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El-biler
kan

forurense
mer

• Forurensingen
kan øke ved ocr
gang til elektriske
biler, konkluderer
en rapport som
Instituttet for miljø
vern og energitekno
logi i Köln har laget
for den tyske regje
ringen. Dersom alle
bilene i Köln skulle
erstattes med el-
biler og trafikken
opprettholdes på
dagens nivå, ville
det øke elektrisitets
behovet med 7—9000
MWh per dag.
Ettersom Tysklands
viktigste stromkilde
er kraftverk basert
på fossilt brensel,
ville det bety en
økning i utslippene
av CO2 med 20 pro
sent. I tillegg kom
mer økte svovelut
slipp.

Utviklingen av el-
biler fortsetter like
vel. I tillegg til GM,
Peugeot og Ford har

også Nissan og
BMW nå lansert sine
el-biler. (Obsr’rvi’r/
Finnlicial Times)

Grønt
parti
iUSA

• USA fikk i høst et
nytt politisk parti da
De Grønne (Green
Party — USA) ble eta
blert. Partiet har
samlet en rekke
lokale gnipper som
tidligere opererte i
et losere samarbeid.
Charles Betz, som er
medlem av det nye
landsstyret, sier at
partiet ikke vil sette
opp sentrale politis
ke mål, men fortset
te å jobbe lokalt.
Den sentrale partile
delsen vil heller
samordne lokal
gruppenes arbeid i
nasjonale kampan
jer, for eksempel for
økt bruk av solener
gi. (Nafitre)

Mindre
krypsky

ting
• Krypskyting og
ulovlig jakt har vært
et stort problem i
mange afrikanske
land. Na har den
nye staten Namibia
iverksatt tiltak for å
begrense jakten. En
egen overvåknings
avdeling i det kjente
Et os ha - res er v at et
har sørget for at
antallet ulovlig felte
neshorn ble redusert
fra 22 i 1989 til ett i
1990. Tilsvarende
utvikling er rappor
tert for giraff og
flere andre dyrear
ter. Overvåknings
avdelingen er et
samarbeid mellom
SWAPO og repre
sentanter for den
tidligere sørafrikan
ske militærmakten,
og blir finansiert av
WWF. (WWF NetL’S/
BBC World Brood
casts)

EnØk er
billigst

• Miljoorganisasjo
ner har rettet skarp
kritikk mot Verdens-
banken etter at en
rapport avslørte at
bare n prosent av
bankens årlige inve
steringer pa nærme
re 20 milliarder kro
ner i energiprosjekter
i u-land går ti] enøk.
Talsmenn for miljø-
gruppene sier at
bedret energieffekti
vitet er den mest
kost n a ds effektive
måten u-land kan
skaffe ny energi på.

Rapporten er
basert pa tre ars
undersøkelser som
Michael Philips ved
International Insti—
tute for Energy
Conservation i Was
hington har gjort i
18 u-land. Konklu
sjonen er at utvik
lings-strategier som
inkluderer enøk vil
skaffe bedre, billige
re og renere energi
til milliarder av
mennesker. (New
Sciciitist)
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med forurensende virksomhet mi ha
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Sprukken
miljøfasade

Meii iif evne mellomrom slår
fasn liii ‘rik k i. Statoil, for eksem—
in’l, ulji.il.ls.i1el der vj alle er eiere,
I ar li Il I , il ig i r. Flere ganger har
sel.k, I v it iii k’mfeldig og negativ
IiuIiliiii:, til viktige miljøregler.

il vi il k iinksemplet på hvordan
I. in iiiio rere krav om konse

iiiili’lniiig — og slippe unna med
ht. At ti igatit — og fullstendig uten

ti’t Ie hestemmelser som
i jiil1t fram for å sør—

i it iiili hn blir vurdert i alle
‘IL r.jikler unnlot Statoil

I i i ni en utredning, slik Plan—

Kampen om
Rotvoll

Statoil vant kampen om
Rotvoll, og det verneverdige
kulturlandskapet er gjort om til
en anleggsplass. Men miljøbe
vegelsen i Trondheim gikk styr
ket ut av kampen, og lover at
det skal bli vanskeligere å gjen
nomføre miljøskadelige prosjek
ter iframtida.

Side 28

og bygningsloven krever.
Politikerne som hadde laget reglene

mente det var helt 0K. Regjeringen til
lot byggingen — uten å kjenne miljø-
konsekvensene av det de sa ja til.

Europipe-saken er et annet eksem
pel. Det var vel ikke hastverk med å
redde miljøet som gjorde at Statoil
ikke hadde tid til konsekvensutred
ning før politikerne nikket sitt samtyk
ke, selv om det er aldri så miljøvennlig
norsk gass som skal fraktes i rørled
ningen? Som om ikke det var nok, har
Statoil tenkt å føre røret rett gjennom
et naturreservat med høyeste vernesta

tus, før det når land i Emden i
Tyskland.

På Kårstø skal det lages MTBE av
metanol fra Tjeldbergodden. Fordi
MTBE erstatter bly i bensin, kan
fabrikken kjøres fram som et «miljoali
bi» for metanolfabrikken. Forhå
pentligvis tar Statoil seg tid til å lage
en skikkelig konsekvensanalyse denne
gangen, men det gjenstår å se. I mel
lomtiden vil vi ha oss frabedt alle for
sikringer om at enhver utbygging sel
skapet står for egentlig er en tjeneste
for miljøet. •
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Nygrønn Høyre-mann
— Vi pumper opp oljen for fort. Vi tar ressursene fra våre etterkom
mere og ødelegger miljøet deres, sier Kåre Willoch, nygrønn Høyre-
mann og Fylkesmann i Oslo og Akershus.

Side 20

Foto: lan Gjerttz

Sprøyter med krigsgift
Sørafrikanske farmere bruker ennå krigsgiften (<Agent Orange» for å
sprøyte sine avlinger. Den nye miljøorganisasjoncn Earth Life Africa
i Sør-Afrika kjemper mot bruken av denne.
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Sjarmerende tungvekter
Hvalrossen, en overvektig, men sjarmerende kar med uren hud og tenna
på tørk. Og et hyggelig eksempel på at naturvern nytter. For førti år
siden var den nesten utryddet på Svalbard. Nå er den på full fart tilbake.

Side 6

Et berg av slam
Norske kloakkrenseanlegg produserer nok slam til å fylle en lastebil
kolonne fra Trondheim til Oslo. For at slammet ikke skal ende som
avfall, må det være rent nok til at bøndene kan bruke det som gjødsel.

Side 27

Reddet av mennesker
Elefantungen Ajok ble funnet forlatt ved en elvebredd i Kenya bare to
dager gammel. Men melk på flaske og menneskelig oillsolg gjorde at
Ajok i dag lever i beste velgående, i en flokk av foreldn’lnse el(’fan ter.

Side 11
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Spillet om framtida
Siden 1970 er det undertegnet mer enn 100 infcriinsjtiiialt iniljnavtaler,
men problemene er likevel langtfra løst. N&M har seil på Imorfor veien
fra avtale til konkret handling er så lang og vaiiskeli,’.

______________________________________

Side 14

Norge og klimapolitikkii
Det norske forslaget om handel med C07-kvoler nijit’litiliic’r ç,’ode ele
menter, men kan i sin ytterste konsekvens bli ta kninsl,of fr det globale
miljøet, skriver N&Ms Gunnar Bolstad i en ktn,i,,ii,ili,,.

____________________________
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PÀ KLINGEN 52
LESERNES GALLERI 62

•1

Afrikas siste regnskoger i fare
Uten protester fra verdensopinionen hogges Afrikas siste regnskoger.
I Vest-Afrika er det meste av skogen allerede borte. Nå står de enorme

(, sentral-afrikanske skogene for tur. Inngrepene truer leveområdene til
de afrikanske skogboerne, pygmeene, og det unike plante- og dyrelivet
i Afrikas indre.

Side 32
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9. juni 1896: Gråvær og tåke.
Østover ligger isen tett, men
vest for den lave øya er det
fremkommelig. En underlig
farkost nærmer seg fra nord.
To mann i sammenbundne
kajakker sliter i kontrari
vind med usle padlerer.
Fritjof er våt i rompa, for en

hvalross hogg luill i kajak—
ken hans forleden. Men han
drømmer om ærerik hjem
kornst, nye bragder, en kvm
de som venter der hjemme,
og trolig et par kvinder til.
Hjalmars kajakk ligger
skeivt, spekkiasten har for

skjovet seg. Han har hatt seg
en husketur med en hvalross
«så vandspruten sto md i
kajakken», så han er like våt.
Men holder det for seg selv.
Han har ikke glemt at Dr.
Nansen kalte ham et kvinn—
folk da han datt i en rak
midtvinters i fjor og gjerne

ville skifte til tørt tøy etter
på. I stedet klager Hjalmar
til dagboken over hvalross
plagen: «Det er svære
«dænger» av hvalross over
alt. Beistene er nærgående
og stadig til plage.»

Hundre år etter
25. august 1991: Været er
klarere nå, og isen slakkere.
Den lave øya sør for oss har
forlengst fått navnet Ostruv
Scott-Keltie.

Med en radiosender på tan
nen avslører Svalbards hval
ross at 150 mil tur-retur
Svalbard — Franz Josef Land r’
ikke byr på problemer.

NU 0 fl \‘l.J . LI AN I)
7

• RASMUS HANSSON og JAN GJERTZ

FRANZ JOSEF LAND (Natur & Miljø): Hvalrossen
er kanskje ikke det vakreste dyret i ishavet. Men
sjansen er stor for at den er det mest sjarmerende. I
uformelige dynger ligger de i fjæra. Piller seg
omhyggelig i nesen og promper ettertenksornt.
Dessuten er de et hyggelig eksempel på at natur
vern nytter. For førti år siden var de nesten utryd
det på Svalbard. Nå er de på full fart tilbake.

med tenna på tØrk

MASSIVT SJABIVITRDL[:
Kompromissløst.s
ge er de, men hvem
kan motstå halvanm’i
tonn hemningsløs
nytelse i midnatlssolu
p 80 grader fOrd?

(Alle foto: lan Gjertz)

-
•\ /
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De fleste radio
merkede hval
rossene på
Svalbard hol
der seg idet
rodmerkede
området rundt
sørspissen av
Edgeoya.

100k— 200km 300km 400km
i

(Kilde: Norsk Potarinstitutt).
Kart K. Berger R HarlaSon
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» Men vinden er
fortsatt ostlig, og økende. Vi
har skiftet kanne, renset bi’n
sinfilter, tappet forgassere
og pusset plugger. Jan har
ftitt et illevarslende uttrykk i
ansiktet og håndterer start
snora med stigende viliskap.
Motoren starter igjen. Og
stopper igjen. Jan retter seg
opp med betydelig seivhe
herskelse. Uten entusiasme
peker han dit Nansen og
Johansen dukket opp etter
Fram-ferd og overvintring
for 95 år siden. Igjen synes
en prikk mot horisonten. Vi
lar prikk være prikk og går
igang med reservemotoren.

Neste gang vi ser opp har
horisont-prikken materiali
sert seg i Sovjetski Sajous,
verdens største isbryter.
Rød, svart, kolossal og
atomdrevet står den ned
mot oss i tjue knops fart så
isfjellene skvetter. Så brå
stopper den som en annen
buss og praier oss på
VHFen: «Gummibåt, gum
mibåt! 1-Ivem er dere?» Men
vi er ikke i humør til å prate.
I hele forrige uke rak vi
rundt og plagdes med umu
lige motorer. Dette er den
tredje som streiker. Felt-

arbeidet er en fiasko:
Motorer, is, vær. Og her er
såvisst ingen «dænger» med
hvalross. Verdens største
isbryter blir avspist med et
surt «alt 0K» og braser skuf
fet videre.

Reiseglad hvalross
I fjor på denne tiden var
sundet her fullt av isfiak
med hvalross p. Som en av
de første siden Stalins dager
hadde biolog Øystein Wiig
sluppet inn i Franz Josef
Land. l-{er, i ly av kald krig
og militær høyspenning, har
hvalrossen levd i fred. Da
den vesle restbestanden på
Svalbard tok til å vokse kra f
tig utover 1980-tallet, var
spørsmålet: Stammer dyrene
fra Svalbard eller vandrer de
inn fra Franz Josef Land?

Wiig bakset omkring med
gummibåt og armbrøst og
stjal hudprøver fra de store
dyrene. Et lite rør foran på
pilen stanser ut en hudbit
uten at hvalrossen vører det.
Med åpen haspel montert
under buen snellet Wiig inn
fangsten. Prøvene skal
underkastes nye teknikker
innen arvestoff-analyse, og
fortelle oss mer om slektska

pet iellum dyrene lier og på
Svalbiril.

At I vil> >ssen I rter rriye
rundt er vel kjeni. Nå og da
du kker lI1 >1>1> P norske—
kysten. I I ‘427 var en ekstra
reiseglad type innom Shet—
land, Norge, l’yskli ni] og
Danmark kr ut’n ble henret—
[et av not’n ( oleb> rgere.

I S)( var i’n mnen
Spania—tii r. t\jå har Wiig
sendt oss i vei g r å in ni’ ti

om li vil rossene pa I’ra ni.
osef Land har for vane i dra

i vesterled.

Den som går på tennene
Bare en gang har vi hatt hel
let med oss: Det ligger noe
stort og mørkt inne i driv-
isen. Vi bukserer langsomt
mellom flakene med vind
draget imot, og er heldige
fordi vi samtidig får sola i
ryggen. Hvalrossen har god
luktesans, men ser ikke all-
verden. I motlys blant
abstrakte is-silhuetter blir
ikke fargen på Helly
1-lansens overlevingsdrakter
altfor skingrende.

Det er en ung hann. Vi
spekulerer lenge på om ten
nene er lange nok. De gamle
stor-oksene kan ha 60 cm

lange og flere kilo tunge [cii
ner. Hvalrossens Ia[inske
navn er Odobenus rosiunrus.
Rosmar betyr havhest.
Odobenus betyr «den som
går på tennene». Det hen
speiler på at disse forvokste
hjørnetennene er noe langt
mer enn pynt. Et dyr på hal
vannet tonn kan uten videre
smelle tennene i et isfiak og
hale kjempekroppen sin opp
av havet. I parringskampene
deler oksene ut morderiske
hogg, som motstanderne
overlever bare fordi de også
har fire cm tjukk nakke-hud,
armert med enda tjukkere
hud-knuter, og med et solid
spekklag under.

Hvalrossen skal til og
med kunne forsvare seg mot
sin farligste naturlige fiende,
spekkhoggeren. Noen grøn
lendere forteller om en stq
okse som lå på et flak. Da
flokk spekkhoggere passer
te, hev den seg på havet og
kom opp med tennene dypt
i nakken på en av hvalene.
Eskimoene selv pleier visst
nok stikke falske tenner i
vannet og grynte som hval
ross når spekkhoggere nær
mer seg kajakken.

Jan rigger til trykkluft

geværet. Jeg finner frem
pilene og håndterer dem
med respekt. I fortynnet
form kunne innholdet i den
ene iniibragt oss en formue
på gaten. For hvalrossen er
det et sovemiddel. For oss er
selv en liten del dødelig.
Den andre pilen inneholder
motgift. Den er omtrent like
usunn for oss.

<Å holde igjen
jeIsåstrikken
Det lyder et svupp fra gevæ
ret, og hvalrossen skvetter til
når han får den vesle pilen i
ryggen. Få minutter senere
sover han tungt. Vi setter
motgift med en gang. Det gir
oss knapt et kvarter å jobbe
på. Vi henter frem en halvan
nen kilos svart plastklump
med antenne og prøver på
tannen. Den er stor nok, og
vi fester klumpen. Det er en
radiosender som via satellitt
vil fortelle oss hvor denne
hvalrossen er i mange måne
der fremover. Vakker blir
han ikke med en slik montert
under fjeset. Men det beste
beviset på at senderne ikke
sjenerer er at de ofte blir sit
tende lenge. Hvalrossene har
små problemer med å sma
dre dem om de virkelig vil.

De siste minuttene blir
hektiske. Hvalrossen er
halvvåken, veiver med
hodet og vil til sjøs. Jan
avslutter, mens jeg forsøker
å holde igjen. Det er omtrent
like virkningsfulit som å hol
de igjen Kjelsåstrikken. Så
glir han utfor flaket og
svømmer avsted med et let
tet snøft. Flere dyr får vi ikke
på dette feltarbeidet.

Men over oss suser to
satellitter ved navn NOAA i
sine pol-baner, og sanker inn
små informasjons-pakker fra
offeret vårt. På Polar
instituttet dukker en ny
hvalross-posisjon opp på
skjermen til Wiig. Han plot
ter den sammen med posi
sjoner fra de nær 20 andre
senderne som ble satt ut pa
Svalbard i sommer. Utover
høsten vil kanskje bildet av
hvor Svalbard-hvalrossene
kommer fra bli klarere.

Ilvalross-tjære
Sjøhesten som går på tenne
ne har hang til faste ligge-
plasser — «hvalross-fjærer».
Etter et godt måltid, og sær
lig i hårfellingstiden på sen-
sommeren, kan de ligge i tet
te klynger og dra seg i dage
vis på disse plassene. De blir

grillpølsefargede av varme,
og vil ikke på sjøen i
utrengsmål. «Nansen vilde
fotografere noen hvalrosser»
forteller Hjalmar, «og sneg
sig da forsiktig indpaa. Men
han behøvde ikke være ræd
forat de skulde gaa. Jeg kom
ogsaa derbort og bombarde
rede bæsterne med isklum
per for at Nansaen skulde
faa et nogenlunde livlig foto
grafi».

Denne egenskapen gjør
det mulig for oss ä holde øye
med dagens bestandsutvik
ling på Svalbard, og å rekon
struere hvor hvalrosseii
engang fantes. På bortgjemte
strender vitner dynger med
hvalrossknokler fremdeles
om fordums liv — og brå
død.

Et vanlig sjøkart gir en
annen pekepinn om hvor
hvalrossene kan ha holdt til.
Hvalross trenger store grunt
områder i nærheten av ligge-
plassen. Den dykker ikke
dypt, og beiter gjerne på
20—50 meter. Den viktigste
føden later til å være sand
muslinger, som ligger godt
nedgravd med bare sifonen —

«pusterøret» — synlig.
Flvalrossen er spesiallagd

for slik føde. Den kraftige

barten er leteredskap. Så
tryner den opp bløtbunnen
som en gris. Med de svære
leppene trykk-spyler den
sand og småstein vekk fra
skjellene, før den suger ut
innmaten. Det finnes store
mengder skjell i gruntområ
der i Arktis. Og mye må til,
for en hvalross kan spise
30-50 kilo skjell per dag. En
stund var det frykt for at
haneskjell-trålingen ved
Svalbard skulle ødelegge for
hvalrossen. Trålerne tok
mye skjell, raserte bunnen
og ødela matfatet for lang
tid fremover. Men markeds
mekanismen har ordnet
saken inntil videre. Skjell
prisen sank så mye at trh
lingen ble ulønnnsom.

Noen hvalross utvikler
mindre fredsommelige mat
vaner. En del gamlinger blir
rene kjottetere, og tar sjø-
fugl, sel og hval. En hvalross
i et akvarium fikk tak i en
ringsel, og sugde hjernen ut
gjennom skalletaket på
den...

Musikkelskere
Men man trenger jo ikke
bade sammen med hvalros
sene. Under betryggende
omstendigheter

bestanden Økt betydelig, og nå er det kanskje 1OCO dyr i området.
TILBAKE: For førti år siden var hvalrossene omtrent utryddet på Svalbard. De siste ti årene har

SELVTILLIT: En overvektig kar med uren hud og tenna på tørk. Men urokkelig seivtillit.
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er disse kompro
missiøst stygge vesnene sær
deles sjarmerende. Man kan
for eksempel sitte i fjæra og
spille trekkspill. Da kommer
kanskje to—tre gubber halv
veis opp av vannet med
fårete uttrykk i fjeset, og
vagger henført med hodet til
musikken. Eller om man er
s heldig å treffe en liten
hvalross-kalv, som loffer
ufortrødent rundt mellom
sine enorme slektninger,
krabber opp på dem og hjef
fer sint nr den detter nedi
mellom. Mor følger bekym
ret med når en storokse sjek
ker nurket med harten. Men
hun har lite å frykte.
Hvalrosser tar vel vare på
sine. Skulle en isbjørn være
så tomhjernet at den prøver
seg på den lille, blir de dor
ske spekkhaugene i forbløf
fende fart forvandlet til en
av de mest formidable for
svarsmurer naturen kan
fremvise.

Makaber rekord
De gamle kjente godt til
hvalrossens vaner, og gjorde
seg nytte av det under fang
sten. Fangst i sjøen var det
vanligste, og det var ingen
frøkensport. Om mulig har
punerte de en unge s den
bare ble skadd og skrek sårt
om hjelp. Da korn resten av
flokken brasende, og flere
ble harpunert. Så var det å
snørekjøre i blodsprut etter
et spann på fem—seks sårede
hva lrosser, med resten av
flokken i brolende kok rundt
den vesle robåten.

Da var det lettere i hval
ross-fjærene. Dyrene nær
mest vannet ble drept først.

Så lenge de lå stille og ingen
fikk panikk, trodde resten av
gjengen at alt var såre vel,
og lot seg fromt slakte ned.
Slikt kunne gi storfangst.
Sommeren 1852 ble det satt
en makaber rekord på
Håøya øst for Spitsbergen.
På få timer drepte mannska
pet fra to Hammerfest-sku
ter 900 hvalross. De rnitte
legge igjen 3-400 dyr. Aret
etter kom en skute for å hen
te resten. Da var øya full av
isbjørn som festet på kjøtt
lasset. Folkene drepte
omkring femti. Men så kom
isen settende. De to som
passet skuta lettet likegodt
anker, visstnok etter å ha
tømt barskapet ombord, og
dro sin kos. Landpartiet
måtte etterlate alt og ro til
Norge i en av fangstbåtene.
Det ryktes at gjensynet med
de to bød på håndgerneng.

Nordmenn først
Hjalmar Johansen var ikke
den første som så hvalross
på Franz Josef Land. 11865
fant Hammerfest-skipperen
Rønnbeck og harpuneren
Aidijårvi et nytt land de kal
te Nordaust-Spitsbergen.
Fangsutbyttet av hvalross,
storkobbe og isbjørn skal ha
vært så godt i det nye lan
det at de ville ha det for seg
selv. De tidde om funnet.
Det måtte en Keiserlig
Kongelig østerriksk-Ung
arsk Polarekspedisjon til for
å «oppdage» landet og gi
det navn i 1873. Hele foreta
gendet holdt selvfølgelig på
å stryke med, men hadde
grisefiaks og slapp ut av isen
i siste liten. En stund ville
russerne heller at øygrup

pen skulle hete Fritjof
Nansen Land. Men så snak
ket Fritjof stygt om Stalin, og
da ombestemte de seg.

Frem til 1928 var Franz
Josef Land ingenmannsland.
Da annekterte Sovjetuni
onen øyene, og den norske
virksomheten der døde hen.
Men på Svalbard fortsatte
lwalrossfangsten, helt til
bestanden var nærmest
utryddet. Da fant en lur sjel
på å sette kursen til Davis
stredet mellom Grønland og
Canada. Det første året, i
1949, tok de vel 600 dyr, og i
1951 snaue 1200. Men nå
hadde grådigheten gått for
langt. Det kom skarpe diplo
matiske protester fra dansk
hold. Følgen ble fredning i
1952. Tromsø Skipper
forening protesterte vold
somt. Aret etter gikk en
ulovlig ekspedisjon til Franz
Josef Land og tok 50 hval
ross. Siden har fredningen
stort sett blitt overholdt.

Glasnost-ekspedisjon
Fingrene er valne og reser
vemotoren durer oss tilbake
mot Tikhaja-bukta. Der ven
ter polske og sovjetiske kol
leger i «basen» — en nedlagt
værstasjon. Ekspedisjonen vi
er med på er et typisk glas
nost-produkt. Norsk Polar
institutt stiller med attråver
dig utstyr og valuta. Det
marinbiologiske forsknings
instituttet i Murmansk be-
sørger transport, et slags
husvære og først og fremst
tilgang til et område som
har vært stengt for utlen
dinger i en mannsalder. Den
nye tilgangen til russisk
Arktis vil etterhvert gjøre
det lettere å forvalte
Barentshavet som den natur
lige enhet det er.

Vi runder det siste neset.
På avstand ser den forfalne
basen riktig idyllisk ut.
Dyngen med lekke oljefat er
skjult og vi hører ikke vase
ne med gamle propaganda-
filmer for Stalin Som ligger
og rasler i fjæra. Over
hovedbygningen vaier Sov
jet-flagget som vanlig bak
frem. Sovjetski Sn/mis siger
akkurat ut fra bukta etter å
ha avlagt hesok. Navnet
betyr Sovjet—Unionen. Nesle
gang vi sees har den kanskje
skiftet navn til Riissiju. •

Men i dag lever den lekne
elefantungen i beste velgå
ende. I et hjørne av den ken
yanske nasjonalparken rett
utenfor Nairobi har han fått
losji hos legendariske
«David Sheldrick Wildlife
Trust>’. Blant mange prosjek
ter er stittelsen spesielt opp
tatt av å ta seg av foreldrelø
se dyr fra truede arter.

Ajok — navnet betyr «Hei>’
på Turkana-språket

— har
holdt hus hos Sheldrick-stif
telsen siden mai 1990. Når
du leser dette, er han trolig
flyttet til nasjonalparken i
Tsavo, der han blir tatt
under beskyttelse av elefant
mat ria rken Eleanor. Den 33
gir gamle hunnelefanten er

selv foreldrelos, men er nå
den erfarne og ubestridte
leder av en flokk med yngre
foreldreløse elefanter. Den
gigantiske Tsavo-parken
gjør det mulig for elefanter
som er fôret opp på flaske og
menneskelig omsorg å dan
ne egne familier i naturlige
omgivelser.

For mennesker er det en
komplisert oppgave å opp
‘‘ elefanter. Ofte blir de
.,brakt mer eller mindre
sjokkskadd, etter å ha sett
foreldrene bli skutt eller
jaget på flukt av snikskytte
re. For elefanter er følsomme
individer. De trives best i
familiens skjød, har god
hukommelse og er sosialt
innstilt. Men mer enn mange
andre dyr viser de også tegn
til mistrivsel og sorg dersom
livet går dem i mot. Derfor
er det festdag i Sheldrick
stiftelsen hver gang en ny
elefantunge viser tegn til
lekelyst. Da er livet reddet.

Skutt på stedet
Kenyanerne har med god
hjelp fra internasjonale orga
nisasjoner og ildsjeler, gjort
en betydelig innsats for å
bevare det unike dyrelivet i

landet. Etter at stammene av
elefanter og neshorn ble
sterkt redusert for noen år
siden, innførte myndighete
ne forbud mot jakt. Og reak
sjonene er strenge — opp
synsmennene har faktisk
fullmakt til å henrette snik
skyttere på stedet. Så mye
betyr villmarkslivet for ken
yanske myndigheter, som
utmerket godt vet at turiste
ne ikke kommer til Kenya
for å henge i baren på Hotel
Hilton.

Etter at det lyktes å få et
forbud mot elfenbenhandel
inn i Washington-konvensjo
nen om handel med truede
dyrearter, har det internasjo
nale markedet for elfenben
brutt nesten helt sammen.
Mens en snikskytter tidlige
re kunne oppnå 380 kroner
for et kilo elfenben, er prisen
nå nede i under 20.

Men fremdeles er det for
få elefanter. Nå frykter ild
sjelene som kjemper for ele
fantenes eksistens at han
deisforbudet blir opphevet
neste gang partene i
Washington-konvensjonen
setter hverandre stevne. Det
vil være katastrofalt for eie
fantbestanden. •

Lavenergi
husi

Trondheim
I På Stokkan
haugen i Trond
heim ligger et av
Norges mest avan
serte lavenergihus.
Huset, som ble
oppført i 1989,
består av tre deler:
En boligsone på
142 kvadratmeter i
to etasjer, en
bod/garasjedel på
40 kvm og et glass
dekt soirom i mel
lom — totalt 250
kvm. Behovet for
tilført energi i et
normalår er 9000
kWh. Det er nok til
å holde normal
romtemperatur i
boligsonen og all
tid minst fem var
megrader i resten
av bygget. Til sam
menlikning vil et
hus på 140 kvm
bygd etter gjelden
de forskrifter og
med standard el
utrustning bruke
22 000 kWh per år.

Huset er utvik
let av forskere ved
SINTEF og NTH
med støtte fra
blant andre Olje-
og energideparte
mentet og NTNFs
solenergiprogram.
Det inngår samti
dig i JEAs interna
sjonale forsknings
program
«Advanced Solar
Low Energy
Buildings», som
ledes fra Norge.

Dusjhodet
inntjent på
syv dager

I Stiftelsen
VEKST har i sam
arbeid med firmaet
Interiør-Elektro
A/S gjennomført
et forsøk med en

L$SNINGEH

Biler med både
el- og forbren
ningsmotor er tid
ligere produsert i
flere land, men
kombinasjonen
el/naturgass gjør
denne spesiell.
Den rommer også
flere tekniske
nyvinninger i for
hold til tidligere
utgaver, blant
annet en avansert
strømomformer og
et datasystem som
automatisk forde
ler effekten



• ANDERS
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— Hallingskarvet var en
farsfigur for meg, det
hadde alle egenskapene
jeg manglet. Fjellene er
min erstatning for reli
gion, sier Arne Næss.
Det er ikke rart at pro
fessoren som fyller åtti
år i januar er omspun
net av et mylder av
myter. Han både liker
og fortjener dem.
Han beveger seg raskt og
mykt i de blå treningsbukse
ne, ivrig etter å fortelle om
reisen han skal ut på.
Professoren og snart åttiår
ingen, en sentral person i
den såkalte dypøkologiske
bevegelse, som mener at den
økologiske krisen bare kan
løses gjennom dype politis
ke, sosiale og økonomiske
endringer. Vi ma leve slik at
jorda tåler belastningen om
alle andre velger å leve på
samme måte som oss.
Universaliserbart, som
filosofiprofessoren sier.

Men akkurat na er han
mest opptatt av reisen til
Amazonas, og minner om en
a ttenii ring foran første inter
rail. Nevoen Arne Næss
junior har invitert på en
tidagers tur i regnskogen,
der de skal besøke to india
nerstammer. Næss vil se
hvorda n lu rismen påvirker
indianerkulturene, kulturelt
mangfold er like viktig som
biologisk. Men han gleder
seg mest til å oppleve a være

inne i Amazonas. Er dette
universaliserbart?

— Nei. Det viser en karak
tersvakhet hos meg ä si ja til
denne invitasjonen. Jeg skal
bruke reisen så godt jeg kan
for å utvikle den dypøkolo
giske forståelsen, men jeg
kan ikke forsvare reisen fullt
ut, sier Arne Næss.

Arne Næss har klatret
høyt både i tanke og hand
ling. 27 år gammel ble han
landets yngste professor,
faget var filosofi. Elleve år
senere ledet professoren den
første klatreekspedisjonen til
østtoppen av Tirich Mir i
Pakistan. Universitetet og
fjellet er to forskjellige ver
dener, men Næss behersker
dem begge. I spennet mel
lom de to har det oppstått et
utall myter om ham.

En myte forteller at Næss
inviterte sine kollegaer ved
filosofisk institutt til et semi
nar for å drøfte begrepet
«mot». De skulle møtes i et
rom i tiende etasje.
Professoren kommer ikke til
avtalt tid, men fem minutter
senere banker det på ruta.
Utenfor henger en smilende
Næss som har klatret ti eta
sjer opp.

Sannhetsinnholdet i myl
deret av myter varierer, men
kjernen er som regel sann.
Arne Næss samlet mellom
femti og hundre av dem for
noen år siden. Attiåringen
innrømmer at han har
bidratt til mylderet med sin
hang til å provoserc godt-
folk, men likevel blir han til
delt en positiv rolle i myte
ne. Det ser han som et
uttrykk for storsinn hos

myteskaperne. Han gjør in
genting for å avlive mytene.

— Mytene sier noe om
meg som ikke den vanlige
virkeligheten er i stand til.
Mytene viser mangfoldet i
måten å se en person på. Det
er blendende å se hvilken
kraft mennesket har til å
erfare virkeligheten på for
skjellige måter, og det finnes
uendelig mange. Vi kan ikke
leve uten mytene, sier man
nen som har skrevet boka
«Hvilken verden er den vir
kelige?». Boka slutter med et
spørsmålstegn.

TOLVÅRINGEN ARNE be
gynte å studere sosialøkono
mi for å være sammen med
den ti år eldre broren Erling.
Erling studerte fra morgen
til kveld, og Arne satt ved
siden av ham. Faren døde da
Arne var ett år gammel, og
storebroren var mer som en
onkel enn en bror. Et forhold
som har vart hele livet.

Familien Næss var meget
velstående, og bodde i en
stor villa på Slemdal i Oslo.
Men likevel klaget moren
over at økonomien var van
skelig. Tolvåringen skrev da
et brev til moren: «Jeg har
hørt om eders pengenød, og
vil derfor minne dem på at
Slemdal Seddel & Kreditt
Bank er en ypperlige Bank
til å låne av. Erbodikst,
Presidenten». Men moren
fortsatte å beklage seg over
pengemangel.

— Jeg syntes det var idio
tisk å sitte i en svær villa
med stuepike og kokke, og
samtidig klage over at vi
hadde dårlig råd. Min kon

klusjon var at man måtte bli
uavhengig av penger, ved å
leve spartansk. Her kom
økologien inn i mitt liv.

BROREN ERLING ruvet i
tomrommet etter faren, men
det gjorde også et fjell. Fra
fernårsalderen ble Arne med
til familiehytta på Ustaoset.
Her så han over til det
majestetiske Hallingskarvet.

— Fra tiårsalderen ble fjel
let som et farssymbol for
meg. Det hadde alle de egen
skapene jeg ønsket meg.
Hallingskarvet hadde ro
innerst inne og storhet med
en helhetlig karakter. Det var
vennlig og rettferdig. Fjellet
sa i fra før stormen eller raset
kom. Hallingskarvet ville
holde tilbake snøen så lenge
det kunne, bare den som ikke
hørte på fjellet ble tatt. Den 3dumme kreperer, mens den
som er glad i fjellet overlever.

Fjellene utviklet seg til å
bli en erstatning for religion.
Ynglingen dyrket sin Gud
ved å bestige flest mulig av
fjellene i Jotunheimen, han
nådde 105 av toppene som
er over 2000 meter høye.
Arne fotogrferte alltid fjel
lene uten mennesker. Mens
Islam forbyr å avbilde Gud,
var det i hans religion guden
alene som skulle ruve i
avbildningen.

Tjueåringen oppdaget at
han var svært god til a kla
tre, og gjennom noen ærgjer
rige år oppsøkte han eks
tremt utilgjengelige fjell.
Men han innførte en ny
filosofi for fjeliklatrere:
Klatreren skulle dyrke fjel
let, og ikke seg selv som kla

trer. Han skulle aldri ta noen
risiko for å nå toppen. I sine
senere år har Næss etterlevd
denne filosofien ved like
gjerne å klatre bortover fjel
let en meter over bakken,
som å strebe mot toppen.
Veien er målet.

MEN KJÆRLIGHETEN til
Hallingskarvet var alltid ster
kest, og tjuefem år gammel
lovet han evig troskap til fjel
let. Arne fant en fjelihylle
1505 meter over havet, her
ville han bygge og bo. Han

fikk bragt opp materialer, og
bygde egenhendig hytta
Tvergastein. Hytta ble både
skjev og rar, og den måtte
festes med stålbarduner for å
holde stand mot stormen.
Men Arne syntes det han så
var såre godt. Her følte han
seg styrtrik. Den intense opp
levelsen av å forholde seg til
de skiftende naturkreftene
ved hjelp av enkle midler,
oppfylte hans livsmotto:
«Rikt liv, enkle midler!».

Stormene var hans ven
ner, til tross for at de sper

ret ham inne på hytta i
dagesvis og rev ned store
deler av taket. Taket ble jo
til fin ved. Kaffen ble kokt
over parafinlampa, og pis
sepotta ble ikke båret ut for
den hadde avgitt varmen.
Livet på Tvergastein er skil
dret av Peter Wessel Zappfe
i novellen «Barske glæder>.
De fantastiske skildringene
i novellen ligger tett opp
mot virkeligheten, som så
ofte i mytene som omgir
Arne Næss.

Næss mener at folk i dag

forveksler levestandard med
livskvalitet, og «a ha» med
«å være».

Arne Næss har tilbragt
over ti år til sammen på
Tvergastein. Rett etter at han
hadde bygd hytta, ble tjue
sjuåringen utnevnt til profes
sor i filosofi. Dette ga ham
sikre inntekter, og mulighe
ten til å tilbringe mestepar
ten av uka pa hytta. Pa tvers
av reglementet la han alle
forelesningene til to dager,
resten av uka måtte studen
tene tilbakelegge en dags-
lang reise og klatre i fire
timer for å treffe professoren.

Men naturens årstider
finner ikke alltid gjenklang i
livets utvikling. Næss trives
ikke lenger med den lange
og harde vinteren på
Tvergastein.

— Nå gleder jeg meg ikke
over de ukelange stormene.
Jeg føler det som om jeg svi
ker hytta. Jeg tilhører den,
og ikke omvendt.

ØRKEN ER EN TYPE land
skap som har tiltalt den godt
voksne Arne Næss. Lære-
bøkene i filosofihistorie til
forberedende ble skrevet i
orkenfjellene. Her delte han
en femetasjes leilighet med
kone og klapperslanger.
Leiligheten bestod av fjell-
hyller i fem nivåer som tje
nestegjorde som soverom,
stue, kjøkken, arbeidsværel
se og do.

Disse lærebøkene ble
skrevet i utilgjengelige om

givelser, og mange har
ment at de har blitt util
gjengelige å lese også. Når
du samtaler med Arne
Næss, går ordene rett inn.
Men når du møter han
skriftlig, hender det at orde
ne ikke vil forlate papiret.

— Da jeg var ung imponer
te jeg mine filosofivenner når
jeg snakket, men de syntes
jeg var svært dårlig når jeg
skrev. Spraket har vært min
fiende helt siden fireårsalde
ren, da broren min ga meg en
innføring i musikkens ver
den. Musikken er overlegen,
fordi den kan uttrykke følel
ser. Muntlig språk kan bære
antydninger fra følelseslivet,
men jeg er opplært til at det
skriftlige språket skal være
presist. Og jeg har ikke foran
dret meg særlig siden artium,
sier Arne Næss. I

PORTRFTT: RN[ NSS

Fjellet
s

sønn

OHOLOG: — Moren min satt i en svær villa og klaget over at vi hadde dårlig

råd. Jeg trakk konklusjonen at det var om å gjøre å leve asketisk og bli
uavhengig av penger. Her kom Økologien inn i mitt liv, sier Arne Næss.
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FNs store miljokonferanse i 1972 ble sett på som et gjennombrudd for det internasjonale miljøvernet.
Sommeren 1992 —20 år og 100 internasjonale avtaler senere — møtes mer enn 160 nasjoner til en ny kon
feranse i Brasil. Problemene er langt fra løst, og nå skal nye, viktige avtaler undertegnes. N&M har sett
på hva som krves for å få til et effektivt internasjonalt samarbeid — og hvorfor det er så vanskelig.

Tredemølle:
Avtaler er
ikke nok ale
ne. 152 mil-

jøavtaler er
undertegnet til

nå, men mange er ikke
effektive. Gode miljøavtaler
må være konkrete og ha
sanksjonsmuligheter mot
de landene som bryter dem.

JON B. SKJÆRSETH

11902 ble den første internasjonale miljø
vernkonvensjonen undertegnet, da 12
europeiske nasjoner gikk sammen for a
beskytte trekkfugler som er nyttige for
jordbruket. I følge UNEI (FNs miljøpro

gram) finnes det
nå 152 internasjo
nale avtaler som
gjelder alt fra
beskyttelse av tro
pisk tunfisk og
kontroll med afri
kanske gresshop
per til langtrans
portert luftforu
rensning. Av disse
er drøyt 100
undertegnet etter

1970. I tillegg er det holdt en mengde
internasjonale miljøkonferanser. Hoved
problemet er derfor ikke landenes mang
lende vilje til å avholde konferanser eller
skrive under internasjonale avtaler, men
manglende evne til å holde det man har
lovet.

0 Fra vitenskap til
problem

Verdens nasjoner forhandler på spreng
mot Brasil-konferansen for å bli enige om
en internasjonal avtale for å begrense
utslippene av klimagasser. Allerede i
1890-ara lanserte den svenske nobelpris
vinneren i kjemi, Svante Arrhenius, en teo
ri om drivhusproblemet som var svært lik
den teorien vitenskapsfolk sysler
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» med i dag. Det tok altså hundre år
fra problemet ble identifisert til forskerne ble
enige om de viktigste årsakene, effektene,
mulige tiltak og at mye fortsatt er usikkert.
En viktig grunn til enigheten var at FN i 1988
samlet 700 av verdens ledende forskere i et
internasjonalt klimapanel (IPCC) for å stude
re problemet.

Vitenskapelig enighet er ellers mer unnta
ket enn regelen i internasjonalt miljøvern
samarbeid, noe som kan gjøre det svært van
skelig for politikere å bli enige om hvordan
problemene skal kises. Dessuten er det alltid
en viss usikkerhet knyttet til alle miljoproble
mer fordi verden er i stadig forandring. Det
er en usikkerhet politikerne vet å spille på.

Statslederes vilje til å skrive under og følge
opp effektive miljoavtaler er avhengig av i
hvilken grad problemet rammer deres land,
og hvor mye det vil koste å bidra til å løse
problemet. Storbritannia har fått det lite smi
grende kallenavnet «Europas Skitne Mann»,
blant annet fordi landet har vært en sinke i
arbeidet med Nordsjøavtalene. Havstrøm
mene i Nordsjøen gjør at avfallet som
Storbritannia dumper transporteres til resten
av nordsjølandene, mens disse landene
«beholder» sitt eget avfall. Storbritannia rarn
mes derfor i liten grad av egne handlinger,
og er mindre interessert i streng regulering.

Utslipp av KFK-gasser som ødelegger
ozonlaget er et problem som rammer alle
nasjoner, og ingen land vil tjene på økt
ultrafiolett stråling og hudkreft. Dessuten
har det vært relativt enkelt og billig å finne
erstatningsstoffer for KFK-gassene. Under
Montreal-protokollens andre møte i London
i 1990 vedtok 58 stater som står for 99 pro
sent av verdens KFK-produksjon å fase ut all
KFK innen år 2000.

Forbrenning av svært giftig avfall på skip i
Nordsjøen er et eksempel på et problem hvor
det faktisk lønte seg for alle land å «løse»
problemet, også på kort sikt. I 1987 kom
Nordsjølandene fram til at det faktisk var bil
ligere å gjenvinne og forbrenne avfallet på
land, noe som har resultert i at avfallforbren
ning i Nordsjøen er i ferd med å bli historie.

@ Fra problem til
politikk

Det er først når landene er enige
om at de står foran et felles pro-
blem at forhandlingene om en
avtale starter. Utforming av selve
avtaleteksten er som regel et spill
hvor politikere og diplomater
spiller på forskjellige landslag.
Mange prøver å ivareta sine inter
esser ved å gå inn for avtaletekster
som er fulle av smutthull som
«biologisk
h arm -

løs»,

«i k k e
g i f ti g»,
«ikke bety
delige meng
der» og «hindre forurensning».

Når en avtale er underskrevet av sta
tenes regjeringer må den vedtas av lan
denes parlamenter. Det kan ta mange
år. De fleste avtaler inneholder også for
pliktelser om å opprette en organisasjon
som skal bidra til at fagre ord blir
omgjort til handling gjennom konkrete
vedtak. Et problem i slike organisasjoner er
at ingen kan tvinge en suveren stat til å vedta
noe de ikke vil. I de fleste mellomstatlige mil
jø-organisasjoner gjelder det såkalte enstem
mighetsprinsippet, som betyr at alle land har
vetorett. Konsekvensen er ofte at de minst
entusiastiske landene bestemmer. I praksis er
dette de som vil forurense mest eller forbru
ke mest ressurser.

På grunn av enstemmighetsprinsippet >.>‘.

— En forutsetning for at
et lite land som Norge
skal kunne ha gjennom
slag i internasjonale
miljøforhandlinger er å
bygge allianser, sier Per
Schive, mangeårig
Nordsjø-forhandler i
Miljøvernde
partementet.

I Nordsjø -samarbeidet har de
nordiske landene fått kallenav
net «Den nordiske mafia».

— Norden samordner sin
politikk gjennom formelle møter
og samtaler kvelden før viktige

forhandlingsmøter. Målet er at
vi under forhandlingene kan tale
med en tunge. Et samlet
Norden har betydelig gjennom
slagskraft, sier Schive.

Han er imidlertid bekymret
for den nordiske koalisjonens
framtidige rolle.

— Danmark har allerede i
større grad begynt å samordne
sin politikk med EF-kommisjo
nens. Hvis Sverige og Finland
går med i EF, og Norge blir stå
ende utenfor sammen med
Island, kan det bety slutten for
nordisk samarbeid i Nordsjø
forhandlingene. Danske delega
ter har uttrykt ønske om en
samlet nordisk inntreden for å

kunne videreføre «mafiavirk
somheten’» som en blokk innen
for EF, sier Schive.

Korridorpolitikk
Korridorforhandlinger er i dag
anerkjeni som en viktig del av
det internasjonale miljøspillet.

— Under de dramatiske for
handlingene i London-konven
sjonen i 1985 om dumping av
lavradioaktivt avfall var det opp
rettet to møterom på gangen for
offisiell fraksjonsvirksomhet; et
for «ja» til fortsatt dumping og
et for «nei-gruppen». Moratoriet
som innebærer stans i dumping
inntil en rekke konsekvensana
lyser er foretatt, ble vedtatt med

klart flertall. Thatcher nektet
imidlertid å bøye seg. Det førte
til at fagforeningene blokkerte
havner og hindret lasting av
atomavfall som skulle dumpes i
havet. Et samlet press fikk
Storbritannia til å gi etter, sier
Schive.

Under de årlige forhandlinge
ne i Oslo- og Paris-kommisjone
ne som regulerer dumping og
landbaserte utslipp er både
barer og korridorer viktige for
handlingsarenaer.

beherske det sosiale spillet som
det politiske. Et nytt innslag i
disse forhandlingene er at
Greenpeace og andre miljøor
ganisasjoner har fått observa
tørstatus. Det kan bidra til økt
press mot de formelle forhand
lingene ute i korridorene slik at
viktige vedtak blir fattet på klad
depapir, sier Schive.

Han understreker at spesielt
Greenpeace og Friends of the
Earth har vært svært dyktige og
konstruktive spillere.

— Selv om det kan være
ubehagelig at miljøorganisasjo
nene presser landene til å tone
flagg hele tiden og derigjennom
gjør forhandlingssituasjonen

mindre fleksibel, er det liten tvil
om at de har vært sterkt medvir
kende til de resultater som er
oppnådd, spesielt i London-kon
vensjonen. I Oslo- og Paris
kommisjonene, som har utviklet
sin egen kultur fra begynnelsen
av 1970-tallet fungerer de som
et friskt pust, sier Schive.

LØNNSOMT: Forbrenning av
giftig avfall på skip i
Nordsjøn er et eksempel
på et problem som det var

Spillet
bak de
grønne
kulissene

lØnnsomt å «løse». Faktisk
var det billigere å gjen
vinne og forbrenne avfal
letpå land. (Foto: Green
peace / Van der Veer)

Miljeorganisasjonene
— I disse forhandlingene hvor
de samme menneskene møtes
år etter år, er det like viktig å

handlingene, sier Schive. Han
understreker at spesielt språk-
forståelse er viktig når britiske
forhandlere henter opp sitt nièst
avanserte vokabular fra
Oxbridge.

— Flere land stiller dessuten
med profesjonelle forhandlere
som er generalister, mens vi
har satset mer på fagkompetan
se. Den ideelle forhandler er en
som behersker både fag og sel
ve forhandlingsspillet. Det er
ingen tvil om at vi må satse mer
på å bli dyktigere forhandlere,
noe vi også er i ferd med å gjø

på hjemmebane. Personlige re, sier Schive. •
egenskaper er derfor en viktig
faktor for å kunne påvirke for-

Den ideelle
miljøforhandler
— Miljøforhandlere har ofte et
svært åpent mandat, ihvertfall
så lenge det aktuelle tema ikke
medfører store konsekvenser
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> blir det viktig å avgjøre hvil
ke og hvor mange land som

skal få delta i et samarbeid.
Dilemmaet er at de som foru
renset mest må være med for
at problemet skal kunne
løses, men samtidig er de ofte
minst villige til å godta
strenge reguleringer. Bor for
eksempel Kina, som står for
ca. 15 prosent av C02-utslip-
pene fra fossile brensler være
med i en fremtidig klima—
avtale hvis det innebærer
svakere regulering?

Under forhandlingene om
l3arcelona—konvensjonen
(1976) som regulerer foru
rensning i Middelhavet, ble
Svartehavet, som har forbin
delse med Middelhavet, eks—
kludert fra avtalen for a hin
dre medlemskap fra lite mil
jointeresserte øst-europeiske
land. Opprenskning av
Svartehavet ble ofret for a
unnga at samarbeidsproses—
sen ble blokkert av osteuro
peiske «sinker».

@Fra
politikk til
handling

Mange internasjonale kon—
vensjoner er svært uforplik
tende; gjerne av typen «par
tene forplikter seg til å redu
sere stoff X sa langt det er
mulig». Ingen kan forvente
at sta ter skal gjore umulige
ting, og de vil sjelden påta
seg store kostnader hvis det
er lite sannsynlig at andre
følger opp.

En bedre strategi er å fast
sette klare mai og tidsfrister.
I 1985 ble det inngått en
avtale om å redusere utslipp
av svoveldioksid med minst
30 prosent under 1980-nivå,
innen 1993. En slik avtale
har i det minste den fordelen
at det blir enklere å vurdere
om malet nas, selv om 30
prosent reduksjon ikke løser
problemet med sur nedbør.

Prosentvis like kutt for alle
land har imidlertid den
ulempen at det blir dyrere å
nå et mal enn det behover å
bli. Man kan for eksempel få
storre reduksjoner av svovel
utslippene i Øst-Europa enn
i Norge for samme beløp.

Prosentvis like kutt kan
dessuten være lite rettferdig.
Under forhandlingen om
Barcelona-konvensjonen arg

umenterte de nordafrikanske
landene med at det ikke var
rettferdig at de skulle ha like
strenge utslippsreduksjoner
på industriavfall som de
utviklede landene, fordi deres
kyster ikke var så forurenset
og fordi det ville hemme
deres egen industrialisering.

— Ilvis samarbeid for å
rense opp Middelhavet betyr
mindre brød for algirere, sa
er jeg imot det, sa president
Houart I3oumedienne i Al—
gerie under forhandlingene.

Barcelona-konvensjonen
har ikke fort til at
Middelhavet er noe renere i
dag enn det var pa1970-tal-
let, men situasjonen ville ha
vært verre uten denne kon
vensjonen. Ozon-samarbei
det gjennom Montreal-pro
tokollen er derimot svært
vellykket hvis landene følger
opp sine forpliktelser om å
stanse bruken av KFK.

Det finnes også eksempler
pa internasjonalt samarbeid
som har fort til det stikk
motsatte av hensikten. Den
internasjonale hvalfangst—
kommisjonen som ble opp
rettet i 1946 fungerte som en
«hvalfangerkluhb» til begyn
nelsen av 1970-tallet, og gjor
de sitt ytterste for å koke
tran på alt som luktet hval.

OFra
handling til
overholdelse

De fleste nyere internasjona
le konvensjoner inneholder
forpliktelser om et overvåk
ningssarnarbeid, som kan
spenne fra telling av hval til
analyser av kvikksølv i torsk
og satellittovervåkning. Selv
om få betviler behovet for å
vite mest mulig om foru
rensningssituasjonen, kan
overvåkning også. brukes
som en unnskyldning for
ikke å gjøre noe.

Pa begynnelsen av 1970-
tallet sa marinbiologer på
dumping av titaniumdiok
syd-avfall i Nordsjøen som
svært betenkelig, I forhand
lingene om Oslo-konvensjo
nen, som regulerer dumping
i Nordsjoen og Nordøst-At
lanteren, argumenterte Stor
hritannia med at man måtte
ha sikre beviser på at slik
dumping faktisk var skade
lig for det var nodvendig å

gjøre noe. Men på grunn av
et svært ineffektivt overvåk
ningsprogram tok det over
10 år for de skadelige effek
tene alle forventet, kunne
registreres.

Et annet problem er at det
som regel ikke skjer noen
uavhengig kontroll med den
mniljoinformasjon ulike land
gir. Noen land nekter også å
gi informasjon. Frankrike
forsøkte for eksempel å hin
dre at Barcelona-konvensjo
nen skulle omfatte radioak
tivt avfall, og da de ikke fikk
gjennomslag for dette, rea
gerte de med å nekte å oppgi
hvor mye de slapp ut i
Middelhavet.

Hva skjer så hvis det blir
fastslått at et land har brutt
en avtale? I 1989 besluttet
Oslo—kommisjonen a forby
dumping av industriavfall i
Nordsjoen innen 1990, med
Storbritannias samtykke.
Samme ar ga den britiske
regjeringen tillatelse til a
dumpe 50 000 tonn kjemisk
avfall i Nordsjøen. Det førte
til skarpe protester fra miljø-
organisasjoner og andre
land. Det var imidlertid lite
de kunne gjøre for å forhin
dre dumpingen, fordi det
ikke finnes noe internasjo
nalt rettssystem som kan gri
pe inn raskt og effektivt.

De mest pessimistiske
heregningene går ut på at
Kinas utslipp av CO2 fra fos
sile brensler vil bli firedoblet
på 30 år hvis ikke energipo
litikken legges om. Det
betyr at selv om alle andre
land blir enige om å reduse
re utslipp av
CO2 med 20—30
prosent, vil de
totale globale
utslipp likevel
øke. Under
Brasil-konferan
sen må landene
1 o se

miljøproblemene verden
noen gang har stått overfor.

En forutsetning for å lyk
kes er å lære av tidligere feil-
grep. Et viktig grunnlag er
allerede lagt ved at det er
stor vitenskapelig enighet
om årsakene til og virkning
ene av drivhuseffekten. Men
den største utfordringen lig
ger i hvordan politikere skal
klare å løse felles problemer
internasjonalt, når makten
ligger på nasjonalt plan.
Manglende internasjonal
makt gjør at ett eller noen få
uvillige land kan bremse en
samarbeidsprosess gjennom
sin vetorett. Prinsippet om
nasjonal suverenitet gir sma
muligheter til å tvinge stater
til a overholde sine interna
sjonale miljoforpliktelser.

Overnasjonalitet i mellom-
statlige miljoorganisasjoner
kan bidra til å løse disse pro-)
blemene. Problemet er imid
lertid at få stor-forurensende
stater vil gå inn i et overna
sjonalt miljøvernsamarbeid
hvor de er dømt til å bli ned-
stemt gjennom flertalisbe
slutninger, hvis de ikke får
noe igjen på andre områder.
Det kan derfor bli svært van
skelig å komme utenom
overnasjonale ordninger
som spenner videre enn mil
jø for å kunne løse felles
miljøproblemer. •

I
Å være såkalt pådriver i ir
miljøvernsamarbeid kan være
Sammen med resten av Norden
har Norge presset hadt på ti
å få de andre Nordsjø-lande
ne til å stanse dumpingen
av industriavfall og kloakk
slam i Nordsjøen. Det har
de kunnet gjøre i visshet om
at kostnadene for Norge
vært relativt lave. Nå slår
lertid bade Tyskland og Belgia tilba
ke og krever at Norge skal fjerne plan-
former og stanse dumping av skip i
norske fjorder. Kostnadene ved å fjerne
plattformer som er dumpet er beregnet
å komme opp i titalls n

dette og
mange andre
problemer for å
kunne takle de
mest ondartede ,1

kal Norge slippe å
gjennomføre sin
målsetting om a
stabilisere CO-,-ut
slippene innenfor

egne grenser mot a investere
i tiltak som gir reduksjoner i
andre land? Og bor Norge fa
CO2-kvoter i tillegg til ordi
nær betaling nar vi selger
gass til Italia og Tyskland?
Regjeringen mener det, men
det er all grunn til a se kri
tisk pa slike forslag.

Ingen må tro at det ligger
‘dle motiver bak den norske

\ ioldningen i de internasjo
nale klimaforhandlingene.
Norge star hardt på et kost
nadseffektivt prinsipp og
har lansert et forslag om et
såkalt «clearing house», eller
byttesentral, som innebærer
handel med utslippskvoter.
Går forslaget gjennom, vil
Europas største oljeekspor
tør fortsatt kunne gi full gass
på norsk sokkel.
CO2-utslippene fra

Nordsjøen er den største
hindringen for at Norge skal
nå sitt mål om stabilisering
av CO2. Utslippene står
allerede for over 16 prosent
av de norske totalutslippene,
og vil stige dramatisk de

( este årene. Apningen av
ilarentshavet for olje- og
gassvirksornhet vil heller
ikke gjøre situasjonen bedre.

øker egne utslipp
Så hva gjør «miljolandet»
Norge da? Jo, man forfølger
den ideen som en del sam
funns- og energiforskere har
tumlet med de siste arene —

nemlig et opplegg for handel
med utslippskvoter på tvers
av landegrensene. Gjennom
“byttesentralen” skal et land
kunne investere penger i
enkelttiltak i et annet land —

tiltak som antas å begrense
utslippene av klimagasser.
Den beregnede reduksjon vil
deretter komme investorlan
det til gode, slik at det kan
øke sine egne utslipp tilsva
rende.

Norge ønsker blant annet

tempoet på nor.’k sokhel.

at vi skal få overført CO2-
kvoter fra land som kjøper
«miljovennlig» norsk gass
fra oss — i tillegg til ordinær
betaling. Dette prinsippet
har imidlertid møtt atskillig
skepsis fra andre land.
Tyskland har for eksempel
antydet at de pa sin side vil
ha tilbake CO-,-kvoter for
alle de bilene de selger til
Norge. Det sier seg selv at et
slikt system vil bli fullsten
dig kaotisk etterhvert som
man trekker inn dørkarmer,
datamaskiner og dykker
masker.

Ratastrole
Men Norge stopper ikke her:
Det norske forslaget kan i
sin ytterste konsekvens bli
en total katastrofe for
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- Vi kommer til å pum
pe opp oljen i for høyt
tempo. Vi tar ressursene
fra våre etterkommere
og ødelegger miljøet
deres, sier Kåre Willoch.
Han er sterkt i mot
gasskraftverk i Norge,
men frykter at regje
ringen vil gi etter for
presset fra alliansen
mellom fagbevegelse,
industriledere, nærings
departementene og dis
triktspolitikere.

Det er flere som mener at
Kåre Willoch viser langt
større miljoengasjement som
fylkesmann i Oslo og
Akershus enn han gjorde
som ledende politiker i
Høyre. Selv mener han at
forskjellen ikke er så stor,
men innrømmer at hestefar
rollen har pzivirket hans
interesse for vårt framtidige
miljø.

— Til en viss grad møtes
den første og tredje genera
sjon i arbeidet for den gode
sak. Men det er den andre
generasjon, de middelal
drende, som stort sett har
makten. De har ofte et kort
fremtidsperspektiv, og vil
nødig gi avkall på tilvante
frukter av tidligere innsats.
Dette gjør at arbeidet med å
beskytte klodens miljø går
langsomt fremover, sier
Willoch.

Willoch mener at oljepoli
tikken er et klart eksempel på
den kortsiktige tenkingen.

Vår grådighet
— Et høyt tempo i utvinning
en bidrar til å holde oljepri
sene på et lavt nivå, og der
med opprettholde et høyt
forbruk av miljøskadelig olje
og gass. Vi pumper opp sta
dig mer olje, og bruker opp
alle pengene. Om noen tiår
har vi brukt opp alt. Dette er
et spørsmål om fordeling
mellom generasjonene. Vår
grådighet er
ganske ille, for
å si det mildt,
sier Willoch.

Oljeutvinn
in g st cm po et
økte sterkt ogsà
under Willochs
regjeringstid på
80-tallet.
Mange vil si at
det singler i
eget glasshus
når Willoch er
så opptatt av
oljeutvinning
ens effekt på drivhuset.

— Jeg mener at det var for
svarlig å øke tempoet i olje
utvinningen til det nivået
som det ble lagt til rette for i
min regjeringstid. Men jeg
hadde ikke regnet med at
akselerasjonen ville fortsette
så sterkt.

Forbrenning av fossile
brensler som olje og gass
skaper både drivhuseffekt
og sur nedbør.

Olje foran miljø
Det er åpenbart en politisk
selvfølge at vi skal utvinne

mer olje og gass for hvert år
som går. I høst la Olje- og
energidepartementet (OED)
fram nye beregninger som
viser at C02-utslippene fra
olje- og gassproduksjonen
vil øke med 80 prosent fra
1989 til år 2000. Hvis vi tar
med den planlagte metanol
fabrikken og eventuelle
gasskraftverk, blir utslippe
ne fordoblet i løpet av disse
elleve årene.

Dette er ikke forenlig med
Stortingets vedtak om å sta
bilisere utslippene i løpet av

samme perio
de. Men OED
k on i der er
ikke med at
økningen i
o 1 j e u t v i n -

nings tempoe
må reduseres
for a gjen
nomføre ved
taket. Tvert i
mot; den sto
re økningen i
C02-utslipp
fra norsk sok
kel gjør at vi

må oppgi vedtaket om stabi
lisering. Til tross for at FNs
klimapanel sier at selv en
stabilisering ikke hindrer
drivhuseffekten. Skal vi
unngå den, må vi i de rike
landene redusere utslippene
med 60 prosent.

Politikerne svikter
På l-Ieidrunfeltet utenfor
Morekysten er det nødven
dig å ta opp et lag med gass
før oljen kan utvinnes.
Stortinget ga klarsignal til å
åpne feltet, uten å vurdere
hva som skulle skje med

gassen. Hvis gassen blir
brukt i Norge, øker våre
totale C02-utslipp med sju
prosent. En samlet miljøbe
vegelse går derfor i mot
etablere et norsk gasskraft
verk.

Nå har Statoil søkt om å
føre deler av gassen til en
metanolfabrikk på Møre
kysten. Oljeselskapet vil leg
ge en gassrørledning som
kan ta fem ganger mer gass
enn det som metanolfabrik
ken trenger. Hydro presser
på for at rørledningen skal
brukes til å forsyne et gass-
kraftverk, slik at bedriftene
kan få billig strøm. Fag
bevegelsen støtter opp for å
få flere arbeidsplasser. Det
samme gjør lokalpolitikerne.

Pressituasjon
Willoch mener at politikernt)’.i
har satt seg selv i en pressi
tuasjon, som de ikke klarer å
komme unna.

— Politikerne
dert alle sider
ningen for de

W Jeg tror at vi
som er litt mer

trege og
moderate er mer
egnet til å utfor
me virkemidlene

for å bedre
miljøet

burde vur
ved utvin

ETTERTHlKSOM: — De
iniddelaldrende har
ofte et kort fremtids
perspektiv, og vil
nødig gi avkall p til-
vante frukter av tidli
gere innsats. Dette
gjør at arbeidet med å
beskytte klodens miljø
går langsomt frem
over, sier Kåre Wil
loch. (Alle foto: Rune
Lislerud / Samfoto)
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satte i gang utbyg
gingen av feltet. Nar rorled—
ningen ligger der med ledig
kapasitet, er det en alvorlig
risiko for at politikerne ikke
klarer å si nei til et gasskraft—
verk. Den sterke alliansen
mellom industriledere, fag
bevegelse, na’ringsdeparte
menter og distriktsinteresser
vil overkjore motstanderne,
det er bare et spørsmål om
tid. Det er miljobevegelsens
innsats som bar gjort at poli
tikerne ikke allerede har gitt
klarsignal til gasskraftverket.

Willoch kritiserer ikke
industrilederne og fa gheve—
gelsen fordi de tenker kort
siktig, og er opptatt av
protitt og arbeidsplasser. De
gjor jobben sin. Det er politi
kerne som svikter nar de
ikke forer en mer langsiktig
politikk, som ogsa tar mer
hensyn til miljoet.

Sett opp oljeprisen
Willoch vil sette prisen pa
fossile brensler sa hoyt, at den
oppfordrer til å bruke mindre
energi. Til gjengjeld vil han
sette ned andre skatter.

— Det er den eneste maten
å fa en kraftig reduksjon i

CO,-utslippene. Iloyere
avgifter på kull, olje og gass
vil ogsa gjore solenergi, vind-
kraft og jordvarme mer kon
kurransedyktig. Vi vet at vi
både kan og må utvikle mer
miljovennlige energikild er
enn fossile brensler. Likevel
somler vi, mens vi lar unodig
meget av de nedarvede reser
vene gå over til CO2.

I dag må bilister betale
hoye avgifter på bensin,
mens både fly og skip får
avgiftsfritt drivstoff.

— Fly sprer de samme
avgassene som biler i hoyere
luftlag, der de kanskje gjor
storre skade. Prognosene
peker mot en tredobling av
luftfarten, og det er ingen
grunn til at de skal fritas fra
en avgift sammen med
skipstrafikken. Det burde
gradvis innføres en interna
sjonal avgift på denne
trafikken. Inntektene kunne
ga til et FN—fond som finan—
sierer miljoverntiltak i fatti
ge land.

Willoch mener at energiav
giftene nu kombineres med
energiokonomisering, og han
har stor tro på at vi vil utvik
le mindre energikrevende

teknologi. Men på et punkt er
han på kraftig kollisjonskurs
med miljobevegelsen.

— Jeg synes motstanden
mot vannkraft er irrasjonell.
Vi kan ikke si at vi har nok
vannkraft i Norge, så lenge
vi fyrer med olje.

Fra varer til tjenester
Willoch er tilhenger av fort
satt okonomisk vekst, også i
den rike delen av verden.
Men han vil dreie veksten
fra forbruk av varer til tje
nester. Han vil ha mindre
skatt på arbeid, og hoyere
avgifter på bruk av knappe
eller forurensende råvarer
og energi.

— Vi kan ikke fortsette å
bruke stadig mer plast og
olje, men vi kan uke velstan—
den med energiokonomise—
ring. I dag er arbeidskraft
dyr, men jeg tror tjenester
kan bli viktigere i fremtidens
samfunn. Det er bare i et
kortsiktig perspektiv at mil
jovern star i motsetning til
arbeidsplasser. Miljovern er
bedre egnet til å skape
arbeidsplasser enn a odeleg
ge dem. Strengere miljokrav
skaper nytt arbeid med å

oppfylle kravene. Hvis vi
blir enige om felles miljo—
krav mellom konkurrerende
land, vil ikke skjerpede krav
true arbeidsplassene. Men
her trengs overnasjonale
organer.

Lommehoka foran hjertet
Willoch tror mer på å hen
vende seg til lommebok ‘

enn hjertet. 1-lan kaller det «a—
mobilisere profittmotivet».
Han vil gjore det billig og
behagelig å oppfore seg mil
jovennlig.

— Vi kan ikke nekte folk å
fly, men vi kan bygge ut et
hoyhastighetstog som
kaprer passasjerene fra flyet.
Jeg tar trikken til jobben
hver dag, ikke forst og
fremst av ideologiske grun
ner, men fordi det er mye
mer behagelig. Men moralis
ter og svovelpredikanter har
en viktig oppgave i miljover
net, det er de som vekker
forstaelsen for saken. Men
jeg tror at vi som er litt mer
trege og moderate er mer
egnet til å utforme virkemid
lene for å bedre miljoet, sier
Kåre Willoch. •

Oppskriften er jordens egen

UKLOKT: — Et høyt tempo i utvinningen bidrar til å holde oljeprisene på et lavt nivå, og dermed
opprettholde et høyt forbruk av miljøskadelig olje og gass, sier Kåre Willoch.
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Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, titsette kullsyre og tappe det
pà flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.
Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

I°1
‘4— 4, FAflRIS

Norges eneste naturlige mincralviinn.
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Dette sier Sor-Afrikas frem
ste «miljodetektiv» Chris
Albertyn. Han holder til i
byen Pietermaritzburg pz
den sorafrikanske ostkysten.
Han er apartheid-rnotstan
der si god som noen, men
kjemper en litt annen kamp
enn landets svarte flertall.
For ham handler ikke kam
pen først og fremst om det
daglige brød, men kampen

for et bedre miljø.
Organisasjonen han er

talsmann for heter Earth Life
Africa og har i dag omkring
3000 medlemmer fordelt pa
14 lag rundt om i landet. De
har ogsa kontakt med en
organisasjon i Namibia. De
har eksistert siden 1988, og
er ikke tilsluttet noen inter
nasjonal miljoorganisasjon.
Albertyn innrømmer >

: :

GIFTANLEGG: Svarte arbeidere ved verdens største gjenvinningsfabrikk for industriavfall demon

strerer sammen med miljØforkjempere. De svarte arbeiderne ville ha en bedring i det helsefarli

ge arbeids- og bomiljøet rundt fabrikken. (Foto: Cedric Nunn)

SØR-AFRIKANSKE FARMERE

SPRØYTER
MED KRIGSGIFTEN

«AGENT ORANGE»
GIFTLAGER: Gillian og Chris Albertyn kjemper mot bruken og lagringen av store mengder av livs
ftirlige sprøytemnidler i jordbruket. De tilhører miljøorganisasjonen Earth Life Africa som har
omkring 3000 medlemmer. (Foto: Cedric Nunn)

\ L • OLA FLYUM
Sør-Afrika (Natur &
Miljø): — Sprøytemidler
som «Agent Orange»
fra Vietnam-krigen, bru
kes fortsatt i Sør-Afrika.
Det hormonbaserte
sprøytemidlet «Agent

• Orange» er forbudt i

store deler av verden,
men store kvanta ble
dumpet i Sør-Afrika
etter Vietnam-krigen.
Denne giftbomben har
gjort sørafrikanske barn
vanskapte og arbeidere
har Mtt lammelser og
nerveproblemer.
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>- imidlertid at de har
Greenpeace som sitt forbilde.

Det er kampen mot sprøy
temidler som «Agent
Orange» og hårreisende sto
re utslipp av mil jofarlige
stoffer fra kjemisk industri,
som har hovedprioritet fra
Earth Life Africas side.

Albertyn sier at de forelø
pig ikke vet hvor mange
barn som er blitt vanskapt
som følge av sprøyting, men
at de na er i ferd med å
undersøke dette nærmere.

— Vi vet imidlertid såpass
mye om dette fra rapporter
som vi har fått, at barn som
er unnfanget i de aktuelle
områdene i sprøytesesong
en, svært ofte er født med
fysiske misdannelser.

Ekstremt bøye verdier— Sproytingen skjer som
regel fra fly. Derfor tas en
god del opp i atmosfæren og
spres til andre områder gjen
nom regn eller dugg.
Alarmerende undersøkelser
av regnvann flere steder i
ostkyst-området, viste eks
tremt høye verdier av hor
monbaserte plantedrepende
midler. Til tider var de
430—590 millioner ganger
høyere enn det tidligere
målinger viste.

— Vi tror at omkring halv
parten av all sprøyting i Sør-
Afrika, skjer ved bruk av
«Agent Orange» og liknende
sprøytemidler. Da vi satte i
gang vår kampanje mot det
te sprøytemidlet, sto sprøy
temiddel-industrien sam
men mot oss. Deres repre
sentanter skremte farmerne
med at snart ville all sprøy
ting bli forbudt. Dermed

Giftdyngen
Sør-Afrika

N&M • OLA FLYUM
Sør-Afrika er en av verdens
hovedmottakere av giftig avfall
og forbudte sprøytemidler.
Landet tar i mot radioaktivt
avfall, krigskjemikalier og miljø-
gifter som PCB. Felles for dette
avfallet er at svært få andre
land er villige til å ta i mot det.

Først i 1988 begynte miljø
verngrupper å sette søkelyset
på dette problemet. Sør-Afrika

Agent
Orange

I I Det plantedrepende
middelet Agent Orange ble
brukt av amerikanerne i
Vietnam-krigen for å fjerne
vegetasjon som skjulte FNL
geriljaen. Sprøytingen var en
medvirkende årsak til van-
skapte barn i Vietnam, samt
nervepi-oblemer, leverskader
og kreft hos voksne amerika
nere og vietnamesere. Det
kan skyldes at Agent Orange
inneholder dioksiner.

Preparatet dreper bred
bladede planter, og ble opp
funnet i England under
andre verdenskrig til bruk
mot tyskernes matforsy
ning. Sørafrikanske farmere
bruker middelet for å fjerne
ugress i skog og i sukker-
og maisåkre.

begynte farmerne å hamstre
slike kjemikalier.— Resultatet er at det i dag
ligger store lagre med livs-
farlige sprøytemidler som
«Agent Orange» rundt om
på farmene. Det deprime
rende er at disse kommer til
å bli brukt i lang tid fram
over, samt at de også utgjør
en potensiell miljøtrussel
ettersom de ofte er dårlig
lagret.

Rettssak mot
kjemigiganter
— Er alle farmerne enige om
bruken av sprøytemidler?

— Nei, omkring 20 farme
re forsøkte å anlegge en
rettssak mot 17 av gigantene
innen sprøytemiddel-indus
trien. Disse hadde fått øde
lagt sine avlinger ved den

er et høyt industrialisert land,
men mangler hard valuta som
andre land i den tredje verden.
Opplysninger som miljøorgani
sasjorlen Earth Lite Africa sit
ter inne med, viser at avfall fra
medisin- og kjemiske fabrikker
betaler omkring 28 kroner kilo-
et for å bli kvitt søpla. Den
fraktes som regel på store
tankskip med en last verdt
omkring 21 millioner kroner.

Den opposisjonelle ukeavi
sa Weekly Mail» i Johannes
burg har offentliggjort et inter
essant brev om giftdumpinga i
Sør-Afrika.

indirekte effekten av sprøy
ting. Flere av dem hadde
også fått leverskader og
hudkreft som følge av
sprøytingen. Resultatet var
at rettssaken ble avvist på
grunn av manglende bevis.
Det var ikke gjort vitenska
pelige undersøkelser i områ
det. Bøndene ble i tillegg
presset til å betale saksom
kostningene og til å rykke
inn annonser i de største avi
sene hvor de ba om unn
skyldning for sin kritikk mot
sprøytingen.

— Saken endte forferdelig,
men den førte til en fornyet
innsats mot sprøytingen.
Shell bestemte også at de
skulle slutte å produsere sli
ke sprøytemidler. De har vel
hatt nok negativ omtale fra
før av, ler Albertyn.

Verdens største
Selv om de ikke har vunnet
noe særlig fram mot sprøy
temiddel-gigantene, har de
lykkes i en atskillig større
grad overfor kjemigiganten
Thor Chemical. Fabrikken er
verdens største gjenvin
ningsfabrikk for kjemisk
avfall og i en årrekke har
fabrikken slurvet med lag
ring av avfallet og utslippe
ne fra fabrikken. Fabrikken
er et underbruk av Ameri
can Cyanamid i New Jersey i
USA. Selv om AC har egne
gjenvinningsanlegg for sitt
industriavfall i USA, er dette
avfallet så giftig at det ikke
kan gjenvinnes i USA. Sør-
Afrika har ikke de samme
begrensninger. Resultatet er
at store mengder kvikksølv
er funnet i elvene i området
rundt den sørafrikanske

I en artikkel i 1989 avslørte
de en mann ved navn Dr.
Avraham Azriel i Agam
Consulting and Management i
Tel Aviv’i-lsrael. Han hjalp 15
land — deriblant England,
Frankrike, Spania, Portugal,
Sveits, Taiwan og Sør-Korea
— med å bli kvitt avtallet. Avisa
refererte et brev fra Azriel hvor
han oppga priser og betingel
ser, og hvor han antyder at en
sørafrikansk bedrift i beste fall
kan tjene astronomiske 5,3
milliarder kroner i året på en
slik import. Han aksepterte
kun ti års kontrakter. I

fabrikken.
Den dobbelte tragedien i

dette, har vært at den svarte
befolkningen i området var
nødt til å trosse forurens
ningen. Selv om de visste at
vannet de drakk var helse-
farlig, hadde de ingen andre
steder å dra. Arsaken er den
store arbeidsledigheten i lan
det og de voldsomme kam
pene i området mellom riva
liserende politiske grupper.

Fikk medhold
I år fikk imidlertid Earth Life
Africa gjennomsiag for tre av
sine klager i den statlige
avdelingen for vannforsy
ningen. Thor må tømme og
sikre en dam, de må sikre alt
avfall på en bedre måte og
AC får ikke lenger sende sitt
avfall til Thor. I tillegg er sik
kerhetsrutinene innskjerpet.

Fortsatt er mye av Thors)
virksomhet mørkelagt, og
fortsatt importerer Sør-
Afrika avfall fra seks land.
Denne importen vil Earth
Life Africa gjøre slutt på, for
fortsatt slipper fabrikken ut
miljøfarlige stoffer som til
svarer 1800 ganger det som
er satt som faregrensen av
Verdens Helseorganisa-sjon.

Albertyn mener at årsaken
til at de har lykkes til en viss
grad i forhold til Thor
Chemicals, var samarbeidet
med arbeiderne i fabrikken.
De begynte å se alvorlig på
de helsemessige sidene ved
å arbeide og bo i området.

— Derfor gikk vi sammen
om å presse fabrikken til å
bedre forholdene. Vi har ‘
som prinsipp at vi følger
lover og regler så lenge som
mulig, men om nødvendig
demonstrerer vi. Det var
nødvendig ved Thor, og
medias søkelys på fabrikken
satte fortgang i saken.

— Hvordan reagerer poli
tiet på deres aksjoner?

— Vi er relativt få, slik at
vi ikke har fått noen stor
oppmerksomhet fra politiets
side. Likevel møter de opp
på alle våre demonstrasjoner
og fotograferer oss. I ett til
felle ble to miljøforskere
også oppsøkt i sine hjem av
tjenestemenn fra det sørafri
kanske overvåkningspolitiet,
sier Albertyn som vil fortset
te å kjempe for et Sør-Afrika
uten apartheid og miljosyn
dere. I

N&M • RAGNHILD
SVED

Hvert år produserer
norske kloakkrensean
legg nok slam til å fylle
en lastebilkolonne fra
Trondheim til Oslo. Nye
renseanlegg kommer
stadig i drift, og i 1996
vil mengden ha vokst
fra 490 000 til 650 000
kubikkmeter. Uten nye
tiltak kan løsningen på
et forurensningspro
blem skape et avfalls
problem.,Kloakkslam inneholder
mange næringsstoffer og
kan nyttegjores som gjodsel
og jordforbedringsmiddel,
men i dag blir bare halvpar
ten av slammet brukt.
Resten havner på soppelfyl
linger og deponier. Myndig
hetenes mål er at minst 75
prosent av slammet skal nyt
tegjores.

I dag går alt slam som
brukes til jordbruket, men
skal man få avsetning for de
økende slammengdene må
det finnes nye bruksområ
der. Mange bønder er dessu
ten skeptiske til å bruke slam
på jordene, fordi innholdet
av miljøgifter kan være høyt.

Miljøgifter fra industri
Utslipp fra industri knyttet
til avlopsnettet er hovedkil
den til miljogifter i slammet.
For å løse dette problemet,
vil mange kommuner måtte
be bedriftene finne egne løs
ninger for avlopsvannet sitt.

— Kommunene må sørge
for å få bort de uønskede
stoffene ved kilden. Det vik
tigste for bonden er å vite
med sikkerhet at miljøgifter
ikke kommer inn til rensean
leggene, sier Finn Edland i
NorgZs Bondelag.

Nye krav til maksimalinn
holdet av tungmetaller kad
mium, bly, kvikksølv, nik
kel, sink, kobber og krom —

er underveis. Det kommer
også nye retningslinjer for
bruken av slammet, og det
vil bli krevd at innholdet i

slammet skal varedeklare
res. Krangel mellom Helse
direktoratet og Statens foru
rensningstilsyn om hvem
som skal ha ansvaret for
slammet har imidlertid for
sinket saken. Men håpet er
at både retningslinjer og for-
skrifter hjemlet



I

av politiet, botelagt for til
sammen 400 000 kroner.
Maskinene la under seg lan
dets nordligste forekomst av
et større, intakt herregards
landskap — med sine apne
akre, skogkledte koller, alle-
er, parker og historiske byg
ninger.

Sterk miljeiront
Men selv om kampen om
Rotvoll er tapt, har aksjonen

også gitt positive resultater,
sier Lars Haltbrekken, tals
mann for aksjonistene.

— Aksjonen ga støtet til en
ny og sterkere miljøfront i
Trondheim. Organisasjonene
har begynt å samarbeide,
mange privatpersoner har
fått tilbake interessen for
miljøvern, nye har kommet
til. Det blir ikke lett å gjen
nomføre prosjekter på be
kostning av miljøet i framti

da, sier Haltbrekken.
Rotvoll-saken har utvil

somt gitt Statoil en skjem
mende flenge i «miljøpro
filen». Særlig alvorlig er det
at statsoljeselskapet valgte å ‘“

ignorere de nye bestemmel
sene i Plan- og bygningslo
ven, som krever konse
kvensutredning ved utbyg
ginger til mer enn 250 millio
ner kroner. Statoils nye sen
ter er kostnadsberegnet til
350 millioner kroner. Både
Direktoratet for naturforvalt
ning (DN), Riksantikvaren
og Fylkesmannen gikk inn
for at en slik utredning skul
le legges fram.

DN fremhevet at dette var
den første store byggesaken
som ble behandlet etter de
nye reglene om konsekvens-
utredninger, og at vedtaket
dermed ville skape prese
dens. De kritiserte også at
Statoil ikke hadde utredet
alternative tomter, og viste
til at det anslagsvis er

200 000 kvadratmeter ledige
kontor- og næringslokaler i
Trondheims-området. Men
regjeringen var upåvirket,

Statoil fikk sin etableringstil
latelse.

Bok om Stabil
Miljøvernerne i Trondheim
arbeider nå med en bok eller
hefte som skal ta for seg
Statoils miljøprofil i andre
saker, som den omstridte
gassrørledningen til Tysk
land, leteboringen i Barents
havet og ilandføringen av
gass på Tjeldbergodden.

— Vi har erfart at i oljena
sjonen Norge har et statlig
oljeselskap utrolig mye
makt, og at de vet å misbru
ke dnne makta. På to dager
voldtok de og raserte kultur-
landskapet på Rotvoll. Vi
skal vise omverdenen at
Statoil ikke tar miljøet på
alvor. Vår makt ligger i opi
nionen, sier Haltbrekken. I

DA STATOIL
TOK

ROTVOLL

• RAGNHILD
SVED

Tidlig om morgenen 10.
oktober begynte Trond
heims-politiet å fjerne
demonstranter på
Rotvoll. To dager senere
hadde Statoil fått det
som de ville: Det verne-
verdige kulturlandska
pet var gjort om til et
anleggsområde. Miljø
vernerne tapte kampen
om Rotvoll, men påfør
te Statoil en kraftig npc
i miljøprofilen.
I ti uker holdt aksjonistene i
Folkeaksjonen Bevar Rotvoll
stand mot Statoils forsk
nings- og administrasjons
senter pa Rotvoll. Så slapp
anleggsmaskinene til. [løpet
av et par dager var det over.
Aksjonistene var tauet inn

FJERNES: Politiet fjerner og bærer bort demon
stranter som har okkupert en av anleggsrnaski

j nene på Rotvoll. Bøtene etter aksjonen korn opp
i til sammen 400 000 kroner.

(Foto: Terje Krokan)
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D
et var sent på natten etter en
dårlig jaktdag. Fem nett
var satt ut i skogen, mens
resultatet ble bare to topp
antiloper. Gradvis, men

bålet døde ut, la en rastløs ro seg
over leiren. Folk trakk nærmere
glørne, mens de sang mykt og mes
sende. Plutselig rullet trommeslag
gjennom den bekmørke natta, og

skyggene i utkanten av leiren åpen
barte tre flyktige ånde-skikkelser.
De vred seg og virviet rundt, i glø
dende lyskjegler, mens de trommet
seg mot hjertet av leiren, hvor det
nå lød panisk synging. Skoggudene
hadde endelig kommet for å gi sin
makt og styrke til jakten.

Men neste dag var jakten like
katastrofal. Det var ikke >>

;V6
V

NY FRON1 Afrika er den nye
fronten for utnyttelse av
regnskogen, og det er
Europas rike, tømmerhung
rige land som dominerer.

TELLI
FOR DET
KOÏ 1T[
N&M • DAMIEN LEWIS (tekst og foto)

7

VRKE

ZAIRE (Natur&Miljø): Mens verdens øyne er rettet mot Amazonas, hoggcs
Afrikas regnskog ned i det stille. Nå har ødeleggelsene nådd selve hjertet av
Afrika — det enorme Zaire-bekkenet står for tur. Dette er et av de viktigste tropis- V
ke skogsområdene i verden og hjem for mbuti-pygmeene. Store hogstoperasjoner )
raserer skogen, for å tilfredsstille Europas behov for moteriktige treslag. r
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> særlig overraskende. I vest har
jakten på vilt til det lokale markedet
gjort dype innhogg i dyrelivet i skogen.
i ost blir det laget trekull som selges
som brensel i byene. Og hele veien
rundt har gullgravingen påført skogen
arr av isolerte månelandskap med opp
rotet jord og dammer med forurenset
vann. Og det verste av alt; der tømmer-
selskapene har hogd i tradisjonelle
stammeområder har nybyggere fra den
overbefolkede grenseregionen strøm-

met inn på de nye veiene. Det er ikke
rart jakten går dårlig.

Skogboere truet
Gjennom hele Amazonas og det tropis
ke Asia er regnskogene og deres inn
byggere truet — fra yamomamiene i
Brasil til penan-folket i Malaysia. Men
dette er mbuti-pygmeer — skogboere i
hjertet av Afrika, Ituri-skogen i det øst
lige Zaire. Det enorme Zaire-bekkenet
er lenge blitt sett på som en uendelig-

het av frodig, ugjennom
trengelig regnskog —

Stanleys sagnomsuste
Mørke Kontinent — en uinn
takelig jungel. Resultatet er
at mens Brasil, Malaysia og
Indonesia har svettet i
medias søkelys, er skjebnen
til Afrikas regnskog så godt
som oversett.

Likevel er det Afrika som
nå er den nye fronten for
utnyttelse av skogen, og det
er Europas rike, tømmer
hungrige land som domine
rer. Vest-Afrika har allerede
mistet 75 prosent av sin
regnskog, mens nye ni pro
sent nå er åpnet for utnyt
ting. Drivkreftene bak den
ne ødeleggelsen har vært
etterspørselen etter tropisk
tømmer i Europa, og det er
for en stor del europeiske
selskaper som har drevet ut
tømmeret. 11985 eksporter-i
te Elfenbenskysten, som er
det vestlige Afrikas største
tømmerprodusent, fire mil
lioner kubikkmeter, hvorav
70 prosent gikk til Europa.
Franske tømmerselskaper
eide et regskogområde på
størrelse med Sri Lanka. Nå
har det gått samme vei med
Elfenbenskystens tømmer-
eksport som i de andre vest-
afrikanske landene — snart
er det slutt.

Nå som Vest-Afrikas sko
ger er borte, vendes opp
merksomheten mot de enor
me sentral-afrikanske sko
gene. Allerede er det hogd
to og en halv gang så mye
regnskog her (4310 kvadrat
kilometer) som i Vest-Afrika
mellom 1981 og 1985.
Sentral-Afrika domineres av
Zaire. Her finnes 12.5 pro
sent av verdens regnskog, et
område fem ganger større
enn Norge. Men et besøk i
Port Matadi, på Zaires
atlanterhavskyst, vitner om
hogsten som eter seg inn
mot skogens indre. Port
Matadi er et midlertidig

stoppested for de verdifulle hardved
slagene — iroko, aformosia og sapeli —

som nå er på moten i Europa og USA.
Lenger inn i landet, hvor bielvene
møter den mektige Zaireelva, samles
hele flotiljer av stokker og fores ned til
Matadi og videre over havene.

Kjøper opp regnskog
For øyeblikket hogges det bare 500 000
kubikkmeter årlig i Zaire. Dette er ikke
stort når man sammenlikner med

Indonesia, som er omtrent
på samme størrelse, men
som hogger 14 ganger så
mye regnskog hvert år. Men
der elvene gjøre det mulig å
komme til, er Zaires regn-
skog i fare. Tømmer-
selskaper har gransket fore
komstene av edeltrær og
kjøpt opp de lettest tilgjenge
lige områdene nær Zaireelva
og bielvene. 20 prosent av
Zaires regnskog, et område
på størrelse med Norge, er
allerede kontrollert gjennom
ulike former for hogsttillatel
ser.

Av de 12 store tømmersel
skapene som for tiden opere
rer i landet, er alle unntatt
FORESCOM utenlandsk eid,
de fleste europeiske. De to
viktigste er tyske Holzimex
og Danzer.

Er så hogsten i Zaire øde
o leggende, eller bare rasjonell

utnyttelse av en enorm naturressurs?
Selskapene argumenterer med at av
500 kubikkmeter tømmer per hektar
blir bare 20 kbm (to trær) tatt ut, slik at
skaden blir liten. Men skogsbilveiene
åpner skogen for andre former for
utnyttelse — gullgraving, jakt og nybyg
ging — som framskynder ødeleggelsene.
Etter hoggerne kommer vanligvis sved
jebrukerne, som rydder skogen for dyr-
king og raskt utarmer jorda. I lavlandet
i Zaire, på kysten, har hogsten vært
mest intens og bønder har strømmet
inn skogen langs de nye veiene. Her er
det ingen gammel skog igjen. På
tomannshånd innrømmer tommerhog
gerne at et område sjelden overlever
når det først er hogget der.

<‘ Atrikas «Amazonas»
— Dette er Afrikas Amazonas. Enorme
områder og gigantiske operasjoner. For
øyeblikket er det tøfrimerhoggerne som
plyndrer skogen. Det er grafse-mentali
teten som rår, sier Jim Pearce, en øko
log i Zaire.

— Nå er det mye ny regnskog å gå løs
på, det gis fremdeles hogsttillatelser og
mye går ut på å vente på det rette øye
blikket. I overskuelig framtid er det in
genting som kan stoppe dem, sier han.

Utviklingen er svært alvorlig med
tanke på Zaires unike økologi. Selv om
landet har færre arter enn Amazonas,
har IUCN (International Union for
Conservation of Nature) klassifisert det
som et «egadiversitetsland», med
noen av de viktigste tropiske skogsom
rådene i verden. Som Afrikas rikeste
land i antall arter, er det nummer fire i
antall pattedyr (409) og nummer to i
antall ferskvannsfisk (hvorav 70 pro
sent finnes bare her). I det østlige Zaire
finnes en rekke stedegne og eksotiske

pattedyr, som okapi (Okapi johnstoni),
fjellgorilla (Gorilla gorilla beringei) og
pygme-sjimpanse (Pan paniscus).

Hvorfor er skjebnen til Zaires unike
skoger så lite kjent? Svaret har med
Afrikas «skog-ideologi» å gjøre. I Zaire
har man ikke noe av den mentaliteten
man har i Brasil, hvor mennesket
erklærer «krig» mot skogen.
Holdningen er mer fordekt og vanskeli
gere å fordømme.

I Brasil har «Operasjon Amazonas»
brukt skattelette for å fremme omdan
ningen av skog til enorme rancher på
5000 kvkm.

I Zaire er det en la-det-skure hold
ning — en fullstendig mangel på poli
tikk — som rett og slett tillater hogst på
gigantiske konsesjoner.

Europeisk «u-hjelp»
Fordi europeiske selskaper er så sterkt
involvert i Zaire, er det kanskje lettere å
rette pekefingeren andre steder; mot
brenningen av Amazonas som Brasil
står for, eller mot den japanske hogsten
i Malaysia. Det er faktisk slik at «u
help» budsjettene til noen europeiske
land støtter prosjekter som virker
skreddersydd for å tilfredsstille beho
vene til selskapene deres i Zaire.
Italiensk u-hjelp brukes for eksempel til
å forbedre en veistrekning fra Lindielva
til Kisingani i nordøst Zaire. Et itali
ensk selskap, La Forestiere, bruker den
ne ruten til å transportere tømmer sør
fra hogstområdene sine til Zaireelva.
Den nye veien går så langt som til den
ne konsesjonen og stopper der.

Videre er det liten aktivitet i Zaire for
å bremse ødeleggelsene, til tross for
forsøk på å lage nasjonalparker og
reservater. IUCN har allerede
identifisert over 50 områder hvor det

Uyer av mangtoM?
Mange mener at IUCN ved å konsen
trere seg om spesielle områder med
stort biologisk mangfold, omgår de vir
kelige truslene mot størsteparten av
Zaires skoger, hogsten. IUCN satser på
å beskytte 7,5 prosent av Sentral
Afrikas regnskog og godtar «optimal»
bruk av resten, selv om lite av denne
typen hogst praktiseres i dag. I stedet
for å snu bølgen av ødeleggelse, kan
det hende at IUCN godtar, om enn uvi
tende, at store skogsområder ofres slik
at noen få, utvalgte områder kan over
leve som øyer med et mangfold av
arter i et ellers avskoget land.

Selvfølgelig har europeiske selskaper
store interesser i Amazonas, inkludert
noen av de enorme og ulønnsomme
kveg-ranchene. Brasil har vært plaget
av en mengde uheldige prosjekter
finansiert av Verdensbanken og andre
bistandsorganisasjoner. Mest kjent er
Polonoroeste-prosjektet i Rondonia.
Men i motsetning til i Afrika er slike
kjempetabber blitt internasjonalt kjent.
Miljø- og menneskerettighetsgrupper
har protestert og saker er ført i brasili
anske rettssaler, delvis med godt resul
tat. I en tale i indianerparken Xingu i
januar 1991 erklærte president Collor at
det skulle satses på selvbestemmelse og
utvikling for indianerne. Brasil skal
være «i fremste rekke når det >>

Regnskog_i faresonen
SENT R A I.
AFRIKANSKE
REPUBLIKK

haster med å bevare artsmangfoldet.
Likevel er det en fullstendig mangel på
organisasjoner — både i Vesten og i
Afrika — som faktisk prøver å påvirke
regjeringene eller tømmerselskapene.
Mens Friends of the Earths regnskog
katalog nevner 50 miljøorganisasjoner i
Brasil og 10 i Malaysia, er det ingen i
Zaire.

SANKEK HONNING: Honning er den mest verdifulle maten mbuti-pygmeene
finner i regnskogen.
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gjelder sosial og økologisk rett
ferdighet».

Selv om dette kanskje er mest reto
rikk, ville det være helt utenkelig for en
sentralafrikansk leder å gi et slikt løfte.
President Mobutus holdning til mbuti
ene — slik den kom til uttrykk i
folkeflyttings-programmene på 1970-
tallet — er at disse «primitive pygmee
ne» må ut av skogen og bli bofaste.
Mesteparten av de 150—200 000 skog
boerne i det ekvatoriale Afrika — baka,
aka, bongo og twa — står overfor en lik
nende skjebne. For dersom de sammen
startet en kamp for å overleve i skogen
ville det bli sett på som å fremme stam
metilhørighet — den afrikanske nasjo
nalstatens «fiende».

Dette er kanskje den viktigste enkelt-
stående faktor som kan forklare man
gelen på opposisjon mot ødeleggelsen
av Afrikas skoger. I de fleste land i Sør-
Amerika og det tropiske Asia — Brasil,
Malaysia, Ecuador, Indonesia — har
stammefolk vært de første til å protes
tere mot plyndringen av leveområdene
deres. I Brasil har grupper som kayapo
ene blitt eksperter på å bruke media og
internasjonal lov. I 1990 dro lederne for
Sarawaks iban- og penanfolk på en ver
densturne kalt «Stemmene fra skogen»,
for å gjøre ødeleggelsen av områdene
deres kjent. Men stemmen fra Afrikas
skogfolk gjenstår det ennå å høre.

Afrika — et lett bytte?
Ilva vil så framtida bringe for Ekvator
ial-Afrika? Situasjonen er nå verre i
Kamerun, Sentralafrikanske republikk
og Gabon enn i Zaire. Den omfattende
hogsten og veibyggingen er i praksis et
angrep på skogen og dens folk. Hvis vi
fortsetter å overse Afrikas skjebne, vil
angrepet på kontinentets enorme regn-
skoger uten tvil øke. Mens presset for
reformer i tropene øker, og land som
Japan blir nødt til å se andre steder for
å finne tømmer, vil Afrika bli et enda
lettere bytte. Angrepet har bare nettopp
startet, men alt tyder på at 90-åra blir
ødeleggelsens tiår i Ekvatorial-Afrika.

11984 oppfordret Zaires regjering til
en tidobling av hogsten. Seks millioner
kubikkmeter skulle hogges før år 2000.
Bare Zaires enorme avstander og den
dige transportnettverk har forkludret
dette målet. Men nå fores1as det en til
svarende økning i hogsten innen 2020, i
det såkalte Tropical Forestry Action

Programme (TFAP), som er et globalt
u-hjelpsfinansiert vern- og utviklings-’
program for tropene.

TFAP tar til orde for et nytt trans
portnettverk som skal gå rett inn i hjer
tet av Zaires isolerte regioner og utar
mc skogen. Det dominerende synet,
slik det summeres opp av
Verdensbankens tekniske rådgiver i
Zaire, er at «hogging må oppmuntres
på alle måter, for .dette er verdens
rikeste nasjon når det gjelder uutnytte
de skogressurser».

Utviklingen skal fortsette som før,
heter det, og potensialet for ødeleggel
se er utrolig. Mens man snakker om
utviklingsidealer, fortsetter Europa å
legge øde det indre Afrika ved å ta ut
råvarer, og na, det mest ødeleggende
av alt, selve skogen. Verdens miljøopp
merksomhet ma nå fokusere på
Ekvatorial-Afrika. Skjer ikke det, vil
land som Zaire legges i grus og Ituri
skogen vil gi mindre og mindre vilt til
mbutienes jakt. Siden etterspørselen

etter Afrikas4ropiske tømmer stort sett
kommer fra Europa, er dette i stor grad
et problem vi selv har skapt. Løsningen
er derfor i våre hender. •
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IKOCFOLK: Pygmeene tilbringer
lange perioder i skogen, men
tidvis lever de i landsbyene
omkring, hvor de selger varene
sine eller finner arbeid. Her er
mbuti-pygmeer i det nordøstli
ge Zaire i ferd med å tørke fisk
de har fanget. (Foto: Espen
Wæhle)

SKOGEN BRENNER: Når tømmersel
skapene har gjort seg ferdig,
kommer svedjebrukerne og
brenner av resten av skogen
slik at de kan dyrke jorda.

I Den britiske miljojournalisten Damien
Lewis har tilbragt ett ar i Afrika for a stu
dere avskoging. Han skriver for britiske
aviser og magasin, og lager na film om
Afrikas regnskog.

«PLUKKNOGST»: Skaden blir liten når bare et fåtall trær hogges,
hevder tømmerselskapene, men i praksis viser det seg at et
område sjelden overlever når det først er hogget der. For inn
langs skogbilveiene kommer nybyggere og guligravere.
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Bildekk- :
kraftverk

• I USA — hvor ellers — er
det åpnet et kraftverk
som bruker bildekk som
brensel. Kraftverket, som
ligger i Connecticut, skal
brenne 10 millioner bil-
dekk årlig. Ifølge ameri
kanske miljømyndigheter
havner tre millioner dekk
hvert år på søppelfylling
er. Dekkene er nå stort
sett laget av olje, mot
gummi tidligere. De skal
derfor være bedre energi
bærere for kraft-
produksjon enn tilsvaren
de mengder kull.

Selskapet som eier
kraftverket, Oxford
Energy Co., hevder at
utslippene ikke vil bli
større eller farligere enn
utslipp fra andre kraft
verk, men miljøorganisa
sjonene betviler dette.
(Washington Post)

Våtmark
i fare

I Et av Europas største
våtmarksområder står nå
i fare for å bli ødelagt,
viser en ny fransk rap
port. Camargue ved
Rhône-deltaet vest for
Marseille er blant annet
kjent for sin store koloni
av flamingoer. Industri-
utbygging, jordbruk og
annen utbygging har øde
lagt omlag 40 prosent av
området siden 1940-åre
ne. Omfanget av ødeleg
gelsene ble dokumentert
ved å sammenlikne flyfo
to av området fra 1942 og
1984. Bare en trodd av
området er vernet til nå. I
løpet av 30 år vil hele
området bli ødelagt med
mindre vernetiltak settes
i verk straks, sier en
forskningsleder.
(Guardia n)

N&M • HELENE BANK

MILJHT[STEN

Naturvernforbundets under
søkelse av dopapir og tørke
ruller viser at bare én av leve
randørene selger klorbieket
papir. Det er Braaten &
Stenbak, som attpåtil merker
papiret «miljøvennlig».
Naturvernforbundet anmel
der bedriften til Forbruker
ombudet for villedende mar
kedsføring.
Undersøkelsen omfatter mykpapir
for husholdninger fra de største
leverandørene på det norske mar
kedet. Papiret er miljevurdert ut
fra bleking og andel returfibre.

Bleking av mykpapir er en
unødvendig og ressurskrevende
prosess. Bleking med klor gir dess
uten utslipp av miljøgifter. Derfor
gir vi karakter «bra» bare til de
kvalitetene som ikke er bleket.
«Passe» får de kvalitetene som er
bleket, men med mer miljøvennlige
prosesser enn klorbieking. «Stryk»
får bare Braaten & Stenhak, Som

importerer produkter tilsatt klorh
lekede fibre (10—15 prosent).

Andel returfibre i produktene er
viktig fordi det er liten grunn til å
bruke nytt papir i produkter som
kastes umiddelbart etter bruk. Sun
land-Eker Papirfabrikker i
Drammen er den eneste bedriften
som hevder at de har teknologi til å
bruke 100 prosent resirkulert papir-
masse. Derfor ligger de på topp i
undersøkelsen vår. Men vi gir også
grønt poeng til de produktene som
inneholder tilnærmet 100 prosent
returfibre. De produktene som
inneholder noe returfiber får gult
karakter, mens de som ikke bruker
returfibre i det hele tatt får red
karakter.

Billigere
Teidensen er nå at de ublekede og
resirkulerte papirkvalitene blir bil-

ligere enn de mindre miljøvennlige
alternativene, forteller Terje
Jenslekken i Norges Markedsdata
a.s. Det stemmer med de stikkpre
ver Naturvernforbundet har gjort,
men stor variasjon i prisene,
avhengig av hvor papiret er inn
kjøpt, gjør at vi ikke presenterer
priser her.

At bare en av de store leveran
dørene nå selger klorbleket mykpa
pir, er en klorseier. Men Braaten &
Stenbak er en storleverander på
det norske markedet, og vi kan
ikke gi oss før klorbiekingen er
opphørt. Braaten & Stenbak selger
dopapir merket «mil jevennlig».

Returpapir «umulIg»
— Vi er 100 prosent ærlige. Jeg er
skeptisk til at det er mulig å produ
sere mykpapir bare av returpapir.
Vi bruker klorblekete fibre i de res
terende 10—15 prosent, sier Lisa
Norjavaara i Metsa Serla, som er en
av leverandørene til Braaten &
Stenbak.

— Naturvernforbundet kan ikke
akseptere at de eneste mykpapir
produkter som inneholder klor
bleket papir kalles «miljøvennlig».
Dette er villedende reklame, og vi
vil anmelde Braaten & Stenbak til
Forbrukerombudet, sier fagsjef
Tore Killingland.

Det er mange både i bransjen og
i miljøbevegelsen som er skeptiske
til de kritthvite papirproduktene
fra Terje Heili A/S. Thoralv
Tronsen i firmaet har imidlertid
garantert overfor Natur
vernforbundet at det ikke finnes
klorblekete fibre i mykpapirpro
duktene de leverer.

Lasse Gjertsen i Sunland-Eker
sier at bedriften bruker kun retur-
papir i produksjonen av mykpapir
til det norske markedet. De er leve
randør til Pava Finess. Hvert år tar
Sunland-Eker i mot 35 000 tonn
returpapir som er samlet inn i
Norge. Bedriften lager klorbiekete
kvaliteter basert på masse fra
Sverige for eksport. •

Bruk
mindre
papir

•I En dorull som går
tregt varer lengre enn en
som gir en meter ved
bare et lite rykk. Sett to
gummistrikker rundt hol
deren din dersom den
ikke gir rullen motstand.
Det samme gjelder tørke-
ru Il.

I stedet for tørkerull
kan man dessuten bruke
oppvaskkluten mer. Ved
bordet kan det være fint
å bruke stoffservietter. La
hver i familien ha sin
egen serviettring og selv
si fra når servietten bør
vaskes — det er ikke nød
vendig å vaske den hver
dag. Servietten gir ikke
ekstravask av betydning.

Småbarn bruker mye
tørkerull, men bruk heller
tynne kluter. De kan skyl
les etterpå og vaskes
etter behov. I

Skjerpede
krav

II Neste gang Natur
vernforbundet vurderer
mykpapir, vil det også bli
satt krav til utslipp av
organisk materiale ved
produksjon. Dessuten vil
kravene til råstoffene
skjerpes. I Norden, der
skogindustrien hevder at
tilveksten i skogen er
større enn uttaket, vil vi
vurdere å sette krav til
papirprodusentene når
det gjelder bruk av fjell-
skog og gammel skog.

\atur&liljø nr.6.91 41

Mest kloriritt
i mykpapir-bylla

Toalettpapir
Produsenimportsr
Pava Finess

Prodonavn
økonomi

Bleket Retur!ibre Vurdering
Nei 100% BRA

Pava Finess Natur Nei 100% BRA
Serla Nor Spare toalettpapir hvit Nei ca. 100% BRA
Saba Mølnlycke als Dax/Naturtoalett Nei ca. 100% BRA
Serla Nor Leni Blà!Hvit Nei ca. 100% BRA
Serla Nor Serla spar skogen Nei ca. 100% BRA
SerlaNor Lenigjenbruk Nei ca. 100% BRA
NOKIA Billig Ja. peroksid* ca. 100% PASSE
NOKIA Naturvennen Ja, peroksid* ca. 100% PASSE
Terje Hoili A’S Miljøspar Ja, FAS** ca. 100% PASSE
NOKIA Embo hvit Ja, peroksid* 50% PASSE
NOKIA Embo Floral Ja, peroksid* 50% PASSE- Pava Finess

Saba Mølnlycke a/s

.
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Classic Soft Ja, peroksid* ca. 10% PASSE
I.-, Decor toilet Ja, peroksid* noe PASSE

Serla Nor Lambi Ja, peroksid* 0% PASSE
Serla Nor Leni soft Ja, peroksid* 0% PASSE
Serla Nor Leni Natur (Eko) Ja, peroksid* 0% PASSE
Serla Nor/Braaten & Stenbak Alltid Miljø Ja, klor*** 85-90% STRYK

Tørkepapir
Produseoimpur1sr Produkinavil Bleket Relurhbre Vurdering
Pava Finess økonomi Nei 100%
Pava Finess Natur Nei 100% BRA
Serla Nor Leni Gjenbruk Nei ca. 100% BRA
3aba Mølnlycke aJs Natur Tørkerull Nei ca. 100% BRA
Pava Finess Kjøtt og Fisk Nei ca. 30% PASSE
Saba Mølnlycke a/s Torkey Miljø tørkerull Nei 0% PASSE
NOKIA Billig Ja, peroksid* ca. 100% PASSE
NOKIA Naturvennen Ja, peroksid* ca. 100% PASSE
Terje Høili AIS Kjøkkenruller Ja, FAS** 100% PASSE
NOKIA Caroline Classic Ja, peroksid* 50% PASSE
Pava Finess Classic Ja, peroksid* ca. 20% PASSE
Saba Mølnlycke a!s Decor Tørkerull Ja, peroksid* noe PASSE
Serla Nor Lambi Ja, peroksid* 0% PASSE
Serla Nor Leni 5011 Ja, peroksid* 0% PASSE
Serla Nor Leni Natur Ja, peroksid* 0% PASSE
Saba Mølnlycke afs Torky tørkerull Ja, peroksid* 0% PASSE
Metsa Serla/Braaten & Stenbak Alltid Miljø ‘- 1nr” 85-90% STRYK
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*) Peroksid er et blekemiddel som brytes ned til oksygen og vann.
**) FAS — Formamidin sultinic syre — en blekeprosess for returfibre.
***) Når det er angitt bleking med klor, menes bleking med klor eller klorforbindelser.



“Nei, og atter nei,” sa gutten, - han skjøv
Gamalosten over pa den andre siden av
kjøkkenbordet. Bare sursilda sto enda
lenger unna.

“Belissimo! Belissimo!” sa den norske
biskopen, - han forærte like godt et stort
stykke fullmoden Gamalost til paven.

Nei, smak og behag kan ikke diskuteres.
Og for de meieriansatte i Vik i Sogn kan
det heller ikke diskuteres at Gamalost er
omtrent like livsviktig som luft og vann.

Her produseres nemlig ett av landets
mest tradisjonsrike melkeprodukter, om
enn på moderne vis. Og Gamalosten de

lager rekker slett ikke å bli så gammel som
du kanskje trodde:

For å holde tritt med forbrukernes
behov, må det produseres ikke mindre enn
210 tonn Gamalost i året!

Gamalosten er bare ett eksempel på
hvor viktig en allsidig meieri-industri kan
være for sysselsettingen i distrikts-Norge.
Visste du for eksempel at spesielle melke
produkter som Ekte Geitost og Balsfjord
ost gir mange viktige arbeidsplasser på
Storsteinnes? For ikke å snakke om hva
Jarlsbergosten betyr for Nærbø, Verdal og
Elnesvågen...?

—
I—
—

NORSKE MEIERIER

Vi lager 195 dagligvarer av
verdens beste melk.

Ærlig talt.
Tienger vi egentlig

Gamalosten?

I

Som mil jobevisst forbruker bør du velge riktig produkt.
Vi som produsent må velge riktige råvarer

og produksjonsprosesser — og begge må vi sette krav til
kvalitet og størst mulig s’ - - rnhet overfor naturen.

I:

I

i,

i:
4J

v
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RESJRKUtERTE RAVARER IORNYBARE RESSUR5È1
• Reskkulering er ressursbevaring I beste for- Bleier og bind innehàlder ca. 7$% tremossei

stand. Papir er egnet for resirkulering og over Kvcilitets-.og renhetskrav gjør iit vi bare bruke,:
90% av de toalett- og torkeruller vi selger, er ny tremasse, men tremasse er en fornybar råva
basert kun på resirkulert papir re som vi far fra egne skoger hvor vi planter 3

trær for hvert som hugges Ogsi i Norden sett
• •

. under ett er tilveksten for skogerte storre enn
forbruket..

FULL RESSURSUTNYT1ELSE KOMPRIMÉRTE PRODUKTER
... I

Miljobessthet er å utnytte ressurseie best mu- -- Komprimering av bleier har bidratt .tir t en
li9 slik çi minst mulig går tFl spille under produk- bleiekartong i dog er Under halvpartenså-stor
sjonsprosesseh. VI var blant de første til å ta i som den var fôr baze fire ar siden. Me4somme
bruk. en’helt ny metode for produksjon av tre- antall bleier i -- og md.bedre sugeevne.

• masse hvor vi utnytter tommerstokken nesten Resultat
100, (Tidligere var ulnyttelsesgraden ofte ned Mindre forbruk av plast og kartong
möt 50%) Samtidig gikk vi bort fra klorbeking Mindre plass ved lagring og veJ avfall
og unriår dermed utslipp qv miljoskadelige Redusert transportbehov.
klorforbii,delser.

—

•‘ - - %

- . .-. —. •.. .
.

•
- — i -. ... I

Men selv om SABA Mölnlycke er en av de produsenter som har kommet lengst i å velge miljoriktig,
setter vi oss enda høyere mål. Fortsatt er vi avhengig av å bruke noe plast for å kunne

lage de kvalitetsproduktene markedet vil ha.
Vi bruker i dag en «miljosnill» plast (PE),som brytes raskt ned i sollys, er giftfri ved forbrenning og som

kan resirkuleres. Vårt mål er imidlertid å komme fram til et materiale som har plastens positive
egenskaper samtidig som det har kort nedbrytingstid i komposthaugen.

Som milloengasjert forbruker kan du være trygg på at vi også i framtiden vil ta i bruk ny teknologi og
— nye materialer for å tilfredsstille våre felles krav til enda mer mil joriktige produkter.

Natur ‘

SABA Mölnlycke 1.1
— en miløbevisst leverandør.

Norge rundt finnês det tilsvarende
eksempler. Cottage Cheese fra Stjørdal,
Prim fra Sømna, Edamer fra Ørsta, Camem
bert fra Dovre, Norzola fra Selbu, osv, osv.

Meieriene i Norge er spredt over hele
landet. Du har all grunn til å være stolt av
dem, - på mange utenlandske meierier
betraktes nordmenn som de rene lære-
mestere i moderne meieriproduksjon!

Er du interel.wrt i liter in/or,nas/on om norsk ,ntseri-indut fri, eller i å si din egen mening. . skriv ni. Norske Meierier Inforntos/onsa ide/ingen, Postboks 9051 Vaterland, 0/34 Oslo I.



for
naurområder
• Fra før har man fugle
bok, flora, soppbok, stein
bok, kar, kompass og termos
i sekken. Nå kan man fylle
opp med en bok til, den som
viser hvor man skal dra.

Perler i norsk naur var for en
del år siden en serie med
praktverk om norsk naur.
Denne boken er en veiviser til
naurområder over hele lan
det, noen vernet og noen ver
neverdige. Boka gir opplys
ninger om beliggenhet,
atkomst og kvaliteter ved
flere hundre ulike naturområ
der i Norge, samlet fylkesvis.

Forfatterne har selv solid
faglig bakgrunn for å samle
materialet. Boken er skrevet
i samarbeid med miljøvern
konsulentene i de enkelte
fylker. De krever en noe
strammere redigering enn
det forfatterne har foretatt
her. Enkelte geografiske
skjevheter er det blitt, og
utvalget i de områder hvor
undertegnede er kjent kan
virke noe søkt og tilfeldig.

Felthåndboka gir klare og
greie beskrivelser av de uli
ke attraksjoner i de omtalte
områdene, enten det gjelder
dyreliv, planteliv eller spesi
elle naturformasjoner. Inn
ledningsvis er det en over
sikt over ulike vernekatego
ner og naturtyper. Kart-
materialet gjør at boka kan
brukes til planlegging hjem
me i stua, før man reiser fyl
ket rundt. Det har åpenbart
ikke falt forfatterne inn at
det kan gjøres på noen

annen måte enn med bil.
Boka er gjennomillustrert
med lekre fargebilder.

Knut Are Tvedt

• • Jan Inge Tollefsrud,
Even Tjørve og Pål
Hermansen:
Perler i norsk natur
Aschehoug 1991
480 s.
Kr. 238,-

for alle
• Endringene i natur og
miljø — og oppmerksomhe
ten og interessen for proble
mene — går raskere enn noen
gang. Derfor er behovet for
en ny grunnbok i miljølære
til stede.

Samtidig er det et dristig
eksperiment å skrive den
boka som skal gi skoleelever,
studenter og allmennheten
tilstrekkelige kunnskaper om
problemene til å aktivisere til
handling. Dette er hovedsik
temålet med Framtida kommer
uansett. Den har blitt en fasci
nerende lærebok, der kunn
skapsformidlingen er bundet
sammen med et sterkt enga
sjement.

Andreas Steigen gjennom
går på tradisjonell måte
hovedrekkene i biologi, øko
logi, økonomi, miljøproble
mer og skisse til løsninger. I
tillegg er det et eget kapittel
om miljøetikk, som setter
kunnskapen inn i en moralsk
og etisk ramme. Hensiken er
å skape grunnlag for en
bærekrafig uvikling. En egen
avdeling med ordforklaring
er gir boka også verdi som
oppslagsverk.

Boka er utviklet ved
Senter for miljø- og ressurs

studier ved Universitetet i
Bergen. Den er en del av
prosjeke «tilfellet Tellus»
som Norsk Fjernunder
visning og Statens filmsen
tral er medansvarlige for. Til
prosjektet er det også utvik
let fjernsyns- og videopro
gram, feltkurs og semester
oppgaver. Boka står imidler
tid utmerket på egne bein,
og kan trygt anbefales som
førsteinnføring i miljølære.

Knut Are Tvedt

• • Andreas Steigen:
Framtida kommer
uansett
Gyldendal 1991
250 s.
Kr. 258,-

Hvem-Hva-
Hvor

for miljø-
interesserte

• • For fjerde år på rad
kommer Samlaget med
Miljøårboka. Ares utgave
viser at prosjektet er i ferd
med å finne sin form.

Arboka er som tidligere år
inndelt i ulike seksjoner. En
essayistisk del lar inviterte
forfattere bidra med hvert
sitt kapittel, en statistikkdel
presenterer nye og oppda
terte oversikter over miljø
sausen, og en praktisk del
forsøker å være ajour med
bokutgivelser, organisasjo
ner og institusjoner som har
tilknytning til natur og miljø.

Essaydelen i åres utgave
omhandler så ulike tema
som biodiversiet, kyststam

veien og en kritisk gjennom-
gang av programmet
Miljøvern i kommunene.
Forøvrig merker vi oss at
Inge Lorange Backer også
denne gang legger fram en
oversikt over den miljøretts
lige status.

Redaktør Carlo Aall har i
år fått redaktørhjelp av Erik
Solheim, tidligere leder i
Naturvernforbundet. Begge
har tilknytning til miljøet
rundt disriktshøgskolen i
Sogn og Fjordane, og flere av
forfatterne og temaene for
årets bok er hentet samme
sted.

Miljøårboka har etter fire
år utviklet seg til en slags
Hvem-Hva-Hvor for natur-
og miljøinteresserte. Som
oppslagsverk er den forut
sigbar og lett å finne fram i,
og den mangler helt over
raskelser eller forsøk på å nå »
ut over den sikre krets av
kjøpere.

Knut Are Tvedt

• • Miljøårboka 1991
Red. Carlo Aall og Erik
Solheim
Samlaget 1991
218 s.
Kr. 228,-

Inn ijungelen
• I Reiseskildringer gikk av
moten etterhvert som reiser
til fjerne strøk ble tilgjenge
lig for stadig fler.
Reisehåndbøkene tok over.
Men i Kenneth Goods Inn i
jungelen blir vi med på en
reise like eksotisk og uopp
nåelig for folk flest som de
store oppdagelsesreisendes
ekspedisjoner var for almu
en i tidligere århundre. Det
er en av grunnene til at den
ne boka er så fascinerende.

Vi følger den unge antro

pologen Kenneth Good inn i
et av klodens minst utforske
de områder, de uveisomme
jungelstrøkene i grenseom
rådene mellom Venezuela
og Brasil. Her holder
Yanomama-indianerne til.
Yanomamaene som er
berømt i antropologiske
kretser både for sin påståtte
villskap og fordi de er den
siste store indianergruppen i
Sør-Amerika som lever nes
ten uten kontakt med
omverdenen.

Good skildrer møtet med
livet i jungelen slik at vi nes
ten opplever det selv.
Varmen, frykten for vam
pyr-flaggermusene og den
uendelig klossete hjelpeløs
heten. Han blir stammens
klovn, full av forunderlige
gjenstander og uforutsigbar
atferd. Indianerne blir aldri

\ trette av å observere ham,
direkte og uten blygsel, fra
morgen til kveld. Good kan
ikke et yanomama-ord, og
de ikke et ord spansk.
Likevel er kanskje mangelen
på privatliv den største
påkjenningen.

Men gradvis fanges han
inn av yanomamaenes kul
tur og livsform. 1-lan blir
med på de uke- og måneds-
lange vandringene når
Yanomamaene lar landsby
være landsby og lever av
røtter, frukt og jakt ute i sko
gen. Med tid og stunder får
han seg til og med til å spø
ke på deres eget språk.

Da Good for første gang
forserte de lumske Gua
jaribo-strykene i 1975, trod
de han at han skulle bli hos
yanomamaene i 15 måneder
og studere deres inntak av
proteiner. Men etter 15
måneder begynner han å få
grep om indianerlivet, pro

blem-stillingen virker snever
og det synes meningsløst å
bryte av. Han blir værende.
De neste 11 årene tilbringer
han enten blant disse nakne
regnskogsindianerne eller i
en traumatisk kamp for å
sikre seg oppholdstillatelser
og økonomi til å kunne bo
blant dem.

En fagidiot? Nei, Good
moter kjærligheten, og kjær
ligheten mellom den unge
Yarima, et barn da Good
møter henne første gang, og
antropologen blir etterhvert
bokas hovedtema. Sjelden

har vel et forhold hatt dårli
gere utgangspunkt. Den
urbane amerikaneren og
ungpiken fra urskogen står
samfunnsmessig og kulturelt
så langt fra hverandre som
det er mulig i dagens ver
den, og som om ikke det var
nok legger både hans og
hennes samfunn store hin
dringer i veien for dem.

Det blir en smertefull og
dramatisk historie, medri
vende og engasjerende for
leseren, og en av grunnene
til at denne boka kan få en
stor leserkrets. Men samtidig
blir kjærlighets-historien noe
mer enn et privat drama.
Den blir selve motoren for
deres handlinger, den driv-
kraften som bringer dem
begge på kant med sine
respektive samfunn. Hun
røves og voldtas under hans
lange fravær fra landsbyen
mens han nektes oppholds
tillatelse og risikerer fengsel.
Begge samfunnene åpenba
rer trekk som vi trolig ellers
ikke ville oppdaget.

Det er også kjærligheten
som etterhvert fører Yarima
ut av jungelen, til storbyen
Caracas og dens myldrende
kaos. Fler snus historien på
hodet. Yarimas reaksjoner
på storbysamfunnet er minst
like fascinerende og levende
formidlet som antropolo
gens møte med jungelen, og
på ingen måte mindre dra
matisk.

En mer medrivende inn
gangsbillett til yano
mamaene, eller andre regn
skogsindianere, kommer
ikke på norsk med det før-
ste.

forlaget
som utgir
henholds
vis «Natur
og ;niljølek
sikon» og
«M i Ijo
leksikon».

Begge
har ca 3000
c) p psl a g -

sord, men
Kunn
skapsforlagets «Natur- og
miljøleksikon» har godt over
en halv gang så mye tekst
som det andre, og dermed
større mulighet til å gå
dypere inn i stoffet. Her er
det blant annet plass til
artikkelpregete innslag om
spesielt sentrale emner. NKI
forlagets «Miljoleksikon» gir
gjennomgående kortere for
klaringer. Til gjengjeld er
disse ofte holdt i en mer
popularisert form.

En stikkprøve viser at
bare noe over en tredel av
oppslagsordene er felles for
de to bøkene. Dette er for
bausende, men en del av for
skjellen kan forklares ved at
de to verkene velger noe for
skjellig tematisk profil. NKI
forlaget har ingeniører som
en av sine spesielle målgrup
per. Deres «Miljøleksikon»
konsentrerer seg derfor mer
om den teknologiske siden
av miljøvernet. Samtidig leg
ger det større vekt på rent
helsefaglig stoff og økono
miske begreper. Kunn
skapsforlagets «Natur- og
miljøleksikon» er som nav
net signaliserer mer omfat
tende innen biologi og
naturvern. Boka vil dermed

Lars Lovold også fungere tilfredsstillen
de som et økologi-leksikon.
Videre har «Natur og miljø-
leksikon» bedre plass til å
bringe sitt stoff i en proble



Vi forsker
for et bedre
miljø

Ø STATOIL

ISOLERINGSTEKNIKK AIS

Vi isolerer mot
varme, kulde, lyd,
brann og utfører
asbestsanering

Hovedkontor:

Telefon: (09) 26 70 00
Telefax: (09) 25 48 00

MILJØHENSVN I SKOGPOL ITIKkEN
Landbruksmyndighetenes miljøarbeid omfatter tiltak mot forurensning fra jordbruket,
bevaring og forbedring av kulturlandskapet og miljøhensyn i skogbruket.

Skogbrukslovens formålsparagraf fastslår at skogbruket skal ta hensyn til naturmiljøet og
friluftslivet. Med grunnlag i utredningen om flersidig skogbruk (NOU 1989:10) og i
samarbeide med miljøvernmyndighetene har Landbruksdepartementet innarbeidet slike
miljøhensyn i de skogpolitiske virkemidlene. Nedenfor er noe av dette kort omtalt.

Skogbruksplanlegging
Det ytes bare tilskudd til skogbruksplaner som også gir råd til skogeieren om miljøhensyn knyttet til hvert enkelt bestand.
Departementet har nå tatt initiativ til et arbeid som skal silcre at det også tas hensyn utover det enkelte bestand og uavhengig av
eiendomsgrenser.

Skogkultur og skogreising
Tilskuddsordningen har til formål å sikre en bærekraftig ressursfrvaltning gjennom å stimulere til etablering og stell av skog. Ved
planlegging og gjennomføring av tiltak skal det tas hensyn til naturmiljø og friluftsliv. Dette innebærer bl.a. at det ilcke gis til
skudd til planting eller såing på felter med gode muligheter for naturforyngelse. Det gis heller ikke lenger tilskudd til bruk av
plantevernmidler i skogbruket eller til grøfting av snaumyrer og spesielle fuktskogforekornster som svartorsumpskog, arealer med
rikmyrvegetasjon m.v.

Drift I vanskelig terreng

Tilskuddsreglene har fått en tilføyelse som gir skogbruksetaten fullmakt til å sette vilkår om konkrete miljøhensyn for slike drifter.

Vegbygging

Landbruksdepartementet fastsatte 1. november 1991 en ny forskrift med hjemmel i skogbrukslovens §17a som innebærer melde-
plikt for all vegbygging og krav om godkjenning for å kunne anlegge permanente skogsveger. Før vedtak treffes skal miljøvern
myndigheter, kulturminnemyndigheter og kommunen vegen ligger i, gis anledning til å uttale seg. Forskriften gir anledning til å
nekte vegbygging eller til å pålegge endringer i planene av miljøhensyn.

Fjeliskog
Store skogarealer ligger opp mot fjellet. Vilkårene for biologisk produksjon vil ofte være vanskeligere i slike områder pga. et
hardt klima. Skogbruk i slike klimautsatte områder må tilpasses dette. Skogbruksloven har egne bestemmelser som gir adgang til
å legge ut bl.a. slike områder til “vemskog” der det må foretas spesielle tilpasninger når det gjelder foryngelse og avvirkning.
Dagens vemskoggrenser er trukket opp for 30-50 år siden, og det er derfor vedtatt å revidere disse samtidig som man også vil
bruke dette arbeidet for å trekke opp visse retningslinjer for drift i fjeilskogen.

Informasjon
Gode miljøtilpasninger er ikke bare avhengig av regelverk og samarbeidsløsninger. En grunnleggende forutsetning er gode
kunnskaper og riktige holdninger. På den bakgrunn har Landbruksdepartementet, den ytre skogbruksetat og det øvrige skogbruk
lagt ned Store ressurser i de senere år i konkrete informasjonstiltak rettet mot det praktiske skogbruk. Informasjonsinnsatsen har
også skjedd i samarbeid med miljøsiden både representert ved miljøvernmyndighetene og det frivillige miljøvernet. Et eksempel
på slikt samarbeid er fjellskogdemonstrasjonsområdet på Ilirkjølen i Ringebu der også Naturveruforbundet deltar.

Samarbeid mellom skogbruket og miljøvernet
Skogbruksmyndighetene har et selvstendig ansvar for å integrere miljøhensyn i skogpolitikken. Det er likevel nødvendig for
skogbruksmyndighetene på alle nivå å holde god kontakt med miljøvemmyndighetene under forvaltning av skogpolitikken. Flere
av de regler som er nevnt ovenfor innebærer et slik formalisert samarbeide.

Ludbruksdepar’iementet legger stor vekt på å viderefØre miljØinnsatsen på en slik måte at
både regelverk og glunnleggende holdninger rettes inn mot bærekraftige avveiinger mell
om miljøhensyn og næringsdrift. Vi regner med at miljøsiden vil medvirke positivt til dette!
\

JØTUU
En av verdens ledende
produsenter av ildsteder,
med effektiv og ren
forbrenning. Ved er en
miljøvennlig energibærer.
Utslipp av CO2blir det
samme enten vi lar treet ligge
på bakken og råtne, eller vi
bruker det til fyring.

Miljøvern er også produkter
med lang levetid, og som
benytter resirkulert skrapjern
som stopemateriale.

Statoil Norge AS

MG Plast as
Boks 3054 Kambo, N-1501 Moss, Norway
Tel. (09) 25 80 55 - Telefax (09) 25 91 80

J
Stranda 7, Postboks 1133, JELØY

1501 MOSS



GI ET TRE I GAVE!
STØTT TREPLANTING I NICARAGUA!

Astma- og allergiplager er i ferd med å bli en folke-
Sykdom. Dette skyldes i stor grad dårlig inneklima.
NOBØ har et produkt som kombinerer godt inne-
klima med energisparing.

N080THERM VARMEPUMPE
i’) GIRBEDREINNEKLIMA

Rommene blir kontinuerlig tilført
frisk forvarmet luft. Brukt, gammel

.a.. luft blir fjernet.

NOBØTHERM VARMEPUMPE
GIR VARMT VANN

Avtrekksluften inneholder mye varme.
Denne varmen glennvinnes og benyttes
primært til oppvarming av 220 liter for
bruksvann. Varmt vann til en lavere
kostnad.

NOBØTHERMVARMEPIJMP —-

i REDUSERERFYRINGSKOSTNADENE

Energien i avtrekksluften utnyttes også til
forvarming av friskluften som føres inn i

boligen. Årlig spares store beløp.
NOBØTHERM varmepumpe tar ikke mer gulvplass enn er,
vaskemaskin (60x60 cm) og er enkel å montere—også i
eksisterende boliger.

NOBØ STJØRDAL A.S
l)lIki. 16, 7301 SIji,rcliil. Til’. (07) 524611

l)lukonr,ri’t: l—.ilsi0s 3. Grr’fst’n 041)9
I )1r 4 — 1’lt’. 1)2) —

Vi brenner for et bedre miljø
— Miljøvennhig avfallsbehandling.
— Komplett røykgassrenseanlegg idriftsatt 1990.
— Avansert røykgassanalysesystem idriftsettes

desember 1991.
— PC-basert informasjonsdatabase tilgjengelig for

publikum våren 1992.

— Årlige kapasiteter:

Forbrennerca. 130.000 tonn avfall.
Gjenvinnerca. 310.000 MWh energi.
hvorav 57.000 MWh leveres som strøm

(noktil 3.000 boliger)
og 152.000 MWh benyttes som fjern-

varme, som igjen erstatter ca. 16
millioner I forbrent olje på Søndre
Norstrand.

— Vi kjøler fortsatt bort overskuddsenergi tilsvaren
de 20 mill. I forbrent olje.

For ytterligere informasjon kontakt oss på tIL 0216110 10.

•0omrnUfleZ4dIt

SATS PÅ ENØK OG MILJØ
- DET GJØR VI

I 1990 ble det gjennomført enøktiltak i
Akershus Energiverks forsyningsområde som
reduserer det årlige energiforbruket med
51.3 millioner kllowattimer.

I denne reduksjonen ligger det bl.a.
en oljebesparelse på 2 489 000 liter.

At det blir brent nesten 2.5 millioner
færre liter olje I Akershus hvert år,
sparer naturen for utslipp av
4 500 tonn karbondioksyd (CO2),
8.3 tonn svovel-dioksyd (S02), 9 tonn
kullos (CO). 3.6 tonn nitrøse gasser
(Nok) og 0.4 tonn sot.

Dessuten sparer forbrukerne
nesten 25 millioner kroner i året.

i år ser enøkarbeidet ut til i gi enda bedre
resultater. Blir du med på Akershuslaget med din
enøkinnsats? Ta kontakt med vår enøkavdeling!

r Akershus
Energiverk

1927 RÅNÅSFOSS, TIf.: (06) 82 9292

-xxzjflnsefondet[,TzJj

Finsefondet skal dele ut et miljostipendium
på 300.000 kroner i mai 1992!

Finsethndet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av arlige stipendier
ønsker fondet a stimulere arbeidet for et bedre miljø. Fondsrnidlene er basert pa en privat gave
og utgjør idag ca. 4,5 millioner kroner. I 1992 har styret besluttet at det skal utdeles et stipen
dium pa kr. 300.000 kroner. Fondets styre ft)retar evalueringen, men etter behov vil ekstern
kompetanse trekkes inn. Styret bestar av Georg Carlberg (Senter for Industriforskning), Karl
Ilagelund (Worldwatch Institute Norden), Knut Norman (giverne) og Torbjørn Paule (Norges
Naturvernforbund). Utdelingen av fondets stipendium finner sted pa Finse i mai hvert ar.

Finsefondet er apent for alle privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter med konkrete idéer,
tiltak eller prosjekter som faller inn under Ibndets formal. Fondet er spesielt opptatt av a
oppfordre til lokale initiativ hvor sunn fornuft og praktiske løsninger pares med nytenkning og
dristighet. Finsefondet skal primært dekke omrader hvor andre støttemidler normalt ikke kan
paregnes.

Eget søknadsskjema fites ved henvendelse til fondets sekretariat. Søknaclsfristen er satt til
1. mars 1992. Fondet betinger seg rapport om resultatene av prosjektet/tiltaket, eventuelt i form
av en presentasjon ved en senere utdeling.

LANDBRUKSETATENE I SØR- OG NORD-TRØNDELAG
Landbruksdepartementets forlengede arm på kommune- og fylkesnivå i Midt-Norge

1Y)l.(’/i)ndci v/Natuivernfbrbiinc/r’t, Jloåç 21 1.3 GrO iwrlokka, 050,5 Oslo - 17f; 02 - 71 5520 — Fas: 02 - 71 5640

(\-

(C

Oppgaver/virkemidler
Utvildingen av landbruket i mer mijøvennlig retning

er et høyt prioritert område i gjeldene landbrukspolitikk,
og således et av våre viktigste satsingsområder. Våre
viktigste virkemidler er rådgivning, planlegging og for
valtning i nært samarbeid med næringa og miljØvemeta
ten.

Forurensing
Punktutslipp fra siloer og gjødseikjellere er en viktig

forurensingskilde fra landbruket. I 1991 har vii Trønde
lag planlagt utbedring av ca 550 anlegg, og innvilget i alt
25 mill, kr i tilskott til slike miljøtekniske anlegg.

Avrenning av næringssalter og verdifull matjord fra

jordbruksarealene er vår største miljøutfordring. Vi

satser derfor maksimalt på gjØdselpianlegging for å
oppnå en bedre utnyttelse av husdyrgjødsla. Videre
arbeider vi med en registrering av erosjonsutsatte arealer
som grunnlag for gå ut med råd om endra jordarbeidings
praksis.

I tillegg setter vi inn store rådgivningsressurser for å
redusere bruken av plantevernmidler. Vi organiserer
også innsamling av plantevernmiddelrester til destruk
sjon og landbruksplast til resirkulering.

Kulturlandskap
Landbruket disponerer det meste av kulturlandskapet

i landsdelen. Det pålegger derfor landbruket, oss inklu
dert, et stort ansvar for å forvalte denne kulturarven til
beste for kommende generasjoner. Vi ønsker å bidra til
at landskapet blir en viktig ressurs for å styrke nærings
grunnlaget i TrØndelagsbygdene, samtidig som tilgjenge
lighet og opplevelseskvaliteter fremmes. Til dette
formålet forvalter vi betydelige tilskottsmidler.

Ren mat i et rent miljø
Ressursene i landbruksetatene i Trøndelag er rettet

inn mot det mål at vi også i framtida skal få dekket våre
primære behov for ren mat, produsert av levende bygder
i et rent og tiltalende miljø.

HVA MED Å OFRE
INNEKLIMAET
EN TANKE?çVind og tropisk regn tærer bort fruktbarjord

Treplanting beskytter miljøet mot jorderosjon

Solidaritetskomiteen for Nicaragua stØtter,
gjennom bondeorganisasjonen UNAG, et

treplantingsprosjekt i Palcila-dalen. Nå kan
du være med å bevare miljøet i Nicaragua.

Hvert tre koster 10 kroner om minimumskjØp er
5 trær. Vi sender deg til gjengjeld et flott
gavekort laget av grafikeren Firuz Kutal.

Benytt sjansen til å gi dine venner
en julegave utenom det vanlige.

ring

(02) 36 22 00

eller send din stØtte til

Postgironr. 0807.442.4040

Solidaritetskomiteen for Nicaragua,
Fredensborgvn. 39, 0177 OSLO



MIN NATUR I

Min skog
Av RolfSørensen (tekst og fotq)

E
NDELIG FREMME. Som
høye saler åpner skogen sine
mange rom. Jeg går over ter-
skiene og inn. Det er som å
være i et orgelverk av Bach,

tiden opploses endelig og du tror at
slik må livet ha vært i all evighet.

I tunge graner og ranke furuer heng
er blinkende vanndråper ennå igjen fra
det lette sommerregnet på reise over
skogene. Sol og skygger jager på nytt i
sitt evige skogbunnspill. Mosen er
myk, høy og fuktig. Underlige dufter
frigjøres og skjenkes av skogens over
flødighetshorn til meg. Det bhnker
skarpt i storkenebbens fiolette blom
ster, og i nærbilde av linnéas klokker
synes ennå vanndråper som speiler bil
der av gamle trær.

Så sterkt og totalt har jeg aldri opp
levd skogen før. Og jeg undres over om
jeg fortsatt er den samme meg. For dette
stedet er bare til for seg selv. Det er meg
som er gjesten med engangs audiens.

De svære trærne skygger for solen,
men der en gammel grankjempe har lagt
seg til hvile, skapes på nytt åpninger for
lyset, slik at det kan flomme fritt hele
veien fra solen. Rogn, bjørk og osp setter
optimistisk i gang med å strekke ut mot
himmelen, ja, selv blåhærlyngen legger i
vei opp mot himmelhullene uten a kjen
ne at dette ikke kommer til å bære.

Over de myke stubbene leker vinden
i gjøkesyras kloverblad. Grønt, grønt,
grønt... Under ei lita gran vokser fugle
tegi og hengeving og gjemt dypt nede i
skyggene under dem kneiser oiavssta
kens skye blomst. Her er tettegras og
myrhatt. Moite og åkerbær. Og i enden
av et fuktig drag mot nord vokser en
eng av liljekonvaller. Mellom ranke
furuer på østsiden av et lite tjern reiser
lange, vaiende turtstengler seg. Øverst
er blå blomsterkorger som små lykter i
dunkelt lys.

På en flate åpnet av mange faine gra

ner midt inne i skogen, vokser et knip
pe brudesporer. Jeg legger med på
magen for a suge angen av dem.

Slår meg til ro her. Dette er virkelig
som å ha kommet frem. En skog som
passer med mine bilder av hva skog
skal være. Så kanskje dette er hva jeg
har søkt uten å vite. For vissheten om
at en finere skog har jeg aldri sett og at
finere kanskje ikke finnes, gjør at jeg nå
tror letingen kan avsluttes. Dette er et
viktig sted i mitt liv.

På gamle grovbarkede graner synes
spor etter svartspettens meisel. Og inn
til en stor stein ved stien gjennom sko
gen står en gammel løsmarget hulosp
der fem ivrige flaggspett-småttinger
skriker etter mat helt fra det tidlige
morgenlyset åpner skogen.

I mosen, under mosen og oppe på
den, ligger trær som har falt. Enten av
alder, eller fordi det ikke var plass til
dem i kampen om lyset.

Her er sterke furuer med trehundre
årringer og sveklinggraner med syv,
her er plass for dem alle. Her fødes
trær og her dør trær.

Ingen avsagde stubber, ingen hjul
groper der grov metallkjetting har mast
istykker moser og røtter, ingen flater
åpnet av menneskenes jakt etter mer
tom, lønnsomhet. For lønne seg skal
det. For hvem da?

For slagugle og tretåspett? For turt
og hønningblomst? Skal det å leve
være en spekulasjon om hva som løn
ner seg? Vi er det moderne mennesket.

Naturfotografen flolt
Serensen er født i
Oslo i 1945, og bor
na i Fredrikstad.
Jobber sammen med
naturfotografen Jorn
Bøhmer Olsen. Har
utgitt boken
Finnskogene (1981),
totogratert
Trollheimen (1983),
Se Norges
Blomsterdal (1988)
og De tolv arstidene
(1990). Har deltatt pa
utstillingen «Spor» pä
Galleri Fl 5 og div.
utstillinger i inn- og
utland. Produserer
multivisjonsprogram
mer i samarbeid med
komponisten Karsten
Brustad.

Det er vi som burde forstått dette, men
som allikevel ikke forstår at det er så
langt igjen. Det er vi som står utenfor
naturen. Vår tommersult er usolidarisk
med selveste livet.

Vinden leker med tunge graner og
lager knirkesymfonier i tørt trevirke.
Toppmeisen sildrer sine varselrop om
noe den aner. Mot kvelden kommer de
blå skyggene sakte fram bak gran og
furu. Solstriper og flekker farges i gult.
Farges rødt. Vindene spakner og snart
kommer enda en ny natt. Sakte pakker
jeg film, objektiver, kameraer og meka
nisk skrammel. Løfter sekken tungt
over ryggen, og går sakte ut av romme
ne. Ut og tilbake til det jeg vet er virke
ligheten. •
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Nå er vi kjempe-
sinte! Vi var på

•
leir, og på hjem-
veien hadde vi et. natursvin til buss-
sjåfør. Han sto. først med motoren
på i ca. ett kvarter.
Og etterpå i ca. 20
minutter. Han
bare lo av oss da
vi sa at han skulle
slå av. Vi hadde
nettopp lært
«Miljødetektiv
sangen» på leir, og
vi sang den til
ham, så han ble
lei. Vi sa at blade
ne på trærne kom
til å falle av, men
han bare lo hånlig
og sa at de falt jo
av likevel.
Forresten fikk vi
ikke lov til å røre
oss i bussen. Og
han lot sinnet sitt
gå ut over enkelt
personer. Han brå
stoppa også helt
plutselig. Grunnen
var at han skulle
kjefte på en gutt
som hang litt over
stolryggen.

.....
Sprøytet
med gift

Vi var i høst på
bærtur. Etter noen
dager leste vii avi
sa at området var
sprøytet med gift.
Vi reiste da ut
igjen for å sjekke
om det var der vi
hadde plukket.
Det var det heldig
vis ikke, og vi
slapp å kaste bæra,
og pustet lettet ut.

Vi synes det er
tullete å sprøyte
midt i bær-sesong
en! Området var
merket med en
liten plakat som
var vanskelig å
finne. Det synes vi
var dårlig gjort.
Hilsen Bård Erik og
Hanne, øyer

i

satt og jobbet med
avslutningen av
Blekkulf-sidene,

da miljødetektivene
Anders, 7 år, og
Ragnhild, 9 år, kom bra-
sende inn i redaksjonen.
— Hei, vent, ropte de. —

Dere må rydde plass til
en viktig melding til alle
miljødetektiver!

Andpustne fortalte de
, at de hadde tatt en snar

vei gjennom juletre-sko
gen, der kjøpesenteret
Plasthuset Kjøp og Kps
skal bygges. En enor..j
plakat var satt opp der
nå. Den viste bilde av et
butikkanlegg så stort
som fire fotball-baner. I
det ene hjørnet sto en
tykk julenisse og smilte
innsmigrende.

Idet de skulle passere
plakaten, hadde de fått
øye på en underlig skap
ning bak ei tyrirot tett
ved stien. Gubben var
ikke stor, rakk dem så
vidt opp til anorakk-kan
ten, kanskje. Han gned
seg i øynene.

— Hva i huleste juletre
skogen er det der for
noe, peip han, og fekta
mot plakaten. — Her
ner jeg rett før julafte.’
for å spise julegrøten min
i fjøset bak åsen, sånn
som jeg har gjort 387
ganger før. Men den
merkelige fjellveggen har
da ikke stått der før?

Anders og Ragnhild
forklarte at det var ikke
et fjell. Det var en rekla
me-plakat for det nye

kjøpesenteret som skulle
bygges akkurat her.

— Her? skreik nissen,
f’ ( iet var nemlig nisse

var. — Jamen her bor
jo bare elgen, to ekorn,
en gjeng med kjøttmeiser
og jeg. Vi har da ikke
bruk for et sånt kjøpe-
senter, har vi det da?

— Nei, men det er ikke
beregnet på dere. Det er
alle menneskene i
Forbruksby som skulle
være kunder, forklarte

ungene.
— Så de har ingen ste

der de kan kjøpe i de da,
spurte nissen.

Han skjønte ikke helt
hva sånn kjøping betyd
de, men han regnet med
at det hadde noe med
julegrøt eller andre god-
saker å gjøre. Joda.
Ragnhild fortalte at
egentlig var det alt for
mange butikker som det
var. Men folkene som
skulle bygge senteret,

ville at alle
menneskene
skulle ta bilene
sine hit ut til
Juletreskogen
for å handle
isteden.

— Det er det
dummeste jeg
har hørt. Det er
jo akkurat som
å gå over bek

ken etter vann. Noen
måtte jo hjelpe den stak
karen til fornuft, sa nis
sen. Han pekte på jule
nissen på plakaten.

— Det er lettere sagt
enn gjort, svarte Anders.
Sånne kjøpesentere gror
opp som paddehatter
utenfor alle byene nå. Og
julenissen; han brukes til
å få folk til å kjøpe enda
flere ting som de ikke
har bruk for.

— Julenissen! skreik
nissen. — Kaller det bleik
feite bomullstrynet seg
for en nisse? Det er jeg
som er nissen. Jeg og alle
søskenbarna mine som
bor under stubber rundt
omkring i skauen. Vi vil
ha grøt i fjøset hver julaf
ten, og vi vil ha en slutt
på alle kjøpesentere som
bygges der det ikke bor
andre enn oss. I skauen

skal det være ro og fred.
Dere må hjelpe oss å få
slutt dette tullet.

Joda, Anders og
Ragnhild var enige.
— Derfor må du ta med
en notis som forteller
hva nissefar sa til oss, sa
de til Redaksjonen. Så
altså, kjære
miljødetekti
ver: Si fra til
de voksne at
vi ikke treng
er flere
digre, nye
butikk-sen
tere nå.
Det er for
mange
varer å
få kjøpt
som
det
er. • LLJes
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Miljø-dikt
Mange bruker HELE jorden sin en søp

pelplass,
noen tror visst det er en dass.
Politikerne vil nesten bare ha mer industri,
det vil stort sett forurensning gi.
Vi VIL se skog og li.

Hilsen Ole Jakob Løland, Hønefoss
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MILJØDETEKTIVt
Henriette, 7
år, utkiedd
som Blekkulf.

•
•
•
•
•

0
På barnas dag i
Åmli kledde eg
meg ut som
Blekkulf.

Hilsen Hen riette

•
• Hilsen Ingunn & Co.
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Blekkulf
drakt
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Eg heiter Henriette
og er ein 7 år gam
mel miljødetektiv.

0
(Tegning: Rasmus Hansson)
— Julenissen! skreik nissen. — Kaller det bleikfeite bomulistrynet seg for en nisse?

v

i.

iSEKKUS?S
M I LJØDETEI]JER
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Luft og kjærlighet er
greit nok...

• . .men i Grenland er også arbeidsplasser en forutsetning
for trivsel og et godt MILJØ. Industrien slanker seg, og et
stort antall arbeidsplasser er iferd med å forsvinne.

• Stiftelsen VEKST I GRENLAND har som formål å med
virke aktivt til at vi får et attraktivt nærings- og
industriMlLJØ og et utfordrende forsknings- og
høgskoleMlLJØ med stor vekt på MILJøteknologi.
Vi satser på 3000 nye arbeidsplasser innen 1995.

• Bak stiftelsen VEKST I GRENLAND står de fire
Grenlands-kommunene Skien, Porsgrunn,
Bamble og Siljan, NHO-Telemark,
Samorg-Grenland, bankene, Kommunenes Sentral
forbund Telemark og Telemark fylkeskommune.

VI OM TULERER GRENLAND
MED DE GODE MILJØRESUL TA TENE

I Grenland har vi mange miljøproble
mer, derfor er det spesiellt hyggelig når
de positive resultatene blir lagt fram.
Landbruket må også finne seg i å bli
satt i søkelyset. Noen kritiske røster
mener at landbruket i for liten grad er
seg sitt ansvar bevisst.
Til dere kritiske og dere andre, land
bruket i Grenland viser absolutt en klar
holdningsendring. Til nå er det planlagt
tiltak på gårsbruka til en verdi av ca. 13
mill, kr. Disse pengene blir brukt til å
utvide gjødsellager, gjøre disse tett for
å unngå lekkasjer- og bygge anlegg for
oppsamling og lagring av silopressaft,
videre settes det inn store beløp for å
hindre jord i å bli vasket ut.
Miljøproblemer innen landbruket for
svinner ikke på en-to-tre. Men allerede
i dag ser vi store resultater av arbeidet
vårt. F.eks. er høstpløyinga redusert
med bortimot 70% de siste to åra. Li
kevel vet vi at det vil ta år før vi er helt
ajour.
Det er vårt oppriktige håp at du i framti

Elkem
PEA

VISATSER PÅ MILJØ
Det har vært sterk nedgang av PAH (tjærestoffer) i blåskjell

fra Grenlandsfjordene de siste årene (SFT årsmelding).
‘“v p*,vv båI&
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250

Çjçnnomførte miljøtiltak
20.0

95% reduksjon av partikkelutslipp —.

til vann.
15,0

10,0

Framtidige tiltak 1992 - 93
5

— Forbedre rensing av utslipp fra
vannrense anleggene

0.0

— Anlegg for å ta hånd om stØvut- Årlig utslipp av PAH fra Elkem a/s PEA.

slipp fra tapping av ovner og ma
terialhåndtering.

Kilde: Miljørapp. 1990
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Årlig utslipp av PAHfra Elkem a/s PEA og inedian (middeltall) PAH-konsentrasjon i bla

skje!! ved Brevik, Helgeroa og ved Kreppa utenfor Kragerø. Resultatene er usikre p.g. a store

variasjoner gjennom året, men viser klart en fallende tendens. (Kilde: SF1’)

da skal slippe å lese i avisene om
arealavrenning, siloutslipp og
spredning av husdyrgjødsel uten
om vekstsesongen. Alt dette dreier
seg ikke bare om penger, men det
har også med holdning å gjøre.

Grenlandsbøndene er seg sitt an
svar bevisst også når det gjelder
miljøspørsmål. Nye investeringer er
planlagt til BESTE FOR DEG, OSS
OG MILJØET.

FYLKESLANDBRUKSKONTORET I TELEMARK

t

I
UNION

NORIVEWS
•SataseIskqo

Vekst i Greriland, Fyl..



Ny kunnskap og ny teknologi gjør det mulig å nå
nye mål også på dette området.

I siste halvdel av 1970-årene ble utslippcne fra
Hydro Porsgrunn i gjennomsnitt redusert med 90
prosent. FØrste halvdel av 1980-årene varpreget av
konsolidering etter 1. generasjons miljØtiltak. Er
faringene, forskning og utvikling ga grunnlag for
nye tiltak.

Ved Hydro Porsgrunn er det de siste årene brukt
flere hundre millioner kroner på rene miljø-
investeringer. Det gjelder bl.a. anlegg for rensing
av dioksiner til vann og luft, samt renseanlegg for
nitrogen til vann og støvrenseanlegg.

Ny teknologi i nye fabrikker representerer re-

gelmessig betydelige miljømessige framskritt, som
f.eks. den nye salpetersyrefabrikken, en investe
ring på omlag 700 millioner kroner. Tilsvarende
effekt vil en også få ved bygging av ny PVC
fabrikk på Rafncs til erstatning for den eldste PVC
produksjonen på HerØya. -

Ved Hydro Rafncs fikk en fra starten i 1977/78
strenge utslippskrav. Omlag 10 pst. av anleggs
midlene på 3,5 milliarder kroner ble brukt til
miljøinstallasjoner.

Avløpsvann og avgasser fra prosessene blir
behandlet i egne renseanlegg, mens avfallct fra
renseanleggene legges på eget godkjent deponi.

Jordskjelvet som ram
met India i slutten av
oktober kan sette en
stopper for det som
skulle bli Asias største
demning, Tehri-dam
men i Garhwal i
Himalaya. Ironisk nok
var jordskjelvfaren et av
de viktigste argumente
ne mot demningen.
Byggearbeidene hadde på
gått i snart 20 år da jordskjel
vet korn, og minst I 000
mennesker ble drept. Bygg
ingen av selve Tehri-dem
ningen, 260 meter høy og
blant verdens seks største,

_skulle snart ta til. Blir plane

) e realisert vil omlag
100 000 mennesker i 113
landsbyer matte tvangs
flyttes og et område dobbelt
så stort som Oslo fylke leg
ges under vann. Men nå rei
ses kravet om stans i bygge-
planene med ny tyngde.

Eksperter både i og uten
for India har advart mot
jordskjelvfaren. Anlegget
var ikke konstruert for å tåle
jordskjelv over 7.2 på Rich
ters skala, mens lndia to
ganger i dette irhundret har
opplevd jordskjelv som har
passert 8-tallet. Demningen
var dessuten plassert nær
motepunktet mellom den

• KNUT ARE
TVEDT

Den grønne bølgen har
nidd bibliotekene.
Mange folkebibliotek
samler ni litteratur om
natur- og miljuvern i
egne avdelinger.
Bærum l3ibliotvks iiliil i
Sandvika er vi i v (IL hi bli
tekene som ha v i il sin igin
«miljokrok>. I hr er lvi nn
let over 300 litler; ikki hni
bøker, men også iidsskriikr,
brosjyrer, lysbikhsirivr og
videoer.

Biblioteket har i in lii
materialet ut fra sine giie

curasiske og den indiske
jordplate, og enkelte seismo
loger frykter at vekten av tre
milliarder kubikkmeter vann
i demningen i seg selv kan
utlose jord skjelv.

Bare ett år før jordskjelvet
hadde den indiske høyeste-
retten avvist en henvendelse
fra innhyggerne i Tehri om å
stoppe damprosjektet fordi
regjeringen ikke hadde lagt
stor nok vekt på jordskjelv—
faren i regionen.

Miljøvernerne har kjem
pet mot demningen i mange
år. Grasrotbevegelsen Chip
ko og Sunderlal Bahaguna
har stått i spissen for kam
pen. Bahaguna har sagt at
han vil gå under med vann
massene riar demningen fyl
les. Rapportene etter jord
skjelvet forteller at Baha
gunas hus var blant de som
jordskjelvet la i ruiner. •

SEIER? Miljøforkjem
peren Sunderlal
Bahaguna har sagt at
han vil gå under med
vannmassene når
gigant-demningen i
Tehri fylles med vann.
Nå kan det hende at
hele Tehri-prosjektet
stanses. (Foto: Bjørg
Engdahi)

staten og kommunene driver
i fellesskap. Prosjektieder
Arnfinn Aabo forteller at
miljobiblioteket er et samar
beid mellom skole- og folke
bibliotekene. I Bærum er
miljobiblioteket finansiert
gjennom programmet Miljø
vern i kommunene (MIK),
og skal fra 1992 gå inn som
en del av den vanlige bihlio
tekdriften. I Alesund er et
miljobibliotek finansiert
gjennom arbeid-for-trygd
prosjektet.

Erfaringene er svært gode
fra de hibliotekene som har
innført «miljøkrok». Biblio—
iuksentralen håper at flere
kommuner etter hvert vil eta—
bkrv liknende ordninger. •

Jordskjelv stopper Asias største demning?

Hydro Porsgrunn og Hydro Rafnes (i bakgrunnen) har nær 4.400 ansatte, og hadde en omsetning 11990pvel 7,5

milliarder kroner. Det aller meste av produksjonen går til eksport. Hydro Porsgrunn lager gjødselprodukter,

magnesium metall og PVC-plast, og har konsernenheter innen forskning, engineering og data. De petrokjemiske

anleggene på Rafnesforedler våtgassfra Nord.sjøen til plasiproduksjonen på RØnningen (Statoil) og HerØya.

Hydro i Grenland:

Miljøsatsing gir resultater
Miljø og sikkerhet er blant de prioriterte oppgavene innen Norsk Hydro. Målet er å bli blant de

fremste på dette feltet. Det betyr at vi vil vise ansvar for mennesker, natur og miljø. Hydro i

Grenland kan allerede vise til gode resultater, og arbeider aktivt for fortsatte forbedringer.

BiblÈotek med miljøkrok

resultater som bI.a. forteller at det ikke er mer helseskadelig å bo i Grenland
enn andre steder (den offentlige Helseundersøkelsen 1991).

samlinger, supplert med
lokalt stoff og tilsendt stoff
fra en rekke organisasjoner,
forteller bibliotekar Turid
ørstad.

— Samlet på ett sted blir
natur- og miljolitteraturen
lettere tilgjengelig for publi
kum. Det merker vi pä
besøkstallene, sier hun.

Biblioteket prøver å til
fredsstille behovene lokalt.
I landeishøyskolen BI ligger
tør eksempel like i nærheten,
og nivalget av miljolitteratur
er Jerior ogsa tilpasset stu—
(liliteili den ii.

I )ei llihIioItksinlralvn
«i mi ho sitt i gi’, iiiisi,kn—

111111 iiiljohilmIjmiJ.. miii_

er il «irviL (iil’iIi 50111
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Av dyr og plan
ter som bevisst
eller uten vitende
er innført til
Storbritannia, er
det anslått at 10
prosent har eta
blert seg, og en
prosent har likt
seg sa godt at de
har fått «pest»-sta
tus. Slikt maner
fram en sunn
skepsis til å flytte
på arter.

Det at levendekommer. liv tilpasser seg de

• • • • • • • forholdene det til
bys, er selve evolu

sjonen. Og siden de naturgitte forholdene
knapt er like to steder pa kloden, finnes det et
helt uforstaelig stort antall arter av levende liv.
Vi har et sted mellom 10 millioner og 80 milli
oner forskjellige arter av levende organismer
på jorda. Usikkerheten i en slik angivelse er
stor, og det faktiske tallet varierer selvsagt.

Men mi reduseres artsmangfoldet. Vi kan
regne med at i størrelsesorden 100 arter for
svinner hver eneste dag. Det betyr at det
genetiske materialet de bærer i seg, gar tapt,
og ikke kan gjenskapes. Ingen moderne gen
teknologi kan snekre en brontosaurus.

TIL ALLE TIDER har nye arter oppstatt
mens andre har forsvunnet. Men i dag for
svinner selvstendige arter et sted mellom 100
og 10 000 ganger så fort som for noen hun
dre år siden. Arsaken er det moderne men
neskets aktivitet. Regnskoger hogges.

Miljø- og

energifakta

Dette er en fagbok for alle
som er intressert i miljø- og energispørsmål.

Boken forteller om ulike miljØeffekter
knyttet til energiomforming og energioverføring.

Boken brukes både i kurssammenheng og
av mange i det daglige arbeidet innen energiforsyningen.

KRONIKK

Fri flyt av gener
Av Karen Johanne Baalsrud

Over 1300 eksemplar er solgt.

%\\N j©

NORGES ENERGIVEAKFORSUNO

Norges Energiverkforbund
Gaustadalléen 30 D
Postboks 74 Blindern
0314 Oslo

Telefon (02)69 58 70
Telefax (02) 60 26 93

Norges Energiverkforbund er interesseorganisasjon for 230 private og offentlige

bedrifter innen energiforsyningen. Hovedoppgaven er a ivareta eiernes interesser i

energipolitiske, tekniske, Økonomiske og administrative spØrsmal.

rBestillingskupong:
(Norges Energiverkforbund, PB. 74- Blindern, 0314 Oslo)
Ja jeg bestiller tk. «Miljø- og energifakta».
Pris kr250,-, Porto og mva. kommer i tillegg.

I Navn

I Firm

Adresse

Signatur

Koralirev forsvinner. Våtmarker tørrlegges.
Det er nettopp i de mest produktive og arts
rike områdene vi herjer mest.

Nå er vi altsa pa den ene siden redd for at
artsrikdommer skal gå tapt. Pa den andre
siden får vi en slags «genetisk forurensning»
som følge av at planter, dyr og mikroorga
nismer følger med som nissur på lasset nå i
transportalderen. Genbanker, heter det da.
Botaniske hager! Men vi vil ikke først og
fremst ha noe museum av gamle arter, selv
om det i noen tilfeller er riktig å opprette
genbanker eller fryse ned sæd av truete hus
dyrraser.

Nei, det er gjennom dagliglivets bruk at
mangfoldet skal bevares. Sagt motsatt er det
noe usunt ved menneskelig virksomhet som
forfiater artsrikdomrnen.

For praktisk norsk politikk betyr dette at

J
disse EØS-tider er transport blitt et
gode i seg selv. Det fører for eksempel
til at vi i perioder frakter flere tonn
død laks enn levende mennesker med
fly over Atlanteren.

Stedegne dyr og planter flytter også.
Norske kyr har vært u-hjelp til Afrika, og den
grønne revolusjon skulle bringe produktive
kornsorter til sultende mennesker. Nå lokker
en del genteknologer med at sult kan avver
ges bare de får spleisa noe riktig effektivt.

Hvordan går det når gener flytter til nye
himmeistrøk, og til forhold de ikke er skapt
for? Vi kan hente erfaringskunnskap fra bo
tanikken. Pa et øysamfunn som New
Zealand er omtrent halvparten av alle fore
kommende arter innført. De har med andre
ord trivdes bra, enda de ikke har vært
«laget» for stedet.

.......

Biodi
versitet
blir den
store miljø-
saken i

,-*ida som

“Ikke bare
utslipp”

jordbruk og skog
bruk ma være
flerbruk, og gi
rom for de mange
nyansene som pri
m æ r næringen e
har tradisjon for i
Norge. Ikke to
dalfører er like.

Sett i litt større
målestokk kan vi
si at dersom gen
teknologisk indus
tri etterhvert
forfiater sakorn
markedet og hus
dyrrasene, er det
usunt.

Kommunenes og de kommuneansattes
eget livs- og pensjonsforsikringsselskap:
• Pensjoner (Alders-, uføre-, ektefelle- og barnepensjoner).
• Skattefri engangserstatning ved død (HK § 10).
• Skattefri engangserstatning ved ulykke (HK § 11).

Kommunenes og de kommuneansattes
egen tinansieringsinstitusjon:
• Kommunelån.
• Boliglån med gjeldsreduksjon ved død.

Administrasjon av Norsk Pasientskadeerstatning.
Veiledningstjeneste i skadeforsikringsspørsmal.

Kommunal Landspensjonskasse /Karl Johansgt. 41 B. Postboks 1733— Vika —0121 Oslo 1

Telefon: (02) 20 60 11

Ingen
moderne
gentekno
logi kan
snekre en
bronto
saurus.

Karen Johanne Baalsrud
er nestleder Naturvern-
forbundet, og sitter i
Sosialdepartementets
bioteknologinemnd.

Dette er tittelen på en spesiell utgave av Hydro’s popu

lære “Profil Magasin”, denne gang med et tema som blir

stadig mer aktuelt - miljø. Hydro tar industriens miljøpro
blenter alvorlig, og “Ikke bare utslipp” forteller om de
mange tiltak som selskapet har satt i verk for å oppnå et
bedre industrimiljø såvel i Norge som i utlandet. Bruk

kupongen til å bestille et eller flere eksemplarer - gjerne
et helt klassesett.

HYDRO
Informasjon og Samfunnskoritakt
Norsk Hydro a.s
0240 Oslo 2

Jeg Ønsker tilsendt:

________

eks. av “Ikke bare utslipp”

norsk engelsk fransk tysk

Adresse:

BIODIVERSITET, ET MANGFOLD av leven
de liv, kommer til a bli den store miljøsaken i
tida som kommer. Nar menneskene i sin
uforstand presser naturgrunnlaget mot tale-
grenser, er det mangfoldets stabilitet og vari
asjon det kommer an på.

Ute i den store verden arbeides det med
en internasjonal konvensjon om biodiversitet
som skal være ferdig til Brasilkonferansen i
1992. U-land og i-land snakker delvis hvert
sitt sprak. Noen sitter med ustyrtelige meng
der gener, andre med ustyrtelige mengder
penger — det er selvfølgelig mye annet enn
biologi det skal forhandles om.

Ingen konvensjon kan ersatte det tradi
sjonsrike samspillet mellom arten menneske
og dens omgivelser. Det gjelder i urbefolk
ningsområder pa Ny Guinea, og det gjelder i
Hallingdal. I
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Den europeiske vindkraft
foreningen, FWEA, har lan
sert en plan for å øke bruken
av vindkraft i EF-landene.
Vindkraften kan stå for 10
prosent av Europas el-pro
duksjon innen 2030, mener
EWEA, og skisserer hva som
må til for å oppfylle dette
målet. Det viktigste er at
vindkraft må inkluderes i
den langsiktige energiplan
leggingen, at kraftprisene
inkluderer miljøkostnadene,
slik at de virkelige kostnade
ne ved ulike energiformer
kan sammenliknes, og at
forskningen og utviklingen
av vindkraften fortsetter.

I dag er ikke vindkraft
med verken i EFs kortsiktige

eller langsiktige energistra
tegi. Men den bebudede
energiavgiften vil bli svært
viktig for å gjøre vindkraften
konkurransedyktig, mener
EWEA.

Seks land i EF har satt seg
mål for vindkraft-produksjo
nen innen år 2000. Danmark
har det mest ambisiøse
målet; ti prosent vindkraft
innen århundreskiftet. •

1flILJØ-

ARBOKA
Redigert av
Carlo Aall og Erik Solheim

Vindkratt for
Europa

Vindkraft må med i
den langsiktige ener
gi-planleggingen.

NORSK INSTITUTT
FOR LUFTFORSKNING
Elvegt. 52,
2001 LILLESTRØM

Vi støtter Naturvernforbundet

n
NORSK SPESIAL OLJE
KIpaVeien I
Potbok 3032, Kar3bo
1501 Moss

TIf. (09)256033

Norfolier
Norfolier as & co
Datterselskap av NS Fjeldhammer Brug
Postboks 85, 1473 Skårer
Telefon: (02) 97 94 00

ROSS
ffih

Ledende norsk eier og operatør

av borerigger

Sikkerhet Kvalitet Soliditet

SI0GSJØTSEL
I EN UTSLIPPSTID
BirgeiBraad1aM Per A. Rognerud

En fag odebttbok sopi’beskriver hovedgrunnene til
at skog dør av surt regn og hva yi kart bruiav
botemidlèr.
Et samarbeid meliQin det norske skogselskapog

Østfold.
.,

Boken kan kjøpeshos: eller:

IIatiiru

Naturvernforhundet Østfold
..IlIII WI

Postboks2ll3,
Grünerløkka
Til. 02171 55 20

Postboks 1151,
1631 Fredrikstad
Til.: 09/31 4980

Pris kr. 80,-

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

industribedrift.

Tillitsskapende miljøvern
anstrengelser fremmer

— De ansattes trivsel
— Medarbeidernes respekt for verdier

— Bedriftens prositive forhold
til omverdenen

PåRaufoss erMi(jøvern et
Moment iMarkedsføringen

Rau,ss%

Miljøstatus • Miljøjuss • Miljøpolitikk
MiljØprisar og Miljøtiltak
Miljøadresser • Register

“Et viktig verktøy for folk som er opptatt av hva som
skjer med miljøet rundt seg, og ikke miiist er interessert
i å gi et bidrag til å bedre det.’ AKTUELT PERSPEKTIV

.‘

Det Norske Samlaget, Boks 4672 Sofienbcrg, 0506 OSLO

Ja, eg vil bli fast lesar av MIIFJØARBOKA /iïi og nu’d 19....- utgâva.

NaTOS

AdrS’i4

POSLIII,TTIIIu’r og —o(ad

Kr228,00 Samlaget
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Ros og ris, innfall og
utfall. Vi tar gjerne i

11entil å kutte innlegg.

mot brev fra leserne,
0 men forbeholder oss ret

klingen
Barn og miljø
— i kvardagen

Siste nummer av Natur & Miljø hadde ein
stor artikkel «Skal barna redde miljøet?», i
den sensasjonsrike stilen bladet har lagt seg
til her og der i det siste. Vi fekk historier om
barn som vart mobba i barnehagen fordi de
vart frakta i bil, eller som vart avhoyrt om
kva vaskepulver-merke som var i bruk hei
mc. Ekspertane uttala seg:
Barnehagestyraren, prosjektleiaren,
Barneombodet, Blekkulfklubb-sjefen og psy
kologen (dci fleste av dci menn). Ei gruppe
var ikkje med i biletet: Foreldra, for ikkje a
nemne modrene. Etter rettare sagt: Dci var
indirekte med, som motparten, den passivi
teten som miljomedvitet må slåst imot.

Spørsmålet vart då: Skal ungane bli tilført
eit nytt medvit utanifrå, gjennom ekspertise
i skole, barnehage, Blekkulf osfr.? Eller er
dette eit uttillateleg inngrep mot barna? Men
dette blir ei noko einsidig problemstilling.

Når vi er handlingslamma i miljosaker,
heng det vel ikkje sjeldan saman med at vi
har to slags moral, den private til dagleg
bruk, og den vi har fått «i stort»: Eg har bruk
for bil, men eg er då imot biltrafikken. Ser
ein naturmedvitet hos barna som ein kamp
mellom det slove livet heime og dci rette
prinsippa som må tilforast, så forsterker ein
denne splittinga også hos ungane.

Det betyr ikkje at ikkje arbeidet med mil
jointeresse i barnehage og Blekkulf osv, er
flott, og kan kvikke opp miljointeressa i hei
men og mellom kameratane. Det er berre det
at miljomedvitet bor ha grobunn i hc’zlc’
daglt’glivet. Og då spørs det korleis samfun
net og den einskilde kan legge forholda til
rettes for oppveksteren. Eit dome: Er det
mogleg å gå eller sykle med ungane for å
handle, så ein blir kjent med sneglar og
skjur-reir etter vegen til ulike årstider?

Fleire sider heng samen: Fellesskap mel
lom barn og vaksne i dci daglege gjeremåla,
eit lågare forbruk og tilgang på dci nære
tinga i naturen, for barn og vaksne. Dette er
ikkje nytt, og slett ikkje uproblematisk, styr
te og pressa av pengane og klokka som vi
alle er. Og mange stader i byane kan det
være vanskeleg nok å finne sneglar. Men det
ville vore artig å lese om slikt i Natur &
Miljø: Reportasjar frå alminnelege folk,
vaksne og barn, med ulike idear, problem og
måtar å forhalde seg til miljøet på — i kvar
dagen.

Mcd hcisiug lc’sar
Virctoi ved I omunden. Foto: Jens 0. Hagen, Drevsjo.
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sangkort

Du får et medlemskap i Naturvernforbundet som
gave fra meg. MedIemskaâf gjelder for 1992 og du vil få seks
nummer av Natur & Miljø àg Naturvernforbundets Lille Grønne
tindt i posten.

J,. 4%

.Mangehilsenerfra

BES11LJJNG GAVMDLEMSA
Fyll ut og send inn bestillingskupongen
til Naturvernforbundet. Sett samtidig
medlemskontingenten inn på postgiro

MOUAKER:

NAVN:

ADR.:

POSTN R./STED:

G IVER:

NAVN:

ADR..

‘.-

u

nr. 0804 2368785. På postgiroen skriver
du mottagerens navn og at det gjelder
GAVEMEDLEM 92.

MOTrAKER:

NAVN:

ADR.:

i Norge.
Porto er

Kan sendes
ufrankert

betalt. [
I

POSTN R.ISTE D:

SVARSENDING
Avtalenr.: 109000/5Pb

MEDLEMSNR.:

__________

I
NATURVERN
FORBUNDET

I

JEG ØNSKER MEG
VERVEPREM I EN R.:

______

Grünerløkka postkontor
0505 Oslo

POSTN R./STED:


