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.‘%4 NATURVERN
‘T,V FORBUNDET

Postboks 2113 GrOnerløkka,
0505 OSLO, Norge.

Medlemskontingent i
Norges Naturvernforbund:
Personlig medlem: (inkl. Natur & Mil-

jø) kr. 200.—
Pensjonister: (inkl. Natur & Miljø) kr.

100,-
Livs varig medlemskap: kr. 4000,-
Bedrittsmedlemskap: kr. 1500,-
Medlemmer av Norges Naturvernfor

bud er automatisk medlem av det
fylkes- og lokallag vedkommende
sokner til.

Utsetter
EF-vedtak
• • Naturskyddsföre
ningen i Sverige skal ta
stilling svensk Ef-med
lemskap, men først et
ter at forhandlingsre
sultatet er klart og da
bare til miljokonseven
sene av medlemskap.
Det besluttet forening
ens årsmøte i juni.

Styret hadde anbefalt
at Naturskyddsfören
ingen ikke skulle ta stil
ling til EF-spørsmålet,
men istedet prøve å på
virke forhandlingene
slik at miljøkravene
kommer i sentrum.

(SVERIGEs NATUR)

Dyr fisk
•U Kommersielle fis
kere bruker omlag 124

milliarder dollar til å
fange saltvannsfisk til

en verdi av 70 milliarder
dollar verden over. Stat
lige subsidier utgjør tro
lig mye av forskjellen
mellom utgifter og inn
tekter.

(FAo/WORLD WATcH)

Dioksin
gir kreft?
• • En av verdens ver
ste industriulykker
skjedde i Seveso i Italia

1976, da en kjemikalie
fabrikk eksploderte og
tusenvis av mennesker
ble dusjet i dioksin. Si
den har italienske for
skere fulgt skjebnen til
mer enn 37 000 men
nesker som ble rammet
av ulykken. De har opp
daget et uvanlig stort
antall sjeldne krefttyper
som tidligere undersø
kelser har knyttet til di
oksin.

— Den nye undersø
kelsen beviser ikke sam

ienhengen inc’lloni di
oksin og krett, nu’n dcii
peker i den rei ni ngeii,
sier forskeren I’k’r Al
berto Bcrtazii, smil har
ledet undersukcl’,m.’n.

(New Si i, v tis el

Klimaski tÏe
• • Plutselige lsluu,i
endringer knm juni rette
i løpet av ett i iår deler
av verden, viser nvc’
data som er tent I
gjort i vilensk.ipsl ds
skriftet Nature. lii slik
plutselig klini.iendring
kan komme sum en tmtl
ge av mennm’skeskapte
utslipp.

Det er studier iv isla
gene, blant niiiel p

Grønland, si iiit har gitt
klirnaforskerne ny inn
sikt. Ved å studere ishig
som er opptil i iS 000 ir

gamle, kan I urs ke r i e

fastslå at klimaet i ndli

gere tider li.i r ski lit

svært fort på den nord
lige halvkule. Bare en
svak oppvarming av det
1luhale klimaet kan føre
til at havstrømmene
Nurd-Atlanteren SflUc

med voldsomnie regio
u.ile klimaendringer
si in) resultat.

Rødspetten
lorsvinner
• • prosent av både
rmtdspettebcstanden og
gytehestanden av torsk
er limrsvtinnet fra Katte—
gal siden 973, viser det
di nske Mi Ijøministeri—
t’ts årlige oversikt. Land
brukets fl rtsatte utslipp
av nu n igen får hoved—
skylden ur den dystre
utviklingen. Miljomi—
nisteriet mener at det
i rI ige uvergjødslingen i
l,iiidhriiket utgjør
5) iii))) tonn nitrogen.

(INI.ORMATION)

På Normans vis Innhold
UKJENT ZAPFÆ:
N&M presenterer
forfatteren og
filosofen Peter
Wessel Zapffe fra
en ny side; som
naturfotograf.

23

— Jeg tror jeg biter på, så jeg kommer vekk fra denne dritten.

Jorden rundt

Naturvernforbundets fylkeslag:
Naturvern forbundet i Østfold: Leder Tore Hoell,

Kontor: Ferjestedsveien 5, Boks 1151,
1631 Gamle Fredrikstad, tif.
09 314980

Naturvern forbundet i Oslo og Akershus:
Leder Eystein Huseby. Kontor: Man
dalsveien 120, 0461 Oslo, tlf.
02 383520

Naturvernforbundet i Hedmark: Leder Tor
Arne Myrheim. tlf. p. 064 50649. Kon
tor: Solørvn. 151, 2400 Elverum, tif.
& fax 064 16330

Naturvernforbundet i Oppland: Leder Tho
mas Klevmark,tlt. p. 61 32 35 l3Kon.
tor: Faberggt. 106. Boka 454, 2601
Lillehammer. tlf 062 60081

Naturvern forbundet i Buskerud: Leder
Even Woldstad Hansen, tlf, p.
03 761535, 3322 Darbu

Naturvern forbundet i Vestfold: Leder
Ragnhild Trosby. Vikvn. 3180 Nykirke,
tlf p. 033 78514

Naturvern forbundet i Telemark: Kontakt-
person: Øystein Dallan, tlf. p.
03 510827, Boka 85, 3700 Skien

Naturvern forbundet i Aust.Agder: Leder
Stig Olsen, tlf. p. 041 42983, 4934
Nesgrenda.

Naturvern forbundet i Vest-Agder: Leder
Torunn Kristiansen, tlf. p. 042 66082.
Boka 718, 4601 Kristiansand 5.

Naturvern forbundet i Rogaland: Leder
Anndi Lomeland Jacobsen. Kontor:
Asylgt. 1. Boks 441. 4001 Stavanger,
tIL 04 520894.

Naturvern forbundet i Hordaland: Leder
Kurt Oddekalv. Kontor: Jacobsfjorden
v/Tractauren, Boka 1201, 5001 Ber
gen, til. 05 313851.

Naturvern forbundet i Sogn og Fjordane:
Leder Stein Malkenes. tlf. p.
057 43523. Digerneset 40, 6900 Re-
ro.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal:
Leder Ola Fremo, tlf. arb. 072 18700.
Kontor: Sandvn. 12 b, 6400 Molde.

Naturvern forbundet i Ser-Trøndelag: Le
der: Sunni Hegle, TIf p. 07 990122.
Kontor: Dronningenagt. 33, 7012
Trondheim, tlf. 07 515224.

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag: Le
der Kjell Delbekk 077 44752.

Naturvern forbundet i Nordland: Knut Sør
gaard, tlf. p. 081 82293. Kontor:
Torgt 10. Boks 250 Bodø, tlf.
081 26033.

Naturvern forbundet i Troms: Leder Stig
Ulvang, tlf. p. 083 10129, Boks 924,
9000 Tromsø.

Naturvern forbundet i Finnmark: Anne Kan
Melbø. tlf. p. 085 99789. Seks 131.
9901 Kirkenes.

Natur og Ungdom: Leder Heidi Sørensen.
Kontor: Torggt. 34, 0183 Oslo, tlf.
02 364218.

Prosjekt miqevennlig OL-94: Olav Myrholt,
tlf. 062 63045. Boka 454, 2601 Lille
hammer.

Barentshavutvalget: Leder Bente Aa
sjord, tlf. 081 26033. Postadresse:
Boka 10, Steigen

Nordajoutvalget: Prosjektleder Stein
Fjeldstad, tlf. p. 05 297831. Post-
adresse: Fridalavn. 17, 5032 Minde

Leder

Hva nå, Anne?
enterpartiets bornhenedslag i Stor

tinget legger klare forpliktelser pa

partiet. «Vårt nei er et ja til noe

bedre» var Lahnsteins valgkamp-

slagord. Men Senterpartiet skal få

slite hardt for å gjøre slagordet til

noe mer enn ren svada.

For dersom Senterpartiet akter å dirigere Nor

ge i en annen retning enn det de kaller «det EF-

like samfunn», må partiet ty til helt andre prio

riteringer enn det vi har vært vant til fra den

kanten. Senterpartiets svik mot det klassiske na

turvernet har vært en tom i øyet på Naturvern-

forbundet i en årrekke. En god start i kampen

iOt det EF-like samfunn ville være en dugelig

dose med barskogvern, selv om dette antagelig

ville røske i ryggmargen hos de mange grunneie

re som nå inntar stortingstaburettene. Likeledes

regner vi med at partiet nå prioriterer artsvern fo

ran personlig profitt og sørger for et skikkelig

vern for de store rovdyra.

Oljeinntektene, som Senterpartiet hittil har be

nyttet seg flittig av, må selvsagt gå ned. Tempo

et i oljeutvinningen må ikke bare flates ut, men

reduseres dersom målet er å sikre ressurser også

for våre barnebarn og i tillegg snu utviklingen i
bærekraftig retning. Det betyr blant annet et krys

tallklart nei til oljeleting i Barentshavet.

I samferdselspolitikken holder det ikke å si nei

til motorveiprosjekter bare i Oslo-området. Hit

til har det sett ut som om Senterpartiet har ment

bilkjoring er ganske miljovennlig — så framt det

foregar i distriktene. Det er bare i områder der

det bor mange mennesker at bilen er miljøfiendt

lig. For utenforstående kan det synes som om

dette har vært et vikarierende argument for å

trygge næringsinteresser i utkant-Norge. Det skal

bli interessant å følge den samferdselspolitiske ut
viklingen i partiet.

Senterpartiet har seilt inn i det nye Stortinget

på en bølge av EF-motstand. Partiets skepsis til

EF-systemet deles av mange, også i miljøbevegel

sen. Men det er ingen hemmelighet at det for

mange miljovernere, særlig for dem som bor i ur-

bane strøk, kjennes svært ubekvemt å befinne seg

i politisk allianse med grunneiende bønder, kon

servative svovelpredikanter og ortodokse fiigfor

eningsfolk. Derfor er det helt avgjørende at de

krefter som framhever sitt nei som «et ja til noe

bedre» snart kommer fram med sitt alternative

samfunnssyn.

Vi har store forventninger, Anne! • GB

GAUPA: I Norge
regnes gaupa som
sårbar, men det er
svært usikkert hvor
mange som finnes.
Det offisielle tipset
er 300-400 dyr. Fra
februar neste år inn
føres



SKOGS
KATT ied Gaupa kan seennom både vegger og trær, sa folk i gamle dager. Sky, men skarpsynt som

den er, kan det godt hende atgaupa ser deg om du ikke ser den. Gaupa er det vanligste av våre

rçritgeri11i11 store
r reto dir det

kvo
teja%anested

> svært
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år man blir kjent
med dem, kan
gauper være
både høflige og
sjarmerende.

Det var antakelig derfor festglade
folk som vin guden Bacchus
m/frue, samt vår hjemlige Froya,
foretrakk å kjøre gaupe-spann
når de skulle hjem utpå morgen
kvisten.

Men gauper kan også ha en
gemen sans før humor. For noen
år siden skulle jeg hilse på Ivar,
den folkekjære hunngaupa til
den svenske førskeren Stefan
Jonsson. Pus kom, gned seg mot
gjerdet og mol som en kvern.
Men da jeg vel hadde lirket lan
ken ion for å klappe, eksploder
te tredve kilo katt i ansiktet på
meg med sjels-opprivende hyl.
Gjerdet holdt, men det tok tid før
jeg kom over hjertestansen. Da
forklarte Jonsson vennlig at det
var Molok jeg hadde møtt. Mo
bk var Ivars samboer, ikke så
glad i fremmede, men desto gla
dere i å lure besøkende amatører
til å tro at han var det...

Stillfarende spesialist
Nå er faren liten for at du skal få
lignende ubehag med gauper på
din neste skogstur. Selv om gau
pa er det vanligste av fastlands
Norges tre store rovdyr, fører
den en mer anonym tilværelse
enn hjorn og ulv. Den holder seg
helst i kratt og ur, og er en mester
i å stikke seg bort. Mange jaktlag
har gått rett forbi gaupa uten å se
den. Andre har næmest hatt den
på kornet, for så å se den for
svinne som en ånd i en ifilehaug.

Når de to—tre gaupeungene
blir fodt i april — mai, har mora
funnet et hortgjemt krypinn i
kronglete terreng. Her holder
ungene seg de første månedene
mens hun jakter alene. Ikke før i
desember er ungene helt avvent,
og kan bli med på sine første
jaktturer.

Den voksne gaupa er som alle
kattedyr en høyt spesialisert je
ger. De lange, kraftige bakheina
gjor den til en eksepsjonell hop
per. Horselen er glimrende og sy

net meget skarpt. I gammel tid
het det seg at gaupa så gjennom
både vegger og trær. Den jakter
alene, smyger seg innpå byttet,
tar det i to—tre digre sprang, og
dreper med ett eller få bitt. Jak
ten er effektiv og lite energikre
vende sammenlignet med for ek
sempel ulvens lange jag og nokså
upresise avliving, og gaupa slip
per å dele byttet med andre enn
eventuelt ungene sine.

Men spesialiseringen har også
en kostnadsside. I tillegg til yp
perlig fysikk krever den terreng-
kunnskap og erfaring. Hvis før
ste angrep hommer, har ikke
gaupa utholdenhet til å forfolge
byttet og få en ny sjanse. Og om
horslen er skarp, er den ikke sær
lig nyansert. Gaupa hører for ek
sempel ikke forskjell på en hubro
og sine egne parrings-hyl. Den
kan holde lange duetter gående
med den store uglen, tydelig
overbevist om at det er en el
skovssyk artsfrende den har med
å gjøre.

Lang læretid
De avvendte unggaupene er gan
ske store, men langt fra ferdige
jegere. I et forsøk slapp man en
slik ungdom løs på ei hone. Og
høna vant: Gaupa ble dypt rystet
ved synet av det kaklende dyret
og sprang og gjemnte seg. På det
te alderstrinnet har gaupa en del
erfaring med kjøttmat, men de
kan lite om byttevalg og jakttek
nikk, og de har ikke lært hvor
byttet står i hjemterrenget. Fort
satt har de fire—fem måneder
med livsviktig opplæring foran
seg.

Forst i denne tida fimger gjer
ne gaupemoren byttet uten å
drepe det, og slipper det los igjen
så ungene kan øve seg. Utover
vinteren begynner ungene selv å
ta mindre byttedyr, og rundt
mars kan de fleste klare seg no
genlunde på egenhånd, ca. 10
måneder gamle. På denne tida
trekker hunngaupa unna unge
ne for å parre seg på nytt. Men
vanligvis kommer hun tilbake og
passer ungene helt til nytt kull
kommer. Disse gaupeungene får

en klar fordel framfor dem som

må greie seg alene fia mars. Det
er også mulig at enkelte gaupe
mødre «sørger for» ungene mens
de selv er ute med kavalerer. En
kelte observasjoner viser at
hunngauper, som vanligvis dre
per et hytte ad gangen og fortæ
rer det helt, for parring har drept
flere dyr og latt dem ligge. Ung
ene har holdt seg i nærheten av
denne maten, og levd godt. Mo
ren har så sluttet seg til dem der
etter parringstida.

Høy ungedødelighet
At den lange opplærings-perio
den er viktig, viser Stefan Jons
sons sporinger av unger som
hadde mistet moren i løpet av
vinteren. Ungenes forste reak
sjon da moren forsvant var å bli
på stedet, slik de alltid gjør når
hunngaupa etterlater dem for å
gå på jakt. Over en uke kunne gå
for de prøvde å finne mat. Da
holdt de seg gjerne på små om
råder og spiste åtsler, søppel osv.
Jonssons sporinger viste at for
latte unger hadde en jaktsuksess
på bare seks prosent, mens voks
ne gauper får sitt bytte i so til 6o
prosent av forsøkene. De fleste
slike unger sulter fort ihjel, og
noen blir skutt fordi de blir ufor
siktige. De få som greier seg ført-
setter gjerne å være markert dår
ligere jegere enn gjennomsnittet.

Når de årsgamle ungene til
slutt blir jagd vekk av hunngau
pa, står de overfor en ny periode
med høy dodlighet. Da må de
ofte trekke ut av hunngaupas
«hjemme-område», og finne nye,
kanskje dårligere jaktmarker på
egenhånd. Slike unge, uerfarne
og ofte sultne streifdyr er sterkt
utsatt for jakt og andre usunne
ting.

Husker godt
Størrelsen på gaupenes hjemme-
område avhenger blant annet av
byttedyr-tettheten der, men ge
nerelt er de meget store. Enkelte
hanner har områder på opptil
200—300 kvadratkilometer, og
vintersporinger viser at det er
svært viktig å kjenne sitt eget om
råde. Byttedyr som rådyr står
gjerne på nokså faste plasser, og
gaupa kan være rimelig sikker på

a. finne hytte et slikt sted. Men
jakter den stadig på samme plass
vil bytte—tilgangen snart avta.
Gaupeoe patruljerer derfor jevn
lig over lange strekninger, og kan
gå «på runde» mellom jaktsteder
i sitt terreng. I løpet av en vinter
er ei gaupe kanskje innom hvert
sted bare to—tre ganger. De hos-
ter dermed forsiktig av «sine»
ressurser.

Antakelig har en erfaren gau
pe svært detaljert oversikt over
hele sitt terreng. Hukommelses
forsøk har da også vist at gauper
husket kombinasjoner i tre ti
mer, mens hunder husket dem i
en, og huskatter i en halv time.

Nær utryddet
l>å grunn av hardt jaktpress var
gaupa mer eller mindre utryddet
i Norge rundt 1930. Innvandring
fra Sverige førte til at den norske
bestanclen ble ansett som sterk
nok til å tåle jakt igjen i 1945. kn
mars 1992 ble gaupa nok en gang
fredet, i Norge sør før Nord
Trøndelag. Nordafor er vinter-
jakt fortsatt tillatt, slik det tidli
gere var i resten av landet også. I
Nord-Norge finnes det fortsatt
en rekke lokale skuddpremie
ordninger, som forvaltningen til—
dels mangler oversikt over. Det
er dessuten forholdsvis lett å få
fellingstillatelse, ettersom dette
ansvaret mange steder er lagt helt
ned på viltnemnd-nivå. Samtidig
mangler en gjennomført regis
trerings-ordning for felte gauper.

Det er svært usikkert hvor
mange gauper det er i Norge. I re
gjeringens rovviltmelding fra
1992 anslås totalhestanden til
300—400 dyr. Man vet ikke om
den er i fnml- eller tilbakegang. I
arbeid for å skaffe bedre tall er
imidlertid i gang. Direktoratet for
naturforvaltning (DN) koordine
rer denne undersøkelsen, som
består av registereringer i Nord-
og Sør-Trøndelag, Hedmark og
Oppland, samt spørreundersø
kelser i en rekke kommuner
utenom disse fylkene. Nye tall
skal være klare før årsskiftet.

Kvotejakt
Gode hestandstall er svært viktig
i førbindelse med overgangen til
kvotejakt på gaupe fra neste >

«Da jeg vel hadde lirket lanken
inn for å klappe, eksploderte
tredve kilo katt i ansiktet på meg
med sjels-opprivende hyl.»

SJELDENT BILDE: Naturfotografen Jon Østeng
Hov tok i 1979 dette bildet av en gaupe med

et rådyr den har tatt, trolig det første bilde
som er tatt av viii gaupe i Norge.
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jaktsesong, som varer fra i.

februar til 31. mars. Da skal de re
spektive fylkesmennene fastsette
kvoter for jakten. Under kvote-
jakten skal alle fellinger rappor
teres til fyllcesmannen, slik at det
blir ført fullstendig statistikk.

Forsker Tor Kvam ved Norsk
institutt for naturforskning
(NINA) i Trondheim, som har to
gaupeprosjekter i gang, mener
anslaget på 300—400 dyr er tatt ut
av lufta.

— Vi har ikke gode bestands
tall, fordi det aldri har vært be
vilget penger til det, sier han.

Kvam mener sikre bestands
tall krever registreringer over
lang tid, og i alle fall mer enn en
sesong.

— Gaupa ferdes over store om
råder, og i år med snofattige vin-
tre er det lite spor å se. Derfor er
det meget tvilsomt om de regis
treringene som skal gjøres i vin
ter gir gode tall, men de vil være
bedre enn det vi har nå. Nå har
vi jo ingenting, sier Kvam.

NINAs arbeider med å sette
radiosendere på gauper, uten at
det har lykkes hittil. Dette pro
sjektet skal gi svar på hvor store
områder gaupa bruker, matva
ner og adferd. Samtidig har
NINA er prosjekt der innleverte
skrotter av skutt gaupe undersø
kes. Det har vært i gang siden
1960, og gir mulighet til å under
søke utviklingen i bestanden.

Kvam mener gaupebestanden
er god, og at den tåler dagens
jakt.

I Sverige, som i utangspunk
tet hadde langt flere gauper enn

Norge, gikk bestanden betrakte
lig tilbake mellom 1975 og 1985.

Det antas at årsaken var en kom
binasjon av jakt og reveskabb.
Gaupa ble derfor fredet i meste
parten av Sverige fra 1986, og to
talfredet fra 1991. llestanden an
sees fortsatt som svak, kanskje
200 dyr.

Også i Norge er det påvist
skabb på gaupe, på svært få dyr,

og forsker Tor Kvam mener den
har hatt liten betydning.

regne med en ikke ubetydelig
ulovlig jakt, også i Sør-Norge. I
tillegg dekker den tillatte vinter-
jakten i Nord-Norge en periode
hvor unggauper fortsatt er av
hengige av mora. Når hunner
skytes må man derfor regne med
at et betydelig antall unger også
stryker med. Både svenske og
norske erfaringer viser at gaupa
kan være svært sårhar for jakt,
men DN tror ikke det er fare for
utryddelse i Norge.

Det er forhåpentlig riktig a
gaupa ikke er i direkte fare i Nor
ge. Men DNs egen klassifisering
av arten, det tynne materialet
som ligger til grunn for bestands
anslagene og den generelle erfa
ringen med norsk rovvilt-for
valtning, burde mane til
forsiktighet. Føre-var-prinsippet
bor komme ogsä norsk rovvilt til
gode. •

GOD JEGER: Gaupajakter
alene. Den smyger seg
innpå byttet, tar det i to—tre
digre sprang og dreper med
ett eller få bitt. Denne gau
pehunnen er tam, men på
ute i det fri i anledning
fotografering. (Foto: Arne
Nævra)

FÅ

FULGTE
KURT

Naturvernforbundet
Hordaland har bare fått

16 utmeldelser etter at
den tidligere lederen

Kurt Oddekalv ble eks
kludertpå Naturvern-
forbundets landsmøte
24. juni i år. Laget har

fått nzinst 25 nyinnmeld—

iv i samme periode.

C N&M • JON KNUT
BERG

Natunrernforbundet

i
Hordaland (NUH)
har totalt rundt 4000

medlemmer. Kurt-effekten har
dermed vært minimal.

Men NUH har en økono
misk arv fra Kurt-perioden
som er lite oppmuntrende. La
get har 700 ooo kroner i ube
talte regninger og bare 200 000

kroner i aktiva. I skrivende
stund pågår forhandlinger med
kreditorene om frivillig akkord,
og det ser ut til å gå bra. Blant
annet vil skattemyndighetene i
Bergen ettergi 40 000 kroner.
Naturvernforbundet sentralt
har gitt NUH et lån på 200 000

roner, 8o ooo kroner i opp
startingsstøtte og 43 000 kroner
i lønnstilskudd.

NUH har permittert alle
prosjektansatte. Nå er bare ån
ansatt igjen på kontoret i Ber
gen.

NUH har nå tre like-
verdige ledere, med
hvert sitt ansvarsområ
de. Amund Måge har
ansvar for økonomien.
Han sier til N&M at NUH flirst
kan komme på offensiven når
de økonomiske problemene er
løst. Kraftledninger og veisaker
vil stå sentralt i lokallagets vi
dere arbeid.

— Vi har vært gjennom en
dramatisk periode. En stund
var det fare fbr at hele fylkesla
get skulle bli meldt ut av Na
turvernforbundet. Nå er det en
befrielse for organisasjonen at
Kurt Oddekalv er ute, sier
Amund Måge.•

lngeborg gir svar!
I denne spalten kan du
rette spørsmål om alt du
lurer på Ofll miljø til fag-
konsulent Ingeborg Kun
gen i Naturvernforbundet.
Skriv til Natur & Miljø,
Postboks 2113, Grünerløk
ka, 0505 Oslo. Merk konvo
lutten «Ingeborg svarer».

Hva
slags
do?
•• Vi er to Jåmilier
som har kjøpt oss et
gammelt sommerhus.
Huset er ikke tilknyttet
kommunal kloakk og vi
lurer nå på hva slags do
vi skal velge. Biodo,
gammeldass og bottedo
er alternativer som har
vært diskutert. Kan du
hjelpe oss med informa
sjofl?
KRAwR0FAMI-

og grunnvannsspeil er
stor og massene er rela
tivt fine (sand/slit), kan
både gammeldass og
bottedo være et miljø
messig godt alternativ.
Dersom dere velger bio
do, vil jeg anbefale dere
å ta kontakt med fag-
konsulent Øystein Eng-
en ved JORDFORSK på
telefon 64 94 8i 00. Han
har hovedansvaret for
testing av biodoer her til
lands og kan sannsyn
ligvis gi gode tips om
valg av biodotype.

Ja, det er riktig at de or
dinære lysstoffrørene
inneholder kvikksølv og
at de derfor er definert
som spesialavfall. Miljø
verndepartementets
forskrift om leverings
plikt, innsamling, mot-
tak og behandling/dis
ponering av visse
grupper spesialavfall sier
at bedriften din har leve-

dende 10 mg kvikk
sølv/rør) i året. Til
sammenlikning ble det i
Norge i 1988 forbrukt ca.
sju millioner kvikksølv
holdige Iysstoffrør og
dermed produsert 70 kg
kvikksølv per år. Kvikk
sølv er av Statens foru
rensningstilsyn rangert
blant de miljøgiftene
som har størst betyd
ning i Norge.

Det er sannsynligvis
ikke mange bedrifter
som i henhold til Miljø
verndepartementets for-
skrifter har leverings
plikt for sine lysstoffrør.
Likevel mener Natur
vernforhundet at det er
viktig å levere kvikksølv
holdige lysstoffrør til
gjenvinning. Både Oslo
Renholdsverk og Bæ
rum kommunes reno
vasjonsavdeling er tyde
ligvis av samme
oppfatning og har der-

for mottak for lysstoff
rør til gjenvinning en
nøm sine miljøstasjoner.
Bergen Lysverker samler
også opp og sender lys
stoffror og såkalte
kvikksølvdamplamper
(gatehelysning) til gjen
vinning. Onsker du å
vite mer om innsam
lingssystemer for lys
stoffrør andre steder i
landet vil jeg anbefale
deg å ta kontakt med
NORSAF på telefon
2273 o8 40.

Kan
Domestos

erstatte
Klorin?
I For omtrent et
års tid siden intro
duserte Den ofa og
Lilleborg et erstat
ningsprodukt til

Klorin: Domes
tos Fresh. Er
dette virkelig et
miljomessig
bedre produkt
enn Klorin og

hvordan virker det?
HANNE, HAMAR

Ja, Domestos Fresh er et
miljømessig bedre pro
dukt enn Klorin. Årsa
ken er at Klorin har en
aktiv bestanddel kalt na
triumhypokloritt. Det
har ikke Domestos
Fresh. Når du bruker
Klorin med natriumhy
pokloritt, dannes det en
rekke forskjellige Mor
forurensninger. Den ak
tive hestanddelen i Do
mestos Fresh derimot er
hydrogenperoksyd. Hy
drogenperoksyd er et
kraftig olcsydasjonsmid
del som under bruk
danner vann og oksy
gen. Hydrogenperoksyd
virker desinfiserende
ved at det ødelegger cel
lemenlbranen til mikro
organismer. Oksyda
sjonsprosessen som
hydrogenperoksyd for
årsaker virker også ble
kende ved at fargestoffer
brytes ned.

Grønn hverdag

IDYLL: Gaupeungene blir født i april — mai, helst i ulendt og kronglete terreng.
Først i desember er de awent og kan bli med på sine første jaktturer. Disse gaupe

ne er tamme, slike bilder av vill gaupe er aldri tatt i Norge. (Foto: Arne Nævra)

ringsplikt dersom den
gjennom lysstoffrorene
kvitter seg med mer enn
én kg rent kvikksolv per
år. Det vil i praksis si at
bedriften har leverings
plikt hvis den kvitter seg
med mer enn mo ooo
lysstoffrør
(inne—

Sårbar art
Direktoratet for naturforvaltning
(DN) klassifiserer gaupa som
«sårbar» og et av landets 14 mest
truede pattedyr. DN antar at jakt
er den viktigste negative



Portrettet: MAGNE MID1TUN

Mennesket er
uttriettelig. Hvordan stoppe

begjæret, få til måtehold, det er den store utfordringen, sier

Magne Midttun, en veteran i Naturvernforbundet med i års

fartstid som generalsekretær.

N&M • RAGNHJLD SVED 0

M
EGET M0TSTREEENDE går Magne Midttun

med på å bli inten’juet. Verken 25 års

arbeid i Naturvernforbundet, de første
15 uriasposten, 7o—årsdagen like om hjørnet eller
landsmotets utnevnelse av ham som æresmedlem
i sommer er grunn nok, mener han selv.

Æresmedlemskapet hadde han forøvrig frabedt
seg skriftlig, av prinsipielle grunner, da han ble fo
reslått noen år tidligere. «Jeg er sterkt brydd, og ber
om at forslaget ikke fremmes. Arbeidet i Natur
vernforbundet har vært mitt levebrød, og det er
ikke forenlig med æresmedlemskap», skrev han den
gang. Like fullt valgte årets landsmøte å ære Midt
tun på denne måten.

— Jeg liker det ikke, sier Midttun, og mener både
æresmedlemskap og intervju, men tar likevel imot
N&M i hjemme i Rykkin i Bærum.

Her bor han, nøkternt, i brunbeiset rekkehus,
med kona Jutka, dachsen Lotta, foxterrieren Ruf
fen, masse bøker og blomstrende begoniaer. 70-

åringen er fortsatt rank og høyreist, med en frodig
grå hårmanke.

Som pensjonist er han altfor lat, bedyrer han
selv, men i skrivestua på loftet bruker han dagene

på «evighetskapitlet»: Sammen
fatningen av farens mange dag
boksnotater i et eller flere bok-
verk, til glede for den øvrige
familie. «Livsminne» blir det
kanskje hetende. Og ledig blir
han ikke med det første, hittil har
han kommet til året 1913.

FAREN, 50M VAR FvLKE55K0G-

MEsTER i Telemark i mer enn 40

år, betydde mye for Midttuns en
gasjement for naturen. Han lær
te guttungen om balansen i na
turen, om samspillet mellom
artene i finstemt system, utviklet
gjennom tusener av år. — Far var

okolog lenge før ordet var laga, forteller Midttun.
Selv ble han også en ivrig jeger, og felte både elg

og småvilt. Men interessen for jakt har han mistet,
og det skyldes ikke bare sviktende helse.

— Det er blitt vanskeligere å drepe. Tanken på dyr
du har skadeskutt sitter i meg. Men naturen er bru
tal og hard, det ene lever for det andre. Jeg finner
trøst i et dikt av Tor Jonsson, sier han, og siterer fra
minnet:

Egfann ei Jjør og ein flekk med blod.
— Naturen er god —

Alle haustar den gode grøde,
sume freden og andre føde.
Det skin ei sol over alle.

Natnren klappar med orneklo.
— Naturen er god —

I kvart sekund går ei livssol ned
og ankar summen av evig fred.
Gravferdsklokka og gIederusen
er blanda saman i skogasusen.
Der døden stogga eit hjarteslag,
veks ein liljekonvall i dag.

EGENTLIG VAR DET en jobb med vilt- og dyreliv
Midttun hadde tenkt seg, og han tok viltstellskole
i Sverige.

— Dette var lenge før vi hadde en viltforvaltning i
Norge, men jeg regnet med at vi før eller senere vil
le trenge et skikkelig viltstell. Det holdt stikk, men
det ble en lang prosess, forteller han.

Omstendighetene gjorde at han i stedet ble skog-
bruker i Østerdalen, der den første kona var skog
eier. I 1953 ble det holdt en stor skogbruksutstilling
på Elverum, og da fødtes tanken om at skogbruket,
jakten og innenlandsfisket skulle få sin egen kul
turinstitusjon. I noen sene nattetimer året etter, på
Hotel Central, var Midttun med på stifte Norsk
Skogbruksmuseeum, nå en anerkjent attraksjon.

— Vi hadde ikke penger, ikke tomt eller noen >

VETERAN: I
sommer ble

Magne Midttun,
Natuniernfor

bundets gene
ralsekretær i

15 år, utnevnt
til æresmedlem

i forbundet.
(Foto: Rune

Lislerud/
Samfoto)

0

66 Det farlige i
dag er at natur- og
miljøvern er popu
lært. De kreftene
som står imot syns
ikke så godt, men
de er virksomme
for det
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ting. Jeg ble valgt til formann i styret, og
satt i åtte år. Som med alt kulturarheid gikk
det tregt. Men museet vokste bit for bit, og et
terhvert kom det også inn på statsbudsjettet.

Ildsjelene bak tok fantasifulle metoder i
bruk for å skaffe penger til det nye museet.
«Tommerpost» var en av dem. l3lant stokke
ne som ble flotet til trelastbrukene dukket det
opp noen som skilte seg ut. De var grønn-
malte i endene og inneholdt brev med opp
fordring om stotte.

TILBAKE I OSLO, efter årene i Østerdalen, uten
jobb og penger, måtte Midttun finne noe å
gjøre. Det ble opptakten til et langt engasje
ment for naturvernet.

— Jeg hadde vært medlem i Naturvernfiw
bundet siden 1949, hadde sågar vært ulønnet
sekretær for formannen en sommer. De som
styrte med naturvernet den gangen hadde
ingen hjelp, og det ble ingen fart i
sakene. Det var mange som ønsket
endring, at Naturvernforhundet
skulle bli en organisasjon i pakt med
tiden. Vi savnet bevisstheten om det
samspillet i naturen som vi var så
opptatt av, forteller Midttun.

I 1963 ble så det moderne Natur
vernforbundet etablert. Landsfore
ningen for naturvern, en sammen
slutning av kretsforeningener, ble
omdannet til en organisasjon med
‘lkeslag og hovedsete i Oslo, ledet
av en generalsekretær, det ble Magne Midt
tun.

— Jeg hadde kanskje gjort meg litt bemer
ket. I 1962 var jeg sekretær før aksjonen Bruk
naturvett. Der hadde vi hatt en krønerulling,
og gjennom den hadde jeg navnet påo 000
personer som hadde bidratt. På forbundets
lille krypinn satt kona og jeg og skrev konvo
lutter og ba om støtte. Styret hadde garantert
for en kassakreditt på 50 000 kroner, og vi
kunne betale de første lønningene. I begyn
nelsen av 1964 kom tidsskriftet Norsk Natur,
med Ragnar Frislid som redaktør, forteller
han.

Den gang hadde forbundet omlag Boø
medlemmer. Etter Midttuns brevaksjøn had
de øøo betalt kontingenten på ti kroner.
Midt 1970-tallet var medlemstallet økt til
30 000.

I DE OPTIMIsTISKE og driftige 6o-ifra var det
ikke nettopp nullvekst og måtehold folk vil
le høre om. Budskapet om økøsamfunnet,
med et forbruk på det nivå som naturen kan
tåle, irriterte og provøserte.

— De første to—tre årene ble vi møtt med
velvilje. Det er så mye søppel overalt, det er
fint vi får en organisasjon til å pelle papir, sa
folk. Men så begynte man å forstå at vi var
farlige, at vi ville gripe inn i økonomien. I)a
skulle man ha seg frabedt de rabiate domme
dagsprøfetene!

— Utover i 6o-åra ble vi møtt med kulde.
Spesielt fra det hold som representerte næ
ringsinteressene var motstanden påtakelig.
Senere fikk vi årene med det jeg kaller høy
rebølge, pippen gikk ut av naturvemet. Slut
ten av 7o-åra og begynnelsen av So-åra var en
vanskelig tid.

— l)et store problemet i naturvernet var at vi
ikke snakket samme språk, et språk folk kun
ne skjønne. Det støre flertallet levde innen
rammen av det vi kan kalle vekstfilosofien.
Velstanden vokste raskt, alle ville ha biler, ra
dio, TV. Vi ville fremme måtehold, og vi måt
te si det på en måte som irriterte. Og når du
stadig framstår som en som irriterer, skal du
ha hard hud til å tåle motstanden. Og det har
jeg egentlig ikke, sier Midrtun.

Uviljen mot det ubehagelige budskapet
kunne gi seg de underligste utslag. Det var lett
å bli uthengt før bagateller øg uvesentlighe
ter. Da generalsekretæren en gang hadde be
skåret noen husker for å slippe lyset inn i ha
gen, kunne Dagladet førtelle at Magne
Midttun drev fiatehøgst i Rykkin. Billedbla
det NÅ bragte historien videre under tittelen
«Trusselen fra Øst», med henvisning til Midt
tuns ungarske kone!

— DET 1ARLIc;E I DAG er at natur- og miljø
vern er populært. De kreftene som står imot
synes ikke så godt, men det er like virksomme
for det.

Det første det ((nye» forbundet tok fatt på
var arbeidet med lovverket, å skaffe gode
verktøy i miljøkampen.

— Selv om intensjonene var aldri så gode,
var lovverket for dårlig. Den gamle natur
vernloven hjemlet ikke adgang til å etablere en
skikkelig naturforvaltning, forteller Midttun.

Etterhvert kom resultatene, i form av en
rekke nye lover, naturvernloven, viltloven,
forurensningsloven og flere, og naturverner
ne fikk nye redskaper til rådighet. I 1972 ble
Miljøverndepartenientet opprettet, også det
en seier for naturvernerne.

Samtidig sloss forbundet innbitt mot den
omfattende vassdragsutbyggingen på den ti
den.

— Vassdragkampen varte lenge øg var seig.
Kanskje er den ikke øver ennå, selv om den
siste verneplanen er vedtatt. I alle fall må
Tovdalsvassdraget først få varig vern, sier
Midttun.

Mange verdifulle vassdrag gikk tapt, men
naturvernerne kunne også innkassere noen
seire. Avslaget på NVEs søknad om å bygge
ut Veig-Dagali og opprettelsen av Hardang
ervidda nasjonalpark like efter var en stor sei
er. Ordkrigen var frisk. Utbyggerne argu
menterte med tapte inntekter i flere hundre
millioners klassen. Naturvernforbundet svar
te med å sammenlikne denne måten å skaf
fe inntekter på med det å sende kona på gata
før å tjene penger.

GULNEnE AVI5UTKLIPP forteller at et hoved
anliggende for Naturvernførbundet øgså for

ao år siden var å stoppe den materielle vek
sten i den rike del av verden. ((Vårt adferds
mønster er på kollisjonskurs med virkelighe
ten», sa Midttun til Teknisk Ukeblad i 1975.

Dette er han like opptatt av i dag.
— En ting som stadig feies under teppet, det

skyldes vel at det er et vanskelig tema, er be
folkningsøkningen globalt. Så høyt som an
tallet mennesker på Moden er, kan ikke jeg
begripe hvordan utviklingen kan være såkalt
bærekraftig. Selv om vi delte, og vi gikk til
bake til forrige århundres levestandard, tror
jeg vi likevel ville ha sult og underernæring
over store deler av Moden.

— Mennesket er umettelig. Hvordan stop
pe begjæret, få til måtehold, det er den store
utfordringen. Man innførte begrepet vekst og
vern, som er det reneste sludder. Jeg tror det
te med >bærekraftig utvikling» er det samme.
Forbruket må ned. Og ettersom energi står

bakom alt, er det soleklart at vi må
begrense vår energibruk, sier han.

TIDLIGERE MEDARBEIDERE snakker
varmt om den tidligere generalse
kretæren. De forteller om mann
med en enestående evne til å enga
sjere og begeistre; klar og brillant.
Glad å fortelle vitser og historier,
og å deklamere dikt — fra minnet og
med stor patos.

— Han banket utholdenhetsprin
sippet inn i oss, vi måtte stå på, ikke gi oss.
Han hadde da også noen av de mest trofaste
medarbeiderne. Og mange av dem som nå er
i ledende stillinger innen miljøforvaltningen
hadde på en eller annen måte vært innom
Magne. Det forteller noe om den oppdragel
sen vi fikk, sier en av dem som var med på
1960- og 70-tallet.

Når han skal forklare hvordan han selv
hentet krefter til 25 års arbeid for naturver
net, nevner han en god kone og kjekke ung
er som kanskje det viktigste.

— Gode venner kommer også høyt på sti-.
gen. Dessuten har jeg hatt evnen til å gled! 3
meg over fin diktning. Og hardingfela. Som
telemarking er jeg født med fela.

Mer uventet er det kanskje at den tidlige
re generalsekretæren har en fortid som ral
lykjører, selv om det ble med ett løp. En venn
var ivrig bilkjører og påmeldt til Rally Mon
te Carlo. Da annenføreren falt fra, steppet
Midttun inn. Fransk kunne han, det som
skulle til var et lynkurs i billcjøring.

— Jeg vet hva det vil si å vinne Monte Car
lo, forteller han lurt.

—Vi kjørte over målstreken, badet i ftlmlys
og ble møtte av pene jenter med digre blom
sterbukker, mens kameraene rullet. Men
plutselig sluknet alle lys og jentene forsvant.
Det vi ikke var klar over da, var at alle som
fullførte denne etappen ble fotografert, for
di man visste at blant de som fullførte var det
en kommende vinner. Selv kom vi langt ut i
leksa. Men det var moro likevel, sier Midt
tun, men skynder seg å legge til:

— Jeg er såvisst ikke ufeilbarlig. Både som
bilist, skogbruker og jeger har jeg mine syn
på skogen.

Yor det første
er vassdragene i ver
neplanen juridisk sett
bare vernet mot kraft-
utbygging. Allerede da
den første vernepla
nen ble vedtatt i 1973

var Stortinget klar
over at dette ikke gir
god nok beskyttelse.
Det ba derfor regje
ringen legge fram et
forslag til hvordan
man
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OLJEFRAKT: Et skip på vei ut fra Mongstad. Hvert år fraktes 36 millioner tonn ojje,

a. . -

bensin og diesel inn og ut fra raffineriet Dette gjør Mongstad til Europas nest største havn.

Døgnet rundt anløper skip Mongstad,
fullastet med råolje, bensin eller di
esel. 36 millioner tonn olje fraktes

hvert år gjennom skjærgården til og fra olje-
raffineriet nord for Bergen. Det tilsvarer vel
tusen kilo olje i sekundet.

Mongstad er Europas nest største havn,
målt i fraktvolum. 1687 skip gjestet raffineri
et i fjor. 220 av dem var på over ioo 000 tonn.
I år kan antall skip komme over 1700. Om
rådet rundt oljeterminalene
Mongstad og Sture er av de
sjøområdene i Norge der
det er størst risiko for alvor
lige ulykker, ifølge Kystdi
rektoratet.

Mon gstad - raffineriet
brer seg ut over et stort om
råde. Det består tilsynela
tende av en mengde små og
store rør og tynne piper.
Rørene munner ut på hav
na, der de betjener skip som

ligger til kai. Du ser ikke oljen, men kjenner
den kvalmende lukten.

Kommer du et stykke utover i skjærgården,
glemmer du fort både bensinlukt og rørspag
hetti. Her er det måkeskrik, en og annen fis
kebåt, ferje eller supertanker, nakne holmer
og friske bølger, fyrlykter og sjohus. I nærhe
ten ligger et område som i vår fikk status som
internasjonalt sjofuglreservat. Da et offentlig
utvalg skulle beskrive området, forlot det den

minimale.

N&M JON KNUT BERG
og MARIT HOMMEDAL (foto)

hyråkratiske stilen: Oljeterminalene Sture og
Mongstad, ytterst i skjærgården sør for Sot’
netjorden, ligger i noe av det mest na
skjønne i Norge, het det.

Utvalget pekte også på hvor viktig fiskeri-
ene er for området rundt Mongstad. Her er
det rundt 7° oppdrettsanlegg for laks og ør
ret. Årlig produksjonsverdi er nesten en mil
liard kroner. 300 mennesker er sysselsatt. Det
tradisjonelle kystfisket utgjor rundt 8ooo

tonn til en verdi av 30 mil
lioner kroner.

«Oljeforurensning på
disse stedene vil kunne få
store skadevirkninger både
på kort og lang sikt,» skrev
utvalget.

Gjort mye
Statoil og iriyndighetene
har gjort mye flir å bedre
sikkerheten ved innseiing
en til Mongstad. Havne-

kaptein Kjell Heggertveit på Mongstad ut
stråler ro og trygghet. Men han sier likevel at
j n kan garantere at det ikke skjer ulykker.

tiltakene som er gjennomført ved Mong
stad og Sture, kan være gode eksempler for
andre kai- og terminaleiere:

• Losplikt: Alle skip
over 4000 bruttotonn som
skal inn til Mongstad og Stu
re må ha los ombord. Det
har myndighetene bestemt.
I tillegg krever Statoil at alle
utenlandske skip skal ha
med los. Skipene får også til
bud om å få los sendt ut med
helikopter, slik at de får hjelp
for de kommer inn i selve
skjærgården. Alle båter over
6ooo bruttotonn skal dessu
ten ha taubåt. En spesialbygd
eskortetaubåt er nå fast sta
sjonert på Mongstad.

• Miljoavgifter: På terminalen på
Mongstad er det innført såkalte differensier
te avgifter, det vil si at miljøsikre skip, med
atskilte ballasttanker og/eller dobbelt skrog,
betaler lavere havneavgift enn andre. Det kan

innebære 40 ooo kroner i avslag for et skip
på 100 ooo tonn. På den måten blir ikke mil
jøsikre skip straffet økonomisk selv om de har
mindre lastevolum enn vanlige skip.

• Traflkksentralen
på Fedje er et overvåknings
tårn, med omtrent samme
funksjon som et flytårn. Sen
tralen er bare ett år gammel.
Den ble betalt av Statoil og
Hydro, mens avgifter fman
sierer driften. Traflkksentra
len har et avansert data- og
radarsystem. Alle skip som
skal inn til Mongstad eller
Sture må varsle sentralen en
time før de kommer inn i
området. To trafikldedere
følger nøye med på skipenes
bevegelser. Radar sørger for
at alle skips posisjoner vises
kontinuerlig på skjermene >

MONGSTAD (Natur & Miljø): En hundretonns olje-
tanker på grunn i skjærgården utenfor Mongstad er

marerittetfor lokalbefolkning og naturvernere. De har
Braer-forliset ved Shetland. januar i år friskt i min
ne. Skipet kom fra Mongstadfullastet med olje. Men
Statoil Mongstad har noen av verdens strengeste sik
kerhetskrav, og ledelsen mener sjansene for uhell er

FORLIS: Braer gikk på grunn ved Shetland 5. januar i år. Skipet kom
direkte fra Mongstad fullastet med ojje. Ulykken kunne ha skjedd i

skjærgården ved Mongstad. (Foto: Mark Edwards/Samfoto)
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i traflkksentralen, og i tillegg har vaktsjefene
telefonkontakt med skipsføreren. Fra tårnet
på Fedje kan trafikklederne blant annet gi råd
om seilingsleder og avverge kollisjoner.

Alle ulykker og nesten-ulykker blir regis
trert på data ved Trafikksentralen på Fedje.
Samtaler og posisjoner er lagret. Opplys
ningene blir sendt til Kystdirektoratet, som
analyserer hendelsesforløpet.

Kartsystemet, fyrbelysningen og merking
en er også forbedret i dette området.

• Inspeksjon: Statoil foretar en egen
inspeksjon av alle skip som selskapet leier inn
til frakt av olje og oljeprodukter. Dette kom
mer i tillegg til undersøkelsene som klasse-
selskapene har foretatt før de har gitt sertifi
kat til skipet. I fjor avviste Statoils inspektører
61 prosent av alle skip de undersøkte.

Selskapet foretar også en sjekklistekontroll
ved hvert anløp til Mongstad. Hittil i år er tre
skip avvist ved terminalen. Avvisningsgrunner
kan være mangelfull fortøyning, oljerester i
pumperom, dårlig vedlikehold av instrumen
tene ombnrd og manglende sikkerhetsutstyr.

Skulle det likevel skje en ulykke, har Sta
toil oljelenser klare på havnen.

Vanntett?
Sikkerheten kan virke imponerende. Statoil
Mongstad har fått skryt, selv fra naturvern-
hold. Men holder det?

Det siste året har det vært to nesten-ulyk

ker ved Mongstad. Den siste var 6. juli i år,
da to skip holdt på å kollidere like ved termi
nalen. Tykk skodde gjorde at skipene bare var
hundre meter fra hverandre før det ble tatt
affære. I desember i fjor var et skip en hårs
bredd fra grunnstøting.

Ved trafikksentralen på Fedje har trafikk-
lederne flere eksempler på uregelmessigheter.

— Under stormene på Vestlandet i vinter,
oppga et bulkskip helt feil kurs. Skipet had
de kurs rett mot land. Vi fikk geleidet skipet
inn på riktig kurs igjen, forteller trafikkieder
Oddvar Bildøy på Fedje.

Bildøy kan også fortelle at det hender at
utenlandske skipsførere spekulerer i å slippe
unna losplikten.

— De venter lengst mulig med å bestifie los,
og i enkelte tilfeller slipper de unna, fordi de
varsler for sent, sier han.

Det finnes ingen muligheter til å straffe
skip som på denne måten overser reglene.
Bildøy mener disse skipene burde fått en til
leggsavgift.

Avdelingsdirektør Svein Ording i Kystdi
rektoratet var leder for et offentlig utvalg som
kom med en rapport om sikkerheten til sjøs

tidligere i år, Til N&M sier han at
mye er gjort for å bedre sikkerhe
ten ved Sture og Mongstad.

— Men vi følger hele tiden med
hvordan de ulike leddene i
sikkerhetsarbeidet fungerer s
men. Det er viktig at ansvarsfor
holdene er klare i krisesituasjoner,
sier Ording.

(leir Stevnebø, som er operativ
leder ved Trafikksentralen, sier
det slik:

— Vi kan aldri gardere oss helt
mot ulykker, selv med det mest
avanserte utstyret for trafikkover
våkning. Vi kan ikke gjøre noe
med skipenes tekniske innretning
eller mannskapets kvalifikasjoner,
sier han.

Tar det rolig
Ordfører Erling Walderhaug på
Fedje har vært statslos i dette om
rådet siden 1976. Han er ikke sær
lig engstelig for at det skal skje en
skipsulykke her.

— Det har skjedd store forandringer siden
Mongstad ble etablert i 1976. Det har blitt
mye mer trafikk, og skipene har blitt større.
Nå er det ikke sjelden at et skip på ioo 000

tonn glir forbi. Men Mongstad gir aktivitet
og arbeidsplasser til Fedje, og sikkerheten er
blitt sterkt forbedret de siste årene. Vi går
ikke rundt til daglig og tenker på risikoen for
en ulykke.

Men ordføreren forteller at Fedje-beboer
ne har Braer friskt i minne. Den kom jo fra
Mongstad da den havarerte ved Shetlands

ne.
På trafikksentralen på Fedje er kikkerten

stilt inn på et skipsvrak som ligger tvers over
fjorden. For halvannet år siden fikk contai
nerskipet Scan Lifter motorhavari her. Det
drev inn mot land og brakk til slutt i to. Lett
dieselolje lakk ut og fordampet.

Nå ligger skipet der som en påminnelse
om at det tross alle foranstaltninger kan skje
uhell også ved Mongstad. Men mange fore
byggende tiltak som kan gjennomføres ligger
utenfor Statoils ansvarsområde. Nasjonale og
internasjonale myndigheter kan gjøre langt
mer enn i dag for å forebygge katastrofale
skipsforlis.•

NESTEN-ULYKKER: I løpet av
det siste året har det vært to

nesten-ulykker ved Mongstad. I
sommer var to skip nær ved å

kollidere like ved terminalen.

F..
:

HAVNESJEFEN: — Vi kan aldri gardere
oss hundre prosent mot alvorlige

skipsuhell, sier havnekaptein Kjell
Heggertveit ved Statoil Mongstad.

TRAFIKK: Den moderne trafikk
sentralen på Fedje ovenjåker all tra

fikk til og fra Mongstad. Stadig
oppleves uregelmessigheter. Her er
operativ leder Geir Stevnebø (t.v.) og

trafikkleder Edgar Monge.

ORDFØRER OG LOS: Erling Walderhaug på Fedje
ved Mongstad sier at lokalbefolkningen på øya har

Braer-forliset utenfor Shetlandsøyene friskt i minne. Oljeutslipp tredoblet
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nnrapporterte oljeutslipp til
Statens forurensningstilsyn
(SFT) økte fra 65 i 1982 til 196

i 1992, viser delvis upubliserte
tall. Ifølge FNs sjofartsorganisa
sjon IMO utgjør driftsutslipp to
tredeler av alle oljeutslipp fra
skip, mens ulykker forårsaker
bare én tredel.

SFT mener at manglende
mottaksordninger p land for øl
jeavfall fra maskinrom er hoved
årsaken til at det er så store
driftsutslipp. Det er vanlig at
skip rett og slett dumper oljeav
fallet i havet.

Etter initiativ fra Naturvern-
forbundet og Norges Rederifor
bund arbeider Sjøfartsdirektoratet nå med et
nytt mottakssystem for avfall fra skip. Dette
kan bidra til å redusere driftsutslippene. Men
hva kan gjøres med oljeutslipp som følge av
forlis og havari?

Vanry
Flere store skipsuhell har bragt skipsfarten i
vanry. Når det skjer store ulykker, blir det ofte
fokusert på dårlige skip, inkompetent mann
skap og språkproblemer. Samtidig pågår det
et kontinuerlig arbeid for å forebygge skips
ulykker. Internasjonalt skjer dette i IMO. Her
arbeides det blant annet med mi
nimumskrav til klasseselskapene,
til standarden på nye skip, til ut
danningen og med å gjøre be
fraktere og lasteeiere økonomisk
medansvarlig ved skipsulykker.

Men de enkelte nasjonene kan
gjøre mye på egenhånd. Nylig
kom en rapport fra det såkalte
Ording-utvalget om sikkerheten
langs norskekysten. Dette utval
get ble nedsatt av regjeringen for
å kartlegge kysten og foreslå fo
rebyggende tiltak. Leder for ut
valget var Svein Ord ing, som er
avdelingsdirektor i Kystdirekto
ratet. Rapporten er enestående
både i norsk og internasjonal
sammenheng.

— Tidligere har det vært en
forholdsvis ukritisk oppryd
ningspolitikk innen sjøfarten. Nå
er oppmerksomheten mer knyt
tet til forebyggende tiltak, sier
Svein Ording til N&M.

Rapporten er overlevert til
Fiskeridepartementet, som skal
foreta en prioritering og firde
ling av ansvar.

er innført ved Mongstad.

Sentrale tiltak
Fire tiltak står sentralt i Ording-rapporten:
Avgiftsreduksjon for miljosikre skip, losplikt,
separate farleder og utvidelse av territorial
grensen. Dette er tiltak som også Naturvern-
forbundet støtter:

Miljoavgifter til sjøs: Avgiftsre
duksjoner for miljosikre skip er allerede inn
ført ved Mongstad, som er den eneste havnen
i Norge med en slik ordning. Ording-utval
get nøyer seg med å oppfordre andre kai- og
terminaleiere i Norge til å gjøre det samme.

Mer miljosikre skip har større
volum uten last enn andre skip,
på grunn av egne tanker til bal
last, og fordi de har doble skrog.
Uten avgiftsreduksjon, vil de få
høyere havneavgift enn vanlige
skip, fordi avgiften beregnes et
ter bruttotonn. Med avgiftsre
duksjoner, vil ikke miljøsikre
skip lenger bli straffet økono
misk.

Ording-utvalget foreslår også
at det innføres en miljøsikker
hetsavgift for seiling i spesielt
sårbare farvann.

• Utvidet Iosplikt: Or
ding-utvalget foreslår både en

betinget og ubetinget losplikt. Den ubetin”-,
te losplikten innebærer at alle skip som
farlig last skal ha los om bord når de skal inn
til en norsk havn. Den betingete losplikten
betyr at hvis ikke skipsføreren kan doku
mentere at han kjenner farvannet han skal
inn i, skal skipet ha med los.

I dag er det Forsvaret som bestemmer om
skip må ha los når de skal inn i en norsk havn.
Av hensyn til rikets sikkerhet er det losplikt
for utenlandske skip i såkalte forbudte sjø-
områder. De forbudte områdene dekker stort
sett de mest miljøfølsomme områdene og de

største havnene. Nå skal Forsva
ret oppheve denne regelen, og
Ording-utvalget foreslår at det i
stedet kommer en systematisk
losplikt langs hele kysten. Los-
plikten vil bli finansiert gjennom
det spesielle kystgebyret.

Kystdirektoratet har ansvaret
for å følge opp forslaget om los-
plikt. Svein Ording lover at;
losregler vil komme innen neste
sommer.

• Sjømotorveier: Or
ding-utvalget foreslår også egne
farleder, som kan sammenlignes
med motorveier til havs. Visse
skipstyper med bestemte laster
kan få egne ruter å seile etter
langs kysten. Hensikten er blant
annet å forhindre at skip i gjen
nomfart ikke seiler for nært kys
ten. For eksempel blir det satt en
øvre grense på 5000 dødvekt
tonn for transittseilas i indre far
vann. Ansvarlig for oppfølging er
Kystdirektoratet og Sjøfartsdi
rektoratet.

• Utvidet grense: Et annet viktig til
tak er utvidelse av Norges territorialgrense fra
4 til 02 nautiske mil. Dette har Norge hatt ju
ridisk mulighet til å gjøre siden 1982, men først
nå ser det ut til å bli gjennomført. Utvidelsen
av territorialgrensen vil innebære at norsk lov
gjelder innenfor denne grensen, og at norske
myndigheter dermed kan gripe inn overfor
skip som seiler i området. SFT kan overviike
ulovlige utslipp, Sjøfartsdirektoratet kan på-
legge tiltak for å forhindre forurensning, Kyst-
direktoratet kan etablere seiingsregler, påleg
ge bruk av los og definere farleder utenfor
kysten. Ansvarlig myndighet for å utvide ter
ritorialgrensen er Utenriksdepartementet,
som lenge har lovet en slik regelendring.

Radikalt?
Ç. Ording mener at forslagene i rappor

- ikke er særlig radikale.
— Rapporten oppsummerer bare sunt fol

kevett. Sjøen har lenge ligget etter sikkerhets
bestemmelsene på land. Men nå er dette i
ferd med å snu seg. Det er bred støtte til de
forslagene vi kommer med i rapporten, sier
han.

Norges Rederiforbund mener imidlertid at
Ording-utvalget på flere punkter har lagt lis
ten for høyt.

LOSPLIKT:
Svein Ording
i Kystdirekto
ratet ledet
utvalget som
har foreslått
losplikt og

miøavgifter for å bedre sikkerhe
ten til sjøs. (Foto: Jon Knut Berg)

Sjøtransporten har generelt strengere
regler enn for eksempel landtransporten. Vi
løser ikke problemene med strengere regler.
De fleste ulykker skjer fordi gjeldende regler
og prosedyrer ikke blir fulgt. Rederiforbun
det arbeider blant annet med å hoyne kvali
teten, både på mannskap og skip, sier sek
sjonsleder Bernt Hauge Duhorgh i
Rederiforhundet til N&M.

Rederiforbundet mener at Ording-utval
gets forslag om den betingede losplikten er
for streng.

— Det blir stadig bedre navigasjonsutstyr
om bord. Den tekniske utviklingen gjør at be
hovet for los blir mindre enn før. Dessuten
tar så godt som alle skipsførerne los når de
trenger det. Det er grov undervurdering av
skipsforerens sertifikat å kreve en generell los
plikt. Ording-utvalget skyter spurv med ka
noner, sier Duborgh.

N : ::!
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ç.
Han minner om at de store ulykkene langs

norskekysten ikke har skyldtes losmangel.
— Som regel er maskinhavari årsaken. Der

for burde tiltakene heller vært rettet inn mot
de som chartrer skipene. De bør stille streng
ere krav til skipenes kvalitet, mener Duhorgh.

Rederiforhundet støtter for øvrig tanken
om påbudte farleder og utvidelse av territo
rialgrensene.

Fornøyd naturverner
Prosjektleder Sveinung Oftedal i Norges Na
turvernforbund er stort sett fornøyd med Or
ding-utvalgets forslag. Men utvalget går ikke
langt nok i synet på miljøavgifter.

— Økonomiske virkemidler må brukes
som et tillegg til lover og regler. For eksem
pel må miljosikre skip få enda større avgifts
reduksjoner enn Ording-utvalget foreslår.
Tilsvarende må dårlige skip få høyere avgif
ter, sier Oftedal.

Dette spørsmålet utredes i øyeblikket i et
samarbeidsprosjekt mellom Naturvernfor
bundet og Rederiforbundet.

Nå er det opp til fiskeriminister Jan Hen
ry T. Olsen å sørge for at Ording-utvalgets
forslag ikke drukner på byriikratenes kon
tor.

OUE
UTSLIPPENE
TREDOBLET

Antall oljeutslipp fra skip innenfor den norske

flremilsgrensen er tredoblet de siste ti årene. Et
offentlig utvalg har nå foreslått tiltak for å min
ske risikoen for oljesøl. Losp likt og miljøavgifter
er blant forslagene. Dette er tiltak som allerede

Undertøyet som holder deg
tørr og varm
Det er undertøyet, mer enn noe annet du bar pa deg, som bestemmer
hvor godt du skal ha det pa kalde dager. Velger du Devolds undertøy
100% ren ny ull, holder du varmen. Selv når du tar i sa du svetter.
Ull absorberer nemlig fuktighet opptil 36% av sin egen vekt. Mens du
føler deg like tørr. Og ikke vær redd for å bli kald nar du stopper og tar
en rast. Fordampingen fra plagget skjer så langsomt og kontrollert at du
ikke merker noe varmetup.

Er du pa turer som gar over flere dager. er Jlundertoy rene skjære
nødveroigheten. Det kan nemlig brukes om og om gjen uten at det
ma vaskes for a beholde de varmende og fuktighetsabsorberende
egenskapene. Deltakerne i en kommeroe polarekspedison regner med
o ha det samme undertøyet på i 110 dager!

Devolds endenøy er laget av den beste ullkamgarnskvaliteter som er k
ta. Det har god slitestyrke og er forsynt med ribbestrikk for fasongens og
passtormers skyld. I tillegg er det vasket og krympebebar.dlet.

Dessuten er det jo flott a se pal Og ikke klør det heller.

Her er dit store uisalgrt

Mccl. 324/tas. 55— Holactrøyc m/rusd hals, r,ihvd 00. Sir. 48—56.
Mod, 345/fas. 06— Langs m/qylt, rahvit 00, marine 26, qrcrnn 41. Sir. 48—56.
Mod. 345/tas. 08— Langs m/qyIl, rad 23. marine 26. SIr 38—46 og 6—14 ar.
Mcd, 345/tas. 55— Troyo m/rsnct hals, rahvit 00 (ksn i sir. 48—56), rad 23, marine 26.

Sir. 38—4e, 48—56



N&M• ULF MYRVOLD
(tekst og foto)

S
kai vi få til en bærekraftig utvik

ling på bygdene i dag, må vi ta
utgangspunkt i de ressurser og

de muligheter som finnes lokalt, i ste
det for å prøve å konkurrere med sen
trale industristrøk eller store uten
landske turistmaskiner, sier Øyvind
Skar, bonde og høgskolelektor.

Stort mangfold gjør naturen bedre
i stand til å møte endringer i klima og
miljø. På samme måte vil et bygde-
samfunn som satser på et mangfold av
virksomheter være mindre sårbart
enn det som satser på spesialisert næ
ringsvirksomhet, mener han.

Hos Øyvind Skar er naturens
mangfold utgangspunkt for en flersi

dig naturbruk, som til sammen sikrer
gårdens økonomi. Brukseiendommen
strekker seg fra elva i dalbunnen, opp
over ha og inn på snaufjellet, en topo
grafi den har til felles med mange øst-
norske eiendommer. Variasjonen fra
elv til fjell gir grunnlag for en variert
skjøtsel.

Langs elva vokser rettstammet kva
litetsfuru som gir god pris. Her dri
ves et intensivt skogbruk. På skog-
bunnen høstes dekorasjonslav og
tyttebær. I lisidene drives en kombi
nasjon av småflatehogst og gruppe
hogst. Slik opprettholdes et naturlig
skogsbilde.

Ikke for kostbart
— I skogbrukskretser er det mange
som mener at alternativ skogskjøtsel,
med naturlig foryngelse i stedet for
planting og manuell rydding blir for
kostbart og vanskelig. Slike påstander
er dels overdrevne, dels feilaktige, sier
Skar.

Han bruker enkel teknologi, en li
ten traktor og motorsag, og holder
dermed driftsutgiftene nede. Med en
liten traktor med flrehjuls trekk er det
også lettere å manøvrere inne i skogen
når tømmer skal hentes ut.

Ved dagens skogsdrift vil omlag
halvparten av bruttoinntekten gå med
til kapitalkostnader og til entreprenø
rer når skogsdrifta settes bort. Ved
lavmekanisert drift bebolder man
flere arbeidsplasser på bygdene og den
økonomiske risikoen er liten.

— Skal vi oppnå målene om flerbruk
og vern av skognatur, må vi i langt
større grad enn det som er vanlig ta
utgangspunkt i kunnskaper om skog-
naturen og skogøkologi. Driftsteknik
ken må tilpasses naturforholdene, sier
Skar.

Gammelskogen står
I bratt og ulendt terreng på hans eien
dom står det mye gammel skog. Den
vil han la stå, til beste for storfuglen og
skogens okologi. Siden urskogsområ
der er blitt sjeldne, kan de få stor be
tydning i framtida.

I Ijeilskogen driver Skar en forsiktig
plukkhogst, der forholdene ligger til
rette for det. Ellers ligger fjellskogen
urørt.

Urorte naturområder, med stor
fugl, hønsehauk og kongeørn, gir mu
ligheter for reiselivsnæringen. Særlig
tilreisende fra andre europeiske land
kan ba stor glede av å oppleve natur-

områder hvor det økologiske samspil
let fungerer uforstyrret.

— Særlig tyske turister har vist stor
interesse for naturskog og fjeilskog. En
tyribit av gammel fjellfuru er mer
verdt enn en japansk produsert sou
venir. I tillegg ser vi at de er interes
sert i hvordan skog og innmark kan
drives på naturens premisser. Mange
europeere er svært opptatt av økologi,
men har lite opprinnelig natur igjen i
sitt eget land, sier Skar.

Han mener denne interessen må
utnyttes til skunnskapsturisme», hvor
folk betaler for å ta del i en økologisk
basert naturbruk. I Fyresdal vakte det
en viss oppsikt da det ble startet «be
versafarier», med øyvind Skar som en
av guidene.

— Jeg liker egentlig ikke betegnelsen
«safari». Jeg vil heller bruke uttrykicet
kunnskapsturisme og naturveiled
ning, fordi vi legger vekt på å lære tu
ristene noe om hvordan dette dyret le
ver. En sambygding spurte meg en
gang om hvorfor jeg ikke fikk fjernet
heverne fra eiendommen, siden den
hadde demmet ned noe av skogen
min. Men i dag har jeg tjent igjen de
tømmerstokkene mange ganger, rett
og slett ved å ha beveren der, sier Skar.

Fiskeoppdrett
På elveslettene i dalbunnen driver han
fiskeoppdrett. For å redusere energi-
forbruket utnyttes varmeenergien i
grunnvannet først til klekking, så til
biologisk produksjon av fisk, og i sis
te omgang brukes slammet fra av
lopsvannet til gjodsling av furumoe
ne. Det brukes ikke kjemikalier eller
antibiotika. Til å rengjøre redskapen,
brukes en sterk saltoppløsning, slik at
alle ferskvannshakterier drepes. For å
forhindre eventuelle saltvannsbakteri
er, henges redskapen ganske enkelt til
tørk.

Hele eiendommen forvaltes ut fra
en økologisk helhetstenkning — grunn
vannsmagasinet mates fra den tilstø
tende lisiden, hvor skogen drives etter
okologiske prinsipper, uten bruk av
sprøytemidler. Grunnvannet brukes til
fiskeoppdrett, skogen og heverbestan
den gir grunnlag for turisme.

— Det er viktigere enn noen gang å
få fram de verdiene vi har i vår natur-
og kulturarv. Dette forutsetter leve-
dyktige bygdesamfunn, som kan ta
vare på arvegodset, og bruke det vide
re i nye sammenhenger, sier øyvind
Skar.•

KONKUIIRRNSE
Svar på disse spørsmålene og bli med i Norges Natur

vernforbunds sporrekonkurraose om norsk natur. Alle med
riktig svar blir med i trekningen av 10 naturkalendere for
1994, 10 <‘La naturen gå i arv» t-skjorter og lohandlenett. Når

du har svart på alle 10 spørsmålene, send inn hele dette arket

til: Norges Naturvernforbund Postboks 2113 GrOnerlokka,

0505 Oslo.
Fristen er 1. il oveinber 1993. Vinnerne blir tilskrez’et.

ØKOLOGISK PIONÈR I BYGDE-NORGE

BEVERDEMNING: - Beveren er
mer verdifull i seg selv enn de
trærne den setter under vann,

sier Øyvind Skar.

T
.4.

-.%I
1a% *f0t

- I
‘\\\\\\i\

k*)** i
I

1. Det antas at mennesket ntrydder mer enn hundre arter av
levende organismei hver dag på verdens—basis. Hvor mange
arter er registrert trnet i Norge (pr. 1992)?
a) 1839 - b) 42 - c) oi

I
2. Nedenfor finner du tre ntta lelser om hva;for vi verner arter
og o,nråder. To av den; er riktige. Stryk over den sa;;; er feil.

a) Vi verner tor å bevare livsmangtoldet i naturen. I
b) Urort natur har en egenverdi. I
c) Vi verner for at våre ettrrkommere skal kunne
ekspe rimentere med na tu ren.

I
3. Hvor mange nlv regner man med at detfinnes i Norge?
a) Under 10 - b) Mellom 10 og 25 - c) Over 25

4. Hva heter Norges ;;tzsjoi;aljiç’l?
a. Kongeorn - b. Gråspurv - e. Fossekall i
5. Hvilke av disse stedene er ikke nasjonalpark? I
a) Hardangervidda - b) )ostedalshreen I
c) Finnskogen

— d) Ånderdalen
— e) Nordmarka i

6. Ulike skogsmiljaer i Norge er tilholdssted for 898 lrnete I
arter. Hvor mye av norsk prodnktiv barskag er i dag ventet?

a) 25,5 prosent - b) 6,7 prosent - c) 0<9 prosent
i

7. Huldrestry - en indikatorart på tilstanden i skogen — er en I
sjelden og truet art i Norge. Men hva er hnldrestry?

a) Lav - b) Mose - c) Sopp

8. Fader hnggormen levende unger? a) Ja — b) Nei

9. På verdensbasis kjenner inn;; til nærmere 19 000 nålevende

arter av fisk. Hva heter Norges største nålevende I
ferskvannsfisk? a) Mort - b) Gjedde - c) Abbor

10. Ni av verdens 20 høyeste fosser finnes i Norge. Hvor I
mange siv de ni er utbygd? a) Tre - b) Fem - c) Sju I

I
Navn: I
Adresse:

str. L XL I
NATUR & MILJØ 5193 I

eNATURVERNFORBUNDET ê

FYRESDAL (Natur & Miljø):
120 år har øyvind Skar dre

vet økologisk basert naturbruk
på eiendommen sin i Fyresdal
i Telemark. Langs elva, der de
rettstammedefuruene vokser,

: j.t?;

.$
:J

i
driver han intensivt skogbruk,

i Jjellskogen forsiktig plukk
hogst, mens sto rfuglen får ha
gammelskogen i fred. Fiske

oppdrett og beversafari bidrar
også til driften.

i
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F
orsuring på grunn av gru

vedriften har drept alt
grønt i store områder ved

Longyearbyen. Sulfidholdige
bergarter blir tatt ut sammen
med kullet for siden å bli skilt ut
som et avfallsprodukt. Ved gru
veutslag og andre steder der stei
nen er dumpet, tar sigevannet
knekken på den sårbare arktiske
vegetasjonen.

Ved Longyearbyen, der drif
ten av samfunnet fra før av påfo
rer naturen kraftig slitasje, er si
tuasjonen blitt forverret ved at
den sulfidholdige steinen er
brukt som i’llmasse i veier og
under hus. Dermed er grønne
områder i byen blitt orngjort til
det rene månelandskapet.

Selskapet Svalbard Sanifunns—
drift A/S, som tar seg av den tek
niske driften av Lonvear-sam
funnet, har siden 1980 brukt
rundt 400 ooo kroner pa å bøte
på fortidens synder. Professor Jul
Låg ved Norges Landbrukshog
skole ble fra 1982 tatt med som
faglig ansvarlig for «Prosjekt

Gronnere Longyearby». Siden
den gang har den nå 77 år gamle
professoren vært et kjent og
kjært innslag i gatehildet hver
sommer, med sin karakteristiske
alpelue og lærveske.

Låg ble utnevnt til professor
ved Landbrukshogskolen alt
som 33 åring, og har undervist i
jordhunnslære gjennom et langt
liv. Nå er han pensjonist, men
har langt fra lagt inn årene. Ved
siden av «Grønnere Longyear
by», driver han blant annet med
forskning innen feltet geomedi
sin, det vil det ytre miljøets inn-

Parallelt har Låg testet ulike
typer gress som kan klare seg i
polare strøk og som tåler surt
jordsmonn. 1)ette er kombinert
med gjodslings- og kalkingsfor
søk. Etterhvert skal provefelt
med naturlig vegetasjon analyse-
res fir å finne ut hvordan gjods
ling og kalking påvirker forde
lingen av ulike arter.

De gressartene som har gitt
best resultat er engrapp og rod
svingel, Søffi begge finnes i flora
en på Svalbard. Det er brukt sor
ter fra blant annet Alaska og
forskningsstasjonen for fjellbyg
dene i Valdres. Arten polarrev
rumpe, som også vokser på Sval
bard, har gitt gode resultater i
forsøk. Den gir et fint grønt
gressdekke og tåler sur jord godt.

Problemet er å få tak i frø.
Forsøk på å avle frø ved Land
brukshøgskolen mislyktes. Gres
set vil ikke sette aks, trolig fordi
lyset er så forskjellig fra Svalbard.
Nå blir det gjort nye forsøk på et
frilandsfelt i Vadsø og i et klima-
regulert veksthus i Tromsø.

Gjødsling og stell
Den mest omfattende delen av
prosjektet «Grønnere Longyear
by», utskiftning av masse og 15cr-
ning av sulfidholdig stein, vil på
det nærmeste være ferdig i løpet
av sommeren. Framover blir det
mer snakk om å pilsse på areale
ne med nødvendig gjødsling og
kalking. Låg peker også på at det
er svært viktig at sulfidholdig
masse fra gruvedriften spres
minst mulig og at alt må gjøres
fir å verne om den naturlige ve
getasjonen. Dersom det startes
bygge- eller anleggsarheid, bør
torvlaget tas forsiktig av, for å
kunne brukes på andre steder der
det er vanskelig å få til vekst.

Jul Låg har vært på årlige som
merturer til Svalbard siden 1977,

ftrst i forbindelse med forskning
på permafrost-jordsnlonn, siden
som faglig ansvarlig for «Gron—
nere Longyearby». Om det blir
flere turer vet han ennå ikke,
men frilk i Longyearbyen vil bli
overrasket om de ikke også nes
te år ser en eldre mann som rus
ler rundt med alpelue og blikket
rettet mot alskens grønne tuster
nede på bakken.

N&M RAGNHILD NOER

(1899—1991) er
kjent som forfat

peter

Wessel Zapffe

ter, filosof og
fjelildatrer. Han
er mannen bak

boka «Vett og Uvett», med bur
leske historier fra Nord-Norge.
Han har skrevet den utrolig mor
somme boka «Barske Glæder»,
om fjellivets mange viderverdig
heter. Og han er legendarisk
blant jurister for sin eksamens
oppgave på vers om Hoyesteretts
dommer. Som filosof har Zapffe

blant annet satt spor etter seg
med avhandlingen «Om det tra
giske», som har hatt stor
innflytelse pä økofilosofien.

DaT ER MINDRE KJONT at Zapffe
også var en dyktig fotograf, og at
han etterlater seg en lang rekke
upubliserte fotografier. En del av
bildene har nylig blitt vist fram
på en utstilling i Lyngen.

Zapffe er forøvrig kjent som
stifter av Hold Kjeft-klubben,
som innebærer at medlemmene
ikke skulle fortelle om de fine ste
dene på fjellet. Derfor presente
rer vi fotografen Zapffe uten å
angi hvor bildene er tatt.

HAN GJØR LONGYEAR
BYEN GRØNNERE

GRØNNE FINGRE: Gruvedriften har drept mye av vegetasjonen i Longyearbyen,
men professor Jul Låg gjør byen grønnere. (Foto: Magne Drangeid)

90 år med gruvevirksomhet har forsuret
store arealer ved Longyearbyen på Svalbard.
lover ti år har professor Jul Låg arbeidet for
at den sparsommelige vegetasjonen skal ta

seg opp igjen. Han mener at erfaringene som
er høstet på Svalbard kan komme også andre

gruvesamfunn til gode.

N&M MAGNE DRANGEID

PETER WEssEL ZAPFFe:

Filosof
og natur
fotograf

virkning på mennesker og dyrs
helse.

Surt jordsmonn
Mye er gjort for å bøte på natur-
skadene ved Longyearbyen. Det
er anlagt avskjæringsgrofter for å
hindre at sigevann fra gruveutslag
sprer seg over store områder. Fle
re steder i byen er den sulfidhol
dige steinen fjernet, men en del
steder, som i veiene, er det umu
lig å få til. Det sterkt sure jords
monnet er fjernet, grunnen har
fått solide doser med kalk, og det
er lagt på et lag av frisk jord.

PÅ HYTTA: Petter Wessel Zapffe,
fotografert av kona Berit Zapffe.
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ZAPFFE VAR SVÆRT OPPTATT av bevaring av urørt
natur, og kjempet med skarp penn mot turistindus

trien. Hans kjærlighet til naturen vises også i diktene han skrev. Et
dikt fra artikkelen «Hva er tindesport» kan stå som illustrasjon til bil
dene fra Nord-Norge som vi viser her:

Sagte, sagte suser i luftens safe
sitrende strofer, fylder med hviskende tale
tidrummets favn.
Spindelvævlette, verdenshavtunge fjerner
sprænger i dragsug men neskesjæle og stjerner —

intet harform eller navn.
Se, jeg er stille — se, jeg er rum og susning,
se, jeg er aften efter en brændende dag.
Jeg er alt, og alt er i mig, og mit hjerte
følger i døende rytmer tidernes aandedrag.

PETER WEssEL ZAPFFE
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PETER WEssEL ZAPFFE
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Det er mer i mi dcii lekre ti tin re Isen so ni gjor Glam ox ‘ arme’—
n ner spesielle. Hak et moderne design litmer du ho erdig
stal og blanke lakkerte (later R ‘ pperste klasse, Fordi det
(mileS sa niye stal i ovnen kan armen fra elementet spre seg
o er storre lamellilater enn vanlig. Dermed blir o erflate—
temperaturen pr. o erilate-enhet sa la at ovnens sto forbren—
ning blir minimal.

Dag— og nattsenking. bruker ennlighet og driftssikker
elektronikk kan bet opptil 3O las tre stromutgifter til opp—

arming. Ovnen kan lett utst res med gardinbo le for a
skjerme de s armeste flatene. Baksiden er ogsa lakkert og blank.
som gjor renhold enklere og gir os nen en bedre fl nish.

i gir deg 10 ars garanti pa dette produktet as 2-i karat stal.
N:ermere 500 000 Glamox—os ner gjor innem iljoet bedre

og trh eligere rundt om i Inne norske hjem. God ‘. inter!
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«FERIEIDYLL»: Slik vil brua ta seg ut nordfra. Håøya ligger
til høyre, feriestedet til Oslo Jern og Metall til venstre.

(Tegning: Arkitekt Rolf H. Gulbrandsen)

—

-— ._..- ----—.--—-— -

Drøbaksundet med Håøya i midten er
slett ikke verst å se til, men det er selvsagt rom

for forbedringer. Derfor vil Veidirekto ratet byg
ge ei bru over sundet som vil bli «et pent lande-
merke og en attraksjonx’. Brua skal gi de reisen

de «en landskapsmessig opplevelse», og vil bli
«fenomenalt flott», ifølge veidirektø ren.

N&M GUNNAR BOLSTAD

p

Luiene om ei bru over
1)røbaksundet er histori
en om hvordan veimyn

dighetenes maktapparat maser
seg fram, på tvers av naturfaglige
vurderinger, pa tvers av folkelig
motstand og i strid med økono
miske beregning

_____________

er. — Så lenge mu
lugheten til å
hygge en forhin- Kåøya
delse over Dro
haksundet er der,
så vil dette være et
krav, sier veidi
rektor Olav 5 ofte-
land.

Det er 30 år si
den kravet O]T1 en
fast veiforbindel—
se over Drøbak
sundet meldte seg
med full styrke

— Bru
fra næringsinte— Tunnel
ressene Siden

.... Vei
den gang har
planleggingen gått i rykk og
napp, ulike krysningsalternativer
har kommet og gått og økono
mien i prosjektet har vært av
vekslende standard. Virkelig fart
over planleggingen ble det førs’t
da det en stund så ut til u gå mot
en hovedftyplass på Hurum. Da

flyplassen ble skrinlagt, skulle
man tro at behovet for tverrfor
bindelse ville bli svekket. Men
veimyndighetene mener ikke det.

— Kravet om en forbindelse vil
alltid ligge der, sa daværende tek
nisk direktør i Veidirektoratet,

_____________

Olav Softeland,
for to år siden.

I dag troner
han på toppen av
den bilpolitiske
pyramiden og
bekrefter sin
holdning overfor
N&M.

Drøbak Før Softeland
ble toppsjef i Vei-
direktoratet, var

- direktoratets folk
faktisk litt i tvil
om hva de skulle
mene om Oslo
fjo rdfo rbindel -

sen. De var rik
tignok aldri i tvil

om at de ønsket en slik forbin
delse, og beskrev det som et
«godt» og «viktig» prosjekt. Men
som øverste faginstans er direk
toratet også forpliktet til å gi en
nøktern vurdering av økonomi
en i de prosjektene som anbefales
— og det har ikke stått til å )‘

ahoImene

holmen
ooscarsborg

..
.
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Økonomisk sjanseseilas
nekte at økonomien i Oslo—

fjordforhindelsen synes a være
ytterst tvilsom.

— Utilstrekkelig
I et brev til veikontoret i Buske
rud, datert 10. juli 1991, skriver
Veidirektoratets pian— og an
leggsdirektør Erik Furuseth:

«DL’ trafikkprognoser som Jålger
søknaden om bompengefinansw—
ring av OsloJjordjårbindelsen er
utilstrekkelig som grunnlagfår be
slutning om Jinansiering av pro
sjektet.

Prognosene synes å være frem
kominetpå en svært skjønnsmes—
sig måte og er svakt underbygget.
De er heller ikke i tråd med re!—
ningslinjene utarbeidet i tilknyt
ning til siste revisjon av NVVP.
Avgjørende jårutsetninger som

Ha. Jremtidig vegsystemutbygging
er heller ikke klart dokumentert.»

1)e usikre prognosene og den
kraftige lokale motstanden førte
til at Veidirektoratet i ja
nuar 1992 faktisk ga et fo
reløpig avslag på det for
slaget til hovedplan som
veikontorene i Akershus
og Buskerud hadde lagt
fram. Men døren sto
fremdeles på gløtt: — Bro-
prosjektet er for kontro
versielt og tunnelen ikke
god nok, sa daværende
veidirektor Eskild Jensen
til NTB.

Etter et oppvaskmøte
på samferdselsminister
Kjell Opseths kontor, var
te det imidlertid ikke
lenge før Eskild Jensen
høyde av. I mai 1992 kom
Veidirektoratets endelige
godkjenning av hovedpla
nen for brualternativet.
Da var det allerede klart at
Buskerud var blitt snytt
både for flyplass og stam
vei. Hestehandleren fra
Sogn, samferdselsminister
Kjell Opseth, var nødt til
å la noe drysse over næ
ringsliv og lokalpolittkere
i Buskerud også. Det måt
te bli Drøhakbru, koste
hva det koste ville.

Som før
Prognosene var imidlertid
de samme som i 1991, altså
«utilstrekkelige, skjønns
niessige og svakt under-
bygget». Dette er ikke til å
legge skjul på. Derfor dri
ver veimyndighetene nh ët
omfattende arbeid for å
justere tallmaterialet. Det

Dersom skråstagsbrua over
Drøbak-sundet blir en realitet,
er det stor fare for at de øko
nomiske kalkylene skal sprek
ke. Skråstagsbrua over Sal
husstrømmen ligger an til en
budsjettsprekk på 100 pro
sent lenge før den er fullført.
Årsaken til at brua blir minst

er ikke lenger tvil om at brua ikke
lar seg finansiere utelukkende
ved bompenger. Et sted mellom
200 og 600 millioner kroner i
statlige bevilgninger var det fore
løpige anslaget fra Veidirektora
tets side i 1992.

En prognose som ble lagt fram
i år viser et trafikkgrunnlag på
4800 biler i døgnet. Heller ikke
denne prognosen gir noe ldart bil
de av den såkalte «avvisningspro
senten» — det vil si antall bilister
som heller kjører rundt florden
eller tar ferja på tvers lenger sør,
fordi de synes bompasseringen er

Takket være Forsvarets
båndlegging, er naturen
over store deler av øya

mer uberørt enn de fleste andre
steder i Oslotjord-området. I
nordenden av øya er det mulig å
komme i land, for eksempel i det
idylliske Dragsundet, en trang la
gune på vestsiden av øya. Men
du må komme for egen duk eller
motor. Det går ikke ferjer til Hå
øya. ikke går det buss dit heller.
En skarve gangsti er alt øya kan
by på av transportkomfort.

Og nettopp den paradoksale
utilgjengeligheten gjør at Håøya,
der den ligger midt i et av Nor
ges og Skandinavias mest tettbe
folkede områder, kan by på uni

dobbelt så dyr som man trod
de, er antagelig mangelfull
planlegging. Kværner Eureka,
som bygger brua, og veimyn
dighetene, som har planlagt
den, krangler nå om hvem
som skal betale ekstrareg
ningen på 500 millioner — én
halv milliard — kroner.•

for dyr. Stadig bedre veistandard
rundt Oslo er paradoksalt nok et
argument mot Drøbakbru.

— Det vil alltid være større eller
mindre usikkerhet knyttet til
prognoser. I dette tilfellet knyt
ter usikkerheten seg særlig til
hvor stor trafikkvekst brua vil
skape, sier veidirektor Søfteland.

Lokal motstand
Veidirektoratet har også vært
omsorgsfullt opptatt av den lo
kale motstanden mot brupro
sjektet. «Bruløsningen er for
kontroversiell», mente direktora

ke naturtyper. Kartlegging viser
at alle norske lauv- og bartrær
finnes på Håøya. Det er funnet
hele 578 forskjellige karplanter,
276 arter moser og 129 lavarter på
øya.

Fugielivet er rikt og variert.
Det forekommer flere truede ar
ter, blant annet hvitryggspett og
skogdue. Fordi menneskene ikke
har vært noen trussel, er Håøya
et eldorado for rovfugler. Be
standen av vandrefalk og havørn
er i vekst, og Håøya er et attrak
tivt hekkeområde for disse arte
ne.

På begge sider av Håøya nyter
håtfolk og hytteeiere sitt otium.
Sandspollen, på vestsiden, er båt—

tet i januar 1992, etter å ha lest
protestskriv fra fylkesmenn,
kommunestyrer og lokale ak
s)onsgrupper.

I mai var bekymringen for den
lokale motstanden dempet: «Det
er Veidirektoratets inntrykk at
holdningene er noe mer nyan
serte enn uttalelsene kan tyde
på», heter det beroligende i di
rektoratets pressemelding.

Siden har veimyndighetene,
blant annet i et brev fra veikon
toret i Buskerud, for sikkerhets
skyld gjort det klart at lokalbe
folkningen strengt tatt bør holde
kjeft. Brua over Drobaksundet
skal bygges for å skape flere ar
beidsplasser i Follo og på Hu
rumlandet. I tillegg tror veimyn
dighetene at brua kan avlaste
øst-vesttrafikken gjennom Oslo.
Brua skal imidlertid ikke bygge
for å være noe tilbud til de om_L,
lag 600 bilistene som daglig tar
fefja over fjorden. Nettopp ved å

folkets eldorado. Dette er det sto
re samlingsstedet i helgene. En
fin sommerkveld kan det ligge
flere hundre båter her inne. Bå
ter med beskjeden tonnasje kan
også ligge i Dragsundet på selve
Håoya. I gamle dager dro de las
teprammene sine over land her. I
dag er Dragsundet paradiset for
pensjonister og småbarnsfiunili—
eribåt.

På østsiden ligger det over
1500 hytter rundt og inne i Hal
langspollen.

— Dette er småfolkets hyttepa
radis, sier Arne Vogt, som selv
har hytte ytterst på neset.

— Hadde dette vært Hanko,
ville veimyndighetene fått et hel
vete med ressurssterke landsteds
eiere.

Tre bruer
Midt i denne idyllen har vei-
myndighetene tenkt å plassere ei
bru, eller rettere sagt tre bruer.
Tårnet på hovedhrua blir 185

meter høyt. Bilene vil kjøre i en
høyde på 62 meter over havet.
«Forhåpentlig» vil det bli over
6ooo av dem i døgnet. Det må
det minst være for å få økono
mien i prosjektet til å gå opp. Fra
fastlandet på østsiden skal den
første brua gå over Hallangspol
len, deretter på land rett bak hyt
ta til Vogt før den legges ut mot
sjøen rett over hodet på ferie
rende industriarbeidere på hyt
teområdet til Oslo Jern & Metall.
Denne brua skal slå seg rett inn

understreke dette poenget, satser
Veidirektoratet på å gjøre Drø
bakbrua til en nasjonal sak som
bør være hevet over lokal mot
stand.

Det er selvsagt ingen vits i å
bygge ei bru over Drøbaksundet
slik veinettet i området ser ut nå.
Derfor betyr brua også en kraftig
utbygging av veinettet på begge
sider av fjorden. På Follo-siden
blir store deler av Drobaks nord-
mark rasert. På Hurumlandet er
det offisielt meningen at veien
skal følge omtrent samme trasé
som i dag, selv om den skal bli at
skillig bredere. Det er imidlertid
en dårlig skjult hemmelighet at
veikontoret i Buskerud forlengst
er i gang med å tegne en forbin
delse til E18 over Drammensfjor
den gjennom Svelvik. Det vil si

.‘rtterligere landområder under
(‘ .sfalt og rasering av naturområ

der som i dag er forholdsvis ube
rørte.

i fjeliveggen på Håoya og ut på
andre siden.

På vestsiden skal den siste
brua passere mellom Dragslmdet
og Sandspollen. Det er ikke ut
ført noen form for beregninger
av støyen fra brua, men alt tyder
på at snlåbåtfolkets kaffeslabbe
ras i fremtiden vil bli akkompag
nert av hissige BMW’er og bul
drende Scania’er. I tillegg vil brua
stå som et uopprettelig sår i land
skapet.

På ingeniørhold blir nettopp
dette ankepunktet avvist med
,fnysende forakt:

— Riktig utformet kan brua bli
et pent landemerke og en attrak
sjon, heter det i Veidirektoratets
hovedplanvedtak.

Der i gården er det også et av
gjørende argument at en bru kan
bli «en sjelden landskapsmessig
opplevelse for de reisende. «Fe
nomenalt flott»,



ED FREDSKORPSET

trenger fagfolk med minst to års
yrkeserfaring; til arbeid innen ulike

sektorer.
—

Realfaglærere, lærere i
landbruksfag og andre praktiske fag
til videregående skoler i Tanzania
og Zambia, en radiograf mlstrå
leterapi til Nicaragua; samt
fysioterapeuter til Tanzania
og Botswana.

DE FREDSKORPSET har bruk
for deg til to års krevende,
utfordrende og meningsfylt
arbeid i Afrika og Latin-Amerika.1
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Det norske fredskorps er
en del av offentlig norsk
bistand til utviklings
landene, og rekrutterer
fagfolk til Botswana,
Mosambik, Tanzania,
Zambia og Nicaragua.
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ha blitt

.

DkSAEr3PLVI.NGSR_

NORAD Ja, jeg vii gjerne vite mer om

mulighetene for engasjement.

NAVN:

ADR.:

P0517VR.: snø:

Det kan hende at dii tar bedre bilder enn dii tror. Men at du leverer filmene til feil fotolaboratorium.

Det kan nemlig gi utsiag på farvene.

For eksempel er bildene i denne annonsen 100% identiske, men fremkalt og kopiert to forskjellige steder

Det øverste er kopiert i et /aboI7toriull1 der alt overlates til maskinene. Men maskiner kan gjøre feil — spesielt

når det er dominerende farver i motivet, som grønnfarven her. Da blir alle Iirvene korrigert slik at bildet kan bli

lilla, med et stygt farvestikk — særlig på de lyse og nøytrale delene av motivet

Det nederste bildet er kopiert i Preus Fotolaboratorium. Der har vi markedets mest avanserte maskiner

til rådighet, men selv (le kan bli «lurt» av et bilde.

Forskjellen er at vi aldri gir maskinene ansvaret alene. Hvert eneste bilde kontrolleres av mennesker —

vår bransjes dyktigste fagfolk. De oppdager eventuelle farvefeiL og sender bildet tilbake til ny kopiering

inntil det er perfekt.

Det er enkelt å sikre seg perfeksjon. Bare se etter det røde merket med Preus F7rvebi1der neste gang.

Hvis du synes forskjellen mellom det øverste og det nederste bildet betyr noe da. Det gjør vi.

SENt) KUPONGEN TIL NORAJ), FREDSAORPSKOVTORET. 1’OSTROI.S 8033 DLI’. 0030 051,01.

TLF: 22 31 4400/31 44 78
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Bildene dine blir bedre i Preuç Fotolaboratorium
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VI TAR ANSVAR

FOR ALLE

TYPER

SPESIALAVFALL!!

ET TILBUD
TIL ALLE

I OSLO
ENERGIØKONOMISERING

REDUSERER FYRINGSUTGIFTENE
OG FORBEDRER MILJØET

BÅDE INNE OG UTE

Vi hjelper deg med rådgivning og
gunstig finansiering

Kontakt oss for informasjon:

ENOK-AVDELINGEN, OSLO ENERGI AS
Telefon 22 43 59 51

Oslo Energi



Min Natur

NåR EN MENNESKELIG

ØKOLOGI DOMINERER

B
ARNDOMMEN VAR SLIK at skyene som

drev over hodet mitt alltid var hvite
og inneholdt drømmer.

Drømmer om en evigvarende sommerdag
hvor solen er varm, gresset grønt og bløtt og
fjorden mild som et kyss mot kroppen. I et
landskap hvor alt var gammelt, hvor heien
var dekket av lyng og mose og kratt, hvor må-
sene skrek over hodet og balcketoppene var
gjenkjennelige. Han Nils på nabogården for
kynte at treet var så sjelden i hans barndom at
det var forbudt å brekke en eneste kvist; bru
ken var for å lage tresko.

Tresko.
I bekken som sildret langs nedoverbakken

mellom kampesteinene var det småørret som
kunne fiskes.

Det var slik at jeg tolv år gammel eller ni
år gammel kunne skjære meg en kvist fra et
lite forblåst rognebærtre og med kniv i sliren
og litt fiskesen og en enkel krok kunne vandre
avsted fra min mors kjøkken mett etter å ha
spist surmelk og kavring, jeg kunne vandre
avsted i en evigvarende dagdrøm for å fiske
bekkørret.

Landskapet jeg gikk gjennom var ualmin
nelig rundt og frodig, det var overseelig; bek
ken var alltid våt, rislende og dirrende under
føttene og i gresset og myren og lyngen og tyt
tebær- og blåbærbuskene og bjørnebærkrat
tet og under de vindfordreide grantrærne var
alt fornuftig.

Et landskap hvor mennesker og dyr og
planter i århundrer levde sammen.

Inntil vår tid.
Det går et sus gjennom meg; et sus som sti

ger fra osen, fra sandbunnen hvor ørreten og
flyndren og laksen har gått i mer enn en
menneskealder.

Naturen er ilcke lenger fri.
Jeg fryser ved tanken.
Den er gått på bås.
Som en oppdrettskalv.
Med kunstfôr.
Hydro silofôr.
Mer salgbart kjøtt på beina.
O.K.
Det var naturen, og den strakte seg fra sol

oppgangen til neset ved fjordens ende; den
inneholdt måkene og kråkene og froskene og
hoggormen og hunden som løp ved min side
og hønene som kaklet hos nabobonden og
bakketoppen som hadde vært veiviser siden

KNUT MELING er født 1950 og oppvokst i Hauge
sund, Egypt og USA. Debuterte i 1978 med «Dager i
transitt». Han har siden gitt utfem romaner, i tillegg
til noveller og essays. Foreløpig siste roman er «Søs
ter hat» (Gyldendal).

Gjengrodd
sti

Av KNUT MELING

Iii.: NIELs HARTMANN

menneskene ble oppfunnet og bekken som
rant stri sakte over marken før den gled ut i
sandbunnen hvor fjorden slukte den.

Fjorden og fjellene og naturen som jeg
trodde var evig.

ørreten i bekken var vis og av gammel arv
fordi den var så godt som umulig å fiske, men
det gikk aldri en dag hvor jeg kom hjem uten
fangst.

Min mor stekte dem for meg i smør.
Og så besvimte jeg.
Tredve år.
Av en eller annen uforklarlig grunn ble jeg

vekket av dvalen da jeg var middelaldrende
og mine barn så på meg med en slags forakt
fordi de ville vite hvem jeg var og hvorfra jeg
kom.

Rottene.
Det uforanderlige: Naturen. Den som ikke

forurenser.
Barn av byen og terrasseblokker og sate

littfjernsyn og melk uten fløte på toppen.
Barn med sak på hjertet. Natur og Rock,

Sult og Mening; Who are you man?
O.K.

II.
I MINE FORFEDRES

FOTSPOR

VIS OSS HVEM DU ER GAMLE FAR

Vis oss den gamle sti hvor paradiset lå
rundt hver sving; hvor sauene mælte og hvor
ørnen fløy som en ånd gjennom barneoyne.

Hvor alt var bedre og uberørt og hvor vin
den hvisket i ørene at alt var uforanderlig.

Vi kom med et fly til en lufthavn som ikke
var der før og kjørte videre med en bil og
veiene var nye; vi var bymennesker med bak
grunn i New York og Oslo og Madrid og Pa
ris og Alicante, men fjorden og fjellene lå der
uforandret og det banker i mitt hjerte fordi
jeg var sikker på jeg skulle gå tilbake i tiden
og at moder jord skulle dra kjensel på denne
gutten som hadde tråkket så forsiktig og ær
bødig på henne for tredve år siden.

Det er menneskene, sa jeg som forklaring,
som har gjort innhogg i naturen, det er de nye
veiene som ødelegger, det er lufthavnen, det

er tunnelen, det er bøndene som foruren
ser... Bilene, sur nedbør forandrer alt, turis
ter, oljeselskaper... De snur opp ned på det
hele, men bare vent...

Bare vent.
Det sitret i kroppen min og jeg skar av

noen gode kvister til fiskestenger og kjente et
ter at jeg hadde snøre og en krok i lommen
og pustet inn yr og frisk fjordiuft og så bar det
av sted.

Med følge mot min barndoms sti: Sønn og
datter kriblende av forventning.

Hjortespor.
En stålorm.
Trær.
Gran og furu. Store og små i mengder og

tetthet som var meg ugjenkjennelig. En un
derskog av høyvokst gress og kratt og lyng.

Vi gikk denne veien, sa jeg noe usikkert; v.
pleide alltid å gå denne stien for å hente mellc
og egg og bær hos Nils i Lia.

Og bekken med den urgamle ørreten lig
ger like foran oss.

Like foran.
Skog og underskog og ny myr og dyretråkk

som var meg ukjente.
Vi gikk og gikk og mine barn spurte om jeg

var den jeg var.
Ingen svar var sikre.
Landskapet var som en labyrint og stien

var uleselig.
Pappa, sa min datter; har du virkelig vært

her før?
Pappa, spurte min sønn; er det en drøm?
Landskapet som var min barndoms natur

eksisterer kun som et plantefelt av fremmed
skog og tilvekst. Min drøms sti er ufrem
kommelig. Det er et mareritt, svarte jeg til
slutt. Trett og tilkommen, det er en illusjon
idag, påkostet menneskenes forfengelighet. ( )

ØRRETEN, DEN URGAMLE 0RRETEN ER

DØD.

Pappa, sier min datter; skogen har ødelagt.
Han har tatt fra deg friheten, sier min

sønn.
Stein er gjenvokst.
Det er naturens kommersielle verdi; for

klarer jeg våt og nedbrutt: Det er jordeiernes
forfengelighet, deres trang til å la naturen
trykke penger...

Nils i Lia møtte oss på lemmen.
Er det han Knut? Spurte han.
Jeg kjenner ingenting igjen, svarte jeg.
Jorden, sa Nils; Jorden er en iskald fant

uten skjøtsel...
Det er en fantasi, sa mine barn.
De ser på MTV.

NIELs HAR TMANN erfødt i Oslo i 1948. Hartmann ar
beider både som bildende kunstner og illustratør. Han
har deltattpå en rekke utstillinger, blant annet Høst-
utstillingen, og har også hatt to separatutstillinger,
Kunstnerforbundet 1982 ogJMS 1985. Han er innkjøpt
av bl.a. Nasjonalgalleriet og Riksgalleriet.
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SIEMENS

Ressursvennhge
produkter skåner
naturen

Vi i Norge har vært heldige fra

naturens side nar det gjelder energi

forsyning. Sa a si all elektrisk energi

er hentet fra fornybar vannkraft.

Men det betyr ikke at vi kan forsyne

oss uhemmet av naturens ressurser.

Derfor er vare produkter som du

bruker hjemme utviklet for a være

sa skansomme mot miljøet som

overhodet mulig. Dette innebærer

at vi bl.a. har kjøleskap som bade

er freonfrie og svært energibe

sparende.
Et annet eksempel er Siemens

varmeovner som er produsert og

utviklet i Elektrovarme-fabrikken i

Trondheim. De krevende klimatiske

forholdene i Norge har utfordret oss

til a lage verdens kanskje mest

energibesparende system for regu

lering av varmeovner, til glede for

kunder i inn- og utland.

Siemens
Teknikk og miljø



FARLIG, UFARLIG?
I samarbeid med Giftinformasjons
sentralen har Forbrukerrådet gitt ut en
viktig bok for alle som tar hånd om barn.
HVORDAN UNNGÅ FORGIFTNING?

HVORDAN GI FORSTEHJELP?

Inneholder også
omfattende lister over
planter og kjemiske
produkter. og deres
eventuelle giftinnhold.
Boka fes i bokhandelen og hos
Forbrukerrådet. Telefon 67599600

144 sider innb. kr.165,- + porto

HEDMARKf Forskriften, lovens generelle bestem
melser og alle utsettingshestemmelsene,
med unntak for import og transport —

gjelder na.
Bestemmelsene om innesluttet bruk
som er Sosialdepartementets ansvars
omride, gjelder fra arsskiftet 1993/94.
«Utsetting» omfatter ikke bare forsØks
utsettinger i naturmiljøet, men hl.a.
ogsa utsetting i veksthus og omsetning
av et produkt som hestir av eller inne
holder genmodifiserte organismer.

0orma
Loven skal sikre at framstilling og bruk
av genmodifiserte organ ismer skj er

en etisk og samfunnsmessig forsvarlig
mIte, i samsvar med prinsippet om
hærekraftig utvikling og uten helse- og
miljømessige skadevirkninger.

Godkjenningsplikt for utsetting
U tsetting av genmodifiserte organismer
kan bare skje etter godkjenning fra
M ilj øverndepartemen tet. Søknad om
godkjenning av en utsetting skal alltid

Vil du vite mer, kontakt:

MiljØverndepartementet tif.
Direktoratet for naturforvaltning tif.

inneholde en konsekvensutredning for
klarlegge risikoen for helse- og miljø

messige skadevirkninger, og andre
følger av utsett ingen.

Loven, forskriften og veiledende spørs
milsliste for utarheidelse av konse
kvensutredning fùr du hos Miljøvern
departementet.

Overgangsregler
Den som 1. september 1993 driver
virksomhet som er utsetting i lovens
forstand (med unntak for import og
transport), mi sende søknad innen
1. desember 1993. Inntil departemen
tet har avgjort søknaden, kan virksom
heten fortsette i samme form og
omfang. Lovens øvrige bestemmelser,
bl. a. opplysningsplikten til Miljøvern
departementet, gjelder likevel.

22 34 58 63 /22 34 58 75
07 5805 31

RLIG

UFARLIG?

JORDF)RSIC
SENTER FOR JORDFAGLIG MILJØFORSKNING

1432 Ås

Fax: 64948110
Tif: 64 94 81 00

Miljoverndepartementet informerer:

Deler av loven og en ny forskrift gjelder fra 1. september 1993:
• Lov om framstilling og bruk av

genmodifiserte organismer (genteknoogi1oven)

Bæreposer og plastfolier av
miljøvennlig polyeten

Norfolier
Norfolier as & co
Datterselskap av AIS Fjeldharnmer Brug
Postboks 85
N-1473 Skarer—Telefon 67979400

ren-
• Fcrskrift om konsekvensutredning

etter genteknologiloven

— i takt med tiden

ENERGI ÄS

Sats på enøk
Det er miljøvern i praksis!
Postboks 1098 TLF: 62 53 34 50
2301 HAMAR FAX: 62 52 57 39

teknologiloven

Ingen drivhusgasser

Ingen luftforurensing

- det elektriske toget!

0

NSB

Utsettingssøknad sendes til:

Milj Øverndepartementet
Posthoks 8013 Dep, 0030 Oslo

G)
(i)
G)

G)

(I)

0
LI)
(G
E
0

v)

G)
(G

(I)
>
(G

G)

Statens forurensningstilsyn tif. 22 58 35 80
6393



Det lange
nesledyret

Her kommer selv blåhvalen til kort. Den
arktiske kjempernaneten kan bli opptil
35 meter lang. Det gjør den suverent
størst blant nesledyrene, som er den dy
regruppen manetene tilhører. Som du
hører av navnet holder dette dyret til i
kaldere strøk enn vi vanligvis pleier å
bade, og det kan kanskje være like
greit....

Selvfølgelig er vi svake for blekkspruter
— skulle bare mangle — men så er da også
den tiarmede kjempeblekkspruten et av
havets mest fantastiske dyr. Det er fun
net eksemplarer som måler over 17 me
ter, og da utgjør armene ca i. Tenk deg
det — en arm på 15 meter — og kjempe
blekkspruten har ti stykker av dem. Selv
om ikke alle armene er like lange, blir
det over hundre meter armer å holde
orden pa. Da er det greit å holde hodet
kaldt.

De fleste dyr i havet har, uansett hvor
store de er, fiender. Kjempeblekkspru
ten har flitt spermhvalen, den største av
tannhvalene, som sin hovedfiende,
og når disse to møtes blir det som
regel hrl.k. Blekkspruten kan
na gjøre to ting: Den kan ta
opp kampen — det går
mest ut over begge — fir
selv om sperm
hvalen er enorm,
finnes det mange

av dem som har digre arr etter kamper
med hlekksprut. Havets supermann er
ingen «lett match». I stedet velger blekk
spruten som regel å gjøre det som har
gitt den navnet sitt, nemlig å sende en
skikkelig hlekkpatron rett i fleisen på an
griperen, for så å dra sin kos. «Blekket»
den spruter ut forvirrer hvalen og lam-
mer den trolig også for en kort periode.

Kanskje du har hørt mye om dino’er i
det siste? Digre greier som jabber rundt
i Jura-Parken. Da er det ekstra morsomt
å vite at vi faktisk har et pattedyr i dag
som er større enn selv den største kjen
te dinosaur — hlåhvalen.

En voksen blåhval kan bli over
tredve meter lang og veie over 150

tonn. Hva spiser et slikt dyr? Ko
rallrev til middag og tigerhai til
dessert? Nei, verdens største dyr
er faktisk helt avhengig av noen
av havets minste skapninger —

plankton — for å overleve. Til
tross for sin stør

relse er
den me
get rask.
Det
spørs

allikevel
0 ITI

den er rask nok — i likhet
med endel andre avhval
artene våre er blåhvalen
en sterkt truet art.

S Havets
rokke

konge
Skatene, eller rokkene som de også blir
kalt, tilhører gruppen bruskflsker. Det
vil si at de, i likhet med haiene, bare har
brusk istedet for bein.

De fleste skater holder seg langs bun
nen der leter etter fisk og skalldyr. De
fleste — bortsett fra en — mantaen. Den
ne enorme rokken svommer fritt i vann
massene på evig jakt etter plankton. Den
kan bli seks—sju meter bred, og flere me
ter tykk. En flott fisk som virkelig fortje
ner tittelen «havets rokkekonge» — eller
hva med Rokkerolf???

Opptil 15 tonn kan hvalhaien, som er
verdens største fisk, veie. Den «tar kaka»
i fiskeverdenen — fiskekaka kan man nes
ten si... På samme måte som de store
bardehvalene lever også hvalhaien av
plankton, og er altså ikke farlig som den
høres ut som.

- 4

I

Havet dekker nesten tre flrede/er av kloden vår. Også
dyra i havet slår alle rekorder når det gjelder størrelse. Patte

dyra er større enn på land ogflskene er større enn ifersk
vann. Hvis vi ser nærmere på noen av disse gigantene, ser vi

også hvor smart naturen er bygget opp. Enda så stor for
eksempel verdens største fisk, hvalhaien er, er den helt av

hengig av noen av de minste dyra, plankton, for å overleve.

N&M • JENS PETTER TOLDNÆS
og ANN KRISTIN STRAND (iii.)

I

4 Større enn dino- 6 En «hygge
saurene — raske- lig» hal

2—3 Havets super- re enn Cari Lewis
mann i kamp

med spermhvalen

-I

Kjempe som gråter en skvett
ihvertfall når hunnene

skal opp på land for å legge
egg i sanden. Når de
store havlærskil
paddene gråter,
er det ikke fordi de
synes det er så leit å
legge egg, men fordi
de må holde øynene
ftiktige i den tiden de er på land. Mange mennes
ker synes det er litt flaut eller dumt å gråte. Det
har havlærskilpaddene vokst fra for lenge siden.

Havlærskilpaddene har fått navnet sitt fordi de
ikke har et hardt skall på ryggen, slik vi er vant til
at skilpadder skal ha, men istedet et læraktig pan

ser. Med sine to meter og opptil 800 kilo er den
suverent størst i skilpaddeverdenen.

BLEKKULFS MILJØDETEKTIVER
Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo, Telefon: 22-71 55 20
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V okcJ!sL1
Norsk Kommuneforbund

mest miljøvennlige
kjøleskap: KDR 3700

N KF har som første fagforbund i landet

laget en egen miljøhandlingsplan.
En av fagbevegelsens viktigste oppgaver i

1990-årene, er å bidra til å forene syssel

setting, miljø og utvikling i en praktisk og

helhetlig politikk.
Vil du vite mer om hva landet største fag

forbund med over 208.000 medlemmer

mener om miljøproblemene - ta kontakt

Vi sender deg mer enn gjerne vår miljø-
handlingsplan.

Uten KFK - skader ikke ozon laget
Ikke bare KDR 3700, men alle Bosch kjøleskap/-frysere blir KFK-frie i

løpet av 1993 - over året før de nye forskriftene som forbyr bruk av
KFK trer i kraft!

Uten FK - bidrar ikke til drivhuseffekten
Ved å bruke pentan i isoleringen og butan i kjlemiddelet på KDR 3700
har Bosch også klart å fjerne alle stoffer som bidrar til drivhuseffekten.

Verdens laveste energiforbruk!
KDR 3700 bruker kun 0,1 kWh pr. 100 1 nyttevolum/døgn.

Verdens laveste støynivå!
KDR 3700 har et støynivå på kun 30 dB(A).

(Tlf.:22 3647 10)

Skogen
— vår viktiqste råvare

— er en
fornybar ressurs. Vi planter tre ni,w tra’r

./)i li i’ert tre vi feller

Hva kan

fag bevegelsen

gjøre med miljøet?

E
kivqiene og komfort

- .-

tell
alit(’t og pris er del viktigste for
brdkerne og derfor også for 055.

i/åre produkter har høyest mulig
inn Han (ung av ressursbesparen de

,,-celliilose uten at vi dermed går
på akkord mccl kvaliteten.

.1

I,

h

Sk/.omprimering av produkter

—
har gitt redusert forbruk av

V
ein!) al/asje og bet ijdeliq larcr(’

/rcinsportvolum.

9-’

Norsk Kommuneforbund

Bosch introduserer verdens

I Edet Natur toalettpcipir er 100%
av råvaren resirkulert papir

I

i

0 BOSCH

•1

‘‘)%. ‘J().R;,?r_: =-



Lesernes galleri

Nyfristfor å sende inn
bilder til Lesernes galleri er
27 oktober. Send inntil fem
lysbilder, papirbilder blir
ikke vurdert. Alle bilder må
merkes medfotografens
navn. Samtlige bilder blir
returnert. Skriv gjerne en
tittel på bildet. De utvalgte
fotografene får tilsendt en
35 liters ryggsekk.

Bildene sendes til:
Natur & Miljø
Postboks 2113 Grünerløkka
oo Oslo

Tindefiell. Anne Kjos-Wenjum, Hjelledalen.

Alfred Aarflot, Tjøme.

Blomstereng. Jan Rabben, Stord.

Isbjørn. Inger W. Anundsen, Ås.
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I

I

I
I

I
I Navn:

_______________________ _______________________

I

I Adr.: IAdr.:

I I

I I

I

___________

I

___________

I I

Fødselsar:_____________________ I Fødselsar:

_____________________

I Send krus A D B D I
Send krus AD B D

I

I Regningen sendes til:

__________________________________________

Adr.:
I NATUR & MILJO 5/93

I Send velkomstpakken(e) til meg.D

i

Ju(eave
julegave: Medlemskap i Blekkulfs MiljødeteGi barna eller barnebarna en annerledes

tiver er både morsomt og lærerikt.

I(lUbbfl er for barn i alderen 5-12 år og
koster bare 125,- for hele 1994

jul som inneholder:
Medlemmene får Blekkulfaviser gjennom

hele året. I tillegg får de velkomstpakken før

• Medlemskort

Klistremerker

Tøymerke

• Den ferskeste Blekkulf-avisa

Gavekort

• En ekstra julegave:

Et Blekkulf-krus’

Velkomstpakken blir sendt til
mottakeren som julegave før
jul. Hvis du ønsker den
sendt til deg for å overrekke
den selv, kryss av under.
Ring inn din bestilling på tIL.: 22 71 55 20
——————————————————————————

-A

B

Jeg ønsker a gi Blekkulfmedlemskap til:

________________________

I Navn:

________________________

— — — — — —

BLEKKULFJULEGAUENEDLEMSKAP :
I
I

________________________ ________________________

I
I

__________________________
__________________________

I
I

_____________________________ _____________________________

I

Kan sendes

ufrankert

I Norge. I
I Portoer I

betalt

Svarsending
Avtalenr. i 09000/5Pb

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

. — — — — — — — — — — —

Blekkulfs Miljødetektiver

Grünerløkka postkontor
0505 Oslo


