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NATURVERN
TIV FORBUNDET
Postboks 2113 Grüirlokko,
0505 OSLO. Norge.

Medlemskontingent i
Norges Naturvernforbund:
Personlig medlem: (inkl. Natur
& Miljø) kr. 200,— Pensjonister:
(inkl. Natur & Miljø) kr. 100,-
Livsvarig medlemskap: kr.
4000,- Bedriftsmedlemskap:
kr. 1500,-
Medlemmer av Norges
Naturvernforbund er automa
tisk medlem av det fylkes- og
lokallag vedkommende sokner
til.

Europeisk
miljøfarse
• • EFs niiljll ernninis—
tre hacfck sitt høstmote
nylig, og greide helkr
ikke cknne gang i bli
enige om hor ckt euro—
iske mil jøl )yraet (EFA)
skal ligge. Dermed star
den i re.i rige I ;lrserl i fare
for a bli en tragedie, I )en
nr inglenck lokliserings—
beslutningen blokkerer
iii innen pl;inltgging av
byraets aktiviteter.

Årets miljø-
journalist
I I John ‘s idil fra avi—
stii ‘[‘he Cuardian
1.iret sol’n arets miljo—

)1i rna I ist i Storl rit inni i.

\visen The md pem lent
ble imticlig kant til
•tt’ets inilji iav is. I
prisutdelingene slar den
britiske stillelsen Medi;i
N.ilui’.i.

Økologisk
ugress
• I Nesten (i l° il

:i’. 1)1 incler si )i li leggi i

( )lil til økt )l( )gisl li ni
bruk sliter med 5k i

nheidslel:ismniiii
nlye ugress. I )a rI ig i if
IlOfili og gjotlsell mai ii

ringen er i igs.m va i isli I g
lor mange av dem s( in
har deltatt i sl)orliiiiiller
sokelsen ti I Ni irl\ senter
lom ()kOli )f’,ISls l;niill’,riils.

Und.’r immileggingen i
halv pa ‘lei :i v I s i i rlene
hatt g )d lijel P av k ille—
ger som allerede driver
ik 1 i )glsk (.1 (i m’rlvett ).

Apedrap
hindret
• • Skarpe pri pesler har
hindret et riederlandsk
h irskningsinstitutt i a
drepe sine tors iksdvr.
Insi il til I l( )r i mivendt
i’:itli )hi( )l( igi og ilillimUn( i—

li )gi h:n’ I 20 ;iper til
bruk i forskningen. Noen

ii I .mlmsitte liii,ilk’

ii sine ni li instiiniiel

l)ii’,’iiI .i

iii

\i’lirii,i’iiii’,lmiiiilei har
mm_i I mlii li i liiiiiiimi’mi.
I \i’ Si jiIiIiI

Resirkulert TV
• I I iii Li i mulig .i

lsiilei’m fji’rimsvuisapp.ur.iler
0 lmli( l iol,i_ei )‘,‘iiti i

5,111111 li. ( )nlf i mt 51)10

pi pir g ghiss. I Nu ni )rl—

tililiia har elekti inikk—
industrien nedsatt en
kon’iite for a urdere
resirkulering av elektrc
niske a I il )arat er. I tvert ar
lover hiitene seks millio
ner apparater, fra stereo—
anlegg til k( pimaskiner,
pa dynga. Dermed liives
muiati_’ria ler verdt I )Ver ‘—il Il)

mm ulik )ner kroner. siiimm
gol, k iper. p1 a si i

glass. l(esirkiilerin:_sii
luridresav lavt ivlillsav—
gifter. I Nev Ni ‘mi mmi si i
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TAIGA: Den nordlçe halvknles siste ,‘illmarke,; taigen, tru—
es av hard hogst. Et izork selskap er blant de SOlil har kas
tet sine øyne på de enorme, urørte skogene øst i Sibir 4—10

MIU0RETTSAK: For /ørste gang er personer tiltalt /or itlov
lig industrrureizsniizg. To ledere ved Saiida smelteverk
risikerer to års /iigsc’I .15

— Jeg kan forsikre våre norske venner om it hut i’ knlttverket er

sikkerheten i de beste hender.

MIU0KRIM: Mil/ølovhryterne går som regel fri, til tross fin-
at Riksadvokaten harprioritert m il/økrim inalitet.16—1B

DØDELIG LUFT: I Santiago dør ini;istfrni barn årlig av
lufl/riirensninge;i. 19

Jorden ru i idi

Leder
Skog mer enn tØmmer

N
orge I tar ild ri li itt ber eller her I re sk( ig

enn nm, hevder skogbrtikets kulk, og
Ixerekriltii. skotbruk er rett og slett

ikke i hogge mer enn tilveksten. Men blant
folk flest øker erkjennelsen av at skog er mer
enn tømmer, og at bvreki’al’tig skogbruk
handler om mer enn hvor mange trer som
felles. Artsmuiangfoldet i naturen skal bevares,
og et b:erekraftig skogbruk ma ta hensyn til
jol’dsmonn, annm’essurser og klima.

Forskning ‘ iser at mv ‘1893 truede plante—
og dyrearter i Norge, er S98 knttet til skog.
Det er na klart at verneplanen for b:tmskog
ikke er stor nok a sikre fm’amtida kar disse
irtene. Den er heller ikke stor nok til i dekke
typiske og sjeldne trekk i norsk barskog for—
o rig. Vernepl;inen mi lolgelig eitvides. men
vi trenger ogsa en egen verneplan for truede

arter. Like viktig er det at skogene som ikke) I 4 ‘r med i verneplanen drives p1 en okologisk
.ursvarlig mate. Memt ogsa her det stort sprik

mellom kugre ord og det lovverk som skal
beskytte naturen. Truede arter og viktige
biotoper har svak eller ingen beskyttelse.

Skogloen er i praksis ei-i trelo, som angir

hvordan skogen skal tbrvaltes mcdl sikte pi
storst memlig produksjon og økonomisk cml—

bytte. Hensynet til planter. dyr og friluftsliv er

u nde r( 11(1 net c ki mc m ien . Fri het u lider i miss mr,

er stikkordet. Skogeierne skal selv ta (le rmod—
endige hensyn.

\æringens egne talsmenn gjør det anske—
lig for ernesiden a tro at dette ansvaret tas

il orlig nok. nar de ikke engang godtar de
fol’skningsdatl som hnnes om’n biologiske

verdier i skogen. Sam’ntidig ser vi at vernever—
dige skoger som ikke ble mcdl ‘ erneplanen
pi grunn av de trange rammene, hogges sa
snart de er frigitt.

lntern:msjonalt øker oppmerksomheten Ol-ii

-Ï le nordlige barskogene. En «regnskogaksjon»

0 ( Nr disse skogene er i emning.
Det dannes all il nser mellom mil joorga nisa—

sjoner i landene (ler skogen hogges og (ler

t mnimer og papir k)l’liru kes. ForbrLikem’e i

Eeml’opa og andie steder vil fl beskjed OlYt

hvorvidt v-irene de kj lper kommer fri skoger
soi’n er drevet pa en virkelig ba’rekraf’tig nmate.
De blir ogsa oppfordret til a redemsem’e papirk)r—
bruke’t og kjope mer resirkulert materiale.

For norsk skogbruk er en slik aksjon ikke
bare cmi trussel. De liur ogsa en mulighet til :1

skaffe seg konkurransefortrinn i et stadig mer
miljøbe isst marked, dersom de tar utfor—

dringen om a drive skogen p1 en barekraftig
InIte p:t ak or.

SURE SKOLEDAGER: I 12 land deltar 120 000 elever i
Naturveru/oii,undetspros/ekt 1110/ .S1(P nedbør Vi bar møtt
Petr, Michal og Kam ila i Praha. 20—21

Naturvernforbundets fylkeslag:
Naturvernforbundet i Østfold: Leder

Tore Hoeli. Kontor: Ferjestedsveien 5,
Boks 1151. 1631 Gamle Fredrkstad,

tif. 09 314980 • Natuniernforbundet i

Oslo og Akershus: Leder Eystein
Huseby. Kontor: Maridalsveien 120,
0461 Oslo, til. 02 383520
Naturvern forbundet i Hedrnark: Leder
Arne Tronstad, tlf. p. 064 60335.
Kontor: Soigrvn. 151, 2400 Elverum.
til. & tas 064 16330
Naturvernforbundet i Oppland: Leder
Knut Sterud, Kontor: Fåberggt. 106.
Boks 454, 2601 Limiehammer. tlf 062
60081 • Naturvernforbundet i

Buskerud: Leder Even Woldstad
Hansen, tif, p. 03 761535, 3322
Darbu • Naturvernforbundet i Vestfold:
Leder Ragnhild Trosby. vikvn. 3180
Nykirke, tlf p. 033 78514
Naturvern forbundet i Telemark:
Kontaktperson: Finn Helge Røe. til. p.
03 530078. Boks 85, 3700 Skien
Naturvern forbundet i Ausi-Agrler: Leder
Stig Oisen. tIf. p.
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L’fl, eller det
b )reale harsk )g—
heltet, strekker
seg SI ull et gront
skjerf rundt hele

den nordlige halvkule. Den
utgj( ur en tredel av ju rdas
sk( )gareal. Gran er det ‘vanlig
ste I reslaget i taigal )eltet, men
ogsa furu, lerk og hardk re
løvtrær er vanlige. StIv om
artene ikke nt tdvendigvis er
(le samme i sord—Amerika
S( )1 fl i I Li r( P’ ( >g Xii i r. er de
na’rt beslektet.

I skyggen av rt’gnsk( gde
hatten har innh uggelle i de
nI )rdlige I )arsk( )gu’ne skutt
kurt. i )rivkralten er en øken
de etterspt ursel etter papir og
tt 111111 ler, nuen sk )gene trues
ogsa av fl )rurensnlng. veihyg—
ging, oljeh mring og vannkraft—
pr( usjekter. Enkelte land, som
i Skandinavia. satser mye pa

plante fly skog, men ingen
kull Lirsku g kan male seg med
ursk( ugens i )i( )l( ugiske rikd )m
eller uk( )l( giske betydning.

Ogsa i debatten om sko—
gens rolle i klima—
san lille ni leilg,
har det mest
‘v art loku—
seil p;m

trope—
skoge
ne.
Mindre
kjent er
det at du’
nordii”u’

0
skogu’nu’
per dekar
kan lagre vel
sa mye karhon,
den viktigste dri’vhusgas—
sen, soin de tropiske skoge
ne. Enkelte kurskere mener at
de boreale skogene kan
utgju ure 5k urstu’parten av ver

dens «karlonsluk». og at sa
mnvu’ S( >111 ‘iO 000 millioner
ta )nn karl x un kan vare I jun—
det bare i de sihirske skoge—
ne. ‘I’il saunmenlikning regner
man med at 50 000 tonn er
bundet i sk ugene i Amazo—
nas.

I lun mpa er praktisk talt
alle de opprinnelige skogene
borte, og erstattet av en
industriskog med et latall
aller. I Canada og Russland
finnes det fl urtsatt vidstrakte,
uberu Ille oinrader — 01111 rent
halvparten av disse skogarea—
lene har ikke vart utsatt for
511 urre inngrep. I )e na’rmnuste

arenu’ vil avgj tre skjul men til
disse naturck ukunuentene.

CANADA
Den nordlige halvkules Brasil

kaller kanadiske miljt )vernere

landet sitt. De anklager egne
myndigheter for dobieltmnoral

nar (le 0\ft’ a hjelpe
Brasil til a (mye

a re kraftig

skog hr tmk.
For (len
sto rs til t ‘
snaLlll( ug—

sten som
rase rer
1 an d et s

nat ursk >—

ger kan
knapt kal

les bare
kraftig, I )e sis

te ti arene er et
areal tilsvarende I Jn—

garn i størrelse (mer enn 15 000
kvadratkilometer) snaul li gd.

— Vi trenger ‘ru mot lihisering
som den vi har hatt for regn—
skogen i Brasil, og vi ber alle
land om a hjelpe oss. Canada
har fremdeles noe av den
fineste vi Ilmarken i verden,

men vi har bare ku ar pa ‘i. red—
de den, sier Colleen M(’Crory
i Valhalla Wilderness Souiety,
en liten gruppe i British Co—
lunihia som i 17 ar har kjemn—
pet mot ødeleggelse av sko
gen.

Kraftig vekst i Canadas tre—
niasseindustri, med planlagte
Ln’v esteringer til 1.3,2 milliarder
dollar, eller omlag 80 milhiar—
(ler norske kroner, kan ta
knekken pa landets siste vill—
marker. Nesten 100 prosent av
Canadas milest pr( dukti’v’v I )ar—

skoger er na lorpaktet Is urt i
20 ars—avtalei’, og snaugluog—

sten vil økt’ u’ttu’rluvert som nye
tremasselabrikker kommer i
drift, frykter MeCm’ory.

Avskoging og erosjon
Noen omrader er allerede av—
skoget for alltid. I ler er det til—
plantet l)ade tre, fire og fl’m
ganger uten hell. I )er det lyk
kes a ku tra’rne til a vokse opp.

i1 im- resultatet treplant asjer.
Mange planter og dyr 5( urn er
viktige i økosysteunet er borte.
Og fordi tnerne ja disse plan—
tasjene er er svart ensartede
bade genetisk og i alderssam—
mnens’lning, ur de svart sar—
bare for insektangrep eller
sykdc >111.

Mange steder skaper snau—
lum gsten u’r( usjm un og j )rdskred,
elver t ilslanumes og drikke—
vann fl )rurenses. Omlag
100 000 indianere og niestiser
er avhengige av skogen.
Mange av dem har 5k )re
niengder unil jøgif ter i seg for—
(li de spiser fisk fl nmrenset av
utslippene fra tremassefahrik—
kene. Slik er bade deres helse
og levesett truet.

I talvpart en av all h( )gst i
Canada skjer i I tritish Colum—
bim, og avskogingen skjer i ni—
sende tetflp(). Det finnes ingen
lovgiving sonm regulerer skog
drif ten eller beskytter truede
aller.

— Tommerselskapene driver
ut skogen nmu’d stor prufitt,
mens overskuddet fl)r en stor

RASERT: Skogsbilveier og
enorme hogstflater domine

rer landskapet vest for
Mount Samt Helens i Was

hington. Tømmergiganten
Weyerhaeuser eier området.

«Canada har
fremdeles noe
av den fmeste

villmarken i ver
den, men vi har
bare få år på å

redde den»

del g6r Lit av landet. Samtidig
sLit )sidliL’rm.’r I rit ish ( >1(11111 )ia
hver kummerluogger med 000
dulkir fin. i2 000 kroner) ar—
lig. i )u’t hu )gges (IObllelt sa
mye st uii ti Ivek sten. Det er
skattebetalerne soiuu til slmmtt ma
i )etale m’egningen, nar j( I )hene
er borte og miljøet ødelagt,
sier McCroi’y.

«Historisk skandale»
— Vi opplever en av tidenes
stom’ste skanciak’r. Du’n vil bli
I )eSkl’eVL’t i li istorielroken
men jeg vil i det minste prøve

a komme i historiehøkene
som en av dem 50m prøvde a

stoppe den, sier McCrory.

Hun har fatt en rekke kana—
cliske og internasjonale priser
for sin innsats, deriblant Glo
bal 500, som FNs miljopro—
gram, U\FP. tildeler. Snill lys-
punkter i en lang og hard
kamp viser hun til at omganisa—

sjonen har klart a redde en
grLmppe pa 138 smaøyer, Mo—

resby, og en dal som huser

mellom 35 og 50 grizzlvbjor—
ner.

I USA har kampen for skogen
pagatt i 125 ar. Brock Evans
National Audm,ibon Societ -

som har 600 000 medlemmer,
beskriver den som den eldste,

bitreste og mest langvarige
miljokamp i verden.

Store arealer er snauhogd.
det er i’uygd skogsbilveier til—

( ‘varende 17 ganger jorda

fLmndt, et stort antall amter er i

ferd med a bli utrydldlet.

Na star kampen om de sis

te m’estei’me av ut 1(111 skog (mil

skogen pa nordvestk sten er
bare mellom fem og sju pro
sent igjen, og den vil vaae
borte om 20 ar dersom ingen

ting gjøi’es.

Kamp om lovgivningen
Viktige lover star foman be—
handling i Kongressen. Det
gjelder en Io m beskyttelse
av LI rskog, 5011 er blitt lx’—
kjempet av president Bush,
fagforeningene og tømmeri fl—

dumstrien, samt et forhm.md mot
snauhogst, som har møtt til—
sv;mrendle nuotstandl. Sanltidig

forsøker US. Foest Service,
s( umn fl )rvalter dt’ st ;mtseidu’
sk ugemx’, a I rat i frivillige rg i—

nisasjonL’r retten til i :mnke
hogstplanu’r og andre beslut—
ning’r inn for retten. Du’ siste
20 trene er tusenvis av saker
anket, med det resLiltat at hog—
stell du’ statlige skogene er
kraftig I )remset opp.

Ahmskas skoger har hittil fbr
en stor del va’rt «lx’sk’vttet» for—

di den er vanskelig tilgjenge
lig, tm’a’rne sma og driften lite
luunnsoni Men ogsa her skjer
det fl randringer. Na plank’g—
ges (het okt hogst, og de snau—
hogde onuraclene øker. Tøm
mer frakti.’s mTmedl lastebil eller
jernhane til dIL’ isf’rie havnene

og skipes til Japan.

RUSSLAND
I Russland har h ugsten som che

statlige selskapene star for galt

ned mcd .30—50 prosent etter

at Lmnionen brot sammen.
Tømmersu’lskapeiue har mistet
interessen fdr a samarbeide

med tref’oredlhngsindLmstrien,

med den fdige at irudLmstrien
mangler ravarer. A eksportem’e
sagtommer er langt 111cr at—

traktivt. og bvrakl’atL’r som gir

eksportlisenser far fantasuiske
bestikkelser», ildige Alu’xej Gri
gorje’v i nliljøorganisasjonerm
Socio—Eeologieal Union.

I-littil har dlet lYleste av iuog—
sten i Russland skjedd i den
europeiske dlelen, (fet



(Foto: Bård Bredesen)

> det, og vil ikke vurdere andre
lk)gst tYieI( )cler.

l)et sør-k reanske Iskapet
I lyundai har fatt tillatelse av
lokale skoginyndigheter til a
hogge tre millioner dekar ur—
skog i Primorsky, ogsa i Russ
lands Ijerne øst. Disse skoge
ne er blant de siste
leveomradene til den truede
sihirske tigeren. De er ogsa
hjem for udegefolket, en ur
hel olkningsgruppe pa omlag
3000 mennesker.

Pacific Energy and Resour—
ces Center i USA, som har et
eget prosjekt for vern av sko
gene i Sibir, mener denne
hogsten er ulovlig, til tross tor
den tillatelse som er gitt. De vi
ser til at prosjektet er avslatt i
to sakalte expertizia (konse
kvensanalyser), og at udege
folket ikke har godkjent det.

Branner og
forurensning
De russiske skogene er ogsa
hvert ar utsatt for store skog—
branner, og den økonomiske
krisen har fort til at det ikke
lenger finnes penger til a be
kjempe brannene fra lutta.
1989 var et tørt ar, og da ble
det registrert hele 28000 skog
l,ranner, branner som omfattet
20 millioner dekar skog.

Samtidig dør skogen i enor
me omrader rundt nikkelver—
kene i Norilsk i Nord—Sibir,
som star for verdens største
svovelutslipp. Virkningen kan
sees sa langt som 300 kilome
ter sør for Norilsk. forteller
Grigorjev.

I Vest-Sibir star vesilige ol—
jeselskaper klare til a investere
store summer i olje— og gass—
ut vinning.

— Det er snakk om store
penger, og da kan man vare
sikker pa at ingen mil joorga—
nisasjoner eller urbetolknings—
grupper har ru mc de skal ha
sagt, sier Grigorjev.

Nar oljeskapene har etablert
seg, og veier og annen infra—

struktur er pa plass. vil tom—
mnerselskapene lblge etter, me
ner han.

Ogsa (le russiske naturre
servatene er truet. Lokale
myndigheter ivrer etter â bru
ke disse omradene til andre
formal. som i Murmansk fylke,
der deler av et reservat er
overført til jordbruk og andre
økonomiske formal. Det er
ogsa et blomstrende s’ art mar
ked for sjeldne arter fra reser
vatene.

SKANDINAVIA
I Skandinavia har (fet vart dre
vet intensivt ski mgbruk lenge,
og flaieliogst er i dag den van
lige metoden. Selv om om—
fanget og flatestørrelsen natur
lig ru mk ikke er i samme skala
som fl w eksempel i Canada,
har Skandinavia bare igjen sma
omrader med gammel og far—
holdsvis urt mrt naturslo )g — min
clre enn ti prosent. I Sverige
regner man med at det er min
dre enn fem prosent naturskog
igjen, i Norge et sted mellom
fire og 15 prosent. En slor del
av skogen ma karakteriseres
som ireplantasjer, tilpasset tre
last— og mnasseindustriens be
hov. Flere hundre arter som er
avhengig av gammel sk mg star
i fare for a bli utry.klet.

Minimalt vern
Vernet er ogsa minimalt. Nar
verneplanen for barskog er
gjennomfort vil Norge ha ver
net 0,67 prosent av den pro
duktive skogen. Sverige har
vernet 2,7 prosent.

I Finland er 2.1 prosent ‘er
net, (fet meste i nord. I sør er
bare 0,3 prosent vernet. Na er
det foreslatt a øke vernet av
gammel sk mg i S mr—Finland til
0,53 prosent, men selv dette
forslaget kan falle, frykter
finske miljøvernere, som her
om internasjonal støtte.

SKOTTLAND
75 prosent av Skottland var en
gang dekket av skog. Na er
det bare 1,5 prosent av skogen
igjen. Resten er ødelagt av
hogst, skogrydding for a ska—
)e jordhruksfand, brenning og
nedbeiting. Mange dyr er mi
utryddet, som gaupe, rein, be—
ver og bjørn. Kronhjorten er
derimot blitt sa talfrik, delvis
pa grunn av at ulven ble ut—
ryddet for 200 ar siden, at den
mange steder hindrer ny skog
i a vokse opp. •

Siste Sjunse g:mr ut pa a
lage en enkel metode
for a finne fram til na—

turskog eller lite p:mvirket skog.
Ved hjelp :1v s:mk:ilte indikator—
arter, arter knyttet til et be
stemt miljø, skal gammelsko—
gen identifiseres. I Siste Sjanse
er inclikator:irtene sopp— eller
lav:mrter soin er :i’hengig av
skog som i lang tid har vært
lite berørt :1v menneskelige
inngrep. Til rei er metoden
prøvd Lit 50 skoger pa øst—
f:inclet, og flere steder er (fet
funnet arter soni er truede.

Denne mnet )den var lite
kjent da norske turskere un—
derst mkw sk( gene i fl in )indlelse
med barskogvernet, og mange
omrader med sjeldne og true—
de arter er (ferfor ikke med i
verneplanen. Omf :mnget :1v

verneplanen ble dessuten sa
lite at (fet blir umulig a opp
fylle malet mcdl planen, nem
lig a verne hade det typiske,
sjeldne og truede i barskogna
turen. Dermedf faller mange
verditu Ile omrader utenfor.

— Verneplanen for barskog
‘if omfatte bare en liten del :1v
(le truede artend’ i Norge. I Ivis
vernet ikke blir utvidet, ma vi

en egen verneplan far true-
(le O sjeldne arter, sier fire—

desen.

Svensk metode
Siste Sjanse bygger pa en
svensk metode for kartlegging
av gammel skog, s m stand i
Jokkmokk i regi av Natur—
skyddsf’Oreningen far fem ar
si(Ieil. De kalte prosjektet Ste
get Före. Tanken var nettopp

undersøke skogen /irh gst,
slik at det var klart hvilke ver
clier som kunne ga tapt (ler—
som skogen ble hogget.

— \i i ville finne en metode
som var sa enkel og morsom
at den kunne brukes av amna—
torer, samtidig om den skul
le vare nøyaktig nok til at
skogbruket, myndigheter og
forskere kunne bruke mlen. Det
skulle være mulig bruke
samme metode :mret rundt, og
(len skulle vare sa rask at vi
pa fa ar kunne sk:mffi 055 Over

sikt over de naturvercfiene

O - pm fantes i skogene i Jokk
nokk kommune, forteller

M:mds Karstmöm. som startet
prosjektet.

Steget Före valgte ut en rek
ke lav- og sopparter som mdi

katorer p;i gammel skog. I sko
ger der disse artene finnes,
lever ofte andre verdifulle og
truede planter og dyr ogsa. Re-
gistreringene gir dessuten
grunnlag for ;i sette krav til
‘em eller til skogbruket, der—
som det skal hogges i omr:mdet.

Na er minst 20 grupper i
ferd med a undersøke svensk
skog etter Steget Före—meto—
dikken, og metoden har latt
vitenskapelig anerkjennelse.
Interessen er stor, ikke bare i
Sverige, men ogsa internasjo
nalt. Prosjektet har fatt flere
mniljt Ipriser for sin innsats.

— Det er hyggelig med aner
kjennelse, men det viktigste er
at mnetoden blir brukt. Den er

URSKOGSART: Soppen
Iappkjuke er kjent fra bare
sju barskogområder i Norge.
Lappkjuken vokser i områ
der med urskogspreg.

litt hobbybetont, og kan enga—
sjere mange. Det er bra for rei—
turvernet, sier KarsirOni.

Ilan prøver ogsa a la til
samarfx’id med andre grup
per. som jegerforeningene. En
gang greide Steget Före a fa en
gjeng lxirske jegere til :m hop
pe over elgjakten en helg for

:1 saumnfare skogen i jakt pa en
truet lavart.

Jakt på det truede
Siste Sjanse i Norge er startet i
regi av Naturvernforbundfet i
Oslo og Akershus, mcdl støtte
fra Direktoratet for naturfor—
valtning og Verdfens Naturfondl
(W’/F). Gruppen bestar :1v 15
biologer, de fleste mcdl til

knytning til Universitetet i
Oslo. Fortsatt jobbes det mcdl

a komme fr:im til godle indlika—

torarter, mye skiller dle nord—

svenske og de østlandfske sko
gene. Etterhvert skal diet

plukkes ut 20 sopp— og l:i ar—
ter somri folk kan l:ere seg
kjenne igjen. Neste ar skal det

settd’s i gang kurs, og registre

ring i større omfang kan ta til.
Tanken er :m g:i ut til Natur—
verniorbundets f’ylkeslag, N:m—

tur og Ungdom, Botanisk For—

(‘ning og andre organisasjoner

med tilbud om kurs.

— Vi h:mper dlessuten at (fet

startes Siste Sjanse—grupper an—

dlre steder i landet, som kan
finne fram til indlikatorarter

som passer lokalt, og kanskje

spesielt i Trøndelag. I dlisse

skogene finnes det flere typer

lav som har sitt (‘neste eller

viktigste levestedl her.
— Det er iktig :i gjore folk

oppmerksom p:l hvilke verdi
er vi har i skogen. I Norge h:mr
vi lenge tatt (fet for gitt at vi
har mye urort natur og gam

mel skog. Slik er diet ikke len

ger. Mange hundre arter er tru—

et av skogbruket, sier Bardf

Bredesen.
— Vi vil ogsa arbeide for at

skogbruket skal bruke meto—
den nar (le planlegger hvor
dan skogen sk:il brukes, slik at
(IL’ kan ta hensyn til disse ar—
kne. Samtidig L’r dlet viktig a
gjøre myndighetene oppmerk—
somme pa viktige, nasjonale
verneverdier i skogen. Norge

har Europas største eller enes
te fbrekoinster av en rekke
favarter. •

JOKKMOKK (Natur &
Miljø): Det



H
ogsten skal skje i Kha—

harovsk i Sibir, 051

tor øya S:ikltalin.

Det dreier set. om et I ullsten—
dig uberort oinrade med enor—
mc muligheter for ti miiuerav—

virk n ing og eksp )rt til Det
Ijerne (Isten». heter let i FMTs
si >kn:id on ctkon )iriisk stotte
I ta Utenriksdepartementet
(UD). En søknad 50111 resulter—
te i e halv million kroner. Vi—
k’re vises det til at omradt,

nord 6 r havnel )yen Vanino,
har gunstig I )eliggenhet mccl
tanke pa eksport :tv rundtom—
111cr — gr: ir, I uru og lerk — til

J:llxln. Kina og Sør—Kona,
hvor et tersp( rselen er enorm.
Vestlige milj >vernere sunt har
v: urt i Kh:il )arovsk, I )eskriver
skogene der som biologisk
svart rike, med et variert dy—
reliv.

lorekipig har selskapet til—
Lttelse til a hgge 15 000
kubikknwter tømmer innen
utgangen av 1992, opplyser
adm. dir. Olav lireivik. Med
tiden regner han med langt
storre avvirkning.

— Vi har mulighet til :i v: ere
med p:1 :t utvikle 67 millioner
dekar i dette territoriet. et :Lre—
al like stort som Norges pro—
duktive skogareal, sier han.

»Utvikle» betyr i denne sam
menhengen a vare med pa a
elge utstyr og delta aktivt i
torvaltningen, sier Bre ik.

I søkn:iclen til (TI) skriver
Itreivik at det aktuelle omradet
er pa 500 000 dekar, med en
tommerverdi pa ca. 0,5 milli—
:mrcler kroner. Det vil være :tk—
itmelt a ta ut 100 000 kubikk
meter i lbrste omgang, okencle
til 300 000 kbm pr rar», heter
det. Arlig :mvvirkning i Norge er
til sammenlikning 9—10 millio
ner kbm.

Forest Maehine Teehnologv
(FiVIT), som selger hogstmas—
kiner. har flitt mccl seg Orkla—
konsernet. Forest Develope—
ment (som eier 05 prosent av
FMT), shippingf’irmaet Th( )rne
& Co og ekteparet Trina og
Arne Seltei og dannet Forest

Finans. U rest Finans har skaf
fet seg en russisk partner og
dannet I ‘orest Vanino, hvor
den norske eieranclelen er 51
prosent og den russiske 40
prosent.

Til na er det investert 30
millioner kroner i prosjektet,
og ytterligere 20 millioner skal
investeres. 1-[ogst— og utkjor—
ingsm:Lskiner er fraktet til Kha—
barovsk og det er satt opp leir
for skogsarbeiderne.

Rovdrift
De utenlandske selskapene
som driver i denne delen av
Sibir er beryktete %r sin rov—
hoi.4st.

— Den vanlige avvirknings—
fl )rmen er Il at el ti )gst. Virket
eksp illes sC fin rundtommer til
Japan eller andre :isi:itiske
land, og tar derfor liten betyd
ning tor økonomien lokalt,
sier I ):n id (4 )rrk)n ved Faeifie
Energ :tnd Res( )urees Center
i USA, som nylig har vært i
Kh:ib:mr tysk.

— Jeg tar fatt opplvsninger
om et selskap som betaler
mindre enn 25 cent (ca. 1,60
kr) per kul )ikkmneter rundtøm—

mer, itlens prisen ijapan er 70
d )llar (ca. iSO kr). I )et er ver
re enn landeveisritveri, sier
Gordon.

I 1 r :i 11 k )55l in fl r I u gst,
kreves det tillatelse bade fra
lokale og region:ile myndig
heter g fra Sk gk r’» : LII ning—
en sier (“ord n. I )et mi:t ogsa
gis klarsignal i en sakalt cx—
pertizia , en analyse av niilji —

konsekvensene. Disse :maly—
sene utfores :L’ en gruppe
fl rskere i Kh:mbarovsk I)).

Bærekraftig
llrevik understreker at hans
selskap skal drive barekratlig
skogbruk. — Vi forsøker :i gjø
re noe helt nytt, og vi skal bru
ke de beste kunnsk:mpene fr:i
Skandinavisk skogbruk, sier
han.

— 0erste grense pa
hogstflatenes størrelse er r’n
kvadratkilometer, men vi vil
ga lenger ned. Foreløpig clri—
ver vi en plukkhogst hvor vi
bare tar ut dir» største tra’rne.
Men CILL spor litt tor tidlig, sier
Brevik, nar N&M ber om en
konkretisering av den bare—
kraftige driften.

— Vi vil ha en mengde kon
krete ting senere, sier han.

I 1 )gst( s niadene skal tilplan—
tes, ifølge Breivik. Det skal
et :11 )leres il:m fl I e5k( der, og
N >rsk institutt li r sk )gI ( )rsk—
ning (NJSK) sk:ml delta i opp
byggingen av disse. Plmnting
pa først )ksl )aSis regner han
med skal starte om to ar. NtSK
skal dessuten gi faglige rad om
driften, sier I tan.

NISK—direktør i lans Ol:tv
Moen tar imnidlertid flere for—
beh dd nar det gjelder samnar—
beidet me(l FMT.

— Jeg vil understreke :11 V

ti )reh >pig I xire 11:11’ v: cr1 inne
5OLYI konsLi lenter pa tirmets
poliey og ikke nar det gjelder
driften. Vi har gjort det kl:mm’t at
vi ikke har spesielle kunnska—
pr’r om dette skogomm’:mdet. Vi
har heller ikke hatt noen av
v:ue fomskere i omr:mdlet, og har
derfor ikke grunnlag for :1 g
spesifikke rad, sier han.

Etter at N&M begynte :i ar
beide mccl saken, har imnidller—
tid FMT rettet en fbm’espørsel til
NISK om oppdrag.

— Delte vurderer vi som me
get pi )sitivt, og vi vil analyse—
re Ibrhi tIdene, soke kont:tkt
med kolleger og gi konkrete
r:md pa dette grunnlaget. sier
Moen n:i.

Statsstøtte
Ilide Ul) og Eksportradlet,
sinn ogsa har støttet prosjek—
tet, viser til samarbeidet mcdl
NJSK nar N&M spør m hvor
clan mniljøaspektet ved pro
sjektet er vum’clert. UD-biciraget
kommer fra dr’n sakalte øst—
Eum’opa—pakken, opplyser
informasjonsleder Arthur Bas—
te Knutsen. D:m UD bevilget
pengene tidiligere i ar ble dlet
ikke stilt spesielle kr:i til ba’—
rekr:mf t, sier Knutsen. Men i et
nytt h:indlingsprogr:im for
denne stotteorclningen vil det
bli lagt ekt pa at prosjektene
skal fremme en ba’m’ekraftig ut
vikling og bedre miljø, sier
lian.

lks1n)rt radet har I )idratt
med 100 000 kroner.

— Vi har gitt støtte fra vare
strategiske midler. Vi ser pa
l:M’l’ si )m et 1 )k( motiv som
kan trekke andre med seg inn

dette mu:mrkedet. Itterlwem’t
kan at dire komme til med ut
styr f ir skogbruket, sier ‘titmid
Aabye Hagen i Fksportradet.

Industrilondet har ogsa gitt
støtte til 1)0 isjektet. men beh—
pet er ltemttmnelig. •

Glenbruk
i Arhus
• • I Arhus h:mvner st:mdig
mindre si ppel pa fyllplasser.
I )ette skyldes stadig mer
kildesortering :1v si plet, men
dessuten at Genbrugsfabrik—
ken samler inn »storskrald» —

kasserte kjøleskap, møbler,
sykler og annet avfall som
R)lk ikke far pl:mss til i søp—
p’lst:ttivc’nc’ sine. IltI )rikken
reparerer det som kan m’ep:m—
reres, og selger varene vide
re. Det som ikke kan rd’pare
res. plukkes fra hvem- ndlre i
sine enkelte bestandidieler og
resirkuleres eller brukes om
igjen i andre produkter.

Genbruksfabrikken har 10
fast ansatte. I tillegg beskjefti—

- ‘es 40—60 arbeidsledige i
oedrif [ens seks verksteder,
gjenhrukshutikken og i trans—
portavdelingen. Det er særlig
ungdoin, men ogsa floen
langtidlsledlige eldre, som
:mm’beicler mccl :1 la vare pa
ressursene i arhusfolkels
soppel. Fabrikken gjør h cr1
ar 10—11 000 besøk hos lRm—

blikrmrn for :t hente »stor—
skrald». I 1991 ble fl r eksem
pel 1077 tonn jern skilt at for
resirkulering. Avhentingen c’r

gratis for publikrmm.
El-verkstedet tar seg av

hvitevarer og kjøkkenutstyr
generelt. Smieverkstedet
utfører oppdrag for fomskjelhi—
ge institusjoner, og tømnre—
verkstedet utfører ogsa opp—

Irag i tillegg til :i lage mi )bler
,or salg. Mekanikerverkstedet

reparerer sykler, mopeder og
gressklippere, som selges via
bcmtikken. Geminiverksteclet
kalles avdelingen for repara
sjon av hanchikap—utstyr,
mens elektronikkverkstedet
setter i sta ncl rachioer, ‘T’Ver.
platespillere og liknende.

Sørum norges-
mester i enøk
• • Sørum ldmnmrine sparer
over en million kroner i :uet
p:t enøktiltak og er karet til
norgesniester i enøk før
innsatsen. I nnsparingen i
energiforbruket er gjort i
konimLmnale bygmiinger. og
gevinsten har de kunnet lese

1V i et eget enemgiregnskap. I
tillegg til lavere energiforhrcmk
har kommunen fatt hyggelige
bieffekter gjennom bedre
inneklima, rr’clmmsem’le utslipp,
lavere driftsutgilter, sikrere
drift og høyere standlardl pa
de tekniske anleggene. Re
sult:itene skyldes at komnmu—
nen



Portrettet. Steinar Lem

Støysenderen
fra FIVH

Støysenderen fra Framtiden i våre
hender sender utrc’ttelig sine signaler som forstyr
rer sofakosen over hele Noiçe. Fra sin cn sofa

sender han på en litt annen bølgelengde.

N&M • ANDERS GJESVIK

K
LOKKA I VENTLI-IALLEN pa Oslo Sen
tralhanestasjon viser at ckt er to minut
ter igjen. Snart kommer Steinar Lem.

Støysencleren fra FIVH, Framtiden i vare hen—
ciers utrettelige talsmann, Som stadig ekk for
styrrer oss nar vi kiyper opp i sofakroken mccl
avisen og en kopp kaffe for a slappe av med
siste døgns trivialiteter. Mannen som har skre
vet eller uttalt seg i 93 artikler i Aftenposten si
den 1985. Det hjelper ikke a skifte avis; skole
mesteren dukker opp over alt nwd meninger
som passer darlig til kaffekakene og kosekveld
med fjernsynet: lorbruket ma ned, folk flest
burde tjene mindre. Den største fienden er den
trege, vanenwssige, grunnmaterielle personlig
heten i hver av oss. Moter er kollektiv galskap.
l-Iovedbudskapet er en mer rettfirdig fordeling
av jorclas ressurser.

Vi svelger ned colaen, og chipsen har det
like travelt mccl a komme seg unna. Fingrene
blir grundig slikket for a fjerne siste spor av en
treg, vanenwssig og grunnmateriell personlig
het. Det smaker en blanding av darlig samvit
tighet og forventningsfulle fordommer. Lurer pa
om Levisbukser regnes som lettere fremskre
den motegalskap?

Lureren kommer! I søplekassa ITledi colahe—
geret og chipsposen. Skinnveske, bla cordhuk
se og grønn ftltjakke, svarte krøller som lever
sitt eget liv. Selve bildet pa den radikale, ung
cl )lflSsk( )lelæreren.

teller at han liker og bruker hele spekteret fra
kyststripa til fjellvidcla. Men han spør og lytter
mer enn han snakker, hva foretrekker vi? Han
skal vel lure oss til a bekjenne at vi brukte en
halv manedslønn pa a la et jetfly pøse clrivhus—
gasser ut i atmosheren, bare for at vi skulle lig
ge under ozonhullet og bli pene pa Kanari—
øyene.

MENS VERTEN SETTER OVER KAFFEN undres
vi over hvor mange trær som har mattet bøte
med livet for :t tilfredsstille bokhungeren: Mo—
ralfilosofiens historie, Stalin, Mao, Bibelen,
Kant, Kierkegaard. Den moralske bokrekken
blir brutt av forvirrende innslag som den cr0-

tiske Decameronen og Bringsværds frodige for—
tellinger. Karakterbristen blir bekreftet av en
meter med materialisme pa gulvet; hundrevis
av plater. Bach, Scliubert, l3eethoven, Bach,
Sehubert, Beethoven. Ingen rock, pop, jazz el
ler blues.

— Platene avslører et ekstra reaksjonært, ond
sinnet og lite folkelig sinnelag.

Platenes eier avbryter kikkervirksomheten
var, og vi presser fram et høflig og usikkert
smil.

— Det er i orden, jeg er vant til at folk ikke
ft)rstar humoren min, sier Steinar Lem.

KAFFEN KOMMER pa bordet sammen med

noen forførende søte tyrkiske kaker. Notat
llokken ligger pa bordet, og venter pa hrma—
ningene. Men Steinar Lem er like høflig avven
tende. I [an har tatt norsk hovedfag. Det var vel
spennende?

— Jeg tenkte at jeg trengte et skolefag for f
kunne tjene penger som lærer, og jeg visste
ikke hvor jævlig det var. Det hadde vært nytti—
gere a lære telefinkatalugen fbr Oslo og Akers—
hus utenat enn a pugge norrønt og gramma—

TALSMANN:
— Jeg stortri
ves på en
talerstol,
derjeg
snakker til
800 elever
om våre
ideer. Jeg
synes ofte
det er van
skeligere å
snakke på
tomanns
hånd, og
fremme
meg selv,
sier Steinar
Lem, FIVH5
talsmann.
(Foto: Mette
Frøysaa)

G

I Nicaragua traff jeg
en schäfer på stran

den som jeg løftet opp i
armene for å forbrødre
meg. Beistet bet

IÂ TOGTIJREN
til Lems leilighet
i Ski gar praten
om sjøen og ha—
vet, om homo
montanus og
horno mare.
Steinar Lem for—
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tikk. N irsklaget har gji wt meg
rluiinere ig nier mekanisk.
men lorhapetitligvis er dnte
h il: i nsert av gru n ni :igene i
psyki iii igi i ig liii isoli Liii —

sol ien tok jeg ren etter artium.
I ha er mer interessant enn de
livsspi irsi itdene der spi )rsnt; i—

kne er viktigere enn svirene’
I 3iol igi og øk inomi har han

skydd hele livet. I [an jilrstar at
I ut fl i na telle pa ungert fl ir fl
legge sanunen sju og fire.

— Det er bare en flirdel. Nar
jeg snakker med iki mi imer,

klarer jeg a beholde mitt ver—
i.ligrunnlag. Da svever jeg over
de okonomiske vannene med
filosofiske vingeslag. A syste—
matisere natLiren med beteg—
nelser og klassilikasjoner
kommer line i veien for den
umiddelbare opplevelsen. Vi
m;t ha noen som snakker om
de overordnecle verdiene. og
snakker til hjertet.

MEN HAN LED seg gjennom
norskstudiet, med to typer tit—

bytte; litteraturktmnskapen og
lidelsen.

— Lidelsen paført Ira knttsk—
torre norskl:erere ga meg en
aggresjon og en kampand. Jeg
protesterte mot pensti ni, og
:ivtvang begrtinnelser Ira lek—
torene. Jeg ble pro osert av tle
studentene som skrev ordrett
ned det lærerne sa.

Men opproreren Steinar var
lodt tidligere. I attende klasse
gjorde Steinar en serie med
sjokkerende oppdagelser: lat—
tigdommen i verden hang
sammen med vart vestlige
overlorliruk. De voksne synes
det var greit at vi var med i en
inilit:erallianse 5Oi var villig til
a angripe først med atomva—
pen. De voksnes hovedmal
var a tjene mer penger. len—
aringen konkluderte med at
dette var en andslt s verden
som matte endres.

Steinar vokste Olil)
Abildso. (istensjitvannet var
hans egen villniark inne i byen
lor tjuvflske av gjedde og rom—

pdi dIl :t ngst . I )a han var I em
ar sk iltes fl ireklrene, og irti i—

rens sek ret; erli in ti ga 1 iegren—
sede muligheter til a flilge i tpp
standarden til naboene. Det
var (farlig med bade ferier og

palegg p;t maten. Lappene i

bukseliaken fl irte til hanlige
kl inunenta rer.

— Det skjerper bevisstheten
fl behnne seg pa sidelinja. A
vokse pp titen for niange itta—
terielle verdier fører til at færre
tiersi inlige opplevelser blir
knyttet til forbruk. Jeg tror det

te kan ba fi irt meg til tutisik—
ken og litteraturen.

Steinar isolerte seg fra ting—

domsktilttiren. Mens klasseka—
meratene var opptatt av neste
fest og den siste plata til lfeat—
les, leste han Kierkegaard og
lyttet til Beethoven. Utelivet til—
brakte han i naturen og Spei—
deren.

— Den gangen var jeg sikker
pa at jeg ikke ville pa lest. Na
er jeg ikke sikker pa om jeg
var sa sikker.

l—Lm blir mer tilbakeholden
nar han snakker otfl persi )nli—
ge ting. Ordene kommer lang—
soinmere og fl irsiktigere.

— Som privatperson er jeg
faktisk litt sjenert, mens tals—
niannen fl ir FIVI-I er mer pt—
gaende. Jeg stortrives pa en ta—
lersti il, (ler jeg med tildelt
talertid snakker til 500 elever
oni vare ideer. Teg synes olte
Llet er vanskeligere ;t snakke
pli ti tmannsliand, og fremme
meg selv. Kanskje er jeg en
sarbar persi ni.

FOR N( )EN AR SIDEN sendte
han en skriftpritve til en gra—
loft ig fl ir a la t dket sin per
sonlighet. Svaret la titt i pi )sten:
«Takk far oppdraget. Ilar (le
latt et slag i lii idet i senere tid?
Ilar de hatt sykdom i sentral—
nen’esysteiuet si iii fi trer til
ukontrollerhare rykninger?».
Men testeii konkluderte med
at han ikke var et maktnien—
nL»skd, 51t han var flirni tyd.

— eg vil ha utakt til a frem—

me et verdigrunnlag, nien ikke
makt i iver andre mennesker.

Men han kan bli rasende.
Da en jeger sti id I rant og skri t
av a ha skutt fire gauper i var,
ble han observert vekslende
ttielloui mltlliishet og liann—
skap. hjelpefi ist vandrende
rundt pa gulvet i F[Vl is loka
ler.

—Jeg vet ikke om noen over
ti dv ar soni er sa glad i dyr
si im meg. Jeg kan ikke la være
li klappe dem, og tror at de vil
gjengjelde godheten. Men dlet
skjer ikke alltid, I Niearagua
traff jeg en sehflfl.r pa stranden
som jeg løftet opp i annene far
a forbrodre meg. lleistet bet.

Lesebrevspaltene ville mis
tet en ivrig hand hvis den Itlri—
kanske naturen hadde vist seg
like utakknemlig. Der klappet
han nemlig en krokodille pa
halen.

I dag er ungdomstidens av
standstagen til fester definitivt
borte. Venner og kollegaer
fi irteller lit Steinar deltar ivrig
nar trett og drikke kctmnmer p11
bordet.

— Det er cii grunnleggende
fryd li legge i seg. Fersk torsk
i ig et indisk restatirantmalt kl
gjør meg mer flirsonlig stemt
mi t verden. øl i ig vin gir en
deilig liten rtts si im gir en fli—

lelse av fl i tverskride grensene.
Matehi dderen innri tmmer at

han gjerne sktmlle tjene mer, og
lirtike mer. I [an har lyst pa en

bil, 51i han slipper li sta opp
halvfemn om morgenen for li
mm et mote. Aner vi en nyter av

die jordiske gleder?

— Jeg er tilhenger av de so—
kratiske krav om lit en blind—
ling skal tjene til a øke innsik
ten i (leg selv eller verden,
lremme det gode, eller titfltre
en praktisk nodvendig handi—
ling . Men i tillegg har vi en
mer uregjerlig personlighet
som vil nyte. Lten (lette aniii—
r:dske kraftsenteret ville men
nesket være kjelelig.

Vi kjenner lit ehipsen, som

hittil har ligget som en kltmmp

i magen, glatter seg Lit, et fett,

1 ehagelig ami iralsk teppe.

Steinar 1dm vil heller bruke
wngene plt i ipplevelser enn

ting. Opplevelser er mat, rei
ser, litteratur, og ikke minst
musikk. Men den ma være
klassisk.

— Kttnst er far vanskelig til
li improviseres Irlurt. Mtisikken
nia bygges °PP gjennom

relleksjon og hardt arbeid, og

da er notene helt nitdlvendige.
Mtisikk nar de dypeste lagene
i sjela, dit talespraket ikke nar
lrani. Den minner oss omn
lengselen etter hvIt menneske—
livet kan bli.

DEN KLASSISKE MUSIKK
elskeren deler mer enn gjerne
sine gleder tiiedl andre. Han
h:tr rtikket Lit diverse klassiske
plltter til kollegaer som blir
sunket ned i roekens pol.

—Jeg elsker a dele verdiei’

Jeg tror jeg blir en trltng til li

overbevise andre. Men jeg
prøver ikke lenger li nedlkjem

pe andres glede over roek.

I d;tg fremmer Steinltr Leni
sine verdier i lesebrevspaltene,
men ikke like niltnge har niott
blini som farflitrer. Etter sttidi—

et skrev han to romii;nier og to

ni ivellesamlinger. lier skrev

I ein mer fabolerende enn mo—

rabserende, og var mer opptatt

av det andelige enn det poli

tiske.

— Men ogs;i lier var jeg opp

tatt av liritbienter med livsfor—

selen var. Som Jting sier: Litt

skaper ikke lys ved li flirestil

le deg lyse ting, men ved li be—

visstgjitre (leg mørket. Men jeg

synes ;it det ga en hjelpelits lit—
lelse li skrive bøker soni leses

av et titalls mennesker; venner
og kritikere, med en flilelse liv

lit verden revnel tinder meg.
Dli synes jeg (lei er viktigere a

skrive leserinnlegg. sier Steinlir
Len i.

tJtenfor stuevinduet blir sola

forlengst sunket ned, men en

liten lysst rinte ligger i iver ho—
nsitnten. •

M
ve sta r lii spill nar

rettssaken niot SltLida
Smelteverk Ai 5. dets

eier, Elkem A/S. og to tidligere
ledere ved smelteverket kom
mer opp for retten om kort tid1.

Det er en rettsslik som kan la

betydning for mnenneskeskjeb—

ner, arbeidsplasser, loklilsam—

funn og prestisje.

Det var Statens forurens—

ningstilsyn (SFT) som i 1959
ltnmelLite sntelteverket til pit—

litiet. De to tiltltlte, en tidlige—

r verksdirektitr og en tidllige—

re produksji tnssjel, kan
risikere to ars fengselsstraff far

forurensningen i SItLmdla. Elkent

A/S itg Sltmda Smnelteverk klin

fit bøter pa flere millioner.

Professor i olientlig rett ‘edl
Universitetet i Oslo, tnge Lo-

range Baeker. siLr til N&M lit

dlet kan hIt prinsipiell betyd
ning



>. uhvlige utslipp V 1(1 smelte—
erket.

— SF1’ f( )ret( )k malinger i
seks maned’r, og ut fra rlette
Sa de noe om utslippene i (le
andre arene. Men denne ma—
lingen er ikke representativ for
hele peri )den, sier han.

— Men var utslippene ulov
lige i disse seks m:inedene?

— Nei. Tallene kan tolkes
skjt lnnslllesslg, og Vi har ut fra
en helhet svurdering k ullfllet

til annen konklusj n enn SF!’.
Austrud hevder ogsa at

snlelteverket ga beskjed til SF1’
om at renseverket i en perio
de ikke lungerte. Dessuten
mener han at de store giltkon—
sent rasj( )nene i blaskjellene p
i-tO-tallet skyldes lovlige utslipp
som ligger lenger tilbake i tid.
Endelig peker Aust rud P’ at
utslippene er redusert med 00
pr( )sefit siden lOt-tO, og at det
derfor vil være urimelig na a

dt Inline snielte erket.
Austrud sier at hele smelte—

verkets framtid kan sta pa spill
i denne rettssaken. Blir det en
bot pa flere millk)ner, kan ver
ket matte legges ned. Det er
darlige tider i smeltebransjen,

g det t lk( )nomiske spillerom—
itiel er lite.

Ordknappe byråkrater
Bvrakratene i SFT er langt mer
ordknappe enn sin motstander
Austrud.

— Vi vil ikke drive noen for—
handsproseclyre, sier seksjons—
sjel Erling Agder til N&M.

Men pa ett punkt er han
klar:

— Dette er den alvorligste
saken som patalemyncligheten
har hatt i forbindelse med for—
urensningsloven, sier han.

— SF]’ har brukt me tid og
krefter pa denne saken. Er det
riktig ressursbruk?

— Ja, fordi det er en sa al
vorlig sak.

— Vil SFT med denne saken
statuere et eksempel?

— Nei. Vi reiser saken pa
grunn av dens alvorlige karak
ter, sier Agder.

Ogs:i statsadvokaten i Ro
galand, ved fdrstestatsaclvokat
Asmund Nordheim, er ytterst
ordknapp i sakens anledning.
Men pa spørsmal 0111 hvorfor
han har valgt a tiltale enkelt
personer i en b )rurensnings—
sak, s’ arer han ganske utvety—
dig:

— Det er pa grunn av at for
holdet er spesielt klanderver—
dig, sier han. •

FL
miljølovbnidd blir opp
daget og anmeldt, og
tall fra Statens foru—

rensningstilsyn (SET) viser at
bare to av tre anmeldte saker
ender iTied stralT. Riksadvoka
ten har gitt instruks til sine un—
dersatter om at mil jølovbrudd
skal tas pa alvor, men fortsatt
er skader pa miljøet en type
lovbrudd som ikke har en klar
plass i straffesysternet.

Oppdagelsesrisikoen
En viktig grunn til at mange
miljølovbrytere aldri far straff,
er at risikoen for i bli oppda
get er liten. SFT gjennomførte
i fjor bortimot 600 bedrifts
k( Introller.

Avdelingsdirektør Gro Rød
land i SFT sier det oppdages
ulovlige forhold ved to av tre
inspeksjoner. Hun forteller at
bedriftene sjelden forsøker a
skjule uregelmessigheter nar
de far inspektorene pa uan—
rneldt besøk.

Men det finnes unntak. Da
SFT inspiserte Sør-Trøndelag
Meierier pa Oppdal var alt til
synelatende fryd og gammen.
Men en ny inspeksjon avdek
ket at bedriften hadde sluppet
inyse i Driva gjennom en ar
rekke. Meieriet ble anmeldt og
har na fatt Idrelegg pa en mil
lion kroner. Bedriften har ikke
akseptert forelegget.

De fleste industribedrifter
har plikt til â melde fra om
ulovlige utslipp. Ogsa vanli
ge folk har plikt til a gi be
skjecl dersom de oppdager
forurensende utslipp. Sek
sjonsleder Erling Agder i SFT

sier det er stor forskjell pa
lovlydiglieten pa dette omra—
det. Endel bedrifter spiller
med apne kort og gir beskjed
om utslipp, men mange be
drifter holder tett nar uhellet
er ute.

Et eksempel pa en lovlyclig
bedrift er Jernverket i Mo i
Rana. Det ga nylig beskjed om
et ulovlig utslipp av 600 liter
hyclraulikkolje soin ellers aldri
ville blitt oppdaget. A unnlate
a melde fra om utslipp er
straffbart, og slike unnlatelser
kan føre til streng straff.

Ogsa fylkesmennenes mil
jøvernavclelinger og kommu
nale miljøvernledere vil kunne
avdekke miljølovlnicld og
eventuelt anmelde forholdene
til politiet. Na som alle kom
muner far egne miljøvernlede—
re kan livet bli mer utrygt for
lokale miljøsyndere.

Pa tross av SET5 inspeksjo
ner og plikten til a melde fra
om ulovlige utslipp, er det
grunn til a tro at svart mye
straffbar forurensning aldri blir
oppdaget. Men ingen av dem
N&M snakket med ville ansla
hvor store morketallene kan
være.

Få blir anmeldt
Nar SFT oppdager ulovlige ut
slipp, blir arl )eidsgiver normalt
palagt a rette opp forholdet.
Bedriften kan ogsa hi en frist
til a ordne opp, og eventuelt
gebyr dersom de ikke klarer i

overholde fristen. I fjor ga SIT
gehyr i 44 tilfeller, og størrel
sen pa gebyret la vanligvis pa
mellom 00 og 1000 kroner for

SFT oppdaget
ulovlige
forhold ved
nær 400
bedrifter i
fjor, men
anmeldte bare
åtte tilfeller

hver dag som gikk utover fris
ten.

SFT skal ogsa vurdere an

meldelse til politiet i de sake
ne de far inn. A dømme etter
antall inspeksjoner og meclie
oppslagene om industriforu
rensning, skulle en tro at SFT
arlig anmeldte flere titalls be
drifter til politiet. Men slik er
det ikke. 11990 sto SFT bak ti
anmeldelser, i 1991 bare atte,
og hittil i r har de anmeldt ti
forhold. Alle de andre miljø—
synderne har fatt sine saker
avsluttet uten straffereaksjon.

Seksjonslecler Erling Agder
i SFT sier at dette er bevisst
politikk.

— Vi ønsker bare :i koble inn
politiet i de alvorligste sakene.
I mindre saker er det mer hen
siktsmessig med andre reak
sjoner, for eksempel a be
stemme at det skal vare flere
kontroller pa arbeidsplassen.
Bedriften ma selv betale for
kontrollene, slik at ogsa dette
kan være en form for straff,
sier han.

Fagsjef Tore Killingland i
Naturvernforbundet (NNV)
sier at han forstar Agders stra
tegi ut fra SETs og politiets res—
surssituasjon, som han mener
bor styrkes.

— Et annet stort problem er
at politiet og SFT har ulikt syn

KETE
GÅR FRI

ITS IP
Miljølovbrytere er sjelden skurker av den gammeldagse typen. Det er bedriftsledere oçi
inç’eniører med dress og slips oç’ røde tall i reç’nskapsboka. Det er s/elden de havner bak
/ingselsmurene, selv om de strafjbare/brholdene kan være alvorlige nok.
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pa hva 5( mi er alv( )rlig, sier
han.

Politiet tar saken
Ikke alle anmeldelsene li wer
til straff. Politiet henlegger en
tredel av sakene, s( )m oftest pa
grunn av bevisets stilling. Det
til tross lor at gjerningsmannen
normalt er kjent og det straff
bare forholdet beskrevet i an—
meldeNene.

Riksadvokat (reorg Fredrik
Rieber-Mohn vil ikke kritisere
politiet for deres henleggel
sespraksis.

— Tvilen skal komme tiltal
te til gode ogsa i lorurens—
ningssaker, sier han, og mener
at regelen om levisbyrde i
strafferetten er grunnen til at
si mange slipper unna.

Dette siste er Tore Kuling—
land uenig i.

— Den viktigste arsaken til at
sa mange slipper unna, er at
politiet ikke tar disse sakene
alvorlig fl( )k. P >litiet lar sake—

Politiet hen-
legger en tre-
del av anmeld
te miljøkrim
saker, til tross
for at gjer
ningsmannen
er kjent

ne forelde til de henlegges au—
tomatisk, mener Killingland.
Av SFTs anmeldelser er bare
tre blitt henlagt. En av sakene
gjakit Norsk I lyclro som var
anmeldt for ulovlig utslipp av
200 kubikkmeter boreslam fra
en borerigg. Anmeldelsen ble

Giftig fugl
• •Vestlig vitenskap
har oppdaget den
første gittige fuglen,
sangfuglen Pit htii
dielir )us pa Papua Ny
Guinea. Fuglen skiller
ut et giftig sekret i
skinnet, trolig 5O
lorsvar mot hauker og
slanger. Forsøk viser at
giften i bare ti milli—
gram fugleskinn er
sterk nok til i drepe
en rnus. Den gift ige

For lang tid
Et hoveclproblem har vart at
det i mange saker har tatt
svært lang tid fra sakene har
blitt anmeldt til det har skjedd
noe i politiet. I enkelte saker
har det tatt over tre ar fra an
meldelse til saken er avsluttet.

Georg Fredrik Rieher-Mohn
forklarer den lange saksbe
handlingstiden med at det ofte
er omfattende saker.

— Sakene tas na raskere, og
Riksadvokatembetet har ikke
fatt klager over treg saksbe—
handling i politiet i slike saker,
sier han.

Økokrim — lite brukt
(5k ikrim har det oveR )rdnede
ansvaret li r miljøkriminalile—
ten, og det er meningen at de
skal ta de største og vanske
ligste sakene. Foreløpig har de

bare statt for etterforskningen
i én sak om rniljøkriminalitet.

Men ekspertene i økokrim
gir veiledning til de lokale po
lit ikamrene nar de trenger
hjelp. og de er na i ferd mccl
a skrive bok om mil jøkrimina—

Strenge straffer
Straffen for brudd pa foru—
rensningloven er b ner eller
fengsel. Bare to menn har sit
tet i lengsel for rniljølovbrudd,
i alle andre saker har strafYen
vært bøter og ti relegg. Rieber—
Mohn sier at Norge har det
høyeste bøtenivaet i Norden,
og at Norge internasjonalt lig
ger langt framme nar det gjel
der miljøkriminalitet.

Den høyeste boten som
noen gang er gitt gikk til
Norsk Potetindustri pa Gjøvik.
Bedriften fikk en bot pa 1,5
millioner kroner, og dessuten
inndragning av fortjeneste
(som i praksis tilsvarer bot) l’’
1. millioner kroner, for ulov
lige utslipp i Mjøsa. Vanligvis

turer for a utveksle
ideer og tanker med
latinanierikanske miljo—
vernere. Det er en
fordel om du snakker
litt spansk, men turene
er apne for alle med
en oppriktig engasje
ment. Mer informasjon
far du pa telefon 02—11
69 34 hos Mauriuio
eller Miguel.

ligger l itene pa mell( )m
10 000 og SI 000 kroner.

En lekiriann sitter ofte igjen
med et inntrykk av at folk som
demonstrerer m t forurens
ning far nesten like høye bø
ter som de som er ansvarlige
for utslippet.

Det skal det bli slutt pa na.
Justisdepartementet har nylig
foreslatt en drastisk okning av
strafferatnmen for inilj kriini—
nalitet. Strafii.r;immen for van
lig forurensningskriminalitet
foreslas okt fra to til ti ars feng
sel, og for faunakriminalitet fra
ett til seks ars fengsel.

I praksis vil det føre til
strengere straffer i de alvorlig
ste sakene. En kaptein som
grovt uaktsomt seiler sin olje-
tanker pa grunn ved et fugle
fjell langs norskekysten ma
heretter belage seg pa noen ar
i fengsel nar han kommer i
land.

Naturvernfoduncfet er i ho—
veclsak furnoyd med det nye
forslaget fra justisdepartemen
tet Men Tore Killinglancl sier
at NNV vil be om at innclrag—
ning av eventuell fortjeneste,
statsstøtte og konsesjon ma
mccl som en del av straffen.

Færre lovbrudd?
Rieber—Mohn mener at bedrif—
[ene har skjerpet seg, og at det

er færre alvorlige overtredelser
na enn før. økt satsing pa a
oppklare og straffe miljølov
brytere har allerede gitt resul
tater, mener han.

Avdelingsdirektør Gro Rød
land i SF1 sier (let er lavere
kontinuerlige utslipp nå, men
at det fremdeks er store pro
blemer med enkeltutslipp. Be-
driftene har ofte for darlig sty
ring og kontroll bacle mccl
prosess, vedlikehold og rense
anlegg, og det er noe av det
FF forsøker a ta fatt pa ved
sine kontroller, sier hun. •

Slimete
husdyr
• U I Danmark har et
nytt husdyr blitt stadig
mer populært, nemlig
vinbergsneglen, Sne
glefanrien krever bare
et par kvadratmeter, og
sneglene kan leve pa
planter og gammelt
brød. Danskene har
begynt med sneglehold
etter at det i fj( r ble
forbudt å plukke sne—
gler i naturen li mr salg.

Midt i Santiago. pa San
Cristoba 1-høyden,
står Jesus og skuer ut

over brun tåke. Mellom San
Cristohal og Andesfjellenes
tvile tinder ligger et teppe av

dodelig smog. Gater og blok
kes skimtes såvidt gjennom
den brune tåken. Bare massiv
maskindur der nede fr vitner
om en by med 4,5 millioner
innbyggere. En by som er i
ferd med a kveles.

— Hvert ar dør fem barn av
bronkitt som kan spores di
rekte tilbake til luftkvaliteten i
byen. Helsemyndighetene re
gistrerer hvert år et tusentalls
mennesker med astma og an
dre luftveislidelser, forteller
Gabriella Coopman ved Insti
tuttet for politisk okologi. Hun
legger til at den lille statistik
ken som finnes neppe gjen
speiler virkeligheten.

— Under Pinochet ble det
kke foretatt noen helseunder

sokelse her i Santiago. Først de
to siste åra har helseministeri
et begynt å registrere smøg-
skadene. Men det er vanske
lig. Vart helsevesen er privat
og dyrt. I)ermed registreres
ikke de som ikke har råd til å

gå på sykehus, forteller Coop
mann. Daglig får instituttet
henvendelser fra folk som pla
ges av lufta i Santiago. — San
tiago er en farlig by. Den kve
ler oss, sier Cooprnann.

En forklaring er unødven
dig. Vi star på gata og utgam
le busser ramler forbi innhvl
let i svart og stinkende
diselroyk. Støynivaet kan må
les på Richters skala.

Fanden i ryggen
Paradoksalt nok er kollektiv—
trafikken en av de verste luft
ocieleggerne i Santiago. l Iver
morgen kjører 12 000 såkalte
mierohusser som om de had
(le fanden i hælene. Jo kjap
pere sjåføren klarer runden fra
sentrum til holigstrokene og
tilbake, dess flere kunder. En
buss å kjøre er nemlig en vei
ut av arbeidslosheten. Er man
uten jobb i Santiago kan man
allticls bli hussjåfor. Rutene be
stemmer man selv.

— Bussparken er for stor
i forhold til folketallet.
\ar busstraflkken or
ganisert og det ble .
stilt miljøkrav til kjø- .

retoyene. kun-

ne vi kanskje se fjellene fra
byen. sier Gabriella Coop
mann.

Vi har entret en gammel
Mercedes buss. Sjåføren som
er feit og hyggelig, forklarer
mellom innersvingene at in
dustrien er skyld i luftfoniren
singen.

Illustrasjon: Karl Rikard Nygaard

henlagt av Stavanger politi
kammer pa grunn av bevisets
stilling. SFT paklaget henleg
gelsene til Riksadvokaten,
men fikk ikke medholdl.

SANTIAGO
KVELER SINE
BARN

£4NTIAGO (Natur&Miljø): En by
med 12 000 busser, 350 industribe

drifier, hzi ndretusener av biler og
omgitt av høyefjell. En dødelig kombinasjon for Santiagos barn.
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litet.

trien kan slippe ut så mye de
vil. Myndighetene forsøker na
a innføre lo om rensetiltak.
men møtes av det klassiske ar
gumentet: -[Ivis vi ma
investere i miljø. g.ir arbeicls
plasser tapt.

For industrieierne spiller
dessuten ikke luftkvahteten sa
stor rolle. l)e lxr i villastroke—

350 fabrikker ne i høydene opp mot Andes,
— Myndighetene tok 2000 hus- over



E
levene i åttende klasse

ved skolen 75 Mencli
kû i Praha stirrer på

papirstrimmelen som blir gul
og oraflsje.

— Første gangen vi målte
nedhøren var den lite
sur, og vi skjønte in
genting. Sa målte
vi pa nytt dagen
etter, og da
var det like
surt s
na. l)a

vi
f

ingssesongen
kommet skikke
lig i gang,
sier

Michal Kajen.
— Vi har funnet den lokale

storfomrenseren. I)et er sen
tralvarmeanlegget som
ligger rett bort i gata.
Na har klassen
tenkt å skrive en
artikkel til
den loka
le avisa
0 m
den

su re
nedbo

ren, sier
K a m i I a

l)alejsi.
Familien til

Kamila har sett
hvordan skogen

dør ved hytta i det
ekstremt forurensede

Nord-Bohrnen, men det
var langt fra Praha der

hun bor. Petr har også

4) vært i nord, men han tenk
te ikke på sammenhengen

med den sure nedbøren.
— Før lærte vi bare om for

urensningen som et teoretisk

blem.
Gjen

n o in
prosjektet

fra Norge læ
rer vi gjennom

egen erfaring. jeg
tror det er viktig at vi

forstar forurensningspro
blemet allerede nå som vi

er barn, sier Petr
Schreider.

Klas
sen til Mi

chal, Kamila
og Petr deltar i

Air pollution pro—
..ject Europe». Pro

sjektet blir organisert
av Norges Naturvern

forbund (NNV), som sam
arbeider med miljøorganisa
sjoner og myndigheter i 12
land om prosjektet. Alle (le na
sjonale prosjektkoordinatore
ne har vært på kurs i Norge.
I)eltakerlanclene er Tsjekko
slovakia, Polen, Ungarn, Hal
tikum, Storbritannia og Nor—
den. Rundt 120000 elever i
6—8. klasse deltar. Prosjektet
skal gjentas neste år, og da blir
trolig elever i enda flere land
med.

I fire uker har Michal, Ka
mila og Petr registrert surhet i
nedhøren og observert hvor
dan regnskyene har kommet
og forlatt Praha, og fraktet den
sure nedboren rundt i Europa.
Nå skrives alle observasjone
ne ned på et ferdig skjema og
sendes til Norge. Her skal alle

dataene bearbeides til en eu
ropeisk samlerapport som sen
des tilbake til klassene, slik at
de kan sammenlikne forurens
ningen i sitt område og land
med resten av Europa. Hen
sikten er å gjore neste vok
sengenerasjon mer bevisst på
problemene, og gi dem en fø
lelse at det er mulig å gjøre
noe for å løse dem.

Blikkhoksen på en stang i
skolegården er hare en av må
lestasjonene, de har også en
ivkuttet pepsifiaske stående i
hagen til nalx)en til Wilka.

— Naboen ville ikke la meg
bruke hagen deres. Han sa at
økologi ikke var noe interes
sant. Nå får jeg lov til å bruke
hagen hans, mot at jeg vasker
trappeoppgangen i blokka i
hele måleperioden. Men na
hoen vil ikke høre resultatene
av målingene, forteller Wilka.

Samfunnsfagslæreren, llona
Macoskova, forteller at slike
holdninger er vanlige blant de
voksne.

— I vår oppvekst var plast og
fahrikkpiper symholer på
framskrittet. Vår generasjon
har nesten ingen økologisk
tenkning, barna våre er mye
mer bevisst på miljøvern. I)et
te prosjektet gir et konkret
problem som vi kan diskutere
i undervisningen. Vi diskuterer
blant annet ivrig om regjering
ens politikk er bra for naturen.

Selv er jeg redd for vestliggjø
ringen av vårt samfunn, sier
Macoskova.

Oppvåkning
Klassen har studert hvor mye
elektrisitet fimilien bruker i
døgnet, og Macoskova har
inntrykk av at barnas fokuse
ring på energiforbruket har gitt
resultater.

Gjennom prosjektet har Mi
chal, Kamila og l’etr blitt opp
tatt av hva de selv kan gjøre
for å redusere forurensningen.

— jeg har fatt foreldrene
mine til å skifte fra kullfyring
til bruk av ved på hytta, mot
at jeg hjelper til med å hogge
ved, sier Michal.

— Som barn har vi lite makt,
men gjennom prosjekter som
det vi holder på med nå. kan
vi lære mest mulig om hva
som lager forurensningen og
hva som kan gjøres. Som vok
sen vil jeg i hvert fall bruke bil
mindre enn foreldrene mine,
sier Kamila.

— Faren min nekter å bruke
hilen mindre, men han har lo
vet at neste bil skal være gass
drevet. Storebroren min har
startet egen bedrift, men påstår
at penger ikke er viktig for
ham. Likevel ser jeg på maten
han lever på at han er veldig
opptatt av penger. Slik vil ikke
jeg bli, sier Petr.

— Faren min sier at han ikke

vil bruke katalysator på bilen
før fabrikkpipene får filter.
I Jan hevder at hans bil bare er
en drpe i fmrensningshavet,
sier Michal.

— l)et er veldig typisk for
mentaliteten vi lærte av kom
munistene, det er myndighe
tene som skal gjøre noe med
problemene. Vi handler først
når de gir oss klare instrukser.
Men jeg tror vi er mange nok
som har våknet nå, til at vi kan
presse myndighetene, sier læ
reren Macoskova.

I Jun tror at den økologiske
bevisstheten i befolkningen
øker, fordi stadig flere ser hel
seproblemene fra foru rens
ningen. Men fortsatt er det
ikke vanlig at helseprobleme
ne og forurensningen koples.

— Mange av elevene har al
lergier, astma og hudsykdom
mer, men det er så vanlig at de
ikke tenker over sammenhen
gen med fonirensningen, sier
Macoscova.

De nyrike
Vit Heran er rektor ved nabo
skolen, 25 Tålx)rskå. Han bru
ker Naturvernforhundets pro
sjekt i en valgfagklasse.

— jeg har alltid ment at na
turvemundervisning bør beve
ge seg utenfor klasserommet,
men det kan være vanskelig å
legge opp en slik undervis
ning. Prosjektet legger opp til

utradisjonell undervisning, og
gir ekstremt mange gode ideer
i lærerveiledningen. Barn må
øke bevisstheten gjennom
egen erfaring, sier Beran.

l)et tjekkiske undervis
ningsclepartementet har opp
rettet et fag som heter grunn
leggende økolologi, men
Beran sier at faget blir dårlig
fulgt opp. tJndervisningsmate
rialet fra miljoorganisasjonene
èr langt mer oppdatert. En gle
delig nyhet er at universitete
ne og høyskolene har begynt
å undervise studentene i mil
jøvern og hvordan faget kan
brukes i undervisningen.

lleran opplever en meget
synlig fbrskjell i det økologis
ke bevissthetsnivået blant sine
elever.

— økologisk og økonomisk
I)eVissthet er nøye knyttet
sammen. I)et er lettere å for
klare ressursproblemene til de
501fl fortsatt er relativt fattige,
de kjenner problemet pa krop
pen. Barna i de nyrike famili
ene er mer forbrukerorientert
og mindre opptatt av a spare.
l)et hører med til bildet at hos
oss er foreldre med høy ut
danning, og dermed kanskje
høyere bevissthet, dårlig be
talt. l)e nyrike foreldrene dri
ver mest med veksling og rask
husiness. Jeg håper at vi kan
gi barna en ressurshevissthet,
sier Beran. •

SURE
SKOLEDAGER

I PRAHA
PRAHA (Natur & Mil/ø): Regnetfaller ned

i blikkboksen i skolegården. Elevene dypper måle-
papiret i vannet. — Regnet er kjempesurt. Nå ser vi
at de snakker santpå TV. Dette er et virkelig pro
blem som vi må gjøre noe med, sier Petr. Klassen
hans er en av 4000 i Europa som deltar i Na
turvernforbundets prosjekt om sur nedbør.

N&M • ANI)ERS GJESVIK

I
MÅLER: Petr, Michal, Kamila og klassekameratene deres deltar i Naturvernforbundets skole-

prosjekt. De måler surheten i regnet som faller over Praha. (Foto: Anders Gjesvik)

i
MODRÉ Z NEBE — Blått fra himmelen — er det ironiske navnet tsjekkerne har gitt

skIenrnsitktt nm sir nedhar n Iik nrnspntprpç dt fnr Irm
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D
rivhuseffekten betyr en

oppvarining av klo
den. Men oppvar—

mingen vil ikke nødvendigvis
inntreffe like sterkt overalt,
I )et vil bli betydelige regiona—
le variasjoner. Noen steder vil
det endog bli kaldere. Mange
steder vil det bli tørke, andre
steder vil det rene mer. Ut
viklingen for de ulike regioner
vil ikke vare entydig, men ut
slagene i alle retninger vil bli
mer ekstreme. Det er grunn til
a tro at været vil (listansere alle
andre populære samtaleemner
en gang for alle.

Orkaner og stormer vil øke
i arene som kommer, mente
FNs klimapanel (IPCC) i 1990.
Men I1’CCs eksperter hevdet at
det ville ta mange ar for man
p empirisk grunnlag kunne
fastsla at en slik økning faktisk
hadde funnet sted. Sa derfor
ma vi ga der og lure til for
skerne kan fastsla: — De ukent
lige orkanene pt Vestlandet er
et resultat av clrivhuseffekten.
l{un for cover!

Men da er det for sent. I
mellomtiden kan vi trøste oss
med at det finnes forskere som
er villige til a kalle en spade
for en spade. James I lansen i
NASA. en av verdens mest
kjente klimaforskere, er en av
dem. I-Jan fastslo at drivhusef—
I ekten var en realitet allerede
i 1990.

«Andrew»
Jeremy Leggett er en annen:
— Den økende hyppigheten av
orkaner i Karibien skyldes
drivhusefflkten, mener Leg—
gett, som er lorskningsleder i
(ireenpeaee International.

— Trenger vi flere i )eviser for
a fl rsta at noe galt er i ferd
med a skje med klimaet, spor
Leggett. som selv har sittet i en
av IFCCs undergrupper. t-Ian
mener at listen over orkaner er
altfi r illevarslende til at det
bare kan være snakk om til
h.ldigheter.

Leggetts utspill kom pa bak
grunn av orkanen Andrew,

som forarsaket store ødeleg
gelser i Miami og New Orleans
tidligere i høst.

Og det er ikke bare An—
clrew» som har herjet med folk
i det karibiske omradet de sis
te par arene. 11991 inntraff det
to kraftige sykloner, «Ola og
Val» i Stillehavet. I 195’) raser
te orkanen ‘1 tugo’. den ameri
kanske byen Charleston. I
1955 var det ‘Gilbert, den
krattigste orkanen noensinne,
som herjet.

Hverdagskost
Ifølge Leggett vil dette bli
hverclagskost ogsa for andre
enn dem som bor rtindt det
karibiske omradet.

— I framtiden vil det ikke bli
bare Karibien og Itlexico-gtml
len som vil slite mccl disse or
kanene. Omracler som ikke
rammes i dag, bade i Nord—
Amerika og Europa. vil ogsa
komme i risikosonen. Det er
en klar samenheng mellom
temperaturen i sjøen og orka—
nene. Orkanene oppstar bare
der hvor sjøvannet holder over
27 grader celsius. I en oppvar
met verden, vil disse omrade—
ne utvides bade nordover og
s r( wer, hevder Leggett.

Pinatubo
Mens vi venter pa at drivhus—
effekten skal sla til f r fullt,
kan vi tn >ste oss med at Pina—
tubo—vulkanens utbrudd pa Fi—
lippinene i fjor har sørget for
en forholdsvis kald høst, og vil
fortsette med a skru de globa
le temperaturene ned de neste
par-tre arene. Pa den annen
side bryter vulkanutbruddet
ned ozonlaget, sa eniptive løs
ninger er neppe noe a satse

P’
l)r øvrig er statistikkens

tale klar: I 1950 v-mr den glo—
bafe gjenn()msnittstemperatu—
ren 1,57 grader Celsius. Siden
den gang har kurven vært
jevnt stigende. 1990 og 1991
var de varmeste arene som er
blitt malt med 12,47 og 12,41
grader. •

• 9. februar: En intens storm
har herjet i det østlige middel
hav de siste dagene. Ti dager
med kraftig snøv:m.’r har isolert
mange byer i det sorostlige
Tyrkia og har fort til over 200
dødsfall. Lokale innbyggere
hevder at slikt vær ikke har fo—
rekomnmet for. Kypros fikk sitt
fl rste snm Oall l)1 - iO ar. fl )rdan—
elven har gatt over sine bred—
der pa grunn av kraftig regn i

Nord- og sentral-Israel, der
neclbøren allerede ligger godt
over gjenn( msnittet for arsti—
(len.
• 29. februar: Stormene i
Midt-østen fl )rtsetter a forstyr
re regionen. 14 mennesker
dt mdc i dag da et kafetak i Je—
rusalem k( mllapset etter kraftig
snovar. I Jordan ligger snøen
enkelte steder over to og en
halv meter dyp. Sandst )rmner

og regn flmrte til at havna i
Afexandria matte stenge i tre
dager. Athen by er paralysert
av snøværet. Det sørlige Afri
ka opplever den verste torken
i manns minne og i Kenya har
tre av de fem elvene som for
syner Nairobi med clrikkevann
torket inn. Uvanlige vintertor
nadoer i det sorlige USA, sær
lig Florida.
• 8. mars: Vinteren i L’SA har
vart den varmeste som no
ensinne er registrert, særlig de
siste ukene. Texas har hittil i
ar fatt fem ganger normal ned
børsmengde. I I Iouston falt
det nesten 12 centimneter regn
i li tpet av to timner i forrige
uke. Deler av Kina opplever
den verste tørken pa 67 ar, et
ter at man i fjor ble rammet av
(len verste oversvommnelsen i
dette arhundret.
• 12. september: Uvanlig
sterke senmonsunstormer fo
rer til store skader i India. In
tens tørke fortsetter i Sentral
Europa og det sørlige Afrika.

• 19. september: Monsune
ne i India, Pakistan og Afgha—
nistan er kanskje de verste i
dette arhundret, mer enn 4000
døde. Intense oversvømmelser
i Iowa, Minnesota og \Viscon
sin. Enkelte steder faller det
mer enn 45 centimeter regn i
løpet av en dag. Kraftige snø
stormer pa New Zealand.
• 3. oktober: Alvorlig flom i
Spania, Italia og spesielt i
Frankrike. Ny rekord for om
komne i Frankrike, enna er
mange savnet. To dager etter
at gradestokken i Marquctte,
Michigan sto pa to minusgra—
der, steg kvikksølvet til ny
høyderekord for oktober — 30
grader Celsius. Flere kuldere—
korder fimlt i nordøstlige USA
og i Midt-Vesten, mens nye
varmerekorder ble satt i Nord
øst og pa det nordlige slette—
landet. Rckordnedbør i Mexi
co City, oversvommelser over
store arealer fra det vestlige
Mexico til Mellom—Amerika. •

Selv omfyrverkeriet var klissvått, var det ingenting å sipå smellet un
der nyttårsfi’iringen på Nordvestlandet i år. 1,2 milliarder kroner er
I)rislappenpå orkanen som /dde over landsdelen 1./anuar 1992. Og
ute i verden har været stelt i stand mer bråk i 1992 enn man burde
fzimvc’nte. Men er det drivhuse,ffi’kten?

N&M • GUNNAR BOLSTAD

RØ; T VÆR I VENTE

DRIVHUSEFFEKT: Var orkanen på
Nordvestlandet nyttårsaften et resultat av drivhus

effekten? (Foto: Rune Lislerud/Samfoto)Tilfeldigheter
eller

katastrofe?
I Berkelev i california sitter hobby—

neteorologen JeJ»y G. Strahl og rLç’istrerer
været i verden. — Noe rart er i/rcl med å skje,

mener Strahl. Hver ukc’ lççç’er han inn nye rap—
porterpå den internas/onale miljøbevegelsens

database. Og det er tankefiuli lesning. La
OSS SC på noen eksempler i 1992.’

Vi støtter
NORGES

NATURVERNFORBUND
i deres landsdekkende

arbeid for lokalt
miljøvern
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HÅP FOR SULEYMANS FAMILIE
i

UTVEI: Suleyman og hans familie lever av svibruk. Stadig brenner de nye regnskogområder for å få dyrkingsjord. Norske forskere
forsøker å forhindre at skogen brennes ned ved å finne nye levemåter for svibøndene.

r. i
,j.

4

‘v

I I:
, JJ
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av skogen er omdarinet til
jordbruk, og nesten ingen
tømmerselskaper har fulgt de
ind( >nesiske reguleringehe fl r
tt tmmerdrilt K >nt r( >llen med
tommerselskapene er altfor
darlig og ma skjerpes, mener
Sand! )ukt.

Produksjon av pairmiusse
er et nytt, Stort satsningsornra
de i Indonesia, og det plan
legges fiul,rikker omtrent ved
alle større elvesystemer. Ra—
stoffet skal komme fra planta—
sjer med hurtigvoksende trar.
som eukalyptus.

Dette er planen, men Sand
hukt frykter at hvis plantasje
ne av en eller annen grunn
ikke klarer a produsere nok
trevirke til fabrikkene, ma
tømmeret tas fra regnskogen.
Fabrikkene er prestisjefylte
milliardprosjekter, og myndig
hetene kan ikke g dta at de
;tar uten rast> >11.

Sjebnesvanger
folkeforflytning
Tømmerdrift er ikke det enes
te som fører til uverlorbruk av
naturressursene i oinradet.
Den store lolkelorllytningen i
statlig regi er en annen ho—
vedtrussel.

Indonesia har 180 millioner
innl yggere, og i nyndighetene
spar at tallet vil stige til 230
millioner nI> )t slutten av 90—tal
let. Java og Ilali er de mest
lruktl,are øyene, og der bor
det mest fl >1k. Na er øyene full
stendig sprengt. Det effektive
jordbruket kan ikke presses
mer, og industrien er enna
ikke stor nok til a sysselsette
den sterkt økende befolknin
gen. Mange j rdh >se lx >nder
I iar derf( >r takket ja til t ilbude—
ne om L flytte ut pa de mindre
hefi ilkede myene.

Folket> rllytningen har et
eflonnt omfang. I løpet av 80—
an> ble det flytlet omlag fem
inilli )ner mennesker fra Java
og Bali. I det umradet som (le
norske forskerne har under
si ikt, hestar na 60 prosent av
befolkningen av fimIk fra disse
øyene. I oniradet rundt ‘ligah—
pulub—asene er fimiketallet fire—
doblet det siste tiaret.

Et hardt liv
Nar en flumnilie kommer til den
nye hoplassen i regnskogen,
blir de tildelt en jordlapp, ei
hytte, ru )en j >rcll )ruksredska—
per og mat slik at de skal kla
re seg fram til første innhost—

ning. Men ikke mange far det
sa fint som det reklameres
med pu fjernsynet pu Java. En
mor forteller:

— Jeg star opp kk)kka fire
om m >rgenen fl )r a lage mat
til datteren min. Deretter syk
ler jeg fem kik)lneter til (>lje—
palmeplantasjen hvor arbeidet
starter kh kka seks. Jentungen
ma klare seg selv til skolen be
gynner. Jobben min gar ut pa
a rydde ugress mellom palme—
ne. jeg tjener sju kroner da
gen. Da ma vi ha med mat
selv.

— J( >rda var er sa darlig at
det ikke gar an . dyrke noen
ting pa den. Villsvin og røtter
ødela det lille vi fikk fram. Det
er derfor hade mannen min og
jeg ma arbeide P> plannisjer.
Mannen min arl,eider pa en
plantasje i et helt annet fylke
og vi ser hamu bare annenhver
maned. Det syns jeg er trist,
ft>r jeg savner ham ofte.

Elendig planlegging
For svart mange av dem som
flytter blir det nye livet for toft.
I det omradet som de norske
forskerne har undersøkt har
mellom 30 og 50 prosent flyt
tet tilbake til Java.

I.a ndl rukso >k >noin Stein
Flolden ved Norges Land
lrukshogskole har lorsket pa
lolkelorllytningen. I lan sier at
det har vart elendig planleg
ging i delte omradet av Suma—
tra. Det er tegnet opp firkan—
ter PL et darlig kart, og 01k er
jorda ikke undersøkt. Der (len
er undersøkt og funnet uegnet
til landbruk, har det likevel
hendt at underso >kelsene er
satt til side.

Til tross for at skogen star
overtor mange trusler. ser øy—
vind Sandhukt enkelte lys—
punkter. Flere viktige byrakra—
ter pa regionalt niva er for
vern av Tigahpuluh—asene.
Ogsa deler av skogbruksde
partenwntet mener at omradet
bør vernes.

Men den delen av skog
bruksdepartementet som har
ansvar for vern og nasjonal-
parker er underlagt hogstav—
delingen. Verneinteressene er
mdcl andre ord underlagt sin
verste fiende.

Tømmerkonsesjonen for
omradet gar ut i april, og in
nen den tid! skal WWF i Nor
ge vare i gang med a utarbei
de en forvaltningsplan for
omradet. •

)i uleyman er svibonde i
regnskogen pa Suni.atra
i Indonesia. 1-lan skaffer

seg dyrkingsjord ved a brenne
ned skogen. I-ler dyrker han
ris og gumnmipalmer. Asken gir
ekstra næring til den karrige
jorda, men etter to-tre ar et
regnskogjorda utpint og et nytt
skogomrade rna brennes. Det
blir stadig vanskeligere a liv-
berge seg,

Sukyman bor i ei enkel hyt
te pa paler. I-lan og kona Mas
nu har tre barn. To av dem gar
pa skolen. Familien har tre
hektar jord til radighet. Det er
nok til a dyrke den risen de
trenger. Men om et par ar blir
det verre. Et tømmerselskap
har fiutt konsesjon pa den nær
meste skogen, og Suleyman
vet ikke helt hvor familien kan
rydde seg ny dyrkningsjorcl.
Kanskje ma de flytte langt inn
i skogen?

A finne ut hvordan men
nesker som Suleyman og Mas
ra fortsatt kan overleve som
svilx >nder, er noe av malet
nwd et norsk-indonesisk
forskningsprosjekt. En rekke
forskere, (le Ileste norske, har
samlet opplysninger om men
nesker, natur og samfunn i et

stort omrade med lavlands
regnskog. Materialet skal bru
kes til a lage en verne- og
hruksplan l’or dette viktige
omradet. Tigahpuluh-asene,
der dlet bor 50—60 000 men
nesker.

På jakt etter løsninger
Forsker Øyvind Sandbukt ved
Senter lbr utvikling og miljø
(SUM), Universitetet i Oslo,
har ledet forskningsprosjektet.

Sandbukt er verdens leden
(le ekspert pa Kubu—folket,
som er et samle- og jegerfolk
som lever i regnskogen pa Su
matra. Han kjenner ogsa In
donesia ut og inn gjennom
mnange ars forskning. Da Sand—
hukt sa hvilke flurer som truet
Sumatra, fikk han i gang det
nu rsk-ind nesiske forsknings
prosjektet. Det er en dIel av en
mniljovernavtale som ble un
dertegnet mellom de to lande—
nu. i 1990. Prosjektet finansie
res av Mil jomverndepartementet
og N rgus allmunnvitenskape
lige flrskningsrad (NAVF).

Forskningen har hatt som
maI a vise hvordan regnsko—
gen kan utnyttes uten at den
blir rasert. Foreløpig er det
bare utført grunnforskning.

Verdens Naturfond (WWF) i
Norge har søkt NORAI) om
mnidler til a vidlereføre arbeidet
med sikte pa å komnmne med
praktiske rad til innhyggerne
pa Sumatra. WWF vil, sammen
med Sandbukt. vise til alterna
tive næringsveier. Det kan for
eksempel være økotm.mrisrne,
bedre svibruk, flere clyrkings
sorter og bruk av planter til
medisiner og mat.

Gjennom dette prosjektet
vil WWF ogsa forsøke a redde
19 pattedyr og ftmgler som er
truet av utryddelse. Det gjelder
blant annet su.mmatratigeren,
den asiatiske elefiunten, tre
leoparden, malayabjørn og
gibbonaper.

Men for at dette skal lykkes,
ma tømmerselskapenes strate
gi for ødeleggelse stagges.

Dårlig kontroll
— ‘I’ommmerdriften er den alvor
ligste tnmsselen mot skogen.
Det er drevet intensiv hogst i
omradet i lang tid. Store deler

TRUES: Regnskogen i Indo
nesia trues av tømmer

hugst og en enorm folke
forilytning.

T0MMERHOGST: Regnsko
gen representerer store
økonomiske verdier for

Indonesia. Men fortsetter
nedhuggingen i samme

tempo som nå, vil det ikke
ta lang tid før hele skogen

er borte.

._J .

•. .

V

Gjennom dette prosjektet skal 19
truede pattedyr og fugler reddes.
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Min natur

ULTER» IIET I)ET (la jeg var

(4 liten. Ordet høres ut som
n( e tOll og trillend:, multer

til hulter. Men vi fikk dem servert i sma
sotfargede glasskaler. sammen med krem,
til jul. Fa multer og mye krem. Fuktige og
litt skrukkete gulbrune har, kanskje ti i
hver skal, høyst li..mten. Disse »multene»
var det beste min mor visste, og de skul
le spises mccl jublende andektighet.

Først mange ar senere opplevde jeg
«m( )lta». »Molta» er det 5( m fyller mange
tiliters spann. »Molta» er toppen av digre,
flate inyrer, lik et lysende, gyllent teppe
nar du star pa avstand og kniper øynene
sammen. Pa nært hold oppløses teppet.
Det er bare ett lxcr pa hver stilk, og m il—
ta ma plukkes gaende med bøyd rygg, det
nytter ikke a sette seg pa knarne, som i
blabærskogen. Men pa myrene er alle
rygger svaie og myke, og de stiveste
fingre griper etter den pene maten i ri
vende fart. Molteplukkeren er som en
danser mellom tuer og vate søkk, og blik
ket kastes fra neste bar og til neste, og
sa mot skogbrynet pa alle sider, utalmo—
dig, jagende, fbr a forsikre seg om bar—
plukkerens ensomhet under hosthimme—
len.

Den første gangen jeg ble utst rt mccl
rød plastbøtte var en tidlig morgen i gra—
lysningen. Min mann bar to gule, n i
hver hand, og jxt ryggen hadde han sekk
med niste og regnfrakker.

— Men tror du det blir regn, da?
jeg.

I lan bare mumlet et svar, kastet forte
blikk rundt hushjørnene og satte av sted
oppover bakkene. I-Jan langet ut i hern—
mclighetsfull taushet, og jeg matte sma—
løpe for a holde følge. Etter tre kvarters
tids gange gjennom kratt og smaskog,
over bekker og gjennom juv langt fra sti
er og trakk, stanset han og hysjet, selv om
jeg ikke hadde sagt et ord siden vi var gatt
hjemmefra.

— Lukk Øynene, sa han.
Jeg lukket øynene.
Sa tok han hanclen min og fi ate meg

oppover en skraning mot et lite plata.
— Na kan du se, sa han, og stemmen

hans glitret.
Da sa jeg molta. Gulrøcl og moden i tu—

sentall. Og min mann ble en myk danser
mellom tuenc. Og fylte de gule plastbøt—
tene. Og senere regnfrakkene. Og til sist
sekken, etter a ha tatt ut matpakka og

termosen. Mens jeg fylte min ene røde
vaskebt ttte.

Vi rastet ikke f Ir niyra var ø int. Da var
det langt pa dag. Storplukkeren la pa ryg—

Gyllen
hemmelighet

Av Toril I3rckke
Iii. Jan-Kare Øien

gen og sa mot skyene. jeg kikket forun
dret pa det flate omraclet foran meg, gra—
brunt og gragrønt, uten et eneste gyllent
punkt igjen.

Pa neclturcn begynte det a regne, og
min mann fo lykkelig, med bekker av
vann og svette nedover panna og mccl

stadig vatere Idær. Pa ryggen hadde han
sekken. I venstre hancl var den ene bøt—
ta, i høyre den andre bøtta og den ene
regnfrakken som en hylt mccl knyttecfe er-
mer. Jeg bar den røde bøtta og den an
dre regnfrakkbylten.

Da vi kom hjem, lo han og spurte: — Du
ville aldri finne tilbake opp dit pa egen
hand, ville du vel?

Jeg ristet pa hodet.
— Det er min myr, skjønner du, sa han.
Han hadde flere. Men til de andre vil

le han ga alene, dette første aret vi bocl—
de i barnclomshjemmet hans. Aret etter
viste han meg ett gyllent teppe til.

PÅ NABOGÄRDEN BODDE min manns
tante. Det var en eldre kvinne som var be
gynt a bli gLIl pa det hvite i øynene.

En formiddag jeg var borte for i besø
ke henne, la hun i kjelleren mccl brukket
arm. Etter a ha vært pa sykehuset og blitt
gipset, var hun hjemnw igjen, avhengig
av hjelp. En ettenniddag satt og drakk kaf

l kjøkkenet hennes, vi snakket om
dette og hint, men hun virket som opp—
slukt av egne tanker.

—Jeg har ringt Berit i hele dag, sa hun.
- Å?
— jeg Gr ikke svar.
— Neivel, sa jeg, uten it skjønne at det

skulle være sâ farlig.
—Jeg kjenner meg ikke noe god, fort

satte den gamle. — Og det er noe annet

enna.
Du lar sikkert tak i henne før kvel—

dlen, beroliget jeg.
— Men tenk om det plutselig... om

jeg... om det.

— Ikke var redd, er det noe jeg kan gjø
re for deg?

- Nei...
Det matte vare Berit, datteren. Jeg lur—

te pa hva det var soin bare Berit kunne
bista henne mcdl Mens hun gikk mcdl
gipset arm haddle jeg hjulpet henne mcdl
det meste, alt fra a lage mat til a sette cli—

abetessprøyter i laret hennes. Det var høy
rearmen som var gipset, og hun greidle
dlet ikke selv mcdl den venstre.

Den gamle kvinnen var redd for a
og hun kunne ikke dø før hun hadde ni—
trodd dlatteren noe som hun ikke ville for
telle meg. Langt om lenge fortalte hun
meg hva det dlrcidle seg om. Det var mol—
temyrene. J*’,ines hemmelige steder. Men
hun ville fremdeles ikke ha meg som bud—
bringer. I slike saker kunne man ikke sto

le pa noen.

DET ER LENGE SIDEN jeg flyttet fra det
te stedlet. Og jeg vet ikke om dlen gamle
rakk a innvie datteren sin fçw hun fôr. Pa
nabogardlen bor min ftrhenværcncle

mann. Jeg lurer pa ori han har vist sin ni—
vwrencle kone flere myrer enn han rakk
a vise meg. Sønnene mine som hver som
mer besøker Liren sin, kommer i hvert fall
hjem igjen mcd molter. Dem fryser vi ned
og spiser til jul.

— A, tenk multer! jubler min mor undler

julemidldagen.

Men dle er ikke gulbrune og skrukke

og dekket av krem som i min barndom.

De er store og røcfgulc og saftige, og vi

flir hver var store bolle full.

— Det heter ikke »multer», niormor, ret

ter guttene, diette er »molte»!

Og fdr jeg dekker bærcne mcdl sukker

og fltite, trekker jeg inn den søte dluften,

og nar jeg fyller munnen med den første

skjefullen, husker jeg dlct første gylnc tep
pet jeg sa, dlen store vakre hemmelighe—

ten langt fra stier og trakk. Og i skinnet

fra de levendle julelysene tenker jeg at jeg

en gang ma ringe Berit som na har flyttet

inn pt nabogarclen, og spørre om hun

rakk å la moltearven fra moren før den

gamle døde. Jeg er temmelig sikker pa at
svaret er Ja. •

enn heinet.
— IJff (la?
— Og sa er det noe...
—Ja?
— Noe jeg ikke har fatt sagt Berit...
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Toril Brekke er født i 1949 i Oslo. Hun debuterte med
romanen »Jenny har fått sparken» i 1976. Den ble

fulgt av ungdomsboken Gutten og regnet og barne
boka »Mikkel og brødrene hans. Ni bøker senere
kom årets bok, »Den grå dvergens hemmelighet.
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Jan-Kåre øien er født i 1950 i Trondheim. Han
arbeider mest med illustrasjoner for barn, helst med
penn, blyant og akvarell. I 1984 fikk øien Kulturde
partementets pris for beste billedbok for barn. Han er
innkjøpt av både Nasjonalgalleriet og Norsk Kulturråd.
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Kort - “Årstidene”
8 doble kort m/konvolutter A-6 format trykket på resirkulert
papir. 4 ulike motiver. Varenr. 2304, kr 65,-

SPESIALTI LBUD
Varenr. 0501 Kalender og kort, kr 150,-

Samleperm til
Natur&Miljø

Resirkulert papp. Passer til
2 årganger av Natur&Miljo.

Varenr. 2403 kr 49,-

Verdens miljøstatus
0k’ athismoen har tatt for seg de viktig
ste .ljøproblemene og beskriver årsaker
og mulig løsninger. Boka har et stikkordsre
gister som gjør den lett å bruke. Bak i boka
er det også egne sider som forklarer bI.a.
ulike miljøbegreper og miljøavtalene.
Format: 20 x 27 cm. Varenr. 5024 kr 228,-

Sportskniver
Hendig sportskniv med skatt i masurbjørk
og blad i rusttritt, laminert stål. Bladets
lengde 7 cm. Meget populær kniv.
Varenr. 0403 Helle Nying kr 215,-

Jaktkniv med skaft i laminert lær.
Blad i rustfritt, laminert stål, 13 cm.
Varenr. 0405 Helle iaktkniv kr 398,-

Mi Ijøvern
i hverdagen

En ekte grønn aksjonsbok som gir
deg konkrete tips om hvordan du kan bidra
til et bedre miljø i hjemmet, i nabolaget,
på jobben - og i verden for øvrig. Boka er
skrevet av Geir Arne Bore som har basert
innholdet på erfaringer gjort av vanlige
mennesker i Norge. Format: 13 x 20,5 cm.
Varenr. 5762 kr 198,-

Minispill i tre
3 ulike spill pent utformet i tre.
Brikkene og spilleregler finner
du inni spillet ved å åpne en
luke på siden. Flott som gave.
Format 14x 14 cm.
Varenr. 7812 Sjakk kr 224,-
Varenr. 7813 Ludo kr 175,-
Varenr. 7814 Mølle kr 175,-
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OLE MATHSUOEN

(.Verdens
miljostatus
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Brevsett
Resirkulert

brevsett i A-4 format
med koselig vintermotiv.
25 brevark og 20 konvolutter.
Varenr. 2211 Vinterstemning kr 65,-
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Natur- og
miljøleksikon
Utgitt av Kunnskaps
forlaget i samarbeid med
Naturverntorbundet. Opp
slagsverk med 3000 artikler
rikt illustrert med tabeller,
totografier og tegninger.
Format: 18 x 24,5 cm.
Varenr. 5018 (Veil.pris kr.
395,-) kr 350,-



K
jell Opseth vil ifølge
statsbudsjettet ha ti
milliarder kroner til

veisektoren neste âr. I dette in
tervjuet med N&M gir han
veginvesteringene et gront
stemnpel. Flere veier rundt de
store byene far bort køene.
Det gir større Ilyt i trafikken.
noe som igjen hirer til mindre
utslipp, resonnerer Opseth.

Utdrag:
— Den nye veidirektøren, Olav
Søfieland, vil ha hundre mil
liarder kroner til opprustning
av de veiene vi allerede har.
Samtidig ønsker NSB seg 40
milliarder til investeringer i
jernbanen fram til år 2005.
Kan vifå både ipose og sekk,
eller må vi nå begynne å pri
oritere?

— Nei, det er særdeles van
skelig a fa bade i pose og
ekk. Men i vmrt land er det

ikke spørsmal om enten eller.
Vi har et land som gjør at vi er
nødt til a satse p begge deler,
sier Opseth.

— Det blir vel det samme som
ipose og sekk?

— Nei, det blir ikke i pose og
sekk.

— Vil du prioritere jernba
nen framover?

— Hvis du ser i arets budsjett
sa er det en prioritering av
jernbanen i fbrhold til vei. Den
er ikke stor, men (len er der.

— Signaliserer det en ny
trend?

— Det signaliserer at vi leg
ger større vekt pa jernbanen
der den h
sine

—

fortrinn.
— Og den /hrskyvningen vil

fortsette framover?
— Prioriteringen av jernba

nen vil fortsette, men vi har
ogsa mange ult iste pr )hlemner
pa veisiden.

— Du hevder at det å hygge
ut veiene er et mil/øtiltakfbr
di man da blir kvitt køene. En
forutsetning for at det skal lyk
kes er vel at hiltrafikken ikke
øker?

—Jeg har ingen interesse i at
biltrafikken øker, snarere tvert
ifliot.

— Veidirektøren snakker nå
om 0, 8prosent årlig vekst i bil-
trafikken framover. Vil du
k/empe mot at det blir virkelig
het?

— Vi kjemper med de virke
midler vi har. Men vi kjenner
jo fleksibiliteten til privatbilen,
og med den strukturen vi har
pa hosettingen her i landet,
har jeg ingen forestilling om at

ikke bilen blir en viktig
transportmiddel i arene

som kommer. Om
veksten blir lik null,

litt negativ eller litt
positiv.., det posi
tive er at vi har
hatt en nedgang.

— hvis vi kon
sentrerer oss om de
sentrale strøk...
Hvis vi bygger ut
veiene her, er det
ikke en fare at
dette fører til økt

biltrafikk?
— Nei, det er in

genting som tyder
pa det,

fordi vi bygger ikke bare ut
veiene. Vi forbedrer veistan
darden og framkommelighe
ten for den trafikken som er
der, og samtidig satser vi sterkt
pa kollektivsida. Slik at det er
ikke noe enten eller, det er
1)ade og.

— Men har du noen eksem
plerpå at veiutbygging i desto-
re bysentra harjort til mindre
fbrurensning?

— Ja, jeg er helt sikker pi at
miljøet i Oslo er blitt mye bed
re (le senere arene enn det var
før.

— I en rapport som er laget
for Statens Vçyvesen står det at
Den eneste byen i verden som
samtidig har oppnådd ci for
bedreframkommeligheten på
veinettet, redusere behovetfbr
veiinvesteringer, styrke kollek
livtransporten og redusere mil
j’øulempene .fra trafikken, er
Singapore. Denne rapporten
viser en lang rekke eksempler
på at veiutbygging i de store
byene har fort til større trafikk
og at man ikke har klart å re
dusere/brurensningen.

— Na er det ikke sa godt a
sammenligne Norge med
Singapore...

— Nei, men det viser hvor
vanskelig det er?

— Ja, vanskelig er det, det
innser vi ogsa det.

— Man har ikke garanti/hr
at disse store veiinvesteringene
fører til mnindreforurensninç’?

— Nei, det er helt avhengig
av hvordan du angriper det.
Na kan vi jo ikke sammenlig
ne Norge med Singapore...

— Det er/og klar over.

— Og det er helt sikkert at
det vi har gjort i Oslo har
bedret miljøet. Og jeg vager
ogsa den pastanden at utslip
pene har blitt mindre fordi det
har blitt større flyt i trafikken.

— I denne sammenhengen
vises det ofte til Los Angeles,
som har hatt en ufhttelig veiut
bygging der man stadig har
fj4t opp med nye biler. Er du
ikke redd for at en slik skrekk-
visjon skal realiseres i Norge?

— Nei, igjen er det en helt
urimelig sammenligning...

— Men i mindre målestokk,
selvføigelig...

— Jo, jo, men selv om du
graderer ned sa blir det ikke
det samme. Vi er et land som
i langt større grad enn de fleste
land er avhengig av bilen, og
vi kommer til a bli det, og da
ma vi satse pa å utvikle kol
lektivtilbudet der det har en
sjanse, og det er nmndt de stør
re byene.

— Er du tilfreds med satsing
enpå kollektivtrafikken i Oslo?

— Nei, jeg kunne gjerne øn
sket meg mer, og det er en av
arsakene til at vi har gatt inn
og støttet noe som egentlig er
kommunens og fylkeskommu
nens ansvar.

— Det står også i rapporten
som er lagetJbr Statens Vegve
sen at ‘Nye veier i eller like
utenom byområder stimulerer
byutviklingen og bidrar til å
skape et mer transportavhen
gig utbyggiizgsmønster og mer
hiltrafikk. Ser du en,tare i det—

—Jeg er ikke sikker pa at det
er veibygging som er arsaken.
Jordloven har vært et like stort
problem ved at en har spredt
aktiviteten rundt om. En har
skole på den ene kanten, for
retninger på den andre og bo
steder pa den tredje og barne
hager pa den fjerde. Altsa,
arealplanleggingen og en litt
friere bruk av jordloven tror
jeg kan ordne dette.

— Men en stor veiutbygging
hjelper vel ikke akkurat til åfå
en mer mil/øvennlig areal
planlegging?

— Nei, men det vi stort sett
driver med i dag er å løse da
gens trafikkproblemer, og sa
legger vi litt inn for morgen
dagen, sier Opseth.•

I Ingen drivhusgasser

Ingen luftforurensing

- det elektriske toget!

NSB

- VI BYGGER
VEIER FOR

MILJØET
Penger til veibygç;inç; erpenger

til miljøet, mener sarnfirdselsminister Kjell
Opseth. Han vil også kjempejr at det ikke blir

flere bilerpå norske veier enn i dag.

N&M • JON KNUT BERG

POSE OG SEKK: Samferdselsminister Kjell Opseth
har ikke helt bestemt seg om han vil prioritere vei
ellerjernbane. Men i dette inte,vjuet med N&M gjør
han det klart at vi ikke kan få både i pose og sekk.
(Foto: NTB)
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Informativt om
ny økonomi
• • Gruppen bak ny okono
mi er et knippe okonomer
hovedsakelig i England. VSA
og Nederland som med bred
pensel maler veien til en
annen framtid enn den da
gens økonomiske system
synes a føre oss til. 1)eres
kanskje viktigste oppgave er
a stille grunnleggende spørs
mål ved den rådende okono
rniske tenkningen.

l)en bærende ideen i ny
økonomi er at det okononiis—
ke systemet ma bidra til et
bedre miljø, mindre fattig
dom og framh )r alt a fa folk
til a delta i samfunnsutvik
lingen i større grad enn i dag.
Det skal være mindre av
hengighet og mer selvsten
clighet bade materielt, sosialt
og åndelig.

En av de mest sentrale
nyokonomene, l)riten Paul
Ekins. har skrevet en grunn
IX)k i ny økonomi Som na er
oversatt til norsk.

Ekins prosjekt er ytterst
ambisiost. lier forsøker han
enkelt, pedagogisk fornuftig
og med gode illustrasjoner å
framstille en økonomisk
tenkning som skal være
radikalt forskjellig fra den vi
har i dag og som berører de
fleste samfunnsomrader. I-ler
star det om alt fra familiefor
hold, kunst og global sikker
het til valuta. Ekins griper
over alt, fordi alt etter hans
mening ma reformeres.

Styrken til Ekins 1)0k er at
vi her får et håndgripelig
inntrykk av hva ny økonomi
er. Ekins tilstrebcr det kon
krete. Han peker mer eller
mindre i detalj pa hva ny
økonomi vil innebære pa
forskjellige samfunnsomra
der. For å gjøre det enda mer
livsnært. bruker han en lang
rekke eksempler på at forsla
gene allerede er utprovd i
praksis, i større eller mindre
malestokk. Dermed trekker
han ideene ned til jorden og
gjør at stempelet -utopi
legges litt til siden.

Men nar man leser denne
boken, dukker sporsmalet
om hvor ny ny okonomi
egentlig er? Mange av nyoko
nomenes reformforslag er
gammelt nytt. Har du hørt
om borgerlønn før? Om det
rentefrie samfunn? Eller om
en global regjering? Hva med
miljoavgifter eller justert BNP?

Nettopp...
Pa den annen side er alle

disse velkjente forslagene for
nyokonomene deler av en
helhet. l)eres ambisjon er a
samle alle gode forslag og
sette dem sammen til noe
som peker mot et felles maI.
I denne sammenhengen er
alle enkeltforslag avhengige
av hverandre.

l)et forer oss til kanskje
den største svakheten ved ny
økonomi. Nyøkonomene
forutsetter endringer som må
skje i en enorm utstrekning.
I)et blir til sist snakk om et
verdensomspennende opp
brudd, og alle de clyptgripen
de endringer pa alle nivå bør
skje samtidig. l)et er vanske
lig å begripe ut fra denne
boken hvordan det skal være
mulig.

En annen innvending er at
en del av forslagene blir for
flyktige. l)et er greit nok å si
at vi trenger et nytt finanssy
sten. Hvem vil ikke ha lave
re renter og bedre tilgang til
kapital? I ivem vil ikke at
lokale banker skal overta
markedet fra de store, stygge?
Men hvem skal opprette
disse nye bankene? Skal man
forby store banker? Hva skal
gjøres nar den lokale banken
går konkurs?

Ekins 1)0k hadde vært
styrket hvis flere liknende
sporsmal var blitt stilt, og
hvis han i større grad hadde
diskutert mulige innvendin
ger mot egne hypoteser.
Verden er dessverre mer
komplisert enn det denne
boken gir oss inntrykk av.

,Jo,i Knut Ik’?S

kriger. I)en dypereliggende
årsak til disse problemene er
ofte å finne i konflikter om
bruk av vann. Dette er ho
vedpoenget i Robin Clarkes
bok som betegnende nok har
fått tittelen Vann — den
egentlige krisen...

Boka forsøker å tilbakefore
flere av dagens alvorlige
okologiske og politiske kriser
til et spørsmål om vann.
Clarke argumenterer med at
det er overraskende hvor lite
hensyn det blir tatt til at det
er i ferd med å bli knapphet
på vann. l)et samlede for
bruk av vann er firedoblet de
siste femti arene. Samtidig er
vann en konstant ressurs, det
vil si at mengden ikke øker.
Til tross for at det — i alle fall
i teorien — er nok vann i
verden. oppleves
vannknapphet i stadig flere
onwåder.

Robin Clarke gar nøye
gjennom de aktuelle proble
mene knyttet til verdens
vannforsyning: I I V( )rdlan
vannressursene er fordelt,
vann i et utviklingsperspek
ti’, hvordan vannressursene
blir ødelagt, hvilke vannbe
boy som egentlig er til stede
og hvordan vannsituasjonen
skaper internasjonale konflik
ter. Boka er en populæiiten
skapelig framstilling av emnet
og bygger på en rekke forsk
ningsrapporter og seminarer.
Problemet er naturlig nok
forenklet i en slik framstilling.
men argumentasjonen virker
overbevisende. Clarkes kon
klusjon, som han laner fra en
svensk forsker, er at man må
begynne å stille enkle spørs
maI i enhver planlegging: l)et
relevante spørsmål er ikke
hvor mye vann vi trenger og
hvor vi skal få det fra, men
snarere: Hvor mye vann har
vi, og hvordan skal vi utnytte
det best nnilig?

Boka bruker en del plass
på definisjoner av begreper
solTi vannavrenning. vann
knapphet og vannterskel.
(;Lirke redegjor for forskjellen
mellom vannmangel og
tørke, og setter en (lei V de
kjente tørkekatastrofene inn i
et videre perspektiv. Statistik
ken viser at vanning av land
bruksareal i dag forbruker
seks ganger sa mye vann
som husholdninger og indus
tri til sammen, og at verdens
vannproblemer i stor grad
skyldes overdreven bruk av
kunstig vanning.

En av arsakene til at vann
pr )blemene blir oversett i
verdenssamfunnet, er at
vanntilgangen er størst i de
rike landene. I)ette er ogsa
bakgrunnen for en kritikk
mot Verdenskommisjonen for
miljø og utvikling (Bii.indt—
landkommisjonen). som ikke
tok opp vannproblemene i
det hele tatt. Clarke finner ‘

det helt utrolig at en rapport ‘)
som redegjor for alle viktige
sporsmal innenfor globalt
natur— og miljøvern, fullsten
dig overser et av de mest
fundamentale spørsmål. Terje
Tvedt har skrevet et etterord
der han diskuterer videre
hvorfor vannprohlemet har
vært ikkeeksisterende i den
vestlige verdens utviklings
programmer.

Knut Are 7c’dt

• Rohin Ciarke:
1./ann — den eent1iJç;e
kriseii
Oversatt av Steinar Moe
Aschehou,g A iziment
1992
137 sider
Kr. 218.-

• • Naturbilder fra norsk
natur koplet sammen med
dikt av mange av vare mest
kjente lyrikere. l)et er ideen
bak boka ‘Ja. vi elsker, redi
gert av Naturvemforhundets
leder Arild Adnem. Fotografe
ne inkluderer vare mest kjente
:alurfot( )grafer. blant andre

agnar Frilsid. Pål Hermansen
og Rolt Sorensen/Jorn Boh
mer Olsen. I stort format og
mcdl lekre fargebilder har de
iIli.istrert dikt av blant andre
I lenrik Wergeland. Bjørnstjer
ne Bjørnson. Ivar Aasen. Olaf
Bull. ‘l’or Jonsson. RolfJacob—
sen. Hans Børli og I Iarakl
Sverdrup.

Spennet i tid og rom er
stort i denne praktboka. der
vi både finner ‘dci gamle
fjell’ og «spede spira. og der
selve nasjonalsangen slår an
tonen i en kjærlighetserklæ
ring til norsk natur og land
skap — uttrykt i et vakkert
samspill melk)m lyrikk og
fotokunst.

• Arild Ådnem (,d.)
Ja. vi elsker
Boksenteret 1992
104 s.
Pris kr248.-

Naturen i Møre og
Romsdal
• • Fa omrader i landet har
en slik dramatisk natur som
More og Romsdal. Na har
fylkets natur kommet i et
billedpraktverk. Prosjektet er
et samarbeid mellom Natur—
vernforbundet i More og
Romsdal, som har statt for
(len faglige delen, More og
Romsdal forfatterlag og natur—
fotografen øivind Leren.

Boka er en hyllest til natu
ren på nordvestlandet. Her er
bilder fra alle fylkets kommu
ner. Storslagne fjell og natur
omrer sammen med bilder
av enkeltarter av dyr og
planter. Bildene er satt sam
men med både dikt og sak
prosa. Variasjonen i bilde-
bruk og ikke minst den
sammensatte naturen i More
og Romsdal gjør denne boka
aktuell langt ut ov2r fylkets
egne grenser.

• Øl, md I.eren (fotored.)
F/ell sti,ç’ av hav
KOMJhrlag 1992
Pris kr348,-

Natur i
nærmiljøet
• • Fjelloppsynsmannen.
forfatteren og naturfotografen
Olaf Heitkotter har opplevd
mer vill natur enn de fleste. I
sin siste 1)0k beveger han seg
imidlertid ikke langt utenfor
stuedora. I)et er ikke nød
vendig a dra langt til fjells
eller inn i de dype skoger for
a oppleve ekte naturglede.
sier Heitkotter. lier slår han
et slag for naturen der vi bor
og lever, der vi søker hvilt
og fred i det daglige.

Nå er det vel ikke alle
mennesker i dette landi som
er så heldig med nænniljøet
sitt som Heitkøtter. Trane
dans, kongeorn og mohen)yr
er nok for de fleste mer
fjerntliggende naturinnslag.
l)erfor tar nok forfatteren litt
feil: I)e fleste må faktisk et
stykke unna for å oppleve
(len idyllen Heitkøtter beskri
ver. Men idyllen er så abso
lutt til stede i denne lille
perlen av en naturbok.

• OlafHeitkøtter
!.angs nære slier
Aventura 1992
Pris kr278.-

Miljøfilosofi
• • Norge har lange tradisjo
ner i



Hvaidebatten

Hvalen
og det
økologiske
folkevettet

For å fremskaffe
mat er selvsagt
lokal kunnskap

om naturhøsting nød
vendig. Men svært mye
i historie og samtid
tyder på at denne
kunnskapen ikke er
tilstrekkelig til å opp
rettholde et bærekraf
tig naturgrunnlag, arts
mangfold og
individtetthet.

Pa forsommeren marsjerte de
norske forhandlerne inn i
Den internasjonale hval
fangstkommisjonens møte
rom, klasket reservasjonsret
ten samt den lokale norske
kvstkulturens krav og rettig
heter i bordet, og apnet for
norsk fangst av vågehval. Det
skrapte skikkelig i parketten
da rake norske rvgger hle
reist og vendt mot den øvrige
ikke fullt sa innsiktsfulle
miljøverdenen. Fler hjemme
befant naturvemerne seg
plutselig i det gamle ufbret
hvor vemeinteressenes veier
krysser primærnæringenes og
naturhøstingens veiel. Opp
gjennom arene har man
kunnet registrere en lang
rekke til dels ublide sammen
stot mellom naturvern på (len
ene side og jordbruk, skog
hruk, jakt og fiske — og altsa
nå: hvalfangst, på den annen.
Hvorfor?

Vi lar de andre leve — på
nåde. Enten vi setter garn i
sjøen eller
poteter i
jorda, later det
til at vi har
et men-
talt
anker godt festet i
følgende forestilling: Et
pyramidabelt system hvor vi
selv, mennesket, sitter godt
plantet på tronen øverst
oppe. I )elne.t komme de
andre: Apen, som vi vanligvis
ikke spiser, sauen som vi
spiser, men steller pent med

og inyggen som vi klasker
ihjel med fryd og glede. Fra
vår posisjon på toppen van
drer vi fritt rundt i denne
pyramiden av levende liv og
gjør som det passer 055:
Sender avgårde piler, harpu
ner og kuler, setter ut snarer
og garn, rydder heiternark for
de dyra som tjener oss hest
og fordriver med alle midler
de øvrige — særlig de som
måtte driste seg til å stikke
snuten i .vårl eget matfat,
Om vi ikke deltar direkte i
fangst og høsting selv, men
lærer fiskerens ham gangeta
bellen, reparerer hondens
traktor eller beregner hon—
dens skatteprosent. er ett fen.
Sild og poteter skal vi ha.

Ikke er jeg i stand til å
finne sikre tegn på noen
annen grunnholdning. noe
gjennomgående kulturelt
særpreg, noen særskilt ft)rnl

for ydmykhet eller omsorgs—

full praksis blant primærnæ

ringens folk enn hos de fleste

andre. Tvert om registrerer

eg adskillig med menneskeli

ge fellestrekk enten man

l)efiflfler seg på Finnmarks

vidda eller i Brussel i dag
eller i l3abvlon og Kina for
noen tusen år siden. Den
gang som nå gjaldt det d
sikre seg. Fa mest mulig ut av
det. Sørge for å være et strå
vassere enn nahoen.

.Nok. har sjelden vært nok
for det store flertall individer
av arten I lomo sapiens. l)et
fikk eksempelvis Nordkaper
hvalen merke da baskiske
fangsfolk startet sin iherdige
nawrhosting for 1000 år
siden. l)et varte ikke lenge
for dvret var
lltrVd(ldI i

tor nordkapere. Jeg skal ikke
bruke spalteplass på å ramse
opp lignende eksempler, jeg
bare påstår freidig: l)et finnes
mange — fra Mesopotamia til
l3arentshavet!

Ien rett skal være rett. l)et
finnes unntak også. Folk som
har nådd til et kollektivt
erkjennelsesnivå som setter
dem i stand til å forvalte
naturen, dyrke og høste uten
at det tærer på naturkapita
len. Og det uten at de tren
ger lov eller forskrift å holde
seg til. l)e kan sette grensene
selv — utmerket! Nylig har vi
fått stadfestet at dette er
tilfelle i Sor—l’rondela. Der
tar man — med naturverner
og naturhoster Sigmund
Kvaloy Sætereng i spissen —

forslaget om en nasjonalpark
på Gauldalsvidda anstøtelig
opp. Som om de ikke skulle
klare å fikse (lette selv! Og
for øvrig vil en naj( inalp.irk
virke som turistrnagnet og
som sådan være en større
trussel mot artsmangf< klet
enn tradisjonell itiirhotini4.

Sies det.
(Hvor ble det
av I ‘i )n de ‘la —

ven forresten?
Utryddet — er
det mulig?)

I Østfold
(og enkelte
andre steder)
har man
dlessverre
enna ikke
nadid samme
okologiske
hevissthetnivå
som på Sæter
eng og de

romkring.
Til

slipper man mas om nasjo
nalpark, for neppe finnes pa
de kanter et eneste omracle
av slik standard at det kunne
kvalifisere til nasjonalpark.
I)er i garden har nemlig
virketrangen fått skikkelig
alburom: den østfoldske
naturhøster og tilvirker har
visst å sette premissene selv!
Men så er da fylket stort sett
også forskånet for tim rister
som oppsoker naturopplevel
se. dyreliv etc.

Sa det er helst med ut
gangspunkt i det at Østkild
ikke er noe enestående ek
sempel i Norge og verden,
men snarere tvert imot gan
ske typisk. at noen har orga
nisert seg ideelt og politisk.
for å komme frem til noen
kjot’ereglcr som kan gi noen
lunde trygge livsbetingelse
for plante- og dyrelivet o,
dermed sørge for at nevnte’
pyraniide med oss selv på
toppen ikke raser sammen
som et korthus. Naturvemere
har ment som så at flora og
fauna ikke hurde vært helt
overgitt naturhosterens mer
eller mindre patente okolu
giske innsikt samt lite tomt
sighare nadesbevisninger: Ti
ulv i Norge — eller tyve? 76
h alarter i verden eller en
hrokdel? Noen hundre arter i
skogen eller noen tusen? (Av
de 1839 artene som nå er
registrert truet her til lands, er
nesten halvparten. 898, truet
av nal u rh slere med motor
sag og skogsmaskin.)

Hvem skal gi svar? Natur
hosterne med sin spesiali

‘

te kunnskap og hovedmål
om å sikre seg og sine hest
mulig utkomme, eller de som
hevder alle arters mulighet
og rett til å opprettholde
hestander så livskraftige at de
kan utøve de funksjonene
som er nødvendig, øk tlogisk
ba’rekralt og evolusjon tatt i
betraktning? Vernerens hold
ning er at inntil videre —

inntil det økologiske vettet
har gått i genene på de fleste
— må beslutninger om vem
tas pa et så høyt forvaltnings
niva at vernet blir effektivt.

La oss være enige om at
naturhosting er en svært
krevende og stadig mer
betydningsfull oppgave. Ikke
nok med at maten er halve
foda, den ligger i hånn for
det meste. Videre vil natur-

høsting og primærnæringen
få en stadig mer sentral rolle
ettersom verdens befolkning
øker, behovet for mat blir
større og erkjennelsen av
biodiversitetens fundamenta
le og avgjørende betydning
får gjennomslag.

For å fremskaffe mat er
selvsagt lokal kunnskap om
naturhøsting nødvendig. Men
svært mye i historie og sam
tid tyder på at denne kimnn
skapen ikke er tiLstrekkel(c til
å opprettholde et hærekraftig
naturgrunnlag, artsmangfold
og individtetthet. Kyndighet
tuftet på erfaringer og
årsakssammenhenger
som overskrider
det kunnskaps
grunnlaget som
kan utvikles av
lokal naturliosting, er også
r endig! Derfor — inntil vi
ham fått en ny kulturell preg
ning av et solid flertall av
norske (og verdens!) lokal-
samfunn, et kulturskifte hvor
omsorgen for alt levende får
lov til å erstatte det gamle
valgspråket: Mest mulig på
menyen! — må vi organisere
vern av natur, må vi beskytte
de siste rester av den naturen
vi er avhengig av mot de
verste utslagene av vår egen
kultur!

I)en er ute av takt med
irkeligheten som mener at

dyre- og plantelivet i bygder
og utmark ikke lenger treng
er vem gjennom sentrale
politiske vedtak og adminis
trative bestemmelser fordi

e nawrhostere fikser
.e selv. Tilsvarende be

traktning kan gjøres gjelden
de overfor framferd som
svekker betydningen av
internasjonale miljøvemavta
ler fordi avtalen eventuelt
skulle komme i konflikt mcdl
regionale naturhostingsinter
esser. l)et korrekte i en slik
situasjon vil etter min oppfat
ning være å johhe overbevi
sende for å forbedre avtalen
innen de internasjonale kom
misjoner vi er nødt til å ha.
Skal vi vinne forstaelse for
egne behov og betraktninger.
skjer dette gjennom en for-
bedret kommunikasjon —

ikke gjennom et steilt dette
vet jeg best selv!

Arild Ådnem,
leder i Naturvernforhundet

N&M/NNV
og hval
saken

ulike opp-
fatninger av
naturvernbegrepet. Da
jeg startet i NNV var
biologi og statistikk
(les: prognoser) det
eneste saliggjørende i
NNV. Etter å ha lest
Natur & Miljøs tematis
ke behandling av hva!
saken (N&M nr. 5/92)
merker jeg en klar
vrldning bort fra na
turforvaltning og over
til verdidebatt.
Men vitenskap blir aldri noe
trvlleformular som frir oss fra
dehattene og verdivalgene,
verken i miljøvern eller poli
tikk. Vi velger og står ansvar
lig ut fra et helhetlig verdi
syn. ikke ut fra tellinger og
teorier (sitat (ta lederartik
kel).

Dette budskapet er enkelt
og greit, og det er lett å si
seg fullkomment enig. Men —

det er minst ett stort men.
Verdivalg handler om poli
tikk — og politikk handler om
makt — d.v.s. hvem skal råde
over maktmidlene (ressurse
ne). Hvalsaken er internasjo

nal — og derved handler dette
om internasjonal makt over
ressursene. Dessverre virker
dlet som om N&M har forstått
lite av av det internasjonale



muslimer og hesten er et
meget viktig symholb:urende
dyr i nesten alle kulturer —

l1W1i (‘i I çi(r dc! ikI’c ned
IlolNk la,nlbrnL’ at (li’!!

17 I 1? li!

Eriksen . Eriksen konstrti
erer to inotsaencle syn i mil—
jødebatten: det ene er preget
av teknokratisk forvaltning
og kontroll — det andre er
mer religiost og poetisk.
Nord—Norges stt trsie poet,
Petter Dass, var som kjeni
prest og meget religiøs. Hr.
Petter drev det dessuten stort
i handel, fingst og fiske — sa
hvor er motsetningen?

Hylland Eriksen niener at
Nord—Norge kan klare seg
uten hvallangsten. Jeg antar
at liylland Eriksen har klare
vitenskapelige rad for hvor
dan hvalhirgstsamfunn som
Reine, Skrova osv, skal finne
alternative naringsveier.
Hvalfangst handler dessuten
ikke om a skaffr noen forde
ler — den handler om a gjen
opprette en midlertidig ned
lagt n:eringsvei.

Til slutt: hvalfangsten er
kommet i gang som en folge
av en lang og møysommelig
politisk prosess som startet i
Nord-Norge i 1959. Derfor er
det helt galt nar Eriksen &
Eriksen hevder pastanclen om
at hvalfiingsten er noe regje
ringen har funnet pa for a
fiske EF—vennlige stemmer i
nord. Den politiske hensik
ten er a slenge hvalbiff til EF—
mostanderne for a blidgjøre
dem. Det er ‘ irkelig flaut nar
higlolk ikke gjor hjemmelek—
sa for (le plumper ut med
tøy. Dessuten bor fagperso—
ner som er opptatt av sym—
I ilbru k v )kte seg for a I )ru—
ke Littrykk som a sh’nge kjøtt.
Man itk’ng’r kjøtt til hunder,
hyener og andre darlige» dyr.
Var det en aldri sa liten 1 lans
Egede som kom listende i ny.
profess )ral forkledning?

1110 rten Si’I,iis; lk)dfl

Naturen
er ikke
harmonisk

Poblemet om
kring vågehval
fangsten har

brakt Naturvernfor
bundet opp i et ideolo
gisk dilemma. I lede
ren til «Natur & MiljØ»
nr. 5/92 legges det vekt
på den symbolrollen
hvalen har og at sym
boler må respekteres.
Videre gjengis Thomas
Hylland-Eriksens syns
punkter om at den
dagen vi ikke tillegger
naturen menneskelige
egenskaper, da er vi
alene. Da er naturen
dødt materiale.

jeg stiller meg tvilende til
(knne tenkematen. For en
naturentusiast kan den graes—
te stein pakalle sterke følelser
selv om den, ja nettopp, er
stein claud. Alt for mange
mil joideologer har skapt et
tvilsomt skille mellom natu—
1(11 den ene siden og
mennesket pa den andre
siden, mellom det ekte og

det kunstige. Like tvilsomt er
skillet mellom det levende og

det dode. Dyrevernere repre
sentert ‘ecl Greenpeace. Sea
Sheephercl og Ligaen for dyrs
rettigl eter har gatt lengst.
Skulle vi ta dyrevernei’ne pa
ordet, matte en idealtilstand
pa kk )den være en natur
uten sivilisasjonens inngrep.

Vi ma gjerne tillegge natu
ren menneskelige eller mytis—
ke egenskaper, men la oss (la
være ærlige og meclgi at vi
argu fl lenterer P’ et rent
fl ilelsesmessig grunnlag.
Fn bleinet er at fblerier kan
sla ut i alle retninger, og at
det er unuilig a lage et saklig
li ilelsesljierarki der f.eks.
syinpatien for ulven skal
rangeres hovere enn sympati-
en k r saueri. Samspillet
iiielli uu li ilelser, verdier g

Ii )rnuft er vanskelig, men
pn l lemet løses ikke ved a
flykte inn i nl()derrle fi)rmer
fl )r

Sji il er jeg I ,r i Lill fredning
av (le sti )re 0 )vdvra. Men
m.mtg:mngspuktet er et annet
cmi Greenpeace sitt. Motivet
er heller ikke den iikologiske

• • Stiftelsen Miljomerking
har i sin informasjonsavis
nr. 12/92 et oppslag om
produkter der det feilaktig
er brukt det nordiske Sva
nemerket eller et merke
som likner dette. Produkte
ne var ozonfihere for laser
skrivere samt husholdnings
saft.

Inforniasjonsavisen sier
at to utstillere pa messen
Kontor og data 92 fikk et
strengt brev for sin mer-
king, og at merkene ble
fjernet. Produsenten av den
aktuelle husholdningssaften
har lovet a fjerne merket i
sin videre markedsføring.

Det er selvfølgelig fint at
man oppnadcle rsultater i
disse tiIfi.llene. Men man
ma (dessverre) regne med
at stadig flere kan føle seg
fristet til a forsøke seg, og
at det kan bli vanskelig a
folge opp mccl kontroll av
disse.

Kt’inner og miljø vil
derfor foresla at slike for—
sok settes i gapestokken
ved at man fin vite produ—
sentens og produktets

rolle disse dyra matte ha, for
den rollen er temmelig lx’—
grenset siden clyra er sa fit.
De siste rester av skanclina—
visk villmark framstar som
mer intakte og dermed ekte
nar (le opprinnelige rovdyra
fins (ler. Jeg opplever villmar—
ka da som mer verdifull, mer
eventyrlig og eksotisk. Men
jeg innser at det er for a
tilfredsstille mine verdier jeg
ønsker rester av intakt vill—
mark. Det er i all fall ikke
ervens verdier som ligger til
grunn, for den har ingen; den
ille skruppelløst etc et mcli—

vid fra en truet dvreart.
Vi k; in t ii) at vi taler pa

vegne av naturen, men det er
som miietinesker vi gjør det
og pa vare prc’nlisser uansett.

tit fra mitt verdisyn (som er

like sul )jekt ivi s m alle an—

navn. Derved kan man
oppna (let som er nødven
dig, boikott av de aktuelle
produktene, samt avskrek
kingseffekt for andre som
har lyst til a prove seg.

Kan’mm GuljcI,sc’n,
Kvinner og Miljø

Voldtekt
på Gaia
•U Den hvite mann tvin
ger sin inclustrivekstpipe i
Gaias ozonhull og spyr ut
varme og giftige gasser.
Gaias voldtektssmerter
sender store vate tarer over

Trøndelag, mens Afrikas
barn grater seg til døde
fordi Gaia, deres mor, ikke
kan amme deres tørre
lepper. — Nar jeg legger
meg om kvelden, ser jeg pa
min hvite hud. Og fordi jeg
er mann, ièller jeg mine
torre tarer pa hodeputa.
Men tarene og folelsene gir
meg ny styrke til a kjempe
for at Gaia igjen skal bli
frisk. Slik at alle hennes
barn skal fa mat. Og at den
hvite mann, etter â ha
sonet bistorias dom, igjen
skal vinne tilbake sin sjolre
spekt.

Torç’eir Slivmn

dres) liar mennesket høyest

verneverdi. jeg er ogsa for

det grønne, men da som en

kilde til økt livskvalitet for
mennesker. Jeg ser ingen

annen etisk mulighet enn :1

starte i denne enden.
Miljøfundamentalismen er

et velstandsfenornen. Den

vage frykten for en okologisk
katastrofe skaper et marked
for mil jønostalgi og

villmarkssvermeri. Særlig
blant fremmiiedlgj ale byfolk.
Men dette engasjementet er

ofte fragmentarisk og rettet
mot marginale forhold i en

verden som forblør i langt
videre li)rstand. Da tenker jeg

nettopp pa verdens flittig

dl()mspr( )hlemer,

Iiiolog Ila rald Liebicb,
Stavangd’r

Hvai-
debatten

, .

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

p
mot brev fra
leserne, men for-

0 beholder oss retten
til d kutte innlegg.

klingen
Ta gape
stokken
i bruk

Oppskriften er jordens egen

()

I0

I.

z
0
0)

0

Farris er absolutt rent og fullstendig upåvirket
av ytre forhold, som temperatur, årstid og men
neskers adferd mot naturen. Det eneste vi gjør er
å hente mineralvannet opp fra Kong Haakons og
Kong Olavs kilder, tilsette kullsyre og tappe det
på flasker.
Farris er full av mineraler og sporstoffer, men
inneholder ingen kalorier.
Du finner neppe noe sunnere og mer forfriskende.

TOPPEN

FARiS
— ‘ski vss’ i

FPflIS
Norges eneste naturlige mmner;mlvann.

38 NATIJR & IvIILJØ nr. 6.92



Postboks 211.3 Grünerløkka,
0505 Oslo • Telefon:
(02) 71. 55 20

........
Spørsmtl

I

Ailigatorene.’
BLEKKULFS
VENNER I

LOUISIANA
En alligator er en amerikansk krokodille. Du sy

nes kansk/e at disse digre krypdyrene ser litt
skumle ut? Det syntes Blekkulfogså helt til han
fikk høre litt mer om dem. Og da han fikk høre
om mysteriet med de hvite alligatorene ble han

virkelig interessert.

N&M • JENS PETI’ER TOLDNÆS

I Kan du et annet navn på
• en kraftig virvelvind/

storm?

2 Hva heter verdens stør
• ste øy?

3 Er Grønland større enn
• Australia?

4 Hva gjør fisken når den
•gyter?

5 Når gyter ørreten?
•

6 Oggjedda?

7 Hvilken farge har blom
• sten hos liljekonval?

8 Har tigeren stripene sine
• på langs eller på tvers? ‘

9 Mennesket har syv hals-
• virvler, hvor mange har

en sjiraff?

I0 Finnes det bison i
• Europa?

........

GRØNN GUFFE: Han heter
Toxie. Han er leder for Toxic
Crusadors, og skal redde
verden med en sopelime.
Burde han ikke heller feie
for egen dør?

Toxie av PVC

somfo,/k’r miljøet både ved
produks/on og nedbrvting.

I)ette ina være månedens
miljok’: Figurer i PVC-plast
som kjemper for miljøet!

Helsing Karl-S. HaLse,
[lot dehvgda

Redd hav
skilpadden!
1)e som har lest .skoledagbo
ka for dyrevenner 1992—93,
har sikkert lest om truede
dyrearter. jeg vil gjerne nev
ne en spesiell en, nemlig
havskilpadclen. Havskilpad
den har levd på jorda i 250
millioner ar. l)et er skallet i
havskilpadden folk er ute
etter. Nå er det ulovlig å jakte
på den. Men fremdeles er det
noen som driver med smug
ung av dem. Ett av stedene
de driver med smugling
fremdeles, er ova Bali i Indo
nesia. t)et verste er hvordan

de dreper dem, da
blir (le bundet i

forluffene og
deretter skjært
opp levende.

I)e som vil
redde disse
stakkars
dyrene,

vær så
snill å

skrive
:.til

pre

No kjem dci, The Toxic
Crusaders fra l’roma Ville.
Toxie. Nozone, Headhanger,
Major Disaster og Junkyard
som kjempar for miljoet og
mot I)r.Killemoff, Psycho,
Bonehead og Radiator Ran
gers som er mot miljøet.
Men i Sunnmorspos
ten star det:
Figurein.’ blir
levert med mil/ø
budskap. /br ek
sempel at man ikke
skal kaste hatten i
naturen og at man
hør bruke ubleket papir.
J)ettc’ står i grei! kontrast
til avsløringen i Sverige
om at leketøya erprodusert
av PVC— etplastprodukt

.

..

Iligatorene har ogsa sine
ting å stri med. Akku
rat som oss er de av

hengige av at miljoet ikke blir
forstyrret. Og miljøet til en al
ligator består for en stor del av
noe som Blekkulf har god
greie pa, nemlig vann.

Blekkulf ble
æresoffiser
En stor del av alligatorene i
ISA lever i staten Louisiana.
Miljovernministeren i denne
staten heter Kai Midboe, og
nylig var han på besøk i Nor
ge. Han hadde hørt om ‘4nky
Arms. (I3lekkulfs engelske
navn) og ville gjerne besøke
rriiljødetektivenes Hovedkvar
ter. Kaj Midhoe har nemlig en
datter på tretten år som er
merikansk mil jødetektiv. Hva
. hun opptatt av? Alligatorer

vel!
Slik gikk det til at Illekkulf

ble utnevnt til æresoffiser i

denten av Indonesia, her er
adressen:

Kepa Yth,
l3apak G,,beniur
Kepala Daveah Tingkat
l3ali.
l)enpasat: Bali.
Indonesia.

(Skriv engelsk og begynn
brevet: Dear I3apak Guber
nur’.)

Stor hilsen Maria Helene
Rbodc’ (12 år), Fjelibamar.

‘y.

miljoverndepartementet i
Louisiana. Kaj Midhoe ble
nemlig meget imponert over
alt norske miljødetektiver dri
ver med. Æresoffiser — det er
ingen dårlig tittel for en blekk
sprut, men husk at I3lekkulf
representerer alle miljødetekti
vene, så i virkeligheten er dere
æresoffiserer alle sammen.

Alligator-mysteriet
For fem år siden skjedde det
noe merkelig inne i sumplan
det i Louisiana. I)a fant man
nemlig atten små hvite alliga
torer på en gang. Alligatorer
skal jo absolutt ikke se slik ut.
Likevel hender det at enkelte
dyr (og mennesker) blir født
uten fargestoff. Det heter alhi
nisme, og er ikke uvanlig. Men
disse alligatorungene hadde
fargestoff, de hadde nemlig
blå øyne. Som om ikke det var
nok, var alle sammen hanner.

Her fikk ekspertene litt å

si-

SJELDEN: Hjemme
har vi hvite aligatorer, for
teller Lousianas miljøvern
minister, Kai Midboe. Han
var i Norge for å hilse på

Blekkulf.

..

kamufiasjefarger.
Istedet er (le blitt kjendiser

over hele USA. Millioner av
mennesker har sett dem i
akvariet og pa de mange TV-
stasjonene. I)e er på en mate
Louisianas svar pa Julius. Van
ligvis har vel ville dyr det
best i frihet, men disse
raringene har det
nok tryg
gest

tenke på — de tenker faktisk
ennå. Det finnes nemlig ingen
andre slike alligatorer i verden!
Nå har de hvite alligatorene
vokst seg store i et akvarium i
New Orleans. Kunne de ikke
fatt beholde friheten? Neppe,
tenk deg en gragrønn sump
med farer over alt... vips så
kommer det en liten kritthvit
alligator... (eller atten). l)e
hadde nok ikke over-
levd lenge uten
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Feed me clean water...

• På godt norsk betyr det; Gi meg rent vann. Etter å ha gitt
blaffen i alligatorene i mange år, har folk i Louisiana virke
lig begynt å kjempe for disse flotte krypdyrenc. Skjønt
helt hlalïen ga de vel ikke for heller — de jaktet
på alligatorene for skinnets skyld. Det før
te til at det ble svært få igjen. Økt
‘ annfi )nIrr-nsning gjorde ikke sa
ken bedre, alligatorene
holder til i ‘ ann og
lever av fisk.
Da sier det seg
selv at vann.

j•i.



Kronikk

D illternasj( male i mk )n( nmmiske LIt\ ikling
i etterkrigst ida har v rt preget av en
eventyr1im. materiell vekst. Men s:im—

tidig har nøden or fattigdi )mfliefl etterhvert okt
h:icle i u—l;ind og i—land. ødeleggelsen a mil—
jøet har eksploclurt. S stemet har vart haseti
fl flyt av varer og kapital, med malsett ing a gj i—

re verckn om til et glohalt shoppingsenter, slik
at kn nasjonale kontroll over økonomien er
fjernet.

1-listorisk sett har de økonomisk sterkeste
land alltid gatt inn for frihanckl nar kt gjaldt
andre land, nien de har samtidig
tatt I orholdsregler ftr a I xskytte
sitt eget n:eringsliv. Det ur derfor
s erlig u—landa som ur blitt tape—
re i dette systemet. De rike land
har kontr )llen ( ver 1 ta ndelsapl
ratet, kapitalen og teknologien.

Frihanclel og konkurranse I
tyr ulxtrmhjertig effektivitet nar
det gjelder a forbruke ressurser
og utvikle nye produkter men
dette systemet tar ikke hensyti til
skaclevirkningene l):t mennesker
og natur. En d;tn.’k topptekn( mktit
og politiker. Jems Kamnpmann, Ut—

talei- at forhok lei nielh mo it milji (

m:irkedsliberalisme er st rn li >rh )klet melk si en
knyttneve og et hlatt øye.

GATT tar sikte pa a utvide I rihandelssvste—
niet til alle felter i det olo )n( miniske liv.

Et eksempel: Et land s min driver h wsv:L rI ig
skogclrilt vil ikke kunne hevde seg i den inter
nasjonale konkurranse med et land sI an driver
rovdrift l31 skogen.

Innenfor (lette systemet er de fleste u—l:ind
tvunget til a spesialisere seg p eksporipro—
(luksjon av jordbruksvanr og miner:iler. I )e er
i en desperat okonomisk situasjon, og søker
med alle midler :1 presse produksjonen i V:e—

rei. I >n sit iksjonen :tv ni: itva rer for sj >11 )erging
viker plassen fl r produksjon av eksportv;irer.
Jorda presses stadig hardere, med erosjon og
on rkning s( mi result :11.

Den intern:tsj )nale varehandel domineres iv
et flitall multinasjonale selskaper med ho ed—
sete i de dominerende industriland. Samtidig
subsidierer de rike land som Fl og USA sitt

i adliruk, som fører til (lurnping :mv ( )versk Ltd—

det xi verdensmarkedet, for USAs vedkomn—
niende for a ki kontroll over st( re deler :t vei—
densmarkeclet. Dette underininerer u—land:ts

mulighet til a oppna sjølberging nar det gjelder
niatvarepr( hmksj in. Det er en lumnielvid for
skjell p1 i subsidiere jordbruket for a oppna
mest mulig sjmmlberging og a subsidiere det for :t

fa et eksportoversktmdd.
Et øk( nionusk systeni liv or materiell vekst er

drivkr:iften, stimulerer i dag til et voldsomt luk—
suslorbruk som inr miljøet endl:1 hardere.

I )en 1 ikende internasjonale handel forutset
ter et eni irmi transportapparat, sommi fører til
enorm forurensning. I Ivis transpørt:ipp;iratet
skulle dekke nnljøødeleggelsene, ville tran—

spi rtomk stningene bli mange—
blet og handelen matte be

grenses.
1’nihandelssystemet fører ogs:m

til at landene mister muligheten
I r a km kontroll over egne res
surser og til a foredle sine pro
dukter. N:ir et land søker :m be
grense eksporten av tømmer og
foredle (Iet selv, protesterer in—
dustril:mndene fordi dette strider
mot GATTs regler. 1-Ivis et land
vil hindre import av varer det an
ser skadelige vil ogst dette kLmn—

Erik Nord fle stride mot GATt’s regler.
En annen s :mkhet ved systemet

er at dfen hurtige teknologiske utvikling forer
til at industrier flyttes fra land til land og leg
ger det lokale fellesskap ode. Et land kan leve
utmerket selv om det produserer mindre eff’k—
ivt enn et annet, men hvis landet apnes ()J)

for friltandel ( g ubegrenset konkurranse. far
km ndet st )re pr l lemer.

Alle disse sv:iklmetene har flrt til at stadig
flere letter en I umlanental kritikk mot bacle
den ti1 egrensede friliandel og konkurransen.
Den ni mrske ola n )nlen Trvgve I [aavelmo utta
ler at fnili:mndelssvstemnet slik soiii det fungerer
i dag er en flrtlxmnnelse. Den amerikanske oko—
rmonmen Daly sier at f nihandelssvsiemet i dag
skaper flere prol ilemer enn det h iser Tenden
sen i denne kritikken gar i retning av a be
grense verdenshandelen, sikre mer nasjonal
kontroll (iver økonomien og gjøre okok gien
til li: irel )jelken for økonomien.

Dette :irl mundrets st irste økonomn, englende—
ren Keynes. haude tanker i samme retning, I lan
skrev i I)3Q—ara: La varer som noenlunde fbr—
mmftig kan produseres i et land, bli prodmsert
der. ( )g fremfor alt la kapitalen v:eme nasjonal

kV1’Is politikk gar i stikk motsatt retning. •

GATTDET KONGELIGE LANDBRUKSDEPARTEMENT

Departementet er Øverste myndighet for skogpolitikken og iverksetter Stortingets og Regjeringens politikk. Skog-
avdelingen er departementets fagavcleling og skogbmksetaten på fylkes- og kommunenivået er de lokale skog
bmksmyndigheter.
Grunnlaget for skogbmksmyndighetenes arbeid finner man i Skogbruksloven som også trekker opp hovedmålene for
skogpolitikken. Hovedmålet i skogpolitikken er å oppnå samfunnsøkonomisk nytte ved bruk av en fornybar
naturressurs. Det er også et mål å bevare og videreutvikle skogens miljøverdier.

Trua og sårbare arter
Kunnskapsnivået utvikles gjennom forskning og annen kunnskapsoppbygging, informasjon spres til hele skog-
næringen og regelverket er endret med sikte på å ta bedre vare på det biologiske mangfoldet i norsk skog. Fra 1993
ytes støtte til skjØtsel av biotoper for trua arter.

Kulturminner i skog
Spor etter våre forgjengeres liv og virksomhet gir en sterk følelse av samhørighet med tidligere generasjoner, og vi
får verdifull innsikt i deres liv. Skogen har alltid vært viktig i menneskenes liv, og vi finner derfor mange kultur-
minner i skogen. Landbruksdepartementet samarbeider med fagfolk innenfor kulturminnevemet når det gjelder
informasjon til skogbruket om slike verdier, og det ytes også stØtte til skjØtsel av kulturminner i skog.

Bevaring av klimautsatte skogområder
Skogen opp mot fjellet, ut mot havet og lengst mot nord lever under så harde klimatiske forhold at det mange steder
er nødvendig å være langt mer forsiktig enn i lavlandsskogen. Skogbrukslovens bestemmelser om vemskog har til

hensikt å gi regler om bevaring av skogverdiene i slike områder. 11993 vil skogbruksmyndighetene legge ned store
ressurser i å utvilde et opplegg for langsiktig og klimariktig skogbruk i slike områder.

et globalt
shoppingsenter

Av ERIK NORD,
lorskcr ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt

.....
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It j2insefondetL
Finsefondet skal dele ut et miljøstipendium

på 300.000 kroner i mai 1993!
l:insefonclet er en uavhengig stiftelse etablert i 1958. Gjennom tmtdelingavarlige stipenchier
ønsker fondet a stimttlere arbeidet for et bedre miljo. Fondsmidlene er basert it en privat gave
og tttgjor idag ca. 1.5 millioner kroner. I 1993 har styret besluttet at dlet skal utdeles et stipen
dium it km’. .300.000 kroner. Fondets styre foretar evaltmeringen, men etter behov vil ekstern
kompetanse trekkes inn. Styret bestar av Georg Carlbet’g (Senter for Inclustriforskning). Karl
Hageltmndl (Worldwatch Institute Norden). Knut Norman (giverne) og Torhjorn Paule (Nom’ges
Nmttmrvernlorbund). Utdelingen av h’ondets stipendium finner sted p Finse i mai hvert ar.

Finsefondet er apent for alle privatpersoner. organisasjoner eller bedrifter med konkrete icker.
tiltak eller pi’osjekter som kthler inn under fondets ftrnmal. Fondet er spesielt opptatt av a
opplordre til lokale initiativ hvor stmnn fornuft og praktiske losninger pa mcdl nytenkning og
dristighet. Finseftmdet skal primært dekke omrader lwor andre stottemidler normalt ikke kan
paregnes.

Eget soknadsskjema Emes ved henvendelse til londets sekretariat. Soknadsfristen er satt til
1. mars 1993. Fondet betinger seg rapport om m’estmhtimtene av prosjektet/tiltmket, eventuelt i form
av en presentasjon ved en senet’e tmtdeling.

1’hm/niidet v/ Aatu rzern/ininimle/, Bok 21 1, (,miinur1o/’Å’a, OO’ Os/m — TIf: 02 — 71 5 20 — 1’ax: 02 — 71 ø 40

.....
«Hvis et
land vil
hindre lin
port av va
rer det

anser ska
delige, vil
dette også
kunne stri-
de mot
GATTs
regler))
.....
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Vi Ønsker alle lesere
en fredfulljul,

«Grønt» nytt
1993

i1
NORSAS
A.S NORSK SÆSIALAVFALLSELSKAP

Filnicn viser hvordan det naturlige
artsinangloldet skogen er avhengig
av cl variert skoglandsksp. hvor
gansmel skog og døde trær er viktige
innslag.
Det vises eksempler på hvordan man
kan drive skogbruk og samtidig la
hensyn til økologi og artsmangfold.

Filmen ble vist på NRK Fjernsyn
fredag den 29. mai.

Pris: kr. 300,-

Deslilling:
Buskerud Skogselskap
vfl3. Tangcn
Dronninggl. 15,30l9Dratnmen
Tlf.: 03 89 33 80

NOK50 AVF&LL10000flKINO La

H
Spesialavfall er avfall som kan være skadelig for helse og natur, og skal derfor ikke behandles sammen med
vanlig avfall. Forurensningsproblemene knyttet til dette skal NOAH redusere til et nivå som ikke skader helse
eller miljø.

NOAH - Norsk Avfallshandtering AIS ble stiftet 2. des. 1991. Eierene er Staten ved Miljøverndepartementet,
Norsk Hydro, Statoil og en rekke av de andre store industribedriftene i Norge. Disse har gått inn med betydlige
pengemidler som viser at problemet blir tatt alvorlig når de ber NOAH ta ansvaret.

NOAH mener at problemet med spesialavfall best kan løses ved at produksjonen av avfallet begrenses til det
minimale. Dette vil vi konsentrere oss om å oppnå. Det spesialavfall som allikevel eksisterer, vil bli behandlet
med tanke på gjenbruk og gjenvinning.

På dette grunnlag ønsker NOAH å bidra til et bedre miljø.

NOAH - NORSK AVFALLSHANDTERING AIS
Kongensgt. 31 0153 OSLO

Postboks 501 Sentrum 0104 OSLO
Tif: (02) 41 80 40 Fax: (02) 41 80 20

etog
ar

Før du skal ha noe på trykk!

litoprint rero
Østensjoveien 16, 0661 Osio.
TIL: 02 65 78 80
Fax: 02647989

“c’ NSB

Norsk Jernbaneforbund
MøIlergt. 10 — 0179 Oslo i

Oslo Energi
100 ÅR - 1992

NORSK KJØTT

Ja, vi elsker..

Norsk Kjø4tsamvirke

Larvik Pigmentfabrikk

Norzink AS

NORGEONDELAG
Postboks 3723, Garn lebyen

0135 Oslo 1

IL
Sto,r-Osk Lokaltrafiçka-s

EEED
Emballasje på naturens side.

Keyes Norway a.s
3500 Harefos.
CI?. 0671 23422. Fa, 067) 22 466

Nasjonalsangen slår an tonen i denne vakre

KEMPPI
KEMPPI NORGE A/S

«Din totalleverandor på sveis»
Buskerudvn. 127, 3002 Drammen

FØRST PÅ GASSKUNNSKAP I NORGE

boken, som er en kjærlighetserklæring til norsk
natur og landskap uttrykt i et vakkert samspill
mellom lyrikk og fotokunst.

kr 248,- (ib)

BOKSENTERET

SKOGEN
- ressurs og økosystem

Det naturlige valg.
i

As Sunland-Eker Papirfabrikker
SOFT TSSUF

Nå i bokhandel!

GEIIR ARNE BORE
Miljovern i hverdagen

GRØNN
AKSJONSBOK

Heftet
BELLONA kr. 198,- GYLDE\D;\L

“Skogen. lessurs og økosysleni” er cl resultat ss santa,bcid rttcllom.:
Direktoratet fv Nalitrforvaltnittg.Buskcrudåkogselskap-UlfMyrvold



Lesernes galleri

Takk ,ftr innsendte hiclraç’ til Lesei-nes galleri. For ck’ som enna ikke
er blitt med blant de utvalgte, byr det 5( nye s/anser i 1993. Frist
/br ci seizde inn bilder til lieste crs første nitniiner er 18. cleseinbei

Belønningen/or bilder som kominc’rpa trj’kk er en J5 liters g—
sekk. Send opptil 5 /sbilder og skriv gjerne bror bildene er tatt. Bil—

der med glassram mc ‘r nd pakkes ekstra godt. Alle bilder reti / ri ieres.

Adressen (‘r:

Bukkeblad.
Foto: Ove Eliassen,
Hunstad.

Fagerstølnuten, Suldal. Foto: Ellen Tveit, Hjelmeland.

Natur ilIil/ø
Postboks 211,’ Gri? nerløkka
0505 Oslo

f

46 NATUR & vilLJØ nr. 6.92
Fra Oslo-marka. Foto: Jan Louis, Oslo. NATUR & MILJØ nr 6.92 47



Gavemedlemskap
Hvis du ønsker å gi bort gavemedlemskap til jul, bør du
sende inn kontingenten merket “Gavemedlemskap” til
postgiro 0803 5094602, samtidig som du sender kupongen
under til oss slik at vi får notert ditt vervepremieønske.
Hovedmedlem kr 200,-, pensjonistmedlem kr 100,-.
Gavekort + velkomstpakke vil bli sendt til mottakeren når
du har betalt. Hvis du verver flere enn 3 medlemmer, kan
du sende med et eget ark.

— — — — — — — — — — — — — — _

Jeg har vervet:

i 3
I

tJ Gavemedlemskap
-

iKryss av hvis gavemedlemskap

I er betalt pr. posigiro.
Dato for innbetaling:

I A Jeg ønsker
Gavemedlemskap vervepremienr.:

I VERVERENS NAVN OG ADRESSE: EVT. CD MC

HUSK Å SKRIVE DITT NAVN:
MEDLEMSNR. HER: ADR.:

L
POSTNR./STED:

— — — — — — — — — — — — — — _

— — — — —

Kan sendes
ufrankert

i Norge.
Porto er
betalt.

1

—

verv i rueuieiii

Bjelleklang “Holiholihooo...” Vervepremienr. 46
Elton John “The One” Vervepremienr. 47
Galleria - klassiske perler. Vervepremienr. 48
(Vervepremienr. 48: kun CD)

Fonduegryte i støpejern med
varmestativ og 6 gafler. Veil.pris kr. 500,-
Verv i medlem - betal kr 250,- (nr. 52)
Verv 2 medlemmer- betal kr 125,- (nr. 53)
Verv 3 medlemmer - få fonduegryten Grat’
(nr. 54)

i

Hvis ti gdr tomfor ovenstdende premier,
fdr du tilbud om annen vervepremie.

SVARSENDING I
Avtalenr.: 109000/5Pb

+2NATURVERN •‘TX FORBUNDET
i

Grünerløkka postkontor
0505 Oslo

— — — — — .1


