 doruller framstilt uten
klor. Da kan produsentene
bruke «klorfritt», men ikke
«miljøvennlig» i markedsfø
ringen. Fordelen er at utvik
lingen vil stille stadig større
krav til hva som kan kalles
miljøvennlig.

Olliselt miljømerke
Mange produsenter prøver å
øke salget ved å sette selv
lagde miljomerker på pro
duktene. I butikkhyllene
finnes alt fra grønne frosker
til epler på varene. Et utvalg
er nå i ferd med å utarbeide
et godkjenningssystem for et
felles nordisk merke for mil
jøvennlighet. For å få merket
må produktet tilfredsstille
bestemte miljokrav.

— Volkswagen omformet
logoen sin til et grønt eple i
reklamen for «miljø-Golfen».
Det er vanskelig å stoppe det
te med Markedsforingsloven.
Det er ikke forbudt å bruke et
grønt eple som symbol på et
miljosvinsk produkt. Jeg
håper at det nordiske merke-
systemet får gjennomslag i
markedet, slik at det blir min
dre bruk av selvlagde miljø-
merker og større disiplin i
bruken av miljoargurnenta
sjon i reklamen, sier Hilton.

Kjetil Try tror at det nor
diske miljømerket vil fi stor
betydning.

— Alle produsentene vil
være enormt interessert i å
få det offisielle miljømerket
på sine varer. Folk kommer i
stor grad til å velge varer
med miljomerket framfor
ellers likeverdige produkter.
Dette vil bli effektivt, sier
Try.

— Alle markedsførere og
oppegående bedrifter vet at
det er viktig å ha en miljø-
vennlig profil i dag. Men
konkurransen om å være
mest miljovennlig vil bli
mye hardere. Folks bevisst
het i rniljøargurnentasjonc
vil øke, de vjl bli flinkere til

å avsløre falsk argumenta
sjon. Hittil har bedriftene
sluppet unna med å sette et
merke med «miljøvennlig»
p produktet. I framtida må
varene virkelig være miljø
vennlige. Forbrukerne vil se
forskjell på «billig-grønn» og
«ekte grø4ln», sier Try.

Protitt i miljø
Try sier at reklamen både
må selge produktet, og sam
tidig følge moralsk aksepter
te holdninger i samfunnet.
Undersøkelser fra Norsk
monitor viser at miljøvern er
den verdien som har blitt
mest styrket i løpet av de sis
te arene.

— Derfor går miljø og
profitt hånd i hånd i kampen
om kundene. Dette vil

tvinge fram mer miljovennli—
ge varer, fordi profitten lig
ger i å være miljøvennlig. At
miljø er viktig i seg selv,
hadde aldri fort til denne

.‘ utviklingen alene. Trangen
til a tjene penger vil alltid
være større enn trangen til å
være miljøvennlig i nærings
livet.

Try tror vi kommer til å se
en kamp om å markedsfore
selve «miljoproduktet», som
miljøpapiret eller miljø-vas
kepulveret.

— Det krever en stor
investering a bli «miljø— vas—
kepulveret». Du ma produ
sere et vaskepulver som vir
kelig er miljøvennlig, og du
må fa kunden til a stole på
deg. Da vil du få igjen inves

teringen fra kunden som vil
kjøpe ditt produkt, og også
være villig til å betale litt
mer enn for de andre vaske
pulverne. Men konkurrente
ne vil ikke sitte og se på at
du etablerer «miljø-vaske
pulveret», de vil prøve å
overgå deg, og denne kon
kurransen vil drive miljø
vennligheten videre.

Try mener at det firmaet
som klarer å etablere seg
med «miljo-vaskepulveret»
vil oppnå fortrinn for alle
sine produkter. Hver gang
du kjøper denne varen vil
firmanavnet feste seg. Du vil
huske det som et «miljø-
firma», og stole på at de
andre produktene fra firma
et også er miljovennlige.

Moralsk
lykke
Noen mener at miljøinteres
sen er i ferd med å avta. Try
er sikker på at den vil holde
seg gjennom 90-årene. Men
han spår et klarere skille
melom to grupper i Norge.
En gruppe med ressursper
soner som politikere, nær
ingslivsledere, journalister,
vil bli enda mer opptatt av å
bevare «det opprinnelige»:
miljøvern, estetikk og hjem
melaget mat. Disse har stor
innflytelse og vil sette tydeli
ge spor i miljopolitikken.

På den andre siden tror
Try at det vil oppstå en stor
gruppe i befolkningen som
vil bli ytterligere «amerika
nisert», som vil spise mer

ferdigmat og se flere såpe
operaer og videoer.

— Denne gruppen vil ikke
kjøre mindre bil, men de vil
ønske å være miljovennlige
nr de slipper å ofre noe. De
kan velge den ferdigrnaten
som har miljovennlig inn
pakning. Trendsetterne i den
ressurssterke gruppen vil
sette miljovern pä dagsorden
som en sentral verdi. Og alle
har en trang til å føle seg
som ordentlige mennesker
ved å følge samfunnets ver
dier, selv om det dreier seg
om avlat. Det gir deg en
følelse av moralsk lykke å
være miljøvennlig, en lykke-
følelse som du til og med er
villig til å betale litt ekstra
for, sier Kjetil Try. •

NÅ KAN DET
NORSKE FOLK

pLJS’I’E
verr,rhg bri I Itliegg
de kjorefordelene det innoherr
kg velnlegrt og har ett ko,n< et>

—
fler i <tømt, lanqt dyrt er il.

t. fl . V. V,

BIL-MILJØ: Naturvern-
forbundet i Oppland
klaget reklamen inn
for Forbrukerom
budet, og fikk med
hold. Peugeot trakk
annonsen.

GROTESK: Katalysatorene fiï1
at flere bilforhandlere rykket ut
med anonnser som viste ekso
sens fortreffelighet. Volvo viste

-— to småbarn sittende på veien
bak eksosrret.
Forbrukerombudet reagerte
raskt, og annonsene ble trukket. j•

Miljø-
vennlig
profitt

• ANDERS
GJESVJK

— Grønn markedsføring
er bare i sin spede
begynnelse. Kampen
om å elge selve «miljø-
produktet» vil øke.
Forbrukerne blir stadig
mer bevisste på hva
som er miljøvennlig. De
produsentene som sel
ger varer som virkelig
er miljøvennlige, vil
vinne markedet, sier
Kjetil Try i JBR
Reklamebyrå AS.

- Miljø og profitt går
hånd i hånd. Dette vil

Milia P/gçç

tvinge fram mer mil
jøvennlige varer, fordi
profitten ligger i å
være iniljøvennlig,
sier Kjetil Try i JBR
Reklamebyrå AS.
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• RAGNHILD
SVED

Næh, så du den! En
skotskrutet skvaldre
skvett, en kjønnsmoden
hunn, vil jeg tro!

Det begeistrede utropet fra
den dresskledde karen, dis
tingvert gråstenket i hår og
skjegg, er kanskje ikke helt
nøyaktig gjengitt. Kanskje
var ikke fuglen en skval
dreskvett, men derimot en
tverrstripet prakttrost. For
øvrig kunne det vært Peter
ohan Schei vi hørte, blant

diplornater og delegater på
konferanse i Kuala Lumpur.
20 års byråkratliv har nemlig
ikke tatt knekken på gleden
ved å kikke på fugl, høre på
fugl, lære andre om fugl. Og
alt det andre som rører seg i
naturen.

Det sies at på konferanser
verden over er Peter Johan
Schei en av de dristigste
rundt forhandlingsbordet
om dagen, blant de mest
sosiale i baren utover kvel
den — og definitivt tidligst
oppe om morgenen for å
se på fugl! Og vi blir ikke
blankt avvist nar sladderet
serveres.

—Ja, jeg lever mye. Men
lei er vel ikke nødvendig å
mvnt dette med haren...

Ni er direktøren i
I )i nkii r,i lei for naturfor—
Vi li iii ni’, permi tiert i ett år

for å jobbe med sin hjerte-
sak: Bevaring av jordas bio
logiske mangfold. Fra
Mi lj øver n departementets
internasjonale avdeling
leder han den norske dele
gasjonen som i FN-regi for-
handler om en avtale som
skal sikre framtidas genera
sjoner en mest mulig variert
natur. Og bidra til at de bio
logiske ressursene blir
utnyttet på en hærekraftig
måte, enten de finnes i norsk
granskog, Malaysias jungel
eller p Kenyas savanner.

DU KAN SI0RRE Schei om
mangt men likevel være nes
ten garantert a få et svar
krydret med biodiversitet,
føre-var og bærekraftig res
surshruk. Sannsynligvis vil
du også lære noe nytt.— Jeg vil formidle natur-
glede og respekt for det som
lever, og kunnskap om
hvordan ting henger sam
men. Vi som har vært sa hel
dige å få studere okologi har
et ansvar for i bringe den
videre, sier han.

Det har han gjort, ikke
bare som hyråkrat, men også
som konsulent for et utall
naturfilmer og bøker. Selv
om biologen Schei tok
hovedfag på fugl, strekker
kunnskapene vidt og bredt,
langt ut over fugl, langt ut
over norsk natur.— Jeg leste Den tause
våren av Rachel Carson

midt på 60-tallet, og bestem
te meg for at dette vil jeg
lære mer om. Jeg begynte å
studere i den spennende
tida da økologi ble fag.

I stedet for en løpebane
som forsker, eller lærer for
den saks skyld, satset han på
byråkratiet.— Det var et bevisst valg.
Mye sto på spill. Jeg følte at
det viktigste var å gå inn i
forvaltningen og bruke
kunnskapen om hvordan
naturen fungerer innad i
samfunnsappara tet.

DERMED HAVNET HAN i
Miljøverndepark mentet, og
fartet først landet rundt for a
registrere verneverdige om
rader. Det handlet om «bio
diversitet» allerede da, selv
om de sikkert kalte det noe
helt annet.

Men mange av miljøpro—
blemene er globale, og siden
fartet han verden rundt og
deltok a en lang rekke kon
vensjoner og avtaler ble til.
De heter CITES, RAMSAR,
Bonn-, Bernkonvensjonen, og
dreier om internasjonal han
del mccl truede dyrearter,
vern av våtmarker, planter
og dyr — vern av det biologis
ke mangfoldet igjen. Viktig
og spennende. Men også en
talmodighetsprove, sukker
«miljøjetteren”, som egentlig
er en utålmodig mann.— Du må finne deg i at det
går sakte å forene så mange

land, med ulike kulturer og
interesser. Og du må lære
deg en diplomatisk språkfø
ring som kanskje ikke er
typisk norsk.

— Velg deg en annen jobb!— I tunge stunder drøm
mer jeg om å bli fjellopp
synsmann, men sannsynlig
vis ville det blitt noe ensomt
i lengden. Jeg kunne egent
lig tenke meg bistandsar
beid, for å bidra til å løse de
problemer andre land har i
forhold til natur og utvik
ling. Stort sett er det luksus
problemer vi har i Norge, og
jeg får ofte en flau smak
munnen nar vi her hjemm.
skriker opp om problemer
som er helt marginale i for
hold til det andre strir med.

ULV. LAKS. BARSKOG. I
Direktoratet for naturfor
valtning har de «nære ting»
stått øverst pa dagsorden.
Og under en noe annen vin
kel enn &ngang det het
Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk, og gjerne ble
sett på som «bondenes
clirektorat».

«Ja til laks — nei til ulv»
var den kjappe overskriften
Adresseavisen satte på
avskjedsintervjuet med
Helge Vikan — Scheis for
gjenger på toppen i direkto
ratet.

—Jeg vil si ja til både laks
og ulv, er Scheis diplomatis
ke kommentar.

— Ja til ulv pa visse betin
gelser. Vi må forvalte ulven
slik at vi tar hensyn til land—
hruksna’ringa og vi ma tilla
te at skadedyr skytes når
hestanden tillater det. Men i
dag har vi ikke noe å ga på
nar det gjelder ulven i
Skandinavia, det er for få
igjen.— Barskogvernet, en tapt
sak?

— Nei, det er det ikke, selv
om vi ikke fikk gjennomslag

for
å verne 400 kvadratkilo

meter. Regjeringen har sagt
at vi skal komme tilbake til

saken, muligens i en stor
tingsmelding, når vi ser
resultatet av det vernet vi nå
gjennomforer, sier Schei. Og
gir samtidig generøst ros til
skogbruket for å vise større
interesse for flerbruk og
hensynet til mangtoldet i

skogen.
Med bakgrunn fra gård pa

Stadsbygda i Sør-Trøndelag
finner han lett tonen mccl
grunneiere og bønder — fel
les erfaringer med slåttonn
og melkefeber kan bryte
isen. Den kan være tykk som
i Arktis, ikke alle er like

begeistret for de tonene
direktoratet na spiller opp.— Dialog. Det er nødven
dig med dialog, sier Schei,
og gir et stikkord for sin
holdning i vanskelige og
kontioversielle saker.

AV OG TIL tar han fram
tyngere skyts. Ikke så ofte,
for det gjelder å spare på
kruttet. Og finne balanse—
punktet, det er grenser for
hva en direktør i en etat
underlagt departement og
regjering kan tillate seg.— Joda, jeg har vært på

teppet hos statsrader et par
ganger og fatt beskjed om at
jeg har gatt vel langt. Det må
jeg ta til etterretning. Det er
et paradoks at vi har fagor—
ganer som ikke har mulighet
til a si fra når det blir tatt
avgjørelser som er i strid
med regjeringens miljømål.
Det kan ikke være riktig at
det er de frivillige organisa
sjonene alene som skal si fra
nar miljosynder begas.

Noen kaller omformingen
av direktoratet under Schei
en kulturrevolusjon. Selv de
mer nøkterne gir ham en
stor del av æren for at et
direktorat for jakt og fiske er
blitt et moderne miljøvern—
direktorat.

Passe beskjedent sier han
selv at, — jo da, vi har endret
profil. — Vi vil være en oko
logisk premissieverandor for
samfunnsutviklingen gene
relt og en miljørevisor i for
hold til andre etaters forvalt
ning av natur.— Men det er langt igjen før
vi blir den økologiske garan
tisten vi ønsker å bli. Vi skal
omsette begrep som føre-var-
prinsippet og naturens tåle-
grense til praktiske styrings
redskaper. Vi skal legge
grunnlaget for å nå de miljø—
mål regjeringen har satt.

SEN-SOMMER — da kaster
byråkraten slipset og drar til
Borgefjell. Plukker molter og
fisker orret. Eller trekker sei
og torsk pa Stadsbygda.
Peller blabær og sanker
sopp. Forteller han, og hop
per raskt til en nærliggende
hjertesak:— Det er sunt å være med
på å hoste av ressursene,
men det må skje slik at
grunnlaget for videre høs
ting sikres. Føre-var-prinsip
pet igjen. Mange miljøverne
re fra storbyene i Europa og
USA har fått et forskrudd
syn pa dette med å høste —
og vil ikke under noen
omstendighet godta at man
tar livet av et dyr. Jeg skjøn
ner at folk i Nord-Norge blir
forbanna når det kommer en
amerikaner og forteller dem
at de ikke kan fange hval
fordi den har en større hjer
ne enn vår. En annen sak er
at vi ikke bør fange hval for
di bestandene er så sterkt
redusert, sier Schei. •

POOTRET1: PETER JOHAN SCHEI

Topp
byråkrat

med fugl i blikket

PÅ TEPPET: — Joda, jeg har vært på teppet hos statsråder et par ganger,

sier Peter Johan Schei. Han mener byråkrater og forvaltere burde ha

større frihet til å si fra når det blir tatt avgjørelser i strid med vedtatte

miljømndl. (Foto: John Petter Reinertsen /Samfoto,)
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EN NAT I NITTIAARENE

Gjennom Nordmarka
i Asbjørnsens fotspor

Natur & Miljø har vært gjennom Helvete.
Der nede, i dypet hvor vannmassene fråder og all luft står stille, under hengebratte bergskrenter med tusen forvridde
vindfall, har våre utsendte klatret og stupt og klatret videre. Motstrøms i hovedstadens drikkevann fulgte de sporene

etter eventyrfortelleren P.C. Asbjørnsen. En Nat i Nordmarken, etthundreogseksogførti år etter.

EN NAT I NITTIAARENE:

I.

«Jeg tror fanden var i farta, jeg»,
sa Ekebergprinsen.

«Jøssenamn, si ikke slikt, da», ba
Hadlendingen tynt, og korset seg
trefoldig. Han ble værende med å
stirre etter støvskya som sank sakte
over skog og vei.

«Stå nå ikke der og glo som ei ku
på ei låvedør! Det er varmt og vind-
stilt, nå vaker’n nok i Skjærsjøoset»,
fastslo Ekebergprinsen; han hadde
ut for å vente og liten frykt for von-
de vetter.

OG VIDERE BAR DET i sommer-
kvelden. Opp til Skjærsjødammen,
der småfisken lekte bak damvokter
nes nettinggjerder, så frametter van
net med sultne steg.

Vinden hadde reist, han herjet
nok stygt på andre kanter, og Skjær
sjøen lå klar og blank som et gullfar
get speil i kveldssola. Men helt stille
står ingenting: Et mylder av insekter
lagde ørsmå ringer på vannfiaten,
lett som yr om høsten. Det var første

{

(4

kveld i en ny verden. Men en farlig
en, dessverre, for en nyklekket, kåt

n julidag så gjennomsiktig
klar som en dag i september,
et solstreif over Bærumsåse
ne, en duft av gran som med
ett slo imot meg i lummerhe
ten inne i byen, vakte min
vandre!yst og all min lengsel
etter skog og land.

Slik talte Asbjørnsen,
som om han forsto seg på

lummerhet. I
hans dager
gikk man på

snipejakt i Stu
denterlunden, med

munnladd hagle og en
buttel brennevin i vøm

mølsbuksa, og det eneste som lignet leven
var tonene fra en lur i det 1eme. En lur!

// JAGGU SA HAN LUMMERT. Aldri måtte
vel Asbjørnsen hoppe blåbleik og vettskremt

mellom trafikkøyene, ut og inn av skyskraper
skyggene på Vaterland, en giftgul julikveld
med lufta kokende tjukk av eksos og dårlige
idéer. Lummert er det først når du svelger deg
gjennom en puritansk lettøl i Brugata, mens
svetten suger deg fast til skai-setet og lausbik
kjene peser og sutrer under respatexbordene;
og når du dertil vet med deg sjøl, innerst
innerst inne, at meget snart er det også valg
kamp i byen; da er det lummert. Først da.
Langt fra alt som lukter skog.

Og slik var det. Men døra sto åpen, og med
ett slo det imot oss en duft av diesel.

Maridalsbussen, tenkte vi. Honninggule ørret
kulter som skyter opp fra dypet og svelger
tørrfluene med dun og hår. Fossesus og fugle
sang. Blanke, nattemyke skogsvann som speiler
månen og tre blåner bortetter. Hulder, tenkte vi,
og øynene våre funklet i kafémørket, og skrømt

og Nøkken og en solren
ning så midtsommerbrå at

/ du finner nysprukne små-
troll skogen rundt etterpå.

Ut, tenkte vi, og ut måtte vi, både Ekeberg
prinsen, hadlendingen og Hu som er av hul
dreætt; ut og ånde inn den friske luftning. I
ettermiddagssola la vi i vei fra en høvelig buss
holdeplass, og snart var vi ved Maridalsham
meren, der Skjærsjøelva lager innos.

Det luktet stramt av blomstrende hegg. I
grastustene langs Skjærsjøveien lette finger-
lange skogsnegler etter Den rette, et trælete
arbeid for en som ikke har fått føtter å danse
med.

Hadlendingen tok for seg ei snegle han syn
tes så mer oppvakt ut enn de andre: «Har du
slimet og slept deg slik frametter i hundre år,
så har du vel ratt møtt Asbjørnsen au?», spurte
han. Men aldri om snegla rakk så mye som å
riste på antennene, før hun lå langflat og hølete
på grusen. De triste restene satt fast på et
rådyrt knastedekk, som bråbremset så grus og
singel skvatt.

«Heisann», sa vilibeistet. Han hadde glinse
svart kondomsykkelbukse og heldekkende
plastsolbriller med flerfarget refleks, og dét var
dét. Og så hadde han nærradiostemme og
digre muskler i nakken.

«Har du sett noe til huldra?», prøvde Eke
bergprinsen.

«Om jeg har! Jeg kommer rett fra badeplas
sen ved Sognsvann, der er det mye hulder der,
nå i varmen», svarte syklisten, og pustet som
skulle han ha slukt en blåsebelg; «jeg ble reint
bergtatt, jeg!»

Såpass hadde vi forstått, at den som bryter
seg løs fra slikt må være kar til mann. Så hadde
han vel gjerne et og annet å lære bort ög, da?
Om fisken tok slemt i elva?

«Har dere garn?», ville han vite, vi måtte for
stå det var dét som var effektivt; det gjaldt bare
å holde hodet i buskene om vakta var ute.

Nei, vi fisket helst med krok vi, og det hadde
han ingen råd for. Ikke hadde han stunder til å
stå slik og akkedere heller, han måtte oppom
Kikut først og ned til Aker Brygge etterpå, for
der skulle han lytte til sirenenes sang. Og borte
var han like brått som han var kommet.

1
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«Heisann», sa vilibeistet.
Han hadde nærradio
stemme og digre mus

kler i nakken...

r. Tegningen er fra ‘Kvernsagn» og
4 viser Asbjørnsen på vandring langs

Akerselva. (Tegning: Hans Gude,
foto: Anders Gjesvik)
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liten fivger. Svupp! sa det, sa var moroa over
og orreten klar for nestemann.

Da vi nadde Skjærsjooset la sola seg ned og
gikk til ro, et sted oppe pa asen i retning Jevn-
aker.

«Nå kommer de, trollene”, sa Ekebergprin
sen. 1-ladlendingen rakk knapt klage for det
lød et svare bulder fra ha på vestsida av van
net.

«Sa jeg det ikke, kanskje?”, gliste Ekeherg
prinsen. «Nå gjør vi opp bål. Jeg er kaffetorst
som ei jordnmr pa nattevak».

Månen hadde ristet av seg flagg og rakett
rester, den lyste naken og storfornoyd over øst
asen. Det var gått noen timer; Ekebergprinsen
og hadlendingen sto i oset og fristet fisken med
det lekreste av redskap. Men riktig hjertet på å
bite var den ikke, — den slo ofte i miss pa
torrflua, og sluk og denslags nubbet den bare
borti. En og annen slenger havnet likevel pa
land, en orret, en sik og neste gang liksågodt
en åbbårpinne.

Det var mørkt og stilt i skogen. Som tida
gikk, sank bymoderne skuldre fra nittigraders
vinkelen og ned i en mer nervesterk hoyde.
Frisk luft og mye ro, tenkte vi, kraftig kost og
utearheid! Og ytterst på odden satt 1-lu som er
av huldreætt og holdt halet ved like. Vi rokte
og spyttet og tvilte ikke: Alt var bedre for. Så
smalt det i hæler bak oss.

«Jaså nå. Man fisker i folks drikkevann.»
Vi vendte oss rundt etter lyden. Armbind

hadde’n, dårlig humor åg, men ikke hikkje.
«Vi er pa jakt etter eventyret», forklarte Eke—

bergprinsen.
«Eventyret???», fnoys fremmedkaren, gnist

regnet sto fra øynene hans. «Nåvel. Na har
dere møtt Fiskeadministrasjonen».

Så kom det ei lang lekse om ferskvannsinn
tak fra samme vassdrag og regler av oktober
niogfemti og fisketrygdavgift og overnatting i
tilsigssonen og bålbrenning i sommerhalvåret
og forelegg og forbud og forskrifter opp og
ned. Snart var det bare tre røde remmer i ryg
gen han ikke hadde truet med; og han hadde
vel kommet med det åg, om ikke kjeften plut
selig hadde smelt igjen på’n.

Sa fikk vi se en smakonge skifte farge. Rod—
mende som krepsen i gryta glodde han stivt
forbi oss, øynene vokste til de var store og hvi
te som pypussede tinntallerkner. I neste nåsat
te han i et vræl og strøk til skogs så fort beina
bar.

Vi snudde oss rundt for å finne ut hva det
var som kunne skremme vannet av slik en
solid trestokk. Og da fikk vi se: Ute på vannet
danset våkringer store som traktordekk. Om
litt slo bolgene innover stranda.

«N—no—no—nokken!», sa hadlendingen, den
magre skrotten skal’ som en fjærlos fugleunge.

«Ja joss», gliste Ekehergprinsen, «det gjelder
bare å tru på’n!»

INGENTING ER SOM EN DOKTOR eller to
når noe feiler en hadlending. Snart var han god

kar igjen, og styggfanten med
armbindet s vi ikke mer til.

«Nå pa morråsia tor’n nok
bli mer bitelysten. le trur je får
freste’n oppi elva, je”, sa had
lendingen, tok stanga i neven
og skrukka over skuldra og la i
vei. Og borte ble han.

Ovenfor Skjærsjoen stuper
Bjornsjoelva gjennom et juv så
stygt at det er blitt hetende Hel
vete. Det er riktig ei flenge i
verden, ei slukt der berg og
vann slåss om samme plassen.
Elva er ivrigst; den broler og
bærer seg og bruker alt den har
av krefter på å slenge seg veggi
mellom. Slik har den holdt på
så lenge folk kan huske, men
stort sett står nå fjellet der ennå.

Dette er kronglet terreng for
alt som trenger land å stå på.
Et og annet tre har festet rette
ne med blåknute rundt et
framspring, og strekker tålmo
dig greinene mot lyset. Men
like mange har gitt etter for
urimelige livsbetingelser, bik
ket seg utover og blitt hengen
de i bergskrentene. Det er rått
og ulendt og umulig; en ver
den for fisk og fugl.

Det var oppi der han satt,
hadlendingen, da Ekehergprin
sen og 1-lu som er av huldreætt
ga seg til å lete utpa dagen.
Dorgende stille satt han, på en
diger kampestein oppi ura,
stokk stiv glåmte han tversover
juvet og inngjennom skogen.
Ikke sa han noe, og ikke så mye
som et blunk fikk Ekebergprin
sen ut av ham, sjol om han
prøvde både med slag og
spark, og tillike med nyrullet at
gulmix. Hadlendingen satt,
han var aldeles som forsteinet.

Men så boyde Hu som er av
huldrea.’tt seg fram og hvisket noe i oret hans.
Og mer skulle det ikke til, for han tok til å lee
på lemstre legger og dovne lår.

«Joss bevares”, gapte Ekebergprinsen, «hva
var det du sa til’n?»

«Det var da lett», svarte Hu som er av hul
dreætt, «det er enkel heksekunst å løse en
hergtatt fisker fra fortryllelsen; du bare lener
deg over’n og hvisker “sik, åbbår, orret« i oret
på’n. Våkner’n ikke da, kan du like godt sma
dre’n til pukk med det samme.»

TROLLDOMMEN VAR BRUTT, men like fullt
var Hadlendingen taus som en fisk resten av
Helvetesferden. Om Ekehergprinsen spurte og

grov aldri så mye; historien om fortryllelsen
fikk han ikke.

(Foto: Marianne Gjørv)

Det ble en dryg tur. Vi klatret og klengte og
hang etter fingertuppene, vi vasset og krokte
og kroyp; — er du dårlig til beins, har du ingen
ting i Helvete å gjøre. Da vi kom til Bjornholt
var dagen omme, og vi tok på hjemtur. Ilad
lendingen like tagal.

Han var ikke å få hull på før flere dager sei
nere, vel tilbake i lummerheten, trygt inne i
skyggene og langt fra puritansk innflytelse.

«Je syns je sag det lyste blått, sru, bortvæ’ en
liten bekk i et skar i bærjet. Det er jo no’ alle
veit, at lyser det blått en stann, så ligger det en
solvskatt der. Og joggu så jeg ikke no’ som
glinse’ i hekken åg, je hadde ælt tenkt ut å
slags jugerhistorie futen sku’ få høre, — da je
skjønte det ikke var ei solvåre som låg der,
men en simpel kælksekk dom hadde lagt ut

EN NAT I NITTIAARENE: EN NAT I NITTIAARENE:
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<i... etjuv så stygt

det er blitt hetende Helvete...»

«Dci; i skaukænten, dreivjaggu hul
dra gitt. Nu’ sd pent hadde ikkeje

sett Jr, kæn di skjønne. .

(Foto: Jon Bjartnes)
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mot det sure regnvære’. Så da var je like rik,»
sa han, og klødde seg omstendelig i nakken.

«Men så var’e det rare skjedde: Akkurat da
sto sola opp att, og je myste over på den ændre
sida ta elva. Og der, i skaukænten, dænse’ jag
gu huldra gitt, i mårradisen. No’ så pent hadde
ikke je sett før, kæn di skjønne, og je vart sit
tandes der og gapa, ældeles som en sulten
trostunge. Men så kjinte je åssen kroppen sakte
fastne’ i bærjet, og da tenkte je at fanken ta,
dætta skar på film før je bler tæ’ stein. Og jog
gu trur je je gredde å knipse a ôg, men sea satt
je borr fast».

Han hadde olskum i barten og stjerner i
øynene da han fortsatte: «Ætter dætta såg je

PETER CHRISTEN ASBJØRNSEN (1812-5)
var født og oppvokst i Kristiana. Mange av
hans skildringer foregår i Oslomarka; en av de
mest kjente er «En Nat i Nordmarken». Hans
store kunnskaper om og kjærlighet til naturen
har nedfelt seg i mange fortellinger og eventyr
samlinger. De fleste kjenner Asbjørnsen som
samler og utgiver av folkeeventyr, men han var
også naturforsker og forstmann. Han var en av
tidens fremste zoologer og ga ut «Naturhistorie
for Ungdommen» i seks bind. I tillegg kom en
rekke andre bøker om så ulike emner som tre
skjæring, myrdyrking, kaffe og en reisebeskri
velse fra Middelhavet. Asbjørnsen utga også en
kokebok under psevdonymet Clemens Bonifa
cius. I

bare ei ra’, og hæn der nye natturvernledar’n
har ælt gått mæ’ på det: Det nye milljokravet
bler van’ vern ta hulder og nøkk.»

Og der satt vi, midt i lumre Oslo, og skalte
for eventyret. Det er ikke dødt. Det bare gjem
mer seg.I

DE SOM VAR MED:

Takk til sitatleverandør P.C. Asbjørnsen. I rol
lene møtte vi for øvrig:

EkL’bL’rgprinsell: Jon Birger Skjærseth
Ho som L’r av huldrea’tt: Marianne Gjørv

Hadk’nding og rL’fcrellf: Jon Bjartnes

SOL-
STRØM: Soleelle

paneler på støy
skjermer langs en
motorvei i Alpene i
Sveits leverer strØm

til nettet. (Foto:
Sun-Labi

Røstvik)

solenergieksperter.
Den dårlige «nyhe
ten» er at dårlig
energiplanlegging,
subsidiering av
forurensende
energikilder og
oljelobbyens
makt fortsatt
hindrer gjen
nomsiag for
solenergien.

EN NAT I NITTIAARENE:

«.. .Det erjo no’ alle veit, at lyser det blått en stann,
så ligger det en sølvskatt der.. . »

(Foto: Rolf Sørensen /Samfoto)
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— Vi konkurrerer ikke
med de virkelige kostnadene
ved kull, olje og atomkraft.
Dersom de samfunnsmessi
ge kostnaderie ved disse
energikildene var inkludert,
ville solenergi kom
me suverent best ut.
Se for eksempel på
brenningen av kull,
som arlig koster
USA 82 milliarder
dollar bare form i av lunge
sykdommer, sier Michael
Nicklas i international Solar
Energy Society (ISES).

Legger man til «prisen»
for sur nedbør, lagring av
atomavfall, subsidier til
energiprodusentene, militær
beskyttelse av oljetilførselen
og tap av arbeidsplasser på

grunn av oljeim
port, blir de skjul
te energikostna
dene for USAs
vedkommende pa
s v i mle n de

100—250 milliarder dollar
årlig. Og da er ikke utgiftene
til Golf-krigen med i regne-
stykket!

Inn i politikken

ISES samler forskere, inge
niører og arkitekter i mer
enn 90 land og har som mål
å fremme bruken av solener
gi. Nå har solenergieksperte
ne tatt det lange skrittet ut
av lahoratoriene og inn på
den storpolitiske arenaen, og
avgitt en rekke anbefalinger
til FNs konferanse om miljø
og utvikling (UNCED) i
Brasil neste år. Nicklas har
ledet dette arbeidet.

— ISES har eksistert siden

1954, og omtrent like lenge
har vi bare snakket med
hverandre. Vi har de beste
folkene på solenergi, er ikke
vant til å snakke med politi
kere. Holdningen har vært
at vår oppgave er å studere
disse tingene, så skal resten
ga av seg selv, sier Nicklas.

Men dette er altså i rask
forandring, og før Brasil-
konferansen vil ISES komme
med flere innspill til politi
kerne. Gjennom et datanett
verk utveksles det også
informasjon med de 750 fri-

villige organisasjonene som
deltar i UNCED-forbredel
sene.

Miljø-samarbeid
— Vi vil gjerne samarbeide
med miljøorganisasjonene.
Vi har de samme malene, og
solenergi er den mest miljø-
vennlige energiformen, sier
Adolf Goetzburger, nyvalgt
president i ISES.

— Miljøorganisasjonene
prøver a støtte solenergien,
men mangler tekniske kunn
skaper. Samtidig har

Solenergi
løsninger

SOLVARME
• Et solvarmeanlegg består
av en solfanger, som absor
berer strålingen, et varmela
ger og et fordelingssystem.
Et varmelager er nødvendig
for å skaffe varme til den tida
på døgnet når solen ikke
skinner, og består vanligvis
av stein eller vann.
• Solvarmeanlegget kan
være et fellesanlegg som
leverer varme til industri,
landbruk eller bygninger,
eller anlegget kan være inte
grert i selve bygningen. Et
eksempel på en integrert
løsning er de solfangerne
utformet som takplater som
nå leveres av det norske
firmaet Solnor AIS. Disse
skaffer varme til varmtvann
og romoppvarming, og
erstatter det vanlige taket.

Solvarme kan også bru
kes til å lage elektristet, som
ved Luz-anlegget i Cali
fornia, der solvarmet væske
omdannes til damp som dri
ver turbiner.
• Solenergien kan også
utnyttes passivt ved at byg
ningene utformes slik at de
tar opp og lagrer varme.
Varmen samles opp gjen
nom vinduer, vinterhage
eller spesielle tak- og vegg
utlorminger. Nesten enhver
bygning kan utformes slik at
den samler opp, lagrer og
fordeler solvarme.

SOLSTHØM
• Ved hjelp av solceller
omdannes strålingen til elek
trisitet. Solceller biukes i
satellitter, kalkulatorer, klok
ker, i bøyer langt til havs og
til å skaffe strøm til landsby
er som ligger fjernt fra elek
trisitetsnettet. Det finnes
også vinduer og takstein
med innebygde solceller. I
Norge får 50 000 hytter
strøm til belysning fra solcel
lepaneler. Det finnes også
store anlegg i megawattklas
sen som leverer strøm til det
vanlige el-forsyningsnettet,
blant annet i USA og Italia.

VINOKRAFT
• Vindkraft er også en form
for solenergi, i det den tar
kraft fra solas ujevne opp
varming av jordas atmosfæ
re. Vindkraft har i tusener av
år vært brukt til å pumpe
vann, male korn eller drive
sagbruk. I dag brukes vind-
kraften for det meste til å
produsere elektrisitet. •

•...•••...
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SOLFANGERE: Solfangere i
Californias ørken.
(Foto: Mira/Samfoto)

SOLFLYET: Solcelleflyet
Sunseeker gjorde i
1990 historiens lengste
solflytur. 4000 km ble
tilbakelagt over flere
dagsetapper. Hele
flyturen tok 125 timer.
(Sun-Lab /Røstvik)
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>> de store forventnin
ger. Det er bra, men på den
andre siden er det viktig at
vi viser hva som er barriere
ne, sier han.

Også Nicklas legger stor
vekt på samarbeid med mil
jøbevegelsen, men advarer
samtidig mot overdrevne
forhåpninger.

— Solenergien lider frem
deles under virkiingen av de
løftene som ble gitt på 1970-
tallet, men som ikke ble inn
fridd. Den gang var det tek
nologiske hindringer som
gjorde at løftene ikke ble
oppfylt, og mange frykter at
dette skal gjenta seg. I miljø
bevegelsen er det mye ønske-
tenkning. Det er ikke mulig å
øke bruken av solenergi så
mye og så fort som mange
ønsker. Derfor skal vi vokte
oss vel for a skru forvent
ningene for høyt, sier han.

FN-anbefalinger
I anbefalingene til FN-konfe
ransen peker ISES på at for
nybar energi kan redusere
de alvorlige miljoprobleme
ne verden står overfor, fra
klimaendringer til utarmin
gen av det biologiske mang
foldet, havforurensning og
avfallsproblerner.

Men viktige skritt gjenstår
for solenergien kan nyttegjø
res i stort omfang. Blant
hovedkravene fra ISES er at
det etableres internasjonale
avtaler om reduksjon av
CO2-utslippene i de landene

Solenergi
langt mot

nord
Selv på våre nordlige
breddegrader er det
store muligheter for å
utnytte solenergien.
ILrv utnyttelsen av
solvarme i bygninger
kan ved århundreskif
tet utgjøre 8—12 TWh, i
folge en rapport fra
NTNF. Det tilsvarer
II - I 7 Alta-kraftverk.

I tilhqq kommer eventuell bruk
v solvarme i industri, til tør

ki,icj i landbruket, for eksempel

som er storforbrukere av
energi. Det må dessuten set
tes konkrete mål for bruken
av nye, fornybare energitek
nologier, og dette må kobles
med mål om å fjerne subsi
diene på fossile brensler og
atomkraft.

ISES ber dessuten om at
det opprettes et eget FN
byrå for fornybar energi.
Liknende forslag er tidligere
reist av blant andre Willy
Brandt. I dag har FN en sol-
energi-gruppe med ti ansat
te. Den må styrkes slik at
den får samme finansiering,
støtte og betydning som de
«tunge» FN-organene,
mener ISES.

Venter vekst
Selv har ISES unngått å sette
konkrete mål for solenergien
på verdensbasis. Michael
Nicklas mener det nærmest
er umulig, særlig fordi bare
et fåtall land i dag har full
oversikt over sin egen ener
gibruk.

— Jeg kan tenke meg at
USA kan dekke mellom 20
og 40 prosent av sitt energi-
behov fra fornybare kilder i
løpet av en 40 års-periode.
Enkelte u-land, som i dag
bruker ved til å dekke store
deler av energibehovet, kan
komme opp i hele 80 pro
sent dersom de tar i bruk
solceller, anslår han.

Solenergi brukt til rom
oppvarming og varmtvann
vil øke mest det kommende

høytørking, og elektrisitet fra
solceller.

Norsk satsing på solenergi,
som mange mener har vært
langt under lavmål til nå, har
fått et løft. I år går omlag 10,5
millioner kroner til forskning og
introduksjon av solenergi, mot
2,5 milloner for fire år siden. I
løpet av seks år, fra 1989 til
1994, skal det brukes 75 milli
oner på forskning, utvikling og
demonstrasjonsanlegg.

Sotenergiprogrammet, som
NTNF og NVE står bak, har to
hovedmål, forteller programle
der Fritjof Salvesen.

— På lang sikt er målet å
komme fram til solenergisyste
mer som økonomisk kan kon
kurrere med konvensjonelle
energikilder. På kort sikt er
målet å demonstrere en bolig

tiåret. El-produksjon med
solceller er noe lenger unna,
men prisen går stadig ned,
sier ISES-president Goetz
burger.

— Europa vil lede an, fordi
store summer settes inn på
forskning og utvikling her,
og i noen tilfeller gis det
også støtte til ä få produkter
ut på markedet. USA har

som er praktisk talt selvforsynt
med varme til oppvarming, og
som bruker minimalt med
energi til andre formål.

— I demonstrasjonsprosjek
tene skal det helst brukes tek
nologi som er kommersielt til
gjengelig. Vi krever dessuten
at prosjektene skal gi energi
som koster mindre enn 80 øre
per kilowattime. Denne prisen
er satt ut fra forventninger om
framtidige krattpriser i Europa,
sier Salvesen.

Det legges stor vekt på at
demonstrasjonsprosjektene
skal vekke medieoppmerksom
het, og at de legges til steder
som besøkes av mange.
Derfor jobbes det med prosjek
ter både i dyreparken i
Kristiansand og i Hunderfossen
Familiepark. Begge steder er

tapt fordi de ikke har gjort
noe de siste ti årene, mener
tyskeren Goetzburger.

Fraunhofter-instituttet
Freiburg, der han selv er
leder, satser nå store sum
mer på et hus som skal være
selvforsynt med energi fra
sola, et såkalt «0-energihus»,
som skal sti ferdig i midten
av neste år.

det aktuelt å bruke solenergi til
oppvarming av svømmebas
seng og varmtvann.

Et annet mål med program
met er å komme i gang med
virksomhet rettet mot u-land.

— Det er i u-landene det sto
re potensialet for bruk av sol-
energi ligger. Vi ønsker å trek
ke NORAD og bistandsorgani
sasjonene med i arbeidet, men
foreløpig har vi ikke fått til et
skikkelig samarbeid med
NORAD. Dette til tross for at vi
har kommet med flere konkrete
prosjektforslag. NORAD sier
selv at det er behov for å utvik
le et miljø i Norge som kan vur
dere forslag til prosjekter i u
land, I lys av det er det merke
lig at de ikke kan være med på
å bygge opp et slikt kompetan
semilje, sier Salvesen. I

— Vi vil vise at det er fullt
mulig å leve behagelig med
energi bare fra sola, sier han.

Framtidas energi
Solenergi vil bli hjørnestei
nen i framtidas bærekrafti
ge energisystem, sier
Worldwatch Institute i rap
porten «Beyand the
Petroleum Age: Designing a

.Solar Economy». Ikke bare
ir sollyset tilgjengelig i sto
re mengder, det fordeler seg
også jevnere enn alle andre
energikilder.

Teoretisk er potensialet
enormt; bare 22 dagers sol
stråling på jorda tilsvarer
alle kjente fossile energikil
der. Solstromanlegg i bare 10
prosent av Arizonas orken
kan med dagens teknologi
dekke hele USAs el-behov.

Solenergien egner seg
særlig godt til å gi varme på
temperaturer under og opp
til vannets kokepunkt, et
område som i dag krever
30—50 prosent av all energi-
bruk i industrilandene og
enda mer i utviklingslande
ne. Om noen tiår vil mange
samfunn bruke sola til å var
me opp mesteparten av van
net, og nye hus kan dra nyt
te av naturlig oppvarming

og avkjøling, noe som vil
redusere energibruken med
over 80 prosent, mener
Worldwatch.

I Jordan, Kypros og Israel
står solcellepaneler allerede
for oppvarmingen av mel
lom 25 og 65 prosent av hus
holdningenes varmtvann. I
California driver selskapet
Luz verdens største solvar
mekraftanlegg, som skaffer
elektrisitet til 170 000 hjem,
til en pris på 48 øre per kilo
wa ttime.

Solceller dyrest
Solceller, som direkte omfor
mer solstråler til elektrisitet,
er fortsatt den dyreste formen
for solenergi, men mer effek
tive celler og økt etterspørsel
har gjort at prisen er kraftig
redusert de siste 20 årene, fra
30 dollar til 30 cent (kr. 1,80)
per kilowattime. Kostnads
reduksjonene betyr at det i
fjerne strøk av Afrika allerede
i dag er billigere å pumpe
vann med strøm fra solceller
enn å bruke dieselgenerator.

Mot slutten av dette tiåret
ventes solcelle-strøm å koste
60 øre per kilowattime. To
tiår senere kan strøm fra sol
celler utgjøre en stor andel
av el-produksjonen i enkelte

land, til en pris på bare 24
øre per kilowattime, mener
Worldwatch Institute.

Også vindkraft, en annen
form for solenergi, har sun
ket drastisk i pris. Snitt-
prisen er i dag på 48 øre per
kilowattime, og ventes å
synke til 20 øre mot slutten
av 1990-tallet. Erfaringer
særlig fra California, som
står for nærmere 80 prosent
av verdens vindkraft-pro
duksjon, har gjort denne
kostnadsreduksjonen mulig.
Danmark er nummer to i
vindkraft, og dekker omlag
to prosent av sitt kraftbehov
med strøm fra vindturbiner.

En viktig styrke ved de
fornybare energikildene er
at de er mangfoldige og
desentraliserte. Dernd blir
tapene ved overføring og
distribusjon minimale.

Solrike u-Iand
Fattige u-land, i jordas sol
belte, har ennå muligheten
til å unngå mange av de pro
blemene i-landene strir med
ved å legge opp en energi
strategi som er bærekraftig
fra starten. Samtidig møter
solenergien ekstra barrierer i
u-landene i tillegg til de i
industrilandene.

— Et av de største proble
mene i u-landene er at vi
prøver å selge folk ting de
ikke har råd til, sier en sol
energiekspert fra Trinidad,
Oliver I-Ieadley.

Selv det å skaffe seg
publikasjoner hvor nye
forskningsresulta ter gjøres
kjent, kan være et problem
for de som arbeider med sol-
energi



Skal barna

• GUNNAR I3OLSTAD, ANDERS GJESVIK
og RAGNHILD SVED

Ungene
ble mobbet i barne

hagen fordi de kom med
bil. Da var de ikke miljø
detektiver, forteller en mor
til Natur & Miljø.

En kveld gråt gutten på fire år og jenta
på seks år fordi de hadde blitt mobbet i
barnehagen for at de ble kjørt i bil. De
andre ungene hadde lært i barnehagen at
den som kjører bil ikke er miljøvennlig.

— De andre ungene bor nær nok til å gå.
Ungene mine fikk skyldfølelse fordi vi
kjørte bil til barnehagen og forurenset.
Det er for tidlig å ta opp bilisme og andre
miljøproblemer i barnehagen, ungene tar
det for bokstavelig. Barnehagen bør heller
satse på å lære ungene respekt for naturen
ved å snakke om dyr og planter og emner
som småbarn forstår, sier moren.

Mobbingen for bilkjoringen førte til at
gutten erklærte: «miljovern er kjedelig,
jeg er ikke miljøvennlig». Men gutten er
ekstremt glad i naturen, og begynner å
gråte hvis noen dreper et insekt eller feller
et tre.

UTSKJELT
En annen gang viste forskolelæreren fram
bilder av vaskemidler, og ungene ble bedt
om å peke ut hvilket merke de brukte
hjemme. Jenta pekte ut et lite miljøvennlig
merke, og fikk beskjed om å gå hjem å
k)rtelle moren at hun måtte slutte å bruke
dette. En jente fra en annen familie for
teller at hun ikke kan være miljødetek
[iv lenger. Hun fulgte oppfordringen fra
Blekkulfs miljodetektiver og gikk bort

til en mann som lot bilen gå på tomgang
og ba ham om å la være å forurense.
Mannen ble rasende over innblandingen
og skjelte ut den lille jenta.

— Jeg tør ikke være miljødetektiv lenger,
sier jenta.

FRAMTIDSFRYKT
Forurensning kommer på topp når ung
domsskoleelever blir spurt om hvilke
framtidsproblemer som bekymrer dem
mest, ifølge undersøkelser gjort ved
Senter for krisepsykiatri i Bergen.

Av 830 elever som var med i en spør
reundersokelse under Golfkrigen satte 32
prosent forurensning øverst på lista, fulgt
av krigen i Golfen, atombomben og nar
kotika. Her er noen av begrunnelsene:

Gutt, 8. klasse: «Forurensning er det
som bekymrer meg mest fordi da skitner
vi til vann og natur. Fisken dør ut og alt
liv på jorden vil dø ut. Til slutt vil driv

huseffekten drepe oss alle og da blir det
ikke noe liv igjen.»

Jente, 7. klasse: «Jeg er mest bekymret
for forurensning for at det rammer alle i
hele verden. Og hvis det ikke blir gjort
noe med det så går jo hele jorden i lufta.
Jeg synes at forskerne skal tenke over hva
de finner opp før de begynner å lage det
for det kan være en ting som kan ødeleg
ge jorda vår.»

Gutt, 8. klasse: «Jeg valgte forurensning
av tre grunner: Det må gjøres noe fort. Det
vil ha sterk innflytelse på min framtid. Vi
kan bare stoppe utviklingen, ikke snu
den.»

FRRMTIDIG MILJOVER NER? Hva gjør barn til gode miljøvernere — naturglede eller kunnskap, eller begge deler?
(Foto: Svein Erik Dahi/Samtoto)

Miljodetektiver plukker sappel, barnehagennger
resirkulerer avfall, skolebarn skriver brev til politikerne.

Barna vil redde verden, de er engasjerte, ivrige — og redde. Men
er det riktig å engasjere barn i miljøkampen? Skyver vi barna foran

oss - som avlat for vår egen passivitet — eller er det slik
at vi lærer dem å ta ansvar for egen framtid?

Forskolelærere, barneombudet og lederen iBlekkulf-klubben om barn og miljø:
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— Vi må gi barna natur-
glede. Vi kan ikke snak
ke om miljøvern før
ungene vet hva miljø er.
Jeg tror et forhold til
naturen basert på glede
er det beste grunnlaget
for at de skal bli framti
dige miljøvernere, sier
Lars Maanum, styrer i
Steinbråten barnehage i
Oslo.

l’å Stein
braten er
ungene ute
mer enn
barnehage
unger flest.
De klatrer i
trær, gra
ver i jorda, —

s p i k k e r Lars Maanum
seljefløyter
og lager sine egne kniver.
Av og til drar de på «vill
marksskole», går på ski og
klatrer i fjeliskrenter.

«Det finnes ikke dårlig
vær, bare dårlige klær», er
ett av Lars Maanums motto.
«Ta vare på naturopplevel
sen» er et annet, og etter det
te driver han barnehagen.

Opplevelse
— Min viktigste oppgave er
å fremme naturgiede hos
ungene, vise dem at naturen
er et sted hvor du kan ha de
mest utrolige opplevelser.
Det har vært for mye biolo
giundervisning i barnehage
ne, og i byomradene er vi i
ferd med å f unger som
ikke vet at det finnes en
natur de kan bruke p egen
hånd, sier Maanurn.

— Jeg har jobbet med un
ger i mer enn 20 år, og jeg
har alltid surra rundt i sko
gen med barna. Jeg har aldri
hoppet på Inoteretningene i
pedagogikken, sier Maanum.

Da han kom til Stein—
bråten, med rødmalte hus og
fjøs, gamle epletrær og et
uteareal de fleste harnehager
bare kan drømme om, klek
ket han ut det han kaller sin

«forretningside». Han ville
drive barnehagen i to år og
bruke naturen til å nå målet;
å gi ungene kvaliteter slik at
de kan greie seg i morgenda
gens samfunn. De to årene
er nå blitt til fem, og ideen
sprer seg, forteller Maanum.

— Vi voksne har stor tro på
at ungene lærer av det vi
stapper inn i hodet deres.
1-ler på Steinbråten tar vi fatt
i det ungene selv er opptatt
av. Da må du også være vil
lig til å ligge på alle fire og

grave i jorda. Min oppfat
ning er at barn lærer om
naturen ved å være aktivt til
stede. De undersøker og
prøver ut, med l0(J prosent
oppmerksomhet rettet mot
det de driver med. Det er
ikke voksenkunnskap de
ønsker, de vil vite hva som
skjer når de slipper en
edderkopp ned til fire maur,
sier han.

Bruk naturen
— Ungene skal ikke bare

lære om • naturen. De skal
også lære å bruke den, uten
å forbruke. Når vi skal lage
en seljefloyte krever det kan
skje hundre forsøk. Da går
det noen kjepper, men det
tillater vi oss.

— Hvordan skal vi takle
det når miljøproblemene
gjør barn redde?

— Jeg synes for mye av
miljøundervisningen i bar
nehagene har gått på dette
med problemer. Slik gir vi
våre bekymringer til unge-

ne, og i verste fall skaper vi
oppgitthet og likegyldighet.
Men hvis ungene først spor

eller har bekymringer, ma vi
ta det opp. Selv har jeg aldri
opplevd at unger har spurt
om slike ting, sier Maanum.

— Hva syns du om å lære
ungene hvilket vaskemiddel
foreldrene bør bruke?

— Jeg kunne aldri tenke
meg å gjøre det.

gi dem alliansepartnere
og troen på at det nytter.
sier Marit Gravkiev, som
leder prosjektet «Miljø-
bevisste barn» i
Telemark.

Seks barnehager har fått
kurs og oppfølging, og har
nå miljovern som anker-
punkt i den daglige virk
somheten.

— Prosjektideen kom på et
tidspunkt da miljøskader

fikk store oppslag i avisene,
gjerne med ordet «krig» i
overskriften, barn fikk med
seg bilder av store piper og
skremmende tønner. For
meg var det viktig å sette
inn noe i denne sammenhen
gen.

— Det er
lett å bli
passiv nar
man er
redd, det
viktige er å
få barn tilå
føle seg
aktive. Og
barn må
ikke føle
seg alene. barn skal kunne
vite hvem de kan henvende
seg til — hvem som kan noe
og hvem som gjør noe. Og
de må få troen på at det er
mulig å gjøre noe, og at det
faktisk blir bedre. Slik blir
parketaten, skogselskapet,
miljøpolitiet og Naturvern
forbund et alliansepartnere,
sier Gravklev.

Lær av barna
Hun mener det ikke er nød
vendig å formidle problemer
til barn, de vet så alt for godt
at framtida er usikker.

— Fem-seks åringer kjen
ner ord som ozonhull og
regnskog. De som jobber
med eller er sammen med
barn må ta dem på alvor ved
å gå inn i samtale med dem.
Mange voksne kan lære mye
av barns fantastiske lojalitet
mot egen og neste genera

sjon. De er veldig opptatt av
hvordan deres egne barn
skal få det.

— Mange barn er redde
for miljoskader, men ang
sten dempes dersom den
defineres. Hvis de er redde
for «ozonhullet», må vi for
klare dem sammenhengen.
Og da bruker vi greie og
enkle bilder — for eksempel
at ozonlaget er jordas sol
brille. Vi kan også papeke at
det finnes enkle tiltak mot
problemene, som å slutte
med tomgangskjoring og
spraybokser. Dette er en
vanlig måte å behandle
angst på, sier Gravklev.

Skape holdninger
— Hovedmålet er å få neste
generasjon til å foreta andre
miljøprioriteringer enn det
vi har gjort. Det

Lr Mafim, haesr:

«Gi barna
naturgiede!»

Marit Gravkiev

OPPLEVELSE: «Ta vare på naturopplevelsen» er mottoet i Steinbråten barnehage. — Det har vært for mye biologiundervisning i barnehagene, mener styrer
Lars Maanum. (Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto)

Mi’il Gravkiev, eklleder’

«Gi barn tro

påat

det nytter»

— Det er veldig skurn
melt for barn å føle at de
star alene. Derfor ma vi
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>> oppnår vi ved å skape
gode holdninger hos barna
mens de ennå er små. Barns
holdninger dannes før de er
sju år gamle. Vi håper å gi
barna holdninger og kunn
skaper som er operasjonelle.

— Men er ikke det å bruke
barn?

— Vi blir ofte beskyldt for
å bruke barna i prosjektet
vårt. Akkurat som vi fra tid
til annen får telefoner fra
sinte foreldre som spør når
vi skal slutte å si til barna at
det er farlig å røyke. Men
det er jo farlig å røyke!

— Vi bruker ikke barn,
men blir beskyldt for det når
vi bruker barns utsagn.
Voksne synes det er flaut å
bli satt på plass av barn. Det
har vi fått erfare når vi har
hjulpet barn til å komme til
uttrykk i lokalavisene. Barn
er så lite vant til mediajob
bing. For voksne er det slik
at de viktigste tingene står i
avisa. Derfor må også barn
være synlige i avisene, sier
Gravklev.

Sats på barnehagene
Hun mener myndighetene
burde satse mye mer penger
på barnehagene. Førskole
lærere får ikke det nye 40-
timerskurset i miljølære som
kommer grunnskolelærerne
til gode.

— Førskolelærerne er
toppmotiverte og har tid til
å jobbe med det. Vi kunne
hjulpet skolen med masse
motiverte unger, sier Grav
klev, som synes det er tvil-
som politikk å satse penger
på en «tapt generasjon» i
den videregående skole i
stedet for barnehagene.

I beste fall får vi flere
biologilærere, men hold
ningene er det for sent å gjø
re noe med.

— Hvor mye miljølære bør
man egentlig prakke på barn
under sju år?

— Vi har valgt å gjøre det
litt kunnskapsbasert. Barna
bør lære litt om hva luft og
vann er, hva plantene treng
er for å leve. Noen sier at
kunnskap er ingenting. Men
opplevelse uten kunnskap er
ingenting. Vi må lære oss å
operere på barns egen arena.
Fem-seks åringer opererer i
en radius på 100-140 meter
fra hjemmet. Gjennom ett år
kan man få med seg mye

kunnskap om naturens
faser. Det finnes tusen veier
til et mål. Folk bør gå den
veien de synes er best, sier
Gravklev.

— Ta barna på
alvor

— Voksne synes det er
veldig søtt at at barn
tegner svarte jordkloder
og ødelagte trær. Så får
barna premier og klis
tremerker. I stedet bør
vi ta barna på alvor, sier
barneombud Trond
Viggo Torgersen.

Barneombudet er ikke redd
for å engasjere barn i miljø-
kampen, men stiller mot-
spørsmålet: Er det forsvarlig
å holde barn utenfor miljø-
kampen?

— Miljøspørsmål er den
tredje største gruppen av
henvendelser som vi får inn
til Barneombudet, forteller
Trond Viggo Torgersen.

— Det dreier seg om alt fra
lokal forurensing til bekym
ring for at verden skal ta
slutt. Dette er et engasjement
vi er nødt til å ta på alvor. Vi
må lytte til barns bekym
ringer, for de er reelle nok.
Og i Klar Melding UT på TV
prøver vi å si hva ozon-hul
let er.

— Barn trenger konkret
diskusjon av sine egne
bekymringer. Det kreves
aktiv handling fra de voks
nes side for at barn skal bli
mindre bekymret. Men det
er klart at det er forskjell på
barn. En fireåring er stort
sett bare redd for ting i
nåtid. Det er imidlertid ikke
tøys når en 12-åring sier at
han er redd for framtiden.

«Pyntegjenstander»
Barn er ikke pynt. Barn
dommen er en funksjon av
livet, forklarer Torgersen.

— Det er veldig lett å bruke
barn som pyntegjenstander.
Barn må få gi uttrykk for
følelser. De er også svært
kreative, har rettferdighets
sans og mot. Voksenverden
har et stort potensiale for å
hente energi fra barn til å

Berntsen / Scanfoto)

aksjonere selv. Jeg vil advare
mot å overse barns bekym
ringer, heller bruke dem
som en ressurs.

Feige voksne
— Er det forsvarlig å la barn
opptre som «tomgangspoli
ti» overfor sinte bilister?

— Det er de voksne som er
feige, når de ikke selv tar opp
slike ting med torngangshilis
ter. Jeg vet ikke hvordan vi
skal få utløp for aggresjon
overfor folk som ikke tar mil
jøvern på alvor. Men vi må
selvsagt også lære barna våre
å være rimelig høflige.

Sier Torgersen som
undrer om ikke voksne som
blir fortalt av sine barn at de
bor skift& vaskemiddel kan
skje bør ta en prat med seg
selv om de synes det er rik
tig å vaske med dette mid
delet.

— Hvordan formidler vi
miljøkunnskap og -bevisst
het til barn?

— Vi må drive reell kunn
skapsformidling. De som sier
vi bare har ti år igjen, ødeleg
ger sin troverdighet. Barn må
lære å bli glade i naturen. For
å lære barn om sammenhen
gene i naturen, er vi selv

nødt til å tilegne oss kunn
skap. Det er selvsagt kon
struktivt. Vi må ikke la OSS

lamme av at kunnskapen
overmanner oss. Det er lett å
si at det ikke nytter, men vi
vet jo at det nytter. Det finnes
masse eksempler på det fra
vår egen historie. Muren falt,
atomriedrustningen er i full
gang. Hvis ingen kjøper fos
fatmidler, blir det heller ikke
solgt noen.

Barnas premisser
— Hvor går streken for barns
aktive miljøengasjement?

— Streken går der barn må
opptre på voksues premis
ser. Barn skal ikke gå i voks
nes demonstrasjonstog eller
delta i partiarrangementer.
Når barna ikke skjønner hva
de er med på, bør man sette

( n stopper.
— Står barn i fare for å bli

utnyttet av «fanatiske» mil
jøvernere?

— Det blir et vurderings
4 spørsmål. Alle forandrings

prosesser har en fanatisk
periode. Fanatikerne bor
ikke arbeide med barn, men
trengs likevel i alle kampsa
ker.

Jens Petter lÖIdnBs, klohbleer:

«Gi barna

løsninger»

Media bombarderer
ungene med miljøpro
blemer, uten å gi dem
løsninger. Kjernen i
Blekkulfs miljodetekti
ver er å vise barna løs
ninger som gir dem
håp, og viljen til å gjøre
noe med problemene.
Vi vil være en kanal til
å omdanne angst til
engasjement, Sier Jens
Petter Toldnæs i
Blekkulf-klubben.
Da Blekkulf dukket opp i et
radioprogram for noen år
siden, utløste han en telefon-
storm. Programmet handlet
om forurensningen av
Nordsjøen, men det dreide
seg ikke om uoversiktlige
utslipp av fosfat og nitrogen.

Den lille blekkspruten sa
bare: Vær så snill å hjelpe
meg å stanse forurensningen
av havet jeg bor i. 41 000
unger hev seg spontant over
telefonen og ringte inn sin
støtteerklæring til Blekkulf.
Miljoproblemene hadde fått
et ansikt. I dag har 13 000
barn meldt seg inn i
Naturvernforbundets barne
organisasjon, Blekkulfs
Miljodetektiver.

Klubbleder Jens Petter
Toldnæs mener at Blekkulf
motvirker angst som er
skapt av omverdenen.

— Det er umulig å være
barn i vår del av verden,
uten å høre om angstskapen
de miljoproblemer. Media
har uridergravd barns tro på
framtida ved å skrive om
vanskelige miljoproblemer,
uten å nevne løsninger. Det
uforklarte skaper angst. Vi
vil både forklare og peke på
løsninger, sier Toldnæs.

Unger skal høres
Når resen av verden snak
ker om drivhusproblemet
mener Blekkulf at det er
nødvendig a prøve å forkla
re hva dette egentlig er.
Men Miljodetektivklubben
foretrekker å fokusere pa
enklere miljøproblemer
selv. Søppel er et forståelig
problem som ungene kan
bidra til å gjøre noe med, og
energiokonornisering kan
de forholde seg til ved å
slukke lyset når de forlater
rommet.

— i enkelte barnehager har
ungene sortert papir og

blikkbokser fra søpla, og
etterpå sett det bli resirkulert
på fabrikken. Da lærer de at
avfallet ikke forsvinner i
soplebotta, og at det kan
brukes pa nytt, sier Toldnæs.

1-lan mener at Blekkulf
bygger på ungenes lyst til å
holde på med miljøvern, og
at miljodetektiv-rammen er
viktig.

— Men vi er opptatt av å
fokusere på det positive i
miljøproblematikken. I vår
detektivverden er det vikti
gere å hindre gjentakelsen
av forbrytelsen, enn å ta for
bryteren. Unger har en ten
dens til å tenke i skurk/helt
perspektiv, men vi prøver å
lære dem at virkeligheten
ikke er svart-hvit.
Blekkulf prøver å presentere
ungene for håndterlige løs
ninger. Bilkjøring generelt
blir ikke fordømt, men deri
mot tomgangskjøring.

I de fleste tilfellene er det
ungene selv som melder seg
inn i Blekkulf-klubben. Told
næs tror ikke at barnas mil
jøengasjement fungerer som
avlat for de voksnes passivi
tet, men heller som et sunt
press på foreldrene.

— Barna har begynt å pas
se på oss voksne. Nar vi ikke
tar vare på verdiene, trenger
vi en korreks fra barna. Vi
ser i flere tilfeller at barnas
miljoengasjement har åpnet
øynene pa foreldrene. Og vi
må tåle at ungene sier i fra,
vi lever ikke i en Margrethe
Munthe-verden. Unger skal
både sees og høres, sier
Toldnæs.

Magile Baundalen, psykolog

— Lær barna

å tenke

politisk

I en undersøkelse gjort ved
Universitetet i Bergen ble
barnehagebarn vist bilder av
hverdagslige situasjoner der
mennesker opptrer, og spurt
hva de snakker om. Svarene
er ikke til å ta feil av: Når
bildet viser tre voksne som
snakker, og tilleggsopplys
ningen er at de snakker om
noe viktig, da svarer de
fleste av barna natur- og mil
jovern. Når bildet viser barn
som snakker sammen om
noe viktig, er svaret det sam
me. Og når bildet viser folk
som demonstrerer, er svaret
at de demonstrerer mot
natur- og miljøødeleggelser.

— Barn suger etter å få
vite hva som kan gjøres, sier
Raundalen, som mener at
allianser kan lette noe av
trykket barn lever under.

Barn trenger å møte per
soner og kunnskap som gir
håp om at problemene kan
løses, mener han, men



Kjenner du aldri så lite til norsk meieri
drift vet du like godt som oss at den
hvite melken aldri kan erstatte Nord

‘\sjøens sorte gull.
Men når fastlands-Norge etter hvert

begynner å bli avhengig av mer variert
og varig industri enn oljeproduksjon,
tror vi faktisk at mange nærings
grener kan ha glede av å studere utvik

lingen i norsk meieri-industri nær
mere!

Det at melkeprodusentene også her
i Norge støttes økonomisk av myndig
hetene, har nemlig ikke hindret oss i å
satse friskt på modernisering og
markedstilpassing. Nei, omleggingen
innen meierinæringen har vært mer enn
dramatisk:

På bare 30 år er antall melkepro
dusenter i Norge redusert med 100.000.

I samme tidsrom er antall melkekyr
redusert med over 200.000.

For 30 år siden var det 350 meieri
anlegg i Norge. Idag er det mindre enn
150.

Produserer vi mindre enn før?
Tvert i mot.
Melkeproduksjonen er 50% høyere enn
for 30 år siden, og antall produkter har
økt voldsomt.

Meieriene i Norge samarbeider. Det
betyr for eksempel at den Jarlsberg du
kjøper i ørsta, sannsynligvis er produ
sert på Nærbø. For på ørsta har meie
riet spesialisert seg på Edamer.

Meieriene i Norge satser sterkt på
forskning, produktutvikling og markeds
føring av nye dagligvarer.

Noen vil si at vi har fulgt læreboka
til punkt og prikke, og lykkes med det.
Selv er vi ubeskjedne nok til å hevde at
vi også har forfattet noen av sidene selv...

1
I—
—

NORSKE MEIERIER

Vi lager 195 dagligvarer av
verdens beste melk.

Hva skal vi leve av
i dette landet, den dagen

vi gir tom for olje?

‘I
I

I

I

M .. .

e

Lr du interever1imer,n/oflnasjon om norok meieri-,ndustri. Eller i å ii din egen mening. - skrik iii. Norike Meierieg Informasjonsavdelingen, PoslboAs 905! Vah’rland, 0134 Oslo I.
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Larkoliveien i Rygge
går gjennom et sjeldent
kulturlandskap og er
eneste skolevei for bar
neskoleelevene. Nå vil
Statens vegvesen i
Østfold doble veibred
den på et strekk av
veien, og ødelegge
deler av kulturlandska

Vegvesenet argumenterer
med sikkerhet, men forsk
ningen viser at utvidelsen
like gjerne kan oke ulykkes
faren for skolebarna.

Larkollveien

Rygge kommune snor seg
fram gjennom et landskap
med tradisjonsrikt jord
bruksland og edeløvskog,
en landskapstype som er
sjelden i Norge. Gamle
steingjerder og alleer med
lind og eik følger veieiy
Langs veien ligger gravhau—
ger fra jernalderen. Lar
kollveien er en én mil lang
sidevei fra P6, og fører til
kystperlen Larkollen. Strek
ningen er en populær turvei
for befolkningen i området,
og den er den eneste skole-
veien for mange av elevene
ved Vang barneskole.

Falsk argumentasjon
Nå vil Statens vegvesen i
Østfold utvide veibredden
fra 6 til 13 meter på et
strekk

dre. Vegvesenet overser
glatt forskningen på trafikk-
sikkerhet.

— Det er helt vanlig at vei-
myndighetene argumenterer
med sikkerhet, når det
egentlig er framkommelig
het det gjelder. Det viser en
intervju-undersøkelse vi har
gjennomført med personer
fra veimyndighetene. Det er
lettere å få gjennomslag for
veiplaner når man argumen
terer med sikkerhet. Men nå
er det på tide at man avkla
rer hva som virkelig er
trafikksikkerhet, og slutter
med å heise bekvemmelig
hetsflagg, sier forsker Rune
Elvik ved Transportøko
nomisk institutt.

Farlige «fine» veier
Svenske undersøkelser, som
er bekreftet av norsk tallma
teriale, viser at bilistene kjø
rer fortere når veien blir bre
dere. Hvis veien derimot er
smal og kronglete er det
mange som kjører under
fartsgrensen. De svenske
undersøkelsene viser at en
rettere og mer oversiktlig vei
kan senke antallet motor
vognulykker noe, men det
blir ikke mindre skader for
fotgjengerne og syklistene.
Så skolebarna langs Lar
kollveien har lite å glede seg
over.

— Hensikten med å utbed
re veier er gjerne å øke far
ten. Hvis man vil øke sikker
heten er det bedre å senke
fartsgrensen, og ikke bruke
store summer på å utbedre
veien, sier Elvik.

Basering av
kulturlandskap
I høringen til vegplanene ba
Rygge kommune om at
fartsgrensen blir satt ned fra
80 til 60 kilometer i timen på
den aktuelle strekningen,
fordi det er den eneste muli
ge skoleveien for barna.
Vegvesenet svarte at dette
ikke hørte hjemme i kom
munens høringsuttalelse:
«Strekningen blir vurdert av
vegkontoret, som eventuelt
gjør eget vedtak for dette».

I sin høringsuttalelse sier
Miljøvernutvalget i kommu
nen at de ikke ser behovet
for en veiutvidelse, fordi
veien ikke er spesielt ulyk
kesbelastet. Planavdelingen i
fylket tviler på om veiutvi

delsen vil øke trafikksikker
heten.

Miljøutvalget går i mot
veiutvidelsen fordi den øde
legger deler av kulturland
skapet, og Planavdelingen
påpeker også dette.
Utvidelsen innebærer at lin
de- og eiketrærne på østsi
den av veien blir hogd ned.
Løvtrærne på vestsiden blir
stående alene, slik at alleen
blir ødelagt.

Tap av kulturarven
Professor Magne Brun ved
Norges landbrukshøgskole
reagerer på utvidelsesplane
ne, og han arbeider med å få
i gang en studentoppgave
som utreder konsekvensene
for kulturlandskapet.

— Veien går gjennom et
sjeldent landskap som er rikt
på kulturminner og lite
påvirket av moderne byg
ninger. En rett og bred vei
raserer totalopplevelsen av
landskapet, sier Brun.

Naturfotografen og kul
turskribenten David Vogt
bor midt i det vakre Rygge
landskapet. På 1700-tallet
ble det plantet alleer og man
lot det vokse opp sm lun
der ute på åkrene. Dette kal
les herregårdslandskap, og
Rygge er et av de få stedene
som har slikt landskap i
Norge. Eik bruker flere hun
dre år på å vokse, og først i
dag kommer dette unike
landskapet til sin rett med
store, staselige trær. Vogt
har engasjert seg sterkt i
arbeidet med å stanse utvi
delsen av Larkollveien.

— Vegvesenet ødelegger
deler av kulturlandskapet
bit for bit, tre for tre, uten å
se helheten. Fortsetter man
på denne måten vil det ver
difulle Rygge-landskapet
være borte om 20-30 år, og
hele vår kulturarv vil for
svinne. Nå vil vegvesenet
tvinge sine veistandarder på
landskapet. Det eneste som
oppnås er at bilistene kan
spare noen få minutter ved å
sette opp farten, sier
Vogt. •

IL t

0
(JMHT:
Rygge er
atav defå
stedene i
Norge som

har et her
regårds
landskap
med flere
hundre år
gamle
alleer og pet.
lunder.

av veien, og beholde farts
grensen på 80 kilometer i
timen. Veien skal bli mer

(Foto: David Vogt)

oversiktlig og få bedre dre
nering. Argumentet er at at
ulykkesrisikoen skal bli min-

BL6FF: Statens vegvesen i Østfold vil
utvide Larkollveien og argumenterer med

sikkerhet. Men vegvesenet overser forskningen
som viser at bredere vei oppfordrer til større fart.

NmAR
BERGENE

alltid no’godt
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«90-årene -

jernbanens tiår»
Kamp for jernbanen er kamp for miljøet.

Vi organiserer personalet i en miljøvennlig transportbedrift.

Norsk Jernbaneforbund

BO KL IS T E FOR BEVISSTE!

NY Den mest omfattende og samtidig
lettilgjengelige økologibok Norge

Dag Bjerketvedt/Arne Pedersen
GRUNNLEGGENDE BIOLOGI OG MIUØLÆRE

Boka gjennomgår nyeste viten om de ulike
økosystemene, kapitlene om fjellet og havet er unike.
De viser til fulle fortatterenes pedagogiske erfaring og
faglige kompetanse.

Vi er nødt til å ta stilling til sentrale spørsmål knyttet til
vår framtid - enten det dreier seg om forsuring av jord
og vann, drivhuseffekten, algeoppblomstringer,
radioaktive utslipp, oljesøl eller torvaltning av våre
naturområder.

Omsorg for barn og
omsorg for natur er nært knyttet til hverandre
Kirsti Vindcil Halvorsen/ NY
Magnhild Mogstad Tveit
BARN OPPDAGER NATUREN

Grunnleggende biologi og miljølære” er en
leservennlig bok som er anvendelig i dogliglivet.
Vanskelige temaer er ikke avspist med noen få linjer -

tvert imot er det brukt så mye plass som er nødvendig
for å få forklart dem skikkelig.

De 12 kapitlene:
Egenskaper ved levende organismer. Celletyper og
cellenes bygning. Celleånding og fotosyntese.
Plantenes bygning og egenskaper. Væsker - aner -

transport. Generell økologi. Poulasjoner og
populasjonsøkologi. Skogen som økosystem. Myra
som økosystem. lnnsjøen som økosystem. Fjellet som
økosystem. Havet som økosystem. Menneskenes
inngrep i naturen. Arvelære.
Gjennomillustrert med informative tegninger og
fotografier.
380 s. A4-format. Kr325,-

,_S.

Barna - morgendagens naturvernere - må få

______

et nært forhold til naturen. Naturinteresse vil

_________

aå over til naturvernholdning senere. .

apitlene tar for seg økosystemene, dyr,
planter, spor og sportegn, fugler aa geologi
be siste kapitlene er viet arstideneløst,
vinter, vår og sommer. Alle tolv kapitlene i
boka har først en faktadel, deretter en
metodedel der det foreslås praktiske!
pedagogiske opplegg som sørger for
opplevelse, fordyon ing og bearbeidelse av
inntrykkene. Rikt illustrert.
368 s. Innb. Kr 325,-

Utgitt i samarbeid med Nor9eerbu_..____\

Curt Lofterud / Ingvar Bjørk
LIVET RUNDT EN STUBBE

Boka forteller om livet rundt stubben
g4j rUtuhbe

ajennom året, I dette lille miljøet

som er igang over hele jordkloden.
lnner vi igjen alle de livsProsessene\\

.

__

I lysningen som oppstår etter at treet
har falt, finner noen dyrearter alt det . —

de trenger for å leve og formere seg.
I boka møter vi trær, blomster, fugler
og dyr som er vanlige over nesten

Innb. Kr 135,-
hele landet. Rikt illustrert i farger.

Landbruksforlageti bokhandelen
eller direkte fra Boks 3647 Gomlebyen, 0135 Oslo. TIf. (02)17 334ö s.i



MIN NATUR

Klasse
kameratar

D
Å SAUDA-RUSSEN DROG TIL
København i 1963, hadde vi
indusirirøyk som bumerket
vart. Ulastele antrukne, med
nylonskjorter, srnalt terylen—

slips, barbus og hlazer forlet vi fedre—
landet med l-Iirtshals som første mai.
Finn, Lasse og Thorbjorn gjekk i same
klasse. Pa ryggen av blazerane vire
hadde flittige kvinnehender først klipt
ut, og sidan sydd fast bokstavar av
raud filt. SaUda sto det, med store
bokstavar, slik at U-en midt i ordet
raga litt over dei andre bokstavane og
illuderte manganroyk vidare oppover
blazerryggene vire og rett til himmels.

Ikkje var det visdornrnens sju soy
ler, men for oss gutta fri golvet var
desse to royksøyk’ne det flyktige fun—
damentet heile framtida bygde pa.
Smelteverka smelta ikkje berre metall
som aluminium og ferrolegering.
Først og fremst smelta dci ei strilande
blank og metallisk framtid. Med
røyksoylene oppover ryggen viste vi
for all verda kven det var som dreiv
pa og produserte denne framtida.
l3erre tre tiir tidlegare hadde mangan—
røyken fort til ein lungesjukdom som
tok livet av innpa to hundre av forfe—
drane vare. Likevel hadde samfunnet
lært oss: Det er rovken vi lever av! Sa
mykje visste bade Thorhjurn, Lasse,
Finn og eg. Nar vi har overlevd den,
er vi sa stalsette og jernharde at det
pip i oss nar vi gar gjennom metallso—
karen pa tlyplassane, sjolv om vi blir
strippa til skinnet.

Pa nokre fa tiar hadde dette samfun
net stige som lett industriroyk opp fra
bondelandets bibelsvarte mørke. Tolv
lange ar pa skulehenken hadde lært oss
leksa. Utan stans hadde nedhoren piska
mot den norske Regnkysten. Na Nei
vatnet samla i veldige magasin, leda
inn i tunnellar og røyrgater ned mot

..........

Av Kjartan Fløgstad
Iii.: Finn Graff

turbinar og kraftstasjonar så reine som
tankane til den heilage Antonius. Det
blei elektrisk energi. Det blei hogspent
kraft. Det blei lys! Lyset fall over sidene
i skuleboka. Vi såg lyset, og blei opplys
te, moderne menneske med dusklue og
blazer. Med vårt rykande stolte bumer
ke på ryggen viste Sauda-russen 1963
kva som hadde gjort det mulig for oss å
seila over uvitenhetens sju hav mot soy—
lene i kunnskapens tempel.

Elektrifisering. Kraft og kilowatti
mar. Megawatt. Arbeid haddde gjort
det mulig. Til arbeidet høyrde den
lange smale lonnsstrimla og klingande
mynt, men også gass, røyk og støv.
Finn kom visst i elektrikarlære, men
Thorbjorn, Lasse og eg kjørte inn malm
og råstoff til smeltegryta. Det var ein
blank varmorgon pa slutten av natt—
skiftet. I dci forste lage solstralene kun
ne vi sji dci svlskarpe kvartspartiklane
henga og glitra i lufta. Vakkert, vakkert
skein det i dci. Vi opna munnen og tok
oss ein god sup. Magadrag, rett ned i
lungene. Litt forureining ma ein skik—
keleg arbcidsmann tåla, det visste vi
alle tre. Slik var var natur. Var andre
natur. Røyk, gass og støv hoyrde mcd
nar vi skulle smi den skinande opplys
te og metalliske framtida. I industrialis
mens lvkkelegaste augneblink var mil
jovern ei sak for direktorfruer og lege
dotre frå i3ygdoy.

Og ei arsak ma døden ha.

I livet gjekk det ikkje sa verst med
nokon av oss. Tretten artianarar pa
reallinja har produsert tre doktorgra
der. Fysikk, kjemi og hiokjemi.
Thorbjorn har blitt miljoveruminister,
Lasse har samferdsel og Finn nærings
departementet, om det nå er dci same
som eg gjekk i klasse med. Vi har
grunn til å vera stolte. Og så godt som
dci snakkar for seg, når dci tonar fram
frå maktens tinde. Stammens hyl, som
det heiter, og betryggande å hoyra at vi
framleis er mange som hugsar tida
kvartspartiklane dansa vakkert i natt—
skiftlyset og royksoylene steig heilt
opp til dci tunge skyene, slik at dci bar
morgondagens himmel over oss.

Men om vi ikkje veit det, sa har vi i
alle fall ei aning. Den lykkelege augne—

blinken er forbi. Det er herre det at
royksoylenc er skorne som reimar av
ryggen på oss. Av og til lurer eg på om
røyken har stige oppover blazerryggen
vår og gatt oss lukst til hovudet.
Thorhjørn har verna mange miljø, og
Lasse har fått mange vegutloysingar,
det er ikkje det. Nå skal heile
Vestlandet få vegutloysing, i takt, og
Oslo bygga motorvegar slik at bilanc
kan kjora ut av byen og la den vera i
fred. Og det er klassekameratane mine
fra Sauda—russen 1963, med industri-
røyk i ryggen, som står for bade utbyg
ging og utloysing. Dci er eg, eg er dei )
alle vare refieksar og i heile var natur
er vi innlemma i industrisamfunnet. Sa
eg spor: Kvifor skal nettopp Thorhjorn
driva med miljø, og Lasse med sam
ferdscl, når det er den industrialiserte
himmelen vi sjolve har bygt, som bryt
saman. Royksoylene vi hadde pa ryg
gen er forvitra, og styrtar over oss,
ikkje som rein energi, men som surt
regn. I limmelen melta vi av stal og
jern. Na far vi den i hovudet. Det er eit
hardt regn, som faller ned. •

Forfatteren Kjartan Flogstad er født i Sauda i
1944. Han debuterte med diktsamlingen

Valfart i 1968. Romanen «Rasmus» kom i
1974. 11977 kom «Dalen Portland», som fikk
Nordisk Rads litteraturpris. Andre romaner er

Fyr og flamme» (1980), «U 3» (1 983) og
«Det 7.klima» (1986). I høst har Fløgstad
kommet med sin første roman pa fem ar,

«Kniven pa strupen».

Tegneren Finn Gratf er født i Tyskland i 1938.
Han er innkjøpt av Nasjonalgalleriet og
Riksgalleriet. og fikk Kulturdepartementets
illustrasjonspris i 1976 og 1982. Graff begynte
som avistegner i Morgenposten i 1960, og har
tegnet i Arbeiderbladet siden 1963. Na er han
tegner i Dagbladet. Graff har illustrert en rek
ke bøker.
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“Trengs det 22 bilturer for

å få disse på trening?”

IVla friske barn med sunne interesser medføre

masse bilkjoring, med forurensning, stress og

borkastet tid som resultat?

“Ja,” sier vi automatisk, og kjører til og fra

idrettsbanen. Frajobb til barnehage, fra fritids

tilbud til innkjopsrunde. Reisemålene i hver

dagen ligger spredt, og bilen holdes varm med

“nødvendig” kjøring.

Det er lett å glemme at det er en rekke valg og

prioriteringer som har gjort oss så avhengige av

privatbilen. Politikerne kan påvirke plasse

ringen av boliger, arbeidsplasser, barnehager,

kjopesentra og idrettsanlegg. Og ikke

minst: De bestemmer hvor sterkt vi

skal satse på miljovennlige trafikk

løsninger, kollektivtransport,

trygge gang- og sykkelveier osv.

I høst legges planene for byenes

fremtidige trafikkløsninger. Disse er av

gjørende for barnas oppvekst og nærmiljø.

Gjennom TRANSPORTPLAENE skal våre 10

største byområder for første gang planlegge

veier, gang- og sykkelveier, arealbruk og kol

lektivtrafikk under ett. På tvers av etater,

kommunegrenser og sektorbudsjetter.

Alle byområdene som arbeider med slike trans

portplaner vil presentere forskjellige alternati

ver for fremtidens by og trafikk. Minst ett avfl

disse vil la hensynet til menneskene og miljøet

veie tyngst.

Det er lokalpolitikerne som velger alter

nativ. Sorg for å fortelle “dine”

politikere hvilke løsninger du

ønsker deg, før de gjør valgene

som skal prege byen din i

fremtiden.

r

Jeg bestiller “Miljøbyen 2005” — et hefte om
mil.jøvennlige løsninger for byenes trafikk og nærmiljø

Heftet sendes meg gratis.

Navn:

Adresse:

‘4 34-91

Sendes: SFT, Postboks 8100 Oslo I)ep, 0032 Oslo 1.

L —
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Tannkrem
-pakker

Jeg skjønner ikke
hvorfor tannkremtu—
ben er innpakket i
papp, mens kaviar
tuben er uten.

Hilscn A4anii
Ensï’bri’tscii, Asnialvy.

• Det nytter
I sommer var jeg pi

• hytta p Stanghelle.
Vi har en kano der.

•
Vi var mye ute i den
og plukket boss.

• Bagasjerommet i
bilen vr ble faktisk

• helt fullt to ganger.
For sommerferien
skrev jeg et brev ti

• en toalettpapirpro
dusent som brukte

• klorbleket papir om
at de mitte slutte

• med det. Og se ni,
etter ferien var det

•
ubleket papir!,

En grønn In sn fra
I-rede Fa’ras, Lilset.

Ir

.
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Jeg vil gjerne fortelle
om hvor fa’lt det er
her hjemme pa gir
den. Nedenfor oss er
det en bekk. For var
det veldig rent og
fint, det var
til og med
smifisk som
var flinke til F Du skal kiøpe deg fl

i bite pi kro- i .kalkulat0 Bør den

ken. Ni er gà på batteri, eller er det

bekken i ste- noe som er lurere?

det full av Reveblelle er det

noe som heter.
silosaft som Hvoor bruker ikke reven

lukter vondt disse blellene’?
og attpitil Fnnes det rev som

3 .iever’ saltvann”

A Kan du nevne tre dyr

4 . som har striper?

5 Søku, søhest og

søgeit — en av dem

—lE

Ml LJØDETEK]WER

.
Li

Tegnet av
Jone Hop,
9 år, Rong.

. tf

in

Tegnet av
Martin
Svennæs
Mager, 11 år,
Furnes.

.

.

.

i1i

.

.

Fæl silo
saft

forurenser si det svir
inni hodet ditt. 1-Iva
skal vi si da? Jeg har
bestemt meg for at
jeg skal starte en mil
joklubb og prøve i f
med masse medlem
mer. Jeg skal
ogsi

prøve og gjøre s
forurensningen
slutter i bekken,
men det blir ikke
lett.

Mangt’ hilsL’!u’r
Ha;nu’.

•
I \

‘i
9-1

er en uten nåletisk, en ei

et stort pattedyr og en er

funnet på tor å ure deg.

Hvken’?

6
GeirtUgl, mammut og

.pungul” Vet du noe

disse dyrene har feeS?

7 Moskus, nadagas

• og fasan. Hva har de

felles?

8 Hvilket tre blir eldst,

•turU eller gran?

i

Å

r

i
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KRONIKK

Derfor kveles vi av trafikk

Vi sliter
med en
foreldet
ansvars
fordeling
mellom

Ctatog
kommune
fra den
gang kol
lektiv-
transpor
ten var
lønnsom

....

lie politikere og deres partier fortel
ler oss med jevne mellomrom hvor
viktig kollektivtransporten er.
Og hvor høyt de vil prioritere

den. Det motsatte skjer. Oslo
Sporveier Mr 170 millioner mindre i drifts
støtte fra bystyret i 1991 enn for tre år siden.

(650 millioner i 1988 mot 480 i 1991. Da blir
det latterlig når Gro kaller det ekstraordinær
miljøsatsing fra regjeringen da den i 1991
bevilget 80 millioner til Oslo). NSB legger sta
dig ned sidebaner. Bussruter kuttes. Årsaken
er selvfølgelig at politikerne strammer inn på
sine bevilgninger.

Samtidig bygges det mer veier i landet
enn noensinne. Det kan skje fordi det nå
også er tatt i bruk bompenger i byene, som
gir en helt ny økonomisk mulighet til å byg
ge veier. Pengene finnes med andre ord. Det
skjæres ikke ned på kollektivtilbudet fordi
Norge er for fattig og må spare. Nei, dette
skjer fordi politikerne er for feige til å ta
ansvar for at våre penger og ressurser blir
brukt mest mulig fornuftig.

Hvorfor skjer dette? Svaret er sammensatt,
og jeg vil nevne fire viktige faktorer som
bestemmer mye:
• STERKE ØKONOMISKE KREFTER står
bak og ønsker en slik utvikling. Olje- og
bilindustrien selvfølgelig, men også handels
standen, transportnæringen og annen indus
tri som bare tenker snevert bedriftsøkono
misk. Og politikerne er åpenbart mer opptatt
av at den enkelte bedrift Mr det som den vil,
enn at landet som en helhet fungerer, også
miljømessig.
• DEN PRIVATISERING som nå rammer
offentlig sektor, rammer også transporten.
Hele den vestlige økonomi har problemer,
og dette er ett av svarene. Det ser bedre ut
pa de offentlige budsjetter å bygge veier, og
la folk selv betale transportköstnadene, enn å
satse på kollektivtransporten med offentlig

drift, selv om dette åpenbart er billigere,
totalt sett.
• VI SLITER med en foreldet ansvarsforde
ling mellom stat og kommune fra den gang
kollektivtransporten var lønnsom (tiden før
privatbilen) og ble drevet av private, mens
veibygging alltid har vært et statlig ansvar.
Kommunene og fylkene overtok kollektiv-
transporten etterhvert som den ikke lenger
var lønnsom, og i disse nedskjæringstider er
det svært bekvemt for staten å fortsette å
skyve ansvaret over på disse. Samtidig som
altså veibyggingen Mr mer midler enn
noensinne ved bruk av nye egenandeler
(bompenger).

Samferdselsministre fra både H og Ap har
de siste årene fått krav om øremerket støtte
til kolletivtransport. De har alle avvist det
med at dette er å blande seg i det lokale
demokrati. Fylker og kommuner må selv
bestemme, sies det. Men dette er løgn og
ordspill. Riksveimidlene er nemlig øremer
ket til veier, og så lenge det er det de får stat
lig støtte til, så er det selvfølgelig det de
planlegger.
• BILEN ER ET GODE. Den gir frihet og
rask transport. Dette gjelder de fleste, selv
om ikke alle har økonomi eller mulighet til å
benytte bil. Svært få gir frivillig slipp på den
ne friheten. Men fler og fler ser ulempene, og
føler dem på kroppen. Antall astma-tilfeller
blant smabarn er i Oslo firedoblet siden 1950.

Politikerne kan ikke lenger skyve den indi
viduelle frihet foran seg, av frykt for å miste
velgere. Det er et politisk ansvar å ta noen
beslutninger som på kort sikt kan synes upo
pulære. På litt lengre sikt kan vi da få et kol
lektivt transportnett som jeg tror de fleste med
glede vil benytte som et alternativ til egen bil.

Vi har åpenbart ikke råd til å satse videre
på både privat og kollektiv transport. Derfor:
Stans veiutbyggingen i byer og tettsteder.
Bygg kollektivt isteden. I

....

Bilen er
et gode.
Den gir
frihet og
rask
trans
port.
Svært få
gir frivil
lig slipp
pa denne
friheten.

Av Paal Sørensen, sivilingeniør og rådgiver i
Aksjon Nærmiljø og T)afikk
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og ungdom!
Det er med stor for
bauselse jeg i lederar—
tikkel i N&M nr.4
leser bladets generelle
rad: Kurnuler kvinner
og ungdom, stryk
menn over 50 ar. I det
kompleks som omgir
vare liv, som gir rant-
mer for utfoldelse og
livskvalitet, skulle jeg
tro at det vil være
behov for alle gode
krefter uansett kjønn
og alder. At de som
gjennom et langt liv
med interesse har
fulgt utviklingen pa

r dt og ondt skal ute
‘iikkes fra politisk

virksomhet, er for
meg uhort. Mange av
disse har en samlet
erfaring og innsikt i
problemstillinger som
er vel verdt a ta med
videre i et konstruk
tivt samarbeid pa
tvers av kjønn og
alder.

At det finnes perso
ner uansett kjønn og
alder som sitter i poli
tiske og administrati
ve stillinger de ikke
burde inneha, kan vi
være enige om. Det
viktigste burde derfor

«Fråtsebok»
om

solenergi
• • Forlaget SUN
LAI3 i Stavanger har
nylig utgitt en bok
med tittelen «Sol—
energi». Forfatter er
arkitekten J—larald
Rostvik, som i en
arrekke har engasjert
seg i solenergi — bade i
praktiske solenergi—
prosjekter og som
debattant.

De fleste (fag-) bok
ormer vil forsta hva
jeg mener nar jeg
beskriver forsteinn—
trykket av boken slik:
Dette er en bok til a
«fratse» i — fra om—

være hva den enkelte
representant star for,
og arbeide for at de vi
mener er best skikket
blir valgt.

Det er skremmende
at ogsa N&M er med
pa a sette skiller mel
lom aldersgrupper og
kjønn i stedet for a
fremme mulighetene
for samarbeid mellom
disse for overordnede
mal. Om det er
Na turvernforbundets
mening a utelukke
menn over 50 ar fra
politisk virksomhet,
ma en uvilkarlig spør
re seg om medlemskap
i forbundet skal vurde
res pa samme mate. I
tilfelle er det mange av
055 som ma vurdere
vart medlemskap.

Oddmund Eidsnes

Spredning
av mØkk

Som medlem i Norges
N a t u r v er n for b u n d

slagsbildet, som er et
utsnitt av Kjell Pahr—
Iversens maleri «Sula
mith», til de mange
fotografier, grafiske
freinstillinger, vi tse—
tegninger og sitater.
Og boken er omfangs
rik, nesten 200 sider i
A4-fi )rma t.

Den fremste svak—
heten er at boken er
uoversikthg og at en
del nokkeltall, både
hva gjelder kostnader
og energiproduksjon,
ikke er systematisert
og satt i sammenheng.
Deftiest gjentas en del
debattinnlegg for ofte,
slik at forfatterens

mottar jeg Natur
&Miljø. På grunn av
stadig utvikling er det
viktig for meg a ta ny
kunnskap om miljø
vern hele tiden.

Etter a ha sett N&M
nr.4/91 begynner jeg
a lure pa om spred
ning av kunnskap er
bladets maI. Det kan
virke som om det vik
tigste er a selge plass
til forurensende be
drifter som trenger a
smore sin sanwittig
het. Nar man i en
utgave av bladet
finner annonser fra
Statoil, som blant
annet ønsker a legge
en rorledning gjen
nom et våtmarksom
råde i Tyskland, og
som vil hygge et fors
kningssenter i et hittil
urørt område her i
Norge, noe Natur og
Ungdom arbeider
mot, Statkraft som
ønsker a bygge gass-
kraftverk forteller om
hvor miljovennlige de

B$KER
fokusering på mang
lende bevilgninger til
norske forskningspro
sjekter pa solenergi
omradet virker
anmassende. I boken
skapes det inntrykk av
at kommersielt til
gjengelig solenergitek
nologi allerede er
lonnsom. Da ville det
være mer konsistent ä

rette den tyngste argu
mentasjonen inn mot
arsakene til at salener
gi ikke blir tatt i bruk i
det ordinære energisy
stemet — snarere enn a
peke pa de sma torsk
ningsbevilgningene.

Sa til de gode side-

er og Elkem har hele
tre annonser — hvorav
en framstiller det som
om det er Elkem som
har «renset» opp i
Sauda. Vi vet at det
ikke er renset opp i
Sauda, og det som er
gjort av Elkem har
ikke vært frivillig,
men etter press fra
miljøbevegelsen.

Mens Norges Natur
vernforbund og
Bellona har valgt å set
te inntekter foran en
seriøs annonsepolitikk,
har Framtiden i våre
hender valgt en annen
linje, der slike annon
sorer nektes plass. De
beholder derfor i mine
øyne sin troverdighet
som et blad som sprer
kunnskap om miljø
vern, og som er en del
av en slagkraftig miljø-
bevegelse. De viser
også at det går an å ha
en stram annonsepoli
tikk og allikevel ha
nok inntekter til å utgi
et blad.

ne ved denne boken —

og de er det flest av:
Rostvik tar oss med på
en ferd gjennom solas
og solenergiens histo
rie. Han viser hvordan
solenergi, teknisk sett,
kan løse mange av vår
tids ressurs- og miljø-
problemer. Boken er
spekket med praktiske
eksempler på bruk av
solenergi, fra vann
pumping via byg
ningsintegrerte solvar
meanlegg til solkre
matorium! Vi finner
her et stort antall gode
illustrasjoner. I de
grafiske fremstillinge
ne er det brukt delika

Jeg oppfordrer
Natur&Miljø til å vur
dere sin annonsepoli
tikk, slik at de store
forurenserne i hvert
fall ikke far spre
«mokka» si i Norges
Naturvern forbunds
blad.

Chris lVtiborg

Vern eller
veier?

Takk for svar Jan
Wesenberg. En bio
logs innrømmelse av
at Norge utgjør en
genetisk blindtarm er
ikke darlig. Med
Didrichson-skandalen
i friskt minne (bruk av
sydeuropeiske gran
frø her) bør bade
naturvernere og biolo
ger unngå a juge seg
til argumenter. For
later vi genetikk som
hovedargument, kan
vern av landskap
igjen komme i for
grunnen. Da blir for
bud mot veier og
andre anlegg et sen
tralt mål. Fortsatt gir
staten tilskudd til
ulønnsomme veier og
drift i urort skog.
Betyr adkomst utslet
telse, blir vern først og
fremst et forbud mot
veier!

Birger Braadland

te akvareller istedet
for den velkjente data
grafikken. Og gode
fargefotografier i stort
antall, mange av de
mest spektakulære
s o le nergi-ins ta 1 la sjo
nene i verden er her
representert.

For de som er gene
relt interessert i sol-
energi representerer
denne boken en
mulighet til å bli opp
datert innen teknolo
gistatus på området
de siste årene. Boken
anbefales til alle inter
esserte.

Christian Grorud

• Solenergi
SUN-LAB Forlag
Pris kr. 298

Stempå
kvinnerSOLNOR

Solvarmesystemer
Solnors Energitak er utviklet Norge, og tilfredsstiller alle
krav til et fuliverdig tak — samtidig som det samler inn
tusenvis av kwh med energi fra sollyset. Vi leverer kom
plette anlegg i forbindelse med rehabilitering av alle typer
bygninger. For kr.840,- kan vi gjennomføre EDB-simu
leringer og økonomiske analyser av ditt prosjekt, slik at du
får et godt beslutningsunderlag før du evt. investerer i ett
solvarmeanlegg.

SOLNOR AS
PB 63 Manglerud, 0612 OSLO

TIf. Kontor: (02) 51 08 44. Verksted: (02) 19 7117

-I

Opplev gleden ved å lage en kniv som ligger
godt i hånda, er god å bruke og en glede å
ha hengende i beltet. En praktfull og og
fargerik håndbok som viser hvordan du
lager din egen kniv.
Egner seg like godt for nybegynnere som for
viderekomne knivmakere.

Ib. kr. 198,-.

Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne i

Ren til å kutte inni .

mot brev fra leserne,
men forheholder oss ret

e’

klingen

GRØNDAHL

RAINBOW HOTELS
På Rainbow Hotels slipper du å betale for

tjenestene du allikevel ikke har tid til å bruke.
• Høy romstandard • Kort vei til underholdning
• Rimelig pris og opplevelser
• Sentrumsbeliggenhet • I Norges største byer

For ytterligere informasjon kontakt vårt hovedkontor
RainbowHolels,postbok]3q8Vjka 0114 Oslo.

Tif. (02) 83 9000 Fax: (02) 83 6081

LOs Miljødager 18. og 19. oktober betyr lokale miljøaksjoner over hele
landet i regi av de faglige Samorganisasjonene bl. a. på følgende steder:

Sør-Varanger, Tromsø, Sandnessjøen, Narvik, Stjørdal, Ytre
Namdal, Levanger, Trondheim, Ålesund, Førde, Bergen Stavanger,
Kristiansand, Moland, Skien, Sande, Fredrikstad, Rigerike,
Kongsberg, Drammen, Gjøvik, Ringsaker Aurskog-Høland,
øvre Romerike & Oslo.

LOs Miljøpris 1991 på kr. 30 000,- deles ut 19. oktober ‘91 til en
klubb, avdeling, Samorganisasjon e.l. innen LO & tilsluttede
forbund. I utpeking av prisvinneren vil juryen legge vekt på:

- Miljøaktiviteter konsentrert om prosjekter over tid og som vil gi
synbare miljøforbedringer.

- Miljøaktiviteter som aktiviserer lokalsamfunnet utover



Løst, hevbart lokk med en stor og en liten lomme. Du får aldri lokket
i nakken, selv når du pakker sekken helt full.

Duk av DuPont 500 dn vanntett, sterk og myk Cordura nylon. Bunn av
ekstra sterk 1000 dn vanntett Cordura nylon.

Utrolig sterke, tredoble sømmer forsterket med kantebånd. En svært
viktig detalj på anatomiske sekker!

Reimer for kompiesjon av sekken, feste for lommer og annet ekstra-
utstyr (LOWE original!).

Toppstrammere for stabilisering og vektfordeling
(nok en LOWE original!).

Anatomisk formede, polstrede bærereimer
som ikke belaster nakkemuskulaturen, for
deler vekt over store deler av rygg, skuldre
og bryst. På sekker for kvinner er det tatt
spesielt hensyn til kvinners anatomi ved
utformingen av bærereimene (nok en
LOWE original!).

Intern meis av flyaluminium. Former
etter kroppen og tåler tunge bører uten
å bli ustabil, også på ski og ved gange i
ulendt terreng (nok en LOWE original!).

WEBGE ADJUSTMENT trinn løst regu
lerbart bæresystem. Utrolig genialt,
lett og stab ilt. (nok en LOWE originaL’).

Elastisk brystreim. Jus terbar i høyde og
bredde (nok en LOWE original!).

OLJETRÅLEREN

Oljealarmen gikk, og beredskapsbåten, fisketråleren
«Tanja», ble forvandlet til en effektiv «oljetråler» på
underen time.

Utstyrt med to doble oljesluk-flexiflåter kan «Tanja» ta
opp inntil 100 m3 olje i timen fra havoverfiaten.

Fisketrålerne finnes allerede langs vår langstrakte kyst.
Med oljesluk-flexiflàter som tifleggsutstyr, har man
lagt grunnlaget for et effektivt desentralisert oljevern.

r dette av interesse i DIN kommune?

Vi står gjerne til tjeneste med nærmere
opplysninger.

Skjærvaveien 38

______________

P.b. 124, 2011 Strømmen
TIf.: 06-84 09 10
Fax.: 06-84 22 30

skroter vi 2CVen!

K — — —

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Adressaten

vil betale
portoen.

Boks 3674 Gamlebyen
0135 Oslo i

JA, jeg vil prøvegå Ny Tid ut
året for bare kr. 100,-.
JA, jeg vil prøvegå Ny Tid i et
halvt år for bare kr. 185,-.

B
egynner du å bli lei av aviser
som tror at mil jøvern er
synonymt med Frederic
Hauge på ei avfallsdynge?

Som tror at ozonlaget ble funnet i
fjor? Som skriver alvorstyngede
ledere om drivhuseffekten den ene
dagen, og klager på høye bensin-
priser den neste?
Føler du at det fortsatt i 1991 er
behov for aviser med et ideologisk
ståsted — aviser som, uavhengig av
trender, gir en grundig dekning av
områder som miljøvern og
utenrikspolitikk?
Ny TK. tar gjerne på seg oppgaven
med å være «kjerringa mot
mediestrømmen», men vi skrider til
verket uten fotformsko, lilla skjerf
og gammel 2CV. Med ambisjoner
om å lage en slagferdig, alternativ
ukeavis. En moderne avis. En ung
avis — i pakt med
tidas krav

11967 kom LOWE med en sekkidé som forandret verdens appfatning av ryggsekker
Siden har alle ryggsekkprodusenter verden over kopiert hele systemet, eller deler av det.
Men LOWE hviler ikke d laurbærene. Stadig nye idéer ogforbedringer ser dagens lys.

ORIGINALEN ER BEST

£,( ? .

LUFTCONSULT
MIDTNORGE AS
PB 1811, LADE, 7002 TRONDHEIM
TLF.: (07) 55 20 29. FAX: (07) 55 25 20

LUFTBEHANDLING - PARTIKKELRENS - TEMPREG.

HJEM-KONTOR-INSTITUSJON-INDUSTRI-KJØRETØY

DINSAMARBEIDSPARTNER:
KONSULTERING-PROSJEKTERING-SALG-SERVICE
MedI. av: Norske Siv.ing. forening; Ren Luft foreningen

I
‘MetaI-Kem

Ruteselskapene
i Hordaland

PB4322
5028 BERGEN
Telefon: (05) 31 01 44

Lett og Juftig øvre ryggpute, som kan plasseres hvor som helst langsetter bæresystemet. Hjelper mot
stress mellom skulderbladen ved tunge bører (nok en LOWE originaL!,). (
Timeglassformet, anatomisk korsryggpute med tolags polstring. Forankret direkte til den interne
sen. Gir meget god støtte ved bæring av tunge bører (nok en LOWE original!).

Anatomisk formet hoftebelte med tolags polstring (stiv ytterst og myk mot hoften). Følger bevegelsene
fra hoften uten å overføre disse til sekken. På sekker for kvinner er det tatt spesielt hensyn til kvinners
anatomi ved utformingen av hoftebeltet (nok en LOWE originaL’).

Reimer for stabilisering av hoftebeltet. Stabiliserer sekken ved utforkjøring og ellers når den må sitte
stramt inntil kroppen (nok en LOWE onginaL’).

Sekker av forskjellige merke og prisklasse kan se helt like ut når de er nye. Men forskjellen oppdager du når du har brukt
sekkene en tid. Kanskje noen sømmer har røket og polstringen er blitt flaklemt...
Tror du det er en LOWE-sekk? Da hadde ikke LOWE garantert sekken mot
produksjonsfeil hele sekkens levetid.

Lowe Alpine Systems har ledet utviklingen av moderne ryggsekker
de siste 20 årene. Hver ene,ste moderne ryggsekk - uansettfabrikat -

er inspirert av Lowe Alpine Systems.
Lowe Alpine Systems utvikler ogsåfunksjonelle klærforfritidsbruk.

Du finner Lowe Alpine Systems i sportsforretningene. Skriv til VERTIKAL A/S, 3560 Hemsedalfor mer informasjon.

Navn:

Adresse

Postnr: Sted:

Tif.

Svarsending
Avtalenr.: 108000118

NfyTfd

I
I
I
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I
I
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I
I
I
I
I

VENSTRESIDAS UKEAVIS

NY • STØRRE • FREKKERE
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LESERNES

galleri

Vi takker for alle
bidrag til
Lesernes galleri,
mange har skapt
spennende bilder
av velkjente
motiver. Frist for
å sende inn bil
der til neste
nummmer er 18.
oktober. Bilder
som kommer på
trykk belønnes
med en 35 liters
ryggsekk fra
Bergans. Send
opptil 5 av dine
beste nattirbilder
(dias), og skriv
hvor bildene er
tatt. Adressen er:

Natur & Miljø
Posthoks 2113
Grünerlokka
0505 Oslo

Foss frå innsida.
Foto: Magnar J.
Fiksen, øystese.

Skogen.
Foto: Roll

Sylta,
Olsvik.

Rådyr. Foto: Jørn Areklett Omre. Oslo.
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HUSK! Alle medlemmer får Natur & Miljø
gratis i posten 6 ganger i året!

VE RVE REN S
NAVN & ADR.

.‘

NAVN:

ADR.:

POSTNR.JSTED:

• — — — — — _ — — — — I
Kan sendes
ufrankert •

i Norge.
Portoer I
betalt. •

I
I

—
I
I
I
I
I
I
I
I
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- en venn eller 10

\\‘‘ en CD, eller kassett pr. medlem
— Vervepremier. :33 - Dance with

stranger: «Dance with a stranger»
34 - Dance with a stranger: «To» 35- LinJe Eden: « Littie
Eden » 36- L.ittle Eden: «Everyday life» 37-Arve
Tellefsen: «Pan» 38 - Arve Tellefsen: «Cari Nielsen»
39 - Bjørn Eidsvåg: «Tatt av vinden»

Utsalgspris CD kr. 149,-.
LP kr. 98,-. Kassett kr. 98,-.

B

Samsung SF250
- lommekamera
Kameraet har

.4/ har automatisk fokuse
ring og ble kåret til beste kamera

i sin priskiasse i Forbrukerrapporten
o/90). Kameraet tar skarpe bilder av alt som er på

en avstand av mer enn 1,5 meter. Det er lett å skifte film og
via det lille vinduet på baksiden av kameraet kan man til
enhver tid se hva slags film som står i. Ved dårlige lysfor
hold vil den automatiske blitzen virke.
Veil. utsalgspris: 798,-. Vervepremienr. 27.

1 0

Norges Dyr i 3 bind
Det flotteste bokverket om pattedyr noen
sinne utgitt i Norge. Bind 1: Rovdyrene.

Bind 2: Selene, hvalene og hjortedyrene. Bind 3: Flagger
musene, haredyrene, gnagerne og innsektene. Bøkene har
et stort og hendig format som gjør at billedmaterialet og
teksten kommer godt fram. Bøkene har solid innbinding,
robust papirkvalitet og tåler barnehender. Redaktør:
Zoolog Arne Semb-Johansen. Billedredaktør: Ragnar
Frislid. Utsalgspris: kr. 996,-. Vervepremienr. 30.

NB! For dere som verver flere enn 3: Legg ved
ekstra liste med navnene på de nye medlemmene!

r——————————————————————————

: JEG HARVERVET:

i 2

SVARSENDING
Avtale nr.: 109000/5 Pb

OG VELGER
VERVEPREMIE NR.:
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