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4 Villreinen
Veier, jernbane, kraftanlegg, hyttebyer

og turisttrafikk har isolert den noma

diske vilireinen i kunstige områder.

I 6 Uheldige Norge
Norges geografiske plassering gjør at vi

mottar uforholdsmessig mye forurens

ning fra utlandet

27 øko-okonomi
Slik vil forskere la hensynet til miljøet

styre de økonomiske prognosene

29 Bytt deg rik
På Ås har 45 mennesker gått sammen

om en byttering. Varer og tjenester

resirkuleres — og medlemmene slipper å

kjøpe nytt.
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Hellige hjul

H
ELLIGE HJUL heter en utstillinlf, som tor tiden
foregår i stiftelsen Norsk l-orms lokaler i
Oslo. Utstillingen bekrefter det vi alle vet:

bilen er både en velsignelse og en forbannelse. Den er

vår bestevenn når det er fem minus og fem kilometer
til barnehagen. Men den samme bilen er en bølle når
den dundrer astma-framkallende støv inn i boligom
rådene.

Nå har selv Framtiden i våre henders informasjons
leder Steinar Lem skaffet seg bil — han som er rei I ler
digheten og miljøets oversteprest her i landet. I leir
Lem er lei av å toge seg gjennom natten på vei lii

fjerntliggende skolemøter, forteller han III Altenpos

ten.
Hva da med alle oss andre, når sel v i k kr Ila I i kl a ‘ei’

seg uten bilen?
Vi venner oss til en levestandard soiii (lei ville loles

som et stort offer å redusere. Det å kv il IL’ 5L’, i ied inerl
bilen er utenkelig for de fleste av oss. Men LIII iiiinsk’
vi kan gjøre, er å ofre en tanke på I va og hVI r i fl yL’ v i
forbruker. Målet er ikke askese, hel ler ilei arislolL’l iske

gyldne middelvei. Den har alltid vist seg å være ilen
beste, for både individ og saiutinni. I )ei er ikke (lei å
eie en bil som nødvendigvis er prlleiflet . Sporsniålet
er hvor mye vi bruker den.

Den gyldne rniddelveieis iii gsa gjelde tor del ol—

fentlige. Nylig ga førstestalsatlvllkal loril 11011111’ og
spesialetterforsker Arild I .iss.ni i ( )koki’iiri ut boka
«Faunakrirninalitet)). I Li ann i ni’n leier rle for at de
lovlige, statlige inngi’e3eilL’ i iii ngL’ i ilfeller er langi
alvorligere for nat in-en cii i tk’l SI 101 konniier 1(31’

domstolen i [orbi illelse nietl i,nni,iki’iniinalitet. Som
eksempler på sloisl ilt oil 011V ci’gI’e l i slatlig regi, iiev—
ner de tojurislene IIIrsv,nels l,ivlllvvni ig på I )ovi’e og
gigantiske veipi’osjektei på Vist la ndel.

Et lands nnljoinnsals er snniinen av det alle innbyg—
gerne, bedri ler i nst il uisjoiler gjør for miljøet. Poli
tikerne håper på di-alijelp fra den jevne horger i miljø—
kam pen. (å’ei i, v i skal la bilen få hvile mer i garasjen
cmi i dat.
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ENESTE: Norge er det eneste landet i Europa som fortsatt har viii fjelirein.



den deretter? Nei, sa vilireinforsker
Terje Skogland ved Norsk institutt for
naturforskning (NINA) i et intervju vi
hadde med ham kort tid for han døde.
Skogland ga norske myndigheter stryk—
karakter i villreinforvaltning.

Ingen kjente vel den norske vilirei
nen bedre enn nettopp Skogland. Ny
lig o)psUmmerte han sin viten i form
av en praktfull bok: «Villrein — fra
urinnvåner til miljobarometer». Opp
rinnelig kunne villreinen holtre seg
over store deler av Fjell-Norge. I dag er
den utryddet i Nord—Norge, mens (le
30—35 000 dyrene i Sør—Norge har titt

sine leveomrader het ydel ig innsnevret.
Mens (le for hundre år siden fartet over
vidstrakte viddeområder, er villremen i
dag finget og isolert i 24 mer eller min
dre isolerte «øy—tbrekoinster». Årsaken
er en ljellverden full av tekniske inn

grep. Vassdrags-utbygging, veibygging
og turistanlegg har brutt reinens ur—
gamle vandringsmonster.

— Vi har satt vilireinen på bås, sa
Skoglancl. En oppsplitting som på lang
sikt kan fire til negative genetiske ef
fekter for arten. laren for overbeite er
dessuten overhengende når gressetere
presses sammen på små arealer.

Landbruksforvaltning
En veistubb her og (ler, noen hyttei

et skitrekk. Stykkforvaltning, sa Skog-
land og etterlyser lokal vilje til å se på
reinsdyrforvaltningen i større sain
menheng. Han påstår at vilireinen for—
valtes som et husdyr etter enkle land—
bruksmodeller.

— Det tas ikke hensyn til artens nu
madiske særtrekk. Vi kan ikke verne n
del av villreinens leveområde og hygge
ut en annen. Man glemmer — eller vil
glemme — at reinen er avhengig av å

bruke spen nvidden i norsk fjellnatur.
— I )el tjor ikke saken noe bedre at ut—

ma rksfor’jl In ingen er desentrahsert til
kommunene. Riktignok snakkes det
om interkommunalt samarbeid og vilt—
hensyn i kom nu ueplanleggingen, men
svært lite kom ner iii av det.

Han pra tel av erfaring, for det var
ikke få årsverk han nedla i arbeid for lo
kale og sent ra le myndigheter. Han
skrev artikler, notater og tilrådninger.

— Mil juvermlepa rlementet tok initi
ativ til å lage en interkommunal for—
valtningsplan for villreinen i Rondane—

regionen, og jeg ble bedt om å lage et
notat. I )el gjorde jeg, men notatet ble
totalt omskrevet for a passe inn i politi—
kernes byråkratsprak. Mine okologiske
a rgu inenter ble utvannet — og det enes
te som kom ut av planen, var et vedtak
om å bygge helårsvei over Rondane.
I )ennc veien vil skjære det kjente fjell
massivet i to og skape ytterligere pro—
b lemer for villreinen, fortalte han.

Nasjonalfjellet
— Denne veien vil foye seg pent inn i

rekken av inngrep som allerede er fore
tatt i Dovre—Rondane—traktene. Det er
ille å se hvordan vi har forvaltet vårt

I Setesdal-Ryfylke
2 Setesdal-Austhei
3 Våmur/Roan
4 Skaulen/Etnefjell
5 Brattijell/Vindeggen
6 Blef;ell
7 Hardangervidda
8 Norefjell/Reinsjofjell
9 Oksenhalvøya

10 Nordfjella
li Fjeilheirnen
12 Lærdal/Årdal
13 Vest-Jotunheimen
14 Ottadalen
15 Sunnfjord
16 Fordetjella
17 Svartebotnen
18 Rondane Sør
19 Rondane Nord
20 Solnkletten
21 Snohetta
22 Knutshø
23 Tolga Østfjefl
23 Forelhogna

Å

VILLREINFORSKER: «Vi har satt
vilireinen på bås», sier den nå
avdøde vilireinforskeren Terje
Skogland, som har studert arten
gjennom 25 år. Her med en nyfødt
kalv fra Hardangervidda.

Foto:iohan Brun
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> nasjonaifjell, sa Skogland. Dovre-
fjell er i dag Europas eneste intakte oko—
system på høyfjellet med genetisk viii
fjelirein, jerv og fjelirev. I mange av de
andre vilireinområdene er reinen mer
eller mindre blandet opp med tamrein
blod — dessuten er rovdyrene borte.

Registreringer av fangstkulturer (let
te omradet viser at tjellreinen pa Dovre
tidligere var én stor stamme. Den beitet
i de frodige Romsdalsfjella oni somme
ren — og i snøfattige Rondane om vinte
ren. På grunn av tekniske inngrep, er be
standen i dag splittet opp i minst fem
understammer. Det er Snøhetta, Knuts
hø, Sølnkletten, Rondane Nord og Sør.

I )enne oppsplittings-prosessen startet
med byggingen av Dovrebanen 1920-

årene og fortsatte med byggingen av E6
og sesongapne fjellveier. Militærets sky
tefelt på Hjerkinn og framveksten av de
mange hyttebyene har heller ikke vært
til reinens fiwdel. Villreinens frie ferdsel
er nesten opphørt i dette området.
Stainmene i Rondane har mistet sine
opprinnelige vår— og sommerbei er, for
disse finnes i Snøhetta—området. Det har
ført til at Rondane—reinen er mager og
har sen kjønnsmodning. Tilsvarende har
Snøhetta—reinen for lite tilgang på vin
terheite.

Det andre grelle eksempelet på styg
ge inngrep i villreinfjellet finner vii Se-

Den frie ferdselsretten
De mange fjell-turistene represente

rer ogsa en trussel mot villreinens frie
vandring over viddene. Over 200 000

nordmenn driver jakt, og det finnes
300 000 fritidsfiskere. I tillegg er 150 000

tjellvandrere organisert gjennom Den
Norske Turistforening.

— Den frie krdselsretten er en trus
sel mot villreinen, mente Skogland.
Undersøkelser har vist at hver kilome
ter skiløype i snaufjellet har en forstyr—

relseseffekt pa n kvadratkilometer.
Stress innebærer økt forbruk av energi
og redusert nærings—opptak. Ved stadi
ge torstyrrelser vil reinen med andre
ord løpe mye og heite lite. Den legger
på seg lite fett og står følgelig svakere
rustet overfor den harde vinteren.

I Rondane nasjonalpark er reinen
presset bort fra de sentrale delene av

Jakt gjør at villreinen firtsatt er mc
get sky. Hvis villreinen ble fredet, ville
den da kunne tilpasses menneskelige
forstyrrelser og inngrep?

— Ja, men det vil ta minst 40—50 år før
vi oppnår en effekt, sa Skogland.

I mellomtiden vil rei nstammene bei—
te seg ut av dagens leveområder med
utsulting og høy vinterdødelighet Som

følger. 1-Ivor mange vil akseptere at en
utnyttbar kjøttressurs skal gå tilbake til
naturen med den hensikt å tilpasse vill—
reinen til økt fjellturisme og tekniske
inngrep? Hvor paradoksalt det enn hø
res ut —jakt er den beste forutsetningen
for vern av villreinen, hevdet Skogland.

stoffene i seg gjennom laven, som suger
til seg alle slags forurensninger. Kalve—
dødeligheten økte i Rondane de to før
ste arene etter ulykken, og det ble pavist
økt hyppighet av kromosombrudd i ar
vestofhne. Dette kan igjen føre til svek
ket immunforsvar, slik at dyr lettere
hukker under på grunn av sykdommer
eller andre årsaker. Radiocesuin—nivaet

i renen sank imidlertid raskt fra [987 til
1993 og er i dag i ferd med å flate ut.

Laven suger ogsa til seg tungmetal—
ler fra sur nedbør. Selv om svovelregn
er et velkjent problem i Sør—Norge, er
(lei likevel forbausende at vare villrein
har de høyeste verdiene av tungmetal—
ler som noengang er malt i verden. Selv
ikke reinen i forurensningsbelastede
omrader som Kola og Novaja Zemlja
kan varte opp med høyere tungmel all—
nivaer enn reinen i Sør-Norge. — Viii
reinen er i dag vart fremste miljobaro—
meter i nordomradene, mente
Skogland.

Vil hindre ytterligere oppsplitting
— Forurensningsproblemene kan bare

løses gjennom internasjonale avtaler.
Nar det gjelder tekniske inngrep, kan vi
ikke reversere utviklingen — men vi kan
jobbe for å sikre de gjenværende områ
(lene mot nye inngrep, sier assisterende

direktør i Direktoratet for naturforvalt—
ning, Stein Lier—Hansen. Myndighetenes
juridiske hjelpemiddel i dette arbeidet er
plan- og bygningsloven.

— Vi opplever økende gehor for vill
reinens problemer, men vi sliter fortsatt
med mange lokale planforslag om hyt
tebyer og vinterveier, sier Lier-Hansen.

Han mener det er et framskritt at de
enkelte vilireinområdene nå har fatt
sine egne handlingsplaner som skal sik
re villreinbestanden.

— Norge har et helt spesielt ansvar for
å sikre de siste restene av genetisk viii
tjellrein i Europa. Klarer vi ikke det, har
vi gjort en elendig jobb, mener assiste
rende direktør Stein Lier-Hansen. E

tesdal Vesthei-Ryfylke — vår sørligste
villreinstamrne. På grunn av omfiitten
de kraft-utbygging, blant annet byg
gingen av Blåsjømagasinet — Nord—Eu
ropas største kunstige vannmagasin,
har 40—50 prosent av arealene gått ut av
bruk som leveområde for vilireinen. På
Hardangervidda er det fare for at 20

prosent av reinens bruksomfiider går
tapt i nær fremtid på grunn av ulike
tekniske inngrep.

fjellområdet på grunn av turistene. Tu—
ristforeningen er imidlertid klar over
problemet og har lagt om cii uristløy—
pe for å hindre forstyrrelse, samt stengt
turisthytter i kalvingstiden.

Skogland var likevel ikke sa engste
lig for turistene som for de mange an—
dre truslene i villreintjellet.

— Fjellturistene er stort sett motiver—
te mennesker, og mye av problemet kan
løses med skikkelig informasjon, men
te han.

de verdens største atomreaktor—havari i
Tsjernobyl. Radioaktive skyer drev mot
Norge og tømte sine dødelige beque
reller over Dovrefjell, Rondane og I-lar
dangervidda.

Terje Skogland satte straks i gang om
fattende studier og dokumenterte at rei
nen var kraftig berørt av det radioaktive
nedfallet. Reinen fikk de radioaktive

i
Skogland død

Norges fremste villreinforskci; Ji’rjtL’ Skogland, avgikk ved dø
den 13. september i år, 52 årgamrnel. Like før foretok Natur
& Miljø et intervju med ham. Etter samtykke fra familien,
gjengir vi intervjuet i denne utgaven av Natur & Miljø. Vi
bringer også utdrag fra en nekrolog som direktør ved Norsk
institutt for naturforskning (NINA), KARL BAADSVIK, har
skrevet:

«Med Terje Skoglands altfor tidlige bortgang, har NINA
og norsk internasjonal miljoforskning lidd et smertelig tap.

En ruvende søyle i det aktive arbeidet for vern av naturen
har også falt. Vi har mistet en fremragende forsker, en
utrettelig inspirator, en benådet formidler og et varmt, le
vende medmenneske.

Terje Skogland var udiskutabelt en av verdens fremste
villreinforskere, og hans arbeidsfelt kjente ingen lande-
grenser. Han hadde det globale perspektivet i tanker, ord
og handling, samtidig som han raust delte sitt vell av
kunnskaper med lokalmiljoer rundt omring i sitt eget

Tungmetaller og radioaktivitet
Ikke nok med at vi bortregulerer vill

reinen i våre arealplaner — arten utset
tes også for forurensning. 11986 skjed

land. Terje publiserte over ioo vitenskapelige arbeider, og
han la store deler av det faglige grunnlaget for norsk og
internasjonal villreinforvaltning.

Bak Terjes arbeid lå det alltid et brennende og uredd en
gasjement, noen ganger stillfarende, andre ganger heftig
i uttrykket. Likegyldighet var ham fullstendig fremmed.
Han torde der andre tiet. Han utforsket og snakket natu
rens sak, og lyttet til dens store hjerteslag. Når han nå er
borte, så er det et bilde som stadig dukker opp: en vill
reinfiokk på Dovre som speider utover i fjeilheimen med
dens skytefelt, dens veier og dens synlige og usynlige inn
grep og forurensninger. «Hvem skal tale vår sak nå? Når
han tier blir det kanskje tyst».

Terje Skogland hadde så mange ting han skulle fullfø
re etter at sjukdommen rammet ham. Hvor andre hadde
gitt seg over, fikk han det travlere enn noen gang. Én hjer
tesak fikk han ferdig: sin praktbok om villrein — «Fra
urinnvåner til miljobarometer» — som vil bli stående som
selve standrardverket over den norske villreinen. D
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Tekst og foto JON BJARTNES
Tegning PER DYBVIG jr.

Galåpagos (Natur b Miljø): I buskene
sitter en hauk og ser meg rett inn i øynene.
Jeg står bare etpar meter unna, men han
leer ikke ei fjør. Hvorfor skulle han det?

Han vet hva frykt er: Det er noe småfuglene
har, før han kjører klørne i dem. En sånn
som han senker ikke blikketfor en turist.

flkke en gang for en natur

hauk var sikkert stiv i blikI
forsker: Tipp-tipp-oldefar

ket han åg, da han slo ut
med vingene og satte seg

på horsepipa til Charles I)arwin, et sted

på disse merkelige oyene i 1835. Her på
Galapagos hentet den engelske hiolo—
gen mye av materialet til sin teori om
artenes opprinnelse.

I tråd med 1 )arwin må vi regne med

at det meste går i arv, også haukevett og
hancllekraft. De fleste rovfugler med
anlegg for nyttelos hiosofering bor fol—
gelig ha havnet på historiens skrap—
haug. Men nå sitter altså denne typen i
krattet, mccl hodet på skakke, og lar seg
beglo av solbrente europeere.

Så ukritisk oppforsel kunne nesten
tyde på at det har foregått en degenere
ring. Det er ikke tilfelle. Ihverl fall er det
ikke hauken som har degenerert. Saken

er at dii blir ganske tam av et liv uten
fiender. En Galåpagoshauk ville gjore en
stygg feil om han begynte å frykte ur-
bane naturelskere med telelinse, han
som aldri har vært redd noe annet.

Sjørøvere pà skilpaddejakt
Det har da vært toffere folk her for.

Og om det ikke akkurat var haukej akt
som trakk sjoroverne og hvalfangerne
til (lalåpagos, så greide de i hvert fall å

etc opp noen hundre tusen skilpadder.
Galapagos-oyene ligger midt i reste

ne av Humholdt-strommen. Den kom
mer fra Sydpolen, går nordover langs
kysten av Chile og Peru, og svinger ut i
Stillehavet sånn omtrent på Ekvator.
Denne kalde havstrommen sorger for
at ville dyr og andre nyheter fra fast
landet kommer flytende ut en gang i
blant. Ifolge historikerne var det sånn
de kom hit, én etter én: Oglene, skil

addene,.småfuglene — og sjoroverne.
På seksten- og syttenhundretallet var

det god butikk i piratvirksomhet. Span
jolene rundstjal inka—inclianerne på
fastlandet, i Guds navn og så godt de
kunne. Men ikke for hadde de satt til
sjos med lasterommet fullt av gull og
edle stener, så ble de selv bordet og sen

ket og neddolket av pirater med fribrev
fra det engelske kongehus. Det må ha
vært et slit.

Som kjent er ingenting bedre enn en
trygg havn i harde tider. Blant de eng
elske sjoroverne som valgte Galåpagos,
fantes karer som så å si har skrevet sine
navn i skipsfartshistorien med fiendens
tynntarmer: Når kapteiner som John
Cook, Richard Hawkins og Woodes
Rogers ikke var travelt opptatt med å
oke den spanske hestand av enker og fa
derlose, lot de seg drive ut hit for å
hunkre ferskvann og skilpaddekjott.>

RESTE
i ØYENE..
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Disse gutta var praktikere tvers
igjennom. De fant fort ut at de store
landskilpaddene overlevde i uker og
måneder på dekk. Dermed kunne
mannskapet holdes med ferskt kjøtt,
selv på de lengste og mest krevende
tokt. Det er jo ikke alltid sånne spanske
gullaster flyter rundt der det er lettest å
finne dem. Vi må anta at det var kun få
som bekymret seg for hva skilpaddenc
syntes om å havne i slikt selskap.

Norsk filial i Stillehavet
Etter hvert kunne mesteparten av in—

kagullet beundres i kirker, slott og
rundt kvinnehalser i det ene eller andre
europeiske land. Dermed ble det også
en slutt pa sjorovernes storhetstid i det
te strøket. I stedet ble skilpaddene pa

Galåpagos nistemat for nye eventyrere:
Hvalfangere på vei til og fra sydishavet.
Dermed dukker de første nordmenn

°PP i disse øyenes historie.
Dårlig utrustet med kolonier har vi

alltid vært, dessverre. Det har nok sam
menheng med at nordmenn ikke trives
i bebodde områder. Island og Grønland
var fine greier før det ble for mye folk der.
Nå for tiden er det bare Bouvetoya og en
kakebit av Sydpolen som i grunnen hol
der mål. Men da norske hvalfangere og
sjøfolk oppdaget Galåpagos midt i forri
ge arhundre, så de ikke annet enn lava og
kratt så langt øyet rakk. Det var hundre
mil over havet til nærmeste by. Ikke rart
de sa for seg muligheten til å opprette en
liten fflial i Stillehavet.

Allerede på 1870-tallet tok nordmenn
kontakt med de lokale myndighetene
for å diskutere saken. I 1884 vedtok den
ecuadorianske kongressen at det var
fritt fram for et norskdominert selskap
til å kolonisere Galåpagos, men på be
tingelse av at de fastboende måtte bli
statsborgere av Ecuador. Hørt makan.

Den gikk ikke. Det gikk ikke neste
gang heller, men da gjorde vii hvert fall
et ærlig forsøk.

Om å lage tørrfisl på Ekvator
I mars 1926 gikk 40 nordmenn i land

pa Floreana, en av de sydligste Galåpa—
gos-øyene. Det er bare en liten flekk på
kartet, og nesten ubebodd den dag i
dag.

Det første kolonistene gjorde var å
sette opp et alvorlig trehus. Det skulle
være hovedkvarter for en blornstrende
virksomhet, særlig basert på procluk—
sjon av torrflsk. På Ekvator. Der regnes

natta som iskald om det er nede i fem
ten varmegrader. Halve året svir sola
landskapet brunt. Det andre halvåret
regner det.

Det er en vond verden, men koloni
en på Floreana holdt stand til nærme
re jul. Noen dro hjem til mors kjøttka—
ker, og noen staheiser slo seg ned i mer
dyrkhare strøk av Øygruppa, for å leve
av fiske og enkelt jordbruk. Selv om de
der risikerte å få spansktalende naboer
innen gangavstand.

Andre hadde mer eventyr i blodet.
De tok seg jobber som sjøfolk eller los-
arbeidere, med base på Galåpagos eller
på fastlandet, og ventet på at noe skul
le skje. Det gjorde det: Begivenhetene
på Floreana på begynnelsen av 30-tal
let må være blant de mest tabloide ver
den har sett.

Falsk baronesse sex-drept i naturperle
11929 kom et merkelig par til den lil

le øya nordmennene hadde forlatt. Han )
het Friedrich Ritter, var lege og vegeta
rianer, hadde lest mer enn nok Nietzs

che og mente tiden var moden for å
vende tilbake til naturen. Dermed giftet
han seg med en tidligere elev, Dora, og
dro til Galåpagos, som han hadde lest
om. Der bygde de seg et hus inne i
krattskogen, hvor doktoren kunne van
dre rundt på golvet og lese høyt fra egne
skrifter.

Som tyske idëer flest, gjorde Dr. Rit
ters teorier seg dårlig i praksis. Det tok
ikke lang tid for han og Dora begynte å
gå hverandre på nervene. Det ble ikke
bedre da det dukket opp fredsforstyrre
re; et nytt, tysk ektepar ved navn Witt
mer, som hadde lest fantasifulle avisar—
tikler om livet til «de nye Adam og Eva».

Men helt galt gikk det ikke før nord
mennenes etterlatte hus på stranda ble
okkupert av en falsk baronesse, med
uldar nasjonalitet og tre unge elskere.

Baronessen erklærte seg raskt som
rettmessig eier av øya, og satte i stand
de mest imponerende intriger, blant
annet ved hjelp av saftige reisebrev til
europeiske aviser. Baronessen, som kal
te seg Wagner—Bosquet, ble en populær
kuriositet blant de få turister som på
30-tallet oppsokte Galàpagos. Blant de
som var innom huset hennes, var også
flere nordmenn. Ting tyder på at noen
av dem for en tid ble tatt opp i hoffet
av elskere.

Etterhvert ble stenmingen på Florea—
ni riktig så giftig. En dag i 1934 forsvant
baronessen og en av elskerne hennes.
Sannsynligvis ble de drept, men ukene
er aldri blitt funnet. fin mulig mistenkt
var Dr. Ritter. Han ble for sin del for—
giftet og døde like etter. En annen var
en forsmådd elsker ved navn Lorenz.
Han skulle dra til fastlandet sammen
med nordmannen Nuggerud, men et
halvt år etter ble de to funnet aldeles
mumifiserte på en avsidesliggende hol
mc. Båten de dro med har ingen sett si
den.

Den eneste som muligens kan opp—
klare mysteriet er gamle fru Wittmer.
Hun lever ennå p Floreana, har fått tysk
fortjenestemedalie, og sier ikke et ord
om det som skjedde for seksti år siden.

å er det altså nord
menn her igjen.
Ikke på Floreana
denne gangen,
men Galåpagos

har 17 øyer til. Hver av dem ligner bare
-, seg selv.

Den gamle damen i havet
Bartolomé: Vannet er grønt og hol

der omtrent tjue grader. Jeg må svøm
mc litt for å holde varmen. Under meg
er det fisk; små og store, lange og run
de, flate og Idumpete. Når sola er fram-
mc skinner de i sterke farger, blått og
gult og rødt, i merkelige mønstre med
prikker og striper. Det er flat sandbunn
på fire—fem meter, men fiskene liker seg
bedre ved vegger og tårn av storknet
lava. Der bor (le på hver sin høyde; sti—
mene som beiter på alger smetter rundt
like under overflaten, mens de med
tanngard god nok til å beite på stimene
holder seg i skyggene nede ved bunnen.

Jeg kommer over en lavakant da jeg
oppdager henne. Hun ligger helt stille i
bunnen. Det er en diger havskilpadde.

Jeg blir liggende i overflaten. Hun er
en sværing, kanskje en meter lang. Luf
fene er halvt nedgravd i sanden. Det er
ro over henne, hun ser ut til å kjenne sin
egen tyngde, hun vet hvem hun er, godt
nok. Jeg oppdager at jeg bråker. Armer
og bein er alt for lange og alt for tynne;
jeg må plaske og sprute for å holde meg
flytende, og puster fort og tungt i snor
kelen. Bare pulsen er til å bli flau over.

Så løfter hun luffene og kommer si
gende opp mot meg. 1—lun er større enn
jeg trodde, kanskje halvannen meter fra
hodet til halespissen. Det er såvidt krus
ninger på sjøen. De bryter sola til et nett
av lys, som bølger over det brede ryggs
kjoldet hennes. Jeg lurer på hvor gam
mel hun er.

Et minutt eller så svommer hun
rundt meg i overflaten. Av og til stikker
hun det lille hodet over vannet for å
trekke pusten. Så synker hun en meter
eller to, og glir langsomt ned mot bun
nen igjen. Hun rører seg akkurat så mye
hun må. Havskilpadder dør nok, men
ikke av hjerteinfarkt.

Haremsvokterne
Santa Fé: De beste badeplassene på

Galåpagos er som regel opptatt. Der
holder sjoløvene til.

Det er en altfor utbredt misforståel
se at mennesket er et effektivt og avan
sert vesen. Over hele verden jobber vi
OSS fordervet etter beste evne. Til gjen
gjeld får vi for det meste grov kjeft og
dårlig mat. Sjøløvene derimot. Jeg skal
banne på at de ikke bruker mer enn en
halvtime om dagen på å skaffe fersk
fisk. Resten av tiden ligger (le som p0-
tetsekker på stranda, mens de Som gid
der leker vilt og frydefulit i bolgene.

Alt dette kunne man tenke, og så sat
se på en heldigere gjenfødsel neste
gang. Men så er det d’t da, at det faller
en mann vanskelig å ønske seg reinkar
nert som hunndyr.



> mordere ville vegre seg mot å
sette tennene i noe sånt. Jeg kan ikke
forstå annet enn at iguanaens stygghet
må ha vært dens beste forsvar. Nå er
den fredet, som alle de andre opprin
nelige artene på Galåpagos.

Darwins egne finker
Tortuga Bay, Santa Cruz: Stillehav og

strandliv. Den sote, gode kaka har i natt
trukket til seg all sukkermauren på Ho
tel Palmeras. Ryggsekken den bodde i
må vrenges med fare for liv og helse,
svina biter, og kaka blir får for Darwins
egne finker. Det var de litt forskjellige
finkeartene som fikk ham til å tenke at
de hadde tilpasset seg de litt forskjellige
øyene. Nå kalles de opp etter ham.

Over 150 år etter Darwin oppfører
finkene seg fortsatt som garantister fin
evolusjonsteorien. Det er ei stor kake,
et slags kjempe-skolebrød, nok til alt
som finnes av fink her omkring i hele
formiddag. Men det der med den ster
keste som skal overleve må visst bevi
ses på nytt og på nytt.

Hannene er sjanseløse. De jages vekk
før de rekker å lande. En hunn sitter
midt oppå kaka, og jobber og sliter for
å holde de andre hunnene unna. En
sjelden gang rekker hun å plukke en ka
kebit, men så er det rett tilbake i det
krevende førsvarsarheidet.

Turisten har allerede grepet inn i na
turens orden med kake, så kan han vel
også gripe inn med moral. Jeg deler
kaka og vanskeliggjør forsvaret. Have-
syke er ingen egenskap som fortjener
arvemessig rendyrking.

Ensomme George og de gode hjelperne
Puerto Ayora, Santa Cruz: I)et finnes

fortauskaféer her også. l)er kan man

sitte og se på fregattfugler og pelikaner
som svever over havna, eller på folk
som går forbi. Innimellom travle fast
hoende og velfødde turister med t
skjorter, er det en og annen som skiller
seg ut. De er helt spesielt solbrente, har
liten ryggsekk, eksepsjonell steglengde
og hår og skjegg som Dag Solstad. Bio
loger.

lliologene holder til på Darwinsta
sjonen i utkanten av Puerto Ayora. 1)er
holder de orden på et utvalg truede
landskilpadder. De fleste av Galåpagos—
øyene hadde engang sin egen spesiali
serte skilpaddeart. Fangsten gikk så
hardt utover dem at de nå får hjelp til
formeringen. På Darwinstasjonen klek
ker biologene stadig ut nye kull med
håpefulle skilpaddebarn, som blir satt
ut på den øya arten hører hjemme, når
de blir store nok.

Det er imidlertid ikke alle skilpadde
ne på Darwinstasjonen som koser seg
med oppmuntret kjønnsliv. Det er hel
ler ikke riktig alle biologene som er
skjeggete.

Lonesome George heter en diger
klump av en landskilpadde, og han er
den siste av sin art. Folkene på Darwin
stasjonen har satt mye inn på å få Ge
orge til å interessere seg for hunner av
nærliggende arter, slik at det skulle være
i det minste en liten sjanse for å skaffe
ham arvinger.

Denne oppgaven har vist seg å ha en
særlig tiltrekningskraft på nyutdanne
de, kvinnelige biologer fra vest-Euro
pa. Enkelte har, riktignok periodevis,
gjort det til en tilnærmet heltidsbe
skjeftigelse å forsøke å stimulere stak
kars George til genetiske sidesprang.
Men han holder seg hard. Så ligger jo
utfordringen der stadig.

Utviklingen
Fahian heter en kvinnejeger i førtiå

rene som bor i Puerto Ayora. Han har
mye moro av historien om Lonesome
George. Fahian kommer fra den equa
dorianske overklassen, og er søkkrik
solvdesigner for et norditaliensk firma.
1)a han oppdaget Galåpagos på syttital—
let, trodde han at han skulle få ha øye
ne i fred. Nå konsentrerer han seg helst
om unge, blonde turistjenter, og span—
derer gjerne importert rødvin.

— Da jeg kom hit for tjue år siden
kostet en hummer tjue sucres (det er
ikke rare greiene). Det bodde 4—500

mennesker i Puerto Ayora. Nå er det
7000, og byen vokser hele tiden. For to
og et halvt år siden kom Banco del
Pacifico. Nå skylder alle penger, alle har
noe de må gjøre, og du kan ringe til Eu
ropa hvis du vil. Før pleide jeg å dra til
fastlandet en gang annenhver måned
eller noe sånt for å ringe. Nå driver alle fl
med turisme. l)et er bra med fisk i ha
vet, men det er lettere arbeid og mer
penger i turisme. Så alle vil drive med
det. Ifølge reglementet skal det ikke
slippes inn mer enn o ooo turister el
ler noe sånt i året. Nå er vi vel nærme
re 100 000, ikke i statistikkene selvføl
gelig, men i virkeligheten. Men det
virker som om øyene tåler turismen.
I)yr og fugler er like tamme nå som før.
Det er noen regler, og det er bra. 1)et
virker som om miljøorganisasjønene
har positiv innflytelse på regjeringen;
det må være noen veldig mektige folk
som styrer dem.

Mener Fahian, og skjenker mer
vin. D
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Norte, og spesielt Sør-Norge og
Svalbard, ligger «nedstrørns»
for luft— og havstrømmene på

den nordlige halvkule. Derfor er for ek
sempel rundt 90 prosent av den sure
nedboren i Norge forarsaket av uten
landske utslipp.

Luftstrommene bringer med seg for
urensning fra England og kontinentet.
[)ette fører blant annet til problemet
med bakkenært ozon i Norge.

Oionet tilføres i så store mengder at
nivået for nar vegetasjonen skades, sta
dig overskrides. Konsekvensen er av
lingstap og skader pa trær i Sør—Norge.
Norsk institutt ftr luftforskning regner
med at hvetetapet er på rundt fem pro
sent i Norge.

I det luftmassene treffer ellomride
ne i Sør-Norge, vaskes en del fi)rurens
ning ut av lufta med nedbnren. Typiske
stoffer er svoveldioksyd og nitrogendi
oksyd, de viktigste kildene til forsu
ringen. Sur nedbør har til i dag forar—
saket flere tusen tomme fiskevann,
hovedsakelig på Sørlandet, men ogsa i
stadig økende grad på Vestlandet.

I)irektoratet for naturforvaltning
gjennomførte i sommer en rekke un
dersøkelser om hvordan sur nedbør på
virker innlandsfisk. En rapport skal fo
religge i løpet av vinteren, men de
foreløpige resultatene tyder på at situ
asjonen er verre i dag enn ved den for
rige undersøkelse på So — tallet.

Viktige miliøgifter, som t ungmetal—

let bly, vaskes ogsa ut med regn og snø.
Nye malinger viser at Sørlandet er det
mest blytbrurensede området i Norden.
Blvet kommer sorfra, på samme mâte
som svoel.

En parallell problemstilling har vi i
Nordsjøen. I tillegg til egne utslipp, får
vi nwe forurensning sorfra.

Mesteparten av vannet som føres inn
i Nordsjøen kommer fra Atlanteren. I
tillegg flir Nordsjøen ferskvann fra el
vene i Storbritannia, på kontinentet og
i Skandinavia. Videre strømmer brakk—
vann fra Østersjøen ut gjennom Katte—
gat og inn i Skagerrak. Hovedstrøm
men ut av Nordsjøen går via dypet i
Skagerrak og nordover i Norskerenna,
langs kysten av Norge.

Sør-Norge i sentrum
De røde omradene
mottar mest svovel
og nitrogen nedbø
ren. Det svarte
omradet i Skagerak
mottar store
mengder næ
ringssalter
gjennom
havs
trøm
mene.
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Svalbard i sentrum
Luftstrommene pa den nordlige halvkule bringer foru
renset luft fra Amerika og sentral-Europa til Svalbard.

i
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Store mengder næringssal—
ter kan transporteres til Norge nwd dis
se st rommene og bidra til algeopp—
blomst ring. I)et er både fordi
gjodslingen uker og fordi et endret fiir—
hold mellom næringssaltene gir be
stemte typer alger en fordel. Noen av

disse kan utvikle gihighet. Algekata—
strofen i 1988 var et resultat av dette.

Strømmene inn til norskekysten fø

rer også med seg radioaktivitei fra Sel—
lafield og I)ounreay i Storbritannia.

Selv om utslippene iflge Statens Strå—

levern er mindre i dag enn for ti år si

den, er (le fullt målbare langs kysten.

Luftveien har vi også. fått radioaktivitet
fra Tsjernobyl i så store mengder at

ljellreven på Dovre er betydelig mer ni

dioaktiv enn ljellrevbestanden pi Kola,
ifølge Norsk institutt for natu rfi)rsk—
ning. Men nedlallet fra Tsjernobyl i
Norge er et resultat av svært uheldige
omstendigheter, og den transportveien
er ikke typisk. Kart: PAI-I—konsentra—
sju ner

Svalbard befinner seg i en liknende
«nedstrømssituasjon» Som Sør—Norge.
Forurensningen er overrasken (le høy i
det SOifl kalles «Europas siste villmark».

Når varme luftmasser sorfra strøm
mer inn over de arktiske omradene,
kjoles massene ned og synker. Foru—

rensning, både sur nedbør og miljøgif—
ter, avsettes derined direkte fra lufta, el
ler vaskes ut med nedhoren.

Svalbard ligger også. i mnotepunktet
for store havstrøminer fra sør og nord.
Av de forurensningene som følger, er
spesielt miljogifter et stort problem.

Underveis nordover blandes den
norske kystst rommen med vann fra At—
lanteren. I tillegg transporteres (fet noe

lorurensnmg til I3arentshavet mccl hav—
strommnene fra de russiske områdene.

— Norge er av de landene i Europa
som er mest avhengige av forplikten

(le internasjonale miljoavtaler, sier

Jan Thompson, ekspedisjonssjef i
Miljoverndepartementet. Thompson
er norsk leder for blant annet «Kon
vensjonen om langtransportert,

grenseoverskridende luftforurens
ning» i Geneve, og de pågående for—
handlingene om nye og bedre avta
ler om sur nedbør.

Norge er part i en rekke avtaler som
regulerer utslipp til luft og vann. I regi
av INs Europa—kommisjon (ECE) fo—
regår det kontinuerlig forhandlinger

Svalbard ligger ugunstig til i hoved
strømmen av is ut fra Polhavet. Denne
isen smelter både på vest- og østsiden
av øygruppa og frigjur forurensningen.
Under våroppblomstringen langs is—
kanten konsentreres miljøgiftene i næ
ringskjedene. For eksempel har isbjurn
fra Svalbard seks ganger så høye nivåer
av PCB som isbjørner fra Alaska og tre
ganger så høye som isbjørn fra Cana

da. PCB er en gift som blant annet svek
ker forplantningen. J

for å redusere utslippene til luft, men
de tar tid.

Den fitrste Nordsjø-avtalen skal
oppfylles i i94, før forhandlingene
om en ny starter neste år. Flere land —

også Norge — klarer ikke å nå alle kra
vene som er satt. Men ingen straffes
om de ikke oppfyller målene.

— I de nye avtalene som kommer i
framtiden, vil det være helt andre
kontrollmekanismer enn det som er i
dag. Da blir det detaljert rapportering
og prestisjetap for dem som ikke kla
rer å folge opp, sier Thompson. ‘

Olaf Heitkøtter

Vernetankar
i vassdragsnatur

En opplevelses
rik vandring
langs noen av
våre kjæreste
vassdrag, vår
mest verdifulle
natur og
kulturarv.

Innb. og rikt
illustrert.
Kr. 288,—

Fåes i bokhandelcn, ellcr direktc fra:

— Trenger avtaler

Vern l,7Vàkre Verden!
Bestseiger i Norge med eksportsuksess, gir:

Miljøvern ipraksis
Rustfne OSO-beredere er ENØK og
miljøriktige, med en rekke utmerkelser,
både iproduksjonen, bruk oggjenbruk.

OSO Solbakken Milfahus er kåret som
Best i Oslo - innekilma og varmegjen
vinning.
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ARNE RANDERS HEEN NIKKERS
ei
0
D

Norsk produsert kvalitetsnikkers
i norsk, mørk, melert 100% vadmel
eller i 100% bomull, grønn

Pris bomullsnikkers kr. 580,- 0
Pris vadmeisnikkers kr. 845,- Z

Målsøm: tillegg kr. 100,- z

Priser: inkl, moms, eks. Irakt
og oppkravsgebyr.

RING FOR BESTILLING OG NÆRMERE INFO 1
5-
0Snøhetta forlag a.s

2665 Lesja
Tlflfax 61 2435 12

1(S• N&’1 .94

PILAR SPORTAS
Ordretelefon: 6281 8222

Tråstadvn. Z 2200 Kongsvlngor

fax: 62818807 F.BodHRH..,

MarkedsføiesiNorgeavAlpinaNorgeAS,C.Sundtsgt.39,5004Bergen.Telefon.553275 11 -fax5531 4928

ALPINA FÅR DU
I DE LEDENDE

SPORTSBUTIKKEN E



Du inviteres hervedpå en reise gjennom
natur— og miljøi’ernets historie. Det er en
sirabasiøs tur gjennom samtlige konti—
nenterpå kloden, til .1stederfor både
viktige og mer kuriøse ting. Turen går av
og til i kjempekliv, andre ganger i kortere
strekk. Du slipper feite C02-utslipp og
slank lommebok, uten du må tilgjengjeld
bruke hodet, Turen kan du ta i gods tolen,
fra peiskroken på hytta, på toget eller
hvor du måtte befinne deg.

En liten advarsel: i)ei er ikke mening
en at dette skal være helt lett, selv om
i’anskelighetsgraden varierer sterkt.
Skulle du klare å ta deg fram gjennom
det kiyptiske villnisssei, kan du sende
svaret til redaksjonen og være med i
trekningen av en ordentlig reise. Vi har
benyttet Gyldendals verdensatlas og en
rettskrivingsordbok. Disse hjelpeinidlene
anhefrilespå det varmeste. Vi har også
lagt inn noen ekstra tips på kupongen.
innleveringsfrist: 9. januar. Fyll ut ku
pongen, ellerskrivsvarenepå et ark.
Merk konvolutten «Jorden rundt».

Vinneren får en interrail-billettfor to.
Billetten varer i 14 dager, og du kan reise
tited tog nærsagt hvor som helst •i Euro
pa. I)et er ingen aldersgrense, men av
praktiske årsaker må du oppgi alder på
svararket.

Bon voyage!

N&M JENS PETTER TOLI)NÆS

ØRRET: Vi
fisker ørret
og beundrer
geysirene i
«6».
Faco: Jon Arne
SæterlSamfoto

.
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INN-
RETNING:
Vi reiser hit
for «å bli
kvitt» en
innretning.
(Foo JoI,,,n:r,
Sjinforo,

nordover passerer vi gjen
nom landet Ol, hvor en
stor pattedyrart ble opp
daget så utrolig sent som
i år 1900. Dyret er nå en
sjelden og truet art og vi
fikk da heller ikke se det,
bare et familiemedlem
som er betydelig høyere.
Vi når omsider 02, som
nylig var åsted for en stor
begivenhet som har med
Jordas framtid å gjøre. Vi

blir godt mottatt, selv om ikke alle smiler like blidt
når vi sier vi kommer fra Norge.

Vi tar nå en lang båttur sørøstover, og stopper
i 3. Innbyggerne i dette landet forteller oss at
de er bekymret for at levesettet i vår del av verden
kan føre til at de vil miste hele landet sitt. Vi sei
ler videre mot sørøst. Havnebyen 04 er ikke ho
vedstaden i det landet vi kommer til, men den var
«på alles lepper» i 1985 etter en statlig terroraksjon
som førte til at en europeisk forsvarsminister måt
te gå av.

Vi forlater våre antipoder, og reiser en god bit
nordover.T storbven 05 blir vi møtt av en repre
sentant tor myndighetene. Når hun hører vi er fra
en mniljoorganisason, misforstår hun muligens
litt. Hun vil i hvert fall gjerne vise oss symbolet
vårt, men det vi får se i denne «haven» ligner ikke
stort på Naturvernforhundcts tre.

Vi reiser nordvestover, og stopper, av forståe
lige årsaker, bare kort i Den lille byen Ol
må også sies å være herostratisk berømt. Her blir
vi tatt godt imot av den lille miljøbevegelsen på
stedet. De forteller at de kjenner 5-års jubilanten
Blekkulf etter at han tilrettela en unik internasjo

nal miljøavtale like ved. Avtalen havnet til
‘L slutt på utenriksminister Stoltenbergs skri

vebord.
Vi begynner etterhvert å få behov for å se

noe mer hyggelig, og bestemmer oss for å
vende nesa hjemover. Ingen av OSS har no
ensinne besøkt fjorårets 6o-års jubilant, 08,
som er landets første. Toget bringer oss nå vi
dere gjennom Q9, hvor Naturvernforbun
det feiret sitt 80-års jubileum i år. Vi stopper
ikke før vi er i O, som har en installasjon vi
gjerne skulle vært kvitt.

0 1000 plog foran drikk
og surninetone—tone

Stemme
og den lorste.

Slå og peribrer pluss
egyptisk merke.
O Losne bark pluss binær
logaritme og plog.

I stil med seierstroft
in inus plate.

Fremmed farge Ibran hoppe-
følge med hingst fra tid til annen.

I3ilog
bronse mynt.

Valbp,rk minus
50 pluss ustyrlig livslyst.

« Krotter, masseenhet pluss
norron helligdom og stoftene.

OOllland idet herrens år
ik pluss gjæring og tynn åre.

0_i Den tredje ukjente
størelse, mine og trinn

O To tredjedeler kiplingdyr
som hviler.

03 Knus torstavelse,
vakker og fugl

04 Og, myntenhet,
stamme og tidlig peny.

05 Finhakket pipetobakk minus
og pluss karakter pluss bruskfisk.

0_O Forkortet kjerringstorrelse,
metall, clv og hagl.

0_i Forstavelse og
tangaske min us J)arkeri ng

8 Bærevinge minus hast,
tøyrest og torvansamlingen.

09 Europeisk
by og knaus
@O Parrinmstid tor
rein og fransk preposisjon

Reiseruta

Reis

JORDEN RUNDT PÅ 80 MINUTTER
o vinn interrail-billett?

Svarkuponjen
Svar

For at du skal bli vant til reisemåten,
starter vi litt enkelt i , og befinner
oss på hjemlig, nærmest historisk

grunn i miljovernsammenheng. Derfra
tar vi turen nordover til @, en annen

valplass som vel også må sees på som
oppvarming selv om det ikke var så varmt

der da stedet ble berømt.
Fra kysten blir vi fraktet med båt til «ste

det» , der enkelte ikke bare har fått skudd for
baugen. Vi fortsetter med båt til , hvor et stort
importert pattedyr forsvant på midten av 1980-

tallet. Et annet pattedvr, som benytter seg av red
skap, hadde det ikke ett ved kysten av for noen
år siden. Hit kommer vi med fly østfra. Lenger sør,

men i samme
land, er vi på
langt hyggelige-
re historisk
grunn, miljø
messig sett. Vi
fisker ørret og
beundrer geysi
rene i , som er
verdens eldste.

Fordi vi ikke
er så redde for å
flytte på oss, og
fordi vi gjerne

vil se på alle prosjekter Naturvernforbundet er
involvert i, tar vi nå et kjempehopp sørover til

BESØK: Et
av stedene
vi besøkte i
årets rebus.
Foto: Ole Doniel
Enerseni Samfoto

Her var også miljøvernministeren «på tur med
Naturvernforhundet» for en tid tilbake, selv om
han var mest i hvor vi tar en kort stopp.

I et eksemplar av Norsk Natur fra 1972 kan vi
lese om , som var blitt fredet som naturreser
vat året før. Vi kommer
dit ved å reise sørøstover.
Nå ble det fort litt grøs
sent og vi får nesten ikke
varmep i kroppen før vi
når øya 00, hvor lemu
rene holder til. Etter å ha
betraktet disse skapninge
ne, som for øvrig står be-.
skrevet i Natur & Miljø
tidligere i år, reiser vi inn
til fastlandet. På vår vei

Navn: Alder:

Adresse:

Post nummer:
Scnih’s: N»tzir ‘— Milja, 1’otbok 21 15 GrOncili,kka, 0505 ()sl». Mcrk

koivoluttn «Jordtn ru,ult»

20 • N&M 6.94
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JORN B0JIMER OLsIN er bosatt i Halden. I lan
har vært profesjoiwll naturh)toraf i snart 20 ir,

og har vært representert med en rekke utstilling
er og bøker. Sist utgitte bok er «Tolv iirstider»,
med Aril Ådnem som forkitter. Han samarbei

der ofte med en annen av våre store naturfoto

grafer, Rolf Sørensen. Olsen lager også multivi
s,jonsprogramrner og har jobbet mye med
komponisten Karsten Brustad.

I det siste har han eksperimenlert mye med
formen. ilildene som presenteres i denne utga—
ven av Natur & Miljø, er gummit rykk. Dette er
en fotogratisk prosess som ble utviklet i forrige
århundre. Den gir utoveren stor frihet, men
metoden er svært arbeidskrevende. I stedet for

vanlig futopapi r, benyttes akvarellpap ir som
behandles i gelatin for bruk.

Grønn jord, brent sienna, rød oker og sot
brukes av fotografir til gummitrykk. Det tinmal—
te pigmentet blandes med akasiekvae, så tilsettes
kaliumdikromat for å gi lysfiilsomhet. Løsning
en pensles på papiret, og blandingen får tørke.

Et stort negativ som er identisk med ønsket
billedsiorrelse, legges i kontakt med papiret og
belyses med UV—holdig lys. Så «framkalles»
bildet i rent vann, og ved forsiktig bruk av pen—
sel, kan tiitograftn styre kontraster og underbyg
ge detaljer. Så gjentas prosedyren fire—fem gang

er, og bildet er firdig. i
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Naturvernforbundet og Alterna
tiv Framtid lager nå et miljørik
tig alternativ til regjeringens
langtidsbudsjett —med støtte fra
Finansdepartementet. Prosjekt
Bærekraftig økonomi er navnet.

N&M GEIR KRISTIAN
LUND og JON JAHREN (foto)

Realistisk idealisme
Prosjekt Bærekraftig økonomi vil un

dersøke hva som kan gjøres med den
økonomiske utviklingen innenfor de
tradisjonelle modellene. En total omleg
ging av samfunnsokonomien ser de på
SOIfl utopisk og umulig å gjennomføre.

— Modellene ligner ballonger — de
sprekker hvis de toyes for langt, forkla
rer Hansen. — Fremtidige utviklingsba
ner kan ikke gå fullstendig pä tvers av
dagens økonomi. Det ville være umulig
å vite om systemet kunne stabiliseres,
eller om det ville bryte sammen — slik
det skjedde i 1929. Vi stiller oss ydmy

ke overfor samfunnet og det sofistiker
te økonomiske systemet.

— Naturvernforbundets onske om en
reduksjon i C02-utslippene pä 6o pro
sent kan brukes som eksempel. En så
pass kraftig reduksjon vil ikke de øko
nomiske modellene tåle. Vår oppgave
er blant annet å regne ut hvor mye de
skadelige utslippene kan reduseres.

— Først og fremst må dette skje gjen
nom fysiske inngrep, for eksempel in
nen produksjon og transport. Samtidig
må det private forbruket skjæres ned og
legges om, fortsetter Stein Hansen.

Är 2030
— Ordet «bærekraftig» må defineres

ut i fra et globalt rettfirdighetsbegrep
som dessuten tar hensyn til framtidige
generasjoner. Naturens tåleevne må
danne grunnlaget for menneskelige
handlinger, mener prosjektkoordinator
Pål Jespersen.

— Men «opprettholdbar» er kanskje
et mer betegnende begrep tor vårt pro
sjekt enn bærekraftig, fortsetter han.

— Målet for OSS er il lage langticlspla—
ner som ikke ser år 2030 som et ende—

punkt, men som et ledd i en utvikling
som tar sikte på å opprettholde natu
rens yteevne over generasjoner.

Alternativ vekst
— Er fortsatt økonomisk vekst bære—

kraftig?
— Forandringen i forbruket vil langt

pit vei skyldes teknologiske fremskritt
som fører til at produksjonen blir min
dre ressurskrevende. Dersom den øko
nomiske veksten skyldes tiltak som be
grenser skadene på naturen, er dette
fullt forenlig med en økologisk tanke—
gang, sier prosjektkoordinator Inge—
borg Rasmussen.

Flere politikere har vist stor interesse
for å se hvordan norsk økonomi vil
reagere pa prosjektet. Den økonomis
ke støtten fra Finansdepartementet og
Miljøverndeparternentet er tydelige
tegn på velvilje.

— Interesse er n ting, omlegging noe
helt annet. Vi tror selvfølgelig ikke på
noen forandring av den økonomiske
politikken med det samme rapporten
legges på bordet i ‘995, tilfiiyer Inge
borg med realisme i blikket. Li
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følge
regjeringen skal det private

forbruket i Norge dobles fram til
år 2030. Selv om mye av veksten

bygger på ny og ressursbesparende tek
nologi, vil dette sannsynligvis bety en
stor belastning på naturen.

Prosjekt Bærekraftig Økonomi er et
samarbeid mellom Naturvernforbun—
det og forskningsprosjektet Alternativ
Framtid. Målet er å gi norsk økonomi

en ny retning. For å lii til dette, skal det
( legges inn alternath e forutsetninger i

de modellene som brukes i regjermgens
langtidsprogram.

Regjeringens langtidsprog ram
definerer overordnede mal for norsk
økonomi fire år fram i tid. En del av
programmet gir dessuten et bilde av
den planlagte økonomiske veksten de
neste 40 irene.

— Regjeringens langtidsprogram er
• imidlertid bare en trendforlengelse, en

V V

• repetisjon av den økonomiske histori
V

V

V

V

V
en. Dette bryter blant annet med stats

:V j ministerens erklæringer om nodvendi
V

V

: ge omlegginger og nye utviklingsbaner,
4 V mener den meget anerkjente økono

men Stein Hansen, som er faglig an
svarlig for prosjektet.

— Flere alternative vekstkurver dis
kuteres i programmet, men de avviker i

.)i Vt liten grad fra hovedkurven som inne
bærer doblet forbruk. Vi lager alterna—
tive utviklingskurver, med premisser

V

0 som tar hensyn mer til naturens be-
grensninger, forteller han.

0é

VIL LA MILJØET
STYRE
ØKONOMIEN
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Ikke kast melkekarton
gen i søpla! Og ikke
brenn den opp! 20 kom
muner er nå med på en
prøveordning, der kar
tongene blir samlet inn
og brukt på nytt til an
dre formål.

N&M ANDERS
TØSSE (tekst og foto)

D
e tieste kaster kar—
tofliene sanliTlen
iyied det andre av—

tillet. Andre brenner dem
Pl) i peisen. Men dette vil
blant andre Per Arne Willi—
amsen, avdelingsleder for re—
flovasjon i Kristiansund, ni
gjøre noe med.

— Årlig kastes det 20 000

tonn drikkekartonger her i
landet. Det tilsvarer fem kilo
p” innbygger. Målet er i
gjenvinne 60 prosent av det
te innen 1996, sier han.

Et eget selskap er etablert

det meningen at alle hus
stander i landet skal bli med
pa denne ordningen, sier
\Villiamsen

I Kristiansund vil 17 000

innbyggere fram nmt nyttar
f tilsendt til sammen 50 000

poser for bruk til kartongene.

Én milliard kartonger
Årlig drikker nordmenn

fra rundt mn milliard kar—
tonger. Det utgjør 2,5 prosent

av husholdningsavfallet. Kar—
tongene er et verdifullt ristoff
for produksjon av nye papp—

og papirprodikter. Det er
bedre fiberkvalitet enn vanlig
returpapp. Kartongene beskir -

stort sett av rene trehbre o ( j

ren plast. Ved nedhrytning
blir dette til C02 og vann
damp. Pi noen kartonger er
det aluminium, men dette
avgir ikke farlige stoffer.

Noe av kostnadene ved
innsamling vil bli dekket av
Norsk Returka rton g, som
tilbyr fast pris.

J
1991 ble det store reservatet for høvding Raonis stamme
frender opprettet. Og det er nøyaktig si stort som høv
ding Raoni ba om i utgangspunktet.

— Dette ble ikke bare et inediablaff. Selv om (let skrives
mindre om regnskog i dagspressen mi, har Sting og Raonis
initiativ utvikiet seg til en livskraftig internasjonal organisa— - -

sjon med aktive regnskogsfond i Japan, USA, England, Nor- - i

ge og Brasil, sier leder i Regnskogsfondet, Lars Løvold.
— Jeg er overrasket over hvor mye det er mulig i kl til. Vi

jobber nm nært sammen med 17 indianerstammer i sentral—
Brasil for i beskytte det utrolig vakre regnskogsornnidet de
res. Dette samarbeidet har utviklet seg til et bredt engasje
ment der det har blitt nødvendig ikke bare is overviske
reservatgrensene, men ogsii i engasjere seg i for eksempel
helsearheid og opplæring.

Løvold sier at nettopp arbeidet med helse og skole har blitt
viktig for regnskogsarbeidet.

— Vi tror at dersom klodens rikeste naturomrade skal over
leve inn i neste århudre, ma vi arbeide sammen med lokal-
befolkningen, pit en gjensidig forpliktende mate. Vi kan ikke
bare be indianerne ta vare pis skogen sin, samtidig som (le
dør av meslinger, tuberkulose og andre sykdommer som de
tidligere ikke hadde. Indianerne har ogsà lenge bedt om kl
lære a lese og skrive for ä kunne mote utfordrmgene fra stor—
samfun het, avslutter Løvold. f

SVIBRUK: Regnskogfondets Lars Løvoldforan en av de
mange brannene som tennes for å skaffe beitemarker.

BYTTER: Medlemmene i en bytte-
ring kan for eksempel bytte til seg
dataservice mot en hårklipp mot en
sykkel. I midten ser vi Solveig Viste,
som er en av ildsjelene bak bytte-
ringen på Ås.

N&M • SIGNY
SVENI)SEN

Noen liker å bruke hen
dene, mens andre trives best bak en
dataskjerm. Enkelte har slalomski på
loftet som barna har vokst i fra, mens
andre har barn som begynner å mase
etter utstyr foreldrene ikke har råd til.
Hvorfor ikke da komme sammen og
utveksle varer og tjenester?

For ett år siden kom sju miljoenga
sjerte venner på Å5 Akershus sammen
for å starte en slik byttering. Ett år se-

Ideen om bytte-
ring har sin opprinnelse i Canada. Også
i New Zealand og Australia har hytte
ringene fått godt fotfeste. I Norge er det
etablert flere bytteringer; På Ås og Nes
odden i Akershus, på Vestlia i Trond
heim, en i Kristiansand, et par i >

Kartong blir konvolutt

— -

I ..

--

• l: -
1’- -- -- -- -

MELKEKARTONGER: Fra nyttår skal Camilla og
Ingrid, sammen med resten av Kristiansunds innbyg
gere, samle kartonger i en egen pose for resirkulering.

for gjenvinning. Norsk Re—
turkartong er dannet av cm—
hallasjeprodusentene I lopak
og Tetra Pak. Ogsa Norske
Meierier og juieeprodusen—
ter i Norge er med pa eiersi—
den i selskapet.

I (le au prøvekomnlunene
for alle husstander tilsendt
ioser til de tomme karton—
gene. Posen skal legges i den
grønne soppeldunken som

ogsi. inneholder annet pa
piravfall.

— Kartongemie skal skylles
og brettes fint sammen. De
legges sm i pOsefl, for renova—
sjonsselskapet iresser kar—
tongene i baller og sender
dem til Norske Skog pii Hu
rum. lier blir kartongene
orngjort til konvolutter og
konto rka rt o ng.

Innen utgangen av 1995 er

Regnskogsfondet fem år
Naturvernforbundets regnskogsfond er fem år. Det
begynte som en dristig drøm: en indianerhøvding
og en popmusiker ville opprette et reservat større
enn Sveits, midt i Brasils regnskog. 11989 reiste
høvding Raoni og Sting verden rundt med sitt bud
skap — og det ble dannet et Regnskogsfond i Norge,
som i mange andre land.

r du av dem
som liker å
bake og serve
re tilfest, men

synes trappevask og
ugressiuking er et
umenneskelig ork?
Kanskje en hårklipp i
bytte med gressklipp

‘“ kunne passe? Da er
en byttering sikkert
noe for deg!

Foce Regoskogstondet

nere er det 45
medlemmer i bytteringen, og til sam
men tilbys og ettersporres over ioo va
rer og tjenester.

Bytteringer kan være et fint tilbud til
dem som tenker gjenbruk, dem som
ikke har så mye penger å rutte med eller
som rett og slett har noe de ønsker å
dele med andre.
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Vi takker det norsTe folk
for deres bidrag

11 mjllmrder til norsk idn

Norsk Tipping er en støttespiller for finansie. .. . av viktige samfunnsoppgaver.

Like viktig er den enkelte spiller. For det er den enkeltes bidrag og spilleglede

som i sum skaper det endelige overskuddet. Fordelingen av tippemidlene har

endret seg gjennom tidene, og fra 1993 har idrett, kultur og forskning fått en

like stor del hver Og bidragene fra Norsk Tipping monner Malt i dagens krone

verdi har virksomheten bidratt med nærmere 30 mdliarder kroner til samfunns

nyttige formål

> Aust-Agder og en ved Vest- fang som tilsvarer mer enn 400 kroner, den enkelte kan komme i minus. Men

Oppland folkehøgskole. så skal det skattes av denne ekstra-inn- det må vi vurdere etterhvert som han
tekten, svarer Solveig. delen tar seg opp. En stor fordel med

Miljøvennlig bytteringen er at det ikke finnes rente

Det er flere positive sider ved en byt- Lag din egen byttering! verken på underskudd eller overskudd,

tering. Gjenbruk er miljøvennlig. Sam- Slik går du fram for å lage en bytte- forklarer Solveig Viste ved bytteringen

tidig skaper det et godt sosialt fellesskap ring: på Ås.
i lokalmiljøet gjennom at folk blir bed- Hvem kan være med? Hvem som Formidling: Formidling av varer og
re kjent med hverandre, helst kan starte en byttering. Det hele tjenester skjer gjennom en egen nyhets

— Tanken bak bytteringene er også i
tråd med ønsket om lavere materielt begynner med at en gruppe mennesker avis, som «Byttenytt». Her kan du for

som bor noenlunde nær hverandre, går eksempel lese at naboen din tilbyr ka
forbruk og mer fritid, sier Solveig Viste. sammen om a organisere ringen og re- kebaking. Du ringer opp naboen, og av-
Hun er en av ildsjelene bak Bytteringen kruttere deltakere. Det anbefales at taler pris i gryn. Når du henter kaken,
Ås og fungerer for tiden som kasserer.
Hun har for øvrig sitt daglige virke i Na-

ringen består av 50 til oo personer. Da skriver du ut en sjekk, og naboen sen

turvernforbundet.
blir utvalget av tjenester og varer stort der den inn til bytteringens kasserer.
nok, samtidig som ring-medlemmene Kassereren trekker beløpet fra din kon

Selv har hun spart penger på sitt stort sett har oversikt over hvem som er to og setter det inn på naboens. Som
medlemskap i bytteringen. Bare det å med. medlem får du jevnlig tilsendt en kon
kunne bytte til seg tøybleier til sin vel ett toutskrift.
år gamle sønn, har betydd 6oo kroner i l3ctalin’: By’ttcringen på Ås opererer
sparte utgifter. med verdienheten «gryn», for å vise at ]jt: En byttering skal etter en kort

bytteringen ikke har noe med kiop og stund gi mer eller mindre av seg selv.
Svart arbeid? salg i vanlig forstand å gjøre. Et gryn Det er opp til medlemmene å melde inn

— Fungerer ikke hytteringene som en tilsvarer en krone. Har du for eksem- tjenester og varer de tilbyr eller etter- C
formidLer av svart arbeid? pel utgifter til ingredienser til en kake spor, og de tar så direkte kontakt med

— Bytteringene legaliserer ikke svart du skal bytte bort, kan betalingen skje hverandre.
arbeid. De formidler varer og tjenester ved en kombinasjon av gryn og kroner. Framtiden i våre hender (FIVH) har

til deltakerne. Hovedregelen er at der- — Til nå har det ikke vært nødvendig laget en egen informasjonspakke om

som man utfører sitt eget yrke i et om- med noen nedre grense på hvor mye bytteringer. Ring 22 20 10 45.

Vi ønsker
alle flafur & tflitø-tesere

en riklig god lut
og el godi nyHår!

Norges Bondelag

Ø TUSSA Vi gratulerer
Norges Naturvernforbund

med 80-års jubileet.

4 milljpter til orsk I

13 milliarder til v;

*

Vasskratt — Rein energi

TUSSA KRAFT
Amdai,
6150 ORSTA

Tif. 70 06 32 00
Fax 70 06 88 00

I’
e

I

ÅLESUND
OG SULA EVERK

Du kan si ja til et “grønnere” kontor
uten å fire på kravene til kvalitet.
Wittusen & Jensen A/S er sitt ansvar
bevist uten å gå på akkord med verken
pris, miljø eller kvalitet.

Wit(usen & Jensen a.s

TIf.: 22 90 20 00 Telefax: 22 25 88 60

-eei4u!

ti
NORSK TIPPING

r

KOPPERÅ
INDUSTRIER AS

7533 Kpperå Til 0781385 Fax 078137% - Avd. STJØRDAL TØ.075 Mob 373(3

Gårdstanker Avfallscontainere Hjuiiasterskutfer Industriservice

KEYES

Emballasje på naturens side.
Keyes Norway a.s
3500 Hønefoss.
TIf.: 32 12 34 22. Fax: 32 12 24 56.
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Den
perfekte
julegave

Hvor langt ned i behovspy
ramiden er det mulig å
komme? Natur e Miljø har
tatt enførjulsrunde i Oslo
for å undersøke.

Av JENS PETTER TOLDNÆS

M
er til forbruksfest — mindre til

miljø! Årets statsbudsjett
regner med økonomisk

vekst på 4,5 prosent. Som forbruker kan
du forberede deg på det største kalaset
siden jappeåret 1985. Finansministeren
vår er glad i Neil Young. Han har alle
platene. Spørsmålet blir: Har Sigbjørn
egentlig hørt hva Neil svner?

‘I’ricd to sove thc trces
Bouglzt ti plastic bag
The botton feil ozit
II ivas a piecc ofcrap

Hva er egentlig en forbruksfest? Er
det å skaffe seg mer a noe vi trenger —

får eksempel flere par sko? Eller går det
ut på at vi skaffer oss flest mulig ting vi
ikke trenger i det hele tatt. Trolig beg
ge deler. Siden kvantiteter av sko og an-
(tre livsnødvendigheter er begrenset
festlig å lese om har vi konsentrert oss
om den andre kategorien. Er det bare i
hodet pa Øystein Sunde vi finner ting
ingen trenger i det hele tatt? Selvsagt
ikke, men kategorien er heller ikke så
stor. Det er derimot den den delen som
omfatter ting vi bare trenger litt.

Kakespade med musikk
Vi hadde stor tro på postordrekata—

logene. Begynte der for liksom å skum—
mc toppen av overfiodighetshornet.
Tradisjonelt er dette dumpingplass for
produkter det ikke er mulig å få solgt

dersom kunden kunne fått et lite glimt
av dem på forhand. Joda, noen godbi—
ter var det jo, men kanskje ikke det ra—
set vi hadde regnet med. Klassikeren
Radio med toalettpapirholder har
nå fått askebeger som tilleggsutstyr. Ge
nialt — i stedet for at vi før måtte kjøpe
tre forskjellige produkter, skåner vi x’er—
den for kr 29,-. Kakespaden med
musikk blir betegnet som «overras
kende». I)ette tror vi pa. At stemme—
omformeren for telefon var unun
værlig visste vi ikke — ikke før nå.

En variant av postordrekatalogen er
TV—butikken. Alle med kabel eller ta!—

lerken falibys produkter i og uten
om vanlig sendetid. I motsetning til de
fleste postordrebut ikkene, finner man
faktisk selve butikken TV-SHOP, på
Aker brygge i Oslo. Blant massasjeap—
parater og kjokkemnaskiner som kvem
ner, strimler og terner, falt vi spesielt ke
Sit-up’s-brettet, en enkel innretning
av plast pris kr 129,—. Med dette kan
man ta sit-up’s — genialt! Bor du på en
flate? Svinner leggmuskulaturen hen?
Fortvil ikke — med trappemaskinen
av plast er to trinn nok.

Husets high-tec-senter
Kjøkkenet er stadig hva det var; et

sted der folk lager mat. Hvordan ma
ten lages beror mer og mer på hva slags
utstyr man har. Ingrediensene er jo all
tid tilgjengelige. Hvordan man for få år
siden klarte å lage forskjellige retter
bare ved hjelp av komfyren, synes utro
lig etter å ha satt seg litt inn i hva som
finnes på markedet. Eggkokeren gir
deg mulighet til å koke egg for latterlige

kr 179-. I tillegg imponerte en elek
trisk vinopptrekker fra Phillips,
bordgrill fra Wilfa og den uunnværli
ge raciette-stenen (svei tsisk varme
helle til tilbredning av ost, kjøtt etc). Av
ting som etter hvert er blitt mer vanli
ge kan vi nevne dustbuster (en slags
smulestovsuger til brødfjela) toa
stjern, stavmikser (en oppladbar
trådløs hakke og hiande-innretning),
potetskreller, diverse kaffemaski
ner, elektrisk brødkniv osv. Kjøkke
net er blitt husets high-tec senter.

I blendende kontrast til all teknikken
var det en en liten «stålpinne», til kr
i9. som imponerte oss mest i kjøk
k Avdelingen. På spørsmål om hva det
var, svarte ekspeditøren : — Champag
nevisp. l)en Som vil betale 149,- for å
få hobler ut av champagnen bør kan
skje vurdere om ikke (kjøpe)festen har
vart lenge nok.

Plasthest med tøybleier
I leketøvavdelingene hadde vi ingen

barn med oss. Det burde vi selvsagt, de
er tross .mlt ekspertene. \‘i registrerer at
Barbie har fatt bobil (rosa). og i tillegg
tatt veterinærhogskolen. Kun ku renten
Petra smeller på sin side til med sexy
undertøy. Plastliguren «My Little Pony»
overasker ved a være avhengig av blei
er — tøybleier riktignok...

Vinneren i N&M’s lille ftirjulsrunde i
‘, ble butikken The Sharper Image

p.. Li1assmaglsmnet. Her er gavene til
«den som har hatt alt ganske lenge».
Reisegolfkølle 598,- og Deadball
(mysteriously satisfaying to squeeze —

198,—) er bare oppvarming. En liten mo—
torisert kikkert gjør slutt i’ vriing og
slit for å elgen eller nalx)en i fokus. øre—
hårsklipper til 298,- er muligens mest
for ham, mens «The Fingertips Pulse
Manager» (549,-) ser ut til å sikte mot
kvinnene. Det som gjør fhe Sharper
Image spesiell er at (le mest kuriose pro
dukter presenteres uten humor.

En motorisert slipskarusell med
lys får stå som avslutning på hva kjø—
pefest kan bety. Det er mye fint a få
kjøpt som vi ikke bør kjøpe. Hva skal
vi gjøre med alle pengene vi tjener da
Sigbjorn? Spare til vannscooter?

DE Jeg er medlem i Naturvernfårbun—
det og er bekymret for dc mml øbelast
ningene som reiser påforer naturen. Jeg
jobber i et firma som har kontorer både
i Oslo, Bergen og Stavanger. Jeg synes det
blir alt får mange reiser til moter. I )et tar
tid og ødelegger naturen. Jeg har hort at
det er mulig a holde møter på telefon,
med flere telefoner tilkoplel, og også at
man etterhvert vil kunne holde møter
der mutedeltakerne deltar på en I
skjern. Kan Naturvernfarbundet fdrtel—
le meg hva som kan gjøres for å få til
slikt, og eventuelt hva det koster?

I3ER1’l 1i i I RS1 v

I )et er et viktig sporsiiuil dii stiller Vi har
sa snumtt begynt mcii teleloiinioicr også i
P’Jt i/u rvcrnfo rb ti ndets st) rei i le 0 re’, iii er

Ielei’erket setter opp tele/å,uui ‘ter, dii bore
ringer opp 119, sa hjelper de deg. i)ii uio

(il pti tor/ii iiiti Vi le hvilke tele/ n ler i li iii!
ha i ilkopici og i ioj ‘i iki ig når dii i ‘il stil rte.
Det koster i re kro ii er per ni å in I t lå r li i’er
linje som er tilkoplet, samt an kr får til—
kopling.Sanuiienlignci nied cii /li’billeti
er dette cii løsning soiii sikkert ogsa oko—
nonuausi’arlig m’il bmllc ur

Videokonferaiiser kan ogsi i 7’lei’e,-ket
hjelpe ile i ned. Det Iii ir i ii leosei i tre i de
fleste større byci i c Norge. Du ku uro ige
140 eller 147 uansett hvor i laniler ilu biir
Sa ber i In o ni vn icoki ii i/in u ise og sier fri i

iiiii li Viii fl ii itedehtakeri ie be/ii n ier seg

uiiiksiiniilt ju steder. Prisen er tmis&n km—
ner per iiui testei i. Ditt ol ISVI ir blir dii il sør
ge får iiinkiilling. En kartoversikt over
li i’ilke byer soiii har ut slyi; er i trykken i
disse ilugei ie. I )et best i fler du på san in ie
iiiiniriieret.

I li styr for slike konlåra,iser er trelii—
pig dyrt, så teg vil onbefåle iii dere proi’er
lit ielei’erkets utstyr får dere gcir til iui
skuffelse av eget i itstyr. ]ig k ni orien ti-re
iiet,’ (liii ut Atil,øveriidepiuit’inentet ga
slikt utstyr til Statens lårmurensniystilsyii

(Si-_i ) i fuiilselsdiigsgir’e ila det ff’Ite an år
i ar

E Jeg lurer pa hvorfor Nal urs ernfnr—
bundet ikke godtar S\ anemnerkei papu.
sum er bleket med klor. Jeg har kmlgt de
batten siden i99 og et at klurutslippc—
ne fra blekeriene i Norge er redusert be—

tydelig. Kan ikke Naturvernfot-bundet si
seg fornøyd



Min natur

Lyden av vann i bevegelse
Av Espen Haavardsholm

Illustrasj on: Annette Halvorsen

D
El’ HAR VÆRE ET REUN5KYLI, om natta, og fuktighe—
ten henger tungt i daskende grankvister, i bjornemo—
se, bregner og ospeblad.

Den som er på soppjakt har to muligheter. Du kan enten
oppsoke områder der du har gjort funn fra for, eller bevege
deg på måfå gjennom marka, på leting etter områder der det
er utsikt til å gjøre nye funn. I sistnevnte tilfelle gjelder det
naturligvis å komme litt utenfor allfarvei. Ikke nødvendig
vis i fullstendig stiløst og uframkommelig terreng, men langs
den typen halvt usynlige dyretråkk som ikke er merket og
der folk flest ikke legger familieturen sin.

Med meg er det blitt sånn at jeg har utviklet en lidenskap
for denne typen vandringer. Det er ikke bare sopp jeg leter et
ter når jeg driver på tvers i marka, det er like mye fred til å
la tankene strømme, til å rense øregangene for det teppet av
manipulert lyd som vi uavlatelig utsettes for, vi 501fl bor i
byer.

Den som er på utkikk etter sopp utvikler et blikk for en
bestemt type detaljer. Du får et instinkt for hvor de fuktige si
gene går i et landskap og holder deg nær dem. Ikke i myr
terreng, der er det for vatt. Men for eksempel i småkuperte
lier som fører ned mot en bekkedal, eller i granskog med
bunnen dekket av fjærende nåler og buktende røtter, eller
nær digre lavdekkede kampestein med mørke huler innun
der. Litt melankolske landskaper, ofte.

Du kan i utgangspunktet velge å gå etter lyden av vann i
bevegelse. Dersom du har en småsildrende hekk, et bitteli
te lavt klukkende myrfall eller en clv innen horevidde, og
holder deg til den skyggevendte dalsiden, kan det være
grunn til å bruke øynene ekstra godt. Hvis du for eksempel
havner i et område med nedfalne råtne trestammer, kan det
lønne seg å flytte på og kikke innunder dem, eller søke seg
mot skrånende moseterreng i nærheten av dem. Men sop
pen er uforutsigbar. Et av de få sikre kantareilstedene jeg vet
om er i et skyggefylt buskas i nærheten av en fersk skogs
traktorvei, i et sterkt beferdet turlandskap, nær en parke
ringsplass. Hvorfor har den vakre gule kantarellen valgt å
slå seg til akkurat der — i en underjordisk ring som gir frukt,
også i ellers dårlige soppår? Jeg vet det ikke, og jeg røper ikke
stedet for noen.

Hva er det med soppen, hva er det den utløser i ryggmar
gen pa oss? Det er noe annet enn jegerens forfølgelses—og
drapsglede. Det er ikke løper- eller klatreinstinktet, der er

ESPEN HAAVARDSHOLM er født i 1945, debuterte i
1966 med novellesamlingen Tidevann. Han har siden
skrevet innenfor ulike sjangre, bade romaner, essays,
mtervluer, litteraturhistorie og biografier. Sist utgit
te bok er romanen Ikke søkt av sol.

ikke hordejaget eller fsker-tålmodigheten, og det har heller
ikke noe å gjøre med behovet for å tyne og plage kroppen,
til lungene svir.

Jeg tror snarere at de av oss som trives i dalskyggen med
lommekniv og soppkurv må være av sankerslekt. En i dag
nesten utryddet mennesketype, iallefall i verdensokonomi
ens lokomotivland, i EU, Japan, USA — der soppleting for
øvrig for folk flest er blitt umulig, fordi skogsområdene er
døende, eller private, utstyrt med skilt av typen: «Skutt blir
den som uten autorisasjon begir seg inn i denne skogen!».
Vi sankere kan i denne typen høysiviliserte miljøer føle oss 3
som en slags australnegre eller maorier.

Soppen kan minne om digre underjordiske trær, og om
historien, og om de lange forløpene. Det er noe arkaisk ved
den, den minner oss om at det viktigste ikke alltid er det vi
kan se — for soppfrukten vi plukker er bare en ubetydelig li
ten utvekst på den, det virkelige myceliet kan være kilome
terstort, og befinner seg under bakken. Er ikke mange sopp
giftige? Er ikke soppen en parasitt, uten evne til fotosynte
se? Kan ikke dens oppgave i naturen sammenliknes med in
sekters, marks og åtseldyrs? Soppen er kanskje nettopp der
for viktig. Uten de underjordiske myceliene, liten mulighet
for fortsatt liv på denne Moden. Soppen er mer betydnings
full enn både rype, hjort og elg, om en nå skal se det ut fra
den synsvinkelen som har med naturens evne til renselse og
selvfornyelse å gjøre.

På vei hjemover denne lordagen kommer regnet, plutselig
og velholdende. Jeg er ikke kledd for regn, men siden jeg net
topp har kommet over et flwsteklasses nyoppdaget steinsopp
sted, lar jeg den bråhissige regnskuren drive på med sitt mens
jeg driver på med mitt, med det resultat at jeg er blitt våt til
sldnnet før jeg er nede blant folk. Det ligger forresten en egen
nytelse i det å la seg bli gjennomvåt, ikke å søke ly eller be
skytte seg, men la seg bli klissblaut tvers gjennom, som i As
trid Hjertnæs Andersens dikt om hestene i regnet. Siden, et
ter en sykkeltur i piskende fuktig motvind nedoverhakke fra
marka, et varmt bad. Et privilegium å bo i et land der al
mannaretten rår, og der skogene ikke er private, eller døen
dc, som i Sehwarzwald, i unionens hjerte. Så tørt vi er blitt
vant til å leve i byene! For en nytelse iblant å la nakke og ho
dehunn gjennomblåse av vind og vær, tenker jeg ved kom
‘ren, mens jeg koker ris og steker steinsopp, og regnet trom
mer førtrolig mot rutene. Z

ANNETTE HALVORSEN er født i Bodø i 1963. Hun er
utdannet ved Statens Handverks- og Kunstindustri
skole. Hun har jobbet som frilanser siden 1988. Hun
lager illustrasjoner til blant annet bøker, magasiner
og brosjyrer.
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— Grunneiere
mot barskogvern
D BUSKERUD: Grunneiere har for stor
innflytelse i sporsmillet om vern av bar—
skogen, mener Naturvernforbundet i
Buskerud (NiB). Ny stortingsmelding
for barskogvern blir lagt fram i desem
ber. NiB skir til orde fi)r å verne Holte—
fjell, men allerede nå frykter Natur—
verniorhundet motstand fra
grunneierne. UlfMyrvolcl i Naturvern—
forbundet etterlyser en diskusjon om
grunneierdernokrat iet.

— (‘rrunneiere med verneverclig skog
utgjør en lorsvmnende liten del av Nor
ges befolkning. Det er utrolig at disse
klarer å stoppe en tilstrekkelig okning
av verneornftinget, sier Ulf Mvrvold.
NiB går sammen i en bred allianse med
blant annet Buskerud Natur og Ung
dom og Dra mrnens og Oplands Turist—
forening for å sikre vern av Holtetjell.

1995 er Litropt til Naturverniir, og Na—
turvernforbundet mener det er skam—
løst hvis Norge ikke overholcler inter
nasjonale avtaler om å verne
mangfolclei i barskogen.

Kulturlandskap
får nytt liv
D BUSKERUD: Det gamle kulturland
skapet i Assida ved Nedre Liker skal
hlomstre pi ny. Kulturlandskap er om—
råder som framdeles bærer preg av
gamle driftsformer innen jordbruk og
husdyrhold. Naturvern forbundet i
Buskerud har fatt ansvaret for Prosjekt
ssicla, og skal samarbeide med grunn
eiere for i holde det gamle kulturland—
skapet i hevd.

Ved å gå over til produksjon av
nat urhøv og Iroblandinger, kan kultur—
landskapet i grenda komme til syne slik
det var for den moderne stordriften sat
te inn. Prosjektet vil arbeide for at flere
husdyr blir satt ut på beitemarkene slik
at gjengrodd kulturlindskap kommer
til sin rett.

Naturskole
i Telemark
El TELEMARK: Naturvernforbundet i
lUemark starter skole for barn. Skolen
er et samarbeid mellom Naturvernfor—
bundet og Sør—norsk økosenter i
Fyresdal. Undervisningen vil gi en bred
innføring i sanivirket mellom inennes—
ke og natur, og vil være den forste i sitt
slag i Norge.

( tortinget vedtok i 19S7 a bygge
Norges lengste hengebru fra Ask

LIøy til flistlandet. Samtidig var det
klart at den nye brua over innseilings—
leden til Bergen ikke ville bli høy nok
for oljerigger og horeskip. Derfor ble
det besluttet å sprenge ut en 200 meter
bred og meter dyp innseilingsled
gjennom l-Ierdlaflaket.

Marint verneomrade
Den nye innseilingsleden ville gå

tvers giennom et fredet område for sjo—
fugl. Naturvernforbundet mente at
fuglelivet ville bli kraftig berørt. Hav—

Kampanje:
Naturvernåret 1995

[Z Europaradet har bestemt at natur
vern skal stå i fokus i 1995. Det er 25 år
siden forrige gang det ble arrangert et
Naturvernår i Europa. I Norge vil bio
logisk inangfold og sikring av alle—
rnannsretten danne en rød tråd for fei
ringen av naturarven.

Naturvernforbundet vil markere seg
sterkt i forbindelse med Naturvernåret
1995. Foreløpig er det uklart hvor mye
midler som blir bevilget, men Natur—

BIimed
på årsmøtet!
El Tiden for årsmoter i Naturvern
lorbundets lokal— og fylkeslag nær
mer seg. Vil du vite når og hvor la
get ditt skal ha mote, ta kontakt
direkte (se adresseliste side 2) eller
ring sekretariatets organisasjons—
avdeling (tlf. 22 71 55 20).

bunnen i Herdlafiaket var også med på
Naturvernforbundets liste over framti—
dige marine verneområder. Fylkes
mannens miljovernavdeling var enig i
at vern var aktuelt.

Likevel ble verken fylkesmannen el
ler Stortinget skikkelig informert om
rekkevidclene av en utbygging. I vegve
senets plan gikk det ikke fram at utgra
vingen ville få konsekvenser for det fre
dete omradet.

«Aksjon Redd Herdiafiaket»
Naturverntorhundet satte derfor i

gang en massiv aksjon som illvolverte

vernforbundet har gjort det klart at
minst halvparten skal settes av til loka
le aktiviteter.

‘ib sentrale kampanjer vil skape blest
om Naturvernaret. For det første vil
Naturarvkampanjen avsluttes i 1995:

Alle kommuner og fylker skal være med
på en konkurranse om hvem som er
tllnkest til å ivareta naturarven i nær—
miljøet. Konkurransen kan fungere
som velgernes guide til hva politikerne
har utrettet i forbindelse med kommu
nevalget neste år.

Dernest lanserer Naturvernforbun—
det en ny Grønn handling—kampanje.
Den for navnet Mer natur der vi bor. I
Naturvernåret 1995 skal biologisk
mangfold i det nære nærmiljoet trek
kes Lit av buskaset og fram i lyset. Folks
bevissthet om hvilken enorm artsrik
dom som finnes i floraen og faLinaen vi
omgir oss med til daglig skal økes. Sen—
ralt vil Naturvernforbundet j obbe for

at den nasjonale handlingsplanen for
biologisk mangfold blir mer enn en
oppblåst papirtiger.

alle plan i organisasjonen. Lokal— og l—
eslag la press på lokalpolitikerne.

Halvdan Wiik og Mons Espelid ledet
det arbeidet. De måtte sørge for å være
oppdatert på alle områder i den poli
tiske prosessen og i den miljofaglige de
batten.

Arbeidet ga frukter: Kommunestyre—
ne i både Askoy og Meland valgte å si
nei til planene om innseilingsled Litfra

miljøhensyn. Fylkesmannen i Horda
land fulgte med pa lasset. 1-orskere la
dessuten fram ny kunnskap om det ma
rine områdets egenart.

AUST-AGDER: Lokalpolitikere i
Fyresdal og Bygiand vil bygge vei tvers
gjennom øvre del av Arland. Veien vil
krysse det vernede Tovdalsvassdraget,
og Naturvernforhundets fylkeslag
kjemper for å stanse utbyggingen.

Veien skal bringe flere turister opp i
omridet, samtidig som skogbruket kan
dra nytte av den. Det er i hvert fall hen
sikten til kommunepolitikerne, til tross
for at den lokale turistforeningen ikke
regner med noen særlig økning i turis—
trafikken. Heller ikke skogbrukssjefen
har tro på at prosjektet vil være liv laga.

— Det dreier seg rett og slett om et
prestisjeprosjekt, sier leder av Aust—Ag
der Naturvernforbund, Geir M. Køien.

Varsler aksjoner
En samlet miljøhevegelse niecl Ni

turvernforhundet i spissen protesterer

Rett til topps
I Naturvernforbundet sentralt tok

Stein Fjeldstad opp tråden. Sammen
med Espelid og Wiik orienterte de Hor—

dalandsbenken på Stortinget, og talte
Hercllaflakets sak i Enei-gi— og miljoko—
mit5en. Endelig var det duket for et
møte mellom statsminister Gro Harlem
Brundtland, miljøvernmimlister Tor—

kraftig på hva de mener er en formåls

los og miljoflendtlig uthyggingsiver.
Natur og Ungdom har allerede varslet
aksjoner hvis grunneierne setter i gang

å hygge veien, og Turistforeningens

Ungdom har sagt seg villige til å slå føl
ge. I så fall vil det være første gang ung
domsorganisasjonen til DNT blir med
på sivil ulydighet.

Største urørte omrade
Tovdalsvassdraget er det største

urorte området i Sør—Norge i dette høy—
dedraget. I tillegg til å dele opp vass

draget, vil veien gå gjennom beitemar

kene til Europas sørligste villreinfiokk.

Naturområdet ved Rjyddningsåsen er
tilnærmet uberørt, og er den siste som
er igjen i sitt slag i Sør—Norge. I )a den

forrige verneplanen for harskog ble
vedtatt av Stortinget, var det såvidt

ÆRFUGL: Blant
annet takket
være Naturvern-
forbundets poli
tiske påvirkning,
blir det ingen
innseilingsled
gjennom gjen
nom
Herdiafiaket.
Dermed ble et
fredet område
for sjøfugl skjer
met.
Fo,o icrr Okr RoIf
5 orcnsc n/Samforo

bjorn Berntsen og leder av i”faturvern
forbundet, Stein Malkenes.

23. september i høst skrev Torbjørn
Berntsen brev til fylkesmannen i Hor
daland: «Jeg kan opplyse at saken har
vært drøftet i regjeringen, med den
konklusjonen at saken forelegges Stor
tinget på ny, med forslag om at utdy—
ping av seilingsleden ikke gjennomfo—
res.>

Dermed kan Naturvernforbundet
lokalt og sentralt innkassere sin første
seier i kampen for marine verneområ
der. LI

zz_

Rjyddningsåsen fikk varig vern. l-Ivis
veien blir bygget ut, kan det spoke for
en verneplan når den nye stortingsmel—
dingen om barskogsvern blir lagt fram
i vinter. i )erfor har ogsa Nat urvernfor—
bundet sentralt heist flagg i saken.

— Vonde konflikter
— En vei vil endre landskapets karak

ter og få følger for dyre- og pkinteliv. Se
bare på hvilke konsekvenser veihygging
har hatt for regnskogen, sier
generalsekretær Dag Hareide. Han me
ner vetsaken vil utløse ‘onde konflik

ter hvis den blir godkjent.
Miljovernminister Thorbjørn Bernt—

sen er na naturverninteressenes siste
mulighet, og Naturvernforbundet har
appellert direkte til ham. Problemet er
at de lokale Al’—partilagenes lovprising
av veien kan fbre
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Jeg ønsker vervepremie:
CD / kassett

D Kan Bremnes

J Arve Tellefsen

] J Dance With a Stranger
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Nobø Orion 512
senker temperatur
en i de periodene
du ikke trenger full
varme. Kan styre 0r

rater. La oss fortelle
deg mer om Nobøs
systemer for strøm
sparing. Velkommen innom!

For handler:

Finsefondet skal dele ut et miljøstipendium
på 100.000 kroner i mai 1995!

Finsefondet er en uavhengig stiftelse etablert i 1988. Gjennom utdeling av årlige stipendier

ønsker fondet å stimulere arbeidet for et bedre miljø. Fondsmidlene er basert på en privat gave og
utgjør idag ca. 4,5 millioner kroner. I 1995 har styret besluttet at det skal utdeles et stipendium på
kr. 100.000 kroner. Fondets styre foretar evalueringen, men etter behov vil ekstern kompetanse
trekkes inn. Styret består av Georg Carlberg (Senter for Industriforskning), Karl Hagelund (World

watch Institute Norden), Knut Norman (giverne) og Torbjørn Paule (Norges Naturvernforbund).
Utdelingen av fondets stipendium finner sted i mai hvert år.

Finsefondet er åpent for alle privatpersoner, organisasjoner eller bedrifter med konkrete idéer, til

tak eller prosjekter som faller inn under fondets formål. Fondet er spesielt opptatt av å oppfordre

til lokale initiativ hvor sunn fornuft og praktiske løsninger pares med nytenkning og dristighet.

Finsefondet skal primært dekke områder hvor andre støttemidler normalt ikke kan påregnes.

Eget søknadsskjema fåes ved henvendelse til fondets sekretariat. Søknadsfristen er satt til 1. mars

1995. Fondet betinger seg rapport om resultatene av prosjektet/tiltaket, eventuelt i form av en

presentasjon ved en senere utdeling.

AIternativer
Kan Brenmes — Gåte ved gåte
Arve Tellefsen — Beethovens Fiolinkonsert
Dance With a Stranger — Unplugged hits

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

VERV EN VENN
OG VINN MUSIKK!

V
erv et hovedmedlern/pensjonistmedlem og nyt musikken

av kjente, norske musikere. Vi har valgt ut deres ferskeste

innspillinger, som vi håper faller i smak.

Medlemskontingent 1995:

Hovedmedlem kr 250,-

Pensjonistmedlum kr 150,-

Medlemsfordeler: -

• Mudlemstilbud på NSB Grønt Kort; kun kr 60,-

(ord.pris 250,-). Kortet gir 50% rabatt på alle grønne I
togruter. Rabatten gjelder full pris. I
•Medlemsbladet Natur & Miljø tilsundt 6 g. i året. I

•Kjopeguide i lommeformat (til nye medlemmer).

•Automatisk medlemskap i fylkes- og lokallag.

• Mudlemspris på Naturvernforbundets salgsvarer. I
I

__________________

I
Som medlem er du med på å la naturen gå i arv. :

I
I

La naturen gå i arv :
.----------. NATURVERNFORBUNDET

----------

Kan sendes
ufrankert

Norge.
Adressaten

betaler
Navn Fødselsdato portoen

Adresse

CD

0

c

Finsefimdet v/Naturvernforbundc’t, Boks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo - 77f: 22 - 71 55 20 - Fax: 22 - 71 5640

I

Jeg har vervet:

SPAR PENGER
STYR VARMEN
MED ORION 512!

‘t__ -

i
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/

typer elektriske ovner.
Kan også brukes til
å slå på lav alle
slags elektriske appa

0 -I

Li Jeg sparer vervingen

Li Jeg ønsker liste over alternative

vervepreinier

Vervet av Medlemsnr.

Adresse

Fødselsdato

N*YJ NORGES
NATURVERNFORBUND

Grünerlokka postkontor
0505 OSLO

Nøllø
NOBØ ELECTRO A.S

Postboks 16 - 7501 Stjørdal
TIf. 748291 00- Fax 74825458
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N6c\l h94 39



Boker

En lang lidelse —

• Steinar Leni
Den tause krigen mot de fattige og
mot miljøet — og hva som må gjøres
I oriaget I oru ni, 1994

Aschehom4/1ramt iden i vare hender

I boken «Den tause krigen mot de fattige

og miljøet — og hva som må gjøres», leve
rer Framtiden i våre henders in! orma—
sjonssjef, Steinar Lem, hardtslående argu
menter for måtehold, moral og miljovern.
Gjennom droye 200 dystre sider tur for
fatteren for seg fattigdom, nedhugging av
regnskog, statsiedere i vestlige utsugerlarid
og andre nært beslektede emner.

Boken åpner med å erldære krigen for
åpnet, og avslutter med et postludiurn, — i
himmelen.

Den tause krigen er spekket med vold
somme bilder og tildels overdrevne mc
taforer. Spriiket er preget av sterk og per
sonlig fortvilelse som maner til ettertanke.
Dette er også Steinar Lems styrke som
skribent. Overbevisningen om at verden
går nedenom dersom vi ikke gir utvik
lingen en radikal vn, bæres fram med
kraftig engasjement. Råtne bandasjer ri
ves av gamle sår. Det svir.

Men etter hvert som jeg blar, fortoner
boken seg beklagelig nok som en av
mange Den tause våren—kloninger. Et sær—
trekk ved disse bøkene er vektleggingen
av statistikk og grandiose tall. Kanskje har
jeg sett dem før, kanskje ikke. Det blir et
ter hvert vanskelig å forholde seg til mil
liarder, uansett om det gjelder trær eller
penger.

I kapittelet «Å skyte på politikerne»
fjerner Lem sikringen og bruker ma—
skingeværet på politikere som ikke inn
frir sine Lagre løfter. Det øvrige framtrer
mest som en rettssak med sviktende pi-e
misser og uklare prosedyrer. Dette inn
trykket toppes for øvrig i bokens avslut
tende kapittel, Postludiuni i himmelen,
der det holdes dommedag over en politi
ker og en byråkrat. Steinar Lem burde satt
på bremsene etter nest siste kapittel, og
uiinlatt å prøve seg som profet.

Forfatteren har stor Liktakunnskap,
noe som kommer til uttrykk i flere kapit—
ler, men enkelheten i argumentasjonen er
slående — polemisk ensidighet er egnet til
å skape avstand til leseren. En grundige—
re fordypning og problematisering kunne
med stort hell gätt på bekostning av te—
mabredden.

Alle tallene, dystoptene og de små
anekdotene som er med på å illustrere
verdens elendighet, krever enten en mun—
ter selvironisk distanse eller et meget al
vorlig selvransakende sinn.

(;E K1?ISTI1SN LLNI)

Bredt anlagt
miljøhistorie
• Bredo Berntsen:

Grønne linjer
Natur— og miljovernets historie i
Norge
Grondahi Dreyer 1994

312 S. Kr 298,-

I 1977 ga Bredo llerntsen ut boka «Natur—
vernets historie i Norge». Den er nå kom
met i utvidet og omarbeidet utgave, og
strekker perspektivet fra Gulatingsloven
til Rio—konfi’ransen.

Boka er dels ordnet kronologisk, dels
tematisk. Innclelingen har sammenheng
med omfanget og betydningen av na
tur—og miljovernet: Det er spesielt i 1970—
og 1980-årene det er hensiktsmessig å fo
reta en oppdeling tematisk i stedet for
kronologisk. lferntsen tar også i et slutt—
kapittel for seg utviklingen framover, «sis
te runde», og knytter dette til Naturvern—
forbundets pågående kampanje om vern
av naturarven.

Forfatteren er innom (le mest sentrale
natur— og miljøvernsakene i Norge: Vånn—
kraftutbyggingen, kampen for å lii vernet
Hardangervidda, Osloniarka og Vassfaret,
Alta—saken og de glohale miljøprobleme—
ne. Til dels er enkeitsaker behandlet svært
(letaljert, og framstillingen får dermed
stor verdi som kilde for moderne natur—
og miljøvernhistorie. I tillegg går boka —

i likhet med forrige utgave — grundig inn
i den byråkratiske delen av norsk natur-
og miljovernhistorien. Opprettelsen av
departement og (lirektorater, utbygging
av lovverket og natur— og miljovernets sta
tus i (fet politiske miljø er viktige Ilro
blemstillinger i denne sammenheng.

Forsøket på å strekke naturvernhisto
rien tilbake til middelalderen kan virke
noe søkt. Først med nasjonalromantikken
i forrige århundre får naturen en bevisst
plass i samfunnslivet. I forlengelsen av
denne nye interessen for naturen oppsto
naturverntanken fra begynnelsen av vårt
århundre. Men samtidig med nasjonalm—
mantikken — eller kanskje litt for — kom
også (len gryende inclustrialiseringen som
skapte (le økte miljøproblemene.

Etterkrigstidens vekstperiode ble fra
1961)—årene av møtt med den moderne,
økologisk orienterte natur— og niiljobeve—
gelse slik vi kjenner den i dag. Berntsen

bruker mest plass på å beskrive utvikling
en i vår tid, spesielt etter de mange vars—
lene om øko—katastrofen som dukket opp
fra begynnelsen av 1960—årene. Framstil—
lingen kulminerer i det Berntsen kaller
<mat urvernets storhetst id» — perioden
1970—75. Ilan tenker vel her på en stor—
hetstid i form av folkelig engasjement og
debatt om viktige natur— og miljosaker
(verneplan for vassdrag, atomkraft). For
selv om vi fikk et nytt lovverk og et nytt
departement, ble ikke iniljøstatusen spe
sielt bedret i disse årene.

I de siste kapitlene gir forfatteren ut
trykk for pessimisme på naturens vegne
dersom vi ikke tar et krafttak for å ta vare
Pi (fet som er igjen.

«Grønne linjer» tar opp sider ved norsk
historie og samfunnsliv som ofte er ute-
latt i annen historieskrivning. Slik sett er
(fet en viktig bok som her foreligger. En
sterk konsentrasjon om enkeltsaker, de
taljer og navn gjør imidlertid at linjene av
og til blir borte. Boka blir dermed vel så
mye et oppslagsverk som en historiebok.
Den er da også enkel å slå opp og finne
fram i.

Grondahi Dreyer har tidligere utgitt
praktboker om norsk natur med et flott
billedmateriale. Derfor er det skuffende
at illustrasjonene — det er mange av dem —

er såpass svake. Utvalget kan virke noe
underlig, i tillegg er mange illustrasjoner
av darlig teknisk standard, mange hentet
fra andre bøker eller aviser. Det øker hel
ler ikke leselysten når lovtekster og tittel-
sider på rapporter brukes som illustra—
sjonsmateriale. Når teksten er så
gjennomarheidet, er det synd at helhets
inntrykket skal trekkes ned av dårlig bil
deredigering. KNUT Aai; TVaDT

Miljøårboka 1994
• Carlo Aall og Erik Solheim (red.):

Miljøårboka 1994

Samlaget 1994

212 S.

For sjuende gang gir Samlaget ut sin mil—
jøiirbok. Vi skrev i fjor at boka var i ferd
med å finne sin form som oppslagsverk,
og årets utgave bekreler dette inntrykket.
Miljøårboka har åpenbart kommet for å
bli. Den er blitt et fast innslag i bokhos—
ten, og gir meget god oversikt over utfor-

drmger, problemer og status for miljøet i
Norge.

i artikkeldelen er to av fire bidrag skre
vet av sentrale tillitsvalgte i Naturvernfbr—
bundet. Dag Hareide skriver om EU og
norsk internasjonalt miljøsamarbeid — en
grei oppsummering av til dels velkjente
argumenter. I tillegg skriver NNVs med-
1cm i bioteknologinemenda, Karen Jo—
hanne Baalsrud, om genteknologi, niang—
fold og bærekraftig utvikling. Sammen
med artikler om frihandel for utviklings—
land og truslene mot den norske vårgy—
tende sildestammen, spenner Miljøårbo—
ka som vanlig over et stort felt.

Årboka inneholder også statistikk,
oversikt over publikasjoner og adresselis—
ter. Som en oppsummering gir forfatter
ne en oversikt over norsk miljostatus, (felt
inn i 13 områder. Sju av disse er betegnet
som dårlige, blant annet surhetsgrad i
jord og vassdrag, tilstanden for rovdyra,
drikkevannskvalitet og situasjonen for
fiskeressursene. Generelt påpeker forfat
terne at miljotilstanden i Norge er for (får—
lig for det hiologiske mangfoldet, men ri
melig bra når (fet gjelder innholdet av
forurensninger i jord, luft og vann.

1-Ivordan er så utviklingen i norsk mil—
jøstatus? Forfatterne konkluderer med at
det er en negativ utvikling siden i fjor in
nen fire av områdene, mens det er en po
sitiv trend på tre områder, blant annet en
bedring av vannkvaliteten i havet, noe
som blant annet skyldes Nordsjoavtalen.

KNUT ARE TVEDT

Fjær i hatten!
• Norsk lugleatlas

Norsk Ornitologisk lorening

C SSI sider
i’ris kr. 450,—

Fra 1971 og fram til nå, har professor Svein
Haftorns verk, Norges Fugler, stått som
det sentrale referanseverket når (fet gjelder
den fjærkledde delen av vår fauna. Norsk
orntologi har imidlertid vært i en veldig
utvikling (le siste par tiårene, og mange
nye opplysninger om fuglenes forekomst
er kommet til. Med boka Norsk Fugleat—
las har Norsk Ornitologisk Forening sam—
menfåttet dette enorme datatilfanget i diet

professor Haftorn kaller «en milepæl i
norsk ornitologisk historie».

Boka legger spesiell vekt på utbredel
sen av de 238 norske hekkefuglene. 1400

fugleentusiaster har, i perioden 1970—1989,

foretatt registreringene. Det sier seg selv
at det ligger et enormt arbeid til grunn.

Hver art har sitt utbredelseskart, og boka
inneholder over 170 000 kartplott. I tillegg
gis det systematiske opplysmnger om ut
bredelse, habitatutvalg, bestandsstørelse
og utvikling, hekkebiologi og trekkfor—
hold for artene..

Norsk Fugleatlas er ikke en bok for folk
helt uten kunnskap om fugl. Selv om
samtlige arter er illustrert av våre mest
kjente fugletegnere (Ree m.fi.), er det
strektegninger i sort-hvitt. Dette fordrer
kunnskap og/eller tilleggslitteratur om
targer og fjærdrakt. Det samme gjelder for
låt, som heller ikke er beskrevet for de ar—
tene. Boka er (la heller
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I denne spalten kan alle si sin me
ning om aktuelle natur- og miljø-
spørsmål. Skriv kort og underfullt
navn. Redaksjonen forbeholder seg
retten til åforkorte. Innsendte
manus blir ikke returnert. Skriv til
Natur & Miljø, Postboks 2113,

Griinerløkka, 0505 Oslo.

Jukset Lindberg
med sitt selfilm
materiale?
I L0I’ET AV 1994 har debatten om norsk selftngst i mediene
igjen brakt tidligere selfangstinspektor Odd F. Lindberg fram
i rampelyset. 1-lan er blitt stemplet som en folkefiende og en
bedrager. Selv henvendelsene pii hans filmopptak er blitt
trukket i tvil på grunn av mulighetene til kryssklipping. Men
er disse påstandene om juks riktige? Undertegnede har fulgt
norsk selforvaltning gjennom en årrekke, og har gått grun
dig gjennom omstendighetene i tilknytning til denne delen
av den såkalte Lindberg-saken.

Etter at Lindbergs fangstsce
ner fra Vesterisen første gang
ble vist på fjernsyn i 1989, har
det vært en alminnelig oppfat—
ning at en eller flere av disse
episodene var fra Newfound—
land. Lindberg er derfor blitt
beskyldt for å ha jukset ved å ha
blandet inn annet fllrnmateri—
ale i sine opptak fra norsk sel—
fangst. Beskyldnirigene (lukket opp igjen i år i forbindelse
med svensk T\T

— Kanal is visning av «En folkefiende» — en
film om 0111 Lilldberg, hans familie og deres skjebne. I)en
ble vist i Sverige 2. februar i år, og på norsk TV2 28. febru
ar.

I )en svenske originalproduksjonen inkluderer blant an
net et intervju med tidligere informasjonssjef i Fiskeride
parteinentet, John Lauritzen. Han fastslår her at opptakene

filmen ble vist i et «Antenne Ti»—program på NRK den ii.
april 1989. I ler påstår Gudmundsson for det første at Gre
enpeace—opptakene ved Newfoundland den t8. mars 197$ var
regissert av et filnlteam, og at opptakene derfor var uekte.
Under rettssaken i Oslo byrett i mai 1982, der Greenpeace
Norge saksøkte Gudmundsson lor injurier i (tenne filmen,
kom det fram at organisasjonen hadde filmet disse scenene
under tilstedeværelse av både kanadiske myndigheter, poli—
titjenestenwnn og fiskerioppsyn, og at opptakene var ekte.
Gudmundsson ble dømt for injurierende påstander.

Om Lindberg virkelig hadde jukset ved å klippe inn kopi—
er fra kanadiske selfangstopptak i tillegg til sine egne, kan vi
være sikre på at (tette hadde blitt tatt gruiidig opp både under
rettssaken i Sarpsborg byrett og i granskningskommisjoncns
rapport. l)ette skjedde ikke. Da Per Lapins laget sin doku—
mentarfilm «En folkefiende», sjekket hans teknikere dessu
ten at alt opptaksmateriale fra Lindberg var origmalbånd og
innspilt i karnera. Likevel ble Lindberg i pressen pa en urik
tig mate nok en gang beskyldt fbr i ha jukset med (lette
filnmaterialet da debatten blusset opp igjen i li.bruar i år.

Nar granskningskommisjonen ikke klarte å få med seg at
det var de samme velkjente «Bitter harvest»—scenene i «Fjern—
synsfilmen» fra 1989 som også ble vist to måneder senere i
Gudmundssons film i NRK, men i sin rapport omtaler dis
se langstscenene ved Newfoundland på en måte sm utvil
somt kan gi inntrykk av at det er Lindberg som har jukset
med dette materialet, er det ikke overraskende at både Fis—
keridepartementets personale, mediene og andre har benyt
tet anledningen til ytterligere å sverte Lindberg og trekke
hans troverdighet i tvil. Men en dag vil det muligens kom—
mc fram at det kanskje er flere personer involvert i denne
saken som sliter med et trovredighetsprohlem.

Privatisering
av jernbanen?
1011 ix ORGANISASJON som Norges Naturvernforbund er det
naturlig å arbeide for at kollektivtrafikken tar over størst mii—
lig del av totaltrafikken. Blant de ulike kollektive transport—

3 måter vil man helst satse på toget der det cm mulig, fordi tog
ikke forurenser, har lavt energiforbruk og legger beslag på lite
areal i forhold til vegnettet. Jeg
vil tro at det er stor oppslutning
blandt medlemmene om denne
linja. Men må (lette bety at man
ønsker at dagens organisering
av jernbanetraflkken skal bestå
til evig tid? Er det å støtte jern—
banei rafikken ensbetydende
med å støtte NSB? Etter min

mening er (lei på tide med ny- mteresserte

tenkning pa (lette
Idag er NSB et statlig fhrvalt—

ningsselskap, en stor uoversiktlig rnammut av en organisa
sjon, som bide skal eie og vedlikeholde jernhanenettet, be—
manne og drive stasjoner, foreta all transport av gods og
irson på jernbanenettet og i tillegg drive en betydelig

transport lamlgs vei. lier i landet har vi flere flyselskaper, du—
sinvis av busselskaper og hundrevis av transportselskaper.
Hvorfor skal vi da bare ha et jernbaneselskap? All erfaring
viser at konkurranse er sunt, det gir lavere priser og bedre
service. Monopoler betyr derimot ofte slosing, dårlig øko—
nomistyring og dårlig service. Unodvendige høye kostnader
pga. ineffekt iv drift veltes over på kundene i form av høye
re priser. Er det noen som kjenner seg igjen?

Idag sysler NSB med verdensfterne plamler om å satse på

lyntog som skal konkurrere med flyet på reise mellom de
største byene. Iniens går vanlig reisende for hit og kaldt vann.
Det kan nesten virke som om disse passasjerene ikke er in
teressante for NSB. Skal toget i fremtidemi bare være et til
bud for spesielt interesserte?

Jeg tror at NSB satser på feil stategi m.lar de velger å kon
kurrere mot flytrafikken. For å sammnenligile de to alterna—
tivene bruker flyet fra Oslo til Trondheim ca. 4 minutter.
Servicen er glimrende, man får gratis aviser og en liten snack.
Med sommertilhud kan prisen konkurrere med toget.

Da virker det ikke rimelig at (le reisende vil ga over til å ta
toget, selv om man, etter å ha investert noen milliarder og
lagt ned (le fleste stasjonene mellomil Oslo og Trondheim, får
reisetiden ned i for eksempel seks timer, dersom alle andre
forhold (pris, service) er uendrede.

Jeg mener at man må vurdere en losnimlg som går ut på å
dele opp NSB i to deler, det ene et statlig forvaltmiingsselskap
som driver selve jermibanemiettet og stasjonene, Of SOm kan
sammenlignes med Statens Vegvesen. Den andre delemi blir—
(le vært organisert sm et statsaksjeselskap, og stå for selve
transportdelen. I tillegg burde man få dannet minst et privat
jermlbaneselskap som skulle operere i fri konkurranse med
NSB. I )ersom denmle konkurransen skulle fore til dårligere

VI(a;o REI rutetilbud på enkelte margmale strekninger, kunmle staten gå
inn med transportsubsidier lier. l)ersorn orgamlisasjonsfor—
men blir emldret vil (fet skape en sterk drivkraft for a forbedre
togtilblmdet slik at (fet pa sikt vil konkurrere med amidre trans—
portalternativer, og da forst og fremst fwivatbilisnlen.

Norges Natlmrvernforbumid er en stor og seriøs orgamlisa—
sjon som folk lytter til. Det bor være en oppgave for orgamli—
sasjonen å pavirke (feil framtidige orgamliserimigemi av NSB,
slik at vi oppmiar det vi alle onsker, ilemlig mest mulig av to
talt ratikkemi SOm kollektivtrafikk.

Gjenvinning
av aluminium

JOl(AN RANnAIIL

Kongsvinger

(iJENvINN1NG AV ALUMINIUM er en god ting. Men når man

tar til orde for aluminiumsbokser for å skaffr materiale til
gjenvinningsanlegget, stiller man problemet på hodet. Gjen—

vinningsindustriens oppgave er å ta vare på avfall som fore—

ligger, ikke å fôres med avflill som mii skapes.
‘lankegangen minner om revejakten i England. På ene si—

(len fom’svares revejakten med at man må holde revebestan—
den nede, på (feil annen side holder man revebestamiden oppe
for å nlttliggjore revejakt.

j\T115 J( )j,( ‘J f( ;RJVINK

vist i [989 med en grønlandsselhunn som forsvarer sin døde
unge niens en selfanger sleper den etter seg på isen, bevise-
lig stammer fra fangsten på Newfoundland på begynnelsen
av 1970—tallet, og at Lindberg aldri har fanget lignende hen
delser. Under intervjuet viser Lapins flere av Lindbergs lig
nende fangstscener, også et av hans opptak som ble vist i 1989.

Den alminnelige oppfatningen, også blant folk flest, er at
scenemie i den såkalte «Lindbergs film fra 1989», der man ser
selmodre forsvarer sine døde unger, stammer fra (len tidli
gere fangsten ved Newfoundlamid, og at Lindberg således har
jukset ved å klippe inn disse opptakene. Men det var fliktisk
ikke bare Lindberg som laget denne filmen. Det var svensk
TV2 i Karlstad og Scandinature
Films ved produsenten Bo
Landlin som sto bak produk- Om Lindbeg virkehg hadde
sjonen. Den Ille vist på TV jukset ved à klippe inn
Eniland, Danmark oii
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Det
er nemlig Pia Borgli som lå
ner armene sine og stemmen
sin til Blekkulf. Vi satte kur

sen til Asker for å besøke henne, for nå
synes vi det er på tide at alle dere mil
jiidetektiver blir bedre kjent med hvem
det er som gir liv til den Blekkulfen dere
møter på TV, på radioen, på Blekkulf
platen og på scenen.

— Er dii blitt litt ekstra ,niljøbei’isst et
ter at dii begynte iispille BlekkulJ?

— Ja, det er jeg. I Ivis for eksempel
Morten kaster tyggegummien ut av

bulvinduet sier
jeg: «l3lekkulf
ser deg. Du får
ikke lov til å
gjøre sånt».

«Jeg er jo
på en måte
Blekkulf,
så han
nu ta
meg
alvor-

— Ja. Det ville være veldig ålreit siden
jeg er så rotete. De fire bakerste arme
ne kunne ha rydda litt, mens jeg roter
med de lire armene jeg har foran.

— Skulle clii ønske at clii var en blikk—
sprut?

— Det kunne være flott å leve i havet.
Det er så mye vakkert under hav
overflaten som jeg aldri får se, fordi jeg
ikke tør å dykke med dykkerilasker og
sånt. Og hvis jeg hadde vært en fisk el
ler en hlekksprut, så hadde (fet ikke
vært noe problem. Men jeg tør jo å dyk—
ke litt med snorkel dykkernaske, og det
er ganske spennende det også.

— I liii sier sønnen din Ola om at

PIA BORGLI?

maniinaen hans er Blekkidf?
— Han er litt liten ennå, men en gang

da han val- med moren til Morten på
«Apen gård», fikk han øye på en blek—
kulf- figur.

«Da pekte han på Blekkulf og ropte:
«Mamma!»»

— Hva sier barna til deg når du spiller
Blekkulf

— De kommer løpende og vil gjerne
hilse på alle armene mine. På Kalvøya
kom det sa mange barn for a gratulere
meg med 5—ars jubileet, at jeg holdt pa å
bli revet i stykker. Da følte jeg meg som
en rockestjerne, som til slutt måtte
flykte fra puhliktn.

— Leser du Elciskeposten?
— Ja, og jeg leser særlig brevsidene

med brev fra miljodetektivene med dikt
og tegninger og sanne ting.

— kjenner clii Blekkulfgodt?
— Jeg tror jeg liksom kjenner hans

forhold til andre og de han er glad i. Det
er ikke alltid så lett å følge med. Han
går lIer svommer sine egne veier.

«Jeg synes han er en klok liten fyr.
Også tør han å sta for sine meninger.»

— Han har ogsa noen dårlige sider, og
det er lov. Han kan for eksempel være
litt selvopptatt, men ikke så mye som
Rokkerolt.

— Hvor skal clii og Blekknlfopptre nes—
ti’ gang?

— Akkurat nå er jeg sykrneldt, for jeg
falt nemlig ned fra scenen på Oslo Nye.
Derfor må vi nok vente til etter jul.

— Har dere noen hemnit’lb’e/i-anitids—
planei; som dii kan rope til Natur & Mil
jø?

— Vi planlegger a lage en ny plate
sammen med Maj Britt Andersen og
Geir Holmsen. Da skal vii et ordentlig
studio oppe på land, og bytter ut Rok—
kerolf og gjengen med ordentlige musi
kere, avslutter Pia Borgli. D

Hva er det som har to store øyne og lilla smilende ansikt?
Som har åtte armer, men to av dem har sko på. Og som lever på land?

mer? GODE VENNER: Pia Borgli og
Blekkulfer vann-vittig gode ven
fler.

I
I

I i

Kjenner du noen som vil bli miljødetektiver?

Adresse:
Postboks 2113 Grünerløkka,

0505 Oslo,
Telefon: 22715520 ILEKI1ULFS

Gi et medlemskap Blekkulfs Miljødetektiver, Norges eneste miljøvernklubb for barn.
Mottakeren får 8 nr. av Flaskeposten i året + velkomstbrev med tøymerke, klistremer
ker og medlemskort. Prisen ut året + hele 1995 er bare 125,-.

Nytt medlem: Født:

Adr.:

Postnr./sted:

Evt. annen betaler:

I Adr.:

I /e

I Innmeldingen sendes til: &lekkulfs Miljedetektiver, Boks 2113 Grünerlckko, 0505 Oslo

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

MIUDDETEKTIVER
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Lesernes aIIeri

Neste frist for å sende inn bilder til Lesernes galleri er 20. desember. Send
inntil fem lysbilder. Alle bilder rni merkes med fotografens navn. Samt
lige bilder blir returnert. Skriv gjerne en tittel på bildet. De utvalgte fo—
tografene får tilsendt en rød Bergans ryggsekk s liter.

Bildciu’ sendes til:
Natur & Miljø
Postboks 2113 Grtinerlokka
0505 Oslo
Merk konvoltitten «LCSL’rnes galleri»

Torbjørn Tandberg, Krokstadelva

Lavskrike Steinar K. Nielsen

Stålis Øystein Paulsen, Fevik
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Naturvernåret 1995

Blekkulfs MiFodetektiver

5 gode grunner

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Vi trenger DEG

som medlem!
I-lar du betalt medlemskontingenten? Kontingenten er vår viktigste inn

tektskilde, og vi vil gjerne gi deg fem gode grunner for å være medlem i

Naturvernforbundet:

• Vi har 80 års erfaring og kan vise til mange, mange seire.

• Vi holder politikerne i øra og vi er der beslutningent’ tas.

• Vi jobber der du bor, og er den eneste miljøvernorganisasjont’n med fylkes-

og lokallag over hele landet.

• Vi jobber for å redde regnskogen og arbeider på tvers av landegrensene.

• Jo flere medlemmer vi er, desto sterkere står vi når vi taler naturens sak.

Vi startet i 1914 med å sette vern av sjeldne og truede arter på dagsor- ‘

_______

den. Gjennom 80 år har vi tilegnet oss kunnskap og stadig jobbet videre på

nye områder. Naturens tålegrenser blir overskredet, uten at naturen kan

beskytte seg selv. Vår jobb er å tale naturens sak, og å sikre naturens skatt

kammer for våre barn.

Naturvernforbundet er en interesseorganisasjon for naturen

Generalsekretær Dag Hareide

“La naturen gå i arv’ er motto for det europeiske naturvernåret 1995. Vi vil fok

usere på vern av landskap og livsmangfold, og jobbe nettopp for å la naturen

gå i arv.

Grønt Kort

Alle medlemmer i Naturvernfor

bundet kan få kjøpt NSB Grønt Kort

for kun kr 60,- (ord .pris kr 250,-).

Kortet gir 50% rahatt på alle grønne

togruter. Kortet gjelder imidlertid

kun på full pris, slik at barn og pen

Naturvernforbundet har startet Norges eneste sjonister som allerede får 50% rabatt

miljøvernklubb for barn. Klubben er 5 år og har
på toget, ikke vil få noe utbytte av

14.000 medlemmer. Det er barna som skal arve

jorda, og de ivrige miljødetektivene gjør en vann- røn or.

vittig innsats over hele landet. Medlemskap i Blekkulfs

Miljodetektiver koster kr 125,- pr år.

NATURVERNFORBUNDET —-—------—

Norges Naturvernforbund, Boks 2113 GrOnerlokka, 0505 Oslo, Tif 2271 5520, Fax 2271 5640


