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RESOURCES
Fremtiden i vare hender har tatt
pa seg det herculesarbeidet det
era undersøke 14000
gruveselskaper, leser vi i
Folkevett. En ting er hva disse
selskapene driver med — det vil
føre litt langt a ga inn pa her — en
annen ting er hva de heter. Det
vil selvsagt ogsa føre litt langt a
ga inn pa, men noen navn er sa
gode at de bør nevnes. Som for
eksempel Heroine Co. Ego
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3. Du er nå klar til å ga rundt
Siortinget eller noe annet nar
du har tid

0
sier damen, som gjerne skulle
stiakket et alvorsord med spjll
sauen som har pafort henne
lidelsen.
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Mens kugalskap er noe svineri
som gar på folk og fe smitter
ikke sauelidelsen skrapesyke
over pa mennesker heter det fra
primærnæringshold.

— Tull. mener en hardt rammet
pensjonist fra Gjøvik.
Sykdornrnen rammer henne hver
gang hun gar inn i en kiosk. Hun
beskriver den som smertefri, men
svært dyr a holde i sjakk.

— Jeg har muligens hatt uflax,

Resources Ltd, Money Mining og
Bluff Oil.

Verden er likevel ikke bare
svart, den er ogsa mørk, og
Folkevett har balansert stoffet
ved ogsa og nevne noen
hyggelige gruveselskap som
Moses jr., Jesus & Bernola, Fair
Child lnvestment, Norad
Resources Ltd og Bond James jr.
Det er sikkert mange grunner til
at samtlige av disse selskapene
har gatt under jorden.

norsk fagpresse®

Natur & Mitfo er tilsluttet
Fagpressens Redektørplakat

Skrapesyke rammer
pensjonist i Gjøvik.

DDT
I USA har de ansvarlige
rådgivende organer frarådet
et forbud mot DDT. De
erkjenner riktignok at visse
fuglearter er i fare for å bli
utryddet som en følge av
stoffet, men anser det ikke
bevist at faren ved DDT er
så stor at den oppveier
fordelene ved å bruke det.

Med den nåværende
ekspansjon i
plantevernindustrien og den
store anvendelsen av DDT

leder

God aksjon!
Enkelte mennesker stemmer ikke ved valg fordi

de ikke finner et partiprogram de er hundre prosent
enige i. De er få, anonyme, og skader forsåvidt ingen

andre enn seg selv ved at de ikke utfører sin såkalte

horgerplikt.
Fomt for høstens T\/-aksjon har enkelte funnet ut

at (le ikke hundre prosent enige i alt de fem organi

sasjonene som står bak innsamlingen driver med.
Også her er det snakk om få personer, men i motset
ning til den førstnevnte gmppen er de ikke anonyme
og de skader andre.

l)et fåtallet mennesker som tar til orde for å boi
kone TV-aksjonen har et ansvar ved at de oppfordrer
til ikke å hjelpe folk som trenger det. Dette skyver de
glatt videre ved å oppfordre deg til å gi blaffen i ste
det for penger når bossehærerne kommer tyvende
oktober.

og deslike i u-land, er det
fare for at DDT-belastningen
globalt sett vil øke i tiden
framover. Den årlige
verdensproduksjonen av
DDT er nå oppe i
200—250 000 tonn.

DDT—forbud er nå iverksatt i
flere land, bl.a. Cypros,
Kanada, Norge, Sverige,
Ungarn og Vest—Tyskland.
Videre har Japan bestemt
seg for å forby stoffet, og
forbruket i Danmark er



32 ungdommer fra Göte
borg og Kungsbacka er blitt
intervjuet om sitt syn på kol
lektiviransport og bil. Under
søkelsen er gjort av Håkan An
drasson og Annika Sjöberg
fra etnologisk institutt ved
Götehorgs universitet. De har
ogsa gått gjennom tidligere
undersøkelser og statistikk og
kommet til at dagens svenske
ungdommer har helt andre
reisevaner enn sine foreldre.

- Nå blir det forhåpent
lig litt vanskeligere å
overkjore miljeinteres
sene, sier Trygve
Solheim ved Trans
portokonomisk
institutt (Toi), og viser
til den splitter nye
Miljohåndboka.

N&M • Sin Lehne Nilsen

Oppslagsverket skal gi
vei myndighetene, lokale pol i
ti kere, p1 anleggere og interes
seorganisasjoner større kunn
skap om rniljøtiltak mot vei-
trafikken. Det samler og
systematiserer forskningsre
sultater om miljøproblemer
knyttet til veitrafikk, og pre
senterer en rekke tiltak for å
redusere eller forebygge pro
blem ene.

— Så langt vi kjenner til er
det ikke laget noen tilsvarende
oversikt andre steder i verden,
sier Solheim. Han er en av
bokas tre forfattere, og har

Ungdommene ser på bilen
som et nytteredskap — det å
eie en bil er ikke i seg selv et
uttrykk for velferd. Flere av
dem mener bilen først og
fremst må brukes til spesielle
gjøremål og være et supple
ment til kollektivtrafikken.
Derfor vil dagens ungdom
sannsynligvis også i fremtiden
være mer fleksible enn sine
foreldre i valget mellom bil og
kollektivtransport.

vært med på å samle informa
sjon fra en lang rekke forskjel
lige fagmiljøer.

— Vi håper at boka skal gjø
re det lettere å formulere mil
jøkrav, blant annet fra dem
som ikke har så mye makt,
sier Solheim.

Mange ser en sammenheng
mellom frihet og det å reise
kollektivt.

— l)et er jo slitsomt å ha bil
hvis man bor sentralt. Så det
er nok mange som fortsetter å
reise kollektivt, tror jeg. Kan
skje de ikke har råd til å ta fø
rerkort, sier Maja, en av delta
kerne i undersøkelsen.

Færre tar forerkortet
Andelen av ungdommer i al
deren 18 til 24 år som tar fo
rerkortet og har tilgang til bil,
har sunket kraftig. I perioden
1984/85 til 1994 sank ande
len fra 73 til 58 prosent blant
menn og fra 57 til 46 prosent
blant kvinner.

En årsak er at hilbruk er

Boka som er ferdig nå er
bare første del i oppslagsver
ket. Del II skal etter planen
komme i 1998 og komplette

dyrt. En annen er miljø. Miljø
er sammen med muligheten
for å få arbeid de spørsmålene
svenske ungdommer mener er
viktigst. Men flertallet har
ingen tro på at de kan påvirke
miljøarheidet gjennom det
politiske systemet. De er mer
opptatt av å begrense sitt eget
bidrag til problemene.

Ungdommene tar kraftig
avstand fra foreldrenes hyppi -

ge bilbruk og mener foreldre
ne er late og har for dårlig
kunnskap om kollektivtrans
porten. Selv om ungdom me
ne er svært positive til å reise
kollektivt, har de ett anke
punkt: Billettprisen er for høy!

Den svenske undersøkelsen
er laget på oppdrag fra Göte

horgs trafiknåmnd og Göte
borgsregionens Lokaltrafik.

En meningsmåling Feed

langt større naturinngrep.

N&M • Sin Lehne Nilsen

— Utbygging av landbruks
veier representerer ofte store
naturinngrep, og må få en
grundig saksbehandling, me
ner Knut Simensen i L)irekto
ratet for naturforvaltning.

For ett år siden bestemte
Stortinget at veiutbygginger
skulle behandles etter plan-
og bygningsloven. Men for-
skrifter fra kommunal- og ar
beidsdepartementet legger
opp til at landbruksveier skal
unntas. Isteden skal de god
kjennes av kommunens skog-
sjef.

— En vurdering etter plan-
og bygningsloven innebærer
en langt mer åpen og demo

back Research har gjort om
nordmenns reisevaner viser at
de under 25 år ikke er så nøye

kratisk prosess — med høring
er og det hele. 1-Ivis land
bruksveiene får unntak, ligger
avgjørelsen hos jord- eller
skogbruksadministrasjonen.
Alle andre naturinngrep vur
deres etter plan- og bygnings
loven. Det bor også land
bruksveier, sier Simensen.

Simensen suppleres av DN
kollega Terje Karterud som
sier at landbruksveier ofte står
i konflikt med miljø- og fri
luftslivsinteresser. Han mener
det hele blir ekstra merkelig
når for eksempel turstier ikke
er unntatt fra de nye forskrif
tene.

- Både inngrep og konflik
ter er vanligvis langt større ved
bygging av landbruksveier

på om de tar bil eller buss,
men velger det transportmid
delet som passer best. E

enn ved opparheiding av stier
og løyper, mener han.

I tillegg til landbruksveier
er blant annet jernbanetrase
er, kraftlinjer, moloer og of
fentlige veier unntatt fra lo
ven.

— De fleste av unntakene er
prosjekter som vanligvis utfø
res av offentlige myndigheter.
Men landbruksveiene er det
som oftest private som står
bak. Byggevirksomheten er ut
strakt, poengterer Karterud.

[)N har i en høringsuttalel
se til Kommunal- og arbeids
departementet bedt om at
landbruksveiene ikke får unn
tak fra behandling gjennom
plan- og bygningslovens sys
tem. D
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Hest er best
Hesten Vidar har fått jobb i

det svenske vegvesenet. I
sommer har han jobbet som

jordfreser og han klarer jobben

bedre enn maskinene, skriver
avisen Dagens Nyheter.

Det er ikke bare som
veiarbeider Vidar har suksess.

Også som skogsarbeider kan

han konkurrere med
maskinene. En studie fra
Sveriges Iandbruksuniversitet
viser at hestene gjør hver
kubikkmeter trevirke en drøy
prosent dyrere. Til gjengjeld
forårsaker de langt mindre
skader på skogen.

— Investeringskostnadene er

langt lavere enn for vanlige
skogsmaskiner. sier eier Hakan

Carisson. Dermed tvinges han

ikke til å jobbe 12 timer i
døgnet for å klare avdragene.
slik som mange svenske
skogsmaskinførere.

Kjottetere
store
miljosvin

4

Spis mindre kjøtt og spar
på ressursene.

Kjere energisparetiltak er

å skru ned varmen, spare på
varmtvannet og la bilen stå.
Men en undersøkelse fra
Miljøstyrelsen i Danmark viser

at den største
miljøbelastningen fra en
gjennomsnittshusstand er
matvanene, skriver Jordvett.

Det er særlig kjøttet som er

den store miljøsynderen, siden

det er svært energikrevende å
produsere. Man kan altsa
redusere husstandens ressurs

bruk betraktelig ved å skjære
ned på kjøttforbruket.
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BIL ER IKKE STATUS
Bilen er ikke lenger et statussymbol for svenske
ungdommer. Færre kjører opp og ungdommene
tar avstand fra sine foreldres vanebilisme, viser
en svensk undersøkelse.

N&M • Audun Garberg og Pen Dybvig (iii)

/

MHjobok for veibyggere

4

N

L
b,

i ... —

,.

r-• ‘—-V
eks. ?a biItu 01h

- For enkelt å bygge
landbruksveier

Utbygging av landbruksveier må vurderes grundigere, mener Direktora

tet for naturforvaltning (DN). Nye forskrifter krever mer omfattende

( behandling av turstier enn landbruksveier, selv om sistnevnte ofte fører til

Miljehåndboka presenterer en rekke tiltak for å redusere
eller forebygge problemer knyttet til veitrafikk.

re oversikten. Innen den tid
håper Tøi på tilbakemelding
er fra brukerne av del I av
miljøhåndboka. E
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NNF lager
miljolov for
Svalbard
For første gang er
Norges Naturvern
forbund tatt med i et
offentlig lovutvalg.
Det dreier seg om en
ny miljovernlov for
Svalbard og Jan
Mayen.

N&M • Jens P. Toldnæs

.Miljovernreglene for
Svalbard er blitt hengende
etter og det er nå behov for
en betydelig oppgradering’,
heter det i stortingsmel
dingen om miljovern på
Svalbard. Dette er bak
grunnen for at Stortinget
slutter seg til Regjeringens
forslag om å lage en egen
miljøverniov for øygruppen.

Det er oppnevnt et utvalg
som skal legge fram forslag
til loven, og for første gang
sitter Norges Naturvernfor
bund i et offentlig lovutvalg.

— Svalbards natur er
spesiell og sårbar og trenger
ekstra beskyttelse. At Natur
vernforbundet som eneste
miljoorganisasjon blir tatt
med i dette arbeidet. er en
viktig anerkjennelse for oss,
sier informasjonssjef Kåre
Olerud.

1.1’] i

Svalbards natur er sårbar.
Tross at store områder er
vernet, er en oppgrade.
ring av miljovernreglene
påkrevet.
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Det mener Agnethe Dahi og
Liv Astrid Sverdrup ved Fritjof
Nansens Institutt. De har laget
rapporten «Hvordan påvirke
innenfor når man står uten
for?»

l)ahl og Sverdrup skriver at
il joorganisasjonene tradi

sjonelt har jobbet overfor nor
ske myndigheter for å påvirke
iniljopolitikken. Men de på
peker at etter at Norge under
tegnet LØS-avtalen, blir deler
av lils miljolovgivning også
gjeldende i Norge. Allikevel
har ikke organisasjonene flyt
tet en tilsvarende stor del av
arbeidet sitt over mot EtI-sys
ternet.

— Riktignok kan Norge si
nei til å innlernme nye EH-di
rektiver i LØS-avtalen, men
vetoretten har hittil ikke blitt
brukt, og vil neppe bli det i ut
strakt grad, sier Agnethe DahI,
som mener det uutnyttede
potensialet er stort.

I dag er Bellona den eneste
av de norske miljøorganisa

sjonene som jobber direkte
overfor FU-systemet. Organi
sasjonen har opprettet kontor
i Brussel, og driver aktiv lob
byvirksomhet ovefor Kommi
sjonen og Europaparlarnen
tet.

Norges Naturvernforbund
påvirker indirekte gjennom
Friends ofthe Earth — et nett-
verk som koordinerer samar
beid mellom ulike miljøorga
nisasjoner. Natur og Ung
dom, Greenpeace og WWF
Verdens Naturfond konsen
trerer sitt arbeid i Norge.

Trenger penger
I sin undersøkelse skriver
DahI og Sverdrup at mangel
på penger er hovedårsaken til
at norske aktører ikke går mer
aktivt inn for å påvirke [(Is
niljopolitikk. De mener myn
dighetene bør opprette øko
nomiske stotteordninger for
grupper som vil til Brussel for
å påvirke.

— Det gis jo støtte til ikke-

Norske miljøvernere har
brukt mye tid på å påvirke
norske politikere. Påvirkning
av EUs miljopolitikk
forsommes, mener forskere.
dett på tross av at den ofte
blir gjeldende også i Norge.

statlige aktorer som vil pavir
ke det nasjonale politiske sys
temet. Ekstra støtte for å på
virke E(I kan stimulere til mer
aktiv norsk deltakelse på eu
ropeisk nivå, mener de to.

I rapporten oppfordrer
I )ah I og Sverd rup også til stør
re deltakelse i europeiske pa
raplyorganisasjoner og bran
sjeorgan isasjoner Som jobber
med å påvirke 111-systemet.
I )e mener det er lurt å kon
sentrere seg om utvalgte saks-
områder, og tror ulike norske
grupper kan nå lenger ved å
samordne arbeidet sitt. E
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N&M • Sin Lehne Nilsen
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Norske bjorner
sniHest i verden
Den skandinaviske bjørnen er verdens frede
ligste. Norske forskere har møtt bjørn 114
ganger uten at bjørnene har fullført ett eneste
angrep mot dem. N&M • Jens P. Toldnæs

Nye tall fra Norsk institutt
h)r natu rforskn ing (NI NA) vi
ser at hjornene i Norge er lite
å va’re redd for. I gjennom
snitt har det vært 0,35 bjørne
skader per år i Skandinavia de
siste tyve årene. Det har ikke
lorkommet dødsfall. I forhold
til andre steder i Europa er
dette lave tall, I Sørøst-Europa
dode åtte prosent av dem som
ble skadet av bjørn av sine
skader.

Selv om disse bjørnene, i
ølge NINA, har et høyere

konlliktnivå med mennesker,
har instituttet benyttet tallene
sum utgangspunkt og regnet
ut sannsynligheten for å bli
drept av bjørn i Skandinavia.
Itregni ngene viser at med

t),3 hjorneskader i året kan
det forventes 0.028 dødsfall
pei’ år. Det vil i praksis si et
døclslall i Skandinavia hvert
36. år.

Angriper ikke
I sine 114 møter med skandi
naviske hjorner har forskere
fra NINA til godeå oppleve et
lullført bjørneangrep.Bare i 4
pruseilt av tilfellene har bjør
nen utført skinnangrep for å

Nei til gen-gran
Genmodifisert gran må ikke settes
ut. i naturen, kon kl uder en utredning
Ira Norsk institutt for naturforskning
11U Norsk institutt for skogforskning.

l)et er stor usikkerhet knyttet til ef
lektene av å sette ut gerimodifisert gran
i naturen. liii gran som for eksempel
tåler kulde eller torke bedre enn andre
han invadere nye områder. Den kan
rgs.r lurt renge vanlig gran, og dermed

I )F.nirlre lranas genetiske ressurser.

Den vanlige grana kan fortrenges av nye
slag som tåler kulde eller tørke bedre

Vi snakker i vei om vårt
vennskap med naturen. »Venn
med fjellet». ..StorsItt... I fete
fjeilstovler og tettvevd bomull går
vi »vennen» vår i møte med et
varmt og åpent sinn. — Sa
ubeskrivelig vakker du er, tenker
vi og gaper spraklost mot
utsikten. Og i hundre år har vi
ledd overbærende av dansken
som etter en fjelltur i Norge,
lettere rystet gav til kjenne: «Det

er det

NATUREN styggeste

ER FULL AV
DRIIT OG EKLE Men så

KRYP kom jeg til
å ta for

meg kunstmaleren Kare Tveters
bok om Svalbard. I en tekst til en
av sine akvareller, forteller han
om opplevelsen av «et nådeløst
øde». »For naturen på Svalbard er
knugende. På et vis også
truende, der små
menneskekolonier blir
mikroskopiske i forhold til den
veldige naturen.» Og bildet viser
at Tveter har rett.

På en måte var det befriende å
lese noe slikt etter å ha lyttet til
tre generasjoners ulvetuting om
at naturen er spekket med
sunnhet og skjønnhet og lite
annet. Hylekoret kan ha gjort
noen og enhver fremmedgjort i
forhold tilsin egen umiddelbare
og oppriktige naturopplevelse.
For noe er da faktisk brennstygt’

Men ikke for arkitekten Odd
Brochman. »Alt i naturen er
vakkert!., sier han»... det er noe
vi er blitt enige om». — Å, langt i
fra, det finnes et aktivt mindretall!
Hvorfor, for øvrig, bosatte ikke
Brochmann seg på bånn av
Jutulhogget med kalde fjellbratta
halvannen meter utenfor
stuevinduet?

Hadde vi opplevd alt som pent,
så hadde alt fremstått som
likegyldige biter i samme suppe.
Estetisk sans forutsetter en evne

til å skjelne mellom pent og stygt.
Og jeg tar for gitt at denne evnen
oppsto i mennesket for meget
lenge siden, i god tid før
betonggrisene begynte å sette
sitt preg på våre omgivelser. En
eller annen gang glante noen opp
mot fjellet og sa «Styggho’.. Med
rette!

Naturen er full av dritt og ekte
kryp. Allikevel får vii hendene
«Alle barns kosebok med våre
venner insektene». Hyggelige
idealister lager bøker som skal
apne barns øyne for naturens
skjønnhet. Slik skal barna lære å
bli glade i naturen, bli venner
med den, for til sist å bli gode
naturvernere. — Bli med
àtselbillene
Fryd og Frida
på julebord!
Og ikke snev
av
forstyrrende
ulyd skal
slippe opp i
naturens
ballsal fra kjellerdypet hvor
krokodillen radbrekker antilopen.
raset drenner mot dalbunnen og
gresshoppesvermene gjør rent
bord.

Skulle vi basere naturvernet pà
estetisk sans og kjekk
vennskaplighet er jeg redd for at vi
etter en folkeavstemning ville bli
sittende igjen med en natur som
ikke fikk røre på seg, og som ellers
var fylt opp av selunger og følt. Sa
vakkert at jeg fryser på ryggen!

Jeg kjente en gang en vakker
dame som giftet seg med en
vakker mann. Men det hjalp ikke
stort, de ble uvenner og gikk fra
hverandre. Så ble den ene
alvorlig syk. Den andre stilte opp
100 prosent og bidro til å redde
livet til sin forhenværende
ektefetle. Enda de ikke var særlig
vakre lenger. Enda de ikke var
særlig gode venner lenger. Det er
nesten ikke til å forstå.

Arild Ådnem

Stadig flere v4kner opp g ss tr etter
rn iljt tvennlige klær. Alternativet het er
ik( il( igisk dyrket Is )rnull og det er ikke m ie

merkelig med det. Det handler om å (lvrke slik
v.ire lorledre har gjort det til ille tider. På en
naturlig male. Uten kunstgjodsel og kjemiske
lantet ern.midler.

slik at markene
ikke titlelegges. Sa
kan o.sa vare barn
bruke akrene.
Et terpa gjelder det

behandle
bomullen pi en
god ntJte gjennom
hele produksjonen
frem til ferdig
tlagg

REN BOMULL
NÆRMEST
KROPPEN
M k, elastisk,
deilig Ingen ting
sont gnager. som
en annen hud på ‘—

kroppen. Det er ideen bak vart titiden ro sI mi

fremstilles at okologisk bomull.
Plaggene er ribbestrikket til et ganske løst stoff.
Det gjør dem myke og elastiske. Den tikke
strukturen inneholder ut anlig mye luft, hi ilket
betyr at plaggene blir armere enn vanlig
bomullsundertt o, Det ttiatt bærer narniest
kroppen, skal tære naturlig. Vi tilsetter ingen
syntetiske kjernikalier. Vi verken bleker eller
farger den naturhvite bomullen. Vi strikker og
vasker, kort og godt.

Du bar 10 (lagers full returrett p4 arene,
Du returnerervarene, og vi sender pengene

tilbake uten spøi’sm4l.

FARGEVOKSENDE BOMULL
Du får v,u-e hontirllsklær til og rad i forskjellige
f.irger. Vi bruker helt enkelt f.irgevoksende
botnull. Bontullens farge sitter i genene, den har
allts3 sin f,irge allerede na.r man plukker den fra
husken. Den fargevoksenilr’ hornullen, gjør at

tiian i (lag kan prod usere klær i forskjellige farger

uten i benytte seg at kjemikaliekrevende
prossesser. C,imel (brun) og Lirne (grønn), er
milde farger som ikke blir bleket av sol eller vask,
men derimot øker i intensitet jo flere ganger man
i .tsker plaggene. Den hirgevoksende bomullen
har blitt kjent gjennoni Salli Fox i USA, men den
har sitt utspring i Latin Amerika.
Fll ut kupongen, kryss at og send den til oss.
porto er allerede betalt. Du kan ogs4 sende
telef,iks på faxnr: “3 94 .iO 43. Dersont du har
ytterligere spørsnriil kan (lu ogs4 rirtge oss på til
3935s3.

Viet ri’er oittgaende.

UVENN MED NATUREN Undertøy av økologisk
dyrket bomull

skremme. ‘Fallene viser at det
likevel bare er et tidsspørsmål
før noen blir drept av bjørn i
Skandinavia. Selv om sann
svnligheten er liten for at det
te vil skje i Norge, mener in
stituttet at viltmyndighetene
bør lage en handlingsplan
dersom det skulle skje.

Syv skader i Sverige
Syv mennesker er blitt skadet
av bjørn i Skandinavia de siste
20 årene, samtlige i Sverige.
Seks av de syv ofrene var jege
re. Fem av bjørnene var skutt
på. I flere av tilfellene var det
hjørnunger, hund, hi og kada
ver med i bildet. Dette er fak
torer som kan gjøre bjørnen
mer aggressiv.

Av 43 skader og 27 dødsfall
i



N&M • Jon Bjartnes

Iskald grålysning,
6. februar i St.
Petersburg: Stor-
byen sover. En bil
ruller opp foran en
morklagt bygård.
Bilen stanser,
dørene går opp og
vinterkledde menn
glir inn i trappe
oppgangen.

I )et er noen p dora. Irott og litt motvil—
I g går han bort og åpner. Nikitin kjenner
iinen av iTlenilene, men han kjenner lusa
på gangen. Det er K( li.

i\Ieksandr Nikitin skal i forhør. Det er
ikke hrste gang. l-lan kler på seg, sier

lo til kona og følger mennene ut. I-jan
i k ke vært li jern mc siden.
loisi når Nikitin kommer til K( ; 13s ho—

-eJ k’,i ter kir han vite at han er arrestert,

mistenkt for å ha utlevert statshemmelig
heter mot betaling.

Rei høres ut som åpningsscenen i en
middels agentfilm fra den kalde krigen.
Middels er det kanskje, agenter er det nok
av, men det er altså ingen film. Det er
bare Bellona på jobb.

Dessuten heter det ikke KGB nå for ti
den, men FSB. Ikke at det gjør noen for
skjell. Det er de samme folkene, med
sånn omtrent de samme fullmaktene, og
de foretrekker fortsatt å hente folk gry-
tidlig om morgenen.

I skrivende stund har Aleksandr Niki
tin tilbrakt sju måneder i lSBs varetekt.
De forste to månedene var han uten for
svarer, og ennå har ingen andre enn arm
klagerne sett de paragrafene han skal ha
forhrutt seg mot. Ikke desto mindre risi
kerer han dodsstraff om retten finner
ham skyldig.

I Iva Nikitin har gjort? I lan har væm-t
med på å samle opplysmnger om kjerne— .

kraftsikkerheten i den russiske Nordflå-
ten; om deft’kte kjernereaktorer, om sen-
kede og synkeferdige atomubåter, og om
radioaktivt avfall som er dårligere lagret
enn varene i en norsk tohakkskiosk.
Opplysningene er systematisert og utgitt
av Nikitins norske og russiske kolleger i
Bellona. Rapportene deres har havnet på
FU-kommisjonens bord, på førstesiden
av Finaneial ‘fimes og deromkring. ifølge
Bellona stammer alt materiale i rappor
tene fra apne kilder.

uansett utfall av rettssaken mot Niki
tin, ser det stygt ut for de som har satt
ham i fengsel: De har allerede tapt kam
pen om sannheten; kampen om å be-
skrive virkeligheten på den måten som
passer dem hest.

HOLD KJEFF OG
SVOM VIDERE
Arrestasjonen av Nikitin, og razziaene
mot liellonas kontorer i Russland, har
hatt n åpenbar hensikt: A skremme in il—
joakuvistene til å holde kjeft. Forsøket
har vært mislykket. Bellonas rapporter er

allerede lesestoff på regjeringsnivå, både
i Russland og i vesten. For ISB gjenstår
nå bare hensynet til egen prestisje. Dét
hensynet veier tungt nok til at prosessen
mot Nikitin fortsetter.

Men hvorfor satte de prosessen i gang?
Fordi en virkelighet sto på spill. I gode

gamle dager var miljøprohlemer og res
stirsknapphet noe som bare rammet ka
pilalistiske land. I folkedemokratiene øst
for jernteppet kunne denslags ier ideo
logisk definisjon ikke forekomme. Dess
uten var all informasjon om militære for
hold lårget av ett overordnet hensyn : Sta
tens sikkerhet fram for alt.

Sa raknet kommunismen. Andre folk,
med helt andre former for engasjement,
begynte å interessere seg for forholdene
på kaia i Murn_iansk. I)e fant fort fram til
opplysninger som slo hull på det gamle,
offisielle virkelighetsbildet. Kampen om
sannheten var i gang.

I )en foregår ikke bare i Russland. I
hver eneste mil jødehatt, stor eller liten, i
øst eller vest, er det ett spørsmål som går
igjen: 1-Ivilken beskrivelse av virkelighe
ten er den sanneste

l)et er sannelig ikke godt å vite. Verden
er stor og uoversiktlig nok til at flere be
skrivelser kan passe. I boken I)ei lnodL’rrtt’

demokrati har den danske forfatteren Per
Mannstaedt formulert det slik: «Det er
ikke nødvendig å lwe. Sannheten er flek
sihel nok.»

Kanskje er det sant som han sier.
Spørsmålet om hva som er sant og virke
lig, om noe i det hele tatt er det, er eldre
enn vitenskapene, like gammelt som fi
losofien og alle haugene. Svarene spriker
i alle retninger, men en sak er sikker: Den
som vinner kampen om å heskrive virke
ligheten, har det beste utgangspunktet
for å få viljen sin igjennom.

For Aleksandr Nikitin er spørsmålet
langt alvorligere enn en teoretisk øvelse:
Det han har sagt er sant nok til at noen er
villige til å la ham råtne for det. For ham
er kampen om sannheten blitt en kamp
på liv og død, I andre, mindre akutte si
tuasjoner står andre verdier på spill : Tro
verdighet, markedsandeler, kroner og
øre, for alt vi vet kanskje klodens framtid.
Kampen om å vinne virkelighetsbeskri
velsen, om å delinere sannheten, går som
en rød tråd gjennom alle slags debatter.
Natur & Miljø har forsøkt å nøste tråden
opp, fra den ene miljødebatten til den
andre.

MIUØ OG
MENNESKEREITER
HAND I HAND
Aleksandr Nikitin er ikke den eneste mil
jøaktivisten som er blitt et offer i kampen
om en passende virkelighetsheskrivelse:

— Noen av de mest systematiske brud
dene på menneskerettighetene foregår
overfor miljoaktivisier. Fra vårt arbeid i
Russland kjenner vi mange eksempler:
1:01k er blitt fengslet for å måle radioakti
vitet med geigertellere i boligområder. I
St. Petershurg ble partiet De grønne for
budt. Internasjonalt er tendensen mer og
mer at miljøsaker og menneskerettighe
ter er spørsmål som går hånd i hånd, sier
Bellona-leder Frederic I lauge.

l)et er en stygg sannhet: Amnesty In

ternational har hunkevis av opplysning-

er om fengslede, torturerte og drepte mil
jovernere.

ltt av de mest groteske eksemplene
stammer fra Nigeria. Der ble for_itteren
og miljøverneren Ken Saro-Wiwa hengt i
november i Fjor, sammen med åtte andre
medlem mer av Ogoni-stammen. De ni
var anklaget for mord, men alle andre
enn nigerianske myndigheter oppfattet
anklagene som fingerte. Saro-Wiwa var
kjent bade i Nigeria og utlandet for sin
kritikk mot myndighetene, særlig i for
bindelse med miljøødeleggelser som føl
ge av oljeutvinning sørost i landet. Det
stemte nok, det han sa, og nigerianske
myndigheter valgte å ta livet av ham.

I lengningen av Saro-Wiwa førte til en
internasjonal storn_i av protester n_iot ni
gerianske myndigheter, og mot store ol
jeselskaper som har virksomhet i landet.
Mange andre saker får mindre oppmerk
somhet, men er alvorlige nok for dem det
gjelder.

I april i mr ble for eksempel de to hvite-
russiske miljø- og menneskerettsaktivis
tene Jurij Khadyka og Vjatsjeslav Sivtsjuk
arrestert i Minsk. De hadde deltatt i en
demonstrasjon som markerte tiårsdagen
for Tsjernobyl-ulykken. Anklagen lød pa
at de to «oppfordret til uorden». Amnes
ty International ga Khadyka og Sivtsjuk
status som samvittighetsfanger. De to
startet en sultestreik i fengselet, i protest
mot den behandlingen de fikk. hn må
ned etter arrestasjonen ga Amnesty ut
trykk for stor hekyn_iring for fangenes hel
se. Da Natur & Miljø var i kom_itakt med
det internasjonale Amnesty-kontoret i
London, i slutten av august, var det usik
kert hva som har skjedd med Khadyka og
Sivtsjuk.

DEF SKULLE
DU IKKE HA SAGT
Sensur er stort sett noe som foregår titen—
lands. I Norge er det forlengst lov å si hva
som helst, med mindre mai_i er grov por
nograf — eller har innehatt stillingen som
offem_itlig sel fangstinspektør.

ppe Ieiligh i våkner den pem_isjo
nerte ni.mriimeoffiseien Alelssandr Nikitin
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I to sesonger på slutten av 80-tallet var
Odd E Lindberg inspektør under sel
fingst i Vestisen. I tillegg til å reise som
LII emnet inspektør på Fiskeridepartemen
tets vegne, ville Lindberg lage bok om
fangsten. Det hører med til historien at
den norske selfangsten på denne tiden
var utsatt for sterk kritikk fra utlandet,
særlig fra dyrevernorganisasjoner.

På sitt andre tokt i Vestisen mente
I i ndberg han var vitne til fangstmetoder
som var i strid med regelverket, og som
på førte dyrene unødvendige lidelser.
Dette skrev han i rapporten til Fiskeride
partementet. Det skulle han ikke ha gjort.

I departementets instruks til selfangst
inspektørene het det at «det må legges
vekt på nøyaktige opplysninger om fak
tiske forhold, med angivelse av tid, sted,
person og fartøy, hvilke bestemmelser
som er overtrådt, på hvilken måte dette er
skjedd, nærmere omstendigheter ved for
ho Idet, og endelig hva inspektør og skip
per eller ansvarshavende på vedkom
mende fartøy har foretatt seg i sakens an-
led ni ng. »

Instruksen er altså klar: Hvis reglene
brytes, skal inspektøren navngi den som
har brutt dem, og fortelle i detalj om hva
regelbruddet går ut på. Dét gjorde Lind
berg. Dessuten tilføyde han noen opp-
si i in merende, negative karakteristikker av
holdningen til mannskapet på selfangst
skuta. Det skulle han absolutt ikke ha
gjort.

I :iskeridepartementet fikk rapporten. I
motsetning til hva som varvanlig praksis,
ville departementet ikke offentliggjøre
<.I.II. Li ndberg gikk til pressen. Det skulle
Ii.imm heller ikke ha gjort.

I NSPEKTOR
LEVENDE
FLADD
I is Len departementet luktet skandale. Re-
1)1 (SIR tanter for emheisverket rykket ut og
sa ml innholdet i rapporten var for dårlig

<km mm nentert. Dette skulle blant annet gjel

de én av Lindbergs mest alvorlige påstan
der: At selunger var blitt flådd levende. Nå
har det seg jo sånn at når man forlengst har
lagt til kai med en bunke selskinn, er det
plent umulig å dokumentere hvordan sele
ne hadde det idet de ble flådd. Det visste
selvfølgelig Fiskeridepartementets folk. De
hadde imidlertid funnet måten å stanse
Lindberg på: Det gjaldt å så maksimal tvil
om troverdigheten hans.

Neste kapittel i historien var at Lind
berg fortalte at han satt på 20 timers film-
opptak som viste overgrep under
fangsten. Så kunne han kanskje doku
mentere det han sa allikevel. Fiskeride
partementet ba om å få se opptakene,
men Lindberg var ikke i samarbeidshu
mør. I stedet tok han fllmrullene med seg
til Sverige. Der ble de klippet sammen til
et TV-program, som ble vist i Sverige,
Storbritannia og Danmark. Bildene var
stygge, og vakte store reaksjoner. Ikke
minst i Stortinget; men der var det ikke
først og fremst selungene man var be
kymret for. Etter utenlandske reaksjoner
på programmet tok Carl I. Hagen opp
selsaken, en februarkveld etter at det or
dinære møtet var slutt. Vi sakser fra Af
tenpostens referat: «Den viktigste oppga
ven vi står overfor, er å begrense skade-
virkningene som filmen har påført
Norge. Dette er en nasjonal oppgave, ble
det understreket fra samtlige partier i en
kort debatt.»

Stort inget satte ned en gransknings
kommisjon som skulle studere selfang
sten inngående. Når det gjaldt å (<begren
se skadevirkningene», fortsatte kampan
jen mot Lindbergs troverdighet. Nå het
det at i hvert fall noen av filmklippene
ikke stammet fra toktet i Vestisen i -88,
men fra Newfoundland en gang på 70-
tallet. Denne påstanden har ikke vært let
tere å dokumentere enn de Lindberg
kom med.

Men stempelet som en hevnlysten og
bråkete juksemaker hadde festet seg til
Lindberg. 11990 ble stempelet rettsgyl
dig: Da dømte Sarpsborg byrett Lindberg
for injurier mot selfangerne. I dommen
står det mye rart. Blant de av Lindbergs

utsagn som kjennes «døde og makteslø
se», er ett der han skriver om en av mann
skapet at han var i mental ubalanse. By
retten hadde på sin side ingen problemer
med å tildele Lindberg følgende karakte

ristikk: «I)et har under hovedforhand
ungene vist seg at Lindberg lett lar seg sty
re av følelser når han blir provosert. Det
synes som trang til å gjengjelde da blir
dominerende.»

Sannelig: Det synes som trang til å
gjengjelde da blir dominerende. Presse
veteranen Cunne Hammarsirøm, som
har skrevet flere bøker om ytringsfrihet,

har karakterisert rettssaken som «et over
fall på en saksøkt». Lindberg ble dømt til
å betale både erstatning og saksomkost
ninger. Også avisa Tromsø er dømt for in
jurier, fordi den i sin tid gjenga noen av

Lindbergs utsagn.
Resultatet av denne historien var at

Lindberg emigrerte til Sverige, blakk og
skandalisert. I)er venter han nå på å få sa
ken opp for menneskerettsdomstolen i
Strasbourg, noe det ifølge Aftenposten
ikke er helt usannsynlig at han får. Tidli
gere i år viste svensk IVI og norsk 1V2 et
nytt program om saken, under tittelen

<En folkefiende». Resultatet var nye inju
riesøksmål fra selfangerne. Odd F. Lind
herg er blitt mannen en norsk redaksjon
simpelthen ikke har råd til å intervjue, og
sant og usant i denne saken får vi neppe
klarhet i noen gang.

HVA VAR DET VI SA?
Men Lindberg er et unntak. I regelen er
ikke spørsmålet om noen nekter miljø
vernerne å snakke, men om folk gidder å
høre på. Hvis de gidder dukker det opp et
spørsmål til: Om de tror det de hører.

Dette er blitt et typisk mønster i nye
miljøsaker: Enkelte forskere mener å ha
oppdaget et miljøproblem; en gifivirk
ning, en ressurssvikt eller en drivhusef
fekt. Miljøbevegelsen adopterer problem
heskrivelsen, og forlanger for det første at
politikerne bevilget penger til mer forsk
ning, og for det andre at de setter i verk til
tak og reguleringer for sikkerhets skyld.
(På dette tidspunktet er miljøvernerne
bratte i nakken; i angrepsposisjon.) Som
regel blir det penger til mer forskning,
men ingen nye tiltak. Smått om senn gir

t forskningen resultater, og bemerkelses
verdig ofte bygger resultatene opp under
de første problembeskrivelsene. (Om
trent her er det at miljøvernerne drar fing
rene gjennom håret med en oppgitt beve
gelse, og sukker «Hva var det vi sa?».)
Etterhvert pleier forskere, forvaltning og
de fleste andre å bli noenlunde enige om
en beskrivelse av problemet. Deretter går
saken vanligvis i stein, fordi problemet
ikke kan løses uten at noen taper penger
på det. (Og her er det at slike livstrøtte
artikler som denne dukker opp.)

Gjennom hele denne prosessen kan vi
finne igjen kampen om å beskrive virke
ligheten. Er det nå så sikkert at det er rik
tig som det blir hevdet; at stoffet er giftig
eller at ressursene svikter? Vet vi nok til
å sette inn tiltak? Hvilke tiltak vil funge
re best?

SAKLIG OG
NØKTERNT
Om slike spørsmål kan det krangles pâ
de mest avanserte nivåer. 1-Ivilke svar
man lener seg på avhenger ikke bare av
tilgang på fakta, men også av hva man
har lyst til å tro.

Diskusjonen om drivhuseffekten er ett
eksempel: På slutten av 80-tallet ville FN
finne ut om været virkelig er i ferd med å
bli varmere. Dermed satte organisasjo
nen omtrent tusen klimaforskere fra hele
verden i sving. Forumet fikk forkortclscn
IPCC (International Panel on Climate
Change — Det Internasjonale Klimapa
neI), og besto gjennomgående av folk
med høy status i sine vitenskapsmiljøer.
Altså skulle utgangspunktet være perfekt
for å komme fram til en saklig og nøk
tern beskrivelse?

Tja, pussig nok: Forskere fra land som
hadde mye å tape på et varmere klima
mente drivhuseffekten var en reell trus
sel. Forskere fra land som hadde mer å
tape på tiltak mot drivhuseffekten, men
te det var en mer usikker teori.

Paul l-Iofseth er spesialrådgiver i Mil
jøverndepartementet og har lang erfaring
fra internasjonale forhandlinger om
blant annet skog, biologisk mangfold —

og klima. I-Ian bekrefter at de vitenska
pelige frontene i klimaforhandlingene
var de samme som de politiske. l-Iensynet
til hjemlandets interesser formet forsker
nes vitenskapelige standpunkter.

— De grunnleggende fakta omkring
drivhuseffekten har vært kjent siden
svensken Errhenius la dem fram i forrige
århundre. Likevel holdt IPCC pä i flere år
før de kom fram til en felles beskrivelse.
Hvis man ikke vil se et problem, kan
man unngå det ganske lenge. Saudi-Ara
bia aksepterer fremdeles ikke teorien om
drivhuseffekten. I)et er klart at årsaken er
at de selger så mye olje, sier Paul Hofseth.

Ha mener diskusjonen om sur ned
bør er et enda bedre eksempel: l)er sto
Norge på for å få anerkjennelse for at

Sehnspektor Odd F. Undberg måtte
romme fra Norge.
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lu ftforurensninger fra kontinentet og de
britiske øyer var et problem for fisk og
skog i Skandinavia. Det tok mange år for
<le skandinaviske landene fikk gjennom-
si ag.

Å JUGE
I RIKTIG
REFNING
Van vi da heller ikke stole på vitenskapen
når vi er på jakt etter sannheter i miljø
debattene?

Tja — eksemplene over kan trekke beg
ge veier: Når tusen klimaforskere har fått
noen år på seg, er de etter hvert blitt eni
ge nok til å beskrive virkeligheten på om
trent samme måte. Om det er sant selv
om de er enige, får vi jo ikke vite for det
er for sent.

Det er dét som er ulempen ved å være
dom rnedagsprofet: Du får neppe noen
glede av det, den dagen du får rett. I)et
endelige heviset for at drivhuseffekten
virker, får vi den dagen vi oppdager at kli
maet har endret seg så mye at det ikke
kan forkl ares med naturlige svingn i nger.
l)a er ubehaget forlengst i full gang.

Erfaringsvitenskaper, som meteorolo
gi og økologi, studerer per definisjon noe
som allerede har foregått. Spådommer og
prognoser bygger på at forskerne danner
seg teorier om årsaker og virkninger, på
grunnlag av de erfaringene de har fra før.
I dette landskapet av teorier kan det være
rom for både fantasi og personlige hold
ninger, og ihvertfall for en viss usikker
het:

«En normalt bygget sandhecl lever —

ad mig sige — i regelen en 17—18, højst
20 ar; sjelden længer», som lhsens dr.
Stockmann sa det. Usikkerheten om vi
tenskapelige konklusjoner kan brukes —

til å argumentere for at det ikke er noen
grunn til å gjøre noe ennå, eller til å hev
de at det gjelder å være «føre var».

Miljovernere pleier å like de verste te
<<riene best. En skolert norsk mil joverner
har som motto at «det gjelder å juge i rik-

tig retning». Med det mener han at det
gjelder å hygge opp under virkelighets
heskrivelser som er hensiktsmessige for å
kunne oppnå resultater. Det høres jo litt
kynisk ut, men det er dét de fleste holder

ni ed.
— Vilenskap er stort sett en form for ar

gumentering, sier Will iam Lafferty, pro
fessor i statsvitenskap og direktør for
forskningsprogrammet ProSus (Pro Sus
tainahility — tidligere Alternativ Framtid).
I hans fag er ikke virkeligheten noe å
snakke om. Svelg unna:

— I)en såkalte virkeligheten blir irrele
vant i en verden for handling og praksis.
Beslutninger bygger på statistikk, og all
form for staiistikk bygger på bruk av syrn
holer. Symbolene, språket, danner en be
skrivelse, men den er en fiksjon. Sosial
virkelighet er plastisk.

FIRE RØDE
RENNER
I RYGGEN
Ja mon dt. Svenske Jonas Sandströin vil
nok holde på at det finnes sider av virke
ligheten som vanskelig lar seg påvirke av
diskusjon.

Sandström var på skogstur en vakker
nordsvensk rnainatt sist vår, da han kom
over et ganske ungt og tilsynelatende
konkret eksemplar av den mye omtalte
skandinaviske bjornestammen. Det er
ikke hver dag man møter en hjørnunge i
skogen, og Sandström ble stående og kik
ke. Da pirket mamma ham meget kon
kret på skuldra.

— leg kan ikke beskrive hvor hardt det
var, bare at det var hardt, prøvde Jonas se
nere å forklare overfor Aftonhladet. Ett
klaps fra binna sendte ham på en luftetur
på rundt regnet tre meter. Etterpå ble han
en attraksjon blant legene på sykehuset i
Skellefteå: Det var den første pasienten
de hadde sett med renner etter hjørne
klør i ryggen.

Ikke desto mindre: Den skandinaviske
brunhjørnen er mindre farlig enn sine

kolleger i andre strøk av kloden, ifølge
norske og svenske forskere. De har nylig
regnet ut at vi inaksimali kan forvenie
0,02$ dødsfall per år i sammenstøt mel
lom bjørn og mennesker, I Ivis dti er i
skogen med en kompis som en manne
vond hjørn brekker nakken på, kan du
altså føle deg helt trygg når bjørnen snur
seg mot deg: L)a skal det gå 36 ar til nes
te dødsfall. Vitenskapelig? Utvilsomt.
Sant? Aldri i verden.

I-ler i landet er det neppe noen viten
skapsmenn som har havnet Opp i så
mange krangler om virkel ighetsbeskri

velsen som bjørneforskerne har gjort de
siste årene.

Det begynte for omtrent fem år siden,
da et nytt, norsk—svensk bjorneprosjekt
kunne legge fram nye tall på hvor mange

/ bjørn som finnes i den skandinaviske
stammen. Fram til da hadde det hett seg
at det var omkring 200 bjorn i Norge. I
forbindelse med en stortingsmelding om
rovdyr som kom vinteren 1992 ble an-
slaget halvert. I 1994 la forskerne fram
nye konklusjoner: Cjennomsnittlig skul
le det befinne seg 20—25 bjørn i Norge.
Nå er tallet justert opp igjen til pluss mi-

nus 40. På norsk side ei det bare i Finn—
mark bjørnen bevisel ig yngler. l-lovcd
grunnen til at tallene er justert nedover,
er at forskerne har dokurnentert at bjør
nen vandrer over store avstander.

Mange sauebonder har opplevd minst
like mye bjørneskader som før i løpet av
(le siste årene. De har hatt tungt for å
godta de nye bestandstallene.

— Siden forvaltningen opererte med sa
mye høyere tall for bare noen få år siden,
har det vært et ganske betydelig pedago
gisk problem å forklare (le nye bestands
anslagene, sier Vemund Jaren. 1-lan er nå
rådgiver i Miljøverndepartementet, på ut
lån fra Direktoratet for N aturfo rvaltn ing
for å jobbe mcd en ny rovdyrmelding.

— Det er fortsatt forskjeller på hvordan
for eksempel forvaltningen og sauebon
dene ser på bjørnebestanden. Men jeg
har likevel inni rykk av at partene har ka—
I ibrert seg atskillig nærmere hverandre
etter hvert, sier Jaren.

EN MAGE
FØLELSE
I BUNNEN
I rovdyrdebatten fortsetter imidlertid
kampen om virkelighetsbeskrivelsen,
selv om folk er blitt ganske enige om
hvor mange hjorn det er. Man kan for ek
sempel krangle om hvor mye sau hver
bjørn tar, om det hjelper å skyte slag
bjørn og så videre. Men selv om bønder
og hyråkrater skulle bli hjertens enige om
alle disse spørsmålene, blir de neppe eni
ge om hvordan konflikten mellom hjørn
og sau skal håndteres. I bunn og grunn
dreier ikke striden seg om hvor mange
hjomn det er, men om hva man skal gjøre
med dem. Dermed blir ett spørsmål vik
tigere enn alle de andre: I Iva er mest ver
diftillt; bjømn eller sau ?

En fersk spørreundersokelse fra Senter
for Miljø og Utvikling ilrondhcim viser
at naturforvaltere og bønder er gjensidig
skeptiske til hverandres virkelighctsbc
skrivelse. På begge sider av streken er det

et flertall blant de spurte som mener at
motstandernes beskrivelse er preget av
subjektive holdninger og egeninteresse.

Det har de sikkert rett i. Det er helt
sant, og det er helt selvsagt, men det er
ikke så ofte det blir sagt: Det er ikke fakta
alene som skaper engasjement. Selv om
vi sitter midt oppe i den største liaug med
detaljerte opplvsninger om hvordan ting
er, sånn sett fra siden, trenger vi en vilje
eller en moral eller en følelse for a si noe
om hvordan de bør være. Sett innenfra.

— Det ligger en magefolelse i bunnen,
sier Naturvernforbundets leder 1—leidi So
rensen. Den stoler hun pa.

— Det er viktig å erkjenne at vi ikke kan
regne ut hva som er rett og galt i moralsk
forstand. For miljobevegelsen er det en
fore å bli så opptatt av å beskrive verden
med tall at vi glemmer verdisporsmålene.
En ting er at det ikke kornmuniserer — en
annen ting er at det er feil. Det har aldri
vært særlig heldig å forsøke å regne seg
fram til hva som er politisk riktig, sier Sø
rensen.

Hun mener virkeligheten er et godt
diskusjonsemne, og at kampen om i be-
skrive den er en ærlig kamp:

— Nå for tiden slåss vi for eksempel om
å beskrive virkeligheten om de såkalte
hormonhermerne, og vi kjemper mot
Climate Alliance, som fremdeles ikke
anerkjenner drivhuseffekten. Dette er
miljotrusler vi må håndtere selv om det
ikke finnes eksakt kunnskap om dem Vi
vil aldri fa 100 prosm’nt sikker viten om
slike saker: Det ligger i kortene at erfa
ringsvitenskapene kommer til sine er—
kjennelser etterpå. Det kan ikke bli an
nerledes. Da får vi si som Bjørneboe: At
opppgaven ligger i å stadig s’’ etter
sannheten. Det er meget farlig å tro at
man har funnet den, sier 1-leidi Sorensen.

Noen ganger er dct å intervjlte natur
vernledere virkelig en sann fornøyelse. Li
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LUFTFORURENS

NINGEN DU KAN
GJØRE NOE MED
1)cbatten om helse og iu frforurens—,
ning dreier seg ikke lenger bare om
luften ute — den er i høyeste grad

blitt et spørsmål om luften inne.

FLEXIT VARMEGJENVINNER
Med Flexit varmegjenvinner er du sik-.
ret rikelig mcd tilførsel av ren, fritrert

ft is k luft so rn h li r o p p v ar in e t a v de
«brukte» inneluften som føres ut.

I)u får et renere innemiljø, en kontrollert, jevn og behagelig ventilasjon —

et sunnere inneklima. I tillegg op pnår du lavere srrøm-/fyrings
utgifter. Systemet kan installeres i nye og eldre hus.

FLEXIT SENTRALSTOVSUGER
Problemet med de fleste tradisjonelle støvsugere er små støvpartikler som
blåses ut av maskinen. 1)essuren er det tungvint a dra rundt på en stovsuger.
Begge problemer løses nar du installerer Flexit sentralstøvsuger. Sunnere, let
tere, mindre støy.

Ny byggeteknikk og nye materialer har
gitt mange boligeiere et innemiljø med
for da°rlig ventilasjon. I lengden kan
dette bli et helseproblem

GLAMOX 3001 TPF
Varmeovnen med luttrenser

IIIIIII’IIInhIp...

0

Fjernkontroll
for automatisk

styring av
temperaturen

Urenset rom-luft

Mer informasjon om produkter/priser
far du hos:

FLEXIT
Fot et sunnere innemi4o

GlamoxTPF har den unike kombinasjon av varmeovn og

Iuftrenser. Den gir deg effektiv oppvaming, samtidig som den fjerner

bl.a. pollen, støv og partikler fra eksos og tobakksrøyk.

Elektrostatfilteret fjerner partikler helt ned til 0,Olp.

(lii = 1/1 000 mm.Tobakksroyk = 3,0— 0,Olp)

• To typer: 600 og 1200 W • Lett renhold, uttagbart
- - filter

• 3 viftehastigheter
• Effektivitet over 90%

(0,3 -lOp)• Nesten lydløs

•:*“# ‘L

.:*

_______

Renseintervall
4 - 6 ganger pr.

Fjerner partiklene
i tobakksrøyk

FLEXIT AS, 1870 ØRJE



DIN GUIDE
TIL TV-
AKSJONEN

TV-Vertene
Fyesprosjektene 23-9
Internasjonale 27—29
prosjekter
Skoleelever jobber 31
for TV-aksjonen
Bossebæreren 32
Boikotten 35

MILJØ
FOR

LIVET
[V-AKSJON[N ‘fl,

OKI ()»I .

Ingunn Kyrkjebøe

og Snorre
Tønseth skal lede
TV-dekningen av

in nsa mli ngsaksjo
nen ..Miljo for
livet..

Ingunn Kyrkjebøe og
Snorre TØnseth er
NRKs programverter
for TV-aksjonen.
20. oktober skal de
stoppe zapperne.
N&M • Jens P. Toldnæs (tekst)
og Bård Løken (foto)

— Å båndopptager - ogsa a’ som e så

bablat- håpe du ha my båinn.
Vi kan ikke fortsette med å skrive på

dialekt. Det ville kanskje vært riktigst,
men to stykker som i tillegg er «bablat»...

Alle som liker trondersk far trøste seg
med at det kommer mer den tyvende ok
tober — mye mer.

Ingunn Kyrkjebø sitter på NRKs teras
se en skarp og solrik septemberdag. Sam
men med Snorre Tonset skal hun lede
NRKs treogtyvende TV-aksjonsprogram.

Snorre har vært i Afrika etter stoff og
inspirasjon til programmet og i kantina
etter kaffe og Cola Light til intervjuet, I
likhet med Ingunn er han tronder, men
kanskje ikke fullt så «bablat». Skjønt når
han kommer i gang

Begge har, sin unge alder til tross, solid
tv-erfaring. Man kommer ikke bare inn
og får ansvaret for TV-aksjonen sånn helt
uten videre.
• —I tvordan orbereder NRK seg pa det ar—
lige loJtet som TV—aksjom’n er?
Ingunn: — l)et er så mye detaljer. Vanlig
vis er det en sak, en oppbygging og en
historie. Nå er det et stort tema som skal
dekkes - mange forskjellige prosjekter fra
flere organisasjoner. Det skal være humor
og alvor. Artister, underholdning, litt
spektakulært, litt nyheter - i det hele tatt
et ganske vidt program.

i lun har ployd gjennom uendelig med
datahaser på internet for å oppdatere seg.
Det tragiske er at 90 prosent må utgå på
gmnn av plassmangel i sendinga.
Snorre: — Vi kan lage en lang miljoserie
etter dette. Temaet «Miljø for livet» er jo
helt sinnsykt stort.

I miljosaker er det sammenhengen
som er viktig. I)et er ikke som med en
person som er syk eller sulten. Da er det
innlysende at det trengs medisiner og
mat. Miljosaker er mye mer komplekse.

I låper at vi greier å forldare noe av
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NATUR&M1U0596 19



....IANNERLEDS
FJERNSYN))

BETYR AT NOE IKKE HAR
VÆRT GJORT FOR OG
DET ER DET OFTE EN
GRUNN TIL.

DT VIRKER [liT
SMALIG NAR MAN

PA GRUNN AV MINIMALE
PBOBLEMERDI NORGE

IKKE A ONSKER A HJELPE
FOLK I DEN TREDJE

VERDEN MED
EIHAKKE...

> dette. 1 tillegg hva pengene skal gå til.
Det er en stor oppgave.

• l’å’virkes inn.satnhifl’s resultatet myc’ av den
jOl)bL’fl tlen’ gjør?

Snorre: — I låper ikke det - i hvertfall
ikke i negativ forstand.

Litt lett latter følger - det er ikke så rart
- ‘1V-aksjonen er prestisje, og hvem som
helst kan bli nervøs av betydelig mindre.

— Vi skal først og fremst informere og
gi folk en fornyet bevisthei omkring de
miljøprobølemene i verden som ikke er
løst.

I tillegg må dette gjøres såpass under
holdende at folk ikke zapper over til en
annen såpeopera som det jo er nok av.
• Er dette nok til å bidra til et godt innsani—
line,s resultat?
Snorre: — Det er ikke sikkert. Ingen har
noens[nne klart å måle hva 1V-sendinge-
ne betyr.
• Blir det en traust og NRKsk sending slik vi
er vant til?
Ingunn: Det har gått infiasjon i uttrykket
«annerledes fjernsyn». «Annerleds fjern
syn» betyr at noe ikke har vært gjort før
og det er det ofte en grnnn til.

l)esvcrrc kan vi ikke påherope oss alt
for mye nytt denne gangen selv om vi har
noen godbiter i form av ting som ikke har
vært gjort på fjernsyn tidligere.

Personlig kunne jeg ønsket meg et mer
koTfiroversielt program enn det som er
normalt.
• Lr ikke mange av sakene kon t roversielle?
Snorre: Jo det kan vi ikke legge skjul på.
Miljøsaker er jo ofte det. Under et nor
malt normal program om miljøproble
mer ville vi styrt direkte inn i det, men
her må vi finne et minste felles mulli
plum som gjør at ftlk sier: I)ette er bra -

dette vi vi støtte.
Ingunn: Jeg er litt Uenig med dem som
sier at sendinga har liten innvirkning på
resultatet. Ikke minst i år når noen få per
soner har klart å skape et inntrykk av at
miljøvern ødelegger for enkelte næringer
i Norge. Folk trenger ikke så god gmnn til
ikke å gi som til å gi. Derfor ligger det et
ansvar pä oss både gjennom hovedsen
dinga og for-programmene. Vi må få

fram hva pengene går til på en oversikte
lig måte.
• Kan ‘1V-aksjonen virke passiviserende ved
at folk gir sin årlige fi’nitilapp og er «ferdig
for i år» - tar NRK et ansvar for å spore folk
til videre engasjement?
Ingunn: Ikke femti- men hundreplapp...
Snorre: Når «psykisk helse» var tema for
for’LV-aksjonen så NRK det som sin opp
gave å opplyse folk om det. Jeg tror det
ble gjort en veldig god jobb da. Allikevel
var aksjonen såkalt mislykket fordi det
kom inn for lite penger. Mitt ønske uto
ver penger til saken er å gjøre folk opp
merksom på atv det finnes mange uløste
iniljøproblemer, også i Norge. Jeg håper
og tror at det ikke virker pasiviserende,
men heller det motsatte.
Ingunn: I)et er sä in å snakke om «å kjø
pe seg god samvittighet» og ((betale seg ut
av problemene».

Kanskje gjør vi det. Vi gjør sikkert alle
alt for lite, men viljen til å gjøre det man
kan her og nå hør man ta vare på.
• Kan den’ Jårsta dem som maner til boikott
av aksjonen?
Snorre: Ja, men bare hvis man ikke har
satt seg inn i hva aksjonen går ut på. l)et
virker litt smålig når man, på grunn av
det som i den store sammenhengen er
minimale problemer i Norge, ikke å øn
sker å hjelpe folk i den tredje verden med
en ei hakke eller andre enkle redskaper
slik at de kan dyrke for eksempel poteter.
Jeg har akkurat vært i Ltiopia og folk i Ti
gray, som er et av prosjektområdende,
ønsker jo bare å skaffe seg mat!

Det vi gjør er å gjøre dem uavhengig av
vår u-hjelp. l)et er vanskelig å skjønne at
noen vil boikotte det.

Ingen av de to har vært involvert i TV-
aksjonen tidligere. Bortsett fra som give
re - i andre enden av bøssa nærmest.

Det er i denne forbindelsen Ingunn
slår et slag for bøssebærerne.

Bøssebærerne er de aller viktigste per
sonene i hele aksjonen. De store summe
ne kommer ikke fra næringslivet - de
kommer fra bøssene.

Det må vi skrive.
Det er herved gjort. Ei
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Familiene skal bli
grønnere, sommer
fuglrestaurantene
flere og maten renere.
Mangfoldet er stort i
TV-aksjonens fylkes-
prosjekter.
N&M • Sin Lehne Nilsen

En bitteliten del av pengene skal ut
rette (‘fl hel masse i norske fylker. For ni
har trel)itlantaster, skoleelever, byrkra—
ter, hotelleiere og 1,ønder slått seg sam
men med mil jøvernere. I fellesskap skal
de ta vare pä natur, redusere forurens

i ning, spare energi — eller jobbe med an
dre miljøtiltak.

I 17 fylker har TV-aksjonen lokale pro
sjekter. I-ler samarbeider forskjellige or
ganisasjoner om rniljovern, stort sett
med Norges Naturvernforbund som pri

mus motor.
I Nord-Trønde

lag har miljoverner
ne alliert seg med
hotell- og restau
rantnæringa og
l )nde( )rgallisasj 0—

nene. Sammen skal
de arrangere mat-
lest ivaler: Søkelyset
p:t ren og lokal mat.

Trebitklubhen,
kystkulturlaget, tu
rislioreningen og

‘ bondelaget er truk
ket inn i arbeidet i
Vestfold. l)e skal
la-re skoleelever

om kystkultur og -natur, overvåke kysten
og samarbeide med barn og unge om a
opprette flere levesteder fr dyr og planter.

— Det aller meste av pengene fra IV-ak
sjonen går til prosjekter i utlandet. Men
vi syntes det var viktig å få synlige resul
tater i Norge også. Derfor har lokale or
ganisasjoner kunnet søke om støtte fra
TV-aksjonen til sine miljøtiltak. De 17
godkjente prosjekteae får 100 000 kroner
hver, forteller Nils Tore Skogland. 1-lan
har drevet opplæring i forkant av 1V-ak
sjonen, og har vært i kontakt med mange
av de lokale drivlrefene.

— Det har vært et mål a involvere
mange forskjellige grupper. I )a blir det

lettere å engasjere befolkningen, mener
Skogland

For n-iiljoorganisisjonene har dette
mange steder betydd nye og uvante sam
arbeidspartn (-re.

— Jeg tror rniljøorganisasjonene vil
komme styrket ut av samarbeidet. De får
markert seg lokalt, og knytter k in takter
som kan vare viktige for miljosaken
framover.

Skogland forteller at pengene fri lv-
aksjonen i stor grad skal gi bind faste re
sultater: Kompostbinger og luglekasser,
naturstier og sparedusjer — og mye mer.
Pa de Heste sidene lar du en oversikt over
fylkesprosjektene.

Med enkle midler og
gode naboer

kan du sikre deg
mot innbrudd

Direktoratet for sivilt beredskap
samarbeid for sikkerhet

Grønne familier, grønt
informasjonssenter og
tryggere mat. TV-aksjonen skal
gi penger til store og små
tiltak i norske fylker.GRØNT

OG
GODT
I NORGE

___POLITIET

• OGSÅ KRAFTUTBYGGERE ER NATURVENNER

Vi gjør mye for å lege sår:
landskapspleie, arondering, tilsåing av tipper, terskler, utsetting av settefisk m.m.

FHR
Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering
Boks 2481 Solli, 0202 OSLO
TIf. 22 43 50 50

MILJØ
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Disse norske prosjektene får penger fra TV-aksjonen:

v

MØRE OG ROM$OAL
LANA11JRENGAIARV
Næringsliv, skoler, organisasjoner og
institusjoner skal fa større forstaelse for
betydningen av natur- og miljøvern. Blant

annet ved at de får kjøpe et «bevis» hvor
de skriver under på at de vil arbeide for å
bevare naturens mangfold. Pengene skal
ga til 1V-aksjonens prosjekter.

HORDALAND
FRAMTIDAS ENERGIPOLITIKK
Folk skal få mer kunnskap om
energiokonomisering (ENØK), bade
gjennom vanlig informasjonsmateriell

og gjennom et lotteri. Førstepremie er
komplett energisparesystem for en
bolig.

ROGALAND
GRØNNE FAMILIER
Folk skal fa hjelp til a leve mer
miljøvennlig gjennom
Miljøheimevernets prosjekt
Grønne Familier. Pengene går til
skolering og informasjon, samt et
gront fond hvor familier kan ga
sammen om å søke støtte til felles
miljøtiltak.

SØR-TRONDEIAG
SOM SØNN SA FAR
Alle barnehagene i fylket skal
kompostere matavfall og sortere
soppel. Også grunnskolene skal
med i prosjektet hvis det blir
penger nok til det.

OSLOIAKERSHUS
I KILDESORTERING

Oslo og Akershus skal få et

Grønt informasjonssenter» som
skal hjelpe familier til miljøvennlig

livsstil. I tillegg skal praktiske

tiltak etableres bruktmarked,
bytteringer, sameie,
reparasjonsverksted og gi-bort-

ordninger.

Skoleelever skal se verdien av en

levende skjærgard. De skal
undersøke mangfoldet i nærmiljøet,

og lage blant annet fuglekasser.

pinnsvinkasser og
sommerfuglrestauranter.

NORDLAND
MATVARESIKKERHEF OG SIKKER MAT
Naturvernere i Nordland og kystfiskere i den

tredje verden skal utveksle erfaringer og

samarbeide, blant annet for å fà til et lovverk

som sikrer lokal kontroll over ressursene.

Hjemme i Norge skal det jobbes for at

matvarene ikke fraktes så langt før de havner

hos forbrukeren.

OPPLAND
NATUROMRADER NÆR SKOLEN
Barn og unge skal bli mer interessert i

friluftsliv og miljøvern ved aktiv bruk av

naturområder nær skoler og barnehager.

Et nettverk mellom skoler, barnehager og
organisasjoner skal kartlegge og sikre

disse områdene.

BUSKERUD
MILJØSAMARBEID MED ESTLAND
Forurensning skal reduseres og fuglelivet

sikres i vennskapsfylket Pärnu i Estland. I

tillegg skal NNV og den estiske
miljøbevegelsen jobbe med
avfallsbehandling og vern av
kulturomrader.

TELEMARK
NATURPERLER I NÆRMILJOEF
Barnehagebarn og skoleelever skal bruke

fylkets naturperler aktivt. I regi av

Naturvernforbundet har nesten alle

kommunene valgt ut en naturperle som de har

lovet å ta vare på. Pengene går til skilting,

naturstier og informasjon om disse stedene.

TROMS:
REN MAT
Forbrukerne i Troms skal fa bedre
tilgang pa økologisk mat. Pengene

betaler lønn til en prosjektleder som

skal dra i gang møter, innkjopsringer

og presse på for å få butikker til å selge

økologisk mat.

HEDMAFIK
OTER
Oteren skal igjen få levelige forhold i

Hedmark. I dag er den nesten utryddet

i området, blant annet fordi miljogifter

og sur nedbør tar knekken pa oterens

matfat. Pengene gar til kartlegging og

tiltak for å øke bestanden.

VESTFOLD
SKJÆRGARDSVOKTERE
Skoleelever skal få mer
kunnskap om hvordan fangst

og fiske inngår i et samspill

med naturen. De skal få
mulighet til å være med i
Skjærgårdstilsynet og
opprette flere levesteder for

dyr og planter.

—I
ØSTFOLD
JORD PAAWEIER
Jorderosjon og avrenning fra
landbruket skal bli mindre. Beplantning

langs elver og vassdrag er løsningen.

Lysbilder og materiell skal oppmuntre

grunneierne til å danne «bekkelag» som

skal stå for det praktiske arbeidet.

NORD-TRØNDELAG
TRYGG MAT
Bønder skal tenke mer okologg
folk flest skal bruke lokalt produsert
kvalitetsmat. Både forbrukere og
produsenter skal bli mer bevisste pä
verdier i kulturlandskapet.

%%%

I

MILJØ
FOR

LIVET
[V-AKSJONEN ‘96

20.0 KTO BER

I.

I
I

-,

AGDER-FYLKENE
SKJÆRGARDSVOKTERE

/

24 NATUR & MILJØ 5.96
NATUR&MIUØ5.96 25



N&M • Sin Lehne Nilsen

Sakte, men sikkert, tar daminen ft)rm,
Arbeidet er tungt, men smilene sitter løst i
svetteglinsende ansikter. På dugnad skaper
de en tryggere framtid.

Vi er i Tigray i Etiopia. Tørke og sult
har preget provinsen i en årrekke. Forelø
pig er befolkningen avhengig av hjelp
utenfra for å få nok mat. Men utrettelig
dugnadsarbeid skal gi matvaresikkerhet.

— Akkurat i dag er det ikke mer enn
noen hundre som jobber med dammen.

Det siste regnskyl
let ødela veien, så
en stor gjeng job
ber tIer. Fivis ikke
hadde vi lett mohi
lisert 2000, sier’L.
desse l)esta, inge
niør ved dampro
sjektet i
Myquinetal. Flan
forteller om full
oppslutning nindt
arbeidet nwd å gra
ve ut dammen.
Den skal samle
opp regn for van
ning av tørre åkre.
Resultatet blir en

eller to avlinger ekstra i året. Dugnads
gjenger andre steder i Tigray skal bygge
500 tilsvarende dammer i løpet av de
neste ti årene.

Bank med fro
Lenger oppe i åssiden duver hveten, nes
ten moden. Akeren ligger på terrasser,
også de bygd på dugnad. Når regntiden
setter inn sørger terrassene for at regnet
ikke får rive med seg verdifull matjord.

Snart skal sigdene frem og møysom
melig kutte hvert strå.

Den beste avlingen lagres i lokalsam
funnets frøbank. Den skal sikre nok og
godt så:orn til neste sesong.

Etiopia er det landet i verden med flest
forskjellige hvetevarianter. De er avlet
fram gjennom årtusener, og godt tilpas
set lokale forhold. Men tilpassede arter
har gradvis dødd ut. I perioder med mat
mangel har folk blitt nødt til å spise av
såkorn-lageret, for deretter å motta hjelp
fra andre land eller andre deler av Etio
pia. Men de fremmede variantene klarer
seg ikke alltid like godt i skrinn jord og
tørke.

Frøbankene sikrer at de beste variante
ne bevares, selv om området rammes av
sultkatastrofer. I-ler får bøndene låne sa-
korn som de betaler tilbake igjen neste
høst.

Penger fra TV-aksjonen skal bidra t I
Tigrayfolkets arbeid. Med å organisere
frøbanker, hygge vanningsanlegg og tel -

rasser. Pengene skal også bidra til at sko
leelever i øst-Europa kan fokusere på srr
nedbør og energiforbruk, at indianerne
Amazonas kan ta vare på regnskogen, at
tsjekkere og kenyanere kan jobbe mot
miljøgifter og at folk i Russland kan re
dusere behovet for atomkraft.

Mest til utlandet
Det aller meste av pengene fra TV-aksjo
nen — nærmere bestemt 85 irOSeflt — skal
gå til miljø- og utviklingsprosjekter i u
landet. For samtlige tiltak er folkelig en
gasjement, hjelp til selvhjelp og langsik
tig bistand nøkkelord.

Atskillige utenlandske prosjekter skal
tilgodeses med penger. På de neste side
ne kan du lese om noen av dem. D
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MILJØSTATUS FOR

PER SELLE OG KRISTIN STRØMSNES

MILJØVERNPOLITIKK
OG MILJØVERNORGANISERING
MOT ÅR 2000

Boken gir en bred innføring og oversikt over
norsk miljøvernorganisering og miljøvern
politikk. I dette møtet mellom de mest
sentrale organisasjoner og ideologier, blir
deres ulike syn på norsk miljøvernpolitikk
presentert på en ny og spennede måte.

Blant bidragsyterene finner vi bI.a. Arne
Næss, Erik Damman, Heidi Sørensen og
Kurt Oddekalv.

Kr 298

Tano•Aschehoug

En rekke miljøfakta
fra forskjeffige fagfelt
er nå samlet i ett hefte.
Omhandler naturgrunnlaget,
arealbruk, vernede områder,
luftforurensing, vann-
kvalitet, forsurnings
skader, kalking, jakt og
fiske, hiologiske regis
treringer, trafikk og støy,
avfallsmengcler, Oslofi )rden.
Ve1etnet til skolebruk

Mil vern1,o1itikk og
ml jpverno rg an i ser, ng

— nm, år 21)01)

DUGNAD
FOR
TRYGG
FRAMTID

Hundrevis av kvinner
i en jevn strøm. Fram
og tilbake. De bærer
tunge sandsekker på
ryggen. Eller barn på
ryggen og sand på
magen.

heftet er på 48 sider, rikt illustrert. Kan bestiHes enkeirvis eller

som gruppeseti à 15 stk fritt tilsendt fra Akershus fylkeskom
mune, plan- og milovernavdehingen. Schweigaards gate 4,

0185 Oslo. Tele1n 22 05 56 50, telefaks 22 05 56 99

Ja takk, herved bestilles: Kupongen klippes ut
og sendes til:

eks. av Selle/Strømsnes: Tano Aschetoug
Mi/frvernpolitikk og KristIan Augusts gI. JB
rnilfrvernorganisering mot år 2000 0164 OStO
å kr 298,-

navn:
adresse:
postnr. Jsted:

sign:

Forsendelsesomkostninger kommer i tiltegg

MILJØ
En vinner på avfallssektoren

Arkitektur
og spennvidde

En dam skal bygges, og folk i området er samlet til dugnad.

.:J

Moelven Limtregruppen AS
består av tre produksjonsselskaper og
to salgsselskaper i Norge, Sverige,
Danmark, Tyskland og Storbrittannia.
Gruppen har fått en spesiell posisjon
på grunn av leveransene til OL-hallene
og bærekonstruksjonene til Oslo
lufthavn Gardermoen. Gjennom
forskning og utvikling har Moelven
skapt miljøvennlige

AS limtrekonstruksjoner med stor
konkurransekraft vis-a-vis stål og
betong.

Moelvvn Jmtrearuppen
i)iS1I)OkS 196, 2391 Moelv
111e5n: 62 34 70 00
Ii1ef,mks: 12 14 72 10

Et bedre miljø —

en del av vår forretningsidé
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AMAZONAS
BEVARER REONSKOGEN
Maniok-mel til salgs! økologiske, vel og

merke. Indianerne i Xingu finner nye veier i

kampen for å bevare regnskogen i Amazonas.

Regnskogen ødelegges bit for bit. Et av de

aller største regnskogsreservatene i verden,

Xingu, trues stadig av gullgravere,

tommerselskaper, gruveselskaper, nybyggere

og kommersielle fangstmenn.
Penger fra TV-aksjonen skal støtte Xingu

indianernes kamp for å bevare regnskogen. Et

grensevokter-prosjekt er under utvikling, I

tillegg jobber de med å finne måter å tjene

penger på som ikke ødelegger skogen.

Torkede bananer er én vare; mel fra kassawa

p!anten en annen.
Bedret skoletilbud for Xingu-indianerne er

også et màl.

og 45 prosent.
Nå har myndighetene i Russland gitt

miljoorganisasjoner mulighet til å delta i

utformingen av landets framtidige

energipolitikk. Miljoorganisasjonene har
enorme arbeidsoppgaver, men få
inntektsmuligheter og er helt avhengig av
frivillig arbeid og penger utenfra. TV-aksjonen

skal støtte miljøorganisasjonene i Nordvest

Russland slik at de i praksis kan bruke sin

mulighet til innflytelse.

Kenyas folk og dyr skades av miljegifter.

Lokale tiltak får støtte fra TV-aksjonen.

Kenya er Afrikas største forbruker av

plantevernmidler og andre miljøgifter. Stoftene

ødelegger naturen. I naturreservatet Lake

Nakuru har blant annet mange av flamingoene

blitt forgiftet. I neste omgang kan
menneskene rammes.

Også Tsjekkia er storforbruker av

miljøgifter, og opplever tilsvarende problemer.

I begge landene samarbeider WWF

Verdens Naturfond med lokale myndigheter,

organisasjoner og industri om a redusere

problemene. De skal kartlegge hvor
omfattende utslippene er, informere om
virkningen på dyr og mennesker og gi

lokalbefolkning innsyn i hvor omfattende

bruken er og hvilke lover som gjelder på

området. Industrien skal få informasjon om
rensetiltak og støtte til kostnadsanalyser.

Disse prosjektene får støtte fra TV-aksjonen:
RUSSLAND:
AIJERNATIVER TIL AIØMKRAFT
Røyken velter ut av det kullfyrte varmeverket i

Apatity på Kola-halvøya. Energiproduksjonen

er viktigste årsak til mange av Russlands

store miljøproblemer. Landets bruk av energi

påvirker også Norge gjennom fare for

atomulykker, sur nedbør og utslipp av

drivhusgasser.
Mangel på moderne teknikk, vedlikehold og

styring gjør at Russland får lite ut av sin
energiproduksjon. Ulike effektiviseringstiltak

kan redusere energiforbruket med mellom 40

KENYAITSJEKKIA
FÆRRE MILJOGIFTER
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AMAZONAS
DI(OLOGISI(
JORDBRUK

DST-EUROPA
OG NORDEN
REDUKSJON AV
LUFTFORURENS
NING

7
TAIMYRI
RUSSLAND
BÆREKRAFTILi
BRUK AV
VERDENS
STØRSTE
VILLREIN
BESTANO

EFIOPIA
MAFIJARE
SIKKERHET OG
BEVARING AV
ARTSMAN6FDLD

MADAGASKAR Sf1 LANKA
BEVARING AV UTVIKLING AV
TROPESKOG BÆREKRAFTIGE

LOKALSAMFUNN

FILIPPINENE
BESKYTTELSE AV
GENE1ISKE
RESSURSER

— —
SUMATRA
BEVARING
AV REGNSKOG

KINA
BEVARING AV
REGNSKOG
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OM
dLEAPE
OG
IfirLKE
KARTONGER

tenkt å kjøpe møbler
av regnskog-tre?
Fjerdeklassingene
ved Kroer skole er
ikke i tvil.
N&M • Sin Lehne Nilsen

— Overtale dem til å velge noe annet,
selvfrlgelig

For regnskogen vil de ta vare på. Den
er full av Speflnerlde planter og dyr. Boa
slanger og navlesvin, for eksempel.

15 engasjerte elever er kommet på gli.
De forteller om brøleapen som roper så
høyt at det kan høres to kilometer unna.
Om planten kvelefiken som tar livet av
andre trær ved å vokse rundt dem, og om
arapapegøyer som blir Inatet med Inoset
l)a n an

— Regnskogen er
naturens apotek,
sier Anette.

— Ja, den har
mange planter
som er bra medi
sin. Og en frukt du
kan spise hvis du
ikke vil ha flere
barn, supplerer
I redd k.

Men alt er ikke
bare fryd og garn-
men i regnskogen.

— De hogger
massevis av skog
for å få pl1ss til

til hamburgere, sier Thea. Klassekarnera—
tefie legger til at mange trær blir brukt i
mobelproduksjon eller må vike plassen
for veier,

lO-åringene har jobbet med skolerna—
teriellet som er laget i forbindelse med
TV-aksjonen. ‘lil sin store glede har de
lest at endel av pengene skal bidra til a ta
vare på regnskogen. Den vet de mye om
fra for. I fjor vant elevene fra As i Akers
hus nemlig konkurransen om å bli «Nor
ges gronneste klasse» — et tiltak Regn
skogsfondet arrangerte, I (len forbindelse
lærte de mye om nettopp regnskogen, og
er blitt opplatt av å ta vare pa (len.

Men kan (le gjøre noe hjemme? Armer
skyter i været: De resirkulerer, plukker
suppel og sier ifra til voksne som lar bil—
motoren stå på tomgang. I «1 Ivor gronn
er du ?»-testen til ‘1V-aksjonen gjorde de

det slett ikke så verst.
— Jo, du kan regne med oss, I dag fikk

vi 13 melkekartonger ned i den fjortende.
Det var ny rekord

— Så blir de sendt til Returkartong og
gjort om til aviser og clopapit; forklarer
Kristina. Martine utdvper: — På fabrikken
1)1 i r karto ngen e lagt i en maskin med
vann noen dagei; sånn at barrierernateri
alet — altså voks og solvpapir — går av. Så
kan de lage nytt papir av det. Pa den ma
ten blir det mindre soppel.

Klassen pa l<roer er bare en av flerfol
dige tusen skoleklasser som har bedt om
TV-aksjonens slu)lemateriell.

— Materiellet er ment å engasjere i for-
kant av 1V—aksjonen, men vi ønsker også
a inspirere til mer fokus på miljo og ut
vikling i skolen, sier Amngunna 1-laga i 1V-
aksjormens sekreatiat. El

I

//q Støy!
Det handler om livskvalitet.
...men før effektive tiltak kan treffes må det pålitelige målinger til.
Norsonic har levert kvalitetsutstyr for lyd- og staymåling siden
1967. Vi leverer alt sammen, fra små håndholdte målere til store,
avanserte analysatorer.

Utviklet og produsert i Norge — med hele verden som marked!

Norsonic AS, Postboks 24, 3408 Tranby, tIf: 32858900, fax 3285 2208 ANorsonic

aitos
- Anleggfor avfalls- og energigjenvinning
- Bygging og drfl av energigjenvinningsanlegg

- over hele landet -

Hovedkontor: Prof. Brochs gt. 6, 7030 Trondheim

Tif. 7354 0220 - Fax 7354 0218

Grunnvannsforsyning, avfallsdeponier
og forurenset grunn

Vi løser miljaproblemer i jord, fjell og grunn vann

h NOFEBY
“‘ NORSK TEKNISK

BYGG EKONTROLL AIS

RÂDGIVENDE INGENIORER — MRIF
Et firma Multiconsult-gruppen

Wdm. Thranesgt. 75— Postboks 9810 Ila, 0132 Oslo
Telefon 22 20 41 00

Avdelingskontorer:
Fredrikstad, Skien, Kristiansand, Stavanger,

Bergen, Alesund, Trondheim, Tromso

F

Hva vi skal gjøre hvis
foreldrene våre har

Hurtig
sikring
av renere

Lynrask
demontering
av brannventilen
Kombi/rense-amaturen
har bajonettkopling i
senteruttaket, så flense
koplingen med på-
montert brannventil
raskt kan demonteres.

De vil både resirkulere papir og bevare regnskogen. elevene i fjerde klasse på
Kroer skole.

Lett adgang
til spyling
Rensepluggen kan fores direkte
inn i senteruttaket, som
har samme diameter som DN i
hovedgjennomlopet.

AVK NORGE NS
P. Boks 38, Skoppum

3185 Horten
Tel.: 33 07 05 04 . Fax: 33 07 01 44
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en hvitmalt dør
forteller at her bor
familien Pettersen,
resten må man
gjette selv.
N&M • Audun Garberg, Sin Lehne
Nilsen og Bård Løken (foto)

Vil de beklage og si at de kjøpte Røde
Kors-lodd forrige uke? Eller invitere på
kaffe? Vil de grynte surt og smelle igjen

dora? Eller åpne

lommehoka på
vidt gap?

Bjeffing på inn-
siden opplyser om
herr og fru Petter
sens valg av kjæle
dyr. En kort bonn
mens subbende
skritt høres i gang
en: «Kjære (ud,

ikke en manne
vond rottweiler
denne gangen.»
I)oren går opp og
et smil brer seg i et
gammelt og skruk
kete ansikt. «— lier-

in a n
Nå kommer TV-aksjonen »

— 1:01k reagerer veldig forskjellig, for
teller Kolhjørn lngeland. han er dreven
i gainet, og har samlet inn penger i flere
TV-aksjoner. På Jørpeland, i Alta og i Ma
ridalen utenfor Oslo har han gått fra hus
til hus for å skaffe penger til gode formål.
Søndag ettermiddag den 20. oktober skal
hydrologi-studenten prøve seg i Oslos
bygater. Sammen med 90 000 andre hos
sehærere skal han sørge for at 1V-aksjo-
lister ringer på døra til alle landets vel
1,6 millioner hus og leiligheter.

— Jeg tar det som en ettermiddagstur.
Starter rundt klokka to og er ute toppen
en og en halv time, forklarer Kolbjørn.

Mynter
— l)et går mye på mynter: 20, 30, 40 og
50 kroner. Da jeg samlet inn i Alta måtte

tøyglass fullt av mynter med å få dem
ned i høssa, forteller Kolhjørn. Noen
500-lapper har det også blitt, uten at Kol
hjørn vet nøyaktig hva som er den høy
este summen noen har lagt i bøssa hans.
At den er blitt helt full har han i hvert fall
ikke opplevd.

— Det hender jo at de finner fram noen
50-ører fra hakloinma og sier: «Dette er
de siste pengene jeg har.»

Bak de fleste dørene Kolhjørn ringer på
venter beboerne på at TV-aksjonen skal

dukke opp. Noen sender ungene
ut for å gi penger,
mens andre benytter
sjansen til å slå av en
liten prat, eller mvi
terer bøssebæreren
på en kopp kaffe. De
aller fleste kjenner til
‘1V-aksjonen og vet
hva pengene går til.
Fjorårets innsamling
var spesielt populær, da
fikk Kolbjørn inn pen
ger fra nesten alle på( ruta si.

Likevel: Det hender at

folk ikke har en anelse
om at dc skal bli glade gi
vere: «TV-aksjonen — hva
er det for noe? Vi har ikke
‘IV», sa en av dem som åp
net dora for Kolhjorn i
fjor. Så var det bare å for
klare på beste måte om
NRK, ideelle formål og gav-
milde nordmenn. For Kol
hjørn gikk hadde også den
damen gitt sitt bidrag til
l:relsesarinecn.

Selger
— Jeg føler meg på mange må
ter som en selger. Prosjektene
er jo bestemt på forhånd, så
det gjelder å få fram det positi
ve.

— Føler du ikke at du lurer
folk når du «selger» prosjektene?

— Nei, organisasjonene som står bak
aksjonen er seriøse. De er vurdert grundig
av NRK på forhånd og i ettertid blir det
kontrollert at pengene går dit de skal. Ak
sjonen er også mer effektiv enn andre,
fordi andelen som går til markedsføring
er liten i forhold til hva som går videre,
sier Kolhjorn. 1-lan er selv aktiv i Framti
den i våre henders lokallag på Blindern
og har fått informasjon om prosjektene

derfra.
— Ilva skiller denne ‘1V-aksjonen fra dc

andre?
— Blandingen av miljøvern og utvik

hiiigshjelp. Pengene går til miljotiltak både

i Norge og utlandet. Dette er problemer
som angår oss både lokalt og globalt. ti

I

“JEG FlER MEG PÅ
MANGE MATER SOM
ENSaGmPIm
SJEIUENESUO
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Kolbjorn Engeland.
bossebærer

BUSSE
BÆRERE 6111)0

0kI I/f7
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Raufoss AS

Avgiftning og kontroll av utslipp og
forurensninger er en vesentlig del av
produksjonsprosessen i en moderne

ndustribedrift.

Tillitsskapende miljøvern
anstrengelser fremmer:

— De ansattes trivsel.

— Medarbeidernes respekt for verdier.

— Bedriftens positive forhold
til omverdenen.

På Raufoss er MiljØvern et
Moment i Markedsføringen.

() Raufoss AS
Finger mot dØrklok
ka. Et slitent skilt på

F(’.

MILJØ
FOR

LIVET
TV-AKSJONEN ‘96

20 OKTOBER

DEN STØRSTE FORSKJELLEN PÅ
PIGGDEKK OG PIGGFRIE VINTERDEKK

ER TONNEVIS AV ASFALTSTØV.

jeg hjelpe en kar som hadde et helt sylte

IJSUNT, KOSTBART OG TRAFJKKFARLIG Et godt piggfritt vin firdukk: DETTE KAN VI GJØRE NOE MED!

. . . I la, ,:‘>.‘riJi— I 0i >rnsr In!,,
Daglig sender piggdekk tonnevis av j>,f ._..>,nIr, nu piiIekk. Det finnes en enkel losning pa disse

. .
dekk, is leaeti,I.

heleskadelig asfaltstov opp i lutta. . Avrk,,nle pu’>’fr» store problemene. Vi kan skifte tl
1—1v lik, ‘vl lier dekk 1-ar qnln>!e

Astrna— og allergiplager griper bedre lininki’n- __—onn’a ‘>i u>ie’- piggfrie vinterdekk! Sa gode som
n,l\’lHt v’S! I «ute p1’\’ikk.

om seg pa en skremmende mote. P’.1’ i’>1- ?d
‘ ,r jsr>ieir pa vat Is. 1-r vdeslilt med

. ‘
i—1’i’’kk h,u [i,

Piggdi kki ni lager ogsa dypi hjul— Jr i, ,ir, enn n\’ç— .ikrIn\’seiFipe>e.
dekk hale

‘,
i,,,,

spor hvor dit lett oppstar vannpla— ‘ vat a-hit. Dii kan k,lte dekk

.
. , —

!>ah,>c<t\’ se tids—

ni ng og ulykker. Alt for mange lider > >,iiu,lre ti/.—” i’eh,,insieue

‘
og bir kv,i’,-t, for ;>u.d,kk.

og betaler dyrt for var utvitenhet om Kjiir piggfritt, tilpass farttn om i god tid og kjorc trygt nar den

piggfrie vinterdekk.
/10/il (11)510 nd! forste vinterdagen plutselig kommer.

piggfrie vinterdekk ni har blitt, er

det vanskelig å linne gode grunner

for fortsatt a kjore med piggdekk -

spesielt i storbyene. Da kan vi tegge

SNAKK MED NOEN SOM KJØRER MED PIGGFRIE VINTERDEKK!
Statens vegvesen
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Boikott av årets TV-
aksjon rammer ikke
miljøorganisasjone
ne, men konkrete
prosjekter som i
første rekke går til
folk i den tredje
verden. Det sier Guro
Fjellanger, seksjons
leder i Naturvernfor
bundet.
N&M • Audun Garberg

Fjellanger tar boikottruslene mot

årets TV-aksjon alvorlig, men tror stor
men stilner når det blir kjent hva penge
ne skal brukes til.

Arets 1V-aksjon «Miljø for livet» er blitt
møtt med oppfordringer om boikott fra
blant annet Steinar Bastesen. llere kom
muner i Nord-Norge har også bestemt seg
for at de ikke vil starte lokale innsam
lingskomiteer. Midt oppe i alt bråket har
Guro Fjellanger klippefast tro på at aksjo
nen skal få nordmenn til å gi penger.

— 1-Ivor mye regner dere med å samle
inn?

— Vi har ikke satt noe endelig mål. Det
laveste som har kommet inn er rundt 90
millioner, men rekorden nådde Frelses
armeen i fjor med 148 millioner. Vi bor
klare å havne på øvre del av snittet.

— Rundt 120 millioner kroner?
— Det skulle selvsagt vært artig å slå

l:relsesarrneen, eller i hvert fall å nærme
oss deres resultat.

— I Ivordan vil oppfordringene
til boikott ramme i’V-aksjonen?

— l)et er vanskelig å si, men vi
tar truslene alvorlig. Samtidig gir
det oss en sjanse til å komme i
dialog med skeptikerne. Mange
har hørt om aksjonen lenge for
selve innsamlingsdagen.

Ikke kamp mot hvalfangst

—Så all PR ergod PR?
— Ikke nødvendigvis, men vi

får mulighet til å fortelle hva
pengene går til. At de ikke skal
brukes til kamp mot hvalfangst,
men til konkrete miljø- og utvik
lingstiltak. Arets ‘1V-aksjon er for
øvrig den første som er innmeldt
til Innsainlingskontrollen. Det
betyr at en nøytral instans kon
trollerer at pengene går dit de
skal.

‘1V-aksjonen har også hatt god
kontakt med de kommunene
som så langt har fattet vedtak om
boikott. I forståelse med kom
munene har fylkeskorniteen gått
igang med å organisere innsam
ling.

— I forståelse med kommune-

— Selv om kommunene har
gått mot aksjonen, vil de la inn
hyggerne selv få bestemme om
dcvii gi eller ikke.

— Da TV-aksjonen i 1992 gikk
til psykisk helse kom oppfor
dringer om boikott på forhånd.
Innsamlingsresultatet ble re
kordiave 90 millioner. Skrem
mer ikke disse erfaringene?

— De gjør ikke det. For det før
ste er 90 millioner ingen kata
strofe. I)essuten er interessen for
miljø- og utviklingsspørsinål
stor. Innsamlingen til psykisk
helse strevde med at mange
mente området var det offentli
ges ansvar. Nå samler vi inn penger til
prosjekter det er mer vanlig å samle inn
penger til.

Rammer den tredje verden

— Men for hvalfangsttilhengere virker det
ikke særlig lurt å støtte en aksjon som
kan styrke organisasjoner de er uenige
med?

— Prosjektene er nye, så innsamlingen
vil ikke frigi penger i organisasjonene.
Selvsagt håper vi at aksjonen også vil føre
til større engasjement for miljø og utvik
ling. Og at enkelte melder seg inn i en av
organisasjonene, men da velger de jo selv
hvilken.

— En boikott vil gå utover de som skal
nyte godt av prosjektene. I første rekke er
det fattige folk i den tredje verden. Pro
sjektene gjennomføres i samarbeid med

lokalbefolkningen, og dreier seg om for
nuftig forvaltning av ressurser. l-lvalfan
gere, fiskere, naturvernere og bønder har
felles interesse av en fornuftig ressurstor
valtning innenfor de grensene naturen

setter.
— Det blir ikke enkelt å være bossebæ

rer i Nord-Norge?
— Vi har et felles ansvar for at prosjek

tene blir kjent før innsamlingsdagen. Og
prosjektene går blant annet til folk som
jobber med primærnæringene i andre
land og ikke minst til arbeid mot atom
tmsselen på Kola, noe som i høyeste grad
angår Nord—Norge. Jeg tror nordlend in
ger er i stand til å løfte blikket og se uto
ver sin egen navle. Nord-Norge er ikke
kjent for å ha minst kontakt mccl — og in
teresse for å hjelpe — folk i resten av ver
den, snarere tvert imot.

0

0

Energiselskapet
Asker og Bærum AS

BOIKOTT
RAMMER
DEN
TREDJE
VERDENPostboks 13

1355 Bærum postterminal

• Raffineri
Raffineriet på Mongstad er eit moderne,
høgt oppgradert oljeraffineri med kapasitet
på millionar tonn pr. år.
Mongstadraffineriet produserer hovudsakleg
lettare petroleumsprodukt som bensin og
dieselolje.

• Terminal
I tillegg har Statoil bygd ein terminal for
mellomlagring av råolje frå Nordsjøen.
Olja vert lagra i seks store fjeilhallar med
ein samla kapasitet på 1,3 millionar
kubikkmeter. Olja som er lagra i terminalen
vert i hovudsak eksportert til USA, Canada
eller Middelhavslanda.

• kundesenter
Senter for teknisk kundeteneste er Statoil
sitt kompetansesenter innan drivstoff
teknologi, råoljekarakterisering, avansert
analyseteknologi og koksteknologi.
Senteret yter teknisk assistanse og utfører
utviklingsoppgåver.

BESØKSADRESSE:
Brynsveien 88 A

Telefon: 67 80 60 00
Fax:67 806010

I IZ - - i.,, ‘,.

Fiskeridepartementet
og Naturvernforbundet
har felles interesser:
• i vern og utnyttelse av havets ressurser

for all framtid og i å trygge arbeidsplasser
og bosetning.

• i utviklingen av et havbeuk i pakt med naturen.

• i trygg sjøtransport og i innsats for a hindre
forurensning til sjøs.

DET KONGELIGE
FISKERIDEPARTEMENT

Postboks 8118 Dep., 0032 Oslo
Telefon 22 34 90 90
Telefax 22 34 95 85STATOII MONGSTAD

— Jeg tror nordiendinger er i stand til å løfte

blikket og se utover sin egen navle. sier Guro

Fjellanger som tror det skal være mulig å være

bossebærer i Nord-Norge også.

STATOIL
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KLATREMUS OG DE ANDRE DYRENE
I HAKKEI3AKKESKOGEN
Her mØter vi Klatremus, Morten
Skogmus, Bamsefar, Mikkel Rev og alle
de andre dyrene i Hakkebakkeskogen.

DEN STORE MUMMIBOKA
Dette er en innholdsrik og vakker
samling av historier, viser og bilde
fortellinger-ja, her er også blitt
plass til en spennende tegneserie
og mange av Mummimammas
deiligste oppskrifter.

TOM OG ANDERSEN DRAR TIL FJELLS
Denne gangen skal Tom og Andersen
dra til seters. Her er det duket
for både dramatikk og hygge i
solveggen.

KARIUS OG BAKTUS
Den kjente boka om de to tann
trollene, Karius og Baktus, som
bosetter seg i tennene til Jens.

TRE BJØRNER PÅ FERIE
Her gjelder det å ha øynene med seg
og huske hva bjørnene pakket ned til
ferieturen. Mamma og Pappa Bjørn
pakker ned mye fornuftig til reisen,
men hva skal Baby Bjørn med alt
det rare han pakker ned? Det er en
overraskelse.

DYRA PÅ GÅRDEN
Bli kjent med ku og hest, gris og sau!
I denne fine fotoboka for de minste,
vil dere finne voksne dyr og ungene
deres, fotografert i sine naturlige
omgivelser.

BARNETS 100 FØRSTE ORD
Dette er en fin bok for de minste
som stadig utvider ordforrådet sitt.
Her er mye å kjenne igjen og mye
å snakke om.

MIN FØRSTE FUGLEBOK
Her blir du kjent med omtrent 40

av våre vanligste fugler. Boken er
vakker, hendig og midt i blinken
for spørrelystne barn.

FØLELSER
Når du er mellom g og 14 år, er det
mye rart og uforståelig som skjer
i hodet, kroppen og rundt deg.
Herfinnerdu spørsmål og svar
angående kjærlighet, vennskap,
følelser, mobbing, søsken, familie
-ja, alle de store tingene du aldri
hartortå snakke med andre om.

LEGG BI
Fjortenåringen Ben har fått oppfylt
sitt høyeste ønske: å få legge til
havs med Svarte Rosa. Denne ferden
blir mer farefull enn noen kunne
drømme om.

KABALMYSTERIET
Hans Thomas drar sammen med
faren sin til Hellas for å finne moren.
Underveis opplever de spennende
steder og mystiske ting begynner
å skje.

RONJA RØVERDATTER
Fortellingen om Ronja Røverdatter
er en hyllest til fred og vennskap.

ÅTTE SMÅ, TO STORE OG
EN LASTEBIL
Den første boka om familien på
io, om bestemor, OvnsrØret og
lastebi len.

VISER PÅ DYR
Boka byr på spennende detalj-
kunnskap såvel som de viktigste
grunnfakta om hvert enkelt dyr.
Landets beste naturfotografer har
tatt de mer enn hundre fine bildene.

ELISABETH I SOMMERSKOGEN
Boka har mengder av vakre foto
grafier og en tekst som gir spennende
kunnskap om dyr og vekster.

EGG I DAG!
• — — — — .

Bokkiubbens Barn har det

Bli medlem nå -

største og beste

Teskjekjerringa
pd bla°bærtur

utvalget

av AI.F iIU IYS1 N

taed ting’raV GJ)RN ItLRC -,

r

velg 3 bøker for bare kr9,
Tre bjørner.,

pa ferie
kG,

hi;..
(•,,vo

av barnebøker:

- per bok!
TESKJEKJERRINGA PÅ BLÅBÆRTUR
De lure skal en lure, de feige skal en
skremme, og de sterke skal en klø bak
øret. Dette er råd Teskjekjerringa tar
med seg på blåbærtur.,‘TIir,TrBIL’is

Is 1..\’I’R I’r.IJ S —

[ OG SI \%IIRI DSh’I ‘r:
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La barnet ditt bli med Teskjekjerringa på
blåbærtur, lære om dyr og vekster med
Elisabeth i sommerskogen eller blir kjent
med våre vanligste fugler. Mulighetene
er mange, og med Naturleksikonet i
bakhånd er du godt rustet til å svare på
alle spørsmål som måtte komme.

Lesing gir barna forsprang!
Lesing stimulerer fantasien og øker ordforrådet.
Barna får ta del i andre menneskers tanker og
følelser - det gir innsikt og forståelse, både for
seg selv og andre. Lesing skaperfellesskap;
en god følelse av å oppleve noe Sammen.

Bokklubbens Barn
vokser med barnet!
Bokklubbens Barn er delt inn
i fire grupper, slik at du alltid
får tilbud om utvalgte bøker
som passer for ditt barn - enten
det dreier seg om en toåring
eller en 13-åring!

Du får bare de bøkene
du selv velger!
Hver måned får du medlems
bladet med fyldig informasjon
om månedens barnebok.
Ønsker du ikke månedens bok, kan
du bruke ord retelefonen eller service
kupongen for avbestilling. Som
medlem erdu bare forpliktet til
å kjøpe 3 bøker til vanlig medlems
pris (fortiden mellom kr79,- og
149,- + porto/eksp. kr 14,-) i løpet
av hele medlemstiden.

Spesialtilbud1
NATURLEKSIKON for bare kr 79,-
I dette leksikonet finner du forklaringer i
på mer enn 2000 begreper innen biologi,
biokjemi, botanikk, zoologi og anatomi..
Boka er inndelt i emner og med et
omfattende register. Med spesiallagedë /
fargeillustrasjoner og fotografier.
Et lærerikt oppslagsverk for hele i

familien! Kryss av på kupongen!
Bokhandelpris kr 239,-.

Spar kr i6o,-1

I
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Om våre fL

VISERPÅ

DYP
og A

I
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:
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INNMELDINGSKUPONG

KLIPP UT - POSTL
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J/\ jeg vil bli medlem i Bokklubbens Barn, og velger disse bøkene for bare kr 9,- per bok. Kryss av!

fl KG6o6 DYRA PÅ GÅRDEN

fl KG6n BARNETS 100 FØRSTE ORD

fl KG64362 TRE BJØRNER PÅ FERIE

fl SG2ig48 TESKJEKJERRINGA PÅ BLÅBÆRTUR

fl SG2i22o KARIUS OG BAKTUS

fl SG25579 TOM OG ANDERSEN DRAR TIL FJELLS

fl SG8 MIN FØRSTE FUGLEBOK

r’ fl SG8i DEN STORE MUMMIBOKA

flSG28187 KLATREMUS OG ALLE DE ANDRE DYRENE...

flSG24173 ELISABETH I SOMMERSKOGEN

flRG47358 RONJA RØVERDATTER

flRG4773o VI SER PÅ DYR

flRG45002 ÅTTE SMÅ, TO STORE OG EN LASTEBIL

flBG44482 KABALMYSTERIET

flBG6oi FØLELSER

flBG44687 LEGG BI! OG PLYSTRE ETTER VINDEN

iærer1koPP-J

Hvis noen av bøkene er utsolgt, ønskerjeg isteden: (Fyll inn boknumre) I I I I I I I I

O Jeg ønsker også
NATURLEKSIKON

Foresattes navn

for bare kr 79 Adresse:

BG43338. Postnr./sted TIf

Barnets navn FØdselsdato

Foresattes underskrift

34576

Besøksadresse til Bokkiubbens Barn er Gulihaug Torg i, Oslo

SVARSENDING
Avtale nr. 155040/13

Bokkiubbens Barn
0042 Oslo

I —-



naturfotografen Asle Hjeilbrekke

For den som er oppmerksom på hva som rører

seg innen naturfotografi er navnet Asle

Hjellbrekke nærmest for en institusjon å

regne. Selv om han ennå ikke har -rundet 50’.

har han rukket å eksponere en del mil med

film, og publisert bilder jevn og trutt de siste

20 åra. Han har vært leder i foreningen

Norske Naturfotografer i til sammen 10 år, og

sittet som juryformann i ..Fotojakta. i bladet

Villmarksliv snart like lenge.

Asle er EDB-konsulent og naturfotograf, for

tiden bosatt på Hamar. Men det er ikke

flatbygdene langs Mjosa som opptar ham

mest som fotograf: Høye fjell og dype da ler er

landskapet som ligger hans hjerte nærmest.

Han er oppvokst blant ville vestlands-fjell i

Jølster hvor vegen aldri var lang til brefall og

fossedur.
I høst utgir Asle i samarbeid med Janus

Jurka (Sverige) og Lassi Rautiainen (Finland)

boka ..Magiske øyeblikk i naturen’..

Her presenteres fotografenes møte med

den skandinaviske naturen, og resultatet har

blitt en samling bilder som spenner fra bjørner

i nord-finske skoger til isdetaljer på Hamar.
Bård Løken
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naturfotografen Asle Hjeilbrekke

-.

Vinter TLofoten.

.4
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Nytt liv til
dine gamle bilder!

Spennende muligheter
med digital bildebehandling

Moderne teknikker har gitt oss
bedre muligheter til å hjelpe deg med
ødelagte familiebilder. Se bare hva
vi nå kan tilby:

Knekte hjørner, bretter, flekker eller
andre skader kan utbedres fullstendig,
og et bleknet sort/hvitt bilde vil kunne
gjengis med sin opprinnelige kontrast.

Falmede farvebilder får nye, friske
o ri g in alfa rve r.

En eller flere personer kan tas ut fra
gamle familiebilder og gjenskapes på
et nytt bilde.

) (
Finn fram dine gamle bilder
og stikk innom din
Preus Farvebildebutikk!

NIVA
\rk ii,stif titt fr ‘t,,i,ifrk,;i,i

i;td;’kL-r,
,s

\‘ / ltflhi (hr ,i/c,iuiit/iii

NIVA utfører oppdrag rettet mot blant annet:

* kommunale torurensninger:
systemanalyser, kjemisk og biologisk rensing

* miljogifter, sur nedbør og industriforurensninger
* landbruksforurensninger
* overgjodsling av sjovann og algeoppblomstringer
* kystsone- og vannbruksplanlegging

NIVA Postboks 173 Kjelsås, 0411 Oslo
Telefon: 22 18 51 00 - Fax: 22 18 52 00

t. 225
(10-1

t.648 Apent1
Drammen rn

N G U
Jrqs oIiske underok’

Nasj oiialt Iemaseiiter for geologiske mi1jdatn
Geologisk informasjon for malrettet fon altning

av naturressursene

-Økogeokjciiii - prosjckl pa Kom og i Firnuuark
-Mmeralressttrser ia Kol;i

-Geologiske kart og publikasjoner
—hltp://w ww.ngu.no

Telefon: 7390 40 Il Fax: 7392 1620

Norsk natur - spennende kilde til okt livskvalitet
Arne Hamarsland og Tor Egil Kvalnes av landskap, planter, større dyr, små

kryp. Boka vil hjelpe alle naturinreres
serte, jegere og Fiskere, turgåere og
amatørfotografer til å Fi’i større utbytte
av fotoutstyret og, ikke minst, minne-
verd ige forografier.
Rikt illusrrert.
2. oppl. 1994. lnnb. Kr 313,-.

Fotojakt
Denne boka beskriver fot’oj akt på pat
tedyr, fugler og Fisk der byttet forsøkes
foreviget med fotoapparat eller video
kamera. Det benyttes ordinære jakt-
metoder, med det unntak at vilter ikke
felles, men kun festes til Filmen.
Å være ute, glede seg over naturopp
levelsene og nyte spenningen ved
jakten, er minst like viktig som selve
byttet; det en fr festet til Filmen.
Boka er rikt illustrert med instruk
rive fargebilder og illustrasjoner i
svart/hvitt. Stort format.
Innb. Kr 392,-.

Johan Christian Frøstrup
Naturfotografering
Første norskebok om natur-

fot ogra r i ng l:i )toii rsrv r og Film, gode
råd, bruk av katnu flasjc. fotografering

Per B. Berndtsson og Hugo Lilleng
Gullgraverens ABC
Gullgraverens ABC avdekker de fleste
myter og hemmelighetskremmerier
rundt gull og det å vaske gull. Her er
alt mcd; utstyr, vasketeknikker, geologi,
lover og forskrifter, nyttige adresser og
mye, mye mer. Du vil bli overrasket
over hvor enkel selve gullvaskingen er.
Og med litt flaks kan nær sagt hvem
som helst ra oppleve det store eventyret
- på norsk jord.
Innb. Kr 240,-.

Bøkene fr du i bokhandelen eller fra

Landbruksforlaget
iffIi

Boks 9303 Grønland, 0135 Oslo

KVALITETSBILDER FRA PREUS FOTOLABORATORIUM



Havern i flukt.
Karakteristisk for
fullvoksne fugler
er den hvite
halen, det lyse
hodet og det gule
nebbet.

tanken slår
‘mot meg

en
vegg. Det

‘lukter død.
Og råtten fisk. Tre
feite spyfluer letter fra
restene av en halv-
spist steinbit i utkan
ten av det digre reiret.
Jeg er hjemme hos
havørna.
N&M.ArildSvalbjorg

Det er en uvanlig stille og varm dag
ute i skjærgården i Steigen. Lofotveggen
reiser seg som en taggete mur i horison
ten, på motsatt side av Vestfjorden. Men
jeg ser ikke på utsikten. Jeg ser på den vel
fødde ungen som freser sint og redd mot
inntrengerne. Og jeg skotter opp i lufta
hvor to gigantiske fugler sirkler med tunge
vingeslag. Havørna er Nord-Europas stør
ste fugl. Vingespennet hos hunnen kan nå
opp i to og en halv meter, en halv gang
bredere enn en voksen mann mellom
fingertuppene. Angriper hun?
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> Nei, hun angriper ikke. I Fun flyr

bare bekymret i ring, mens hun utstøter

serier av klagende «kekk-kekk-kekk». I lun
kunne spart seg bekymringen. Den vel
fødde ungen er alene i reiret. Da får mo

ren beholde den. I ladde det vært to unger

her hadde vi sendt den ene til utlandet.
Det er ikke faunakriminalitet du er vit

ne til. Vi skal ta med havørn-ungene først
hjem til Steigen, deretter til Bodø. Der
venter Harald Misund fra det norske hav
ørnprosjektet, John Love fra de skotske
mil jovernmyndighetene og et Nimrod—
fly fra britiske Royal Air Force. Om en uke
skal ti ørnunger fra Nordland være på
plass i Skottland for å styrke den gjen
i nnft,rte, langsomt voksende stammen.

Med meisel i ansiktet
Mens jeg står litt engstelig i utkanten av
reiret går broren min bort til den svære
ungen. Den er mye større enn noen vok
sen fugl jeg har sett på nært hold tidligere.
Nebbet er en velvoksen, krnm meisel. Og
klorne De er minst like lange som fing
rene mine. «I låndflaten» mindre enn min
— men «neglene» veldig mye spissere.

— Klørne er det første som når voksen
størrelse, forklarer Cunnar.

1-lan snakker til fuglen, prøver å roe
den ned med imiterte havornlåter. «Kekk

kekk-kekk», sier han, mens han lar høyre
handa langsomt senke seg mot hodet på
fuglungen. Det høres ikke veldig overbe
visende ut. Det synes ikke rmgen heller.
Den freser igjen og sperrer ut vingene for

å virke stor, truende og imponerende. Det
virker pä meg, men ikke på broren min.

— Oi, her har vi visst en hissigpropp,
sier han blidt til rovfuglen. — (d meg jak
ka mi, sier han til meg. Raskt og forsiktig
legger han jakka over hodet pä fuglen.

Brått er den rolig og snill som et lam. Jeg
gjetter på at det er en eller annen slags re
fleks som forteller den at når det er helt
mørkt, så er det, fordi havørnmor ligger
på redet.

Bare i godt vær
Gunnar finner fram nummererte alumni
niumsringer, tar den store poppnagle
tanga, hanner lavt over at naglen ikke
passet filer litt i naglehullene. Det fjerde
lave, skarpe smellet forteller at ungen er
forskriftsmessig merket. Vi har vært oppe

ved reiret i kanskje ti minutter. De voks

ne ørnene er forsvunnet. Vi går raskt
nedover mot båten. Idet vi legger fra
land ser vi en stor fugl lette fra en holme
i nærheten.

— Det kan ta en time, i verste fall to før
foreldrene vender tilbake til reiret, sier

Cunnar. I godvær som nå er det ingen
fare. Mcii hvis tmmigen er liten og været
dårlig, kan merkingen være cmi stor be
lastning. Derfor er det værforbehold når
man skal oppsoke reiret.

(unnar er nordlending på tredje året,

lokket til Sleigen av kjæreste og vill natur.
I Steigen-avdelingen av havorn-prosjektei
vikarierer han sammen med samboeren
for hennes far, Aasmund Cvlseth.

Småjente i ornereiret
Sammen med ansvaret fikk de kartene
over 140 kjente reir i kommunen. Ikke
alle er i bruk, men det finnes garantert
flere. l’å øyer, holmer og skjær, i fjell
skrenter og i gamle furuer og osper ligger
de svære reirene sannsynligvis tettere enn
noe annet sted i verden. At ønia har økt
i antall de siste årene er det ingen tvil om.
Crumien kan gjerne være kystbeflk
ningens nye holdninger til fuglen.

‘l’idligere var det vanlig å hate og fryk
te ørna. I )et berommelige Leka-rovet,
der cmi tre og et halvt år gammel jente på
19 kilo ble funnet uskadd rett ved et hav
ørn—reir langt oppe i ei fjellside, ble reg—

net som bevis på at ørna kunne ta Limiger.

Seinere undersøkelser har ettertrykkelig
slått fast at barnet kunne ha klatret opp
dit selv. lå voksen havorn kan under ide-
el le forhold lo fte med seg rundt tre kilo,
men i praksis tar den sjelden fisk over ki—
loen. Blir den for gradig, risikerer den
rett og slett å bli dratt under av en for
stor fisk. Lokale fiskere forteller at det fle
re ganger er tatt fisk med orneklor ulose
lig lukket i ryggen.

Sauesti ved reiret
lIavorna er i slekt med gribbene, og tar
gjerne åtsel. Det har gitt den rykte for å ta
lam. Saueeierne i Steigen har oppdaget at
ryktet ikke stemmner ni ed virkeligheten.
I lelt nyfødte lam blir sluppet ut på det
gode beitet på øyene i skjærgarden, mnidt
i havørnas rike. Bare der det er rev blir
lammene borte. To meter fra et av ørne
redene vi besøkte gikk en velbrukt saue
sti. Li søye mccl to små lam passerte reclet
idet vi kom. Tydeligere er det vanskelig å
vise at det ikke er konflikt mellom hus
dyrhold og havørn.

Derfor er frykten for orna borte. De
fleste synes na den er mnajestetisk, og flott.
l:olk er stolte av den.

Fiskerne kaster ut fisk til orna, og tidvis
oppfører den seg nesten som ei

Fot,,: Gonn,,, Sv,IL,jorg

Haverna er en
fantastisk fisker,
og det påstås at
den aldri bommer.
I alle fall bommer
den ikke når
fisken er slengt ut
til den fra en
forbipasserende
båt. L.ofotveggen i
bakgrunnen.

.

Alumin.jmsringene skal seinere kunne
fortelle det meste om denne ungen.



> måke når den følger etter fiskehå
tene på jakt etter en godbit. Godbiten
kan forresten like gjerne være ei fisketung
måke. 1-lavørna er ikke kresen i kosten, og
enkelte spesialiserer seg på å ta sjøfugl.
Det vitner restene rundt reirene om. 1-ler
er også forklaringen på at orna ikke helt
er akseptert av alle langs kysten — av og til
tar havorna ærfugl. Denne elskede anda
blir fortsatt holdt som husdyr av enkelte
gamle på nordiandskysten.

Havørn i pappeske
Men de fleste synes altså ørna er en flott
fugL Bonde Mogens Bredal er et eksem
pel på det. Flan vet at vi samler ørnunger
som skal til Skottland. På en av turene
sine har han oppdaget et reir med to egg,
og meldt fra. Vi er spente når vi rusler
over heiene mot reiret. I lar paret klart å
Li fram begge ungene? Andre store rov
fugler får som oftest bare fram n unge,
bortsett fra i spesielt gode år. Men hos
havorna er det ikke sjelden at to unger
kommer på vingene utpå sommeren.
Fram mc ved den store ospa er det først
vanskelig å se noe. Bladverket er tett.
Men joda, to unger ligger på reiret. Gun
nar må ha tau for å komme seg opp i tre-
et. Velger ut den ene ungen, dytter den
ned i en pappeske vi har med. Over OSS

kretser to ørner. l)et er ikke hyggelig å ta
barna fra noen.

Tre dager seinere går jeg ombord i hur
tigbåten fra Steigen til Bodø. Jeg bærer
med meg tre store pappesker med lufte
hull. På hver av dem er CITFS-tillatelsen
stiftet fast. Konvensjonen om i nternasjo—
nal handel med tmede arter stiller strenge

vilkår for å sende truete dyrearter uten
lands. I lavornprosjektet fyller vi Ikårene.

Kanon i tarmen
Flarald Misund fra det norske 1-lavørn-
prosjektet tar godt imot meg på kaia i
Bodø. 1-Ijeinme hos ham venter seks ørn-
unger og John Love fra The Scottish Na
tural I leritage (de skotske rniljøinyndig
hetene). Boden i huset er gjort om til
pensjonat for ørnungene. Den romslige
boden er foret med avispapir på gulvet og
plastsekker på veggene. Ørnungene har
innebygget «kanon» i endetarmen for å
skyte avforingen ut av reiret. Inne i Mis
unds bod går strålene flere meter bort
over gulvet, eller opp på veggene.

lohn Love er begeistret. i\rets forsen
delse med havørn er hentet fra et stort
område i Nordland. Det er viktig for at
arten skal overleve i sitt nye hjemland.
Innavl kan true den vesle stammen som
møysommelig er bygget opp.

— l)et ser ut til at vi lykkes, sier Love. Fra
den første fuglen ble klekket har antallet
«innfødte» ørnunger langsomt vokst år
for år. Dette året er det ti unger. Sannsyn
ligvis kan vi slutte å importere fra Norge
i løpet av de nærmeste årene, fastslår han.

Den opprinnelige havørnstam men i
Skottland ble utryddet av hensynslos jakt.
l)en siste fuglen ble skutt i 1917. Da had
de den levd gammel og ensom i tre år.

Men i 1976 var Skottland på nytt hjem
for havørn. Entusiaster med John Love i
spissen hadde ordnet med tillatelse fra
både britiske og norske myndigheter til å
gjen innføre kjempefuglen. I lavørnbe
standen i Norge ble på denne tida vur

dcii til å være rundt 400 par av en total
bestand i Vest-Europa på rundt 500.

— I)et har seinere vist seg at vi den gang
undervurderte størrelsen på stammen, sier
Alv Ottar Folkestad, leder av det norske
Flavørn-prosjektet. Når dataene fra dcii
gang vurderes mot dagens kunnskap, me
ner han å kunne slå fast at det var rundt
700 jar bare i Norge midt på 70-tallet. Da
hadde fuglen vært totalfredet her i landet
siden 1968, og stammen var i langsom
vekst. Siden har veksten skutt fart.

— 1-Lavorna har mistet mye av frykten
for mennesker. Vi ser stadig flere eksem
pler på at den søker inn mot gnlntvanns
områder hvor det er menneskelig aktivi
tet. Dette er ofte gode fiskeplasser for
ørna, og det er kanskje hovedforklarin
gen på at den vokser i antall og utbredel
se her i landet. Fredning av havørn i Nor
ge er et virkelig suksessrikt naturverntil
tak, fastslår Folkestad.

1-lari vet hva han snakker om. Sain men
med flere hundre lokale kontakter har
han lagt ned titusener av dugnadstirner i
det norske havørnprosjektet siden starten
i 1974. Neppe noen fugleart er mer inn
gående kartlagt og merket i Norge de sis
te årene.

Langsomt og moysommelig har noe av
fodselsoverskuddet til denne livskraftige
norske stammen gått med til å bygge opp
en levedyktig bestand også i Skottland.

— Men dette er ikke noen universalløs
ning for å gjeninnføre arter som er utryd
det, understreker Folkestad. Det tar lang
tid og koster mye penger og innsats. Det
er dessuten en forutsetning at leveonirå
dene for arten ikke er ødelagt. Alt dette lå
det til rette for i Skottland. Likevel har det
altså tatt 20 år for stammen nå kan kalles
levedyktig. Tiden vil vise om havørna tar
også resten av sine gamle områder i be
sittelse igjen. fl

Fakta om havorn:

• Utbredt fra Grønland i vest til
Kamtchatka i Øst-Sibir, fra Finnmark i
Nord til Middelhavet og Irak i sør, men
mer eller mindre utryddet fra store flekker
av det opprinnelige utbredelsesområdet.
• Totalfredet i Norge i 1968
• 1500—1700 par Norge. totalbestand
6—7000 inkludert ungfugl. Bestanden
omtrent doblet de siste 20 årene.
Fode: Fisk, sjofugl og åtsler. Det har aldri
vært dokumentert at havørn har tatt lam
eller reinkalver.
Artstypiske kjennetegn: Flyr ofte med
overraskende raske vingeslag. Gamle
fugler kjennes lett på hvite halefjær, lyst
hode og gult nebb. Ungfugl opp til femårs
alder mangler disse kjennetegnene.
Størrelsen gjør det vanskelig å forveksle
havorna med andre norske fugler. Bare
kongeørna er nesten like stor.

‘S6 40 år

Harald Misund (tv) fra Bodø, John Love fra de skotske miljomyndighetene og
havørn fra Steigen. Havørna er hovedpersonen. Om seks år klekker hun forhå
pentlig sitt første egg ved den skotske kysten.

fl 5’:
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Med den sterke hvite miljøvennhige
Sundolitt-isolasjonen i grunnen
får du et lunere hus med bedre inneldima.

Det betyr også mindre fyringsutgifter,
og derved spart miljø.

Til fremstilling av Sundolitt
forbrukes lite energi,

noe som også sparer mlijøet,
- og den er 100 % resirkuierbar.

Brødr. Sunde as
Hovedkontor Alesund:

P.b. 8115, Spjelkavik, 6022 Alesund
Telefon: 70 177000- Telefax: 70 1434 10

L E V E N D E S K 0 G
BRANSJEPROSJ6KTET FO>KOG OG MILJØ

Skogen er en viktig, fornybar ressurs i Norge,
Som må brukes på en hærekraftig måte.

Økonomi og arbeidsplasser må kombineres
med hensynet til miljø og friluftsliv.

Levende Skog er et bredt anlagt
samarbeidssprosjekt som arbeider for

bærekraftig skogbruk i Norge.
Både skogbruk, skogindustri, myndigheter,

fagbevegelse, miljø- og friluftsorganisasjoner
deltar i prosjektet.

Hvis du ønsker mer informasjon,
ta kontakt med:

Levende Skog
Postboks 1438 Vika

0115 OSLO
Tel. 22 01 05 80
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Jils J oOm skape sdmmen,

Alt kan alltid
gjøres’ bedre!

All transport er eiiergikrevende og miljøl)elastende, men (
SAS legger ned et l)etydelig arbeid for å redusere disse
belastningene mest mulig.

Et resultat av (lette er at vi nå utgir SAS’ lorste miljø—

rapport. Sammen med etab1erngen av e n ny miljoorganisa—

sjOn og lastsettelse av konkrete miljomM lor de nærmeste
årene, er rapportell et ledd i vår ambisjon om å utvikle el

av bransjens ledende miljoprogrammer.

En miljøtilpasset utvikling av Ilyllåtemi er det som har
størst muijoforbedrefl(ie effekt. I 1995 besluttet. derfor SAS
å investere nærmere 14 milliarder kroner i fly som er blant
de mest støysvake i markedet, og som gir emi vesentlig reciuk—
sjon i utslippene av CO2 og Nox.

Vi vil fra nå av kunngjøre alle SAS’ miljotiltak i en
årlig miljørapport. som utgis sammen med selskapets årsbe—
r (‘ tn ing.

il’liIj.rap on ‘ii i ¶)() kun
busiillu, /ru SlS.
MiI/uidulingun.

nytenkning og sunn utvikling. I Phillips arbeider vi bevisst for å bryte fastgrodde

Iu1(/un 67 5’) 76 12 rllur
((1(./(lks 67 5’) .

arbeidsmønstre og a skape enda bedre resultater. Gjennom åpenhet og samarbeid

bygger vi framtiden. Sammen setter vi farge på tilværelsen.

PHILLIPS
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY NORWAY

IRIS4S

Når mennesker fra ulike fagområder løser oppgaver sammen, øker muligheten for



liv i laga

N&M • Sin Lehne Nilsen

— Kommunen må bevare
denne grønne lungen. Vi kan
ikke tillate boliger og industri
i et så verdifullt skogsområde,
sier Astrid Siegrnund-Breivik i
Oppegård NNV.

I september var organisa
sjonen med pa å dra i land en
kulturfestival pà Flvitebjørn
gård i Svariskog — et naturOrn
rade ved Oslofjorden. lIer fikk
300t) besøkende oppleve Jern
alderens levesett og kampfor
mer, se gamle tradisjoner og
teknikker og smake mai fra
jern alder mors 1w kegro per.
l-låndtverk av nyere dato var
til salgs. 1 tillegg var en rekke
lokale foreninger til stede
med informasjon om egen
virksomhet.

— Med festivalen har vi øn
sket å gjøre enda flere klar
over alle de verdiene som fin-

nes i Svariskog. Området er
fullt av kulturminner og har
en rik natur. Mange truede og
sjeldne arter holder til her.
Området må ikke bygges ut,
slik SO Oppegård kommune
har planlagt, sier Øyvind
Berntzen. 1-lan er med i Ger
danidin — en forening mot ut
bygging av Svartskog og ho
vedarrangør av Kulturfestiva
len.

— Store gronto mråder for
svant da golfhanen ble bygget.
Nå må vi ta godt vare på de
grøntområdene som er igjen,
supplerer Siegmund-Breivik.
Hun sier at Oppegard NNV
kommer til å følge opp utbyg
gi ngsplanene i tiden som
kommer. På festivalen benvt
tet de anledningen til å infor
mere om 1V-aksjonen, Natur
vern forbundet og Blekkulf. fl

N&M • Andreas Tjernshaugen

Prestbakmo ville være med
for å vise politikerne hvilke
naturområder som vil odeleg
ges ved en utvidelse av Forsva
rets skytefelt. Komiteleder
Hans J. Røsjorde (Frp) ga be-

skjed om at det ikke var plass
til motstanderne, og først pa
møtet etter befaringen korn
naturvernere, grunneiere,
reiridriftsorganisasjoner og
andre kritiske røster til orde.

Naturverriforbundet i Måls
clv har drevet en årelang
kamp mot sammenslåingen
av de to skytefeltene iTroms.
I lans Prestbakmo ser klare
tegn til at konflikten mellom
Forsvaret og hensynet til natu
ren tilspisses i Nord-Norge:

— Forsvaret driver en krig
mot naturen Den kalde kri
gen er over, men likevel øker
naturhelastningen ved den
militære aktiviteten kraftig på
grunn av de teknologiske en
dringene i Forsvaret, forteller
I’restbakrno. For besto skyte-
feltene av et lite område hvor
det ble skutt og store sikker
hetssoner omkring hvor natu
ren faktisk var Iryggere enn el
lers, fordi folk nødig beveget

seg inn hit. Nå bygges det vei
er og andre anlegg i disse om
rådene, og naturen slites ned.

Spørsmålet om sammen
slåing av Mauken og Blatind
skytefelter går mot en endelig
avgjørelse. Saken ligger nå i
Stortingets forsvarskomite, og
det forventes en innstilling pa
nyåret. Prestbakmo tror ikke
naturvernargumenter alene
vil være nok til å overbevise
politkerne — men han har håp
om at reindriftens problemer
vil gjøre utslaget, og sikre fler
tall mot forsvarets planer. lo
kalhefolkningen i området
vurderer å klage et eventuelt
vedtak om sainmnenslåing inn
for inte rnasj on a le do in -

stoler. Li

MEDLEMSKQNTINGENT:
Personlig modl.,n: (inkl. Natur Miljø) kr 250..
Pensjonister: (inkl. Natur 6 Miljø) kr 150..
Linsvanig nsedlsmskap: kr 4000.
Medlemmer av Norges Naturvernforbund er automatisk
medlem av det lokal- og 5Okeslag vedkommende
sokner til.

NATURVERNFORBUNDETS FYLKESLAG:
Naturnarnforbondet i Østfold, Leder Per B:ogh
Teoires)opperr 7. 1591 Sperrebote. ‘TI) 69 28 82 7k
Fylkessekr Cathrine Schn Koriturdr Fnrjesedse
5. Fredrikstad TI) 6931 4980 Foks 6931 8527
Posrodr Seks 115) 1631 Gamle Fredr,kstad
Naturvernfo,bundst i Oslo og Akershus
Leder: Ragnar Akre-Aas. Srekkelia 58, 0882 Oslo.
TIl: 22 95 1603. Daglig leder: Gjerreund Andersen.

TI) 38025786 Fokn 38024633.
Posoor Boks 7)8 460’ 1<. StiO”sOrrl

Naturn.rnforbundet i Rogaland.
Kontaktperson Unn, Evong. N Fro)jords gate 18.
4041 Halrsfjord ‘fl) 51 552) 00.
F> kessno’ lngvold Erga
Kor)oiodr Løkkeov 45. Saoaoger. TIl: 51 5288 11.
Faks 51 5288 5 e.post rir@sr.no.
Postodr Boks 441.4001 Stavanger
Naturvernforbundet i Hordaland:
Leder: Fero 015, Lodegårdngt. 32.
5035 Bergen-Sandnken TIl- 553) 8344
epost- eero.olli@:sp uib nu
Kontoradr : Javoks)jorden. Bryggen Bergerr
TIl 553) 3851 Faks 553) 5392
Postad,.. Boks 1201.5001 Bergen
Naturnemforbundet • Sogn og Fjordane

Leder: Enk Sollrerns, Flagedaten. 6800 Førde.
TI) 57724531 Faks:57823873
)Çontoradr. Hafstevn. 42. Førde
Postad,. Boks 69). 680) Førde
Naturrrernforbundat , Mere og Romsdal:
Leder Ola Frevno. Lil,eo Sen 11. 6400 Molde
Tl)Ifaks: 71 21 5692 Fy kessekr Gunn Fiske
Kontoradr.: Kirkebnkken 1 3. Molde TI) 71 21 8700
Faks 71 21 8702. Pontadr.: Boka 153, 6401 Molde
Naturvarnforbundet i Sar.Trendelag:
Leder Martir Ho)sli. St,oridon 27k 7042 Trordheim.
TI) 73 50 55 04 Fylknssekr Orror Minkelsen
Kontoradr Murnkegt 27 Troodhe:rrn TIl 7351 5224
Faks 7351 2727 e.post: nttnrnn@stud r)no ny
Postadr. Saks 706. 7001 Trondheim.

- Natu,verr,forbund.t i Nord.Trandelag:
Leder: Per Flatkerg. Øvregata I). 7670 Sakskag. Ttf

74 15380’ Fjdkesseur LOve Srv “m 11aug
Kontorad,. Skolegt 12. Steiiisje TO: 74 169986.
Faks 74 162284 Postadr Boks 132. 7701 Steinkjer.
Natorvemfarbundet i Nordland:
Leoer GunnkildAanrrsoe Seks 738. 8001 Bodø
TI) I Ses 75 52 45 46 Kontoradr. Toregt 104. Bodø
Tl)/Ovks 75 52 6033. Postadr.- Saks 250. 800t
Bodø
Natureernforbundot i Troms: Kontaktperson leger
Melord. Musegt 11.9009 Tromsø. TIf. 776864 12.
Kontoradr.. Skippergt. 1)8. Tromsø.
TIl 77689960.faks-7761 1069
Postodr 50kv 924, 9001 Tromsø
Natureernfarbundet i Finnmark:
Kontoklpersorn Arild Jonsen. 1 3D. 9500 6310
T-) 7843 74 04. Fkessek, Kato Johansen
TI): laks. 78 4306 52 Postødr Saks 1176. 9500 Alta

Barentahenkontoret:
Konraktpernon Bente Aasjord. Til- 757784 10.
Faks 75 7784 74 Pnstedr.: BuSs ‘0. 8082 Lernes.
Nnrdsløutvalget: 1< ,evtoroe’son: Arve Ber9.
5198 leIr)e.do-. I’ 56’6 72 57
Koiiroraar Jakoflsrjordnir Biygge - Bergen.
TI) 5531 3851 F,ke 5531 5392
Postadr.: Boks 201. 5001 Beigev
Natur og Ungdom: Leder Lars Holtb,ekken
T)f:22 3642 18. Faks: 22 204594
Konlur. og postadr.- Torgt. 34. 0183 Oslo.

nytt fra Naturvernforbundet

Astrid Siegmund-Breivik i Oppegård NNV
og øyvind Berntzen i Gerdarudin proteste
rer mot utbygging av Svartskog. En
kulturfestival skulle vekke folks oppmerk
somhet.KULTUR M.

UTBYEGIN’
Naturopplevelser krydret med
kunst og kultur skulle vekke
Oppegårds befolkning til å verne
Svartskog fra utbyggings-ivrige
politikere.

IKKE PLASS I HELIKOPTERET
En skuffet Hans Prestbakmo fra
Målselv Naturvernforbund ble
stående igjen på bakken da
helikoptrene tok med Stortingets
forsvarskomite og Forsvarets

C representanter på befaring i
Mauken/Blåtind-området.

Norges Naturvernforbund
Postboks 2113 Grünerlokka
0505 Oslo, Norge
Besøksadr.: Nedre gate 7. Oslo
Tif: 22 71 5520
Faks: 22 71 5640
e-post: naturverfl@sfl.nO
Internett: http://www.grida.no/
ngo/naturvern

Kontor- og posrod. Mondalssrr. 120. 0461 Oslo.
TI) 22383520 Fvss 2271 6348
Naturvernforbundet i Hedmark: Konrrbrperso:: Ingen
Lise Fkoie 2510 Tyl!dvleri 7’ 62486076
Naturr,ernforbursdet i Oppland:
Leder homas Klevrearr 2743 Ha,estua
51:61 3235 13. Kontoradr.. Løkkegt. 23. L,llehsnsmer.
TIf:61 260081.Faks:61 260858.
Postadr Boks 368. 2601 L: lehoromer.
Naturvernforbundet, Buskerud:
Leder Urrr:i Everisev Asklved 3482 ToRe.
TI) 32 79 59 11 Fylknssekr - Per Øystern Klunderud
Konlor- og postadr. 3322 Da,bu.
TO-32750504 Fakn:32825249
Naturnernforbusdet i Vestfold:
Leder Tron M,kkelsen. Sy8 Georgiagt. 3C.
3215 Sarrde),od TI)- 33462326 Fylkessekr Bernt

Baiskeoik Kontvr- og postad.: Håkon Gaedesgt. 6.
3111 Tønsberg Ti’ 3331 5670. Faks. 3331 5010.
Naturnamforbundot i Telemark:
Lede Jon legekretsan. Lønne’eoen. 3853 VrIldal.
19) 350561 39 F9lkessekr.: lng o Sørgaerden.
Kontorndr Stas1onson f’lukseoø
TI) 35 95 74 09 Faks 35 95 76 20
Postadr. Sete 20/28 3670 Notodden
Naturvernforbundet i Aust.Agder:
Leder: Geir M Kø:ee. Heirrsdalson 7 4800 Arendal.
T) 37 02 6889. e por) gmk@pmddata.no
Kontoradr



:- Vi bygger på energi

Hydro kan energi.
Vi finner den, foredler den — utnytter den optimalt.

I løpet av våre barns levetid vil behovet for energi
bli fordoblet. Hydro er med på å dekke behovene,
samtidig som vi gjør vårt for å bidra til en forsvarlig
utnyttelse av ressursene.

Norsk Hydro er et industriselskap forankret
i foredling av naturressurser med sikte på å
dekke behov for mat, energi og materialer.

ESF
Salsnes Fi lier AS har ut iklet en hand il med en renseeflkt som representerer noe as del hilyeste Innen mekanisk rensing. S len kan vise til
meget gode resultater hade pa i tidust ri cli po )sessvann og k iiiiiiiunal kloakk.

Su/s,u’s fIllt1’(’t har:
• Li’(’I11171’’t’Ii(/t’ /i1’iS/VtI’lS(’.V/ilhold. • Iiitt’i,’rt’rt tli’l’tln,,,ni,’si’l??iig ‘.0??? gIr T,S /1(7 25—35
• Stor hydraulisk kaia lite!, idnci’rnu’t 4OO,/l, lar s!arst’ modell. • høyt iI11iI 01’ Vil v/eIu/ert vto//. 75 VO ,

• J:i.ksjh,iljte, i ouis ‘i’hhh’. fra 5Onun til Imm. • bik,’? 1/77/1 ti g ii ‘dl,?, iliolcl.
Snlsnes lilterei kan. som trolig det eneste lilteret pa markedet i dag, gi prosessgaranti pa tiltak as suspendert stolt
For hen igere i ni ormasjon ta kontakt med oss pa følgende adresser:

Salsnes Filter AS
P.h. 2099. 7700 Steinkjer - TIf./Fax: 74 16 11 66

Salsnes Eilter AS
7817 Salsttes - l’ll’/Fax: 743”) 8922

TRYGT Å VITE

Emballasje på naturens side.
Keyes Norway a.s
3500 Hønefoss.
Tlf: 32 12 34 22. Fax: 32 12 24 56,

MALLIN

Meltzersgt. 4 - N-0257 Oslo

Tel.: +47 22 43 13 50 - Fax: +47 22 43 17 25

Landsdekkende totalleverandør av
forbruksvarer til næringslivet og

offentlig sektor.

* Spesielt utvalg av SERVIETTER, lys og
lysinansjetter i matchende farger.

* SERVIETTER med «Bra Miljøvalg» fra
egen Svensk fabrikk.

* Seivslukkende lys fra egen Svensk
fabrikk.

* Blomster, potteplantet-, huketter, grønne
vekster og kunstige trær i hØy
kvalitetsmessig silke.

* Moderne design og fargesetting.
* Landsdekkende service.
* 2000 m2 varer og tjenester til Din

di SO5 i sj on.
Valgfrihet i innkjøpsform:

$

Tybring.Gjedd

For Fest og Vakker Hverdag

LI ‘AB

Tefl1’
vafl1t -

1995

BERGENSHALVØENS KOMMUNALE KRAFTSELSKAP DA

Postboks 383, 5051 NESTTUN
Telefon 55 10 15 20, Telefax 55 10 26 64

LIAB NORGE AIS.
Posthoks 83, N-205 I JESSHEIM. Norge
Telefon: 63 974600- Telefax: 63 9746

[1 LINJEGODS



Natur til
glede og
undring

De fleste av oss
mener at natur har
en verdi i seg selv.
Men det er bare én
av grunnene til at
vi vil ta vare på
den. Forholdet
vart til naturen er
ogsa egoistisk.
Naturen gir
opplevelser som
gir oss egen inter
esse i å ta vare på
de i

1)et er ikke alle
fortint å kunne gi
uttrykk for det de
får av naturen.
Kinlogen Si,çinnnd
l—la i’a i og
naturfotografene
Jnrii Bøhmer Olsen
og RnlJ Sørensen
kan det. I en ny
artikkelserie deler
de sine naturopp
levelser med deg.
lar du et forhold
til norsk natur,
kan du gjenopple
ve oyeblikkene av
glede og undring.

VIND

H
ELE SNAI.IFJEI.l.li ligger

innhyllet i et gråhvitt snø
kav. Vinden hvisler og piper
og soper med seg finkornet,
oppmalt snø. Brått kan løs-

snøen skrus til værs i digre fokkskyer. Så
kan nye vindkast presse snødrevet ned
igjen og få det til å skyte av sted i lav boy-
de. Merkelige formasjoner gror fram på
snøfiatene. Vidda blir som et stivfrosset,
bølgende hav. I brattheng og bakevjer
bygger det seg opp mektige skavler av
hard snø. Men hvis vinden snur, slipes
fonnene vekk igjen og flyttes til nye steder.

I alt dette hvite dannes det langsomt
svarte partier. Det er åsrygger og koller
hvor vinden pisker vekk snøen, så mørk
jord og glatte svaberg trer fram. Små tus
ter av vissent starr mot bakken i
knugende sitring.

Vinden har makt langt ned i fjellsko
gen. Det er grana som danner tregrensen
her. I svdvendte sniådaler stikker skogen
som små tunger opp i fjellet, — ellers
stopper den ganske brått i omtrent tusen
meters høyde. Selv like under tregrensen
kan det stå store og grove graner. Men
toppskuddene er små og årringene tynne.
Noen har stått her i både tre og fire hun
dre år og latt årstidene passere rytmisk.
Mellom hver gang sevjen får strømme
gjennom hardveden er det over et halvt
års hvile. Kjempene har en egen fasong,
med ekstra tjukl stamme nederst. Mange
har hatt topphrekk etter tunge, våte snø-
fall eller hard vind. Men da har en side
grein bøyd seg opp og overtatt den lang
somme strekkingen mot himmel og sol
lys. Noen trær har dannet nytt toppskudd
flere ganger og fremtrer i ui’iderlige for
mer.

Her er selv små trær gamle. i lundre år
er et ufullendt liv. Og når endelig de sis
te grønne nålene slår over i gult, står det
mektige tørrtreet og ruver som et lande-
merke i ennå hundre år. Så bikker det
knirkende over i en stormkule og lager et
siste sus med sine sprikende tørrkvister.
Kanskje ennå hundre somre pulserer for
bi før alle spor er slettet. Da har et nytt,
lite tre tatt plassen i lysningen og strekker

seg langsomt, langsomt mot den samme
himmel og den samme sol.

I denne tidløse skogen stamper jeg
meg langsomt fram i dyp snø. Det blir et
tii-vddig SOf bak meg. Bare av og til
skimtes skituppene i all løssnøen. Vin
den siles hurtig gjennom trærne i en
ujevn susing, og all snø er forlengst feiet
av greinene. Trærne høyes støtvis og
svinger seg elastisk tilbake. Mange ganger
mr har de gynget i slik vind, I )et skal
ennå verre kast til før starn mene brister i
høye smell.

Men for meg er vinden plagsom. Jeg
snøre[ igjen anorakkhetten. I .i kevel mä
jeg stadig snu ansiktet vekk fra det stik
kende snødrevet.

I te på et vann ser jeg en hvi m’velvi nd
løfte store snømengder høyt til værs i en
vnldsnmii runddans. l)et blir til en urvd—
dig snoskv som bæres over skogen og
Op) mot viddene. I et glimt sk’ter solen
gult lys gjennom skyen og får den til å
gi i tre.

Jeg må fram med nakne hånden og
varme ki n n og nese. Så er det å kn i pe øy
nene halvveis til igjen og stampe videre.
Jeg hadde håpet å komme meg opp på en
topp så vidt over tregrensen, det var tu
rens mål ..\te n i dette været? Jeg kan
skimte hvordan snøfoyken p i skes fram
der oppe.

En stund blir jeg stående og lytte til
vindsuset. Jeg retter meg opp og skal til å
snu skiene. l)a slår det meg at kanskje li
kevel, — kanskje skulle jeg prøve å nå top
pen. Nettopp i dette været! For å kjenne
hvordan vinden skyver og arheider. For å
oppleve de krefter som er en del av fjel
lets egenart. :\Jt liv her oppe må tåle da
ger med slikt vær flere ganger i året. Jo, jeg
prøver. Jeg får heller snu om det blir for
ille. Tross snodrevet er sikten brukbar, og
jeg kjenner terrenget

Jeg tar fatt på den første bakken. Den
er bratt og ligger i le. Langsomt stiger jeg
i høyden mens granene blir mindre og
mindre, og åpnere partier med krongle
te smabjork kommer til syne. Så når jeg
tregrensen og må ut på en liten flate. Da
slår vinden hardt mot meg, og jeg unngår

så vidt å falle ved å ta meg for med ene
staven. leg nøler igjen. Men jeg finner ut,
at det eneste problemet er selve vind-
presset. Klarer jeg å holde meg på beina,
er det sikt nok til at jeg kan komme meg
trygt bade opp på toppen og ned igjen.
Sidelengs kikker jeg bort på mitt mål. l)et

t er bare noen hundre meter igjen, og ikke
særlig bratt. Jeg aner den store flvttblok
ken som ligger der oppe. Dit vil jeg, sitte
i lv en liten stund, og så tilbake. Jeg kjen
ner at jeg kan bevege meg kontrollert og
går sakte oppover.

Toppen er nesten helt snøfri og vokser
fram som en mørk forhøyning. Jeg går
krumbøyd og kikker etter et sted hvor jeg
kan sette fra meg skiene. \Ien det er ikke
enkelt, her hvor vinden soper alt med
seg. Så får jeg øye på en liten kivnge med
smagraner som merkelig nok har klart
seg her oppe. [)it styrer jeg. Inne i krattet
stikker jeg ski og staver ned i snøen og
fleuer dem inn mellom stammer og grei
ner. Der står de trygt. Så er det et stykke
vassing i løs snø før jeg kjenner det f’aste
fjellet under støvlene.

l)et er merkelig å gå her slik, kroket og
knuget av vinden, og med flagrende ano
rakk. Her har jeg sittet før i stille, varm
som mersol, mens lyng og sildre blom
stret og svake lyder steg opp fra surklen
de småbekkem’. Nå fylles jeg av vindsuset,

merker krefter som skyver på kroppen og
kjenner ansiktet stivne til i kulden. Flek
ker av 5V( veign i kart i av i ‘ser mot meg I’ra
svabergene. Og et sted langes blikket av
noe lite og rødt. L)et er en sildreblomsi,
innefrosset i et hardt og blinkende islag.

Plutselig blir jeg var noe i luften. Det er
en hvit rype som fyker skrått av gårde.
Merkelig nok ser den ut til å ha en viss
kontroll over flukten, I )en skjener ned
bak en rabbe. Det er vel ikke lenge før
den har boret seg ned i snolagene.

Så skimter jeg llvttblokken, ganske nær
ved. Jeg reiser meg helt opp for å kjenne
vinden ordentlig, men blir nesten slått
over ende. Her nytter det ikke å bevege
seg oppreist. I sammenkrøket stilling
husker jeg meg mot den store steinen,
som om den var et dyr jeg skulle snike
meg inn på. Og så, — hurtig i lv. Jeg setter
meg på kaldt svaberg og åpner øynene
helt. Omkring meg ligger duse fjell med
mange ulike si I huetter. Snøkornene pis
kes hvislende forbi på begge sider. Plut
selig skjer det igjen at det tynne skvdekket
revner, og jeg vender meg automatisk
mot lyset som flommer fram fra en lav
sol. l)et bildet jeg får se varer bare noen
sekunder, men det brenner seg fast. I
motlyset seg jeg mange silhuetter av
snaufjell som ligger bak hverandre som
åser i et eventyr. Og over hver kam ligger

et gjen nom lyst slor av snødrev som vin
den trekker med seg. larten pa det silke
hvite sloret virker ikke stor der det bæres
fram over fjellene .\Ie n det skyldes av
standen. Denne ham av gvngende snø—
føyke i mollys over fjerne fjell er som en
uvirkelig oppvisning i langsom kino.

Brått kastes nye skyer foran sola, og
trylleriet er vekk. — Jeg kjenner at frosten
begynner å få tak i meg og reiser meg
langsomt. Så runder jeg steinen, huker
meg ned og gløtter i retning skiene. Men
snødrevet pisker i ansiktet og tvinger meg
til å gå sidelengs. Langsomt kroker jeg
meg nedetter svabergene og småskrente
ne og prøver å holde retningen. I
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MENNESKE
Søk ut i naturen, menneske.
Søk fellesskapet mcd alle dine slektninger:
Svarttrosten, ekornet, seljen og hvitveisen.
Hus den nye dagen velkommen sammen med dem.
Vis dem ærefrykt og ærbødighet.
For deres slekt har behodd kloden
lengre enn deg.

I lumlene søker til sel jen,
svarttrosten finner sin sangpost.
Ekornet dier sine blinde unger
i et lunt, selvlaget bol.
Og hvitveisen vrir stille sin utsiatte hlomst
ettersom solen vandrer.

Sitt til du kjenner
at du hører til her.

Ikke glem at dine forfedre ble til
mellom fugler, trær og blomster.
Ikke glem at menneskets hjem
er selve naturen.
1-lusk at i dine celler
ligger ørsmå kroinosomer
som ligner på ekornets, svarttrostens,
seljens og hvitveisens.

Og at det er noe ganske nytt
at vi ikke hilser dagen
sammen med dem.

NATUR & MILJO 5.96 59

-

SlIK DINE SLEKTNINGER,
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økultur
Begrepene “industri og miljø”

rommer hele vår filosofi. Fra

mange års petroleums-virk

somhet i alle deler av verden

har vi en solid teknologisk

ekspertise. Vi vil ikke at våre

aktiviteter skal gå ut over

miljøet. Derfor utvikler vi en

gjennomgripende miljøkultur

og -forståelse i Eif. For det man

forstår, det lever man opp til.

eIF

I1 TAPiRforlag
TAPIR forlag, 7005 Trondheim
Telefon 73 59 84 22. Telefax 73 59 8494
Epost: tapir@tapir.no http: / www.tapir.ntnu.no

SIEMENS

Varmen som får deg til å trives
Siemens gjennom
stromningsovner
har utslipp av varm-
luften i fronten.
Denne løsningen
gir deg flere for
deler. Du oppnår en
gunstigere varme-
fordeling i rommet,
og mindre varmetap
når ovnen er montert
under vinduet.
Ovnen er utstyrt
med lydløs elektronisk termostat,
og kan leveres med spareplugg med

3 programmer for temperatursenking. Da sparer du
energi uten at det går utover varmekomforten. Siemens
har løsninger for alle rom, også bad og barnerom.
Dessuten er ovnene enkle å montere. Vil du vite mer?
Be om «Den lille boken om varmeovner» fra Siemens!

FREMTIDENS MILJØVENNLIGE
KJØLEMA SKIN

Aminoniakk (NH1)— det eneste miljØvennlige kuldemedie

som hverken påvirker ozon laget eller drivhuseffekten.

Siden høsten 1995 har OPALs fem operatører skre
vet avtale med 2914 dekkforhandlere og mottatt mer enn 2
millioner dekk! Dekk som etter behandling brukes til miljø-
vennlig oppvarming av sementovner, og til gjenvinning på
annen måte som vi har felles glede av.

Et avfallsproblem er blitt en viktig ressurs. Det er
faktisk grunntanken i alt vårt arbeide.

NATUR 96/97
Redaktør Karl H. Brox

• Årets faktabok for alle som er opptatt av
natur- og miljøvern

• Aktuelle emner fra norsk naturforskning

• Full av nydelige fargebilder tatt av våre
fremste naturfotografer

• Kommer i november

og -forvaltning

Ny og ,niljøt’ennlig kompak: ist’unnsaggregarfra CIAT med nominelle
kuldeyielserfra I 15—480kW

Velkommen i det grønne!
Opal er en operatørallianse som eies av østbø A5, Børstad Transport AS,

Miljørens A5. 5pecial Transport AS og Norsk Gjenvinning AS.
Postboks 11. 1471 Skårer, Tif. 67902040 Fax. 679043 10
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For ytterligere opplysninger kontakt gjerne ett av vare kontorer
Oslo: tlf. 223054(8)- Moss: tif. 69252200- Trondheim: tif. 72889330
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ENERGI& PUMPE TECHNICAS

Vi skal
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Redaktor Karl H. Brox
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Varmeutslippet
fronten presser varm-
luften uti rommet,
det gir trivsel og
behagelig inneklima.

I

,;.:•*:d çJt i
Siemens A/S
Divisjon Elektrovarme
Bratsbergv. 5
7005 Trondheim
lIt. 73 95 90 00

Siemens
Ren energi, ren design



på klingen

I denne spalten kan alle si sin mening om
aktuelle natur- og miljospørsmål. Skriv
kort og under fullt navn. Redaksjonen
forbeholder seg retten til å forkorte.
lnnsendte manus blir ikke returnert. Skriv
til Natur& Miljø, Postboks 2113
Grünerløkka, 0505 Oslo.

Norges -

historiens
største ran
Folk langs hele kysten ser med van-
tro og inaktesløshet på regjeringens fram-
ferd for å forme bosetting og nærings—
struktur i distriktene uten å spørre folk
som bor der hvordan de vil ha det. Ved
bruk av fiskerilovgivning og Ell-direkti
ver lirkes utviklingen mot økende grad av
stordrift.

Kystfolket har i uminnelig tid levd i, av
og med natum-en. I )et er vår historiske rett.
Men miåmå gamle som unge stå i fjæra
Liten å få lov til å bruke den rett de har til
å ta sitt levebrød fra havet.

A gå ned på fiskebruket skal de heller
ikke få lov ti li følge et EU-direktiv. Staten
opptrer som formynder overfor folk som
selv er i stand til å krme sin egen framnt kl
om de ikke, som nå, var lagt i tvangstrøye.
Kapital krefter og myndigheter trekker i
lag og vil ha åpne båter og sjarker bort.
retten vi mener vi har til å fiske gjøres om
til el spørsmål om lønnsomhet, og heller
ikke der skal fiskernes egen vurdering
vare avgjørende.

A drive fiske og jordbruk i konibina—
sjon er gjort umulig, nettopp denne
driftsformen ligger det til rette for langs
nesten hele kysten vår. Kombinasjonen
av en sjark og et smnåbruk er ikke bare det
samme som en arbeidsplass ( som vi har
90 000 for få av) men også en arbeids
plass med spennende og variert arbeid.
Unger som vokser opp i nærkontakt med
dyr og natur lærer å bli glad i den natren
de har fått i arv. Alternativet kan bli fra-
flytting og arbeidsledighet. mennesker
som tvinges bort fra sine røtter får ofte
psykiske plager.

1-Ivis forbudet mot heimetilvirking av
tørrfisk kom mer, som en følge av EU—di
rektivet om produksjonshygiene, er det
kroken på døra for mange kyst- og fjord

fiskere. For folk flest virker det fornufts
stridig at det skal være mer samfunnsnyt
tig å leve på almisser fra samfunnet enn å
arbeide for pengene.

I lavfiskeflåten, som fiskeindustrien
delvis eier, har lagt beslag på en stor del
av livsgmnnlaget for kystfolket. De store
og internasjonale pengelokomotivene
har forlengst innsett at fiskeriene er en
evigvarende gullgruve dersom de kan
stenge flest mulig kystfiskere ute fra retten
(le har til å fiske. I kU, Island og Canada
har de derfor, med politikernes hjelp,
snedig gjort «kaken» som fiskeriene kan
høste av om til gjenstand for kjøp og salg,
såkalte omsettelige kvoter. I norsk land—
bmk innføres denne ordningen nå ved at
melkekvoter kan kjopes og selges. I fiske
rinæringen snikinnf’øres den under nav
net «enhetskvoter».

Store konsern kan på denne måten
skaffe seg kontroll over det meste som
finnes av fiskeressurser gjennom omset
telige kvoter. det mange skulle leve av blir
samlet på stadig færre hender. Kystfisker
ne i de landene hvor ordningen er inn
ført er blitt ranet for sitt livsgrunnlag.
l)ette blir også vår skjebne om dette får
fortsette.

I så fall blir det Norgeshistoriens stør
ste ran, satt i verk av staten, med storka—
pitalen som støttespiller.

Tor Alvestad, GRØTVÆR

Innlegget er sterkt forkortet — red.

Hvilken
framtid har
naturen,
miljøet,
menneskene?
Medlemstallet i rniljoorganisasjonene
synker i ei tid da disse organisasjonenes
arbeidsoppgaver er viktigere og flere enn
noengang.

Tidligere var disse sammenslutninge
ne, sammen med en håndfùll enkeltper
soner, nesten alene om å fremme miljø-
sak gjennom ord og handling.

Idag står miljø på kartet til en rekke or
ganer, og er blitt et allminneliggjort tema
i samfunnsdebatten.

Særlig etter at natur-og miljøvern har
blitt trukket inn også i kornunalpolitisk
arbeid og blitt et offentlig anliggende, har
folk flest fått et mer avslappet forhold til
dette viktige ansvarsområde. Dette kan
lett bli en skjebnesvanger sovepute!

Selv om naturforvaftning og milj øvern
nå er anerkjente politiske tema og et of
fentlig ansvar, er det behov fur stort en
gasjement blant grasrotbevegelsen.

Erfaringer viser at vakthikkjer trengs
nær sagt daglig, og over alt, i forhold til
offentlig handteri ng og praktisering av
svært mange natur- og mniljøsaker.

Problemet er at politiske og byråkra
tiske miljøer har ktt så stor innflytelse og
viser en slik maktarroganse at folk mel
der pass eller slumnrer hen i avmaktsfølel
se eller likegyldighet.

Detter vår tids farligste «dernokratiske»
tendens og en trussel mot menneskelig
mil j øengasj cm ent.

Vi er i ferd med å få et slags kjermiede
mokrati, som innad ofte er en stille makt-
kamp, og som utad ikke fungerer som et
åpent fulkestyre i praksis.

Vi passiviseres i et kjendisvelde og et

fjernsyns- og datasamfunn og godtar det
meste som blir servert ossav toneangi
vende samfunnsmpper.

Denne nedslående utviklingen ram
mer også miljøbevegelsen som etterhvert
bli en arena bare for de spesielt ineteres
serte og engasjerte.

Resten overlater styringer og føringer
til et demokrati som i praksis bare er et
arninistrativi og politisk mnaktapparat.

Dette uføre må vi før eller senere kom
me ut av, ikke minst av hensyn til fram
tida for natur miljø og memmesker.

Jon Ingebretsen

Vi Nordmenn
ogC02-utslip-
pene

Vi nordmenn er noen underlige skruer.
Vi diskuterer utslipp fra dammer over
hele verden og har skrupler for vår egen
gass, som kommer til å bli brent før eller
senere. Samtidig fortsetter vi vårt kjern
peforbruk av elektrisitet uten å bekymre
oss om at (lette nødvendiggjør kontinu
erlig drift av to store, kullfyrte E-verk i
Danmark. Over ItOO Megawatt døgnet
rundt blir ifølge Informnation sendt opp
gjennomn kablene i Skagerak.

Tor l-lagemann
løsning:
Bjømn - blåbær
Caupe - hare
Steinbit - krabbe
Cm’evling — meitemnark
Vepsevåk - veps

Vi gratulerer følgende vinnere som får
Kummskapsftrlagets Natur og miljøleksikon i posten:

GJEsTtST

VINNERE
«HVEM SPISER

HVEM»
c

Jentene var uslåelige i Natur & IVXiljøs
sommerkonkurranse. Av nærmere hundre
svar var det omlag tre fjerdeler jenter som
hadde sendt inn. Og, typisk nok, når juryen
likevel trakk ut en mannlig innsender, ja så
var svaret galt.
Oppfordringen til gutta er klar - skjerping!

1 lanna Solberg Christoffersen, ‘[ROMSØ
‘Iherese I lunstad, FI,ATASEN
Cry’[’veit, Al,CARI)
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Effektiv og
miljøvennlig

energibruk
Energikunnskap er en stadig viktigere
ressurs i effektiv og miljøvennlig plan
legging, drift og forvaltning av bygg og
anlegg. Energikunnskap i praksis bidrar
til å redusere driftskostnadene, bedre
inneklimaet, øke trivselen og effektiviteten.
Energieffektive og miljøvennlige løsninger
krever spesialkompetanse, og NVEs opp
lærings operatør (Ofe) har gjennom en
årrekke utviklet et omfattende kurstilbud
i effektiv og miljøvennlig energiutnyttelse.

Anbefalt kurs:
Miljø, inneklima og effektiv energibruk
Bygg 96/Trondheim, 06.09.96

NVEs opplæringsoperatør:
Opplysningskontoret for energi og miljø
Postboks 6734 Rodeløkka, 0503 Oslo
Telefon 2237 9090 Faks22 37 00 58
E-mail: ofem@telepost.no

• Opprydding av gamle miljøproblemer med deponikartlegging og opprensning. Det største
prosjektet er på Haakonsvern hvor det skal brukes ca. 80 millioner kroner totalt.

• Arbeid med reduksjon av støy fra Forsvarets virksomhet og spesielt støy fra skyte- og evingsfelt.
Det er ialt bevilget 22 millioner kroner til dette.

• Revegetering på Hjerkinn og Karasjokfjellet etter skader fra Forsvarets virksomhet. 4 millioner
kroner er satt av til prosjektene som foregår i samarbeid med universitetet i Trondheim og Tromsø.

• Det utarbeides flerbruksplaner for skyte- og øvingsfelt.
• Utfasing av KFK-medier i kulde- og fryseanlegg. For perioden 1995—96 er det bevilget 15 millioner

til formålet.
• Overvåking av metallforurensning i skyte- og øvingsfelt.
• Miljøplan i bygge- og anleggsprosessen i forbindelse med Forvarets flytting på Gardermoen.

Hålogaiand
Ressursse1sk
Halogaland Ressursselskap DA er et interkommunalt
selskap eid av 12 kommuner i Nordland og Troms med
65 000 innbyggere. HRS behandler 28 000 tonn avfall arlig.

Selskapets formal er a drive moderne og miljovennlige
avlallsanlegg for forbruks- og næringsavfall.

Hovedmal:
• 80% gjenvinning innen ar 2000
• ressursutnyttelse nærmest mulig kilden
• produktutvikling med basis i gjenvinningsmaterialer

Avfallet behandles pa falgende mate:
• sortering og materialgjenvinning
• kompostering
• foredling av brensel (FAB)
• oppsamling biogass
• mottak spesialavfall
• annen avfallsbehandling

HRS bistar sine eierkommuner med tjenester og faglig radgivning.

— Lokalt miljovern er globalt miljovern —

Halogaland Ressurselskap, Djupvikveien 21, 8500 Narvik
Telefon: 76 95 01 00 - Fax: 76 95 01 09
Avd. Harstad, Skavdalsveien 6, 9400 Harstad
Telefon: 77 07 00 57 - Fax: 77 07 06 33.

Forsvarets bygn i ngstjeneste
. •

tar miljøansvar
Vi følger opp Miljøplan Forsvaret for at hensynet til natur og miljø skal kunne la seg kombinere med
Forsvarets interesser og virksomhet. For tiden har vi følgende større prosjekter på gang:

v.

b

I----

2g,j

78% av våre 60 000 lesere har t.itdannelse

utdan nelsesinstitusjoner.
60% har sitt daglige virke i staten, kommuner, forsikringsinstitusjoner og

83% befinner seg i aldersgruppen 25—54 år.

1

universatets-/hoyskoieniva.

c

Miljoovervåking Halvårsrapporten presenterer
resultatene fra miljø
overvåkingen som er utført
for Gardermoområdet i
1. halvår 1996.

Undersøkelsene er
gjennomført i henhold til
tiltakshavernes felles program
for miljøovervåking, samt
spesifikke vilkår etter
miljølovgivningen.

Felles for dem alle er miljøinteressen.

Med dette som utgangspunkt burde Natur & Miljø være hoyaktuelt for dem
som selger varer eller tjenester til det offentlige.
Like aktuelt burde det være å annonsere her om en er på jakt etter personer
med mil jobakgrunn/interesser.

Ta gjerne kontakt med en av våre konsulenter på tif.. 22 71 92 20
om du ønsker ytterligere opplysninger om vår leserundersokelse eller
annonsemuligheter.

Halvårsrapport 1996

FORSVARETS BYGNINGSTJENESTE

Forsvarets relokalisering Gardcrnioen

Statens vegvesen
Akershus

OSLO

Rapporten bestilles hos:
.havn AS

Tif.: 63 94 56 00

LUFTFARTSVERKETS DATTERSELSKAP FOR NYE OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN



BlekkuIfs MiIjodetektiver Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo

Bildene her
er hentet fra
Ble kku lfs
ferskeste
musikkvideo,
og den han
dler om en
gjeng som
crobrer jorden
tilbake. Uten
heter Regn
med oss!, og
er hentet fra
Blekkulfs nye
CD som
nettopp er
kommet ut.
Tittelen er
«Blekkulf og
den mystiske
flaskeposten>.

detektiver så smarte at vi
vet at det nytter hvis vi Fremtiden regner med oss!

,.. dytter, og at ingen kan gjøre Sammen er vi sterke som en foss!alt, men alle kan gjøre litt
Det nytter hvis vi dytter!

Det er klart

at det er smart,

ikke rart at

de voksne lytter!

N&M • Bente Roestad og
MargreteKildeNes(foto)

................................

SVAR SEN Dl N G
Avtalenr. 152220/21
Blekkulfs
Miljødetektiver

Hvordan ser vi miljø
detektiver ut i fremtiden?
Hvordan ser verden ut? Et
viktig spørsmål er hvordan
vi vil at den skal se ut, og
hva vi kan gjøre for å nå
målet. En ting er sikkert, og
det er at vi vil ha en ren
jord. Heldigvis er vi miljø-

si det videre!

0

.

-‘,

I...- t— v’

.

.

.

.

i(9
Har du lyst til å bli miljedetektiv?
.;.0kapfor 1996 koster 125 kroner. Da får du et velkomstbrev
med tøymerke, klistremerker og medlemskort. Medlemmene får åtte
nummer av Flaskeposten i året, og du som sender inn denne ku.

r pongen, fåri tillegg en super BlekkulF.pin med teksten: Vi skal arve
V jorda!

Født:Navn:

Adresse:

Kirr:5

ur, nkt’il i

Nur,ii’. Vi

poroeii

j Postnr./sted:

Foresattes undersknft.

Evt. annen betaler:

i t. Adresse:

jjostnr./sted:

.........................

Grunertøkka
Postkontor
0505 Oslo

.
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KVÆRNER

EkslsteÆnde
--4

——

100

‘Aarstrondgt. 9. 0566 Oslo

/ [8.22715710

: Fax: 22379705
.— . .3—

(‘/
.- J Modem: 22354514 Mac/PC

\Oobil 90887894/92263526

• E-rnail: gsofulur(5idgonline.no

• Web side http://www.idg.rio/grafulur/

BJUGN
INDUSTRIER

Resirkulering av
flskeavfall

7160 BJUGN

Tif. 72 52 85 40

«Kraftkrise?»
Oppgradering av gamle kraftverk er en viktigforutsetningfor at vi

hele tiden utnytter ressursene optimalt.

ARI3 flSMILJØPRIS 1993

RWJISMflF1’IALGf3T

vlo

AÇTITRYlKIIlII1T

6

3 1 II 3 fl 3 M I L. i

Tif. 22 64 70 70
Fax 22 64 71 12

Ring oss om pris!

Aktietrykkeriet
ditt

miljøvennlige
alternativ når

det gjelder
trykksaker

Aklietrykkeriet a.s
Postboks 40. Ukers, 0508 Oslo

Spireavn. 16, 0580 Oslo

I

‘i

0

Kværner Energy Serumsand
er spesialist på service, modernisering
og oppgradering av vannkrafrutstyr,

samt leveranser av nye mindre turbiner
opp til 20MW

Aktiviteten varierer fra enkle oppdrag
til komplette oppgraderinger hvor vi

utvikler og tilpasser ny teknologi
til eksisterende utrusining.

I.

MILJØFAKTA

• ozonfri

Det miljøvenlige alternativet til kopimaskinen

RISOGRAPH
Ned mot 1-ett øre pr. kopi.

• vannbasert farge
• lite energikrevende
• resikulerbare maskindeler
• kopiene er

100 % resirkulerbare
• ingen varme
• lavt støynivå

rask, 130 kopier/minutt
kan kobles til PC/Mac

Ved en vanlig service/modernisering
bringes anlegget normalt tilbake

til original tilstand.

En oppgradering kan derimot
i mange tilfeller øke effekten i samme
anlegget med 20-30% og virknings

graden med inntil 5070.

Kværner Energy a.s
!)irisjon •S,ru,nsand

lfl(IU.Strireien 7
Posthoks 40, 1920 Soruinsancl

Tif. 63 82 31 00 Fax 63 82 77 13

105

i 100

95

90

85
50 75 125 I

konvolutt trykk • fargetrykk R.Iativ v.nnf.rIng 1%)



Helge Sunde: Folgefonna

(tv.) Liten brevandrer i dramatisk natur gjør
dette bildet interessant. Det er ingen tvil om
at fargen rød er et viktig element i bildet:
Sammen med formasjonenene i isen trekker
rodfargen oppmerksomheten mot
hovedmotivet, brevandreren.

70 NATUR & MILJØ 5.96

Erik Kristensen: Hostrogn
(t.h.) Fotografen har foretatt en del bevisste
valg som har resultert i et bilde som fenger
bade i form og farge. De røde rognebærene
mot den grønne bakgrunnen star i
fargemessig fin kontrast, samtidig som de gir
bildet dybde. Det knappe utsnittet (det er jo
ofte fristende ä ta med «halve verden» pa
bildet) forenkler: vi trekkes rett mot det som
fotografen vil fortelle.

Torbjern Tandberg: Fra Lofoten
(nede tv.) Torbjørn tar oss med til en forblast
strand i Lofoten en kald vinterdag.
Menneskelige spor i form av søppel er
blikkfanget i bildet: Rød plast synes godt i
dette landskapet. Det er forgrunnen vi dveler

ved. Stranda, havet og fjellene blir mest
kulisser. Fotografen har brukt en kraftig
vidvinkel, og dette sammen med fargebruken
bade fremhever forgrunnen og gir
dybdevirkning.

Iesernes alleri Tema for denne mange tydeligvis som holder et landskap» som vi lvshilcler. Alle Samtlige bilder liergans ryggsekk, Leveringslristen Send bildene til Merk koiivoliitten

utgaven av var har foiuset hovere niva enn haper vil virke bildene nå blir returnert. De og en vorderiIg av er 2. okioher Natur og \lillo «Lesernes gallerI’>.
uhoytidelige inspirerende. Vi tIdligere, minst like merkes ned otvalgte lotograle- var billeLireLlaktol Itoks 2113
lotokonkurranse gleder oss over ‘lbmaet neste inspirerende. totografens nr’ far tilsendt en Bard Lolseii. fardnerlokka
var «Rod». Noe mange fine bilder gang er «Kultur— Send inntil fem navn/bosted rod :35 liters 0505 Oslo

i;

4!’

___

fl-

_

Rolf Sylta: Camping
(nede t.h.) Mange entusiastiske villmarkinger
har for vane å fotografere leirplassen, men
skjelden blir vel bildet sa stemningsfullt som
her. Det røde teltet lyser varmt i den bla-kalde
natta. Den høye himmelen er med pa à isolere
teltet, og de som bor i det.

NATUR & MILJØ 5.56 7 3



Ettersendes ikke ved vai

1S239

C-BLAD adresseend ring.
Returadresse: Natur&M
Boks 211 3 Grünerløkkc
0505 Oslo

Jeg ønsker å gi gavemedlemskap kr 125,-
D Jeg ønsker å gi gavemedlemskap + kosedyr

kr 200,- + porto 34,-

Navn: - TIf.:
Adr.:
Postnr./sted:
Li Jeg ønsker velkomstpakken sendt til meg.

El Send velkomstpakken direkte til mottaker
før jul, med hilsen fra_____________________
på gavekortet. 5125

Navn:

Adr.:
Postn r. / sted:

Regningen sendes til:

I

Svarsending
Avtale 152220/21

Blekkulfs

Mi Ij ødetekt i vei
Grünerløkka postkontor
0505 OSLO

I


