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Jorden rundt
Vietnam.

Det mest oppsiktsvek
kende funnet er et slorl
pattedyr med horn, snill

lokalt har gùtt undiii
betegnelsen «skoggeil.,
Skoggeita er et av de

ytterst fd større sit I x lyl
som er oppdage i
århundret. I lilliiltj’, iii

man tunnel ulike l,ki,,u
ter, en ny art av iilligki
og flere Skill) 1(1)

Naltirti ‘a’Iv til Vii
Quari1, liir illilll’,Ill ,iv’,li

glng Ol 111 iii:iv ki ilcii llll
SOll il1ii:; liii lililli’I lilyll

av l;lllllakaIill I lll(flll<jlla.

DCII Vl Il liii ab ;ki
iej(l,illl’ liii III slilIlet

l)IiIillil’J’Il Il liii ji utvide
[(ba iv leI og I )r’dre verne—
ll(?SIIIIII1IIS()fle. WVIFs
p1 iisj kl kl ter karakterise
rer on mii fet som en

ii li verden , isolert fra
Il 51111 fly lnrlo-Kina.

(WWF fnformation/ Int.
lit’, ild Tribune)

ødelegger
sjøbunnen

• WWF har kunngjort at
de skal overvåke havbun
nen i Nordsjøen ved frem
tidige strekk av kabler og

Leder
Ulver i all slags klær

Ulv i farr’kla’r. 1:1 ganunr’lt uttrykk som
k’vner ulven liten arr’. Men i dag
trenger ikke ulven a skjuk’ seg i fare—

klar, ulvepelsen vekker bred sympati i seg selv.
l:or mange av oss er ulven blitt et nasjonalt
symbol pa trusselen om en ularming av var rike
natur . Men et mindretall har fortsatt neyative
følelser for grabein. Denne gruppen bestar for
det meste iv eldre mennesker bos:mtt i bvi..dr’r
med saur’hold. 1-Iverki’n statistikk elk’r erstat—
finger vil ta fra ck’m hatet mot ck’t dyret som
tidvis tar noen av sauene deres. Mr’n heller ikke
flertallet er styrt av en ren rasjonell vurdering,
det er ikke bare sjeldenheten som har foran—
clret synet pa rilv fra positivt til negativt: vi har

behov for ulven som symbol pa truet natur,
ikke som mørkemakt i skogen.

Tidlig i debatten om vagehxalfangsten ble
ethvert argument ut over besianclstall og kjøtt—

erdi mott med stor forakt, I [valen er bare et
symbol. Inos ck’ mest indignr’rte. De hadde

nok rett i sin antakr’lse. men er deres forakt
for symbolbruk like berettiget? t en stt rre
artikkel i dette nummeret sr:r vi pa hvalen som
symbol, for bade motstanden’ og tilhengere av
hvalkmngst. Som med ulven er det vart forhold
til naturen som preger hva hvalen star for.

Vi tviler pa om Idrakten fdr ,symboler er
l’ruktbar. Et symbol kan bare et helt knippe
av verdier, ck’ verdiene som egentlig avgjør
vart standpunkt i forskjellige saker. Du vinner
ikke ved a trakki’ pa din motstanders symbo—
ler, du bare hisser ham opp ytterligere.

Vi klarer ikke a gripe hele naturen, vi treng
er en representant a forholde oss til. Og xi vil
uvegerfig tillegge denne representanten vare
menneskelige egenskaper, clii er nødvendig
for i skape et forhold. — Den dagen vi ikke
tillegger naturen menneskelige egenskaper, cl:m
er ei alene. Da er naturen bare cloclt materiak’.

Q ,ier Thomas 1-lyllancl Eriksen . ?vliljovern krever
store omlegninger i vart k’vesett, Vi er avheng
ig av følelsene for a la kraft til a gjennomføre
endringene. Og vi deler ikke frykten for at
fokusering pa ‘søte og snille dyr» fører til at
fdlk gir blaffen i resten av mangfolclet, i beste
fall kan ck’ vare et utgangspunkt for en dype—
re bevissthet om hele naturen.

Miljøvc’rnet skal selvfølgc’lig bygge pa vi
tenskapelig kunnskap. Men vitenskap blir
aldri noe tryllef’orniular som frir oss fra debat—
tene og venlivalgene. verken i miljøvern eller
politikk. Vi velger og star ansvarlig ut i fra et
helhellig verdisvn. ikke ut i fra tellinger og
teorier. • CAG)

Besøksadresse:
Nedregate 5
Tif: 02 715520
Telefax: 02 715640
Bankgiro:
1.720,05.00717
Postgiro:
0803 5 09 46 02

Innhold

HVALFANGST: N&M har gjennomgått rapportenefra
hvalJingstinspektørene i årene 7980-86. Dejbrteller om
overfangst, svartsalg og sniertefi Il avlivning. Side 4—9

‘--:HVAL
SYMBO
LER:
Hvalen
har med
tiden ut
viklet seg
som sym
bo! fra
fiende til
bytte til
venn.
Side
10-14

— Nå vet jeg hvordan vi får flypassasjerene over til oss: Aero Ciass!
Minimalt med plass, teite små vinduer og vi garanterer i tøyse vekk
bagasjen din.

FANGEØY: Sør-Afrikas beryktede jingeøy — Robben Island
— er blitt etfristedJbrpingviner, sel og struts. Side 19

UNDER OZONHULLET: Folk i Punta .-lrc’iia.ç, på sørspis
sen av C’hile, .fykterføl(çc’ne av å ho under ozonhullet. I

november gjenopptas forhandlingene for å begrense utslip
pene av ozonødeleggende gasser. Side 20—23
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Krattkenguruen
nesten utryddet
• • De siste ville austral
ske krattkenguruene,
mala, er rapportert uttyd
det. Det skjedde i en
brann i Tanami-Ørkenen i





S
omnj.ertn 1087. I’n
seksti meter lang
vagehval kjemper

tur livet. (iranaten
har ikke drept

den og harpuræn hokler bare
savidt. Med halehnnen pri iVer
den a holde avstand til fangst—
baten. I )en tappes for krefter
og trekkes inn til skute kla.
Fangerne ser at harpunen er i
ftrd med a h isne, og bj trer et
.spisset mr inn i livakns un—
derkjeve. (ijenni )m rt mt pres—
ses luft inn i h ;tlen l( ir a hol
de den flytende. I )en kaver
med s’eivene und r t( )rt uren.
En festningsharpun blir avfyrt.
I Ivalen dor etter .35 minutter.

Denne Iiistonen star a lese i

en av niange rappol-ter fra Fis—
keridirektoratets hvalfangstins—
pektorer i arerie 1980 — 1987.
N&M har gjennomgatt disse
rapportene. som fram til 1980
var hemmeligholclt. Forst etter
kraftig mediepress ble de lrigitt.

N&M har bare lest deler av
dem, lor fortsatt tvihokler for
sker Egil Ole Øen p;i de sa—
kalte ;tvlivningsskjemaene
som er en viktig del av rap—
portene. Verken Øen eller Fis
keridepartementet vil offent

liggjore skjemnaene fordi Øen
har li irsterett a I irsk ni ngscla—
aene. Denne 1 )egnlnnelsen

kommer i et merkelig ly,tt—
tersoni Den allerede har ol—
Ientliggj( rt en omfattende rap—

p1 )rt l.tsert p3 tI isse

skjenlitene.

Beske beskrivelser
Den mannlige hvalfangstin—
spekt( iren som i 1087 I esk rev
pinslene. skriver idere:

‘Det ble punipet lit/’t inn i
hva! som hcidde vist dødska—
ral’ter, for a holde den/lyten—
de. For noen at’ disse £‘umw
det virke som oni de va,(’net til
live i/en etter dette. De bei’e—
,e1 sveivene (hva/ens /inner»)

i ,naksima!t to nunutter.’
(Dociskriteriene er; hvalen kg—
ger s eivene, u nderkjeven
slakkes og livalen synker).

Dette tillellet er ikke ene
staende. En kvinnelig inspek—
tør skriver i 19$:

‘Etter 15 min. hadde han
ladet l’anonenpa iø’tl o den—
nç’an,ten ble det /iilltnJj’rpa
den slønçte i.7valen. Den døde
ikke tiehlikl’elç’. Skuddet
hadde tatt inn pa venstre side
undersveiven o (‘oni ut i ha!—

seil. Eller lo innli/lier i.7adde
hi’a/e,i nns/eI sa inte kre//erat
de/ikl’ 1(11/et den mil mo? ha
/en . Skm/;/en’im /t’)ie cii’ et

skudd Iii. (mi (la døde hralen

nioniemm/a,it. t ‘i hadd /n’ub/e—
mc’,. med (lit/le lit/I hint den,
lOt’n til slit/I ,to’id’ i/ ola lna

len til a/lt’te. (1 (1/(1 (feil /)(l

dekl,’. llu,inin’a/en lel(h/e el
/bsterpa 17/ad! 2 ni. /‘tium.ç!

niennene kunne biTe/le at
hialen ikke clode o)eh/i/.1/.’el/ç
fordi den hadde vii itn’e

En nutrmlig inspektor 50111

var ombord i to bater ed Øst
Grønland og Jan Mayen i
19$’i:

ilvalen ble truffi’t like over
pitstehullet. Skuddet var ikke
(losclelil4 o,i hvalen øvet sterk
motstand under innhalin,ç.
Knis/’/e noe nølin’., trohf ar—

sai(’et av darlç’ rutimie, ,Øre til
en sei;i innhalin,ç’ (11’ (/t’)’L’l (4L

dertil avlivni,i,ç’ (med ,ç’ei’a’r).
rlvlivniil,t$’,l to(’ i (lett)’ ti//’llc’t
21 minutter.

De fleste hva! ble skutt i
inage o,m le)s’tr’.4ioni ‘n, line

50)11 ,!4a stoiv illdfl.’ blvdnimi,’.c’r.
Slike skudd forarsa/,’et i (IL’
fleste ti!/’llerat hialen i de/hr—
ste nunutter besi’i,nte. koni til
seç’ seli’ 1f7L’ml. men iar me,ic’t

redusert. Innhalincg’n tok der—
/hr kort tid.’

En k innelig inspektor i
1987 skriver:

‘Personh,14 .v)’nes /t at/iml,ç’—
sten ,ç’ii(’k rimel(i bra. Do,t ola
JL14 st (it jeg var noe s/okkc’rt
over å observere dødskamnp
opptil 50 minutter. Jeg haper
virke!1/4 at disse hvalm’ne virke—

var bevisstlos 5)))?) /a Ilger—
mie hevdet. -

I{app irtene viser tydelig
In uke pr )I )lemner mvndighete—
ne st ar overf )r na r norske
langstmnetoder skal markeds—
fores i utlandet, Profr’ssor Kare
I lgnu )rk . s( u n startet (lei): liten
om :ivlivningen av liv,tlene.
sier det meget klart:

— til ti-oss for en viss fl rl )ed—
ring :1v fangstteknikken. er
sit iI:Isj mel) langt fra tilfreds—
st illeiuIe sett Fra et clyrevern—

synspunkt. Selv med var tids

tekin II) gi er titt iimilig il av—
live en lival raskt og hnmant.

Granatene virket ikke
I )e forste r:I 5 utene fra hva)—
fltnst i nspekt trene kom i 1980
og de siste i I 9$7, Til og med

I 983 1)1v det I mu kt k: tldliarpun.
I 198 i la mi spiengliarptinen.

t Jnder sommerens krsk— .

ningslamigst viste det seg at 1( -

po msent av granatliarpunene
ikkm.’ eksplod.’rte. li li’ (le fi IV

95 hvaler soni ble skutt med
delekte granater var avliv—
ningstida opptil [0 minutter.

Statistikk b:msert pa :ivliv—
ningsdata fra ;mrefle 198-i, —85
og —86 viser at omlag 15 pro

sent av hvalene ble drept pa
mindre enn 10 sekunder, I de
tilfellene der sprengharpu nen
ikke treNer vitale deler av hva—
len, er fl rskjelli’n i avlingstici
omtrent den sa mYnYie enten
man bruker kaldharpun eller
sprengltarpun.

Ikke anmeldt
Bare en livalfltngstb;tt, M S
Ull:m», er :mnrneldt for ulovlig— -

heter under fltngst. — Vi ha
ikke hatt grunnlag for a an—
melde andre forhold som
langstinspektorene har rap—
p niert om, sier 1—lild Ynnesdal
i Fiskeridirektor:itet,

Dette gjelder I tade r;tpp( r—
tene om innpumping :1v full i
hval snill enna ikke v:u’ d id
og meldingene om overlangst
og svart’alg.

— I )et er ikke bevist at det
ble gp )rt nI me galt. Vi har 1 are
antagelser og ohserv:Ljofler,
sier Ynnesd,il,

I [un vet ikke hva SI m ble
gjort, eller om det ble gjort un
dersøkelser, for eventLielt a fa
stadfestet oppl) sningene i in
spektørrapportete. •

OPPUMPET: Hva/en synker
når den er død. Derfor pum
pes de fulle av luft som hol
der dem flytende. (Foto:
Morten Ekker)

jennon) 80—tallet var dlet

( en nedgang i vage-
hvalbestancien. Samti—

dlig registrerte forskerne en
markant okning i gjennom—
snittsvekta pa de farigede dy
rene. Dette kunne tyde pa en
omfhttende underrapportering

av fangstene. Senere kom det
fram at kjott fra ulovlig skutte
dyr ble lagt til dle som var tatt
lovlig. Noen forskere mente at
underrapporteringen ku fine
ligge mellom 15 og 10 prosent.

En rapport fra en mannlig
hvalfangstinspektor fra Bergen
i 1985 gir et innblikk i denne
‘triksekulturen. N&M har v:ert
i kontakt med ham og det ho—
rer med til historien at inspek—

tørt’n er en svoren tilhenger av
norsk hvalfangst:

V[ehamn — Finnmnark 6juli
19’s’5. Inspiserte seks hvalhater.

Halvparten av batene had
de ikss’/imrt/ångstdchok,/br
siste uke. Dette gir rom for mna—

)lil1h’1’il1g med antall skjitti’
hvaler og vekter av dm’ni. Plik
ha til a/hrefnigstdagbol’ hør
hinskft’pe.

Han skriver videre:
Je har i løpet am’j3erioder

med landliggc’ plukket opp
opplt’sninger om ovi’r/hngs
tin,Ef. I—Ival/åmi,rg’nu’ erseh’ mkl,’e
villig til å sta fram o//hnt/d og
vitne om andre. Jn/bnnantene
er stort sett/bIk som har dr’i ‘et
l’a)ll(4f)sk(’.,Jmg har ikke grunn
til atrekke i tvil dm’ aller flestm’
opp[)s)limlgL’)leje’ har/titt, et—
tençom dit oftest er flere kilder
som hevder det samme.

I’Iitt innhykl? c’r at det er
noen /ti ‘çsjengangerl” 5010 i
sa’rlç’grad /tinger nier enn kvo—
Om’n, niens det er (‘fl clm’! bater
som ?arseg noen hva! ekstra be—
mgçmetpa Lm4m’t bruk (kokhval).

De som driver bevisst over—
fangsti)zg, kan m’iiten selge til
0J)j)k/øf5’l’(’ ved ci jakse med
antall kilo (store hvalevj, (‘Her

sm’lge svart i støi’ m’ll1’1 nihiclre
partier. Enkelte b’ -j’th’rseg av
bmç14(’ disse metodm’mu’.’

13 svarthval-båter
tnspektoren gikk grundig til
verks, 1-tan satte opp en liste
pa 13 hvalbater som han ville
at Fiskeridirektoratets kontroll—
verk skulle undersøke n:t’rnie—
re. Dette mcdl tanke pa konse—
sjonstildlelingen aret etter. I Ian
mente ogsa at de kontrolle—
rendle organer var lite ivrige et
ter a sla ned pa svai’tsalg.

I’I:ins r;Ippoi’t ble tatt opp pa
et møte mellom inspektoren
og Fiskerklirektoratets kon—
trollverk i Tromsø 8. juli 1985.
Resultatet var nl;lgert.

Kontrollverket



> juli 1985. Ifanç’sldngboka .çto
det /ørt opp to store hvaler et—
ter siste levei-inç’, men /blkfra
de andre småbåtene sa tidli—
gerepå claç’en at båten hadde
fått tre hvaler i nevnteperiode
cçekunda’r informa.sjon som
frç, setter stor lit til).’

Bøtelagt
En annen inspektør, Dag
Vongraven, som i dag er hval
forsker, arbeidet sommeren
1986 som in.spektor i hval
fangsthaten M/S Ulla» av Äle
sund. Denne rapporten %rte
til at baten ble bøtelagt og
overlangsten inndratt.

Etter at baien hadde tatt
kvoten pa 16 hval, ble Von—
graven varslet om at (le ville ta
noen ekstra. I [an advarte skip—
iwn om at han ville rappor—
tere saken. Han skriver:

»Skipper gjorde det da klart
under en samtale at hvis dette
ble rapportert. kunne de like
gjerne ta 30 hva! i stedet fbr2O,
i det de antok at det ble deres
siste sesong. Denne uttalelser,
g/orde atjç som inspektør ikke
jånt det særh klokt å diskute
re saken narinere. Det å ho!—
de seg til kvoten på 16 dyr ble
så langt /e kunne dømme,
overhodet ikke vurdert. Siste
lot’lL’ /‘lle hva! strtr opp/årt
med datoen 16/7 ifangstdag
boka, mens 15/7 er korrekt.
Dette ble gjort /br at det ikke
skulle bli/hr lang tid mellom
siste lovl4ge ji’lte dyr og leve
ring. Dette spønmålet ble /br
lagt meg ogpd dette svarte/eg
unnvikende aI’fi]’ktfor)tter—
lç’ere overfangst.»

I et forsøk pa a komme
overkingsten til livs, ble hval—
langerne i 1986 palagt a male
hvalens lialefinne, slik at det
te malet kunne samholdes
med vekten av de leverte dy
rene.

Bare en del av b:itene had
de inspektører ombord. Fang—
erne unnlot ikke a fortelle
dem at de helst ville vært dem
foruten. En inspektør skriver i
1987:

»Det å være inspektur er en
meget ansvars— og samvitt4ç’—
hets/ålljobb. På grunn av den
lave kvoten reprcenterer hver
hval store økonomiske verdier.
Det ble antydet at inspeklørens
ti!stecleva’relsefhrer til et »tap.
pa 200 000 kroner. Båter med
inspektører ble unngått mest
inulç’, så lenge inspektøren
var til stede, var radio nu’!—
dingene mellom batene svært
vage... I

Det pagar en hard kamp
om neste ars hval
kvoter. I IvalLingerne

vil selvsagt ha en høyest mu
lig kvote, og de mest optimis
tiske satser a 1700 hvaler.

Norske forskere vil trolig føl
ge hvalhingerne et stykke p:1
vei, men kan hoyst strekke seg
til $00 hvaler. Kvoter ut over
dette kan vanskelig lorsvares
vitenskapelig. Lars Walh le, le
der for Sjt ipattedyrpn grammet,
sier at man regner med at hver
hvalbat trenger omkring 20
hvaler for at (let skal bli en
brukbar 6 )rtjeneste. Omkring
iO lxiter vil være interessert i a
delta. Det vil bety at $00 vage—
hvaler havner i frysedisken. I
dette tallet inngar ogsa neste
ars forskningsi angst pa 13S dyr.

Fram til 1983 var kvoten pa
den fl( )rd( st—atlantiske vage—
hvalbesta nden mellom 1700
og 1800 dyr. Kvotene ble re
dusert dramatisk etter dette. I
det siste fangstaret — 1087 —

var kvoten 325 dyr. .ntll
konsesjoner til a drive fangst
ble ogsa redusert. I 1083 var
det 88 konsesjoner. I 1987 var
(le krympet til 53.

300 eller 800
I )en britiske forskeren, Just in
Cooke, som bor i Tyskland og
representerer World Conser
vation Union (IUCN) i IWC, er
en av verdens Iremste eksper
ter pa bestam.Lsleregninger.

— I)e norske lwalhingerne
vil kunne drive ok >n misk
forsvarlig med bare ti livaler

pa hver bat. En kvote pa 800
hvaler vil heller ikke være i
i rad med det flertallet i IWCs
vitenskapskomité Iiiener, sier
Cooke til N&M.

Ci ) ike bor vite liv:i han
snakker om. Det er nemlig
han s m har utviklet (let nye
systemet for beregning :1v
livalkvoter — det sakalte RMP
(Revieed tvlanagement Proce—
(lure).

Tre beregningsmåter
Cooke har lansert tre forskjel
lige beregningsmater. Den
som ligger verneinteressenes
hjerte nærmest tillater, etter
det N’M forstar, en fangst pa
omkring 300 dyr fra den nord
iist—atlantiske
(len. Denne beregningsmaten

sikrer med god margin en le
vedyktig bestand.

I )en leregningsmetoden
som Norge og hvalhingerne
foretrekker, er en balanse—
kunst pa stram line i fl rhold til
hvor mye hval Norge kan ta,
uten at det reduserer bestan
den. Denne modellen gir en
kvote pa omlag 800 hval.

Norge vil med en slik kvo
te vise verden at (le har stor til—
lit til sine egne beregninger.
De norske hvalforskerne og
utenriksminister Thorvald Stol
tenberg har da ogsa fortalt ver
den at forskningen har funnet
ut at den nordøst-atlantiske v:i
gehvalbestanden bestar av
86 736 dyr.

Det er lett 6 stirre seg blind

pa en slik noyaktighet. I reali
teten sier forskerne at lxstan
den med 95 prosent sikkerhet
ligger et sted mellom 61 000 —

117 000 dyr. Feilmarginen er
mccl andre ord nesten 50 pro
sent hver vei.

Gar en ytterligere inn i tal
lene, vil en finne at den nor
ske skrasikkerheten om vage
hvalbestanclen er bygget pa to
telletokter i 1988—89. I tillegg
har forskerne en del tallmate
riale fra de foregaencle ar med
forskningsfangst.

Ôata-hvaler
Det iTiest omfattende telletok—
tet var i 1989. Tore Schweder,
som har gjort mye av be
standsberegningene pa norsk
side, har skrevet en artikkel
med utgangspunkt i dette tok
tet. Artikkelen, med tittelen
«I-tvord:in teller vi lwal?», viser
at det er all grunn til a være
ydmyk i forhold til det :1 tall—
feste vagehvalbestanden.

Pa dette toktet dro ni b:iter
ut pa en inaneds reise for :t tel-
le vagehval. Batene fulgte
oppsatte ruter. Været var clar
lig, slik at sikten tillot observa
sjon i bare sju dager. Pa den—
ne tida sa ni bater til sammen
516 vagehval!

Dette tallmnaterialet blir sa
matet inn i et d:it:ipn )grarfl, og
etterhvert har det kommet
86 736 vagehval ut. Dette tid
let har IWCs vitenskapskomi

ti’ akseptert inntil videre. For—
(li fl rskerne i ki )miteen har
manglet grunnlagsdata fra
Norge, har de ikke hatt grunn
til 6 stille tvil ved beregninge
ne. Men nar alt materiell er le
vert, vil vitenskapskorniteen
gjøre egne beregninger.

Ni feilkilder
Schweder uttrykker seg ikke
sa skrasikkert som norske
I angstforkjempere har for
vane. [ sin artikkel lister han
opp hele ni mulige feilkilcler.
En av de viktigste er at samme
hval kan bli talt to eller flere
ganger, ettersom vagehvalene
holder omtrent samme fart
som tellebatene — 10 knop.

Videre har en del hvaler en

tendens til :t trekke til batene.
Dette er ogsa en viktig feilkil
de.

Utålmodige Norge
Norge er tilhengere av be
st :i n ds be re g fl i ti g ss yst e m et
RMP. l’roblemet for Norge er
imidlertid at IWC paarets
møte utvidet RMP til RMS (Re—
vicecl Management System).
Det betøcl at en rekke beting
elser ble knyttet til en kom
mersiell fangst. Illant annet
kreves det en skikkelig in
spektororclning ombord i hval
hingstbatene, for a hindre
ulovlig fangst, svartsalg og (in
derrapportering. t\VC krevde
at Norge skulle utsette den
kommersielle fangsten i ett ar
til dette var utredet.

Norge var i prinsippet enig i
RMS, men fryktet at utsettelsen
ville bli cr1 orkenvandring mccl
nye utredninger. Norge 1:1 seg
dermed pa Islancls isolasjons—
linje overfor internasj( )nal
hvalforvaltning.

En rekke forskere N&M har
vart i kontakt med sier at Nor
ge med sitt nei til RMS, har
gjort seg selv tidenes bjorne—
tjeneste. RMS ville vist :lt v:1—

gehvalbestanclen var fangst—
bar. Na nekter IWC
oflentliggjore floen bestands—
beiegninger. fordi IWC enna
ikke har godkjent hingt. Det
ville være :i legitimnere Norges
opprør mot IWC, mener de. I

Den kvinnelige hval
fangstinspektoren
soiTi i 1987 var vitne

til denne vagehv:ilens døds
kyss, er inne p:1 et meget føl
somt omrade for hvalforvalt—
nmgen. De kalde fakta
forteller at i de senere ar har
opptil 75 prosent av fangsten
:1v vagehval vært hunner. Om—
lag .10 prosent av disse hun—
nene er kjonnsmodne.

J:orskningen ‘ iser at av 138
kjonnsmoclne hunner som ble
skutt og undersøkt i perioden
1943—73, var mer enn 96 pro
sent drektige. 1-Ivalunger eller
hunnlwal mccl diencle unger
er det forbudt :i skyte. Vage—
hvalen far vanligvis en unge
hvert ar. Drektiglietsticlen er
10 manecler.

Na viser det seg at hunner
og hanner har et noe forskjel
lig vanclringsmonster. 1-Ivalfor—
sker
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l
debatten om vagehvalfmgstt.’n brsoker vi a bruke
vi1enskelige i’gutnenler, men i virkeliglwten cirei—
er den seg om hvilke menneskelige verdier scini blir
provosert av fangst eller fangsiforbud, sier krste—

amlnanUeflsis i 5( )sialantrop( )l( )gi. ‘lii.omas I lyllancl Erik
sen.

1-Lylland Eriksen mener at vart fl )rh( ild til dyrene er
styrt av var menneskeligjoring av dem. Bjørnen er
godslig, mens reven er slu. I)isse menneskelige egen
skapene har lite med det virkelige dyret a gjore.

— Vi i Vesten regner oss selv som veldig rasjonel
le og vitenskapelige, men vi er like mye sivil av un—
derliggende verdier som i andre kulturer. I var kul—
turkrets er det utenkelig a spise liundekjøtt, men det
er ingen fl)rnuflig grunn til dette, sier Ilylland Erik

sen.
Professor i idhistorie, Tr md llerg

Eriksen, er enig i at det er hvalen som
symbol vi tliskuterer.

— Hvalen er spesiell, et stort patte—
dyr som lever i det dype. mnorke ha
vet. I-Livet representerer naturen,
mens land der vi lever star lir natu
ren. Styrkefi )rh( ddet mellom mmi ur
og kultur er avgjorende lor vart syn
pa hvalen. For den inokrne by—

kulturen er den et truet vesen som vi ma be
skytte. Kystbefolkningen oppfatter ikke hvalen
som den svake l)irt, men som en likeverdig
motstander, sier Berg Eriksen.

Det onde uhyret
Den eldste oppfatningen av hvalen moter vi
i forkristne sagn og i Bibelen. I det babylon—
ske helteeposet Gilgamesj dreper lielten hva—
len, og gjenoppretter orden i naturen. 1-Lva—
len sylTiboliserer død og kaos, som vil sluke
alt og alle. Kulturen star svakt i kampen mot
naturen. I Bibelen blir Jonas slukt av hva—
len, men kommer seg ut etter tre (lager. Et
symbol pa himmelens seier over den for

gjengelige død. Det samme
uhyret gar igjen i forkristne
myter.

— I gamle sagn og myter
spiller hvalen samme rolle
som ciragen. Det dreier seg
ikke om hvalen som et dyr,
men som et sjoulivre pa
kanten av virkeligheten,
lengst fra sivilisasjonen, sier
Berg Eriksen.

Trond Berg Pa gamle sjokart er hvalene, sjouhy—

Eriksen: — For rene, tegnet ytterst i kanten av kartet,

hvalfangere lengst fra de bebodde omnrader. Men

og fiskerne hvalhingsten endrer etter hvert hold-

blir bykultu- ningen til hvalen. l-lvalfangst pa hval

rens argu- fra smnabat ble drevet i Nord-Norge al

menter om lerede i forhistorisk tid, men den or

vern uforståe- ganiserte og kommersielle flingsten

lig. De føler pa større hval begynner først rundt

at deres 1700.

eksistens er
like truet som
hvalens eller
torskens.

— Det onde ultyret var wvervin—
nelig i virkeligheten. Med hvalfang
sten overvmnnes livalen og blir et
dyr. Opplatningen av livalen som
symbol pa død og ondskap lever
ikke videre. Fa mennesker i dag
kjenner historien om Jonas og
hvalen, sier llerg Eriksen.

Men forestillingen levde fortsatt

Kjøttberget
Berg l-riksen har stu
clert fa’royisk kultur, og
ogsa hvalfangstkulwren
SOIT1 lian mener har
overforingsverdi for a
forsta verdisynet i Kyst-
Norge.

— l-lvalens status heng
er igjen lra lormoderne
tid. I en knapphelskultur
var et slikt kjottberg et
s mbol pa det gode liv.
Men her er hv den en like—
verdig motstander, som
mennesket ma kjempe for a
fange. Utfallet er uvisst, for—

fangsten
overvinnes

holdet mellom kultur og natur er jevnbyr—
dig. sier Berg Eriksen.

— I Nord—Norge har natLm ren som hav tatt
mange liv, men det var alltid nodvendig a
dra ut pa fiske igjen. Det har fort til en klar
konflikt mellom kultur og natur. I alle kul—
turer finner CILL kampen for a unclerlegge seg
naturen. Det gjelder særlig i moderne eLiro—
amerikanske samfunn, som gjennom tekno—
logien har rendyrket skillet mellom natur og
kultur lengst, sier Ilyllancl Eriksen.

Park-hvalen
llerg Eriksen mener at i den moderne bykul—
turen har teknologien allerede nedlagt naturen.
Naturen er en park, og hvak’n er et intem’essant
stykke natur og en liggende motstander som
ma spares.

— For hvalfangere og fiskerne blir bykulturens
argumenter om vern uforstaelig. De føler at de
res eksistens er like truet som hvalens eller tor—
skens Men jeg tror den norske hvaldebatten har
okt lorstar’lsen for en kultur som er avhengig av
naturen. Vi blir minnet om at store deler av be
folkningen lever under helt andre forhold enn tys
kere og engelskmenn, der den teknologiske ut
vikling av samfunnet har kommet lenger, sier Ilerg
I-riksen.

1-lylland Eriksen mener at hvalfangsten alltid bar
vart en manndomsprove, som i dag ogsa star fl
lokalsanifunriets kamp mot storsammilunnet.

— Styrken til a beseire hvalen blir ogsa et symbol
pa styrken til a hevde seg mot stors,mmnfunnet som

Thomas Hyl
land Eriksen:
— Den dagen
vi ikke tilleg
ger naturen
menneskelige
egenskaper,
da er vi ale
ne. Naturen
blir da bare
dødt
materiale.

I i midten av forrige «Med hva!—arhundre i romanen
om dlefl grusomme

hvalen

Moby

uhyret og
hvalen blir
et dyr. Opp
fatningen av
hvalen som
symbol på

død og ond
skap lever

ikke videre.»
Trond Berg Eriksen.
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> har forbudt fangsten. 1)en star
i dag for rad rett over egne
ressurser i Nord—Norge. Jeg har
vokst opp i Tønsberg. der
hvalfangeren Sven Foyn og
harpunen ble dyrket som sym—
Ixtler pa maskulinitet og i )ver—
vinnelse ax naturen, sier I lyl—
land Eriksen.

Vi har hatt to fl )rskjellige
livalfangstkulturer i N )rge.
Kvstfangsten nordpa, og hval—
fangeme som dro til Sorishavet.
l)en siste hadde særlig sin base
i vestfl )ldbyene, og i ilhi )rer det
moderne, industrielle samfun
net. l3erg Eriksen mener at
denne tangstkulturen har liten
kopling til den hvaldebatten vi
har hatt i sommer og i høst.

Superhvalen
Debatten om hvalfangst clrei—
er seg ofte om hvalen, ingen
bestemt hvalart. Sosialantro—
pologen Arne Kalland mener
at det moderne samfunn har
konstruert en superhval, ved a
sette sammen egenskaper fra
forskjellige hvalarter. Super—
hvalen er verdens største dyr
(hlahvalen), med den største
hjernen (spermhvalen), den
synger vakkert og variert
(knolhvalen). den er et sosialt
dyr som organiserer harneha
ger (clelfiner), og den er sterkt
truet av utrydclelse (blahval og
retthvalene). Kallancl mener at
det er denne konstruerte hva-
len som motstanderne av hval—
fangst forholder seg til, og at
de identifiserer seg sterkt med
den. De ser den som mennes
kenes motpart i havet.

Brobyggeren
I lylland Eriksen gir Kalland
rett i sin beskrivelse av super
hvalen, og mener at byldlks
opplatning av hvalen er lenger
fra den hh )logiske virkelighe
ten enn kvstbefolkningens.
Men I lylland Eriksen deler
ikke fullt ut Kallands negative
syn pa denne kulturelle kon—
struksjonen.

— Denne superhvalen har
mange roller. Den er var venn
naturen, en motvekt til det
gamle synet pa naturen soiii
en hende. I løpet av (lette ar—
hundre har det moderne sain
lunnet mistet troen pa seg selv
og framtiden. At ( )ml )( )mi)en er
en av flere tekniske nyvin
ninger som har vist at kultu—
rens kontroll over naturen kan
ga for langt, milji pr )blemene
viser det samme. I denne pe
rioden har hvalen for mange
skiftet verdi fra hytte til venn. I

et samfunn med klokkertro lxi
teknoh)gien var liarpunen i
hvalskr itten en triumf fl r
menneskeheten, i dag ser
mange det s tmn sLikt, sier I lyl—
land Eriksen.

I [an mener at den eldgam—
le tradisjonen med â tillegge
hvaJen menneskelige egen
skaper, har bidratt til at vart
endrede samfunnssyn har fatt
uttrykk i et positivt syn pa net
topp hvalen. Det var lettere
enn a menneskeliggj tre et nytt
symboldyr.

— Den fungerer godt som et
poetisk symbol, pa det mo
derne ønsket om en brobyg
ger mellom naturen og kultu—
ren. Superhvalen har en hel
nwngde P°
sitive egen
skaper, men
samtidig vet
vi lite nok
om den til a
gi den en
mvtisk rolle
som vi ikke
kan gi et
lancldyr, sier
Ilyllancl Erik
sen.

Berg Erik
sen mener
ogsaat var
sympati for
dyr bygger
pa at vi men—
ne s ke li ggj 0 r
dem. Men
han tror den
v o I cl som mc
sympati en
for hvalen
snarere skyldes
enn var beundring.

— Vi far sympati nar vi kan
lese inn et ansikt, men hvalen
har ikke ansikt og oynene er
vanskelige a se. Derimot kan
mangelen pm armer og bein
hos et pattedyr opptattes som
sarbarhet. og vekke medlitlel—
se. Folk reagerer sterkt pa
ljernsynsbildet av en hval Si mi
er strandet, sier Berg lriksen.

Han tror ogsa selve fangst—
metoden fører til sympati.

— I lvallangst minner miler
uro krig enn jakt. A skyte en
rype med et gevar opplattes
som en personlig handling. A
skyte en harpun fra en kam m
mccl en granat som ekspiocle—
rer i kjøttmassen pa en hval
opplattes som en grotesk og
brutal mnassakre. Bare det a
skjære i>pp en lival gir blod—
mengder soni kan gi krigsas
sosiasjoner, sier Berg Eriksen.

Verken I ierg lriksen eller

I [ylland Eriksen tror at TV-se
rien Flipper har hatt vesentlig
betydning for utformingen av
den positive hvalen, slik som
det er pastatt i en del kom—
Inentarer til hvaldebatten.

Den poetiske hval
Bade Berg Eriksen og 1-lylland
Eriksen mener at vi ma ha re
spekt for hvalen som symbol.
slik at den blir noe mer enn et
hvite vi skal hoste nar vi kan.

— Selv om symbolet kan vir
ke overilatisk, kan det være et
utgangspunkt for en dypere
1 ik )l( igisk 1 )evisstllet. I lvalcle—
hatten kan sees som en disku
sjon om to verdensbilder i det
moderne samfunnet. Det ene

bygger pa
teknokratisk
forvaltning
og kontroll,
mccl men
nesket over
naturen. Det
andre er mer
religiost og
poemisk, med
ro enn e sk et
som en del
av naturen.
Vi har ikke
rad til a mis—
te hvalen
som symbol,
den er noe
av det siste
Li Li tgrunneli—
ge og hmntas
tiske vi har i
naturen. Den
dagen vi
ikke tillegger

naturen menneskelige egen
skaper, da er vi alene. Naturen
blir da bare di idt materiale,
sier I lylland Eriksen.

— I en allinektig teknisk kul
tur er det dummeste argLmmen
tet: vi gjør det fordi det er mii—
lig. Vi trenger moralen til
nettopp a begrense det vi gjør,
vi som kan utslette all natur
bare ved a trykke pa en
knapp. Moralen skal beskytte
den s ake part. Men dlen for—
moderne kystkultLmren og den
m( derne bykult uren har et
ulikt syn jxm hvalen som svak
part, sier Berg Eriksen.

Prøve-
avstemning på EF
Svært mange byflilk har ogsa
gitt sin klare sti itte til hval—
langsten, det ser Lit til a være
en klar mnaj )ritet for fangst.
Store mengder av hvalkjøttet
ble solgt smirpa til svært høye
priser.

— Skillet mellom land og by
er mindre i Norge enn ellers i
Eur< pa. I Ivalfangsten blir sym
bol tor var nasjonale suvereni
tet, og den utenlandske
motstanden sarer var nasjonal—
itetsfølelse. Den som spiser
hvalkjøttet viser solidaritet
med lwalfimngerne, og taler
Brussel midt i mot, sier 1-lyl—
land Eriksen.

— i lvaldehatten i Norge kan
nesten sees somn en liten pro
veavstemnning om EF, der sva
ret var et klart nei. Bybelolk—
ningen tok kystbefolkningens
parti nmot det de oppfattet som
press fra utlandet. Jeg tror ogsa
de handlet ut fra respekt for
kystkulturen var, sier Berg
Eriksen.

Moralske
verdensmestre
Ilade Ilylland Eriksen og Berg.,
Eriksen synes at megjeringe ,.

har gjort en latterlig figur i
hvaldelxmtten.

— Den politiske hensikten er
a slenge hvalbiff til EF-mot
standerne for a blidgjore dem,
men jeg har aldri hørt politi
kere bruke begrepet viten
skapelig sa mange ganger. Ar
gumentasjonen deres har vært
patetisk og utilstrekkelig, p0-
litikk er uendelig mye mer enn
statistikk og økonomi. Pa
mange mater er politikk et
symbolspill og regjeringen har
ikke skjønt hvor stor symbol-
verdi hvalen har, sier Berg
Eriksen.

— Jeg skulle ønske Norge
lærte to ting av hvaldebatten:
symnholer er veldig viktige i
hele verden, og som demo )
krater ma vi respektere andlres
symboler og følelser. Nord
menn er verdlensmeStre i mo
ralsk forclørnmelse og selvfor
herligelse. Vi forlanger at
fattige malaysere skal la være
a hogge regnskog, selv om de
er avhengig av denne inntek
ten fl r a skafTe seg en utdan
ning. Folk i Nord—Norge klarer
seg dlerim( ti maten hvalfangst,
sier I lylland Eriksen.

— Bet er greit at det finnes
rasjonelle argumenter for hval
flingsten, men ved a tillate
hvalfimngsten kommer regje
ringen med unclerliggende
budskap som er helt i.maksep
table: Miljovern er mindre vik
tig enn a opprettholde kyst—
næringen, og vi er villige til a
trosse internasjm )rmal enighet for
:i skaffe en del av var befolk
ning fordeler, sier lierg Erik
sen.

Ny øko
landsby
• • I Skorping i Danmark
flytter i ar 16 familier inn i
byggefeltet Vaarst Vester
vang, i hus som sparer pa
vann, varme og andre ressLmr
ser. BoLmtgiftene blir ikke
høyere enn i tradisjonelle
hus. Husene er pa melh)m 87
og 110 kvadratmeter og
felleshuset pa 120, og vil
bruke bare halvparten sa
mye varme som hus oppført
etter standlardreglementet.
Flimsene varmes opp gjennom
et mini-fjernvarmenett mccl
varme fra 140 kvm solfangere
‘km felleshuset og en trepel—
.itsovn. Husene vil bruke
omlag 40 kWh varme per
kvadratmeter per ar. Det lave
energiforbruket skyldes to
lags energiglass i vinduene,
ekstraisolasjon,gje nvinning
av ventilasjonsvarmen og at
husene er orientert



Portrettet: RolfJacobsen

Mellom jord
.

og jern
I det eldste husetpå Hamar bor c’n gammel mann sammen
med alle sine dikt. Diktene er født av stadiç’e reiser i tid,
rom og tanke. RolfJacobsen var den første norske dikteren
som tok opp forholdet mellom teknikk, menneske og natur.

N&M • ANDERS GJESVIK

Jnngangscløra i Skappelsgate 2 star pa gløtt.
Et trykk pa ringeklokka bekrefter at det er
mccl hensikt.— Bare kom inn, lyder det fra stua.

I gangen, rett ved siden av cløra, henger et
stort bilde, nesten som et vindu ut. Det er et
lotograli av Petra og RolfJacobsen ute i et land
skap. Etter at hun cløck tok han avskjed med
henne i cliktsamlingen Nattapent» i 1985, hans
siste samling. Disse cliktene er et svært person
lig møte mccl dikteren, i andre (likt holder han
seg gjerne litt mer i bakgrunnen. Venner sier
at det tar tid a komnw inn pa Rolf Jacobsen.

ÅrFIFEMÄRINGEN TAR IMOT fra stolen sin pa
stua. Beina svikter, han blir lett svimmel og
kommer seg sjelden ut. Det var annerledes for;
han og Petra besøkte alle landene i Vest—Euro
pa utenom Portugal, og Norge er bereist pa
kryss og tvers. De hadde planlagt a reise til St.
Petersburg og Polen, men sa døde hun.— I de senere arene er det blitt noen reiser
til Spania og Italia, men det er ikke sä spen
nende a reise mccl en gammel mann som ikke
kan komme seg rundt. Men jeg sitter ofte pa
stua og reiser pa kartet. Jeg har en stor samling
med kart, sier Jacobsen.

Etter a ha lest en roman gjenfinner han gjer
ne de uintalte stedene pa kartene. I vinter les
te han russiske romaner, og Russland—kartet ble
hyppig brettet ut over stuehordet.

— Jeg har ofte spurt meg
selv om hvorfor jeg er sa glad
i à reise, uten a linne et godt
svar.

Det klare blikket under de
tunge øyelokkene vandrer el
øyeblikk ut til siden hr han
svarer.

— Jeg har alltid vart opptatt
av rom. Da jeg bodde i Oslo
om ung, var jeg °PP pa nes
ten alle toppene i Nordrnarka,
matte pp og se, kartlegge.

Jeg vet ikke, kanskje et behov for oversyn og
helhet. Pa reisene møtte jeg andre mennesker
og nye tanker, som dikter trenger jeg vidsyn og
nyanser.

Rett utenfor stuevincluet gar jernbanelinja,
mccl ftrti tog som passerer hvert døgn. lian li
ker det. Det er som regel toget som har fraktet
dikteren ut i verden. Pa toget kler han seg ikke
si innestengt som i en bil, og han kan rusle
rundt mens han reiser. RolfJaeobsen har alltid
hatt et spesielt forhold til jernbanen. Det blir
ptstalt at før kunne han ruteticler ftr tog langt
ned i Europa, men i dag bare ler han av det.

—Jeg er ingen jernbanetulling.

1-IAN VOKSTE OPP like ved Flisa jernbanesta
sjon. 11cr deltok han som sporskifter og loko—
motivpusser. Ved stasjonen var det ogsa en ki—
osk SOIT1 solgte aviser. 1 Iver kveld sto Rolf og
broren pa perrongen og ventet pa Kristiania—
toget som kom i lø—tida. Faren ville ha ferske
kveldsaviser.

— Min hir var nesten narkoman mccl aviser.
Jeg bladde i avisene hver dag, og som femaring
hadde jeg fart a lese. Jeg husker overskriften
»Titanics undergang».

Interessen for bacle skriving og samfunns
sporsmal ble tidlig en del av RolfJacobsen. IJn—
der den første verdenskrig hang det kart pa veg
gene pa gutterommet, de skiliencle fr )ntene var
tegnet inn. Da han skulle begynne pt middels—
kolen, flyttet Rolf til onkelen som var jernba—
neingenior i Oslo. Pa skolen ble han raskt re
daktør ft r avisa Klasserampen», tIer han skrev
om lærere og meclelever og tegnet karikaturer
av dem. Pa gymnaset avanserte han til redak
tør av Norges gymnasiaster., som var avis for
alle gymnasene i landet. Seinere i livet ble det
mange ar som journalist i forskjellige aviser.

DA ROLF VAR FERDIG med gymnaset var han
i tvil om hvilket av to yrker han skulle velge.
Maler eller skribent. I første omgang ble det
universitetet.

SØKER:
— Jeg er
engasjert i
tvilen. Hun
dre prosent
engasje
ment giør
meg redd,
det grenser
til fanatis
me. Jeg
føler meg
som en
stifinner.
(Foto: Mette
Frøysaa)

1)

«Jeg hadde
et slags

budskap, ba
lansen mel
lom jord og
jern, natur
og teknikk»
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— Jeg bare drev inn i studi
er, uten noen særlig bevisst
tanke. Jeg hadde ikke noe sti
pend, og matte tjene pengene
soni garderohevakt. F( )reles—
ningene fenget ikke nok, og
studiene rant ut i sand.

Men R( )lf i )le ofte sett pa
Kaffist Va i det gamle I
nes hus, der han satt og skrev
dikt. Han sendte dem ikke til

noen avis eller tidsskrift, han
ville utgi dem i en samling.
Det har han alltid gjort.

Dikteren kjente ingen for
flittere, men derimot Ilere ma—
lere. Han ble med i en slags
klubb for moderne malere.

— Jeg tegnet ikke sa verst,
men sa lxgynte jeg a søle med
flirger. De ble jeg aldri venner
mcd. Jeg hadde billeclevnen,
men forsto at jeg matte bruke
ordene i stedet tor farger.

MUSIKKEN FYLTE OGSÅ en
del av studentens tid. lleh si
den gymnasticien hadde han
fast følge med en pike som var
veldig musikalsk. 1-lun dro
ham mccl pa klassiske konser
ter, og han lærte forskjellen på
Chopin og Beethoven. Rolf
var med pa a stifte akaclernisk
korfcrening.

— Vi framkirte »Voluspa» i
aulaen og jeg mimet tenor.
Sangsteminen har aldri vart
særlig god. Jeg dro til Dan
mark pa oppdrag fra koret, og
kom tilbake mccl kontrakt om
opptreden i Danmarks radio
og pa Tivoli. Organisasjonsta—
lentet har alltid vært større enn
sangtalentet. Men jeg har ryt—
mesans, uten a vite hvor den
kommer fra.

Pa denne tiden kom ja//en
til Norge. I tan likte den nye
musikken som ga uttrykk kr
den raske utviklingen og den
urolige og opphakkete tiden.

— Rytmen i diktene mine lig
ger nærmest ja//en. Men jeg
tror den klassiske musikken
ligger nærmere meg som per
son. Den har mye større bred
de enn ja//en og den m )der
ne musikken.

I 193.3 kom (len firste dikt
samlingen, jord og jern». Rolf
Jacobsen ble oppfattet som
storbyens og maskinkulturens
lyniker.

— Jeg fikk gode anineldel—
ser, men ble skittk»t over at
alle bare ( imtalte »jern.. ‘Jord»
var det ingen som så. Jeg had
de et slags budskap, balansen
mellom j( >rd og jern, natur og
teknikk. Jeg ville ogsa fi)rsøke
å vise at (fet gar an a skrive
(likt om lyktest ( )lper og jern—
baneskinner. Men ingen (likt i
samlingen viser begeistring for

teknologien, (le bare kartleg—
ger landskapet.

Ellers er dikteren Rolf Ja
colsen svært forsiktig med ty
delige I )udskap.

— Jeg er engasjert i tvileii.
Hundre prosent engasjement
gjør meg redd, det grenser til
lanatisme. Jeg føler meg som
en stifinner. En dikter ma være
nysgjerrig og apen for sanse
sterkere enn andre mennes
ker. Jeg liker a sta fritt, uten a
tilhøre noen bestemt retning.
Politiske dikt er sa kortvarige.
1-Ivem leser dikt om Vietnam i
dag? Pa en mate er mine dikt
ogsa politiske, men ikke par—
tipolitiske. Da kir de større all—
rnenngylclighet.

Rolf .Jacobsen har vist et
klart politisk engasjement ogsa
utenfor diktene sine. I 1935
kom cliktsamlingen »Vnimmel».
Men hvorfbr gikk det 16 ar før
neste cliktsamling kom?

Den gamle mannen i stolen
tenner nok en sigarett.

— jeg tolte at jeg stod stille,
jeg matte vokse, fa kistere
grunn under føttene. Jeg had
de vokst opp i et beskyttet
hjem, og trengte a gå ut og
møte (len brutale verden.

Han flyttet tilbake til barn—
domsbygda Asnes pa Flisa.
Det var store klasseforskjeller
pa Asnes. Fra harndommen
husket han de overbetolkede,
sma stuene til skogsanlxider—
familiene der det bod le 11—12
unger og spedharna sov i mar
garinkasser av papp. Tul )erkO
losen og nøclen herjet. Faren
var lege og behandlet syk—
dommene deres, men han var
helt uinteressert i politikk.

I studietiden hadde Mot
Dag-bevegelsen behersket stu—
(lentpolitikken. R )lf jac )hsen
sa behovet for å bedre arl,ei—
(lerklassens kar. I Jan gikk inn
i AUF og ble med i en tram—

gjeng. I )et var en ide som korn
fra Tyskland. Tramgjengen
hadde medlemmer fra alle
samfunoslag, ikledd sine bla
l)luser med rød hammer og
rødt skjerf leste de dikt av ar—
heiderdiktere som Rud mIf Nil
sen og Nordahl Grieg. 1-Jan ble
snart ti )nmnann i I )ade At JF og
Arbeiderpartiet i hele Solor—
Odal. I-Jan ble formann i sosi—
alstyret og korn inn i herreds—
styret. Han ville ha inutlylelse.

— Men jeg tenkte jeg aldri pa
a bli politiker. Og hele tiden
skrev jeg dikt som jeg lagret i
skrivel )ordsskullen.

FORI-JOLDET MELLOM TEK
NIKK og natur fortsatte å være
sentralt i mange av Jaeohsens
dikt. I 19S4 utga han en sain—
ung som inneholdt diktet
»Landskap med gravemaski—
ner», som beskriver maskine—
nes voldtekt av naturen. Det
har blitt kalt Norges første
»grønne dikt».

— Den gangen var det nes
ten ingen som la merke til ut
viklingen. Først pa 70—tallet ble
flere og flere bevisst miljm ipis —

blemeni.. Da ble jeg optimist.
Nå er alle er klar over pnohle—
mene, alle snakker, men ingen
gjør noe.

lIanm er særlig betenkt over
den voldsomme veksten i

hade I eti )lkning og l,ilt rafikk
i verden Men han vil ikke
være cl mmedagsprotet, og
mener at det er nyttek ist a
skylde pa teknikken.

— Teknikken gjør som vi
sier. Men (len er styrt av kapi
talkrettene. Jeg tror vi hadde
hatt elektriske biler for lenge
siden, hvis det ikke var for ol—
jeselskapene og bilprodusen
tene. Kommunismen var en
motkratt til storkapitalen. men
den var tor voldelig som sys
temn. Problemet i dag er at vi
ikke har noen slik rnotkraft.

Men utviklingen truer ikke
bare naturen, kulturen blir
ogsa ødelagt. Det gar for fort,
og helheten splintres.

— Verden flimrer forbi front—
ruta pa bilen. Nar du gar kla
rer du a samle inntrykkene til
et stalilt helhetssyn. I var tid
hakkes hverdagen opp i sma—
biter. Folk hører og leser en
masse, men de klarer ikke å

samle hitene til et livssyn. Vi
har sa clarlig tid. I Ivorlor? Det
er en kjensgjerning at men
nesket pavirkes av sine omgi
velser, I tvis du bor for tett pa
maskinene kan du begynne å
tenke som (1cm.

Naturen betyr mye for Rolf
Jacohsen.

— Natur er nesten hele mitt
liv. Jeg har syklet og gatt over
store deler av dette landet som
har naturen rett utenfor vindu
ene. Mysteriet finnes i stjerne
himmelen og elvebanken, ikke
i storbyen. Men jeg er redd for
rornantikken, som en flukt fra
(len bitre virkeligheten.

1Jan mener at ord som ro
mantikk og religion hører
hjemme i forrige arhundre.

— I )isse ordene har mistet
innhold i vår tid. Vi ma finne
nye ord som kan hjelpe fram
(le kvalitetene de star for. Den
er vel vi diktere som ma flnnl )
cleni, nien jeg har ikke funnet
cleni.

RolfJaeobsen sier at han er
blitt for gammel til å dikte nå.
I tukommelsen klarer ikke a
holde godt nok pa ordene og
setningene. Det hender at han
skriver et notat tor skrive
b( wdsskuffen.

Men er han selv religios?
— Jeg kommer ikke bort fra

at det ligger en bevissthet bak.

Jeg vet ikke om jeg vil kalle
det religiøsitet. Men jeg tro)
ikke pa Varherre med skjegg,
det tilhører barniestacliet.

Som et forororcl i den siste
diktsamlingen skrev han »halv
veis har jeg levd, halvveis er
di den».

— Det er en stemning jeg har
følt i de seinere arene. Jeg
kunne utfoldet meg mer. Jeg
kunne skrevet flere dikt, det er
mange uskrevnc dikt inne i
meg. Men jeg har brukt mye
tid pa annet arbeid tor a skaf
fe inntekt til familien. Jeg har
hatt en hyggelig og morsom
kone, og jeg har to hyggelige
sønner med hver sin sønn
igjen. jeg har det bedre enn
mange gamle.

Rolf Jacobsen frykter ikke
døden. —Jeg tror de fleste dyt
ter døden unna. Det er ikke
bra. Jeg tenker ofte pa den. Jeg
er litt nysgjerrig. Ilvordan er
det egentlig a dø? R

Det er vanskelig a fore
stille seg denne flate
øya utenfor Cape

Town som spesielt interessant
som naturreservat, men faktisk
er Robben Island (seløya) en
liten Edens hage. Fomten til
feldige pelssel fra den 30 000
store selkolonien i nærheten,
finnes det omkring 3500 ping
viner pa øya. De kom tilbake
i 1984 etter a ha vært borte i
en periode.

Antiloper og struts

( Det er ogsa en rekke andre
dyr pa oya, som den sorafri
kanske gasellen, spninghukk,
stenbukk, elgantilope og
struts. De er utplassert pa øya
av sørmfrikanske myndigheter.

I tillegg til dyreparken, dri
ver myndighetene et omfat
tende



H
ernian Horgez Shulz
har brukt plantene
sine til privlte lorsøk

pa ozonhullets effekter. En
plante har han plassert under
glass som filtrerer utraliolette
straler, en annen uten. Pa kak—
tusene er det thrgen som er
forandret. Kaktusen med UV
beskyttelse er dyp grønn, den

ten er knallrød. Kaktus er en
plante som vanligvis taler
sterkt sollys.

Resultatet med en vanlig
potteplante er enda mer
skrenunende, synes Shulz.
Planten som har vokst med
lxskyttelse er helt normal.
Den uten er brunsviclcl og har
ikke klart a vokse lenger enn
til kanten av potten.

— Det samme skjer ute pa
min gard, hvor jeg dyrker kai.
Enkelte planter avler ikke kal i
det hele tatt. Det eneste som
kommer er en liten knert av
en kal. Gresset brunes ogsa
mye fortere enn for, sier Bor—
gez Shulz.

Han vurderer ‘i LIV-beskytte
alle plantene sine for ikke a
ape for mye penger. Nar vi

spør hvorfor peker Shulz pa
sola.

— 1—lull i himmelen. Her pa
verdens sydspiss har vi ikke
lenger noen naturlig beskyt
telse mot sola. Ov.onlaget er
borte. Shulz har drevet niecl
forsøkene sine i fem ar og er
redd.

For hvert ar er skadene
blitt verre, sier han.

Forsøk gjort i USA og Aus
tralia peker i samme retning
som Bi )rgez Shulz resultater:
Økt LIV-fl straling hemmer
plantevekst. Stralingen kan

drepe planter pa tidlig stadium
og ødelegge genetisk ink rma—
sjon i de reproduktive cellene.

I Chile er stralingen sitt
verste om varen, nar naturen
lornyer seg og dyre— og plan
telivet er p:I sitt mest sarbare.

— Naturen er utrolig sarbar,
og det skal sa lite til for a øde
legge den. Tropiske planter
kan kanskje tale økt UV—stra—
ling, men ikke de skjøre arte
1w som lever lier, pa grensa til
Antarktis, sier Bedrie Magas,
milji verner og elektr )nikk
professor ved Magellan-uni
versitetet.

Rare ting
I fjor høst ble det melclt at
sauer ble blinde pa grunn av
UV-stralingen. Sauebonden
jorge Lauriclo sier dette er tull.

— fllindheten skyldes en vi—
russykdom som vi har hatt her
i over 20 ar. Men det er ikke
dermed sagt at jeg ikke be—
kymrer meg for ozonhullet.
I-ler nede har det skjedd en
rekke rare ting i naturen, sier
Laurido.

Plantene til Shulz er nemlig
bare ett eksempel pa at noe er
galt pa (le forhlaste vkklene
rundt Punta Arenas. Mennes
kers immunitet mot sykdom—
mer har gatt ned i regionen.
Sykdommer er forsterket hos
folk utsatt for sterk sol.

En av fem kaniner har opp—
svulmecle øyne i omraciet
rundt Puerto Natales, nord for
Punta Arenas. Knopper pa
trær pa Ildlanclet er cleformert.
Gressletter er avsviclcl pa tross
av nok nedbør.

I havet har det vart flere
oppblomstringer av giftige al
ger. 11 mennesker har cløcld
etter a ha spist skallclyr som er
inlisert. Fiskere har fortalt om
blind laks. Flere andre fiske—
sorter er tunnet niecl utorklar—
lige sl’ader.

Planktonproduksjonen i ha
vet utentor Antarktis har gatt
ned. Planktonarter skifter far
ge.

— Vi vet at det er en eller an
nen sammenheng mellom de
rare tingene som har skjedd
her og tynnere ozonlag, men
vi kan ikke si hva. Vi ma for—
ske mer for 0 finne ut hva som
skyldes økt ultrafiolett—Ii stra—
ling og hva som skyldes na
turlige arsaker, sier Jaime La
vados, direktør ved det statlige
universitetet i Santiago og an
svarlig for ozon—forskningen i
Chile.

— Vi har geotysisk bevis for
at ozonlaget har opptil 37 pro
sent mindre ozon i atmosfæ
ren i kritiske tider. Først og
fremst ma vi Finne ut h orclan
vi skal beskytte oss, sier Bedric
Magas.

Svart hav?
I havet utenfor Ildlandet og
oppover langs kysten proclu—
seres plankton som føres opp
i havstrrimmene langs kysten.
Planktonet fra Antarktis gir liv
til blomst rende cliilenske
fiskerier. Na er dette spiss—
kammeret truet. Ulirafmolett Il
straling rekker ned til dyp pa
mellom 20 og 40 nieter.

— Vi har beregnet at bio—
massen i havet utenfor An
tarktis har gatt ned med mel—
lom seks og tolv prosent. Vi
har ogsa registrert atte mikro—
algearter som har forandret
pigment. De har blitt røde, sier
Peter Wilkniss, dlimektør for An—
tarktis—clivisjonen i amerikan—
ske National Science Fundati—
on. Sammen med forskere fra
begge amerikanske kontinent
deltar han pa en konferanse
om miljø i Antarktis.

— Disse algene har tydelig
vis evne til a beskytte seg mot
UV-straling. Vi vet at mennes
ker ikke er sa motstandlsdlykti—
ge, sier Wilkniss.

1-lan sier det na haster medi

utf1sing av oZ( nç ideleggende
5t( )f ler.

— Jeg snakker ikke om ver—
dlens undergang, men oni :ml
vorlige konsekvenser, sier
Wilkniss.

Hudkreft
Malinger av ozonlaget startet
for alvor i 1979. Siden dlen
gang er dlet registrert gjen—
nomsnittlig 11 prosent mindlre
ozon over Punta Arenas. Da—
taene er fra National Scientific
Fundations base i LJshaia pa
den argentinske dlelen av Ild—
landlet. Faren for hudkreft er to
prosent større hvis dlet blir en
prosent mindlre ozon, ifølge en
IN-rapport. I fjor høst regis
trerte NASA et ozonhull pa 21
millioner kvadlratkilometer.
Det er Fire ganger større enn
USAs. Hullet strakk seg helt
opp til Santiago.

Den verste perioden er ok
tober. Da er det mellom 00 og
90 prosent sterkere UV—li stra—
ling i Punta Arenas. Like el
satses dlet ikke pa forskning i
Punta Arenas.

— Vi trenger alt vi kan fa av
maleutstyr og forskning pa
sammenhengen mellom dIe
rare tingene som skjer i natu
ren og ozonhullet, sier Bedlric
Magas.

Til tross for faretruende økt
LIV-li straling forskes det ikke
pa ozonhullskadler i Punta
Arenas. Bedlric Magas har diet

eneste maleapparatet for LIV—
straling. Det er sponset av en
miljøengasjert hønsefarmer fra
byen.

Magas har kjempet i fem ar
for midler til forskningen uten
annet resultat enn a bli ut—
skjelt.

— En person som snakker
om fortiden er historiker. En
som snakker om dlet som skal

GARTNER UNDER OZONHULLET

PUAJTA ARENAS (Natur &
Miljø): En plante er rød. En

annen, av samme slag, er
grønn ogfin. Denførste har
blitt utsattJr direkte soiiys.

Den andre er beskyttet mot
solas skadelige strtler. Gart
neren Herman Borgez Shulz
fra Punta Arenas i Ghile le
ver under hullet i ozonlaget.

N&M • ANNE I-I.
SIMONSEN OG CAR
STEN THOMASSEN

(tekst og loto)

»Naturen er utrolig sårbar. Tro
piske planter kan kanskje tåle
økt UV-stråling, men ikke de
skjøre artene som lever her, på
grensa til Antarktis»
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>. skje i framtiden er vitenskaps—
mann. En som snakker om det
som skjer akkurat na, er rali—
at miljoverner, sier Magas.

Forskning i lavgir
Lavgiret i ozonh)rskningen
gjelder f r hele Chile. Direktør
Jaime Lavdos ved det chilen
ske universitetet klager over
darlig satsing pa forskning.

— Folk i Chile tror all kunn
skap k )mlner fra himmelen.
Selv politikere har denne opp
fatningen. Derfor har vi ikke
nok utdannet personell, ikke
nok utstyr og ikke nok pen
ger, sier Lavados.

Den eneste 1W-maleren i
Chile er i Santiago.Eneste
forskningsprosjekt i Punta Are
nas gar pa nedsatt immunfor—
svar hos mennesker. Derma
tologen jaime Abarka har
siden 1988 forsket pa sam
inenhengen mellom sykdom
og hullene i ozonlaget. Til na
viser resultatene en forsterk
ning av sykdommer hos men
nesker som har vart utsatt for
sterk UV-il straling.

Chiles statlige miljovern
kontor har heller ikke penger
a bidra med,

— Ozonhullet er et globalt
problem. Derfor krever vi
hjelp fra utlandet til forskning.
Vi krever ogsa teknologiover
føringer for a oppfylle forplik
telsene i Montreal-protokollen,
sier Jose Luis Asevedo, lederen
for miljøkontoret.

Førsøkskaniner
Bedric Magas mener at resten
av verden ma forske mer her

nede,

for sin egen del.
— Antarktis er første etasje.

Der begynte det a brenne tid
lig. Magallan-omradet er andre
etasje. Her brenner det ni. Om
noen ar vil det begynne å
brenne hos dere i tredje etasje.
Derfor er det viktig a hjelpe
OSS med a finne ut hva som
skjer for at dere kan beskytte
dere. Internasjonale tiltak for
a fase ut KFK og andre ozon—
skadelige stoffer ma til, men
pa kort sikt ma vi lære a be
skytte oss. Ozonnedbrytnin
gen vil fortsette i har fremover,
sier lledric Magas.

Folkene i Punta Arenas kan
dermed ende som forsøkska
niner for resten av kloden, en
ten de vil eller ei. For hullet i
luinrnelen vokser, og selv om
folk i Punta Arenas er mektig
lei alle ozonhistoriene, ligger
det frykt dypt inne. •

Det tok ikke mer enn
drøyt hundre ar fra
jordas s( )lbrille»,

ozonlaget. ble oppdaget til
amerikanske lorskere i 1974

franisatte teorien om at det
kan forsvinne igjen. Store in
ternasj( )nale I ( )rskningspro—
sjekter med FN, USA og NASA
i spissen ble lansert. Pa slutten
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0
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0
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OZONHUL
LET: Det

store blåfar
gede områ

det viser
ozonhullet
over den

sørlige halv
klode 23.
oktober

1991. På
denne spe
sielle dagen
var ozonhul

let slik at
også sør-

spissen av
Sør-Amerika
ble berørt.

(Kart produ
seil av

NILU. Data
fra NASA.)

av 1980-tallet ble de fleste for
skerne enige om at de ozon—
nedbrytende gassene matte
forbys for a hindre at planter,
dyr og mennesker skulle bli
skadet av økt ultrafh )lett stra—
ling. Verdens politikere fulgte
opp og vedtok i 1987 (len sa—
kalte Montreal-protokollen,
som innebar 50 prosent re
cluksjon av de viktigste ozon
nedi ryterne, klorfluorkarb -

ner (KFK). I 1990 ble
protokollen endret til utfasing
av de larligste KFK-gassene in
nen ar 2000.

VM i utfasing
Ifølge FN ligger de fleste land
langt foran denne malsettin
gen. Totalt har verdens for
bruk av KFK gatt ned med 40
prosent fra 1986 til 1990. USA
og EF, som er (le største pro
dusenterie av slike gasser, har
redusert produksjonen med
henholdsvis 42 og 40 prosent.
Men alle land er ikke like
flinke. Forbruket av KFK gas
ser i (fet tidligere Sovjetunio
nen var like høyt 11990 som i
1986.

Til tross for denne positive
utviklingen har nye alarme
rende nwldinger om ozonla—
gets tilstand ubonnborhig 0k—
ket inn. Grunnen til det er at
KFK brytes langsomt ned. Selv
om vi stoppet bruken av KFK
na, ville det ta mer enn 100 ar
før ozonlaget er reparert.

3. febniar i ar gikk den ame
rikanske romfartsorganisasjo
nen, NASA, ut mccl foreløpige
resultater som tyder pa at ogsa
den nordlige halvkule er i fa
resonen. Disse resultatene har
nylig latt støtte fra norske for—
skere. Atte dager etter erklær
te president Bush at de viktig
ste ozonnedbrytende gassene
skulle l4ses ut innen 1996.
Denne erklæringen resulterte
i et mini-VM i utfasing. EF vil
le ikke være darhigere og ved
tok de samme regu leringene

som USA. Anchre land gikk
lengre. ‘I’ysklancl vedtok utfii—
sing innen 1995 og mange
mindre land som ikke produ
serer KFK gasser har ‘ edtatt
totalt fl whud innen neste ar.
K l )enhavn—m tet i noveml)er
vil histsla en internasjonal mal—
setting om full utfasing i løpet
av 1995.

Norge bar vedtatt en recluk
sjon pa 90-100 prosent i løpet
av 1995. 11991 var det opp
nadd en reduksjon pa 66 pro
sent.

For lite, for sent
Men flere miljøorgariisasjoner
er fortsatt ikke fornøyde og vil
ha et øyeblikkelig forbud. De
peker dessuten pa at stoffene
som skal erstatte KFK ble ute—
stengt fra den store utfasings
konkurransen. Selv om disse
stoffene er mindre skadelige
enn KFK-gassene, vil et økt
forbruk fortsette a true ozon—
laget. økt forbruk av erstat—
ningsstoffer vil dessuten gjore
det mindre attraktivt a utvikle
varige alternativer som ikke er
skadelige.

l-Iistorien fra forhandlingene
før 1987 har vist at den kje
miske industrien er flink til å
produsere argumenter for at
recluksjoner ikke er mulig.
Den samme industrien har
imidlertid ogsa vært llink til a
gjøre (het umulige mulig. nar
den ikke har hatt noe valg.

Det har ogsa vært proble
matisk a fi med de største ut
viklingslanclene, spesielt India
og Kina. De har argumentert
med at det ikke er deres an
svar a betale med egen utvik
ling for odeleggelser som ho
vedsakelig er forarsaket av
den rike verden. Et fond h3L
2’iO millioner dollar over tre ar
ble opprettet for a hjelpe ut
viklingslandene til a redusere
forbn.iket av KEK. Begge land
bar na sluttet seg til Montreal
protokollen.

‘rre saker vil sta høyt pa
dagsorden i København. Ett
viktig punkt blir a lramskynde
utl1singen av de stoffene som
dr regulert i Montrealprotok( il—
len.

Sp rsinalet om finansiering
av tiltak i u—land er alfa og

Alle land vil tape
på en nedbryting
av ozonlaget.
Beregninger har
vist at gevinsten
ved å fase ut disse
gassene vil være
100 ganger høyere
enn kostnadene.

ornega for ethvert videre
;irbeicl. Et fond for a finansie
re slike tiltak ma gjøres per
manent, og det ma være Liav
hengig av Gl1’ (Global
Environment Facihity) — Ver
(lensbanklondet som skal
finansiere tiltak for det globale
iniljøvernet.

Et tredje punkt er fa erstat—
ningsstolftne mdcl i protokol—
len. Ogsa her er finansierings
ordningen viktig, for i la
u—landene mccl. Dessuten kre
ves det at regjeringene be
stemmer seg for a kjøre en toff
linje overfor produsentene. De
har tidligere forsøkt a vn seg
unna dramatiske tiltak, men
har stadig greid det umulige
nar de har vart nødt.

Ozon versus klima
Montral-protokollen var den
første virkelig forpliktende
globale miljøavtalen. Selv om
mye gjenstar før verden er fri
for ozonnedbrytencle gasser.
er det slaende hvor mye større
politisk vilje det har vært til a
gjore noe mccl dette proble
met i forhold til chrivhuseffek
ten. USA som har vært den
store sinken i khimaforhand
lingene, innførte for eksempel
som det første landet forbud
mot KFK i spraybokser i 1978.
Det var lenge for man visste
med sikkerhet at ozonlaget ble
brutt ned og at KFK—ga.s.sene
hadde skylcla.

De viktigste grunnene til
denne forskjellen er for det
krste at KFK—gasser ikke er
absolutt kritiske for de sakalt
moderne samfunn. For det an—
cire har diet vært relativt enkelt
og billig a finne alternativer og
substitutter. For det tredje vil
alle land tape pa en nedbryt—
nirig av oz.onlaget. Beregnin
ger har vist at gevinsten ved a
fase nt disse gassene vil være
over 100 ganger høyere enn
k stnadene, •

HVA ER OZONLAGET? Ozon er en gass som
finnes i atmosfæren, hovedsakelig i et lag 15 til 30 kilome
ter over oss. Ozonlaget har en viktig funksjon i å beskytte
mennesker, dyr og planter mot de farlige ultrafiolette stråle
ne fra sola. Ozonlaget produseres og brytes naturlig ned i
atmosfæren. Utslipp av menneskeskapte ozonnedbrytende
stoffer vil



Huldrestiy, en av
Europas mest

truede plantear
te vokserpå

2000 trærpå To
tenåsen i

Oppland. Dette
er trolig den stør
ste (ç7envær ende
bestanden i Eu
ropa. Der det er

huldrestiy, finnes
det også andre
sjeldne planter.

N&M • ERLAND
FL1’FN

D 1;lngs( )IfliVOkS(nCle
liuldresiryen er utryci—
(lei i Finland, Tysk

land, Frankrike og Italia. Den
regnes som uirydningstruet i
hele I:u ii )pa. LLIII forurensning
og moderne skogsclrift er ar—
saken til at arten er i sa sterk
tilbakegang. I tillegg til at bul—
clrestryen er meget sart, sprer
den seg svært langsomt.

Flere truede arter
Totenasen skal fa en fler
bruksplan, derfor har Fylkes—
mannen i Oppland og C3sire
Tolen kommune fatt utarbei
det en flora— og launaregistre-

(Lv.) SART: Den sarte
huldrestryen er sterkt truet
av moderne skogsdrift og

luftforurensning. (Foto: Thor
østbye)

FREDET: Den sjeldne orki
dearten marisko er funnet

ett sted på Totenåsen.
Marisko kan vokse i områ
der med plukkhogst, men
forsvinner ved flatehogst.

(Foto: Thor østbye)

HULDRESTRYENS SKOG
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ter hvert 5( )lfl

den gamle
skogen er
111 >gd.

Vern eller
flerbruk
Artsmangl ol
det kan opp—
re t t li o 1 (le 5

hvis skogen
hogges ixt en
s k å n s 0 In

mate. Men
olw er det et
po >1 lem at
sk ( gl ru k er—
ne ikke har
nok kunn
skap om slik
skogskj t sel,
eller at de gir
hlaffen.

Under en
tur pa Tote—
nasen kunne
(Jaarder vise eksempler pa
skogsdrift som ikke engmg
tok (le mest elementære fler—
hrukshensyn. Trær som er av
vital hetydning for enkelte dyr
og planter var merket til fyr
ingsved. Vi sa ogsa at det mel—
1 m en ski gshilvei og et tjern

ikke var satt igjen en tilstrek
kelig randsone av trær.

Skoghestyrerne xi Totena
sen sier at de gjerne vil drive
lx gst som ikke gar ut over
manglhldet, men at de er nødt
til å tilpasse seg økonomiske
rammehetingelser og at det

enkelte ste
der er ytterst
vanskelig å
hogge uten å
0 cl e 1 e g g e
n( )e.

A n d r e
sko gfo 1k
N&M har
snakket med
mener at lier
hruksdrift av
skogen er (let
mest ideelle.
Men i tiden
fram til man
linner ut hva
god fler
hr (1k s drift
egentlig er,
må man ak
septere tradi
sjonell hogst
der man set
ter igjen
« sin i t tel om -

mer» mccl urort skng. Dette
skal være tilstrekkelig for at
inangfoldet i barskogen opp
rettholdes, mener (le.

«Ikke så sjeldne»
Nar det gjelder flora- og fau
naregistreringene mener

VERNEVER
DIG: På
totenåsen
har Geir
Gaarder
funnet så
mye hul
drestiy at
området er
internasjo
nalt verne-
verdig.
(Foto: Er-
land Flaten)

TRUET:
Lavskr1ken
er sterkt
truet av
skogsdrif
ten. På
Totenåsen
er den på
randen av
utryddelse.
(Foto: Thor
østbye)

Hornuglen
er sjelden
på Toten
åsen, og
man vet lite
om dens liv
og levnet på
åsen. (Foto:
Thor øst
bye)

plantearter og 30 fuglearter
undersøkt i det 290 kvadratki
lometer store omradet. Av (le
53 undersøkte artene fikk to
status som direkte truet, fire er
sarhare, tre er sjeldne og ti kre
ver spesielle hensyn. Graden
av sarharhet ble avgjort pa
grunnlag av bade norske og
svenske undersi ikelser.

(leir Gaarder, utdannet mi—
turforvalter ved Norges land—
hrukshogskole, har ledet re—
gistreringen. I tan sier at
huldrestry er en typisk art for
gammel, sentvoksende gran-
skog.

— Der vi fant huldrestry, fant
vi ogsa andre sjeldne planter
med samme krav til levested.

Otnradene har en rik og sær—
preget lavflora med mange an
dre sjeldne lavarter. Ved å ver
ne omrader med huldrestry vil
mange andre sjeldne arter
også oppna beskyttelse, sier
(}aarder.

Utenom huldrestry hle det
kartlagt 10 andre lavartQr som
i Sverige er uvanlige og trolig i
tilbakegang. Det er ogsa fun
net mange sjeldne sopper pa
Totenasen. Disse er avhengig
av tilgang pa dodt trevirke og
vil derfor ikke overleve i om—
rader med Iiatehogst og mo—
derne sk )ghruk.

Rikt fugleliv
Vierspurven er en vatmarks
fugl som på Totenasen er i

kanten av sitt norske utbredel
sesomrade. Storlom og muli
gens gluttsnipe er i tilbake
gang pa Totena&en. For disse
fuglene er det viktig at (let står
igjen en nmdsone med skog,
helst pa 50 meter.

— Det er også viktig å spare
skogkledde holmer ute pa my
rene. Dessuten bør områder
med sumpskog bevares. Flere
arter enn vi har trodd tidlige
re er knyttet til dette miljøet,
sier (laarder.

t lorhold til areal, beliggen
het og mangfold av terrengty—
per er hestandene av rovfugl
pa Totenasen svake. Av hon
sefuglene har tiur og røy hatt
sterk bestandsnedgang og er
forsvunnet fra (leler av åsen et-

SJELDEN: ring over omradet. I alt er 23

26 NATUR&MlLJØnr 5.92



SUMP
SKOG:
Mange
truede og
sårbare
arter er
knyttet til
sumpskog,
og det er
derfor viktig
å bevare
slike områ
der. (Foto:
Thor øst
bye)

> skog estyrerne pa Totena
sefl at bkint annet huldrestry
ikke er sâ sjelden som rappor
ten konkluderer med. De me
ner ogaat spredningsevnen
er langt bedre, og viser til at
det er funnet hulclrestry pa for—
holclsvis ung skog.

De mener likevel at regis
treringen er nyttig, og at den
kan brukes for a holde over
sikt over hvor det finnes arter
som krever hensyn.

Skogbrukerne vi snakket
med sier at de ønsker a drive
en hogst som tar vare pa det
bi( )1( )giske mangfoldet. Men
de er raske til a peke l)1 en
rekke andre hensyn, som at
tømmeret ma hogges pa en
økonomisk forsvarlig mate —

tlatehogst er hilligst — og hen
synet til arbeidsplasser, kun
der, gnlnneiere og andre bru—
kere. Problemet er at nettopp
disse hensynene s m regel lø
rer til en hogst som ikke tar
vare pa mange truede arters
krav til levesteder.

Utenfor vernede omrader
mener bestyrerne at artsmang
loldet kan reddes ved et steds
tilpasset skogbruk. Dette inne—
bærer at det hogges hardt og
til dels over store Ilater i noen
omrader, mens det i andre

omrackr hogges mer forsiktig.
— Vi tror at skogen i framti

da vil bli hogget etter de na
turlige bestanclskanter som
hekker, myrer og høydedrag,
sier bestyrer Leif østby.

Men mange sjeldne planter
vokser ved naturlige bestands
kanter, derfor ma det settes
igjen en randsone inntil bek—
ker, bergvegger og myrkanter.

Sl)geierne sier at de gjerne
tar flerbrukshensyn, mens
virkningen krst kan kontrolle
res etter omlag ti ars tid. Gaar—
der mener at dette kan vare
for sent, og at føre—var—prin
sippet ma benyttes.

Nei til offentlighet
Geir Gaarder mener det er
svært viktig for vern av har-
skogen at skogbruket offent
liggjør drifts- og bogstplaner.
Dette er ikke skogbestyrerne

p’ Totenasen villige til.
— I [vis alle far innsyn i disse

planene, vil dlet ogsa bli svært
mange i )rukergnmpper 5Offl

gjerne vil pavirke hvordan det
skal hogges. Dette dreier seg
ogsa om mindre naturverninte—
resserte grupper som rallykjø—
rere, som vil ha skogsbilveiene
for seg selv om vinteren, for
teller en av bestyrerne.

JRio undertegnet Norge
k )nvensj( nen fl )r bi )l( )—

gisk mangf ild, som skal
sikre at bredden i bade gen—
varianter, arter og naturtyper
opprettlu ildes. I høst skal Mil—
jøverndeparternentet utarbeide
en st( )rt ingspr( P )sisj( >n der
Regjeringen anbefaler at Stor
tinget vedtar konvensjonen
501T1 bindende for Norge. Det
er lagt opp til at St )rtinget kan
behandle proposisjonen til va
ren.

Konvensjonen gir de over-
ordnede vilkarene for hvordan
mangfoldet skal bevares, men
det blir lite annet enn fine ord
pa et papir hvis ikke hver en
kelt nasjon omsetter teorien til
praksis. Konvensjonen legger
vekt pa at naturressursene skal
brukes pa en slik mate at
mangfolclet ikke bli redusert.
Under arbeidet med proposi
sjonen ma det klarlegges hva
det betyr for forskjellige virk
somheter i N( rge

— Nesten alle departernente—
ne blir berørt av konvensjo
nen. Den forutsetter at all virk
somhet skal drives pa en slik
mate at den ikke reduserer
mangfoldet i hverken eget el
ler andres land, sier Peter Jo—
han Schei, som har ledet den
norske forhandlingsdelegasjo
nen og spilt en sentral rolle i
arbeidet med konvensjonen.

Landbruket
Barskogvernet kan klart bli be
rørt av konvensjonen. Regje
ringen har bare vedtatt a ver
ne drøyt 250 kvadratmeter
barskog. Det er langt mindre
enn det fagfolkene mente var
minimum lor a bevare mang—
folclet i denne naturtypen.

— Nar disse omradene er
vernet skal vi gjennomga hvor
godt bredden i arter og øko—
systemer er ivaretatt. Hvis noe
av mangfoldet mangler, vil
konvensjonen forplikte oss til
a utvide barskogvemnet, sier
Schei.

Konvensjonen omfatter
ogsa kulturpianter og husclr.
Landbruket har ogsa i Norge
har utviklet seg mot mer in
dustriell drilï med noen sor—
ter som gir stor avkastning,
men som krever omlattendle
bruk av kunstgjødsel og gift—
sprøyting. Det gamle kultur—
landskapet medl akerholmer
og kantsoner forsvinner, og
dermed trues de unyttige ar—
tene som levde der.

— Vi vil arbeide videre mfledl
a vn landlbrukssubsidiene slik

at de favoriserer landbruk som
tar vare pa dlet varierte kultLlr—
landlskapet, sier Schei.

Norge har i utgangspLmnkt
mange forskjelige lokale lak—
sestammer. Men oppdlrettslaks
som rømmer fra anleggene,
parrer seg medl villaks slik at
de lokale variasjonene viskes
ut.

— Konvensjonen legger en
sterk føring l)1 at lakseopp—
direttsanleggene ma sikres
bedre, sier Schei.

Det er gjort studier som vi
ser at dlet er samffmnnsøkono—
mnisk meget lønnsomt a ta vare
pa hadle laksestammene og ur—
skogspreget harskog.

Olje i nord
Norsk rettspraksis forutsetter
at vi har hjemmel i n( )rsk lov
for a praktisere kravene i kon
vensjonen. Sehei mener at
w naturlorvaltningslover er
sa m()dlerne at de tilfredsstiller

N&M • ANDERS GJESVIK

dlisse kravene. Konvensjonen
krever at det blir vurdert om
ny virksomhet vil true mang—
foldet. Dette far betydning for
konsekvensanalyser etter l)ade
Plan- og bygningsloven og Pe
troleumsloven.

— Etter hvert som vi utvidler
oljeutvinningen nordover, vil
den skje i stadlig mer økolo
gisk ømfintlige omrader. Kon
vensjonen vil skjerpe fokuse
ringen pa trusselen mot
mangfoldlet vert dlenne virk
somheten, sier Schei.

Men konvensjon vil ogsa fa
betydning for Norges forhold
til andlre landl i miljøvernet.
Den forbyr virksomhet som
truer mangtoldet i andre land.

— Det vil for eksempel styr
ke Norges argumentasjon for
at England mna redusere sine
svoveleutslipp som gir oss sur
nedli )t r, sier PeterJohan Sehei.

Andlre land kan selvfølgelig
bruke konvensjonen mnot )or—

ge. \ i er blant annet «storpro
diusenter» av NOx-utslipp som
ogsa gir sur nedlbør. Dermed
kan :mndlre land forlange at vi
gjennomfører tiltak for a redu
sere dlisse utslippene. I

Norsk mang
fold i tall:
Omlag 33 000 arter av planter
og dyr. Blant annet:
22 000 insektsarter

5 000 sopparter
450 fuglearter

57 landpattedyr
25 sjøpattedyr

150 saltvannsfisk
40 ferskvannsfisk

Tradisjonell høsting gjennom
jakt, fiskerier, skogbruk og
jordbruk har en årlig brutto
verdi på 34 milliarder kroner. I
tillegg kommer enorme verdier
i form av verdier som turisme
og rekreasjon.

(Kilde: Direktoratet for
naturfon’altning)

Norsk biologisk mangfold rommer 5000 sopparter. (Foto: Jørn Areklett Qmre)

De frykter ogsa at oppleg
get vil bli mindre Ileksibelt,
mer hyrakratisk og at dette vil
skade flerbruksinteressene.
Bestyrerne sier likevel at dkt er
anledlning til a offentliggjøre
hogstplanene for ett ar av
gangen.

Biokonvensjonen:
NYE KRAV TIL

NORSKE
NÆRINGER

Konvensjonen om biologisk mangfold vil ft betydning for mange næringer

i Noie. Aktuelle omrrder er utvidelse av barskogverneç, sI4e.’pé’t sikkerhet
ved lakseoppdrett, og strengere vurdering av olyeboring i Barentshavet.

0
Allmenning
Deler av Totenasen er organi

sert som bygdeallmenning. I en

allmenning har dlet enkelte
g: mrdlsbru k rettigheter pa brmmk
av skogen i forhold til behovet
for trelast. Totenasen allmen—
ning er delt opp i fire dleler

mcdl hvert sitt styre og hver sin
adiministrasjon. Dette er urasjo—
nett. I tillegg har diarlige samn—
arbeidsevner fort til unødlven
dlig veihygging og at det er fem

trelasthmuk pa alInienningen.
I et :1v omnradlene ble det

bygget en ny skogsbilvei somn
hadle ødelegger verdtilull skog
og truer verdlifulle omrader
med huldrestry. Det er ogsa

tvilsomt om veien er nødven
dig av hensyn til driften. Like
VedI gar det en eldlre vei som
kunne vart oppgradert, sier
Gaarder. Det er ogsa tilg:mng til
mye av dlet s:Imnme sk )5( mm—
radet vi:1 veier som ligger pa
naboeiendlommen. I
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Na
er Ripa (li Meana blitt

miljovernrninister i Ita
ha. I et intervju med

det tyske magasinet Der Spie—
gel utclyper han sitt syn pa FFs
inilj p( )litikk og miljøpolitik—
ken i IT-landene.

— Det star darlig til ined mil—
jøpolitikken i Europa. Og da
EFs ministerrad ikke ville gi
meg noe i forhandle om i Rio,
holdt jeg meg heller hjemme.
Det var ingen vilje til a være
konkret i forhold til stabilise—
ringen av CO,-utslippene. Det
var ingen plan for sikre en
ovcrkring fra i—land til u—land
pa 0,7 prosent av bruttonasjo
nalproduktet øremerket for ut—
viklingsformal. Det var ingen
forpliktende ticlsfrister i klima—
konvensjonen, sier han.

Snakker ut
Rip:m cli Meana ble sterkt kriti
sert av EF-toppene fordi han
holdt seg hjemme fra Rio Men
han sl:mr tilbake. Tysklands rol
le pa konferansen mener han
var dilfus, blant annet fordi
tyskerne ikke ville binde seg til
verken en tidsfrist eller størrel
se pa sine finansielle forplik—
i elser overk r utviklingslande
ne. Og EF—kommisjonens
president, Jacques Delors, dro
til Rio etter sterkt press, og da
bare for m sikre sin egen posi
sjon innad i EF, ifølge Ripa cli
Mean;m.

— Delors lE y i Cone )rde
mccl Mitterrand til Rio, hv r
han gikk av og fløy tilbake
igjen. I-Jan tok ikke ordet pa
konferansen i det hele tatt.

Ripa di Meana er ogsa skuf
let over innsatsen til Storbri—
tannia og IJSA. Om George
Bush sier Ripa at han (Bush)
bare har uttalt seg om miljø to
ganger: Den ene gangen ville
han ikke gripe inn overfor
snauhogsten i Oregon fordi
40 000 arbeidsplasser i tom—
inerindustrien var viktigere

enn den truecle uglen i omra—
det. Den indre gangen slo han
fimsi at den amerikanske livs-
stilen ikke er et tema inter—
nasj( )nale mniljokrhandlinger.

Dette slar ogsa tilbake p:m
Storhritannia, som innad i EF
opptrer sm mIn l,indeleddet mel—
lomu Europa og USA, mener
han.

— jeg sa til John Major at
hans overtalelsesarheicl over
for Big Ilrother neppe kunne
sies i være særlig vellykket,
forteller Ripa til Der Spiegel.

1Jan mener at et samlet EF
ville kunnet tvinge USA og Ja
pan til a godta mer ft )rplikten—
de fl mrniuleringer i klimaavta—
len. I (het minste ville det stilt
(lem i forlegenhet. I stedet ble
Ripa selv synclehukken, fl mrcli
han ikke ville delta pa denne
‘lii mysk )le i liykleri», som han
kaller k mnleransen.

Tror på EF
Til tross for kritikken er Ripa
full av lovord om EF som mil—
jm mpc )lit isk instrument. 1-lan
minner om at bare tre av EF—

landene har en brukbar tradi
sjon i miljosammenheng; Dan
mark, Nederland og Tyskhmncl.
At de fleste EF—landene pro
testerer pa deler av miljøpoli—
tikken tar han bare soni et
tegn pa at den virker.

Franske jegere protesterer
pa ITs bestemmelser om vern
av luglene, Spania blir nektet
a bygge hoteller og fritidsan—
legg i naturreservat, Tyskland
mener EF har for strenge reg
ler om tilsetningsstoffer i clrik
kevann, og Danmark proteste
rer pa EFs skepsis til
Øre,sunclbrua. Uten en felles
politikk ville det være lite tro
lig at for eksempel Italia ville
godtatt de gjeldende stanclar
der for vannkvalitet. Dessuten
mener Ripa cli Meana at blant
annet EF—parlamentet og dom—
stolen i miljosporsmal kan
være en motvekt til de mer
ekstorienterte politikerne i

kommisjonen og ministerr:m—
det.

Som nyutnevnt italiensk
miljøvernminister blir Ripa cli
Meana ogsa konfrontert med
hjemlanclets frynsete rykte i
miljøsammenheng. 1-lan inn—
rommer at Italia pa mange ma—
ter er en sinke i miljøspørsmal,
men roser samtidig sin for
gjenger Giorgio Ruffolo for a
lam fornyet italiensk politikk pa
dette omraclet. Ripa cli Me:mna
ser gjerne Ruffllo som sin et
terfølger i Ilmssel. Foreløpig er
den belgiske representanten i
11:_kommisjonen, Karel van
Miert. innsatt i stillingen som
milj mkommnisjonær.

— Det er store utlordringer i
EFs nmiljøpohitikk, ikke minst i
transportsektoren. Det plan
legges 12 000 kilometer med
nye m()torveier, noe som er alt

is mye Min etterfi ilger rn:m ga
imnot denne utviklingen. I-tan
mna vare det svarte far i li—
kommisjonen, sier Ripa (li Mc—
ana.•

Vakkert
jubileums
blad
• • ILenmmn har utrolig

• mnye fin nattr. Det illustre—
res til fulle i Bærum Na—: turvernforbunds fyldige og

• velutstyrie jul ileumristids—
skrift. Til og med hval og

• sel kan oppheves i denne
• kommunen, som ofte
• helst fl rbindes med

trafikk og byggefelt.
• 20—ars jubileumnsutgaven

av mnedlemsbladet «Nøtte
kraka» er spekket med

• bilder av blide mennesker

: og vakker natur. JJtgiver

• ne gir en nesten utelLmk—
• kende positiv beskrivelse

av Bærum. Av innholdet -: nevner vi Pa vandring i
• en hjembygd, Et sted

: med apne enger, ville
• lbsser og eventyrskoger»,
• «1-Ival og sel i Bærum’ og
• Fra kloakk til blatt fjord—•
• hasseng».
• Bladet koster 20 kroner

: og hestilles fra Naturvern-

• forbundet i Bærum, Post—
• boks 165, 1349 Rykkinn.

Natur- og
kulturtreff
• • Pa FN—dagen inviterer
Naturvernforhundet i
Buskerud alhe interesserte
til sitt• rlige Natur &
kultur». Programmet har et -

variert tilbud til bacle øyne
og ører.

Inspirert av FN-dagen
har arrangementet i ar ei
sterkt internasjonalt preg:
chilensk pantløytemusikk
fra høyfjellet, afrikansk
dansestue for barna, lys
hilcleprograrn om konflik
ten mellom Nord og Sør.
Den norske kulturen blir
tatt vare pa av dikteren
Ove Roshak og blues—
gruppa «Firer uten styr—
mann».

Naturen blir represen
tert ved utstillinger on-i
løvskog og insekter. og
I )ade Miljcmheimevernet og
Naturvernforbunclet er pa
plass mned egne hoder.
Natur & kultur’ arrangeres

24. oktober fra kl. 13 i
aulaen pa St.1-Ialvard skole
i Lier.

fJandlingsarket

er kjer
nen i Miljøheimever
nets metode. Nye del

takere mna forplikte seg til a
gjennomnfiire 10 punkter. Det
er minstekravet fbr å bli med
pa en dugnacl for miljøet.

— Vi kan ikke lenger se pI

at alt hush( )klningsavf all blan—
des til en søppel-lapskaus, sier

Dag Endal, leder i Miljoheime
vernet. — Dersom vi flilger den
oppskrifta vi har fulgt hittil, vil
vi sta overfor enorme proble
mer i løpet av noen tiar. For
lapskausen er uspiselig — for
naturen.

Enclal understreker at det
fortsatt er avgjørende å legge
press pa komnmunene. Fra

nyttar skal komnumnene iverk
sette nye avfallsplaner og
stikkordet er kilclesortering. Li
kevel er det mange kommuner
som-i-i mangler planer og enda
flere har planer som-i-i ikke gar
langt nok.

— Pa dette omraclet skorter
det mer pa ordninger fra samn
funnets side enn pa folks vilje
og evne til a hrmmke ordninge
nu, hevder han.

I-Iver av oss kaster arlig
bortimot 250 kilo søppel. For
en familie pa fire blir det nes
ten 1000 kg i aret. Na trengs
det en holdningsendring slik
at vi begynner a betrakte dette
avfallet som ressurser. Av 250
kg er 70 kg papir, 12 kg glass,
60 kg matavfall og 20 kg md
taller. Dette er fraksjoner som-i-i
det er forholdsvis enkelt og
god økonomi i å utnytte.

Na mener Miljoheimevernet
at det er pa tide å komme i
gang. For den som vil kilde—
sortere avf1llet finnes det ogsa
mrmmligheter flr a levere — selv
om komrnm.mnen ikke lever opp
til mra idemne standlarder. Samti—
clig er det fortsatt viktig a fa
samnlet og levert inn det mest

rriiljoskaclehige avfallet — spe—
sialavfallet — ogsa fra husholcl—
ningene. Deltakerne far tilbcmd
on en egen handbok i kilde
sç)rtering.

Hjemmekompostering av
hageavfall og matavfall er ogsa
fullt fomsvarlig og et viktig vir
kemidclel for a fa redcmsert søp
pelproblemene. Motivasjon,
enkelt Lmtstyr og god veiled
ning er det som skal til. Sa far
helsernynclighetene bare fort
sette a diskutere saken.

1-Iancllingsarket inneholder
ogsa ptmnkter der siktemalet er
:m redusere den avfallsrneng
den hver enkelt av oss produ
serer. Delt;mkemne skal protes
tere mot mmnodvendig
innpakning ved a legge igjen
emrmhallasje i bcmtikken. Sokel)
set rettes ogsa mnot overfor
bruket av papirbleier og andre
engangsartikler.

Sist, men ikke minst: Miljø—
heimevernet gar til felts mnot
postkasse-reklamen. Hver del
taker far et khistremerke til
postkassa — og dersom det
ikke blir respektert? — Vi har
vare metoder, sier Dag
Fnd:ml. •

EFS AVSATTE
MILJ0ItOMM ISJONÆR

SLAR TILBAKE
— Det står dårlig



Min natur

Stor og
naken

J
eg heiste mine seil og la i vei fra bryg
ga for noen timer siden. Det er sann
i begynnelsen av september og det

blaste ubehagelige kast pa vei utover
langs Nøtterøy, veierland og Tjøme.

En sann vind er det verste jeg vet. Vin
den har svære hull i seg. Da slar fokka og
bommer skriker. Deretter kommer en ny
vind ramlende loddrett ned og legger ba
ten flat Liten a gi den noen flirt og sa kom
mer et nytt og vindstille hull og baten stei—
ler og skjelver som en skremt hest.

Brak og uro.
Jeg har lagt til ved Vakersholnien na.

I-ler er det et par steder hvor man kan lig
ge som ved en brygge. jeg har lagt ut to
spring og alle mine fire fendere mot fjel
let. Det blaser pa samme maten enna. Det
hyler i riggen, men la det blase. det er
trygt her, selv i storm.

1-ladde en havn som denne vært plas
sert f.eks. et sted pa den engelske kyst,
hadde den vært verdensherømt og stadig
avbildet i Yachting World og omtalt som
verdens beste naturhavn: Et lukket, dypt
basseng med to smale innganger. Furo
peerne skulle bare visst at sanne havner
har vi mange av hos oss. Dvs. Mange av
dem vet om det. Særlig mange tyskere.
Jeg har ligget i sina skar i fjellet frrskjel—
lige steder pa kysten, og inn har det kom
mer svære tyskere og gjort flist som in
genting. Sanne steder som er nesten
umulig t oppdage pa kartet eller fra sjt t—
en. Man ma vite om dem. Jeg har brukt
førti ar pa a ft gi.eie pa noen av dem.
Hvordan vet disse tyskerne om vare heni—
melige steder? De ma ha hatt ldrkledde
spioner omkring her i arevis. Forkledd
501T1 iTiaker?

lier pa Vakersholinen har jeg ikke sett
noen tyskere enna, men de kommer vel
snart. Kanskje neste soninler?

For noen ar siden kunne man nesten
alltid regne med a være alene lier, i hvert
kill midt i uka. Na ligger (fet mange her
som regel. Selv idag, en niandag kveld i
spetember, ligger (fet en hvit plastsnek—
ke bortpa det andre fjellet. I lan har jolle

natur
Av Odd Børretzcn

ined pahengsrnotor. I-[an skal nok sette
garn. Folk ma være glade i fisk?

Jeg har seilt til Vakersholmenn for a sit
te ombord og forfatte Min natur. for bla
det Natur & Miljø. Min natur er, natur
ligvis, denne kysten. (Jeg har vært pi
tjellet ogsa, noen ganger, men jeg vet al
dri hva jeg skal gjøre oppa der. Til na har
jeg kommet meg fort ned igjen.)

Etter at jeg hadde sagt ja til a skrive
om Min natur til (lette bladet, begynte
jeg, for fdrste gang tror jeg, a lure pa om
jeg egentlig er sa voldsomt glad i natu
ren. Dvs., det kommer jo an pa hva man
mener med naturen.. Jeg har inntrykk av
at f.eks. naturvernere med natur. mener:
Trær, blomster, elver og fosser, stein, fisk
og dyr, I—Livet og 1—limmelen. Men IKKE
mennesker og derved heller ikke men
neskers boliger (recler) eller noe av det
mennesker driver med for a overleve pa
Jorden eller for a trives i den berømte na
turen. Jeg lurer noen ganger pa om f.eks.
Norges Naturvernforbund helst ville hatt
Jorden menneske—fri og helt uten hus, el
ler bare med ett hus, nemlig Neclregate
5, hvor de jo har kontor?

Jeg synes jo at den mest interessante
del av naturen er Mennesket. Og ogsa
den snilleste.

Naturligvis er ikke mennesket «snilt»,
men i forhold til krokodiller, hai, isbjørn
og andre yrkes-mordere, er Mennesket,
vanligvis, er helt alright (lyr. Ogsa i for—
hold til inaker t.eks.

Maker kan jo se ganske ‘koselige ut nar
de ligger helt stille og tlyter pa (fet blanke
vann. Da er de en harmløs del av som—
merhildet. Alt i orden, men nar de apner
kjetten og skriker som syke sjeler, kan du
se helt ned i deres skamløse innvoller.
Nar en make har fatt tak pa et fiskehue
eller en tarm eller noe annet svineri og
flyr avgarde med elencligheten i nebbet,
kaster de andre makene seg over henne
og — skal ha — skal ha — skal ha —. Resul
tatet er jo som regel at den fdrste maka
mister griseriet i vannet og (let synker og
ingen av diem far noen gledle av gørret.

Maker eier ikke samfunnsand.
Jeg tør ikke tenke pa hvilket politisk

parti dle ville ha stemt pa, hvis de haHde

stemnierett. •, -

Det samme kan sies om katter.
Man sier at Mennesket er det eneste ve

sen som dreper Liten a være sulten. Men
det er jo ikke riktig: Katter dlreper mus for
moro skyldl. De liker ikke mus i det hele
tatt som mat. Bare Kit—a—cat fra kjøleska—
pet. Vi lyrser i hvert fall nedl elgkjøttet el
ler henger det pa stabburet. (Blant men
nesker finnes dlet jo ogsa noen
lyst—mordere, men prosentvis er de jo me
get la. Katter er lyst—mordere alle sam—
men.)

Unnskyldningen er jo at alle disse na
turens mordere er som (le er fordli de ikke
vet bedire. Men hvor mye og hvor lenge
skal man unnskylde grusomhet og imbe—
sil egoisme fordi dlet dlreier seg om dum—
het? Kanskje Hitler og hans menn — og
hans kvinner — var clumme (le ogsa og
dermed uskyldlige?

Vi mennesker er, naturligvis, en (IL )
naturen, men i er, pa mange mater, v’l—
signet Li—naturlige og det er i hvert fall jeg
gladl for. Vi følger nok de tvilsomme si—
der vedl vir natur ganske ofte, men i har
i hvert fall vett nok til a gjøre det med et
snev av dlarlig samvittighet og dlet be
grenser vare onde, naturlige en smule.

De andlre dlyrene har ikke, tror jeg,
samvittighet i det hele tatt. Kort sagt: Jeg
er, tror jeg, ikke noe videre glad i natu
ren, men jeg er gladl for at (len finnes og
haper at den vil fortsette med det. Og:
Den delen av naturen jeg liker best, er
Mennesket. Den aller største natur-opp
levelse jeg har hatt, var utvilsomt mitt fl ir—
ste møte med en helt naken stor pike. Det
foregikk i et halvmørkt rom pa den an—
dlre siden av kjøkkentrappen i en bygardl
ved St. l-lanshaugen. Nar jeg sier ..stor
pike er ikke dlet tilR:ldig, for uten klær
sa hun forbausende stor ut. Jeg kjente
henne godt fra li ir, med klar pa. Vi had—
(IL’ kysset hverandlre og tatt lXi hverandre
med stor voldsomhet bak Ifislet Bad og

under Nordmarkas trær, men da hun satt
Liten klær i halvmørket pa det rommet, var
hun som et stort, lysende underverk. (Det
var en sen ettermiddag. Utenlbr vinduet
hadde kveldsmørket begynt a sive ned
mellom veggene og kjøkkenvinduene.)
liun fylte hele rommet. 1-lun fylte hele
VerdIen og gjorde meg nesten bevisstløs.
Jeg kunne ikke snakke og skalv som om
jeg opplevde Naturens Tilblivelse.

Før jeg reiste hit Lit til Vakersholmen
leste jeg to tidligere Min natur». Begge
handlet om a fiske. I forhokl til en naken
pike, er, synes jeg, det a fiske en fisk en
bagatellmessig naturopplevelse. men vi er

jo forskjellige vi mennesker. Det gjør oss
ogsa til interessante dyr. Og, som jeg sier:

Mange synes a være forbausende glad i
fisk.

Det er blitt kveld her mellom steinene.
Mørket er kommet Lit fra Tjøine—landet og
har lagt seg ned over havna og haten. Det

har sluttet a blase. Det er ingen maker a

se eller høre. Vannet er svart under tel
let pa (len andire skien. Plastsnekka lyser
gratt og uklart bortpa der.

Stillheten suser over Vakersholmen.

Jeg gar ned og stenger luka.
Sommeren er nesten slutt. Men det

kommer vel en ny? •

» ‘» — ,‘ -‘ q./

Forfatteren og
tegneren Odd
Børretzen er
født i 1926
Hjelmeland. I
1968 kom Det
norske folks
bedrøvelige
historie, fulgt
av fem andre
bøker. Den
siste var Hvor

dan forstå og bruke en nordmann som
kom i fjor. Denne boka blitt oversatt til
både engelsk og tysk. Børretzen er
også kjent som radiokåsør og fra
plateinnspillinger med blant annet Alf
Cranner.
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Alternativ
Framtid
uten utopier
I I Prosjekt Alternativ
Framtid’ ble satt i gang for a
gi forskere muligheten til å
utvikle visjoner om en fram
tid der miljø- og generasjons
konflikter var løst. Denne
oppgaven er vanskelig. Pro
blemet med a stille opp et
alternativ pa faglig gninnlag
ligger blant annet i at «verk-
tøyet» en rader over springer
ut fra de rarnmene vi har
levd under fram til i dag.
Derfor tillater ikke fagkunn
skapen at en gar for langt inn
i fantasien. Samtidig skal man
tro pa de alternativene en
stiller opp.

Fritz 1-lolte har satt seg føre
å løse denne utakknemlige
oppgaven i en delutredning
fra prosjektet, boka Hva sla,ç’s
framtid— Kan vi unnçd
miijøI’atastivfer (t høy ar—
beidSledigl3et? Fritz 1-lolte er
professor i sosialøkonomi. et
fag som vel oppfattes som et
av de mest systembevarende
som finnes. Derlbr er det
mccl store forventninger en
setter seg ned og leser hva
en slik person, mccl et slikt
utgangspunkt. kommer fram
til.

1-lolte behandler bare var
del av verden, det vil si
OECD-omraclet. I {an spor seg
hvordan vi i framtida skal
takle problemene mccl for
verring av miljøet og økende

sosiale problemer, særlig
representert ved arbeiclsledig
heten. Han setter opp ftm
sentrale hensyn sotn sam
funnsutviklingen ma styres
etter. For det første ma en ta
vare pi miljøet. For det andre
ma vareproduksjonen opp
rettholdes for a sikre en
Urimelig» levestandard. For det
tredje ma en sikre full syssel
setting. For det fjerde ma
ikke inntektsfordelingen i
landet bli for skjev, slik at
noen fa er svært rike, mens
mange lever i kittigdom, og
for det ftmte ma ikke en
dringene i samfunnet skje for
raskt slik at en hir store om
stillingsproblemer.

Disse fem hensynene
testes i tre ulike alternativer,
eller scenarier, for samfunns
utviklingen. Det første alter
nativet er systembevarende, i
den forstand at de utviklings
trekkene I lolte synes å se
idag ikke endres i særlig grad
i framticla. I det andre alter
nativet drøftes konsekvense
ne av en mer internasjonali
seil framtid, for eksempel
som følge av en utvidelse av
EF, og gjennomslag i GATT
forhandlingene. I det siste
alternativet drøfter han muli
ge virkninger av en mer
nasjonalisert utvikling med
større vekt pa proteksjonisme
og nasjonal styring («oppsplit
ting av OECD-omradet»).

1-lolte mener at vi ma velge
det siste scenariet. Dette
innebærer et brudd med
dagens politiske trend, men
bygger savisst ikke pa utopi
er eller drommerier. Holte
argumenterer innenfor trygge
fligt konomiske rammer.
Konklusjonen bryter imidler
tid mccl det de fleste andre
som snakker om markedsme
kanismen predikerer: Holte
argumenterer mot internasjo
nalisering og frie markecls—
krefter.

Likevel er ikke dette en
veldig engasjerende bok. Det
skyldes blant annet scenarie
analysen. Denne tvinger

leseren til å ga helt med pa
fbrftittcrens premisser, s( )m
ikke alltid er helt treffende.
Beskrivelsen av de systembe
varencle og internasj( )nalise
rende alternativ gir blant
annet ikke rom for endringer
i politiske prioriteringer fram
over, og det er vel ganske
urealistisk. Det har tross alt
skjedd ganske mye innen
mil jøpolitikk de senere ar.

Det andre er «skolebokfor
men boka er skrevet på.
Ulike øk mn )miske sammen—
henger hrklares utforlig,
men fordi alt skal framstilles
sa nøytralt mister man sam
menhengen i argumentasjo
nett. Det virker som om
I-følte antar» en masse for å
fa den k( )nklusjonen han selv

i?
vil ha. I ler tror jeg han har
,.jort seg selv en bjørnetjenes
te, for argmumentene hans er
nok mer rohuste enn som så.

Asbjørn Aaheim

I 1101W, Iritz:
hva slags/ramtid - Kan vi
unngd mil/økatastroftr og
høy arbeidsløshet?
Universitet.sforlaget 19.92.
238 sider
Kr.198,-

Verdens
miIjostatus

Lett tilgjengelig
oppslagsbok
• I De senere årene har det
kommet en flodbølge av
oppslagshøker om natur og
miljø. Ole Mathismoen har nå
kommet mccl sin — Verdens
lni’/østatu.v.

Forfatteren glir raskt og
enkelt pa litt over 100 sider
gjennom de mest aktuelle av
dagens gl )l )ale mniljøpr )ble—
mer: Kliina, ozon, lefi )lk—

ning, fattigdom, biologisk
mangfold, luft, hav, skoger
osv. Hvert emne blir behand
let med en kort innfrring og
en oversikt over status i ulike
deler av verden. lIak i boka
er det en forklaring av enkel
te begreper, oversikt over
mil jøavtaler etc.

Boka presenterer seg selv
som en 4ett tilgjengelig opp
slagshok», ru )C den også er
blitt. Spørsmålet er likevel
om det ikke har blitt litt for
lett. A skrive 14 «hovedkapit
ler’ på under 90 sider — rikt
illustrert — medfører naturlig
nok at en ikke går særlig
dypt ned i problemene. I
tillegg skal man ikke lete
lenge etter mangler i opp
slagsdelen.

Boka er å jour per 1992,
og vil trolig bli uaktuell rela
tivt snart. Det går ikke klart
fram om den er ment å kom
me med jevne mellomrorn,
men en årlig utgave vil sann
synligvis mote konkurranse i
forhold til Miljøårboka og
ulike offentlige statistikker.

Gro Harlem l3rundtland
har skrevet forord som ikke
sier noe særlig. I tillegg til at
det er malplassert, gir det
ogsa boka et inntrykk av å
være nokså preglos — en
slags offisiell kommentar til
verdens miljøprohlemer. Det
fortjener denne boka ikke,
den er en velskrevet og
tankevekkende bok, selv om
Verdens mil/østatus nok
egner seg best som en hmrste
innføring i de globale natur-
og miljøproblemer.

Knut Are Tvedt

• Ole Mathismoen:
Verdens miljøstatus
Scanbok 1992
112s.
Pris kr. 228,-

Indisk
miljøtidsskrift
I I Kan et indisk miljøtids
skrift være interessant for
lesere i Norge? Svaret er ja
nar det gjelder Down to
Earth’.

Bladet startet opp på for—
sommeren i ar, og kommer
ut annenhver uke. Innholdet
omfatter nyheter, analyser,
iniljøpolitisk debatt, faktastoff
og reportasjer.

For oss som hovedsakelig
har vår informasjon fra nor—

Ved siden av internasjonalt
stoff legger bladet stor vekt
på indiske saker. Disse kan
ofte virke «fremmede» på en
norsk leser, men de er gjerne
svært sentrale i det vi kaller
utviklingslancl. Pa en mate
kan vi si at innholdet i
Down to Earth’ ligger nær
den virkelighet et stort flertall
av verdens heftlkning opple
ver. I de ftrste numrene har
vi for eksempel kunnet lese
om tørkeproblemet, avsko
ging og malariakontroll. Det
lokale stoffet er også interes
sant fordi India badle har en
aktiv og mangfoldig miljøbe
vegelse og en rekke institut
ter som gjør et svært spen
nende forsknings- og
utviklingsarbeid på mijøfeltet.
Fler inntar India en spesiell
plass i forhold til flertallet av
landene i den tredje verden.

Abonnement pa bladet
koster omlag 450 kroner for
privatpersoner (flysendt). For
institusjoner er prisen noe
høyere. Adressen er Down to
Earth, F-6 Kailash Colony,
New Delhi, 110048 India.

Ola Glesne

BøkerPigger på bar asfalt
gir støv -

og støyplager

bruk piggfrie vinterdekk
av hensyn til helse og miljø
der føret tillater det

SF1’ Statens
forurensningstilsyn

..
$: Helsedirektoratet
•..

Iritz (. lI()1(&

Hva s1as
flaffitid

iiiiljøkat..—

øg høy arbII-.I.(i

DownToEarth

INlvfl%sJjt*IA.fl

Cn ihird World ofl,d 0 0O f,,r ATIIS
ll,Udooe- 5,151V,’r oIl o,,ooon’.
fllo,prlnl for prisorr to lite

;

ske, europeiske og amerikan
ske medier, er det sunt og
interessant å lese et tidsskrift
som behandler de viktige
internasjonale miljøspørsmå
lene ut fra sitt ståsted i den
tredje verden: Når det er Rio-
konferansen som dekkes, er
det de fattigste landenes
miljøproblemer som står
sentralt. Dette er også per
spektivet for temaet ohiocli
versiteto. Selv generelt stoff
om miljø-økonomi får en
nordl/sør-vinkling der meto
dikken på feltet diskuteres ut
fra egnethet i fattige landi.

r — — — — — — — — — — — — — — —
— —,
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i Blåhual, Finnhual, Seihual, i
I I

Knalhual, Nordkaper og

i Grnnlandshual er truet. I
I I

Skal dette også skje med

vågehualen?

: Støtt oss i kampen mot :
hualfangsten.

I Bli medlem. 140 kr. i året.
: Navn: i

.\clresse: I
I l’otsl fl r.Ist,oI:

____________________________________________________

I

i&1REEN?6ACV
Itoks it03 St.Olavsiolass, 01 0 Oslo I
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Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, tilsette kullsyre og tappe det
på flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.
Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

Oppskriften er jordens egen Kultur?

,

>4

Konebunaden fra Fana har skaut
i hvitt bomullsstaff. Koneskautet
skal kun bæres av gifte kvinner,
og dette er satt opp av Olga
Marie Breivik fra Fana — en av
de ytterst få i Norge som prakti
serer kunsten fremdeles.

rOPÆNI
FARRIS

— fsIc hVSSS

FARPIS
Norges eneste naturlige mineralvann.

Hver sin smak. Bare det smaker som det skal.

Kulturmelk er bokstavelig talt “melk med kul
tur” ettersom oppsknfter og bruksområder har
lange tradisjoner.

Melken pryder glade, norske
overlepper — både fcrdi den er

_______

god i smaken og god for maven.
De mange som er glade i kultur,
vet noyaktig hvordan ekte vare

skal smake. Og de få som kan lage kulturmelk,
vet like noyaktig hva som skal til for å skape

smaken; av gress, luft og vann,
av stell, pleie og kontroll bok
stavelig talt fra båsen til bordet.

TINE
Disse egenskapene skal prege

alle produkter som fortjener å
ha et TINE—merke på.



Positivt om nega
tivt — og omvendt
• • Jeg sitter med en nylest
bok foran meg, og holder den
opp mot hva en kritiker — F{elge
Rinden — skriver i N&M 3/92.
I )et gjelder Skogsk/ølsel i en iii

slippstid med l3irger Hraadland
og Per A. Rognerud som forfat—
tere. Det slar meg at en noe ne
gativ holdning til teknologi ge—$ nerelt — som kritikken vel tar
utgangspunkt i — er en smule
symptomatisk for oss naturver—
nere, og hør bli gjenstand for et—
tertanke.

Først litt om boka. Det er et
tiltalende skrift som omtalen
gjelder. Med sine ca. HO sider gir
h ka en k trtfattet innføring i
miljøprollemene som følger
med lufttransporterte lorurens
ninger. Det er virkningene har
skogen, og hvordan vi gjennom

• skogskjøtsel i noen grad kan
nøte problemene, som boka

— I behandler.
Kritikken i N&M er ikke na

dig. Det heter her at boka fore
skriver en sympt )mbehandling
opp og i mente. Og problemet
med hokas foreslatte medisin er
bare at den lett kan ta livet av
pasienten (skogen). Det blir

J
fremstilt som en tvilsom linje
forhitterne har lagt seg pa, som
fort blir en unnskyldning for
ikke å gjøre noe mccl et av (le
alvorligste miljøprolilemene i
dag; utslippene ma reduseres!
Sa langt kritikken.

g Men sa enkelt er det nok
ikke. For kritikken represente

rer
ogsa pa sin side en tildels

tvilsom linje. Vi har lett for å
innta en ensidig holdning til

,.

nroblemstillingene, og kanskje
atre se (le omstendigheter ved

saken som passer var egen be
skjeclne fl restillingsverden. Det
er derfor nødvendig a komme
med opplysninger slik Skog
skføLcel i en ulslippstid gjør, ved
a bringe inn en større bredde i
analysen av et alvorlig foru—
rensningsprt iblem.

At utslippene ma reduseres
er udiskutahelt. Og pa dette
punkt er det vel ikke noen ue
nighet. Men det er ogsa klart at
de tiltak st m blir gjt irt i indus—
trilandene fl r a minske luftfor—
urensningen bare tar hensyn til
hva som til enhver tid vurderes
mulig økonomisk og politisk.
Altsa er de ikke basert pa for—
lioldene som naturen kan tole—
rere. Slik er det i 1992, og det
er selvsagt ikke tilfredstillende.
Naturvernet kan møte situasjo
nen med holdningsskapende
pavirkning. Utslippene nu re
duseres! Likevel vet vi at lor

holdsreglene vil ta lang tid for
sin gjennombiring. Og selv om
de vil realiseres, ma det regnes
mccl en fortsatt forholdsvis høy
bakgrunnsvercli for de stottene
det gjelder.

Fremtiden er ikke helt igjen
nom clyster i praktisk skog—
brukssammenheng. Det er for
eksempel sider ved forurens—
ningspavirkningene s mm ogsa
har positive muligheter i seg.
Disse er det viktig å torsta og
aktivt bruke. Skogsk/øtsel i en
nislippstid vil blant annet apne
øynene vare for dette. Og i kul
turlanclskapet blir det nettopp
viktig a praktisere forvaltning av
biologiske ressurser med en slik
forstaelse. liestrebelsen vil sam—
ticlig bidra til bevaring av livs—
grunnlag, og er naturvern i god
Imetyclning.

Olav M. Sko lbc’p,,
Spydehe;;ç’

«Konflikten»
rovdyr — sau
• • Så hadde vi det gaende
igjen mccl bade bjorneclrept og
jerveclrept sau i Norcl-østerclal
i sommer. Og det er alltid ei en—
siclig vinkling pa at dette er et
rovdyr—problem. Dette er et ut—
g;mgspunkt som gjør at det er
umulig a forene sat.mehold med
vern av artsmangtolclet i var na
tur. Og det skapes darlig stem
ning i bygdene. Etvis natun’er
net skal fortsette a jatte mccl
sauebønclene i denne gale pro
blemstillingen, vil kontlikten :il
dri kunne avta.

Na ma Naturvernflmrbunclet
komme mer offensivt pa banen
for a bidra til pa fa sakc’ne ned
pa jorda, i’ecl a ta utgangspunkt
i enkle økologiske og miljø
messige argumenter. Vi ma ta
utgangspunkt i at vi skal ha et
miljøvennlig landbruk, som er
tilpasset de naturlige betingel
sene. Dette nu ogsa gjelde
driftsformene i saueholclet. Det
er flere grunner til at sauehol
det nu reguleres:

1. Hver dag i beitesesongen
forsvinner/dør 830 sauer pa hei
te. M;mge bønder er for slappe
i oppsynet mccl clyra sine. Vi vet
at rovclyrdrap og —skader utgjør

bare en liten del av tapet. Det
er mange sauer som blir skadet
eller drept langs veien, eller x’ecl
å bli revet l1’ av lraslengt
piggtrad i marka. Og vi vet at
det er niange tt il meinte sort ti mr—
syner seg mmiecl sau. Mange
saueskacler blir tillagt rovdyra
etter at sauen først er blitt ska—
det eller har cli mdcl pa annc’n
måte.

2. Det er et utlmreclt prt mhlemn i
distriktene mccl tarmbakterier i
clrikkevannet, og svært olte
skyldes dette et for stort sacmc’—
hold i neclslagsfeltet til drikke—
vannskilclene.

3. Det er pa tide a la klarhet
i hvordan saueholcl innvirker
naturen. Det er ting som tyder
pa at sau fl mrt renger hjt mrtevilt i
ut marka. Det er i;dlefall beretti
get grunn til å anta at sau som
et svært lett hyte torlecler rov
clyra fra å utøve sin rt ille i det å
skulle regulere viltbestanclene.
Det er ogsa pa det rene at bjel
le ga sauen ImacIe irriterer og
varsler hvm mr sauc’n I meflnnc’r seg,
bacle for rovclyr og mennc’sker.

4. Tcmrtsme er et satsnings
omracle for distriktene, og da
stilles det kvalitetskrav til cmt
marka. bade med hensyn til
skogsclrift. beitc’bnmk og motor—
lerdsel.

Naturen og rovclyra utgjør
ingen trussel har distriktene. Na
tcmren er tvert imot det eneste
distriktene kan overleve pa. en
ten det er tcmrisme eller annen
cmtnytting av utmarka. Scmnnc’ og
leveclyktige hjorteviltl mest ancler
er ;mvhengige av rovdvras rc mlle.

Nar nian skal ba et integrert
s;mcmelmold i naturen, burde det
igangsettes forskning p:i bacle
sau, rovdyr og andre viltarter
for a se hvordan disse reagerer
overfor hverandre, hvilke saue
raser som er hest tilpasset livet
i cmtmark;m, hvordan dør de saue
ne som ikke blir tatt av rovdyr,
hvilke negative følger har sacme
slippet pa omngivelsene osv. Slik
forskning ma kreves innenfor
alle i mppclrettsnæringer!

Det er forbausende at land—
hnmksmynclighetene ikke har
tatt denne cmtft mrclri ngen alvt mrlig
hittil, men istedet Imiclrar til en
lettvint og cmsaklig rovclyrlmets.

Denne p mblc’mat ikken nei sess
i sanimnenlmeng nmedl den I ranm—
ticlige landi mrokspt mlitik ken og
prohlc’mnc’nc’ i distriktene. I 1cr
st mmmi c’llers mitt man ga li p;m ar—
s:mkc’ne, ikke ga sym nl)tomnc’ne.
Visc’r ikkc’ laocIl mrcmket interessc’
li mr clennc’ cmt ti mrclringc’n. I n.’tyr
vel det at s:mcmehm tId ikkc’ :mnsc’s
som særlig intercssant tm mr tr;mmmm—
ticlig lanclbrm.mk!

Til sjcmc’nclc’ og sist c’r det
l;mnclbrcmket sc’lv st mmmi taper p;m
ikkc’ å tilpasse/tmmmmstmlle seg.
St ors:mnit Lmnnet vil neppe pa
lang sikt ba noe særlig til overs
ti ir mmm men ta steile in il 4 myl mt mnder
som vil I mestc’mmmme hvcmrdan dit—

marka var skal sc’ cmt.
llade miljovermimynclighc’te—

ne og lammdbrdikd’t ma ta en
smekk over fmmmgrene for a la seg
rive mdcl i dlenne lmeksejakten,
istedet for a bridra til dcn nød—
vendligc’ økologiske kcmmmnskap
til pcmblikcmm. Det er faktisk TV
sommi for tidl;m gjennoom sin infor—
mimasjon gjør mc’st for natcmrver—
net og distriktene.

Arve Fossc’n,
lokallagsleder i ETt ‘nset

rf
Ros og ris, innfall øg

______

utfall. Vi tar gjerne i

p
mot brev fra leser
ne, men forbehol

o der øss retten til å
kutte innlegg.

rnrngen

Ingen drivhusgasser

Ingen Iuftforurensing

- det elektriske toget!

NSB
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HEISE har sammenheng med MILJØ

NORGES APOTEKERFHENING

Pns:boks 5010 Majomstua
0301 OStO
Iii. (02j 696040

BERGENrs LYSVERKER

Leirvassbu Fjellstue
Jotun hei men
1400 m.o.h.
14 km fra Sognefjellsveien
Fint turterreng

TIf: 06212932
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Blant de som
jobber mccl natur
vitenskap er det en
hel masse eksper
ter på forskjellige
ting. De har selv
følgelig rare navn.
Du får tre forslag
pa hvert spørsmål.
slik at du har en
sjanse selv om
ordet virker helt
gresk...
• 1. En hippolog
kan en masse om
a) hester 1)) kengu
mer c) fisk
• 2. Mykologen er
a) heltedyrekspert
h) froskeforsker c)
I

j
soppekspert

•3.

til å bli veterinær
når du blir stor? Da
jobber du med a)
fiskeoppdrett h)
sommertugler c)
syke dyr
• 4. En limnolog
er ekspert på vann.
Er det a) ferskvann
[) saltvann c)
hrakkvann
I 5. Du har kan
skje hørt om Moni
ca Christcnsen.
hun er glaciolog.
Hun vet mye om
a) hunclekjøring b)
isbreer c) solenergi
• 6. Tenk deg at
du fikk en ento
molog på besøk.
hva slags bok tror
du han ville ha i
kofferten sin? a)
Verdens vulkaner
h) Den store in
sektsboka c) Vei-

Til fjells
Møtet med kongeømen gjorde
sterkest inntrykk på Elisabeth.
Hun og mormor fant reiret til
kongeørnen etter at de hadde

gått langt innover i skogen.
Det lå i en bratt fjellskrent, og
Elisabeth måtte klyve opp på
en hylle i fjellsida for a få ut
sikt til reiret. I)erfra kunne hun
se ornungen i reiret noen me
ter unna — stor og mektig al
lerede, selv om den ikke var
voksen.

— Selv om ørnen var stor,
var jeg ikke redd, sier Elisa
beth.

På en av turene dro Elisa
beth og mormoren langt til
fjells for å komme på nært
hold av en fjellrev med unger.
På bildene av den vitre søs
kenfiokken ser vi valpene
leke og tumle rundt i lyngen.
Mormor hadde med kjottdeig
og fisk som hun ga dem, for
å spe på kosteri av lemen og
smågnagere. Til slutt ble re
veungene så tillitsfulle at de

tok matbiter rett fra hendene
hennes.

Bestevennen Burre
Elisabeth fikk en hestevenn i
løpet av sommeren hos beste
foreldrene. Det var ekornet
Burre. Burre hadde fått så mye
mat av morinor at han var blitt
ganske tam. Når mormor og
Elisabeth spiste frokost på ve
randaen kom Burre med en
gang, for da visste han at det
var mat å få.

— Men jeg måtte sitte stille
som en mus for at han skulle
komme helt bort til meg, for
teller Elisabeth. — Og så måtte
jeg lokke med litt nøtter, som
var favorittmaten hans. Når
han hadde tatt en nøtt fra hån
da mi. klatret han opp pt ho
det mitt og satt der og spiste.

En dag gikk Elisabeth og
mormor tur i et område med
urskog og gamle trær. Da for
talte mormor om folk i gamle
dager som trodde det bodde
troll og tusser i skogen. I
skumringen blir krokete trær
og gjengrodde stubber for
vandlet til store skumle troll.
Elisabeth fant flere slike gam
le trær. En stubbe har en lang,
krokete trollnese og den stub
hen døper Elisabeth for .Troll
bom. Men når sola kommer så
er det slutt. Da sprekker trolle
ne, forteller morrnor. I solskinn
kan folk se at det ikke er troll
eller tusser. men bare gamle
trær. I)erfor sier man at tusser
og troll ikke tåler dagslys.

Elisabeth synes det er artig
å være hovedpersonen i be
stefarens bok. Ganske mange
har kommet bort og spurt om
hun er den jenta som det for
telles om i boka om Elisabeth
i sommerskogen. — Det er nes
ten som å være litt kjendis, sy
nes hun.I

I’,

Vi har en «Miljøk»

Lørdagskosen fikk vi nesten
sjokk av! Vi pakka ut og
pakka ut. Og trodde nesten
aldri vi skulle finne maten.
En pakke med to kebaher
hadde følgende emhallasje:

fire voksede mellomleggs

Isposer av det, sier Blekkulf-detekti
vene.

papir
• en forside
• tykk plastpakning utenpa.

Du skulle sett den emhal
lasjehaugen vi satt igjen med
etter måltidet! Skal en le eller
gråte av sånt?

Løsningen for ettertiden
blir Frionors produkter. Plast

i

I)e kan avsløre at det
fortsatt ligger mange tomme
isposer langs gangveiene på
Gulset.

langs veien
En gjeng miljødetektiver fra
Plassane på Gulset fant i
løpet av to timer 304 tomme
isposer av typen Mr. Freeze. — Kanskje man skulle tilby

— Mr. Freeze er en deilig is, ti øre posen til de som sam
men det blir så mye soppel ler poser, sier dc.

.4, KEB.\H- Bli’ UIIllI
2S11(.i. -

Ekspertspørsmdl
IU’ F.

og greier der også. Men
ekstremt mye mindre og
tynnere plast.

Med hilsen fra Helene, 10

PÅ EVENTYR
NATUREN

— Det er noe av det
mest spennende jeg har

opplevd, sier 11 år
gamle Elisabeth Foss
Tjelle med ivrig stem

me. Hun møtte selveste
kongeørnen på tur

med mormoren sin i
skogen. Fortellingen
om møtet står i boka

Elisabeth i sommersko
gen’.

N&M • R:\CjNllll,l)
NOER

E

lisabeth er hovedperso
nen i boka, som hand
ler om det hun og mor-

moren hennes opplever på tu
rer i skog og mark i løpet av
en sommer. Elisabeth er på
besøk hos besteforeldrene
som bor i Ålen, ei fjellhygd
nord for Røros, og de bruker
somrene til å gå pa oppdagel
sesfercl.

Elisabeth og mormor klarer
å komme på nært hold av dyr
og fugler som ellers er sjeldne

se. De møter en heverfami

____________

og en ugleunge. de ser rein,
elg og råclyr. I3estefaren til Eli
sabeth, Jon østeng Hov, var
mccl på turene og det er han
som skriver om opplevelsene
til Elisabeth og mormoren
hennes. Han er en kjent na
turfotograf, og bildene av Eli
saheths mote med dyrene er
det aller fineste med hele
boka.

år.

bok for l3jornøya
• 7. Astronomene
liker seg best i et
helt spesielt rom,
Er det a) klasse
rommet h) ver—
densrommet c)
musikkrommet
• 8. Ornitologer
er veldig glade i a)
mat b) hunder c)
fugler
• 9. Oseanologi er
et viktig fag - er
det a) læren om
ressusene i havet
b) heren om hvor
dan man fisker
med flue c) læren
om forcløyelsessy
steI’net hos pinns

Svar

Ç)

Q

Kan
skje
du
har
lyst

vin,
I 10. Botaniker
ne er veldig
opptatt av a)
planter h) katter’
c) jorclskjelv.

Li .. -,, --—-

r: Nøtter var favorittmaten til ekornet Burre, som
ble bestevenn med Elisabeth i løpet av sommeren hos

besteforeldrene. (Foto: Jon østeng Hov)
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Nytt miljøpapir

okonomisk vekst er
lxgrenset av res
surstilg:tnen og
s;lrl),Irheten i den
levende natur— oss
selv inkludert. For
hitterne av IIL
papeker at en kol
lektiv mentalitets—
forandring og en
fornyelse av politis
ke institusjoner i
den industrialiserte
del av verden ma
skje flir vi kan sty

Kronikk

.

Balans.
Klorfritt og hvitt

kopi- og offsetpapir
Balans. Et ekte miljøpapir fra MoDo. Helt uteil

klorhieking. Aldringshestandig og uten optiske hvitemidler.
Balans er godkjent av Riksarkivet som et permanent papir.

Lagerføres i A4-format i 80 g. Som ftihrikasjon: 42x29,7 (A3).

Går bra i både kopi- og offsetmaskiner samt laser.- og blekk

skrivere. Prisen ligger bare ca. 5% høyere enn klorholdige
kvaliteter. Balans er godkjent for Svanemerket. Ring 0219 80 30

så får dii tilsendt prøver og mer informasjon.

ØME

4J
1.a. ut,p a,de, ftI.jUL.

Kan vi styre
utviklingen?

Av EDVARD STANG, forsker ved Senter for teknologi og menneskelige verdier

I

De fleste nulj opro )hlemer kan Ibres tilba
ke til industriell virksomhet og men
neskets bnik av maskinelle hjelpemid

ler. Salt pa spissen kan vii dag si at det er den
teknologiske utvikling som har skapt den glo
bale miljøkrisen. 1-tar vi noen muligheter til å
ku kontroll med denne utviklingen?

Jørgen Ranclers og Donella & Dennis Mea—
dows viste nok en gang i boka flet’oiicl tbe Li—
mits (ltL) at vi er i ferd med a sprenge grense
ne for hva jorden kan tale av menneskelig
aktivitet. De advarer mot et sivilisatorisk kol—
laps om den teknologiske og økonomiske vekst
fortsetter i samme tempo som i dag. Det første

skritt mot en b:urekraftig sivilisa—
sjonsform vil være a erkjenne at
teknologisk og

0

«Sammenbrud

det i planøkono

nilen er et var-

4.-

fls
SO 809
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sel om at vi

cærmer oss

grensene for vår

vekstøkononii»
.......

fram til at stYring av den teknologiske utvikling
skal aksepteres som det sentrale miljovern—
spu orsmalet.

Riokonferansen var et greIt eksempel pa
klt tilen melk )m teknok )gik( ontro oil og miljøvern.
Det er apenhart at eksempelvis atomkraft er i
ferd med å bli et gigantisk miljoproblem — og
ikke bare i nminene av S wjet-imnperiet. l’a Rio—
konfiransen kunne politikerne ikke engang bli
enige om en formulering som gjaldt plassering
av lagringsplasser fl ,r radi )akt ivt avfall. Atom—
teknu l >gmen 50 m sadan og dens mange militæ
re og sivile kuremornenter var — nesten selvføl
gelig — ikke pa dagsorden i Rio.

Sa lenge miljøpolitikken Vei

ken legger premissene for den • • • • • • •
leknolom4ske utvik
ling eller besitter «Nøkkelen til a
maktnudler for a
styre den. vil miljo- «styre utviklmg—
politikken forbli
rn:uktesløs. Vi kan en» ligger i vår
muligens oppna et
kosmetisk miljø- vilje til å gi av—vern ved for ek
sempel internasjo
nale avtaler om :m kail pa selvfølge-
begrense CO,-ut
slipp. 1n kosmndtisk lige, matenelle
miljøpolitikk g:ur
ikke til kjernen goder»
problemet, som er

den teknologiske sivilisasjonsfor- • • • • • • •
men selv og dens avhengighet av
store maskinsystemer og høyt energiforbruk. Sa
lenge energiavhengigheten er der, sa vil CO,—
utslipp og radioaktivt avkull v: i-re en realitet.

Star vii dag i en utveislos situasjon. der ut
viklingen styrer seg selv mot avgrunnen?

Ved avgrunnen er ett skritt tilbake ett skritt
i riktig retning. Jeg tror vi har friheten til a ta
flere slike skritt tilbake: Nøkkelen til a styre ut
viklingen ligger i var vilje til å gi avkall pa selv
følgelige, materielle goder. I Ivis var teknolo
giske sivilisasjon skal reformeres, sa ma det skje
pa grunnplanet, hos deg og hos iTieg.

Vi trenger apenhart internasjonale, p )lit iske
s:umul:mrheidls rg:uner for a gjennomfore en tek—
nu 1 gisk snuoperasj on henimw ot en h:i..-relrafl ig
utvikling. Men vil disse bli handlekraftige for
det finnes en allment utbredt vilje til it gi avkall
pa velstand og vekst? •

Edvard Stang

asbergPapirA
Finpapirgrossistcn

Greimseveien 91. Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon 02-19 80 30. Tclefhx 02-19 7720

re utviklingen henimot en bare—
kraftig sivilisasjon.

Meao.l( )ws & Me:md( )W5’ ft orste ho ok Lirn its to
(ïroutim 1 )le beskyldt l( or sv:Lrtsyn da den utk m
fl )r tjue ar siden. I dag er det sivilis:ut riske kol—
lapset et faktum i ex—Sovjet og deler av øst—ku—
r( p:u. Blant de fremste arsakene er mniljokrise
og ravaremnangel. I )et sentr:mliserte planøkm mo—
miske system nakle pa grunn :1v sin inelfekti—
vitet og sløsing grensene for ha-rekraftighet for
den vestlige ht oypr )dluktivitetsook( )nomflien. Sarn—
menl )rudldet i plan iku )nu mnier er et varsel om
at vi nærmer oss grensene for var vekstokono—
mi.

Et av hoveclpoengene i BL er at en global
mniljo 4atastrofe kan unngas I oare gjenno )m pkn—
legging, kontroll og styring av den teknologis
ke utvikling. I )isse tankene ser i dag ut til å smve
inn i bevisstheten til beslutningstakere i poli
tikk og storindustri. Men det synes fortsatt langt
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Vil
du vite hva du

kan gjøre på sko
len og på arbeidsplassen
for et bedre miljø eller er
du interessert i miljøvern
i skogen? Kanskje du skal
skrive en særoppgave
om genteknologi eller
du vil sette deg inn i
avfallsbehandling?
Naturvernforbundet har
informasjonsmateriell på
de viktigste miljøvernte
maer.

Her er våre nyeste
publikasjoner:

Grønt
Kontor

Et hefte fullt av tips for
deg som vil gjøre en
innsats på kontoret.
Den gir råd om produktvalg og rutiner for et grønt kontor
hold. Varenr.: 5718, kr 50,-

Grønn Skole

Fyldig hefte som viser hva skolene kan gjøre for å bli mer
miljøvennlige. Egner seg for elever, lærere, driftspersonalet
og andre som vil drive praktisk miljøvern på skolen.
Varenr.5760, kr 50,-

Ser d..i ikke skogen for bare trær

Et hefte om livet i skogen, trær, planter og dyr. Nyttig for
alle som vil vite mer om skogen og miljøvennlig skogdrift.
Varenr.5215 kr 30,-
Klassesett m/læreveiledning varenr. 5807 kr 175,-.

Genteknologi

og niiljøvern

Et hefte om genteknologi
ens muligheter og begrens
ninger. Om genmanipulerte
dyr og planter og miljøkon
sekvenser, moral og industri
ens “gendynasti”. Mange nyt
tige litteraturtips. Varenr.
5003 kr 40,-. Klassesett

m!lærerveiledning Varenr.
5809 kr 175,-.

Behandling av

organisk avfall,.

Grundig rapport om miljø-
vennlig og ressurssparende
avfallsbehandling, 45 sider.
Varenr. 5715 kr 50,-

Norske

vassdrag

Er de naturgleder eller kilder
for elektrisk kraft? Et hefte

om de økologiske virkningene av vannkraft. Varenr.5121 kr
30,-Klassesett m/lærerveiledning varenr. 5808 kr 175,-.

Totalt

Navn:

Adr.:

Postnr./sted:

Bra miljøvalg
Kjøpegulde i lommebokformat som viser
hvilke produkter som oppfyller Naturvern-
forbundets miljøkrav. Varenr. 5719 kr 5,-
pr stk, 50,- kr pr 100 stk. FRII{JENI’!

Du som fyrer med ved i ovn og peis skal gjøre
dette med god samvittighet. A gjøre vedfyring til
miljøsynder er nemlig helt feil. Hør bare:

- Ved er naturens
egen fornybare varme-
kilde. Et tre brukt til
brensel avgir samme
mengde CO2 som om
det ligger og råtner i
skogen. Dessuten opp
tar et nytt tre som vok
ser vesentlig mer CO2
enn det avgir ved for
råtnelse eller fyring.

- Ved er et biobrensel;
og et miljøvennlig og
fornuftig alternativ til

fossilt brensel (olje, gass, kull).
- Husk at Jøtuls nye ovner og peiser med kata

lysator gir enda bedre forbrenning, og reduserer
utslippet av skadelige
gasser med 90-95%.

Ha en god kosekveld
foran peisen.

Med ren samvittighet.

i — — — — — — — — — — — — — — — ____1

I
Vin:errtemning, brevsett med 25 ark Oslomarka, kalender i format 22,5 x
og 20 konvolurter. 30 cm. Med turtips og annen info.
Jeg ønsker — stk. à kr.65,- Jeg ønsker — stk. à kr.78,-

Send meg varekaralog og forhandleroversikt.
Ordre over kr.500,- går PORTOFRITT. Ellers er gebyr på kr.45,-.
Spør også i din lokale bokhandel etter produkter fra Hippopotarnus AS.

Navn Tif.:

Adresse I
I SENDES TIL: HIN’OPOTAMUS ‘..s ENEBAKKVEIEN 441 n 1290 OSLO TLF.(02) 622050 I
———— ————————— — — — — — — _.1
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AV ORD FRAV POLITIKERE, POETER,
BISKOPER, FJELLVANDRERE 4 OG

MISJONÆRER. FRI OSS FRÅ DEN
EVINDELIGE D REN AV KJÆRLIG
HETSERKLÆRINGER TIL RENT
VANN, DYPE SKOGER, FRISK LUFT
OG UFORGIFTET JORD. FORLAT DEM

FOR DE VET HVA DE GJØR.
100% RESIRKULERT PAPIR.. HIPPOPOTAMUS AIS

OLJE FUNNET
I AKERSHUS!

DESSVERRE.

Var du en av dem som i fjor høst ni-koste seg i

varmen med å shppe ut karbondioksyd, kullos,

svoveldioksyd, nitrøse gasser og sot? Eller var du

med på å redusere oljeforbruket med nesten 2,5

millioner liter?

Uansett har du nå sjansen, for når høstkulda

setter inn i år, har vi i Akershus Energiverk tenkt å

fyre opp under ENØK-tiltakene til vi setter ny

rekord. Og synes du ikke dét alene er grunn god

nok, sparte forbrukerne i tillegg nesten 25 millio

ner i fjor. Så hvis du føler deg som en vaskeekte

forbruker som likevel er glad i naturen - stå på og

fyr sunt.
I Akershus

I Energiverk
1927 RÅNÅSFoSs,

tif 06-82 9292
,1kr ditt lokile rg’erk.

: BEVAR NATUREN MED RESIRKULERr PAPIR’
I
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Ja. jeg vil vite mer am miljøverii’

I LI Send meg Naturvernforbundets materielliste
LI jeg best iller:
Antall Varenr. Tittel Pris Sum

I

_____

-

I—

____ _________________ ___ ______

I
I
I
I

________

-___

I
I

_______ ______ _______________________________________
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NATURVERN’
FORBUNDET

I — — — — — —
— —,

Kan sendes I
ufrankert.

Adressaten vil

betale portoen.

I

IN1
Avtalenr.: 109 000/5 Pb.

NNATURVERN
‘TT FORBUNDET I
Grünerløkka postkontor I
0505 Oslo

I — — — — — — — —
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NORSK NATUR
fl..S. 3 3**,fr

*.k.’.p..43fr.,..,.., r,v*3

Norsk Natur, kalender i format 22,5
x 30cm.
Jeg ønsker — stk. à kr.78,-

Norsk Natur, postkortkalender i for-
mat 13 x 18cm.
Jeg ønsker — stk. à kr.46,-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nisserll(t.v.), mappe med 8 kort (4
motiver) og 8 nøytrale konvolutter.
Jeg ønsker — stk. kr.44,-

Vinter (t.h), mappe med 8 kort (4
motiver) og 8 nøytrale konvolutter.
Jeg ønsker — stk. à kr.44,-

JØTUL
NORSK KVALITET



Lesernes galleri

Sopp. Foto: Jørn Areklett Omre, Oslo

Bidrag til Lesernes
galleri fortsetter a
strØmiTle inn. Denne
gangen falt vi for bil
der som viser noen av
naturens detaljer.
Ny frist for innsending
av bilder er 28.okto-
ber. l3ilcler som kom

mer pa trykk belønnes
501fl vanlig med en 35
liters ryggsekk. Snd
opptil 5 bilder — dias —

og skriv gjerne hvor
bildene er tatt. Bilder
med glas.srammer ma
pakkes ekstra godt.
Alle bilder returneres.

Adressen er:
Natur & Miljø
Postboks 2113
Grünerl ikka
0505 Oslo

Barfrost. Foto: jørn Areklett Omre, Oslo Ravn på BIefjeII. Foto: Brede Tandberg,
Krokstadelva
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4)
Vervepremienr. 46 Bjelleklang “Holiholihooo...”
Vervepremienr. 47 Elton John “The One”
Vervepremienr. 48 Galleria - klassiske perler.

- betal 198,-. -få kikkerten gratis.
(Vervepremienr. 48: kun CD) Vervepremienr. 50 Vervepremienr. 51

Hvis vi går tomfor ovenstående premier, får du tilbud om annen vervepremie

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
• JEG HAR VERVET: Kan sendes

ufrankert

i i
I betalt.

i
i A

I

_____________

i i SVARSENDING

______

Avtalenr 109000/5Pb

I 1ENR.:

____

4Jj1 I
VERVERENS NAVN OG ADRESSE: E\’T CD MC

— HUSK Å SKRIVE DIII NAVN: Grünerløkka postkontor
MEDLEMSNR. HER: ADR.: 0505 Oslo

L
POSTNR./STED:

— — — — — — — — — — — — — — — I — — — — —


