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FUGLEN?

luglenes sang har fascinert men
neskene helt siden vi fikk ører.

Etter hvert har vi lært OSS å skjeine
de forskjellige .srtene fra hveran
dre. For at vi legfolk skal kunne
orientere oss, lager ornitologene
bøker som ikke bare forteller oss
hvordan fuglene ser lit, men også

hvordan den enkelte art høres ut.

Vi kan love: dette er interessant.

Vi kan innledningsvis ta for OSS

en vanlig leietager i norske fugle

kasser — svarihvii fluesnapper.

I følge Lars Jonnsons bok iugh’r
synger denne arten på følgende
vis: «isili—tsili—tsili—vydje—vydje—

tsekevii-tsckevii-tsekevii sjryy»!

I lar du ikke hørt den? Neivel,

men hva med myrsangeren da —

Invrsangeren som vever inn sine

nasale <‘tze-bii», og deretter lokker

med «kjekk» eller «trett» og el noe

raslende «terrrr» — den må du vel
ha bort

At hubroen kan prestere et

vidilydende « I-lOi» er kanskje

ikke si rart, men at den også er

istand til et glefsende «VÆev» og
det skarpe «kæ-kæ-ka’k ihu», er

ner overraskende.

Siden det na’rmer seg jul kan

lei va:re verdt å ta med gulspur

si Insteni te. I Ivis vi

regner Valgerd

Svarstad 1-lauglands

svar ‘kanskje hest»
som ku (det er jo

svært nær), er hun,

Erik Solheim og

lhorhjørn Bernt

sen hjertens enige

i denne saken.

Flvordan kan det

ha seg? Det

skyldes trolig at de Q
innser betydning

en av stentmekveg.
Kunstnere liker delfiner — poliiils1

re foretrekker kuer. Dette er ‘siiI POLITISKE
DYR III

Dot svensk/norske bjørnepro
sjoktet vil ha til sammen 2000
hjorner i Norge og Sverige innen

ar 2050. Ikke overaskende er
Norges Bondelags Bjørn Iversen
noe skeptisk til denne bamse
flommen. At miljøvernminister
Thorbjørn Berntsen også er

motstander, er kanskje ikke fullt
sa forståelig. En miljøvernminis

ter som går imot at en av våre

mest truede arter skal ha en årlig
okning på to prosent burde

kanskje byttet ut tabu retten sin i

MD med en melkekrakki LD.

0

+PJ NATURVERN
FORBUNDET

leder

Du har ingen rett til å vite oni varene du kjøper i bttt ikken inne—

lioldi’r hi’lseskadelige stoJjei; niener kom in nnaltn in ister Gunnar IJeii’.
NtuurvernJorbundet har /olgjeves provd a fil ut opplysninger ont

varer som inneholder tre stoffor som har øst rogenhgnendi’ virkning.
Prodt isen tene behi iver ikke å Jortelle om in iljo giftene til kundene, men
har gitt opplysningene til Produktregisti’ret, et arkiv Gunnar Ierge er
sjefen for. Ber’5’e nekter t fortelle noe som helst.

Vier sa vidt i ferd tited a oppdage lit ‘i/la’ konsekvenser Inuken ti v
miljogiJter pa/ører dyt; ntennesker og plantei: I isbjornen pa Svalbard
finner vi igjen gifter som er sluppet ut på den andre sideti at’ ekvator
Tilfeller ti v testikkelkreft er t n’doblet i Norge pa :35 å i: Utbredelsen at’
brystkreft viser som nu’ tendens, mens mange dvrearti’r over hele
verdi ‘ti har problemer med cl Jorinerc’ seg. Og lakken å in ItSit len ‘it’

tolaboksene avgir titt øst rogenlignende stofJet bisphenol—A, kunne
Natur & Miljø l3ulletin avsløre i høst.

Vi som har fulgt debatten om sproytegif ter (de ba’n’r det tvilsomme
navnet «plantevernmidler») i landbruket, kjenner oss igjen. Vi har ristet
på hodet over historiene om selgerne som pa 970—tallet reiste rundt og

spisle f) l)T for å vise at plantevernmniddelet» ikke var fårlig. Men mi

skrn’er vi 1995, og li vemn trodde at hermet tkkboksene var et Imiblem

innhold

Det er fortsatt strid blant forskerne Om de øst rogenlignende stoffene.

A4 i’n da andre in i/joproblemer syn, ut tyn ti ing av ozonlaget og oppvar—
mning av tttmosjå’n’n funst bli’ kjent, var det voldsom uenighet blant
vitenskapstnennene. Noen får fortsatt mnoget godt betalt /år å gå indus
triens a’rend og trenere et hvert tiltak for å redusere drivhnsefJu’kten.

Na er det Gunnar Berge som gar industriens a’rend. Selv om

Statens forurensningstilsyn bekrefter at mange kji’mikalier i varer dit
kan kjøpe i bti ti kken er helse— eller in iljoskttdeligc viker ikke Gros
110/re ha tid en tom ute. Industrien skal beskyttes.

i lar du gleni t li til/at part i du ulhorem; Gun nar’

Redigert av Jens Petter Toldnæs

som regel scilten, og er følgelig

ikke sa myo hjemme — nltsa er

Bru in in cii rad i kalor.

Skrablikk ser fram til hvorvidt

Arbeiderbladet vil fortsette å

bruke zoologiske forklaringsmo
deller for å gjøre det politiske

bildet mer forståelig for leserne.

Snegler må jo i så måte være det
mest konservative dyr som
finnes. Da tenker vi spesielt p
det faktum at de har huset sitt på
ryggen, og følgelig alltid er

hjemme — ja og på tempoet
selvsagt

POLITISKE DYR II

N&M FOR
25 ÅR SIDEN
het liod’t ille nordinenim

bortsett ra m men få i Fin sva is

cltp.ii en Ientet ) skulle det

avgjøres at en blank plast

hoble, Wm i diameter, skulle
krone Norges mest særpregede

øyformasjon. Radarkuppelen
skal ligge på toppen av Gom
pen, som mot øst gaper med
den enorme inngangsportalen
til Kirkehelleren, et av de mest
berømte arkeologiske funnste

der i Europa — kirken vil få litt
av en takpyntt (N&M nr. 4

desember 1970.)
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.‘en, som tnerl sitt

mllende «pryllvl

ly» og sitt raspetide

«clzyh», skaper

stemning i neket.
Er det imtgenting av

det vi har lært gjei itiom skjø nnl it—

teratur og tegneserier som stem

mer? Nei — like sikkert som at en
tt,dianer sier «hccw rio you do» og

ikke «ttgh», er det at en stokkand

sier »væhp» og ikke «gakk»

POLITISKE DYR I

Flodhesten er et konservativt dyr,
skriver Arbeiderbladet i en artik- 3 -

kel om denne afrikanske dyrear- »

ten. Dette forklares med at dyret

sjelden forlater hjemmet hvis den

bare får nok å spise.
Fra før kjenner vi uttrykket Ole

Brumm-politikk. Br cm erjo

ULTRALER/’LIST Jan Erik Snoen • 4

har gått fra Fremskrittspartiets utrednings
institutt til å bli regjeringens rådgiver i klima saker.

EJORN Å NÆRT HOLD Tom Schandy har levd sju • 10
netter i de dype, finske skogene, omgitt av seks bjørner.

BARN TIL RETTSSAK: Tre år gamle Mary går rettens • 18
vei for å få bydelen til å redusere forurensningen fra bilene.

NÅ KOMMER GEN MATEN: Genmanipulert mat • 34
er på vei inn på det norske markedet. Natur & Miljø har
truffet Peter Bramley, som har oppfunnet en ny tomat.

JULEGAVEN SOM TOK SLUTT: Naturvernere • 40
på Sørlandet fikk et naturreservat i julegave. Nå kan
utbygging frarøve dem resten av Tovdalsvassdraget.

REIS DEG GJENNOM JULEN: Natur & Miljø • 46
inviterer på nytt til C02-fri reiserebus med fine premier.

LOPERKONGEN KRONEN Naturvernforbundets nye • 48
generalsekretær løper fra de fleste, men ikke ansvaret.

FASTE SPALTER: skrablikk



NYHETER

rådgiver i klimapolitikken
N&M • Audun Garberg

— Mye tyder på at det blir billigere å til
passe seg klimaendringer enn å ftrebygge
dem, sa Jan Arild Snoen til Aftenposten I 9.
januar, [991. I dag er Snoen ut reder i I enn
— senter for okonomiske analyser, der han
arbeider ned klimasporsmål, energi- og
101 ljookolioIYti.

Eeori titisker å fremsti som en upartisk

del tager i den norske kl i midebatien, men
blir beskyldt av miljobevegelsen for å lope
regjeringens ærend. lirmaet har i lopet iv
de siste fem årene laget hele Il rapporter
og Litredniliger om energi— og kli inaspors
mil for fdrskjellige departementer I tillegg
kommer en rekke utredninger for andre ol
fentlige iiinstanser. Rapporlene er flittig

brukt av blant annet Nærings— og energi
minister Jens Stolienberg hr å foisvare re—
gjernigens klirnipolitikk. I-enn samarbei—
dei ogsi nært med I rtdtjol Nansetis
I imstittiti, der Snoen er OJ)J)loIl som assosi—
ei t i id,n Heiilei.

I lii>->l>’p liii Am lii Snoen holder en liv
1>1 I il i I >11, Iiiii ‘i I ikke stil le opp i inter—
\‘jII itn>I N,iimii \liljo \te ii lot noen mr
siden vii bom uli> i nie>lienes sokelys som
Ie>lei mv I i>nmsli ltspmrties t ltredtiutigsin—
stjillu (1111) Smio>mmerultraliberalist,og

gikk samnnien ned andre liberalister 1:14)

til li i>Iemmmokiaterte i niai 1994.

Gift til u-Iand

l.nmdskjent ble Snoen ds han foreslo å ek—
mi irtere forurensende industri til u-land.

I )et er fornuliig å legge forurensende in
dustri til u—land, fordi der prioriterer kdk
annerledes enn oss, var konklusjonen i en
av F li Is rapporter, fort i pennen av Jan
An kl Snoen. Rapporten slår blant annet
låst at «ren natur ikke har noen vei-di i seg
selv» og «lorringelse av iniljoet nia veies
opp mot fordelene en slik forriHgelse gir».

Reguleninger pi miljoomradet bor opphe
ves: « Det offentliges rolle bor begrenses til
å sette en piis på fdrurensningen.»

Snoen kom også mccl heftige angrep på
de som ville redusere utslippene av klima—

— 1 )en store usi kkerheten som preger
ogsa IN —panelets rapporter, erglemt i den

norske debatten. I eksempelvis USA har
dette konimnet mer frem .N orsk miljopo—
litikk synes mer styrt av politisk lyst enn 0av vitenskapelige dit i. I )et er rett og slett
intet grunnlag for i ha ndle na, når usik—
kerheten er sa stor, sa Stioen til Altenpos
ten i 1991.

Jon Knut Berg har

slutte! som .

retm k to ‘ —

Si Miljø ogNatur
i Miljø Bulletin
for i bli reponter i
l)agsnvtt radio.
Ole P. Pcdersen
er konstituert
redaktør. Arild
Svalbjorg overtar
som ny redaktør
1. januar 1996.

Dette solpanelet
produserer varmt
vann like billig
som tradisjonell
vannkraft.

Solenergi vil om kort tid konkurrere i
pris med vanlige energikilder når det gjel
der oppvarming av varmt tappevan n,
svorn mebasseng, bygninger og industri
prosesser. Det mener proftssor John Rek
stad ved Universitetet i Oslo.

Universitetet har sammen med G E Plis
tics og hrmaet SolarNor, utviklet et nytt sol

0 varmesystem. Systemet blir lansert i Nor
ge 1. desember.

Selv om lonmisoniheten er storst for store
anlegg, som sykehus, hoteller og andre
som bmker mye varm, er Rekstad ikke i tvil
om at ogsa private huseiere vil tjene pa et
solvarmeanlegg. 1filge proft’ssoren vil pri
sen pa anlegget være mellom 375 og 35t)
kroner per kvadrat meter. , \nlegget blir
lonnsomt i forhold til annen energi med
en nedskrivningstid pa IS ar og sju prosent
realrente. Siden systemet erstatter deler av
tak og I asadeplaler, mi besparelser ved inn—
kjop av disse tas med i emiergiprisen.

ln kvaclrattueter solfmger leverer opptil
500 kWh pr ar i form av oppvarmet vann.
Sollåmigeren ei laget av doble plastplater som
slipper sollys gjennom, og som samtidig
hindrer varme å slippe ut. Med tanke pi tof
le norske værft)rhold er systemet frostsikkert.

— Ved a montere ett solvirmer betaler du
etiergiregmi ingen din pa forhand, sier Rek
stad - Il an mener den nye sol fangeren er
bedre enn sine konkurrenter på en rekke
omnrader — forst og fremst pa prisen. Sol
panelet kjoles med vann som ikke er satt
under trykk. Det betyr mindre rnaterial
bruk og enklere utforming.

— Mens andie solfangere har veid både
20 og 30 kilo per kvadritmueter, veier den
ne bare ute, sier Rekstad.

Solfungeren et utformet som en byg
ningsplate lor tak eller fåsade, og er tilpas

set internasjonale, bygningstekniske stan—
di rde r.

NVE stotter idéen

Ogsa Norges vassdrags- og energiverk
(N V I ) har slottet prosjektet.

Mads Rydehell i N V L sier til Natur &
M iI1o at det er viktig a overbevise ferdig—
husprodmtsentene om fnrtreffel igheten ved
det nye systemet.

— [rfininger viser at det kan være van
skelig å fi private huseiere til å investere i
ettermonteninget, selv otn de kart tjene
penger 1)1 det. Vi ni (lenfor få forklart kr
digliusprodLtsetiteiie at vi her har et billig

produkt med et godt vinmeutbytte, slik at
nye boliger kan få systemet. Li

Bjørn ufarlig
for mennesker
En unikt forsknings
prosjekt viser at bjør.
nen er ufarlig for men-
nesket.

N&M • Jon Knut Berg

Som oftest stikker den iv når den støter
på folk. Dermed synes det ikke a være noe
grunn lag for nodvergeparigrakn.

Forsker Jon Swenson
ved Norsk Institutt for Na
titrforskning (Nina) har
undersøkt bjørnens atferd
når den treffer på men
tiesker. Ved hjelp av radio
sendere og forskere i fel
ten, har han siden 1984
registrert 1 68 møter mel
lotn menneske og bjorn.
Rapporten offentliggjøres først utpa nyåtet.

Konklusjonen i rapporten er ut de aller
fleste bjonnmene stikker av når de treffer folk.

Ikke i ett tilfelle opptrådte bjørnen aggres
sivt.

Bjørnen holder seg imidlertid i ro når
den har irued seg ungem, eller spiser. Men
heller ikke da gir dcii til angrep.

Swenson sier til Natur & Miljø at mange
mistolker bjomnens atfetd. Bjørnen reiser
seg på to for å fa oversikten, og ikke for i

forberede seg til et angrep. Det hender ogsa
at dyret foretar skintiangrep ved at den be—
gvnner å brole. Men heller ikke da er den
farlig for mennesket, mener Sweiisoti.

På nvaret skal Nina gi ut en brosjyre pa
bakgrunn av foiskningsresultitet. lIer skal
folk ku praktiske tips til hvordan de skal
oppfore seg når de treffer pa bjorn.

Ett viktig rad er å sigtialisere overfor bjor
nen at det er et menneske sotii er i riærhe
ten, enten ved å snakke eller bevege pa seg.
Da blir bjornen rolig. Grunneti er at den
har et darlig syn, og blir forvirret når den
hører uvante lyder.

Bakgrunnen for iorskningsprosjektet har
vart å undersøke om det er nodvendig med
noen tiodvergeparagraf, slik vi har nå. Re
sultatet tyder altsa på at det ikke er grumill
lag for å ha en slik paragraf. Ei

Solenergi like
°billig som vannkraft

For første gang er norsk solenergi like billig
som vannkraft. Nå lanseres et nytt norsk ener
gisystem for å ta i bruk solenergien.
N&M • Jens P. Toldnæs

gassen.

Klimaforsker Jan Erik Snoen ble Iandskjent da han foreslo
à eksportere forurensende industri til u-land.

Jan Arild Snoen var leder av Fremskrittspartiets
Utredningsinstitutt. Nå driver han klima-
forskning i Econ, som er regjeringens viktigste

Forsker Jon
Swenson.

RedaktØr-
skifte

Også for private
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r.Z eper
Saturn?

i miii kor ‘lii!J til ved dei

iiiiiii;i knitsunti sko ringane

itilitjil (lett svære plane—

lii. Rhiiqiiiie kunne vore

kvitti sunt helst sine, men

fordi planeten Saturn er i

midten, reknar han del for

sine. Del er hans miljø.

Ogsa vi godtar stundom det.

Saturn med ringane minner

om ein viss type miljøfor

kjermpar. Alle stader der ein

slik person snurrar omkring.

har han miljøringane sine

med seg og resonnerer som

sa: Der eg til kvar tid er, der

er miljøet mitt. Eigedomsret

ten til miljøet har han aldri

vore i tvil om, han er jo sjolv

midt inne i det. Han skal ha

kring seg ein ring med

stoyfritt miljø. Og ein med

stovfritt. Og ein luktfri: Det

skal ikkje lukte sveitte,

selleri eller salmiakk, i alle

fall ikkje frå andre. Lufta skal

vere frisk, men vifta skal

ikkje suse. Golvet skal vere

reint. men ikkje glatt. Utsik

ten skal vere fri, ingen

nybygg skal hindre han i å

sja til havet. Og ikkje noko

innsyn frå hi sida av gata.

takk. Soppeltomminga og

snobrøytinga skal vere til å

stole pa. elles går det ikkje

an a bu der han bur. men

han vil ikkje vekkast av

ap beidslydar.

Eigedomskjensla i høve

til miljoet er som alt egosen

trisk strev såre forståeleg.

Jamvel eit uopplyst barn

prover ofte å verne ein busk

eller eit tre mot å bli fjema.

Barnet vil ha sitt miljø i fred.

Heilt til den dagen det får

eks eller sag mellom hende

ne sjølv. Då vil barnet utfal

de seg og prøve sine våpen.

Egoismen og eigeinteressa

er tvillaust både medfodd og

naturleg. men ikkje difor

verneverdige. Det får vere

nok at alle menneske gjen.

nomlever ein primitiv fase i
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N&M • Jon K. Berg

Myndighetene har arbeidet nwd
en verneplaii for vit martsoinrader
i Rogaland i nærmere ti år. Nå så pla
nen endelig ut til å komme i havn,
med 27 verneomrader. Men arbeidet
er igjen stanset opp, og ni er det en
uenighet mellom Landb ruksdepar
tementet og Direktoratet før natur-
forvaltning (DN ) som har sau en ef
fektiv stopper for vernet.

Våtmarkene i Rogaland ei ifølge
I) N under sterkt press, og flere ver
difulle områder står i fare for å bli
ødelagt.

Fylkesmannen i Rogaland, ‘Ibra
11aug, er mektig irritert over sen

drektigheten i denne saken, og har
skrevet brev til både Landbruks- og
Miljoverndepartementet.

— Lit samla fylkesmannsembeie
meiner vi vil vera tent med å Li mv
slutta denne saka snarast råd, hetei

det i brevet.
Problemet er at en rekke bondei

i Rogaland frykter at vernet av \‘,iI

mnarksomiadene vil føre ti okt Ing-

Ja. akkurat — deg. I In si iii stilen

der og blar gjentiont eitti t’si i

sivt. Vi trenger deg ni .l nivikk

bladet — og .mh vi hit iii ii il iln

hva du 111-tier lilti ‘J.iIni ‘.5111111

t’latir ,i stiljct slitt ii til li’ tisei

grriper it.i -- Iii’ sli iti’i I Intilit. I lvnr

det blir, ivhcig-i il mii Il’,’,iIi.

Dessi.iti.’ii sls,it VI Iii iii jul lilil)iil.i liii.’

kritikt.’rt.’ ittitili Inn i l,nnl’i t)e far

aimlidiiiilg iii Iii I not ut tisiekt
tiori’il,t)isiiinii lii liilIliog

lebestand, noe som igjen vil skade
beiterw. Det er spesielt svaner og
gjess som skal være urokråkene.

Landbruksdepartementet har som
følge av bondenes frykt, foreslått å
unnta åtte områder fra de i alt 27 ver
neoinrådene i forslaget. Problemet er
bare at disse åtte områdene ogsa er
de absolutt mest verneverd ige. 0

For å motbevise bøndenes frykt
for gjessene, føieslår fylkesmann
Tora Ilaug at det innføres erstatning
for beiteskider av kugi, slik som (fet i
dag er før ltj( )rtevi It. Det vil ifølge fyl—
kesnian nett føue til at det blir en re
al st isk .l isknsjon og vurdering av
bei tesk,ui.l e i e.

(Slett (titt funn klarer å overbevise
hundene, er de verneverdige våt—
111.11 kene nødvendigvis reddet mv
den gri inn. l<ontorsjef Olav Nord—
Vi liii g i D N sier til Natur & Miljø
at det loreslitte budsjettet for neste
Si ikke gir rom for å arbeide videre

i ued de fvlkesvise verneplanene for
hInit annet vatniarker. E

enkelt magasin.
Oppgaven er ikke omfattende — en

lcsegruppe skal møtes to gang et
kommende halvåret. Har du lyst til å
treffe redaksjonen, gi dine komnien
tarer direkte til oss og komme med
synspunkter på innhold og form, er
dette en flott anledning!

Fyll ut kupongen eller ring oss på
22 71 5 20, fax til 22 71 56 40, eller
send brev til Boks 2113 Grünerløkka,
0505 Oslo.

0 0 storbedrifter.

N&M • Jon Knut Berg (tekst og foto)

Næringslivets miljosatsing har så. langt
vært begrenset til resirkulering av bankgi
rokvitteringene, mindre vaskepulver
emballasje, og reduserte utslipp gjennom
pipene. Slik er produktene blitt malt grøn
ne, og de flinkeste bedriftene har fått offi
sielle miljornerker som de har klistret pa
produktene sine.

Men ved Senter for hærekraftig design
like utenfor London, læres bedriftene opp
til å gå et skritt videre. For å være virkelig
hærekraftig, må produksjonen tilfredsstille
sosiale og miljomessige behov på en bred
og helhetlig måte. Bedriftseierne må ha
hensynet til hva som er hest for hele sam
funnet i tankene. Produksjonen skal ikke
skape problemer for menneske og sam

funn, og det skal være null utslipp av far
lige stoffer til naturen.

—

— 1-listorien har vist oss at en bedrift som
bare tenker på profitt, og ikke på omgivel
sene, ikke har livets rett. 1)et er lonnsomt
for bedriften å tenke pa miljø og mennes
ke, sier Martin Charter og Anne Chick ved
Senter for Barekraftig Uvikling til Natur &
Miljø. 1)e viser til at tyske bedrifter i (lag har
25 prosent av markedet innen miljotekno
logi i Vest—1-uropa — nettopp fordi myndig
hetene der tidlig stilte strenge miljokrav.

Senteret ble åpnet i juli i år. l)et er til
knyttet en høyskole for ktunst og industri
design, og mottar 2,5 millioner kroner i
statsstøtte. Senteret tilbyr konferanser for

NYHETER

næringslivet, og timer for studentene ved
hoyskolen. Nærmere 3000 studenter følger
undervisning ved senteret.

Og næringslivet har skjønt at det utvi
dete bærekraftbegrepet er interessant. På
konferansene har det vært representanter
fra blant andre I B M, l)ell Counputer og
Unilever. Og nettopp det er typisk, at det er
(le multinasjonale selskapene med opphav
i USA, som er de mest radikale på miljø-
området, forteller Charter. l)e britiske be
driftene og sniåhedriftene er konservative
og følger etter de store.

Hva betyr det?

Men hva betyr det i praksis å følge råde

mw fra Senter for bærekraftig design? Det
kan være helt konkret og banalt, som for
eksempel at tekstildesignere kjøper råva
rene fra lokale leverandører, at de velger
homullsprodusenter som tar okologiske
hensyn, og at de sørger for at avfall kan re
sirkuleres. Det kan også bety at en bilfa
brikk tenker på seg selv som leverandør av
transporttilbud, og dermed setter penger i
forskning på telekonferanser, eller det kan
være at et oljeselskap plasserer penger i
solenergi.

Begrepet innebærer også å stille strenge
krav til leverandører og forhandlere, og å
redusere transporten. I noen tilfeller drei
er det seg om å forandre på de eksisterende
produktene og produksjonen, i andre til
feller er (fet nødvendig å framstille helt nye,
slik som elektriske biler.

Uklart

Men iine Chick innrømmer at bærekraf
tig design foreløpig er litt diffust, det gjel

der hvordan produksjonen skal tilfreds
stille menneskelige og sosiale behov. Nå vil
senteret engasjere forskere som skal kom
me med mer presise definisjoner, og gi et
mer konkret bilde på hva dette virkelig be
tvr for en bedrift.

— Men den viktigste oppgaven for oss, er
å bidra til kreativitet og visjoner, slik at be
driftene selv kan utmeisle hvordan sam
funnet best kan bli tjent. Poenget er ikke a
tilby enda en avfålls- eller emhallasjekon
feranse, sier hun og ler.

l-lun sier videre at det å samarbeide med
niiljøorganisasjoner, vil bli viktig for fram-
tidens suksesshednift.

Senteret i Farnharn er det første i sitt slag
i Storhritannia, men (lei ferde i verden. For
mer informasjon, ring 0044 1252 732229
og spør etter Anne Chick. fl
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ED SEKS BJDRNER
Juni er brunsttid og hannen fotfolger binna gjennom skogen.

SJU
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NETTER Natur & Miljøs utsendte
på en skjelvende bjørne-.
opplevelse i Finland.
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Jeg kliner meg opp i den motsatte enden av kamufiasje

hytta — snaue to meter unna den spisende bjørnen.

N&M • Tom Schandy (tekst og foto)

r Fluene surrer, nyggeil sunitner —
og svelteil siler. Klokka er seks pa
kvelde ii, og terinometeret makr

nærmere 30 grader. Vi sitter i ei liti kainti
flasjehytte i finsk grenseland — bare to ki
lometer fra den russiske grensen — og ven
Ler. Timene snegler seg av sted, men sa
klokka ti på kvelden dukker et stort, niorkt
dyr opp pa andre siden av niyra — bjørnen.

Startskuddet er gått for sju spennende net
ter med seks forskjellige bjorner.

Jeg hadde lagt meg nedpa fur å hvile et
ter den lange reisen da Lassi vekker meg.
Min finske fotogralkollega har fatt nye pa
den forste hjornen. Jeg reiser meg forsiktig
opp. Der er bjornen — i full fart mot den
dode kua som Lassi har lagt ut til bjørnen.
Jeg ma gol meg i oynene for å tro at det er
sant, for det er ikke bare en bjorn, men to
hjorner 5om pi skikkelig bamsevis tasser

over myra mot oss. Pa 15—20 meters hold
labber de forbi kiiriuflasjen.

Brunsttid

— l)et er Atletik — en gammel hannbjørn på
250 kg, forteller Lassi, som har fulgt hjør
nene i finsk grenseland i 17 år. Atletik gjør
et mektig inntrykk. 1-km labber bredbent
rundt pa myra, og vet å vise seg fram — ak
kurat som atleter flest.

Fn mindre hannbjom pa fire år kom
mer ogsa fram på plassen. 1)et er lil1—Poj—
ke, men han har lite å stille opp med mot
Atlet i k. I )en store hannhjørnen trenger
bare å bevege seg mot ham, før han itisker
unna. Lill-Pojke har (len senere tiden vært
sammen med binna l-løgpanne, men i natt
er den bninstmge Atletik stadig i hælene på
henne.

Jeg er overrasket over hvor mye bjørne
ne tåler av bevegelse. Jeg kan fritt sveive ka
meraet etter bjornene — uten at de lar seg
skremme. l’rolig kjenner (le også lukten av
oss — men heller ikke det biter på bjnrnene.

Noen vil kanskje hevde at den finske fo
tografen har gjort hjornene tatnme, men
det stemmer ikke. l)a en bil en sen kveld
stime passerer på en skogsbilvei 200 me
ter unna, stopper bjørnen opp. Ørene står
pa stilk — og sekundet etter loper den i fullt
sprang over den blote myra.

Lassi ser svært sjelden bjorn utenom
sine åteplasser — bare tre—fire ganger har
han tatt bilder av hjørn på tilfeldige møter
i skogen. Og når jegerne drar på bjørnejakt
om høsten, er det sjelden de klarer å få fatt
på Lassis bjorncr. Nei, de er for redde og for
intelligente til å bli skutt av finske jegere,
påstir Lassi.

Noe annet er imidlertid de såkalte søp
pelhjørnene — som bevisst oppsøker søp
pelplasser ved bebyggelse. De kan 1)11 tam—
mc — og dermed også furlige for folk.

Skjegg og lysa

I )et er en merkelig foielse å ha de store dy
rene svajende omkring pa kloss hold.

I Norge er det nesten krig på grunn av
bjornen, men her jeg sitter føles det så na

turlig også fredelig å ha disse store skogs
dyrene på så nært hold. Istedenfor frykt, fø
ler jeg meg ydmyk over å kinme oppleve
brunbjornen i sitt rette miljø.

Bjørnen reiser seg på to og undersøker en trestamme
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Plutselig dukker

den store, mork

hannbjornen

Herko» fram på

arenaen1Han ser

ikke akkurat blid

ut, men heller sur

og gretten.»

1 løpet av natta er bjornene stadig frem
på. I)e spiser litt, men tar seg også tid til å
rulle seg rundt i lyngen — med alle fire lab
bene rett til værs. Klokka halv ni på mor
genen ser vi snurten av den siste bjørnen
— og var første våkenatt er over.

De neste dagene blir ikke mindre opple
velsesrike. l)cn andre kvelden kommer to
andre hjorner fremp allerede klokka halv
ni pi kvelden. Det er hannhjørnen Skjegg
og binna Lysa. I nydelig kveldslys får jeg bil
der av de vakre hjørnene. Det er ikke bare vi
inne i kamufiasjehytta som plages av mygg
og fluer. Svermen står tett rundt bjørnene.
Mens Lysa niller seg i lyngen for å bli kvitt
plageåndene, gnir Skjegg seg med ryggen
mot et grantre. Senere på natta ser jeg også
I logpairne ogAtletik. Totalt har jeg kontroll
med fire hjørner på en gang.

Nærkontakt av første grad

F)en femte natta i bjørnekamuflasjen blir
den mest spennende og opplevelsesrike.

Lassi har bundet noe kjøtt i ei furu rett
bak katnufiasjehytta, for han ønsker å
gjemme noe unna til bruk senere i uka. Det
er ingen fare for at hjørnene skal ta dette
kjøttet, for (le tør normalt ikke å komme så
nær hytta, sier Lassi.

Men denne natta gir hjørnene tydeligvis
blaffcn i hva som er normalt — for like før
midnatt dukker den lyse hjørnehinna opp
i øst. 1-lun tar peiling på hytta og godsake
ne bak hytta. Og så begynner hun å gnage
og slite i bein og kjøtt, samtidig som hun
skvetter myrvann opp på hytteveggen. Jeg
kliner meg Opp den motsatte enden avka
nu flasjehytta — snaue to meter unna den

spisende bjørnen. l.ysa ser så snill ut at jeg

ikke føler meg engstelig, men spenningen
er likevel til å ta og føle på.

Plutselig dukker den store, mørk hann
bjørnen Herko fram på arenaen. Ilan ser
ikke akkurat blid ut, men heller sur og greI-
len. Han setter kursen mot binna — og så er
det plutselig to bjørner som river og sliter i
kjøtt to meter unna meg. l)et er såvidt jeg
tør å kikke ut av vinduet — og kameraet tør
jeg ihvertfall ikke å stikke ut rett foran ne
sene på bjørnene. Nå stiger pulsen — jeg kan
nesten ta på Nordens største fastlandsrov
dyr. I ladde jeg vært av den lettskremte ty
pen, hadde jeg vel svimt av for lenge siden.

Når hannbjørnen noen sekunder reiser
seg på to utenfor hytta, føler jeg meg veldig
liten. Instinktivt griper jeg myggsprayen i
hånden — (<just in case». Ilvis bjørnene får
lyst på ferskere kjøtt enn det fluelarvebe
fengte kjøttet bak hytta, så skal de først få
smake litt Radar insektspray. Kamufiasje
hytta er definitivt ikke hjørnesikker.

Forskerne har tatt vevsprøver av alle
merkede bjørner. Ved hjelp av DNA
analyser har man sett nærmere på det
genetiske slektskapet mellom bjørne
ne. Det viser seg at bjørnene nord i
Skandinavia er genetisk like de russis
ke bjørnene, mens de sør-skandina
viske bjørnene er i slekt med de i
Spania og Frankrike. Denne brun
bjørn-grenen er den eldste og den
mest utsatte av alle brunbjørnfore
komster i verden.

Ønsker

Norge bør på lang
sikt ha rundt 200
bjørn, mener direk

tør Stein Lier-Hansen i
Direktoratet for naturfor
valtning. I dag er antallet
mellom 15 og 25.
N&M • Tom Schandy (tekst og foto)

Lier Hansen mener at Norge til enhver
tid bør ta ansvar for ti prosent av den
svensk-norske bjørnestammen. Svenskenes
vedtak om å tredoble sin bjørnestamme fra

700 til 2000 dyr betyr derfor i praksis at
Norges langsiktige mål bør være 200 dyr.

Norge ble nærmest tatt på senga da
svenskene tidligere i år proklamerte at de
ønsker å tredoble sin hjørnestamme fra
700 til 2000 dyr. Lederen for stortingets
miljø- og energikomite, SP-politikeren
Ragnhild Qucseth llaarstad, uttalte at sven
skenes vedtak er en provokasjon mot Nor
ge, mens landbruksministeren på sin side
håpet å kunne snakke svenskene til rette i
tide. Ifølge beregningene vil ikke svenske
ne nå sitt mål før år 2050.

Anders Bjårvall i Statens Naturvårdsvcrk
i Sverige er ikke så opptatt av tallet 2000.— Det viktigste nå er at bjørnestammen
får vokse og spre seg utover dagens hinne

områder. Skulle det oppstå proble-iner un
derveis, kan vi stoppe tilveksten ved økt
skyting. Mer problematisk er det ikke, sier
han. I)en svenske avgjørelsen har ikke
skapt spesielle reaksjoner i Sverige, men så
har da heller ikke svenskene sau på ut
marksheitc slik som i Norge.

Ansvar for ti prosent
I dag teller den skandinaviske starninen 700
dyr, og det betyr at den norske bjornebe
standen burde ha telt 70 dyr. 1-Ivis den sven
ske bestanden øker til 2000 dyr, bor Norge
ha 200 dyr, mener direktør Lier-Hansen.

— Er dette politiske mål?
— Nei, dette er naturfaglige mål.— Dette er dramatisk lwyere enn dagens

antall bjørn?
— Ikke mer dra

matisk enn at re
gjeringen i forrige
stortingsmelding
baserte seg p1 en
antakelse om at vi
har 100 dyr. 11982
ble bestanden anslått
til rundt 200 dyr. I
dag vet vi at disse tal
lene var feil, men for
valtningen var basert
på disse bestandstør
relsene.

For få bjorn

Foreløpig er dette li
kevel bare ønske-
tenkning fra Lier
1-lansens side, for
situasjonen er at vii
dag ikke engang har
en selvbærende hjor
nestamme.

— Bygger vi mur
mot våre naboland,
vil bjørnen rett og
slett forsvinne, sier
forsker Jon Swcnson,
vitenskapelig leder
for det skandinaviske
h j ørn e p ros j ekte t.

Mens forskerne i
1982 anslo den nor
ske hjornehestanden

,4?

til 157—230 dyr, opererer de i dag med tal
let 14—25 dyr på norsk jord. Det er hoved
sakelig snakk om streifdyr fra våre nabo
land. Yngling er ikke registrert på flere tiår
sør for Finnmark.

— For tiden er vi derfor mest opptatt av
å nå vårt kortsiktige maI — nemlig å eta
blere binner og få ynglinger pa norsk jord.
Malet er 6—10 binner på norsk jord i nær
fremtid, sier Lier-l-lansen. Den kraftige vek
sten som svenskene nå opplever i sine hjor
nestammer, kan bli redningen for Norge.

Norge var bjørnelandet
I)et er i (lag cirka 750 bjørner i Norge og
Sverige, men bare to prosent av disse finnes
altså i Norge. Men slik har det ikke alltid
vært. På midten av 1800-tallet var Norge
det store’ l)jørnelandet.

— Vi har beregnet at det fantes 3100 bjor
ner i Norge og 1600—1700 dyr i Sverige
nindt 1850, forteller Jon Swenson. Norge
hadde med andre ord hele 63 prosent av

200 bjørner i Norge
Utbredelseområde

LI Reproduksjonsomräder

Kjerneomràder Norge

f i

4’?
/

Norske kjer
neområder
for bjorn i
forhold til
svenske
reproduk
sjons- og
utbredelses
områder.

Der er gjennomsnittlig 14—25 bjorner på norsk territorium. Tettheten er størst i Pasvik.

Fantastisk
Binna liker ikke den innpåslitne hann
bjørnen. Hun trekker seg unna — til et an
net åte tolv meter unna. Men Herko kom
mer etter — og binna rusler ned igjen bak
hytta. Det tar ikke mange minuttene før
I lerko nok en gang kommer etter — og slik
gjenlar historien seg tre—fire ganger. Etter
hvert blir jeg så vant til å ha bjørnene på
så nært hold at jeg skriver i dagboken: Jeg
skjelver ikke lenger. Dette er fantastisk. D

To bjørneraser

KIA. NINA

•t
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starnmen. Mest
bjorn var det i Sogn
og ijordane, More
og Romsdal, ‘frIe-
mark og Aust-Agder.
I disse omradene

var det hele 28—48
dyr p 1000 kva
dratkiloineter, og
bare i’l’elemark kan
det ha forekommet
sa mange som 480
bjørner.

I .tter 1850-tallet
gikk det raskt nedo
ver med bjørnen, og lavrnalet
ble riadd rundt 1030. Da fantes
det rundt 130 bjørner. Svenske
ne bestemte seg for å redde
bjørnen, og innforie en rekke
fredn i ngstihak i perioden
1803—1 927. Norge innforte
ikke totalfredning før i 197 —

enda (le særnorske bjørnestam
mene trolig var iimnksjonelt ut
iyddcl allerede før krigen.

Beste bjorneprosjekt

Direktør Stein Lier-i lansen kan
ikke klage på manglende data
grunnlag for forvaliningen. Det
er neppe noen tvil om at det
norsk-svenske hjorneprosjektet
er det beste hjorneprosjekiet i
hele l.uropa — ja, kanskje i ver
den, Siden den første bjørnen
ble radiomerket i 1984, har
prosjektet satt radiohalsband
på I 68 hjorner. I år har 71 hjør
ner hatt sender på seg, og (le
har blitt peilet ukentlig — enten
fra fly eller fra bakken.

Prosjektet har avslørt at det
er fire reproduksjonsomrader
for bjørn i Skandinavia — og de
ligger alle i Svermge. Tre av om—
radene strekker seg inn mot
kommuner som omfattes av
kjerneområdene i Norge. Det
gjelder Bardu i ‘l’roms, Lierne i
Nord-Trøndelag og Trysil i
I ledmark, men bortsett fra ]‘as
vik i Finnmark, er det ikke på-

vist yngling de siste
25 årene.

Sauen det stør
ste hinder

Konfliktene nwd
husdyrnæringen er
det slorste hinderet
for at bjørnen igjen
kan etablere seg
med Ievedyktige be
stander i Norge.

Og konfliktene
har neppe noengang
vært større enn i det

europeiske naturvernaret 1905,
der temaet nettopp har vært be
varing av biologisk ma ngfold.
I sommer var det nærmest
«bjørnekrig» i Lierne i Nord—
Trøndelag.

— Koniliktene kan ikke be
grunnes ut fra at skadeom
ganget har vært større i år enn
tidligere. jeg ser ikke bort fra at
lokalvalget har bidratt til stør
re fokusering på konfi iktene,
sier Stein Lier-I lansen.

Hva må gjøres?

— Skal vi ivareta vare interna
.sjonale forpliktelser og oppfyl
le vårt mål om å gjenetablere en
levedykt ig hjornestamme er det
bare n løsning: Satt og hjørn
ma skilles i tid og rom, mener
Lier-I lansen.

I [an kan bare gi råd, for det
er politikerne som til sjuende
og sist bestemmer hjornens
skjebne her i landet. Neste høst
skal det foreligge en ny og revi
dert stortingsmelding om store
rovdvr, og organisasjoner pa
begge sider i rovdyrdehatten vil
selvsagt drive et intensivt lob
hyarbeid for a na fram med sine

synspunkter. Om det blir land
biukssidens synspunkter som
vinner fram — eller ørn det blir
I .ier-l lansens natu rfaglige rad,
gjenstar a se. LI

Russland har flest
bjørn i Europa. Her
er det 16—17 000
dyr. Det finnes også
bjørn i mange andre
land i øst-Europa,
og noen få i Sør-Eu
ropa.
På den tiende internasjona
le hjornekonferansen som ble
avholdt i Sverige i september,
ble det lagt fram interessante
data om besiandsforholdene til
hmnbjørnen i I’uropa. Russ
land og Romania har store og
I ivskraft ige hjørnesiammer,
mens andre land har svært små

og utrydningstruede popula—
sjoner.

Foruten Norge og Sverige,
hvor bestanden anslås til 750
dyr, er det selvsagt bjorn i l’in
land. Arten er mer eller mindre
jevnt utbredt over hele landet,
men på grunn av innvandring
fra Russland, er tettheten størst
i Øst-Finland. Man regner med
at den finske hestanden teller
minimum 600—700 (lyr, mak
simnum 1000 (lyr.

Bjornelandene

Russland er det mest hjørnerike
landet i I uropa. i (len euro
peiske delen finnes anslagsvis
16—1 7 000 hjømer, og det frlles
årlig 500 individer lovlig.

Nest etter Russland
er Romania det store
bj ornelandet i I un pa.
Mens bestanden pa
50-tallet talte 1000
dyr, regner man i dag
med at det fin nes
6000 dyr i Karpatene
og de transylvanske
Alper. I et omrade pa
4000 kvadratkilome
ter er bjørnen kommet
tilbake de siste 20 are
ne. Tettheten er utrolig
høy — en bjørn per
seks kvadratkilometer,
og Karpatene er følge
lige det mest produkti
ve bjørneområdet i
hele Europa. Bare

langs stillehavskysten og i
Nord-Amerika forekommer
bjørnen i høyere tettheter.

Rumenerne har selv bidratt
til denne positive bestandsut
viklingen. Mer enn 300 hjorner
er nemlig foret Opp i fangen
skap og satt ut av skogsadmi
nistrasjonen for å øke hjørne
bestanden. Det foregar jakt i
Romania, og rundt 300 hjørner
skytes lovlig hvert ar.

Karpatene berører ogsa sør-
delen av Polen, og her finnes en
liten hestand på 75— 100 dyr.
Denne bestanden er fredet og
økende. Men (len er sårbar, for
di leveomradene stadig skrum
per inn pa grunn av skogsdrift. I
Bulgaria er bjørnen aiski It i lii e
grupper. Bestanden har økt fra
360 dyr i tO 35 til 700—750 dyr
pa midten av 80—tallet. I tidlige
re Rjekkoslovakia ble bestan
den anslatt til 700 dyr pa slutten
av 80—tallet, alle i Slovakia.

Den osterrikske bjørnen

Ogsa Østerrike har bjørn. Man
regner med at det na er ti bjorner
i ;arinthi på grensen til Slove—
nia og Italia. Den siste observa—
sjonen av binne med unger var

i I 990, sa det er derfor uvisst om
det fortsatt finnes binner i om
radet. I )et økte antall hjorneob—
servasjoner i Carinthia skyldes
imtmtvandrmg av bjørner fra Slo—
venia i sør hvor bestanden er an—
slatt til 500 dyr. I disse landene
skytes arlig 50 dyr.

I hele det tidligere Jugoslavia
ble bestanden i 1970 anslatt til
1600—2000 dyr, men det er
uvisst hvor mange som er igjen
etter flere år med horgerkrig.
Ogsa Albania har tidligere hatt
en levedyktig hjornebestand,
men det foreligger ingen infor
masjon om bestandsstorrelse
fra dette landet.

Restpopulasjoner

Det finnes noen få bnmnhjom i
I lellas, Italia, Spania og I rank
rike. Flere av disse bestandene
er ikke levedyktige pa lang sikt
og star i fare for a dø ut.

Il lellas er det to adskilte p0-
pulasjoner pa totalt 100—150
dyr som henger sammen med
stammer i nabolandene. I Italia
finnes et sted mellom 40 og
100 dyr. De fleste av disse finnes
i Abruzzo nasjonalpark i Appe
ninnene, men en restpopula
SjDfl xi rundt fem individer fin
mmes i Nord-Italia.

I l’yrenene på grensen mel
loni Spania og 1 rankrike finnes
færre enn ti hjorner igjen, og
denne bestanden regnes na sans—
niemm med den i Nord—ftalia somit
(lett mest truede i hele luropa. I
(le mest sentrale deler av Pyren&
(‘mmc er bjørnen allerede forsvun

net, og spaimjolene har derfor
henvendi seg til Sverige i håp om

a få importert svenske hjorner,

men noen avgjørelse er foreløpig

ikke tatt. I tillegg til Pyi’enene

finnes også bjørner i de kanta—
briske fjell lenger vest i Nord-

Spania. Ik’standen er splittet i to

bestamtder pa henholdsvis 50—63
dyr og 20—25 dyr. EI

Vil ha mer bjorn:

Direktør Stein

Lier-Hansen i

Direktoratet for

naturforvaltning.
r..t

En liten bjørneunge er tatt i forvaring hos Franco Tassi
— direktør i Abruzzo nasjonalpark i Italia hvor det
lever et sted mellom 40 og 100 bjorner.

RUSSLAND OG ROMANIA

Europas store
bjørneland
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MARY [3]

TIL RE1TSSAI(

MOT BILENE
London (N&M): Tre år
gamle [Viary går rettens
vei for å få bydelen til å
redusere forurensning
en fra bilene.

N&M • Jon Knut Berg (tekst og foto)

IVlary bor i ei arlwiderklasscstrøk i Lon
don. Bare få meter fra soveromsvinduet hen
nes ligger Trafalgar Road, der busser, laste
biler og privatbiler drønner uten stans fra
seks om morgenen til sjutiden om kvelden.
Om kveldene og helgene er det litt roligere.

— Vi flyttet hit bare et par uker for Mary
ble født. Vi ante ikke da at trafikken skul
le være sa ille. Nå har Mary symptomcr på
astina, hun har kraftige hosteanfall, og hun
er nesten alltid forkjolet, forteller faren, Pe—
ter Anderson til NM.

For noen måneder siden skrev han un
der på et opprop mot luftforurensningen.

Bak oppropet stod en organisasjon for de
som er rammet av luftveislidelser. Advo
kattirmaet Leigh, Da’ & Co. i [.ondon fat
tet interesse for saken. Sju av foreldrene
som hadde skrevet under pa oppropet, ble
kontaktet. Alle gikk med på at barna deres
skulle forsøke rettens vei for å få ned bil

forurensningen. Nå er det avgjort at saken
deres skal f)rc)’’s for retten, og alle barna
har fått fri rettshjelp.

— leg har ikke sa store forhapninger til ut
fallet. Men bare det at barna gar til retten,
skaper OPI) merksomhet om problemet. Og
hvis vi skulle være så heldige å vinne, kan
det få betydning for tusenvis av andre fa

milier i samnie situasjon som oss, sier Peter.

Bydelen sa nei

Itydelen sum Maiy bor i, Greenwich, er en
av (le mest forurensede hydelene i hele
London — og det sier ikke lite. 1-lundrevis av

barn berorcs av den sterke trafikken. Sko

len ligger like ved veien.
— Når jeg har vært ute nied Mary i gaten,

er hun skitten i ansiktet nar vi kommer
hjem igjen, sier Peter.

Og statistikken sier sitt: 20 av (le 200
barna ved skolen i bydelen må bruke
inhaleringsutstvr. Lii av atte barn har
astma — (lette er langt over gjennom

snittet for hele landet.
— I fadde politikerne vært opptatt av

folks helse, ville veien vært sperret av når
forurensningen ble for ille. Men politiker

ne og byråkratene har hjertene Sine andre
steder, sier Peter. Han er oppgitt, men hå
per at rettssaken vil føre til at bycielen al
lerede i vinter ma stenge veien.

Også andre steder i Storbritannia er luft
veislidelser i ferd med å bli et alvorlig pro
blem. Antall asimatil feller i Storbritannia

er fordoblet dc siste 20 årene, og I 55 barn
ila oppsoke sjukehuset hver dag pa grunn
av astrna.

Grunnlag i loven

I den engelske Loven om traflkkregulering

er av 984 heter det at bydeler kan gjen
nomføre tiltak, hvis det er «sannsynlighet
for fåre for befolkningen». Miljovernminis
ter John Gummer sa tidligere i år at byde
ler kan bruke denne loven for a stanse tra
fikken når forurensningen blir for ille.

Advokatene til Maiy henvendte seg til by-
delen Greenwich, og ba dem stenge Trafal
gar Road de verste dagene, det vil si rundt 15
dager i aret. Men bydelspolitikerne sa nei.
De var redde for at trafikken bare ville flyt
te seg til andre boligområder hvis ‘I rafalgar
Road ble stengt. De tvilte også på om de
hadde juridisk grunnlag for å stenge veien.
l)essuten sa dc at det manglet bevis for at
forurensningen fra bilene forårsaker astma.

Men advokatenc og fåmiliene ga ikke
opp, og nå er det altsa opp til rettsappara
tet å avgjøre om bydelen har rett og plikt til
å stenge veien når luften blir for ille. El

Nesten umulig i Norge
I Norge vil det bare ‘ærc mulig i helt eks
treme tilfeller å ga til rettssak mot en bydel
på grunn av for mye hilforurensning.

I sommer kom regjeringens forslag til
forskrifter for luftforurensning og støy. I
forskriftene anslås det en øvre grense for
hvor mye forurensning som er tillatt fra
sarnferdselssektoren. Men grensen er satt sa
høyt, at bare 3000 personer i hele landet
kan regne med å få bedre luft som følge av
forskriften. El

Vesle Mary Anderson
er sjenert for foto
grafen, men tør møte
rettssystemet.
Sammen med pappa
Peter har hun gått
til rettssak for
å få bydelen til å
stanse trafikken.
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Tanzania
Logopeder
Sektor: 3 still. off, sektor. spesialskole
Arbeidsbesknvelse: 2 av stillingene er
knyttet til lærerskoler for spesialpeda
gogikk. Arbeidsoppgavene vil være 20 t.
undervsning pr. uke. En av stillingene er
knyttet til byen Dar.es-Salaams utdan
ningskontor. Arbeidsoppgavene her vil
være ràdgivning til lokai lærere om spe
sialpedagogikk og vurdering av elevenes
behov for spesialundervisning. Reising til
spesialskoler i distriktet vil være nødvendig.
Kvalifikasjoner: Spesialpedagoger innen
døvelære/audipedagogikk. Søkere må
kunne beherske tegnspråk og ha gode
kunnskaper i engelsk. Min. 3 års relevant
yrkeserfaring.
Arbeidssted: Patandi, Tabora og
Dar-es-Salaam
Søknads frist: 15.januar-96
T,ltredelse: Høsten -96

Audiotekniker
Sektor: Off. sektor, rådgivningssenter
A,beidsbeskrivelse: Tekniske oppgaver
innenfor måling av hørselssvakheter og
rådgivning til øvrige ansatte ved det
sentrale råd-givningskontor for spesial
undervisning underlagt Ministeriet for
undervisning og kultur.
Kvalifikasjoner: Audiotekniker med min
3 års relevant yrkeserfaririg. Gode
grunnkunnskaper i engelsk.
Arbeidssted: Dar-es-Salaam
Søknadsfrist: 15. januar -96
Tiltredelse: Høsten -96

Spesialrådgiver
Sektor: Off. sektor, rådgivningssenter
Arbeidsbeskrivelse: Ansvar for koor
dinering og evaluering av det sentrale
rådgivningskontor for spesislskole
undervisning underlagt Ministeriet
for undervisning og kultur.
Kvalifikasjoner: Høyere spesialpedago
gisk utdannelse og min. 3 års relevant
yrkeserfaring.
Arbeidssted: Dar-es-Salaam
Søknadsfrist: 15.januar-96
Tiltredelse: Høsten -96

Ovemevnte stillinger utlyses med
forbehold om endelig godkjenning
av rekruttering.

Fysioterapeut
Sektor: Off. helsesektor, fylkesnivå
Arbeidsbesknvelse: Overordnet mål er
styrking av fysioterapitilbudet i regionen.
Det skal etableres fysioterapitilbud på
hvert kommunehospital og vedk. skal
være rådgiver i området. Det skal plan
legges, igarigsettes og vedlikeholdes et
system for fysioterapitjenesten. Dessuten
skal sykehusenes personale gis basis-
kunnskaper innenfor fysioterapi. Vurde
ring av nødvendig fysioterapiutstyr. I tillegg
kan det bli noe undervisning ved syke
pleieskolen i regionen.
Kvalifikasjoner: Fysioterapeut. Praksis fra
undervisning og planleggingsarbeid vil
bli tillagt vekt. Gode engelskkunnskaper.
Arbeidssted: Iringa
SØknadsfrist: 15. des. -95
Tiltredelse: Forberedelseskurs april/mai
-95, deretter direkte utreise.

Zambia
Sosionom/sosiolog
Sektor: Støtteapparat for foreldre-
løse barn gjennom paraplyorganisa
sjonen Farrily Health Trust.
Arbeidsbeskrivelse: øke de lokale
myndigheters og lokalbefolkningeris
ansvarsbevissthet og omtanke for
foreldreløse barn for å sikre dem
en verdig tilværelse. Det skal føres
klientoversikt. Initiere inntekstsgene
rerende tiltak for klientene mm.
Arbeidet skjer fra større by og er ret
tet mot lokalsamfunn og myndigheter
i distriktet. Planlegging av opplæring,
kurs og evalueringstiltak inngår i

arbeidsoppgavene.
Kvalifikasjoner: Det kreves utdannelse
som sosionom eller sosiolog med
minst 2 års erfaring i lokalsamfunns
arbeid. Erfaring fra rådgivning og
planleggingsarbeid er en fordel, gode
gr.kunnskaper i engelsk. gode kom
munikative evner.
Arbeidssted: Kalomo, Sør-Provinsen.
Søknadsfrist: 15. desember 1995.
Tiltredelse: Forberedelseskurs
april/mai -96, deretter direkte utreise.

Audiopedagog
Sektor: Hørsellærer til døveskole.
Skolen er tilsluttet St. Josephs
Mission.
Arbeidsbeskrivelsø: Ti Irettelegging
av undervisning og teoretisk under
visning i samarbeid med skolens
ledelse. Skolen er under etablering
som et referansesenter for døveunder
visning i Zambia.
Kvalifikasjoner: Audiopedagog med
2 års erfaring. Grunnkunnskaper
i engelsk.
Arbeidssted: Kalulushi, Copperbelt.
Søknadsfrist: 15. des. -95
Tiltredelse: Våren -96

Mosambik
Sosionom/barnevernspedagog
(fornyet utlysing)
Sektor: Offentlig sosialetat pà
provinsnivå.
Arbeidsbeskrivelse: Fredskorpsdel
takeren skal i en rådgivende funksjon
bidra til à organisere opplæring for de
ansatte på provins- og distriktsnivå
med sikte på å øke kompetansen in
nenfor planlegging mm., samt bidra
til koordinering av sosialprogrammene
i provinsen.
Kvaliflkasjoner: Utdannelse som
sosionom eller barnevernspedagog
og solid erfaring fra off. administra
sjon. Kompetanse/erfaring innen
målstyrt planlegging og budsjettering
er nødvendig. Erfaring fra under
visning/kursorganisering er ønskelig.
Arbeidsspråket er portugisisk, fordel
med kunnskaper i portugisisk/annet
latinsk språk.
Arbeidssted: Ctvmoio, Manica
provinsen.
For søkere med barn: Det er en liten
internasjonal skole på barnetrinnet
på stedet.
Søknadsfrist: 15. des. -95.
Tiltredelse: Forberedelseskurs
våren 96, evt. ytterligere språkkurs,
deretter utreise.

Nicaragua
2 Jordmødre
(fornyet utlysning)
Sektor: Jordmødre til kvinneorg.
AMNLAEsjordmor-program Nicaragua.
Arbeidsbeskrivelse: Tilknytnng til
AMNLAEs oppbygging av et opp
læringsprogram for tradisjonelle jord
mødre/hjelpekoner. Arbeidet bestàr
i rådgivning knyttet til utvikling av
læremateriell og utvikling. konsolide
ring og gjennomføring av opplærings
programmet, samt oppfølging av jord-
mødre i felt. Deltakerne i programmet
vil være utvalgt blant tradisjonelle jord-
mødre fra landsbyene i to fylker.
Kvalifikasjoner: Jordmor-utdannelse og
min. 2 års praksis. Nødvendig med
erfaring i undervisning, veiledning og
supervisjon. Erfaring fra planlegging
og utvikling av undervisningsmateriell
er ønskelig. Pedagogisk tilleggsutdan
ning vil være en fordel. Arbeidsspråket
er spansk og det kreves forkunnskaper
min, tilsvarende C-språk fra vdg. skole.
Søkerne blir testet i spansk og tilleggs
opplæring vil bli gitt.
Arbeidssted: Fylkeshovedstedene
Boaco og Nueva Guinea. Plassering
en passet ikke for familier med barn
i skolepliktig alder.
Søknadsfrist: 31 des. -95
Tiltredelse: Forberedelseskurs
våren -96, deretter direkte utreise.

Generell informasjon
For stillingene gjelder:
• Avsluttet fagutdannlng og min.

2 års praksis
• Fredskorpset praktiserer Iikelønns

prinsippet og avlønner fredskorps
deltakere I Iønnstrinn 15 etter sta
tens regalativ — for tida kr 161.700,-
pr år. I tillegg kommer fri bolig,
etableringstil-skudd og en mindre
levekostnadskompensjasjon.

• For å bil vurdert for stillingen i
Mosamblk og Nicaragua er det
nødvendIg med kunnskaper i hhv
portugislsk, spansk og/eller
annet latlnsk spràk. YtterlIgere
språkoppiærlng vil bil gitt.

• Kunnskapsoverføring er et viktig
aspekt ved alle FK-stillinger og opp
læringserfaring vil bli tillagt vekt.

• FK-eren skal ha en rådgivende funk
sjon i sitt arbeid.

• Evne og vilje til å tilpasse seg for
ventninger blant nye kolleger og
arbeidsgivere og nye og fremmede
miljøer.

• NORAD er rekrutteringsinstans for
stillingene. Den formelle godkjen
ning av kandidatene skjer i tjenste
landet og arbeidsgiver er den en
kelte organisasjon eller Institusjon.

• Utenlandske statslrgere kan
kun komme i betraktning som
kandidat til Fredskorpset når de
har fast bosteds- og oppholdstiia
telse i Norge, har til intensjon å
retumere til Norge, har bodd 3
hele kalenderår av de siste 5 år
i Norge og behersker norsk godt.

• Tjenestetiden i samarbeidsiandet
er 2 år.

Søknadsskjema fås ved henvendelse
til: Fredskorpskontoret, NORAD,
Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo -

eller tIf 22314400(09.00—15.30)
Nærmere oppiysninger: Inger Leite,
tlf: 2231 4442 eiler
fredskorpskontorets forværeise
tif: 223143 02

Elkem
Salten

Siso kraftverk — 8226 Straumen

Nå er Husqvarna
Icommet med
nyheter som varmer

( OMCNORGEAS
Postboks 3553, 3007 Drammen

Telefon: 32 89 82 00

Fax: 32 81 0463
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Bæreposer og plastfolier
av nilijøvennhig polyeten

Norfolier [1
Noil’oiier as & CO

Datterselskap av Icopal as
Postboks 85
N-1473 SKÀRER. til’. 67 97 9400

Ja takk!. Send meg den

nye Ilvitevarekatalogen

til llusqvarna nied

en gang. Gratis!

Næringslivets kollektivtransportør

\.uvn-

For effektive transportiosninger

e1t’fin: 22 72 74 00 — 1.tx: 22 72 74 72

»-i ur. -ti( I-

Til.
Kupongen sendes.

Husqvarna
Postboks 215 Øker’s, 0310 Oslo. Til’: 22 63 Si 00
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Er du opptatt av miljovern?
— la selv om jeg oppfatter meg selv

Som ganske urban. Natur— og miljovern
har mye med respekt å gjøre. Respekt for
men nesker og dyi. I til legg dreier det seg
om lioldni nger og rnageftlelse. 1 ror det er
viktig at vi tilegner oss holdningene så tid
lig som mulig i livet. l)a kommer magebi—
lelsen av seg selv, I vis det vrenger seg litt
inni deg nar du k,istei gale ting i soppelet
— sa gjør du (kl simpelthen ikke. Det vikig
a begynne i det sma, med seg selv. Det blir
(lirekte latterlig nir rike amerikanere og
Brigitte Bardot kaster seg inn i l’ivilkam—
pen. Det betyr ikke at saken er latterlig.
— Du er ti tdci n oil sykc’ih ‘å’r — 1101’ det i i i’i iiwt

ni iljo ‘n,’iisjc’nu ‘nu’! diii i’
— Det har i hvert fall lært meg at kn ikke be
hover å være rik for i ha det godt.
— Ku,i,u’ dii tenkt dc’’ a spillc’ po ‘r’rd’iu /nsle
solø ‘tur In ‘i’Hc n’ckc ‘kø, isi ‘0

— Ja det hadde vart meget spen nende.
Kunne tenkt meg en bil som ikke fbruren
set ogsa. Bare sa synd at det tydeligvis er
sterke krefter som ikke vil ha dciii inn pa
markedet. Deer jo oppfunnet.
—11 vor/or ni eldt e du, å in ti I Nu i WVI ‘mli ‘r—

— leg spilte fi r Nati.nvernkirbttmidet en
gang og fant ut at jeg var enig i mye av (tel

organisasjonen stod tr.
— No ‘ .5(1111 prtn’o I ‘Ol (II ‘‘

— Ja, masse. Overflodss,inifunnet. In skal
ikke ti mer enn det en trenger. lakt som gut—
tesport for eksempel. Na blir jeg sikkert stei—
net, men jeg har altså ikke noe imot folk
som har jakt som en del av sin levevei. De er
ofte flinkere til a ta akkurat det de trenger.
De andre kan skyte pi blink pa hytta.
— ir (lct 1l(’c /0’ b’r
— Ikke alltid. For bygde folk fabrikker rett
ved elven. Slapp ilt rett ut. Det eksemplet
er ikke tilfeldig. Vi bodde ved siden av en
trikotasjetåbrikk i I speland da jeg vir liten.
Nar de farget tøy, torget de elven sinitidig.
En dag var elven blå, så var den rod og en
annen dag gul. Vi ungene synes det var
kjenipespenneiide, men det vir vel et ek
senipel på det ikke var noe bedre, Jeg er ue
nig med dem som gir vår generasjon skyl
den for alt.
— Il nu er diii suc ,ust ‘ 111 IIji)lcist
— Jeg kjører litt for mye bil nar jeg strengt

tatt ikke behover. Skvldv pa il )eg har dir
lig tid.
— Nu i er du 11/ni:
— Kjøper brukte klar og møbler. Ikke for å
være gnien — det er ai’tig å sy og trekke om.
Det har jeg gjort i alle ar. I det siste har det
blitt mer populært, mer utplukket og ikke
fullt så billig lenger. Men (fet er jo positivt

/
nærhildet
Claudia Scott
Yrke: Musiker
Alder: 38
Favorittdyr: Delfin

at praktisk miljovern blir mote. Vi må re—

sirkuleie det vi kan. Det er jo helt vaiivit—
tig at folk kaster ting i en container nar det
er indre som vil ha det.
— lå’ dii en mniljcropuiuuuisu
— Jeg tror på at kloke vitenskapsiolk kan
stikke hoderme sammen og fi til ting. Det
som er litt synd er at det alltid er kapital—
interesser som gjør at ikke viktige avgjø
relser blir tatt i tide. Ddeleggelsen av ozon—
laget ble det advart mot i mange ar for det
skjedde noe. Nå tar det kanskje femti eller
hundre år for det er reparert igjen.

— Sym’s du økonomi 51)/mr ‘r lin’ sterkt i Jorliold
iii in iljr ‘in O’n’SM’flr’

— Ja, tiden flyr og vi har ikke rad til å ven—
le og se miar det gjelder sa alvorlige spørs
maI. I )et er trist at barn ma ga med gass
maske pa skolen for det skjer noe med
bilene. Samiitidig tror jeg mye kan gjøres (‘li

kelt. Senk prisene pa kolk’ktivtralikken, så

blir det færre biler. Miljoavgifter bor øre—
merkes, slik at de går tilbake og brukes til
miljoti Itak. Det kan sammenlignes med
kasseuavgi f tsfondet, I ivor pengene skal be
skytte artisters interesser.
— lli’oi’ dOn’ dit helst i uiutun’n

— Jeg liker rnangfoldet og har ikke egent
lig noen naturtype jeg liker bedre enn an
dre. Det er godt a ga lange turer i skogen
— krr.’itivi teten stimuleres når jeg går. Il lers
er jeg glid i vestlandsn,mtur og liker å liske
orret pa 1-lardangervidda. I lvi folk liker,
har nok mye med hvor de bor å gjøre. Jeg
bodde i California i fire år og ble utrolig
fascinert av ørkenen i innlandet. Enda så
fittig en slik naurtype egentlig er, er den
utrolig vakker. Det verste er når du ser na

tur som er ødelagt. Jeg besøkte sosteren
min pi hytta i mai. Da var ikke turisivan—
nei i \ nrmngskssen «slitt på» — sånt er tra
gisk og bringer tankene inn på Disneyland.
Flott og imponerende, men (fet er ikke
ekte.
— 1uvoriutclyr 1’

— Delfiner. De virker litt menneskelige —

kanskje det er derfor mange liker dem så
godt. L

bundi’u i’
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Det er godt å få renset luften iblant.

Men like viktig som å lufte meninger, er det at

skifter ut luften der du bor. God og frisk inneluft ska

både sunnhet og velvære. La derfor lufteventil

stå åpne. Men luften kan likevel føles tung og

innestengt. Da er det viktig å lufte kort og effekt

åpne vinduene på vidt gap i ca. 5 minutter.

Steng dem deretter helt igjen. Nå er den

dårlige luften erstattet med ny og frisk luft.

Kanskje får du mindre vondt i hodet? Kanskje

klør ikke øynene fullt så mye? Kanskje klarer du

å holde deg våken gjennom hele Dagsrevyen?

Kanskje du kjenner deg igjen? Hvis du i tillegg sørger for god

rengjøring, og holder en romtemperatur på 20 - 22°C, er du langt på vei m

et godt og sunt inneklima. Her er noen andre enkle enøk-tiltak som

hjelper deg til å spare både helse og lommebok: • Skru ned temperaturen om natt

og i rom som brukes lite. • Slå av lys om natten, og i rom du ikke bruker om dagen.

• Bytt til sparelyspærer, ute og i kalde rom som gang og kjeller. • Tett igjen alle luftlekkasjer run

dører og vinduer. • Ta en dusj istedenfor karbad. • Fyll opp oppvaskmaskinen før den

settes i gang. • Montér sparedusj. • Lukk dører mellom kalde og varme rom.

Mer velvære. Mer overskudd. Bare ved å endre vanene! Ikke rart vi kaller det effektiv energibru

Enøk-symbolet finner du på kvalitets
sikret enøk-informasjon som er
godkjent av norske myndigheter ved
Norges vassdrags- og energiverk (NyE).

Buskerud: Norsk Enøk og Energi AS, Drammen. Finnmark: Finnmark EnøkSenter AS, Alta. Hordaland: Vestnorsk Enøk AS, Bergen. Møre og Romsd
Trøndelag: Trønder Enøk AS, Trondheim. Vesifold: Vestfold Energitjenester AS, Tønsberg. Enøk-veiledning får du også hos ditt lokale everk.
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Regionale enøk-sentre er fle
Stiftinga Enøk og Miljø, ør . N

lker. lier får du råd o
nd: Norsec, Fauske. Oslo C

1Økspmål: Aust-Agder: Aust-Agder enøk Senter AS, Arendal.
I —

Sogn og Fjordane: Energiråd AS, Sandane. Sør-

enøk
effektiv energibruk
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LOFFAREN
Av Einar økland
Illustrasjon: Kjersti Scheen

«Då er denne
gyngande
busken ei
opning, vi kan
sjå gjennom
den og ut i
heile verden,
heile livet
på same tid
som busken
er ein
krylrygga
pilegrim, eit
historisk
vesen med
mørke
århundre like
bak seg.»

Klunger kallar v denne busken mcd dci
lange, veike greinene og dci mange, kroke
te piggane som hektar seg i oss når vi kjern
for nær. Sidan den ber nyper Utpa seil
sommaren, kallar vi blomane pa busken
for nypt’ro.1’r. Andre stader i landet har dci
andre nainri på busken. Svenskane kallar
nyperosa lor Iwndrosan. På lærd latin går
den under nainnet rosa carzina som betyr
hunderose, eit namn som kjem Irå bruken
av planten som medisin mot hundegal

skap. l)a vi var barit fletta vi blomstcrlcran
sai; men ei krune av klunger, slik bibelhis
toria lortalde al dci vaksne laga pa Jesu tid,
kom vi aldri pa å flette.

Klungeren må gjerne få vere klunger,
herre den ikkje kjemn folk for nær. Bondene
likar ikkje klunger innpå dyrka mark. Veg
stellet lurer ein iusenårskrig nmt klunger i
vegkantane. Og pa kyrkjegardane er klun
geren hannlyst, som ein usivilisert og hei
densk inntrengjar. Jamvel nar klungemen
blomer, kallar ein hiomane for villniser. Inn
på bordet kjem klungerrosene sjeldan. Det
er så vanskeleg å få ein lang, fin stilk på (lei,
det blir helst herre ein liten kvist med ein
blom og nokre få blad like under. Passar

dårleg til å stå i ein vase. Og står bcrre cit
par timmar for blornane feIl frå kvarandre.

Då er det noko anna med dci tamme ro-
sene, dci har lange stilker og kjøpest av
skorne i blomsterbutikk, dci kjem pa bor
det aret rundt ved alle festar og hogtider.
Dci blir også kjøpte på rot til utpianting
heime i hagane, på gravene til våre døde el
ler i offentlege parkar. Dci tamme rosene
har djupe, fylte, nesten vellystig forvriddc
blomar. Dci er krvssa og kultiverte og dr
ka fram ved hjelp av systematiske observa
sjonar, garinarhandlag og teknologi. Dci
tamme rosene er cii industriprodukt. Det

finst ein marknad for (lei. Og prisar og mo-
tar og publikums kjopekraft er gjodsel og
vckstvilkår. Det kjem ikkje så mnykje an på
årstider og tcmnpcraturar.

Av ein eller annan grunn har eg heilt si
dan barneara sett på dci innforte plantene,
prydplanter såvel som nytteplanter, som

tragiske skapnader pa linje mcd dci primi
tive innftdde afrikanaranc som kvitc han—
deisfolk horiførte og selde som slavar.
Landsforviste til eksil i norsk jord og fanga
dem; kan desse plantane aldri ha von om å
vende heim. lier skal (lei vekse og yte

‘-7—
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) sitt til dci doyr. I )et er eit slaveliv i ha
gen eller det er fengsel pi livstid i potta i
indaugskarinen. Men samsiundes ser eg

kor ¶4lad eigarane er i slav,me sine og kor
godt dci steller med dci. I’igarane gjer nes
ten seg sjiilve til slavar nar dci som ulona
heirnehjelp eller sjukepleiar klipper og vat—
ner, gi dslar °14 5P ri ytai.

Men klungeren? Rett nok verkar dcii ofte
som ein hamand, men meir som ein lollar
som har gatt langt, men som har fLirine ve—
gi ii sjlv, og sum altsa ita er konien hit til
oss. Dcii kunne like gjerne vore kalla vc—
nisa, for (lei ei langs vegane vi oltast lier sett

den. Og kva tid sag vi den? Da vi var barn.
Sa den kunne ogsa gjerne vore kalla barni’—

isi. Mcii bai na har herre gitt miamn til ny—
pene — s1’mnnyp’r heiter dci mange stader.
I ur skLiffande harde a bite i var dci tdr utol—
ni dige barnetenner i idlcg hatisten.

Var kul 1(1 mai v er rik pa ruser. R( scr som

pryd og ornan’ient, roser som kjensletunge

symbol. Likevel ser vi lite til den lokale,
sjols planta villrusa var i kunsten og kultu
ren. Busken er for stor og uryddig i låsong,
rosa sjølv er to laus og flyklig ned sine
fem kronblad sa totalt upne og tiagrande

utsiegne at vinden naiast kan blase gjen—

num blomen. Og bloniinga gar sa lurt, et
ter fa dagar er alle kromiblada borte, li nast
i orilament ikken kring arhundi’eskiftet
liadde denne rosa si tid i tapet mo nster,
som ranker og ramitmer og vignettar i fina—
re trykksaker. flat og blass i fargem’i, gjerne
mot ein tom kvii bakgrunn. I )ei ei ila ogsa
slik ein helst bor sja rosa, i hogd i ned bar—
neaugo, med universets tunhmne himmel
Som bakgm in og herre luft gjennom kvis—
lene og omkring. Da er kvar rose vakker,
kvart blad harmonisk og melodisk, kvar
grein og kvar tagg plassert pa akkurat rett
stad. Da er denne gyngande busken ei op
ii ing, vi kan sja gjennom den og ut i lici le
verden heile livet pa same tid som hus
ken er ein krylrygga pi lcgriiu, (‘il li istonsk
vesen mcd numrke arlitnidme like bak seg.

I or meg ma kvarm menneske få ha sine
blo instei gleder i fred, I g unnei bade ho—

Liii i keren og kulturh istori karen all fagleg
arheidsly’si. ;\icn når det gjeld rosa, s’edgar
eg: kg hai inga glede av bot,inikk (‘lier
gamminal symnbolikk. l.g har herre glede av
rosa sjolv. I) ib r har eg for flei re ai sidan
hytta klunger pa ut na’r inntil huset eg bur
i. I )et er flyttinga som i tilfHlc er symbolsk.
Ni kan eg sja den vanlegaste imorslsc vill
rosa be mmc eg ki kLar ut av vii idauga. Il ei li’
aret. lilorninga er ei uveriasking kvar g ing,
Lir ein ser knapt skilnad pa knuppar og

grone blad for r uene sprett. kort tid etter
knyter nypcnc seg og svell ut fra sine gro
ne og harde knutar til oransjemaude kruk—
ker. korma minner om onientalske lykten,
materialet minner om brend kerarn ikk.
Nypene held seg raude og friske jamvel et
ter kvisicn er naken og snocn bar kome.
)g dci er sa mange, det ser ei n na. Sni wn

er ein katastrote tor hungrige svarttrastcm
som uvervintrcr hei’. Na tiaksar og smyg
dci svarte fuglane mel lom virvarel av
klungkvistar for i nappe til seg det einas—
te sunt er ctande — ilypene, soiii kanskje
ham I rose og er litt meir fordoclege. Men
eg sen svarttrasten star lenge med ei nype
i nebbet og samnlar mot til å svelgje den

harde klumpen. Til slutt er alle dci lett—
plukka nypene borte og fuglen nia flaksc
i lause luft,i kr a kunne til (lei siste og pm’o—
ve slite ei nvpc laus (itan spenntak, herre

mcd vengckraft. Otte lvkkast det darleg og

tuglen missar nvpenc mmcd i snimemi. Scina—

re, lii r snoemi er borte, hender det eg sit

inne og ser pa mnarkmnus som prover å het—
ge slike nedfalne iiyper inn i bolet sitt.
Musa er redd km dagslyset og skvett tilba
ke for den mnimtste lyd. Men nypene t’reisiar.
Eg ser ikkjc mai kmnus ute pa dagt md nina

imin ummider klungbtmskcmi. I )ei edle ruscnc
derimot, sunt ciii eller anna har planta her,

ber ikkje nypem. I )ei er sterile. \lange miyper
uverlever stormam, regn, smto, frost og svolt—
ne fuglar. Dci heng pa klungeren til lamigt
mtt pa varen, I )a er dci blitt rymikete og svar
te. Eg ser pa desse brannsvarie fn,tkienc.
Ingen andre plantar s isci nieg mioku slikt.
Nam varen sa hi att er dci, er nypcne like
li att borte. Kltingeremi har skote grone,
slanke kvister loddrett til Inmimmnels, sum

0111 dcii ville veie cit tre. ttnrkcmm pa dci mly—
asme kvistenc er glatt og grumi og vitaI. I )et
er t’orst aret etter, miar bli mmamme kjemn, at dci
miye skutt blir som ,mlI klunger skal bli. Da
hoyem dci snie lengste skut mmcd og star i
store bogam som fiskestei’mgcr med usynleg

snure og svære usynlcgc fisk pa krokemi.
kargemi pi borken bli i grabrun og ein skjo—
nar kvitr det russiske ordet for gi on ogsa
betyr umig (‘11cm uniuden.

I )et skjer mimiko hus klungem busken hci—
le aret. I igne horandringar kjem og gir.
Men ogsa ytre In’ndingam som besok av
skiftande verlag og ulike skapimingar dreiar
seg (101 denne htmskcmm. Mellom dci heso—
kamide vil eg ikkjc nemne humlene denne
gouigeit, men heller folk som skal treffe
meg, nei kir auge pa klLingerbuskane
in i rme. Siioar dci, ser (lei tiLitgrunmlclegc og

tirvddige svmrtc greiner — stundom krummne
som passarbogam — mot det kvite. I l,ir det
regna, ser (lei lange di opcncldcjcr pi toppen
av bogane — der il le tmggane fanger ci
nicngd tumigc dropar som heng lenger og
tettare og blankane enn riukon indre sta

der. Og nypenc — ein heilt spesiell pymit
hcmmgt opp for ein heilt spesiell anledmnng —

dci vcrkar ikkjc naturlege, heller ikkjc kun—
stige, herre overraskandc og selplasscrtc.

Og sa er dci aleine om sin nvperaudc Farge.

Det i’n rikclcg mned klungcmbuskar unna,

attmcd steimigardane kring bocii, langs dci

varme vegane og nedunder dci lune hcrg—

kn:musamic. Stundom s’cks klungcrcn opp

mmli ein mørk eimlem og berre blolTiane slar

ut mellom nalene pa eincren. (Ite pa skje—

ra og holmanc her ved den norske vestkys

ter har klumigeren ft’sta seg i hcrgspi’ekker

og ,lttom store steiner, Somniarsdagemi miar

vi glim fmamom i baten, star dci k’ itl ila ro—

sene mimut (1(1 ivsegm’a berget sunt eit cige ka—
lendemblad i mimimmni’t.

Sa eg har ikkjc flyi mi klummigercmm be in til

meg lurt hcvare den. klumigeren i’n kanskje

uuppdaga som vakkert Imvstolgje, som
amtommvn it stmeif av ei heimnstadkjemisle, [nemt
den er ikkje truga mmmcii enn oss. Nei, ikkje

mimeir enn oss. Sa nar eg har invitert denne

gamle omnstreil ircn i miorsk natur hcim hit,

er det mneir ftr a hcvmrc mneg sjolv. I )cml cg

var da eg sjolv strcifa omkring, den eg ikkjc

har noko imot a veie

Gjennom naturvernloven er

prose fl t av I .mst Li rids- Nu rgc

sikret sotn n,isjonall).mrkcr, lamid—

skapsvernornradcm. n,itum reserva
ter og naturm in ner. Vel og ha,

ner hv,m mcd dc mest en’ miii’ ()4

pr sent? Di’ er vei sa viktige, i m ig

med ,mt dc ikke lm,mr noe vei’n.
Dette er bmkgrunrr’mm
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Disse tomatene er sprøytet inn med et ekstra
gen, for å gjøre dem sunnere og friskere.

Egham (N&M): Genmaten er på full fart inn i norske butikker. Forsker Peter
Bramley ved Universitetet i London har funnet opp tomater som er sunnere

enn dagens. Tomatene kan komme til Norge om et par år.
N&M • Jon Knut Berg

Tomater er ikke akkurat noen ny opp
finnelse, men med Bramleys hjelp skal de
bli sunnere og rodere enn de vii dag finner
i butikkene. 1Jan har spleiset inn et gen i to
matplanten, noe som gir grønnsaken mer
farge og virker forebyggende mot kreft og
hjerteinfarkt.

Stoffet det er snakk om, er karoten, som
allerede finnes i røde grønnsaker og frukt,
som paprika, gulrøtter, tomater og apriko
ser. Det Brarnley har gjort, er å tilføre toma
ten enda mer karoten enn den allerede har.

Bramley er forsker ved Royal Halloway
College i Egham utenfor London. Colleget
er en del av Universitetet i London

Tomaten kan komme på markedet om
et par år — vel å merke hvis forbrukerne er
klare for genmanipulerte tomater.

Selskapet som har hyret Bramley, mat
giganten I Cl, vil gå skrittvis fram for å ven

ne kundene til å spise genmanipulert mat.
Neste år kommer en ketchup på det eng
elske markedet som er basert på genmani
pulerte tomater — riktignok en annen type
enn Bramleys tomat. I Ivis kundene godtar
den nye gen-ketchupen, er det klart for
Bramicys tomater i hyllene.

Tomatene kan også komme i norske hu
tikkhyller, hvis de blir godkjent av myn
dighetene i 111.

Flavr savr

IIJSA finnes allerede en genmanipulertto
mat på markedet, den etterhvert så kjente
flavr savr (srnakshevareren»). Den har ster
kere farge og smak enn de vanlige. Og et
ter det Brarnley har hørt, har tomaten så
langt vært en suksess, på tross av høylydte
protester fra forbruker- og miljoorganisa
sjoner.

Men selv om Bramley flere ganger har
vært i britisk presse med sin tomatnyhet,
har han ikke fått noen protester fra noe
hold — og med god grunn, mener han.

— De genmanipulerte tomatene er helt
ufarlige bade for menneske og miljø. Det
er ingen giftige gener involvert. Karoten
finnes dessuten allerede’ naturlig i flere
grønnsaker og tomater. Vi tilfører bare
mer av det samme som allerede er der, sier
Bramley.

— Men e ikke det tukle med naturen?
— Hva er naturlig? Mennesket har tuklet

med naturen til alle tider. Tomaten var
opprinnelig Liten farge, men mennesket
krysset arter for å gjøre den mer appetitte
lig. I leie jordbruket er i grunnen en tukling
med naturen, sier Bramle som likevel er
forberedt p protester når tomaten er klar
for markedet.
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vesten forsyner seg
grovt av genressurser
fra fattige land.
N&M • Bjørn Sletto

Genteknologi er god forretning i USA.
Den amerikanske legemiddelgiganten Merck

Co. tjener over sju milliarder kroner bare på
ett av de mange naturbaserte hjerteprepara
kne sine.

It gen fra en hittil ukjent tomatart har
gjort amerikanske tomater senere og dermed
tillort industrien 150 millioner i ekstrainn
tektei. Og gener fra flere forskjellige ville hve
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Vil ha merking

Men selv om Bramley hardnakket påstar a
hans gentomat er komplett ufarlig, er han
tilhenger av å merke all geninanipulert mat.

tevarianter danner selve grunnlaget for den
moderne masseproduserte amerikanske hve
ten — og for milliardinntektene fra denne
jordbruksnæringen.

De aller fleste genene som ligger bak de
genmodifiserte plantene og medisinene kom
mer fra land i den tredje verden. Blant annet
var det indianerne i Peru og Mexico som gjen
nom tusenvis av år avlet fram den søte to-
maten og de s kdomsresistente hvetesortene
som nå dyrkes i USA. Og de fleste naturlige
medisinene kommer fra planter som jungel
folk har testet og brukt i århundrer.

Så hvorfor lever disse folkegruppene ennå
i fattigdom? Grunnen er ganske enkel — og
ganske skremmende: Utviklingsland har
ingen andel av fortjenesten fra salget av dis

Tja til merking

EU-kommisjonen vil merke en del av
den genmanipulerte maten.

EU-komrnisjonen har foreslått at
fersk genmanipulert mat, slik som toma
ter og poteter. skal merkes. Når det gjel
der foredlede matvarer, som sauser og
supper, skal varene bare merkes når det er
påvist åpenbare allergifarer. Hvis ikke, er
det ikke nødvendig å merke maten.

Saken skal avgjøres i EU-parlamentet.
Norske myndigheter vil følge det som
blir vedtatt i EU.

Som følge av EØS-avtalen, kan ikke
Norge nekte å importere genmanipulert
mat som er godkjent i EU. Hvis kom
misjonens forslag blir stående, vil det
dermed bety at det i norske hutikkhyller
vil komme en rekke genmanipulerte
matvarer fra Eli i tiden framover uten at
forbrukerne får vite om det. fl

— Det er å være ærlig. Vi skal ikke skju
le for forbrukeren at varene er genmanipu
lerte, sier han.— Men hva er poenget ned merking hvis va—

se genproduktene. All inntekt går til selskapet
som eier patenten på produktet, selv om det
biologiske opphavet ligger i utvikl ingslandet.

— Dette er lovlig ifølge det internasjonale
patentnettverket, men slike selskaper er
egentlig genpirater, sier Hope Shand, f ‘ii
nirigsleder for Rural Advancement Interna
tional.

-Må betale

Det mener også utviklingslandene. De argu
menterer med at åndsverkloven gir dem eien
domsretten til genkoden i DNAet til plante
ne og dyrene som finnes innenfor landets
grenser. I tillegg er disse plantene og dyrene
en naturressurs som ikke kan fjernes uten be
taling, akkurat som gull eller olje.

De fattige landene mener at frø- og medi
sinprodusentene skal betale for retten til å
bruke disse genetiske ressursene, akkurat som
når den norske staten selger blokkonsesjon
og krever skatt på borevirksomheten i Nord
sjøen.

Dette resonnementet er naturlig nok ikke
den internasjonale genindustrien enig i. For
det første argumenterer selskapene med at
uten millioninvesteringene de har gjort i

true hkctk’l er ola rhge
— Merkingen skal ikke være et giftsym

bol, noe som skal skremme forbrukeren.
I ) skal bare være en mwlral opplysning,
slik at forbrukeren selv kan velge. l)et er
helt vanlig i dag at det er innholdsdeklara
sjoner pa matvarene.

Men om Bradley kan forsvare sine geri
loinater, vil han ikke va.’re med pa hva som
he]si av geninanipulerte jordbriiksproduk
ter.

1-lan er meget skeptisk til de geninatti
pulerte rapslroene, som nå er klare fur
rnarkedsløring i 1-uropa. Rapsiroene er
splciset inn med et gen som skal tåle sproy
tegift. I )ertned kan bonden sproyie hele
rapsåkren uten at også rapsen går med.

Men problemet er at genel kan spre seg
til ugressplanter, noe som er meget sann
synlig. Da vil også ugresset bli motsiands—
dyktig mot sproytemiddelet.— Vi kommer inn i en ond sirkel, der sta—
(lig nye typer sproyternidler må las i bnik,
sier llradley.

Genmaten fins allerede

Den nye gentomaten blir ikke den første
genmnaniputerte maten som vil finnes i
norske butikker. lnger I ærevik i Miljøvern
departementet opplyser til NM at både
gi’n man ipulerte soyabønner og rnais aller-

forskning og utvikling, ville disse preparate
ne og plantevariantene aldri sett dagens lys.
Og landene i sør burde forstå bedre enn noen
andre hvor viktig sykdomsfrie, næringsrike og
hardføre matplanter og naturmedisiner er for
kpen mot sult og sykdom. Og sist, men
ià minst: når utviklingslandene innser hvil
ken gullgruve for menneskeheten regnskogen
og jungelen egentlig er, så vil de sette mer inn
på å hevare den for ettertiden.

Sinnene i kok

Det er dette siste argumentet som vanligvis
setter sinnene i kok under internasjonale pa
tent- og bioteknologikonferanser. l.andene i
sør mener at genindustrien slik den fungerer
i dag har den motsatte virkning: I stedet for
å oppmuntre fattige bønder til å bevare regn-
skogen, tvinger de dem til å brenne den ned.
For hvis menneskene i den tredje verden ikke
kan nyte noen som helst økonomiske forde
ler ved å bevare regnskogen som den er, vil
ødeleggelsen fortsette.

Enkelte land har satt ned forbud mot ek
sport av planter; på flyplassen ransakes bag
gene til forskere og turister på vei hjem til Ves

Kan selv miljevernere godta tomater
som er tilført mer av sine egne gener? Noen
typer genmanipulert mat er i orden, mener
Naturvernforbundet.

Den amerikanske tomaten «Flavr savr»,
som ble markedsført for et par år siden,
skapte mye protester over hele verden. Det
var en av de første forbrukervarene som var
genmanipulert og som kunne kjøpes i bu
tikken, i hvert fall i USA.

Argumentene mot var at man ikke skal
tukle med naturen, at når et gen først er ut-
plassert i naturen, er det ufon.itsigbart hva
som vil skje, og genet kan ikke trekkes til
bake igjen — det er irreversibelt.

For eksempel heter det i en lederartikkel

r det svenske tidsskriftet for økologisk land
bruk at «hvis vi ikke vil manipulere pro
duksjonssystemer med diverse kjemiske

ede er godkjent for bruk i mat. Dessuten
blir i’n genendret sikkorisalat godkjent som
m,itingrediens i høst, og rapsen kan bli
godkjent av L LI ldr paske neste år.

Som en klge av l OS—avtalen kan Noi
ge ikke hindre at mat som inneholder dis

metoder, så skal vi naturligvis heller ikke
anvende teknikker som manipulerer selve
de biologiske mekanismene.»

Anne Johanne Bålsrud, Naturvernfor
bundets medlem i den offisielle biotekno
lognemnda, sier at miljobevegelsen ikke
må være dogmatisk i forhold til genmani
pulert mat.

— leg er ikke prinsipiell motstander av all
genteknologisk mat. I Iver sak må vurderes
for seg.

— Hva skal til for at du ville akseptere i’n
,gefl nmanipmilert grønnsak ?

— Kravene til helse og miljø må være
oppfylt. Planten må også ha en samfunns
nytte. I I vis det kommer en genmanipulert
potet sot’n er motstandsdyktig mot tcmrrå
te, er det mulig at jeg ville si ja til den, sier
Baalsrud. fl -

se genmanipulerte varene, blir solgt i nor—
ski’ butikker.

E LI -kommisjonen vurderer ogsa å ak
septere import av genmanipulerte soya
bonner fra USA. l<omnm isjommen t,ir ett av
gjørelse i lopet av et par måneder. E

Miljøbevegelsen ikke bare skeptisk

r
I00

Forsker Peter Bramley ved Universitetet i London bruker avansert
genteknologi for å fikse på tomatene.

— I )et er en liten gruppe mniljovernere
som bruker tolelsesladde argumenter. Men
det er ikke hold i argumncmut’ne, (li’ er lette
å tilbakevise, sier Itram ley.

Stjeler gener
fra de fattige
Legemiddelfirmaer i

-- -—

i—..’ .(

I realiteten kommer nok likevel ikke forsk
ningen til å stoppe opp. lii det er det for mye
som står på spill. En Al DS-medisin, et kreft
preparat som virker eller en hvetesort som
kan vokse i ørkenstrøk kan gi så enorme inn
tekter at forskningsavgifter og royaltier kun
blir som vekslepenger å regne.

Merck betalte sju millioner kroner hvert år
i to år for eneretten til å analysere plante- og
dyreartene som tilhørte et forskningsinstitutt
i Costa Rica. I tillegg vil instituttet få royalti
er for eventuelle ferdige medisiner. Denne av
talen kan komme til å fungere som en inter
nasjonal modell for framtidig genforskning.

Men viktigst er nok likevel den eksplosive
utviklingen i



Enok i gamle hus

Jeg bor i et litt eldre hus (ca. 20 ar)
og ønsker å senke mitt strømfor
bruk, slik at jeg unngår å sløse
energi. Hvordan bør jeg gå frem

( og hvilke endringer gir mest ener
gisparing for pengene?

Her er not’n godt’ tips:
• Slo av lyset i rom dere ikke bruker
• Innetemperatur på maks 21 grader
• Luft kun fem til ti minutter maks

to ganger daglig
• I)usj fremfor a bruke badekaret
• Fj’ll oppvask/vaskemaskin/tørke

trommt’l helt fr start
• Forskll i kaldt vann eller i balje
• Slå av kjøkken vifta etter bruk
• Hyppig avising av kjøleskap og fly-

ser
• Fyr med ved framfor olje pa kalde

dager.
• Sparedyser pa dusj og vannkraner
• Isolere varm tvannstank og -rør

( • Energisparepa’rer
• Energigjerrige elektriske artikler
• Vanelovner med kon trollpanel/ter—

nwstatstyring
• Teinperaturstyringsinstrument
• [Irterniostater, f.eks. til motorvar—

mert’n
• Fa utjårt en Enok—analyse u’ huset, kontakt

tljtt energiverk om det le.
• Lekkasjer i isolasjonen bør fjernes.
• Tetningslister til vinduer og dører er enkel og

billig mote å spare t’nt’igi på.
I Ivis du ønsker a fårbedre huset ditt mer enn

dette kan du investere i alternativ energi, som
soleellepanel på/i taket og tenke på a utbedre de
mer omfattende forbedringene som ENO K—
analysen viser i ditt hus.

Miljomerker på Ieketoy

I Iva betyr det når et produkt er CE-mer
ket? Er dette et slags miljømerke?

M. Holmberg, Skien.

Spesielt på leker og verneutstyr kan vi finne
CE-merket. Det er definitivt ikke noe miljø-
merke, og du bør foreløpig overse det. CE -mer
ket skal på en enkel og grei måte vise at
produktet til] redstiller E Us minstekrav til sik
kerhet. Alle de CE —merkede produktene kan
omsettes fritt i hele EØS-området.

CE-merket er et merke produsentene setter
på vareru’ sine, og sier ikke noe om kvalitet el
ler miljopåvirkning. Mange produsenter ut
nytter ]årbrukern es manglende kunnskap om
merket, og setter på store CE-merker sotn et
salgsfremmende «kvalitetsstempel».

Merket settes på av produsentene uten en
uavhengig godkjennelse og kontroll. Dessver

re tar ikke alle produsenter kravene
like alvorlig, og mange av de merke—
de produktene holder ikke minste-
kravene til CE -merket.

Hva er en katalysator?

Jeg har katalysator på bilen min,
og er litt nysgjerrig på hva den
egentlig inneholder. Kan innhol
det være farlig for mennesker eller
natur?

En bilkatalysator består av en biku—
beliknende, keramisk form som har et
tynt lag med metallet platina. Kata—
lysatoren reduserer mengden av noen
av de helse- og miljoskadelige gasse
ne som finnes i eksosen. Disse om—
dannes til karbondioksyd (CO) og
vann. Katalysatoren gjør ikke bilens
avgasser uskadelige, men fjerner den
delen som skaper lokal forurensning.
Tilbake er CO2, som skaper et glo
balt miljøproblem — drivhuseffekten.

Platina er et metall som ligner gull
og sølv, og det er ikke giftig for men
nesker og miljø. Utvinningen av pla
tina er imidlertid ikke uten proble
mer. Platina er sa sjeldent at det
lønner seg å gjenvinne. Derfor tar
landets bilopphoggere gjerne inn

brukte katalysatorer
Bilimportørenes landsforening arbeider får at

det skal etableres et innsamlingsystem for kata
lysatorertorå ta vare på en begrenset ressurs. Bil
produsentt’ne tenker også pà å motta katalysa—
torer i retur ved utskiftninger på verkstedene.

Dagens bilprodusenter regner med at om få
år vil det være mindre enn ti kilo restavfåll iiar
en bil er hugget opp. Da er det fortsatt pro
duksjon og bruk som skaper in iljoproblemer.
Derfor kan vi starte å trent’ nå: Unngå stnå
kjøring og rushkjøring, gå, bruk sykkel eller
bruk kollektiv! ransport. Del pa kjøring med
kolleger eller andre foreldre.
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VERV FLERE MEDLEMMER TIL
NATURVERNFORBUNDET!

G
jennom å verve medlemmer til
Naturvernforbundet er du med

på å styrke arbeidet for å bevare

hvsrnangfoldet rundt oss. Medlemmer gir

oss flere stemmer for naturvern, bedre

økonomi og mer innflytelse.

Helene
Svarer

LMMEBOK
jJ1(wuIrnLL..Ii11

På denne siden ser du noen av de verve

premiene du kan få. Har du andre

ønsker, så gi oss beskjed. Fyll ut hvilken

premie du ønsker. Vervepremien vil bli

sendt til deg straks de du har vervet har

betalt. Hvis du sparer vervingene, blir de

stående til du velger deg en vervepremie.

i elgskinn. Egen

plass til førerkort og kredittkort.

Verv 3 og lommeboka er din!

High mountain ståltermos, knusfri,

Helene Bank svarer på dine miljosporsmål. Skriv til Natur & Miljø, post
boks 2113 Grünerløkka, 0505 Oslo. Merk konvolutten ‘.Helene Svarer»

veil. pris 260,-

Verv i og termosen er din!

STOREVITYRBOK 4:

Slitesterk tursekk fra

Berghaus som rom

mer 30 - 50 liter.

Eventyr og fabler fra all verdens

land. Stor eventyrsamling fra

Grøndahl med fargerike illustrasjo

Verv 2 og boka er din!

Anatomisk sekk

god pass

form.

Verv4og

sekken er

Kvalitetskniv tra Helle med spesial-herdet

stål og slire av skinn.

NORDES FLORÀ
Det mest komplette oppslagsverket

som finnes. Rikt illustrert og omfat

ter over 2500 arter.

Verv 2 og kniven er din! Verv 5 og oppslagsverket er ditt!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — h... —

Kan sendes
ufrankert

i Norge.

1 5
Adressaten

betaler

portoen

Hovedmedlent Pensjonist El Hovedntedlem El Pensjonist

2
[] Hovedniedlem El Pensjonist

Navn

Adresse

Jeg

ønsker vervepremie:
El Knusfri stå ltermos El Sportskniv

Vervet av:

FEl Hovedmedlem El Pensjonist

Stor eventyrbok

El Tursekk

El Jçg sparer z’ervingene

El Lommebok

El Nordens flora

SVARSENDING
Avtale nr. 109 000/5 Pb.

+‘I NORGES
-‘. NATURVERNFORBUND

Grünerlokka postkontor
0505 OSLO1943
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De fikk et naturreservat i julegave, men frykter at vann-
kraftutbygging kan ta fra dem resten av Tovdalsvassdraget.

N&M • Auciun Garberg
Foto: Bård Løken
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Tovdalsvassdraget er den
siste elva på Sørlandet som
renner fritt fra fjell til sjø.

Her ved bunnen av Rjukanfossen
kan elveleiet bli tørriagt til fordel
for kraftproduksjon.

Tovdalvassdraget er livsnerven i land

skapet fra Austheiene i Setesdaleii til sjøen
ved Kristiansand.

Vi går opp langs elva i gråvær med dusk
regn. Landskapet er kupert, hundrevis av
topper og heier nede i dalen er omkransei

av de bratte dalsidene. Trær og husker

klamrer seg fast i skrentene. lnkelte steder
har (le va’r nødt til å gi tapt fir det glatte
fjellet.

Geir Køien og Arne llor har gått her så
ofte at det virker som om de kjenner hvert
eneste søkk og alle steiner pa stien. De lar
blikket gli over omradet, saumnfarer tretop—
per og dalsokk med blikket, pa jakt etter et
dyr eller en fugl.

I teilandskap kaller de to det bratte land
skapet som hverken er høytjell eller lavland.
Na, sent pa høsten, står lovtrærne nede i (ta
len med kraftige hostfarger. lAter hvert 501T1

vi kommer lenger 01)1) høyden ligger det et
tynt og sprøtt lag med frost på marka.

Geir Koien og Arne Flor har i flere
år jobbet for vern av Tovdalsvass
draget. øvre del av vassdraget er
nå vernet, men nedre del står i
fare for å bli bygd ut.

Det siste frie

Arne Hør er leder for vernegruppa for Tøy
dalsvassdraget og Geir JKøien leder Natur
vernforhundet i Aust—Agder. Sammen har
de jobbet i årevis for å få vernet det siste
vassdraget på Sørlandet som renner fritt fra

fjell til sjø. Vannet strømmer 14 mil fra fjel
lene mellom Austheiene og ‘1ilemark fylke,
ned gjennom Aust—Agder og til utløpet ved
Kristiansand i Vest-Agder.

I )e eneste menneskelige inngrepene i
vassdraget er fra tomnmerfløtingens dager: I
enkelte strekker av elva er det bygd stein
murer for å hindre at tømmeret kilte seg
fmst mot land, og to mnagasiner er bygd i si
deelvene. Magasinene samlet opp vann til
å sende tomrnerstokkene nedover elva,

men den tiden er det slutt på. Nå renner
vannet fritt ned til ‘lbvdalselva.

Storfugl

Plutselig ser i\me en storfugl over tretop
pene oppe i dalen. I lan skjermer brille
glassene mot regndråpene med den ene ar
men og peker med den andre. Trekker opp
en liten kikkert fra jakkelomma og finstil
ler i noen sekunder til fuglen kommer i fo

kus. — Jøss, det var morsomt, sier han og

sender kikkerten over til Geir.
l)e to er betatt av området, og forteller

om utallige turer inn i selve hjertet av mar
ka. Dit vi ikke rekker å gå på noen få timer
en søndag ettermiddag. Men selv en knapp
times marsj fra veien er vi kommet inn i
villmarka, med en smal sti som eneste tegn

etter mennesker.
— Om natta er det sokk mørkt her oppe.

Du hører ikke annet enn trolsk urskogslyd,
langt borte synger en hubro. Stemningen
kan ikke skildres, den må oppleves, sier
Arne 1’lor.

Laksen tilbake?

Tovdalselva går i ville fosser og stryk, men
også rolige strekninger der du kai) sette en
kamto på vannet uten å fole deg tiltnmkket av
rafting. Fisket er godt i hele elva, og til nes
te år skal det kalkes i et forsøk på å få laksen
til å vende tilbake. Mulighetene er her: før
sur nedbør tok knekken på stamnmen, var
‘fovdalselva Norges tredje beste lakseelv.

Vi kommer 01)1) til Rjukanfossen, som

har fått navnet sitt fra røyken som stiger opp
fra fossefallet. 1-ler er vassdragsvernernes

Vil bygge ut
Utbygging av ‘l’ovdalsvassdraget kan
bli nødvendig, mener Aust-Agder
kraftselskap.

— [)en dagen vi har energimangel,
må vi ta flere vassdrag i bruk. Vann-
kraften er ren, den skaper ingen foru
rensning, I Ivis vi en dag finner en bed
re energikilde skal vi føre elva tilbake
til naturen igjen, sier utbyggingssjef
Per Juell Larsen til N & M.

Juell l.arsen sier at kraftselskapet
hadde lagt opp til en svært skånsom
utbygging av vassdraget. Nå har vernet
av øvre del av ‘l’ovdalsvassdraget gjort
en eventuell utbygging langt dyrere
enn tidligere. [)erfor må energiforbru
ket øke før kraftselskapet sender en
søknad om konsesjon på utbygging. 0

regjeringens siste møte tør jul i l).3. Na
turvernerne vet å sette pris på julegaven,
men tror ikke at omradet er reddet ennå.

‘lo tredjedeler iv Tovdalvassdragets ferd
ut mot havet kan bli endret av kraftutbyg

( ging. Gamle planer inneholder i alt ti kraft—
“- verk langs elva, sør for nalurreservatel. Nye

avtaler om krafteksport til Tyskland, Ne
derland og Danmark kan raskt tørke smovet

av krafmverkets gamle papirer og legge vass—
draget i damnmmer og rør. Selskapet Furo
Kraft fikk i høst konsesjon pi eksport av
kraft til 1yskland. In kraftkabel fra Sorlan—
(let til konti ienlei skal settes i drift innen
syv ar. Og flere andme kraftselskap lukter på
muligheten til å eksportere nomsk vannkraft
til Furopa.

Nytt symbol

teinefosserm ved Itirkeland er vassdragsver
nernes nye symbol. Blir utbygging av elva
gjennomført forsvinner fossebruset inn i
en kraftstasjon og elvelopet nedenfor blir
tørt og stumnt.

I Itirkenes komnmmmne og teitstedet Bir—
keland, har stemiTmimgen smnmdd: l’or var fler
tallet i bygda tilhengere av utbygging, nå vil

Fra Teinefossen følger vi elva nedover.
I ler kommer Digeelva ned fra nordvest.
Den renner gjennom et landskap av fosser,

stryk og rolige partier med svære øyer og
nesten stillestående vann, for den når Tov
dalselva ved ltirkeland. I A van nmnagasin på
størrelse med Alta er planlagt lenger oppe i
dalen, og Digeelva forsvinner i tunnel, (ler-

som det blir en utbygging. Også den ka
rakteristiske fossen nederst i Digeelva f’or

vin ner.
— Så lenge Kirkenes kommune nekter (‘fl

utbygging av elva, er det håp. Kommunen
har sterke virkemidler som kan brukes mot
utbyggerne, sier Cci r Køien.

Veiplaner

Geir Køien og Arne Flor har håp om at elva
kami bli vernet for framtiden, mcii tror ikke
at et slikt vedtak kommer av seg selv. De
skal gi kraftkåte politikere og næringsliv en
hard kamp, og har allerede skafft’t seg et
forsprang i kampen ein Tovdalsvassdraget.
Fn planlagt skogsbilvei tvers gjennom den
øvm’e delen av Tovdalsvassdraget er mnidler
tidig stanset av -Miljøverndeparternemitet.
Komnmunene har fått beskjed om å utrede
alternativer til veien. Flor og Køien frykter
at en vei vil fore mned seg hyttehygging og
sterkere press mot omradet. Det endelige
slaget vil sannsyligvis stå våren I 096. 0

gamle symbol og nyvunne seier. Nordfra og

ned til foten av fossen erTovdalselva og om
rådet rundt vernet. Reservatet ble vedtatt på

0

de verne fossene og elva som renner gjen
nom hjertet av kommunen. Og striden om

utbygging eller ikke går på tvers av alle pir
tiskiller. I-ler er fremskrittspartimedlemmet
vassdragsverner, mens S Veren er kraftsosi
alist, og omvendt.

Planene om et kjempemagasin kan drukne Dikeelvas mange stryk og fosser.
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Nå kan avfallet ditt

i bli til noe nyttig.

Ikke kast drikkekartongene dine, for de er en ressurs som kan komme til nytte. Du
løser ikke alle verdens miljøproblemer, men istedenfor at kartongene havner på
søppelfyllingen, kan de heller bli til eggekartonger, konvolutter og kontormateriell.
For at ordningen skal bli en suksess, er vi avhengige av at du bretter kartongene
dine og benytter deg av innsamlingen der du bor.

ITI-I.
j y informerer:

Grønt nummer 800 33 320 er åpnet igjen!
Publikumstjenesten i Utenriksdepartementet (UD) formidler informasjon om
norsk utenrikspolitikk, handeispolitikk og bistandspolitikk. UDs publikums-
tjeneste er betjent mandag—fredag kl. 09.00—15.00.

I)u kan ellers henvende deg personlig til Dokumentasjonssenteret, 7. juni plass 1, eller skrive
til Utenriksdepartementet, Inlormasjonsseksjonen, Postboks 8114 [)ep, 0032 Oslo.

Utenriksdepartementet A-38/95

Odd Arild Olsen

MILlØOVERVÅKING

DU GJØR DE BESTE KJØPENE HOS OSS!

FRETEXELEVATOR
GJENBRUK - RESSURSGJENVINNING - VERDISKAPNING

FOR MENNESKETS OG MILJOETS SKYLD

St. Olavs p1. 3 Oslo 22 20 66 48
Kirkeveien 62 Oslo 22 6920 19
Ullevålsveien 12 Oslo 22 69 91 34
Smalgangen 8 Oslo 22 170547
Ole Deviks vei 20 Oslo 22 65 12 11
Ràdmann Halmrasts vei 2 Sandvika 67 56 8050
Concordiabygget Lillestrom 63 80 07 33
Guliskogen Drammen 32 83 50 44
Engene 13 Drammen 32 837033
øvre Langgt. 50 Tønsberg 33 31 34 49

Åpen for et grønt bank-konsept?
Om du vil gi samfunnsnytten en sjanse, og ikke bare er
opptatt av egennytten, da er du en mulig samarbeids
partner for Cultura. Ditt innskudd på vår miljøkonto (med
lav rente) vil kunne bidra til at vi kan gi rimelige lån til
miljø- og økologiorienterte prosjekter.

Cultura er en selveiende, samfunnsengasjert finans
institusjon med god kapitaldekning og en trygg gjennom
føringsprofil.Ta kontakt for å høre mer om våre spesielle
finansieringsløsninger og regulære banktjenester!

CULTUFA LånQsamvlrkQ
Boks 6800 - St Olavs p1, 0130 Oslo, tlf 2236 1790, fax 2236 1795

For første gang en samlet framstilling av måling,
behandling og systematisering av måledata i miljø
overvåkingen. Godt stikkordregister og over 150
litteraturhenvisninger. 364 sider kr. 365,-

I bokhandelen eller direkte fra

TAPIR FORLAG
TLF. 73598422 • FAX 73598494 • 7005 TRONDHEIM

UNIVERSITETET I TRONDHEIM

RETUR
KART’JNG

I
Returordningen for drikkekartonger
vil etter hvert bli bygget ut over
hele landet. Alle husstander vil få
tilsendt en brosjyre, som forteller
deg hvordan innsamlingen er der
du bor. Hvis det er noe mer du vil
vite, kan du ringe gratis pa grønt
nummer, tlf: 800 31500.

_____________

nsefondet[wxi

Finsefondet skal dele ut et miljøstipendium
på 100.000 kroner i mai 1996!

Finseloiidet er en u.n I tei.g stiftelse etihk’rt i 108$. Gjenilom utdeling .1v arlige stipendier insker

l’ondet a stimulere u’l eiclet I i r et bedre ttiilj . h )nclsmicllene er basert pa en privat gave ( g utgjor

icl:ii.4 ca. .5 millioner Lo wter. I 1090 har styret besluttet at (fet skal utdeles ei slipendium p;i [00.000

kroner. Fondets slyre fl a’et;tr ex i1uerinen. men etter behov vil ekstern koinpelanse trekkes inn. Styret

hest.ir :t Geoig Carll et, tIl. 22 li 00 90, Karl i [ageluncl. til’. 3.3 ,37 [ , Knut iNorman til’. 22

60 0$ 5 og .rild A Ineiti, III’. 60 37 ‘i 10. Iitdelingen av fondets stipendium finner sted mai hvert ar.

Finsefondet er apeni fl r alle privatpers iler, ( )rgaflis;lsjoner eller bedrifter tlled konkt’ete ideer, tiltak

eller prosjekft’r som faller inn under londets formal. l’ottdet er spesielt opptatt av a opplorcli’e til

lokile initiativ hv r 501111 fornuft og pr:ll1 isLe fl sninger pies med nytenkning og cli’isiighet.

lin.sefondet skal prim’’I dekke oinr:ider In or :ltllfre ,stottemicller normalt ikke kan lt’g’i’.s.

i .get .oknidsskjettta taes \ed henvendelse til lotideis sekretariat. Soknaclsf risten er satt til 1. tn:irs

i 000. Ii )ndet betinger seg rappi )rt om result:iten ‘.t ProHeklel tiltaket. eventuelt i fl riu a en

present;tsj( )I1 \ ed en seltet’e iitdeling.
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GAVEBOKEN MED PRESSEDE EKTE BLOMSTER OG EN FRISK DUFT AV EINEROLJE!

“PANORAMA NORGE”
‘‘en mest sanselige og sannsynligvis den vakreste boken du har sett.
..n kjærlighetserklæring til det norske landskapets skjønnhet og dramatikk.
I)enne boken må du som naturelsker oppleve.
Unike panoramahilder av Pal Hermansen, World Wildlife Photographer of the year 1993”

leveres med norsk, engelsk eller tysk tekst fra de fleste bokhandlere, eller fra:

NATUR OG KULTIJRFORLAGET AS, 4440 Tonstad. TIf.: 38 37 03 50.



li med på N&Ms
årlige jule
rebus! Også i
år er det en
C02-fri reise du

foretar fra sofakroken. Ale
ne med nØttebollen eller
sammen med gode venner.
Premiene er flotte bøker!
Turen går til steder som pa en eller an
nen måte har har gjort seg bemerket innen
natur- og iniljovern. Sender du svaret til re
daksjonen innen 10. januar, er du med
i trekningen av tre eksemplarer av Kunn
skapsforlagets Natur og miljoleksi
kon. Merk konvohitten «reiserebus>’. Lyk
ke til!

Vi starter på hjemlige trakter i 0. I-ler
skulle det etter planen stått et atomkraf t

verk dersom visse interesser hadde hitt det
slik de ville. Naturvernforhundet var med
og sørget for at så ikke skjedde. Ved hjelp av

sykkel, en krge og et tog kommer vi oss
til 0. I ler møter vi en meget engasjert stats
råd. I [an forteller at landet hans vil hrby
PVC, og han synes det er fint at folk fra
Norge også er interessert i skadevirkning
ene av tunge miljogifter.

På øya 0 ser vi på skadevirkningene et
ter et oljeutslipp for noen år siden, fi’r vi tar
båten til det lille stedet 0. i 262 uhell gjor
de dette lille stedet kjent pa slutten av åt
titallet. Vi har med oss en hunke «julekort».
I stedet for en vanlig julehilsen star det bare
et ord på dem.

Vi dumper dem i en gedigen postkasse
i 0. For at det skal være en grønn trad i rei
sen vår tar vi na en flytur til 0. Vi niellom
lander i 0, hvor vi ser pa kjente aper og
phikker opp noen engelske kollegaer.

l)et fi,ltes litt rart å kjøpe dansk salami
i , men sånn er verden; ofte mindre enn

vi tror. I lier sala mikjopet og en demon
—

strasjon, flyr vi til landet . lier er isbree- )
ne( ! ) i ferd med å smelte bort, og det har
nylig vart avholdt en konferanse om bio
logisk mangfold her.

Etter en strabasios tur pa øya fikk vi
verken h_’stet tigre eller hodejegere til fil
men, men vi fikk se masse flott regnskog.
Vi reiser nå pa kamerajakt etter en meget
spesiell tilv som ikke bar vært sett pa over
60 år. Dersom den ikke er utdodd kan den
bare finnes i delstaten 00.

I tter at Lilvejakten er ove med magert
resultat, tar vi fly til et helt annet land 00
og overnatter i byen 00. 1-ler var norske
embedsmenn i i ‘)74 lor a skrive under en
internasjonal avtale som sikret bevaringen
av viktige vatmnarker.

Vi fortsetter pa historisk gn.inn mil jopo
husk sett Nærmere bestemt til storbven
00, hvor en viktig protokoll ft)rhapenllmg—
vis hirer til at solkremforbruket gar ned p
sikt. Den ble underskrevet i 1957. Siden vi

først er i dette store landet tar vi turen til
(. delstaten 00, som kanskje ikke kan regnes

som miljohistorisk grunn, men historisk er
den, og det blir dessuten godt mottatt når
vi sier vi er ha Norge.

Dette gir oss en smule hjemlengsel og vi
vender flynesa mot sørlige deler av gamle
landet. I )et er mye å passe på (lei-, ikke
minst i den urorte 00 som Naturvern
fornbundet slåss hardt for.

Vi kjører innom 00 med blandede fø
lelsem’. (runnen til de blandede følelsene
befinner seg i et glassmonter i bygdas bank.
Vi tar et bilde som en eiendig erstatning for
det vi ikke fikk tatt i 00.

Nede ved kysten ligger det lille stedet
00. lier skal det forbrennes spesialavfall
i tiden som kommer. I)et kunne blitt i 0@,
men Naturvern forbu ndet sa nei, sammen
med mange av byens innbyggere. De blan
(lede folelsene gir seg allikevel ikke helt.
Ikke for vi er tilbake på Crf.inerlokka. Der
er det i alle fall laks i 00.

00 Gp’s før dille og inn.

00 Arm t,’r p.oskk..!

00 Få han k’yJderpiantn

O0
Sp,nooord foran
licy vekst og eng m. navn

00 Hund uten lever

00 F F’1k” og postvte:l

00 G’ penede myrt vg tåke

00 Kne s,,k ro, de nu

00 Plan:e on :enk

O0
Jc’cntykke 0, ny

ske’eoska1..o,n :nn’

r

JULAS STORE UTFORDRINE:
I

(

IIi I
N&M • Jens Petter Toldnæs

svar cmed tip )
Vi anbefiiler ‘lanums store rettskrivningsordbok og et godt atlas.

0 Skrent. utnalset sølvtråd og oriks

0 Rekke, l-un:feq’sit ti- t.’ g

0 M>nt og spis omrade

0 Prn»ét, int.org,, svensk salg og ukjent

0 To kalde:

0 Lever stoff foran stemme og ar—nI

0 Bj,ggve’k rot” og asnet

0 Kneemnun—’r’r: -:

ti- ‘0’ snur» og
0 nre:srisI .r ordnkorpe 0:-’ 1”nå

Lever ny:

Navn:

Adresse:

L ‘i neI inn s-e iii in inne i i t) j immu mic, i. r miii. d i iii kmiln$ i i\ tre ni ljoliksik.m
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N&M • Jens Petter Toldnæs (tekst)
og Bard Løken (foto).

I
fjor ble Terje Kronen valgt som sty
releder i Framntidcn i våre hender.
I Jan sa fra seg vervet fordi han også
fikk ansvaret for prosjektet bære-
kraftig fort) ruk og produksjon i Sta

tens forurensningstilsyn (SET). Interesse
ne kra’sjet. Nå er det imidlertid alvor.
Oppsigelsen er levert og Terje Kronen tar
over som generalsekretær i Naturvern-
forbundet etter I)ag Flareide.

Den avtroppendc avdelingsdirektø
ren vrir seg litt når han får det lett om
skrevne tabloidspørsmålet «Når løp
du sist?». Han vil ikke ha det til at
h.n er så forferdelig aktiv lenger.
Men han rører jo litt på seg: En
time hver (lag.

Friidrett har han drevet siden
han var ni år. I øyeblikket er han
44, og løper i veturanklassen for
BUL. Ifølge ham selv har det
aldri vært noe spesielt høyt
nivå på det han gjort. For
uinnvidde vil det si 5. plass

i Holmenkollstaffettcn og
noen tredje- og fjerdeplas
ser i NM på 4x1500 me
ter stafett. Man kan ikke
forlange alt heller.

Terje er fra Vestfold.
Født og oppvokst i
Larvik — akkurat
som Thor Heyer
dahl og IngvarAm
bjørnsen. 1Jan lig
ner ikke så mye
på noen av dem
(kanskje minst
på Tngvar Am
bjørnscn).

Etter endt
sivilingen

iørutdannelse dro
han nemlig tilbake til Larvik,

og ble blant annet formann i Naturvern
forbundets lokallag. Utover det jobbet han
i Framtiden i Vare 1-lender og startet bok

Men han stoppet noe også, nærmere
bestemt et atomkraftverk.

— l)et er kanskje ikke sa mange som hus
ker det, men det var iåktisk litt planer om et
atomnkraftverk i Brunlanes. Vi leide et mi
sjonstelt. I )er viste vi en dansk film som het

«Naturvernforbundet har hele tiden gjort det rette -, men har kanskje vært lite flink til å forklare det til folk. »

1s

Il

0

Stoppet a-kraft

-
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er irriterende.»
«Flere atornkraftverk». I stedet
for inngangspenger tok vi ut
gangspenger. I)et ble en oko
nomisk suksess, og det ble jo
hel ler aldri noe atoinkraftverk
i Brundlanes. Det var en god
tverrpolitisk sak som vi vant
sammen med mange andre.

Men han tapte også. Ferge
leiet til danskebåten ble en re
alitet, selv om Terje fikk arki
tektiegnet et alternativ som

skulle gjøre Larvik til en pene-
re by. Tapte knepent, men det
har han trening i fra friidreuen,
pastår han. Bokkaften eksiste
rer ikke lenger, men det var gøy
å drive butikk så lenge det varte

selv om det var svinaktig van
skelig å pakke inn bøkene.
Etter et par år i Larvik dro han
til Oslo og ble miljøbyrakrat i
Miljøverndepartementet og
SEL’. Det skulle gå 15 år for han
var tilbake i organisasjonen.

Heia Heid
Tidligere har det vært general
sekretæren som har vært Na
turvcrnforbundets mest synlige
profil. Etter at Heidi Sorensen
ble valgt til leder på heltid er
det slutt på det. Nå er det hun
som er fjeset — det har Kronen
ingenting imot.

— Jeg synes det er helt naturlig
at det er den demokratisk valg
te lederen som representerer en
organisasjon. Generalsekretæ
ren ma i stedet være den som
iverksetter ting. Jeg tror ikke det
fører til at jeg blir usynlig.

— 1-Ii’n gleder du deg nu’st til i
ny jobb?

— Utfordringen det blir å få
en så stor organisasjon til å fun
gere sammen. Alle de engasjer
te menneskene utgjør jo en
enorm ressurs.

Ilvilke prioriteringer han
kommer til å foreta vil han ikke
ut med for han sitter i stolen,
men at det er mulig å øke med
lemstallet — det tror han virkelig.
1-lan tror ogsa at Naturvernfor
bundet hele tiden har gjort det

rette, men kanskje vært litt lite
flinke til å forklare det for folk.

— I len irriterer deg mest pa mil
jøfronten

— Stoltenhergs argumenta
sjon om at vi eksporterer mil
jøvern i form av gass. Det er
sagt så ofte at det er i ferd med
å bli en sannhet.

Blomst til DNT

Terje bruker naturen, men han
forbruker den ikke i nevnever
dig grad. Pa spørsmålet om pri
vate iniljosynder får vi lirket ut
av ham et par glassfiberski, samt
det Eiktuni at han kjører litt mye
tog(!) Det var da voldsomt.
Vestfoldnaturen er han spesielt
glad i. Likeledes teltliv i fjellet
sommer og vinter.

— Det blir kanskje litt færre
vinterovernattinger etter hvert,
men det finnes jo mange bra
hytter. Der vil jeg gjerne gi en
hlomst til Den norske turistfor
ening (DNT) som har skjønt
verdien av det litt mer primitive
friluftslivei.

— I.oper eller går du mest pa tur
— er det i det hele tatt mulig å gå
sammen med (leg?

— Jeg skiller mellom det der.
Når jeg går på tur så går jeg, jeg
tilpasser meg andres tempo.

Sladder fra Hydro
Vi måtte gå til «fienden» for å få
noe virkelig sladder om Natur
vernforbundets nye kost. Til en
gammel barndomskamerat
som nå er sjef i 1-lydro. l-lan for
talte om en annen Terje. En Ter
je som ikke bare var raskest pa
sekstimeter’n — han kastet
lengst også. Særlig nied stein.

— Terje pælma ut alle rutene
på garnlehjeminet i Larvik, sa
I lydro-sjefen smilende.

— Terje Kronen... l\Iaturvern
jorbundes nye Knuste han alle

— Jaaa, men du blir nok litt
skuffet na Gamlehjemmet
skulle rives. l)et var ingen gam
le hjemme. E

«Stoltenbergs påstander —— ____9

TRYGT Å VITE

* Spesielt utvalg av SERVIETTER, lys og
lysmansjetter i rnatchende farger.

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

* Seivslukkende lys fra egen Svensk
fabrikk.

* Blomster, potteplanter, huketter, grønne
vekster og kunst ige trær i høy
kvalitetsmessig silke.

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

disposisjon.

For Fest og Vakker Hverdag

Velkommen til Majorstua’s største og
eldste sportsbutikk

Vi fører alt av sportsutstyr og klær
til alle fritidsaktiviteter gjennom hele året

Sigmurid Puuds ftf
Kirkevn. 57, 0368 Oslo

TIf. 22694390-22462505

LI AB

LIAB NORGE AIS,
Postboks 83, N-205 1 JESSHEIM, Norge
Telefon: 63 97 46 00 - Telefax: 63 97 46 20

Trondheim‘‘Havn
Pir-Senteret, 7005 Trondheim

Tlf. 73 52 80 15 • Telefax 73 50 94 80

G

LARVIK PIGMENT
(NORWAY) AS
P0. Box 1281
N-3254 Larvik, Norway
Tel: +47 3318 34 64
Fax:+47 33 18 29 33

0

‘ h

PVC0g miljø -

Å skçlve boken ‘PVC og miljø’ i 1992 tjdnte to
hensikter for Norsk Hydro. For det første var det
med på å forme en viktig dcl av forståelscs
prosessen og dermed forbedre alle sider av vår
egen virksomhet sett i et miljøperspektiv. For det
andre var det en kilde til informasjon for ikke-
spesialister om PVC-prosesser og deres innvirkning
på miljøet. Norsk Hydro presenterer nå en oppføl
ger, kalt ‘PVC og miljø 1995’ som er tilgjengelig ved
henvendelse til:
Norsk Hydro a.s., Petrokjemidivisjonen, N-0240 Oslo.
Tel: 22 43 21 00 eller fax: 22 43 24 44.

v
HYDRO

i

NON-WASTE
TECHNOLOGY -

FOR PROCESS
INDUSTRY

LARVIK
P IGUENT

Originally established in 1948 as a
prodtiction facility for zinc oxide,

Larvik Plgment (Norway) AS began pro
ducing palnt grade zinc dust from sec
ondary zinc already in 1959. The com
pany exports over 90% of its production
to more than 30 markets worldwide.

Environmental Consciousness
from the Start
From the beginning of zinc dust produc
tion in Larvik, emphasis has been fo
cused on quality and on recycling of sec
ondary zinc in the electrically-heated Lar
vik furnace. Special emphasis has been
put on the technology for the cleaning of
all flue gases.

Recycling of secondary zinc means that
Larvik Pigment reduces the risk of zinc
becoming an environmental problem.
This places the company in a unique

position because it has developed an
almost non-polluting process. Not sur
prisingly, the Larvik technology is well
known throughout the world and is today
licensed to the U.K., the U.S.A. and
Australia.

Effectlve Resource lisage

Since all cooling water is recirculated,
good use is made of all resources. In
addition, the company uses hydro-
electric power in production, another
positive factor for the environment.

Pollution Control Compliance
The company’s factory is in full compli
ance with all regulations specified by the
Norwegian State Pollution Control
Authority (SFT) and represents a positive
example in the Scandinavian zinc sector.
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bøker grønn økonomi i praksis? • sjokkerende og lettiestOm naturkreftene • insektenes biologi • 38 norske naturfotografer i én bok

Bærekraftig
økonomi?
STEIN HANSEN, PÀL FØYN JESPEASEN

og ING EBOAG RASMUSSEN

Bærekraftig økonomi

357 sider

Ad Notam Gyldendal 1995

Samlerapporten fra Pmsfr’kt bæn’kraJtig
økonomi foreligger nä som bok. Prosjektet
har hatt som mål å finne ut om radikale
miljøkrav kan oppfylles innenfor akseptab
le økonomiske rammer. Prosjektet er ledet
av Stein Ilansen i Alternativ Lramtid, og
Morges Naturvernforbund har vært initia
tivtaker.

Målet var å lage et alternativ til regje
ringens langtidsprogram der et miljøvenn
lig «parlament» dikterte premissene. Slik
ville organisasjonene møte politikerne
med deres eget verktøy, men med helt an
dre mål.

Radikale miljokrav avvises ofte som ure
alistiske. Og det var heller ikke småtterier
«miljøparlamentet» satte seg fore: Et av må
lene var mellom O og 90 prosent reduser
te utslipp til luft i forhold til forventet vekst
kam til 2030.

Mest verdifull er den delen av boka som
drøfter operasjonalisering av begrepet ba’
rekraft og problemer som fordrer mer de
taljerte sektoranalyser enn det makroøko
nomiske modeller kan gi. Dette gir en fin
oppsummering av nyere økonomisk forsk
ning, blant annet om «grønt» BNI’. Drøf
tingen understreker at enkle svar ikke alltid
er de beste. Utvilsomt et ganske typisk svar
fra forskere, og kanskje ikke så nyttig ver
ken for politikere eller for vanlige miljøin
teresserte.

Det skal ikke stikkes under en stol at
denne delen av boka er vanskelig tilgjen
gelig. I)ei kreves kjennskap til generell øko
nomisk teori for a få godt utbytte av dette
stoffet.

Modell-heregningene er langt mer «pub
I ikumsvetrnlige». Med samme modeller
som regjeringen bruker til å utforme lang
tidsprograinrnet, ser en hvordan fire alter
native varianter virker på økonomi og
miljø. Det forklares greit hva mnodellhereg
ningene gir svar på, og hva de ikke kan si

noe om. For å vurdere graden av hærekraf
tighet må man derfor til med en mer om
fattende analyse.

Selv ikke det strengeste politikk-aherna
tivet kommer i nærheten av de målene
«miljøparlamentet» opprinnelig satte. Det
te skyldes antagelig at en ikke greier å re
dusere energiforbruket med mer enn syv
prosent, mens målet var 50. Det går heller
ikke så bra med økonomien. Mot slutten
av perioden utgjør det offentlige budsjett
underskuddet li prosent av BNP(!). Det
te kommer i første rekke av antagelsen om
at folk jobber mindre, I virkeligheten ville
nok også statens inntekter av oljevirksom
heten bli redusert.

Underlig nok ga forfåtterne ved lanse
ringen av boka inntrykk av at beregningene
viste at en bærekraftig utvikling var mulig in
nenfor rimelige økonomiske rammer. Etter
å ha lest boka er det vanskelig å skjønne
hvordan de får det til. Foruten underskud
det, finitsetter heregningene at folk uten vi
dere skal jobbe mindre. Trenden går den
motsatte veien, delvis fordi kvinnene har
gått ut i arbeid og delvis fordi man vil tjene
mer penger. I Ivorfor og hvordan (lette plut
selig skal snu seg får vi ikke noe svar på.

Alt i alt en grundig bok, som er vel verd
å lese. Den skjemmes imidlertid av at ie
sultatene ikke drøftes i lys av spørsmålene
en stilte seg. I lar forfatterne for stor tiltro til
modellapparatet? Det er ikke rart at mo
deller som er bygd opp for å forklare øko
nomisk utvikling i Norge de siste 30 årene
viser at det er dyrt å snu utviklingen radi
kalt i en miljovennlig retning. Det rare vil
le vært om modellene viste at en slik snu
operasjon ikke kostet noe særlig.

Helt til slutt: l)et er sjelden man ikke
kan finne feil i en referanseliste, men her
har forlaget overgått det meste — mer slurv
skal en lete lenge etter.

Bare lekkert
Naturligvis

140 sider

Norske Naturfotografer 1995

Asbjøm Aaheim

Boken Naturligvis markerer foreningen
Norske Naturfotografers 20-års jubileum.
En typisk «coffee-tahle hook» som det he

ter i norskfattige forlagskretser, en bok som
alltid kan ligge framme.

Norske Naturfotografer vil gjerne vise at
de er noe mer enn skjeggete buskmenn på
jakt etter ((elg i myr». I)et klarer de aldeles
utmerket. Bildene spenner fra Kråke i snø-
vær til Oasebycn Palmyra i Syria.

Disse gutta, for det er 38 gutter det er
snakk om (selv om enkelte av dem er over
80 år), er kunstnere. I)e lager bilder på ko
daklerret med naturen som palett. Glans-
bilder? Joda, men ikke i negativ forstand,
og slettes ikke alltid. Et kassert kjøleskap
som avsløres av snøsmeltingen, er kanskje Ç;
ikke slik vi liker å forestille oss naturen vår,
ikke desto mindre er det slik den av og til er.
En flyttsame som lener seg mot vinden med
noen reinsdyr på slep viser at naturen hel
ler ikke alltid er like lett å samarbeide med.

Likevel klarer ikke Norske Naturfoto
grafer å skjule at de elsker sin palett. Skul
le bare mangle. Boka er befriende fri for
bokstaver. Bildene taler for seg. Papir og
trykkvalitet er nydelig — vi sitter igjen med
bare ett spørsmål; finnes det ingen kvin
nelige naturfotografer i dette landet?

Jens Petter Toldnæs

Kjekt å ha
JONI SEAGER

Miljøatlas

128 sider

Pax/Norges Naturvernforbund

Trenger du et praktisk og håndterlig opp
slagsverk over verdens ressurssituasjon, er
det nye miljoatlaset fra Pax og Norges Na
turvernforbund et godt alternativ.

På bare 128 sider klarer forfatteren Joni
Seager (oversatt og tilrettelagt for norske
forhold av Jon Bjartnes) å streife innom de
fleste viktige miljoemnene: drivhuseffekt,
ato mkraft, vannmangel, avfall, luftforu
rensning og 30 andre emner er presentert
i form av verdenskart.

Visste du for eksempel at det i 1992 var
over 5400 byer i USA som hadde søppel
sortering i hjemmene? Eller at 22 prosent
av Kinas papiravfall ble resirkulert i 1988?

Men her ligger også bokens svakhet.
Med den rivende utviklingen som er i gang
innen for eksempel avfallsområdet, blir det
raskt rimelig uinteressant hvordan situa

sjonen var i Norge eller Madagaskar i 1988
(da landene resirkulerte henholdsvis 26 og
29 prosent av papiravfallet sitt). Boka er
heller ikke pinlig nøyaktig når det gjelder
henvisning til årstall (hva mener Seager
med ><sent 1980-tall»?).

lnnvendingene er imidlertid få i forhold
til den enorme mengden med opplysning-
er som boka rommer, I tillegg til kartpre
sentasjonen har boka korte, skriftlige av
snitt som gir en generell bakgrunn for de
forskjellige miljoproblemene som forfutte
ren presenterer.

0 På 128 sider er det ikke mulig å få med
alle viktige emner. Men de norske utgiver
ne burde i det minste Eitt med et par sider
om satsingen på nye, fornybare energikil
der. Uansett er denne boka et godt og ri
melig oppslagsverk for studenter, miljøak
tivister eller vanlig miljø interesserte, som
ønsker litt flere opplysninger om hvordan
det står til med miljøet vårt.

Sjokkerende
leselig
ANDREW ROBINSON

Natursjokk

304 sider

Grøndahi Dreyer

Ole P. Pedersen

Hvis noen gir deg en 304 siders bok kalt
Natm.irsjokk til jul, bor du gjøre mer enn å
smile høflig og stamme fram et dystert
((takk, den har jeg alltid ønsket meg». l:or

det har du — du visste det bare ikke.
Jeg begynte å lese boka med en viss

skepsis. Var dette billig popula’rvitenskap
uten dybde? Eller engasjerende, lett leseli
ge kapitler om naturgeografi, fundert på
faglig sikkerhet?

Naiursjokk er mest det siste. Boka er
spennende når en overlevende forteller om
hvordan han ble kastet rundt og fram og
tilbake inne i sentrum av en orkan, og
svært interessant når Golfstrømmen be-
skrives.

Boka tar for seg en rekke naturforhold
på jorda: jordskjelv, vulkaner, flommer, tør
ke, havet, atmosfæren og isbreer, for å nev
ne sju. Forfatteren har også lagt til et siste
kapittel om klimaendringer, hvor han tar

opp de globale miljoproblernene som
menneskenes utpining av jordas ressurser
fører til. En viktig avslutning i en ellers ho
vedsakelig naturfaglig orientert bok — pre
sentert på en leitlest og engasjerende måte.

Interessant er også bokas opplisting av
((mennesket og naturen: en kronologi», hvor
oppfinnelser, katastrofer og spesielle hen
delser er registrert. Visste du at historiens ver
ste jordskjelv skjedde i 1556, da 830 000
mennesker omkom i Shansi, Kina?

Boka minner oss også om at menneske
heten har hatt problemer med å lære av
sine feil: «Sammenliknet med hva vårt
land var, er det nå et skjelett av et legeme,
ødelagt av sykdom.» (Platon om avsko
gingen av Attika for 2300 år siden.)

For fagfolk bringer antakelig ikke Natur-
sjokk mye nytt, bortsett fra at boka har sam
let en rekke nyttige faktaopplysninger. Men
de aller fleste som interesserer seg for natur
og
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ning, reproduksjon, utvikling, medisinsk
betydning osv., presentert. Mye interessant
stoff. Insekier har satt sine spor i historien
ved å stoppe savel Napoleon som Pana—
makanalen. L’a 1600-tallet fint franske ki
rurger at skuddsdr grodde raskere dersom
de ble renset ved hjelp av spyfiuelarver —

her er noe for enhver smak.
l)eretter presenteres de forskjellige mil

jøer insekiene lever i, og herunder de for
skjellige artene, eller rettere sagt grupper av
arter. I og med at det finnes omlag 2 000
registrerte insektarter i Norge, sier det seg
selv at dette er den eneste overkommnelige
måten å foreta en slik presentasjon på.
l)en som ønsker en prakibok med flotte
fargebilder blir skuffet. Boka er gjennom
illustrert, men med strektegninger i svart
hvitt. Dette styrker boka Liglig. Insekter er
små og uhyre kompliserte organismer. En
nøyaktig utført strektegning viser som
regel detaljer pa en langt mer forståelig
måte enn et fotografi.

Jens Petter Toldnæs

Mot det uendelige
GORDON FRASER, EGIL LILLESTØL

og INGE SELLEVÅG

Ferden mot det uendelige

— mot løsningen pa universets mystener

144 s.

Grø,dahl Drey<.r

Grøndahi Dreyer har vært flinke til å gi
ut natur- og miljørelaterte bøker i år. 1t’rdeti

mot det uendelige er en naturvitenskapelig
orientert bok, skrevet av to journalister (Sel
levåg og Fraser), sammen med kjerne1ysi-
keren Egil I.illestnl.

I-ler kan du lese om de store spørsmåle
ne naturen og universet stiller oss overfor:
kvamnefysikk er en del av ditt ordforrid for
du er ferdig med boka.

Boka er interessant, men på langt nær så
grundig som et av fbrlagets andre prosjek
ter; Natursjokk. Ferden er kort — bare 144 si
der — og det store formatet gjør boka litt
ub,indterlig. l)en skal vel ikke bare stå til
pynt i hylla? På den annen side: det spørs
om dine venner henger med om du tilfel
dig spor; «har du lest den nye teorien til
Stephen I {awking ?»

Ole P. Pedersen

denne spalten kan alle si sm
mening om aktuelle natur- og
me*r>n. maimv ct og
wdk* nawn. Redonen
kNbdicmilder seg een 14 a fodor
te. tnnsente manu kkr 44w
retwt. çtiy Natur & Ml,
Podbo 2113 G,i4ça.

0505 Osio.

Kan ein realist
vere idealistisk?
Jon Bjartnes rotar rundt i ei begrepsfor
virring som han sjøl har laga i stand. At ein
del av forvirringa er imponert frå Tyskland,
er inga unnskyldning. Tyske kart stemmer
neppe så bra med norsk terreng. Og dci
tyske hegrepa «realistar» og «fundainenta
listane», brukt om fraksjonar i Die Griinen,

er begrep som media brukar meir for å tå
kelegge enn for å avklare. Det er nemleg
«fundamentalistane» som har best dekning
i naturvitskapen for sitt syn. Språkmanipu
lering er eit kjent triks for å oppnå strate

giske debatt- og PR-framgangar.

l-g er ikkjc blind for at det er meinings

skilnader innanfor Norges Naturvernfor

bund. Men eg trur ikkje dci utan vidare er

bundne til motsetninga by/land. Det er
heller ein strid om kor sterkt naturvitska
pane skal vege i forhold til meir emosjonelt
begrunna naturvernargurnent, av typen «vi
likar å vite at det er ulv i norsk natur».

Etter Jon Bjartnes’ ordbruk blir Erik
Bergs artikkel «Skrekk og giu» i siste Na
tur & Miljø ein typisk «idealistisk» artikkel.
Berg overforer der liknande synsmåtar på
internasjonale vernetiltak som eg har brukt
i norsk og internasjonal samanheng bade
i artiklar og i boka JamvektssamJånnet

(1080).
Nå påstår Jon Bjartnes at det ikkje ligg

noka nedvurdering i begrepet «idealistar».
Med andre ord: 1-lan slår opp eit par for
undra (bla?) auge og avviser språkmani
pulering. Dersom begge begrep er «likever

dige», korforvalte ikkje da Bjartnes å snu på
begrepa, og kalle dci tradisjonelle (by-?)
naturvernarane for «idealistar», og ressurs
økologane for «realistar»? Det er faktisk
svært gode grunnar til å gjere nettopp det.
«Bygdenaturvernarane» er svært nøye med
å ha naturvitskapleg dekning for sitt syn på
sel- og kvalfangst, fiske og hausting av ut
marksressursar.

Eg oppfattar faktisk meg sjøl som realist.
Men gjerne som «idealistisk realist». Det går
faktisk an.

Økoturister
på Svalbard

Hartvig Sætra

På bakgrunn av flere reaksjoner og
spørsmål jeg har fått på bakgrunn av utta
lelser jeg kom med til Natur & Miljø 2/95
om turisme på Svalbard, blant annet et le
serinnlegg av Jan Grønseth i Natur & Mil
jø 5/95, finner jeg det riktig å komme med
noen kommentarer. Jeg ønsker forståelig
nok ikke å diskutere aktører, slik Grønseth
gjør.

Jeg kan være enig i at artiklene i Natur
& Miljø 2/95 ga en urettmessig negativ be
skrivelse av dagens turisme på Svalbard, og
at også mine uttalelser lett oppfattes på
samme måte. Jeg er imidlertid av den -

fattiingen at dagens turisme på SvalbaLd i
all hovedsak holder seg til spillereglene og
at virkningene på miljøet er minimale. Det
som har bekymret meg, er hendelser som
må tolkes som tendenser til en turisme vi
ikke bør akseptere på Svalbard. Jeg har i
den tiden jeg var natuvernkonsulent på
Svalbard opplevd både lovbrudd, uheldige
episoder og ikke minst blitt fortalt om epi
soder som er knyttet til utøving av turisme.
Jeg vil imidlertid understreke at dette er av
et lite omfang i forhld til antall turister som
trafikkerer Svalbard. Disse forsøkene ble
enten stoppet av myndighetene før «fød
selen», eller planene ble droppet av andre
årsaker.

Medieoppslag basert på opplysninger
om de få episodene og planer/ønsker om å
sette i gang med turisme som er forenlig
med nødvendige miljøhensyn, har nok bi
dratt til å sette turismen på Svalbard i et

urettmessig negativt lys. Imidlertid tror jeg
nok at det har gitt visse positive effekter for
miljøet at turismen på Svalbard har blitt
vurdert med «argusøyne» og at arbeidet
med forvaltningsplaner har blitt prioritert.
I dag foreligger en l?eiselivsplan for Sval
bard, Forvaltningsplan for turisme og fri
luftsliv og en Stortingsmelding om miljø
vem på Svalbard (nr. 22 1994/95) som alle
setter strenge miljomal for bruken av Sval
bardnatur. Jeg har også registrert at opera
tørene etterhvert viser stort engasjement i å
etablere en tLrisme som følger miljøiuåle
ne. I forbindelse med det Arktiske miljø
vernsamarbemdet er det nettopp gjennom
ført et «case» studium om «ha’rekraftig»
turisme hvor Svalbard ble valgt som ek
sempel. Studiet ble utført av Itjørn Kalteri
bom ved Østlandsforskning og underteg
nede, og en rapport fra arbeidet foreligger
(rapporten vil trolig bli publisert i serien til
Direktoratet for naturforvaltning).

De såkalte kystkrusene rundt Svalbard,
det vil si mindre passasjerskip som trafik
kerer langs kysten og setter i land små. tu
ristgrupper på mange anløpsstedem; driver
ennå av få båter. Volumet er rundt 45 ni
rer og 1—2000 turister på kystkms utenfor
Isfjorden, og av dette går rundt 35 prosent
som turer til østlige deler av Svalbard. Det
gis av operatørene uttrykk for at dette er et
nokså stabilt marked, men med en økning
av de senere år på kanskje fem til ti prosent.
Disse krusene annonseres ofte som såkal
te «økoturer» og det er vel også en kjens
gjerning at mange av turistene ombord er
spesielt opptatt av natur og miljøvern. Vi
må likevel være klar over at selv miljø
verninsteresserte turister utgjør en belast
ning på naturen, og at kystkrusene har et
potensial i seg til å belaste relativt mange
deler av øygruppa, også de mest uberørte
områdene på østsida (les: naturrservate
ne). Det er derfor nødvendig å. holde den
ne turismen på et beskjedent nivå også i
framtida. I)ete nivået må bestemmes ut fra
de miljømnål som er satt.

Når jeg blant annet har uttalt meg kritisk
til kystkmsene, er det ikke et ønske om å
forby kystkrus, men om at disse krusene
spesielt må foregå på en svært varsomn
måte. Jeg har for eksempel registrert at dis
se kmsenes anlopssteder i stor grad går til
fuglekolonier, I iggeplasser for hvalross,

(<gode» ishjørolokaliieter og spennende
kulturminner, og etter hva jeg selv har er-



liv i laga nytt fra Naturvernforbundet

N&M • Frode Pleym

Et hovedmål i Naturvernåret
er å ta vare på det biologiske
mangfoldet, spesielt der folk
bor og arbeider. lier har kom
munene et stort ansvar, og må
ta vare på arter og naturtyper
gjennom bevisst arealpianleg
ging og forvaltning. Norges Na
turvernforhunds hensikt med
konkurransen er å bidra til at
det biologiske mangfoldet iva
retas og naturen går i arv.

Juryene, bestående av folk fra
Naturvernforhundet og miljø
forvakningen, har bedømt kom
munene etter hovedkriteriene
bmk av plan- og bvgningsloverm,
forhold til vernede omrader og
vilje til a ta vare pa n1turarv

Lille store Lardal

— Vi er svært stolte over utnev
nelsen, utbrot ordfører Dagfinn
Gjerden i Lardal da det ble klart
at kommunen hadde blitt kåret
til Vestfolds Naturarvkornrnune.
Lille Lardal er en pionrkom
mune i miljøarheidet i fylket.

i juryens begrunnelse heter
det at Lardal har vist en betyde
lig vilje og evne til i gjennom
føre vern via plan- og byg
o ingsloven, kommunedelpian
for Numedalslågen, regule
ringsplan for Lågendalen fri
luftsmuseumn, fylkesdelplan for
Numnedalslågen. Juryen mener
det står respekt av kommunens
klare holdning og vedtak mot

utbygging av Dalaelva.
— I )et flotte er at viljen gjen—

speiles bade på administrativt
og politisk nivå, mener leder
Tron Mikkelsen i Naturvemfor

bundet i Vestfold. I premie fikk
Lardal et grafisk blad med lun

defuglen som motiv, utført av
kunstneren Kristin Stephansen
Smith.

Flink småby
I Aust-Agder er det Lillesand
som kan smykke seg med titte
len fylkets Naturarvkommune.

Kommunen har blant annet
fattet vedtak hvor man ber Mil
joverndepartcmentet utarbeide
forslag til landskapsvernornrade
for deler av skjærgarden. Lille-
sand har også tatt initiativ til å
etablere Miljoskolen. Målgrup
pen er politikere, kommunens
administrasjon og lærere! elever.
Et resultat er miljodager i Lille-
sand for å fokusere på miljøvern
i hverdagen og arbeidet mot et
bærekraftig lokalsamfunn.

Barr og unge i fokus

Naturvernforbundet iTelemark
gjorde sin egen vn på konkur
ransen. De utfordret samtlige
kommuner til å peke ut fem av
sine naturarvstoltheter, og re
sponsen har vært overveldende.
I leIe 14 av 18 kommuner har
svart på henvendelsen. I skarp
konkurranse med Tinn og Not
odden gikk til slutt Kviteseid av
med seieren.

Kviteseid kommune ba de
yngste innhyggerne om assis
tanse. Skole- og harnehagebarn
har vært med på å plukke ut og
adoptere fem områder. Ogsa or
ganisasjoner, politikere og saks-
be ‘ dlere har engasjert seg
ved å drive lokal opplysnmg
om de viktige naturperlene.

— Det viktigste formålet med
Naturverriåret er at folk, og spe
sielt (le unge, får et forhold til
naturen. l)et har man klart i
Kvite.seid, sier leder Jon Inge
bretsen i N N V ‘telemark i en
kommentar.

Norges Natur
arvkommune

En landsjury hestaende av
Norsk Korn muneforhund,
Kommunenes Sentralforbund,
I )irektoratet for naturforvalt—
ning og Naturvemnforbundet
skal vurdere (le fylkesvise vin
nerne og kåre Norges Naturarv
kommune. D

Vakker
forestilling
Bland Geirr l.ystrups beste vi
ser, ( )ve Rosbaks poetiske
sprell og natmi rf( riograf ‘lore
I fagmans fargesprakende bil
der. Tilsett Naturvernforbun
det i Buskeruds initiativ og
pågangsmot, og rør godt sam
men. La dette stå og godgjore
seg i to år. Resultatet blir en
vakker og tankevekkende fo
restilling det ikke er mulig å få
nok av.

Forestillingen «Best før år
2000 ?» er et bestillingsverk fra
NNV Buskerud i anledning
Naturvernåret 1995, oghand
ler om hvordan menneskene
behandler Moder jord. Vi har
alltid forandret landskapet
rundt oss, men aldri så vold
somt som i det siste hundreå
ret. Er det mulig å fortsette i
samme tempo? Eller skal klo
den med all sin skjønnhet,
mangfold og gru bli åse tilba
ke på som ‘<best for år 2000?»

Lystrup, Røsbak og llag
man kunne presentere en fo
restilling hvor kultur og natur

Ordklammeri
Naturvemforbundet i Østfold har

kommet i ordklammeri med veisje

fen i Østfold. Veisjef Thorleif

Sngbakken misliker sterkt at

N N V Østfoki og Natur og Ung

dom foldet ut et hanner under (len

høytidelige apningen av anleqrjsar.

beidene pa ny El 8 i Indre Østfold.

— Naturvernforhundet trengte

seg pa arrangementet uten å

være invitert, hevder veisjefen.

NNV Østfold pa sin side mener

utspillet smaker av forsøk po å
underti,kke meninger.

Gudstjeneste
Naturvemforbundet i Gran og Gran

prestegjeld samlet fullt hus da de

arrangerte naturverngudstjeneste i
Mariakirken. Prest Kan Lette

Pollestad Høghaug tok utgangs

går hånd i hånd gjennom to
ganger 40 minutter. Måten tri
oen har klart å samkjore
kunstgrenene sine på er im

punkt i hver enkelt av de ti budene.

og viste kontrosten mellom disse

og menneskenes handlinger.

— Gud har gitt oss vernende

rammer om livet. Men menneske

ne har laget sine egne regler.

Derfor har det gått sa ille, sa

Pollestad Høghoug.

Uventet hjelp
I inluttsomradet Folkeparken øn

sker Tromsø kommune å hygge

parkeringsplasser. Na har Natur

vernforbundet i Tromsø fått hjelp av

forlengst avdøde stittsprost Swenrj.

sen i striden med kommunen.

Iherdig «gravearheid har

nemlig bragt for dagen en feste-

kontrakt fra 1911 hvor kirken

stiller vilkar for kommunens bruk

av Folkeparken. Mye tyder pa at

bygging av parkeringsplasser vil

ponerende, og ‘<Best før år
2000?» er vist for fulle hus
både i Oppland, Buskerud og
Telemark.

være i strid med avtalen kommu.

nen inngikk med stiitsprosten.

- Miljoprostitusjon
Leder Halfdan Wnk i Naturvernfor

bundet i Horrlalaarl qar harrit ut

mot det han anser som miljøpros

titusjon fra Kurt Oddekalv og

Norges Miljøvernforbunrl Bak

grunnen er at Arbeiderpartiet i

Bergen gikk i kompaoiskap med

organisasjonen i valgkampen.

Avtalen var at Ortrlekalv skulle

godkjenne APs miljøpolitikk mot

at partiet sendte sine politikere pa

mi!jøkurs hos ham.

— Ingen annen norsk rniljøorga

nisasjon går god for APs miljøpoli

tikk. sier Halfdan Wiik, og under
streker viktigheten av at

miljeorganisasjonene beholder sin
uavhengighet.

FYLKESM ESTERE
Lardal, Lillesand og Kviteseid kan smykke seg med tittelen
«fylkets beste Naturarvkommune». Norges Naturvernforbund
har kåret de fylkesvise vinnerne i årets naturarvkonkurranse.
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Kjøp ikke søppel!

Da jeg var barn, ønsket jeg meg et konduktørsett med
klippetang, busskort og billetter i en holder man kunne
ha rundt halsen. Dessverre fikk jeg det aldri. Og selv om
det nå begynner å bli veldig mange år siden jeg drømte
om dette, så kunne jeg ikke dy meg da jeg så et slikt sett i
butikken her om dagen. Jeg kjøpte det, og gikk gledes
strålende hjem og ga det til barna mine. Vi måtte selvsagt

prøve det ut
med en gang,
men skrekk og
gru, klippetanga
virket ikke. I)en
var nå laget i
plast og ikke av
metall som da
jeg var liten.
Den var skeiv,
og ikke sterk
nok til å klippe

gjennom hillettene. Cår det an? Ilva skal man si om
bedrifter og folk som lager varer som ikke en gang virker
når de er nye? De bruker i hvert fall ikke hodet sitt særlig
godt.

l)enne leken var produsert i et annet land, pakket inn i
flott emballasje, fraktet til importoren i Norge og deretter
til butikken. Tenk på all den energien som går med til en
slik vare, og så virker den ikke, men må hives rett i søpla.
Tror produsentene vi er dumme? 1 lar de ikke noe ansvar
for hvordan vi bruker ressursene våre? Skal vi bruke
ressurser på a lage søppel når søppel blir et stadig større
problem i verden?

Kjenner du deg igjen? Har du opplevd å kjøpe noe
nytt og så virker det ikke, eller det går i stykker med en
gang? La oss bli mer bevisste på det vi kjøpeL Ikke kjøp
søppel selv om det er billig. Og kjøper du noe som går i
stykker med en gang, så gå tilbake til butikken med det
og fa pengene tilbake. Samtidig kan du intervjue dem og
spørre hvorfor de selger sa darlige varer. Intervjuet kan du
prøve å få inn i skoleavisa eller i lokalavisa eller du kan
sende det til oss. Kanskje kan vi skrive mer om det.

Sissel Bugge, Sjefdetektiv

N&M • Magnus Nome

Du har sikkert opplevd fenomenet. Kan
skje kommer bestemoren din med en fin
vannpistol hun har kjøpt på Nille til deg?
Eller tanta di har vært en tur på 1310 og
kommer hjem med en kjempefin Plastpal
mc med »Made in Ilong Kong» på hvert
eneste blad? Med rosa skrift?? Eller er du
kanskje selv den stolte eier av en dorull
holder som har påskriften «ltare på WC får
man fred» som du egenhendig har kjøpt på
City Sjokkpris? g-.

Dette er guiden til den verste møkka du
kan få tak i.

Vi tok en tur til 1310 for å fråtse i nips og
junk. Selv om vi måtte over en ganske høy
mental terskel for å våge oss inn, klarte vi
det til slutt. Tenk om noen kjente oss igjen
og spredde at vi handla på 1310? L)et hadde
vært en katastrofe de-lux! Etter å ha skrapa
sammen masse junk dro vi hjem, i redsel
for at noen skulle legge merke til 131G-po-
sen. Vi kom oss helskinna hjem og begyn
te på testen.

Den store junktesten!

JUNIOR I3AKERY
Pris:20,-kr
Består av: Kremsprøyte, visp

Kommentar: Jaaa! Et hakesett for barn! 0
Rosa plast! Urk... En god kandidat til l3est
i test (Altså i dette tilfelle testens dårligste)
Lillesoster (4): I Iva? Baksete? Bakesettet, ja!
Jeg vet ikke, jeg. Skal jeg sparke
deg i hodet? Fint bakesett!
Kvalitet: Kremsprøyta høyer
seg når man skal bruke den.
Vispen krever mer krefter enn de fleste fl
reåringer har (selv Ingrid klarte det ikke!)
for å gå rundt. Ingenting funker i det hele
tatt!
Varighet: Ingenting overlevde! l:all fra to
meter, og omgang med Ingrid gjorde at alt
ble knust....
Terningkast: 1 (Synd det ikke går å gi lave
re enn I på terningen)

SIIOOTINC ACI’ION PLANE
Pris: 10,-kr
Bestårav: Plastpistol, plastmenn med ving
er som skytes ut

Kommentar: I le 1w. Det var jo litt goy da
sa lenge det varte.
Lillmgtster: Fin ! Den var morsom, men stygg
og raflexete (Ikke spor meg hva det betyr!)

Kvalitet: I )en funka jo. Skjøt et
pai meter. Vingene pa «men
nene» du skyter ui er papp, så
den taler ikke vann. Vingene
(letter av. typisk «endagsleke».

Varighet: Etter fall fra to meter ble fja.’rme—
kanismen herpa. l.illesostertesten resulter
te i avrevne vinger.
i’rningkast: 2

PL.Pl>EltKVl l{N Ner,

Pris: 98,— kr
Kommentar: Stygg pepper— Ckvern som skal se ut som en
gammeldags kaffekvern. «Sta

Evt. innen bet ,Ierlete er plast, skuffen var bare tinn pa, og
Adr”si-e

den var dyr !

LPostnr./st>
(t

1,illeo.ster: Den var stygg!
Kvalitet: Jeg fikk ikke testa om den var tlink

‘l’RUCK SET
Pris, 15,- kr
Kommentar: Disse
plasthilene var i
en gyselig farge!
Lillesoster: Oj, den gikk fra hver
andre!
Varighet: Helt til noen tar på
den! Den er laget i myk plast og
delene er utrolig dårlig festa.
Terningkast: 1

EMEJ{CENCY
1:LASIILIGI IF

Pri.s’. 15,-kr
Kommentar: Denne
så ikke trygg ut
Lillesoster: Æsj, lom

melykter er kjedelige. Jeg vil
ødelegge!
Kvalitet: Den virka faktisk helt
fint, selv om strålen var litt svak.
Varighet: Overlevde faktisk fall
fra 1,5 meter. lra 3 meter ble
den knust. Tror ikke jeg ville
stolt for mye på den.
Ii’rningkast: 3

P 1 I ZZ LE
Pris: 10,- kr
Kommentar: Papp
puslespill i grelle
farger.
Lillesoster: Å, den vil jeg ikke
ødelegge Men den var jo alt
for lett!
Varighet: Så lenge den ikke blir
tygd på, vaska eller revet i styk

ker så holder den fint.
‘Ii’rningkast: 2

l)et finnes utrolig mye dårlige greier rundt
omkring. I)et er jo ikke bra for miljøet, er
irriterende og rett og slett ... arghh ... dritt
(unnskyld uttrykket). Men det var gøy å
teste det!

Blekkulfs Mijodetektiver
Postboks 2113 Grünerlokka, 0505 Oslo

=

til a male pepper, for tannhjulmekanismen
(latt fra hverandre da jeg tok (len ut pa
kjøkkenet!

Varighet : Den (latt som sagt fra hverandre
da jeg tok den opp, men det som var igjen
etter det, klarte vi ikke å odelegge.
h’rttittgkast : I

du lyst til a bli miljodetektiv?
Medlemskap tor 1996 koster 125 kroner. Do far du et velkomstbtev med
teymen ke klistremerker og medlemskort. Medlemmene tar otte nummer
iv Flasle’posten i aret, eg dti sem sender inn denne kupongen. får i tillegg

‘ro supen Bltnkkult-pin med teksten: Vi skal orve jordal

Født

Adresse

Prr’,tsi./ re I

I er>’’ .,ttn under’kntt.

utrankert
Norge Vi

betaler
portoen

-a
SVARSENDING
Avtalenr 152220/21
Blekkulfs
Miljødetektiver

Grunerlekka
Postkontor
0505 Oslo
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På
Polarsirkelsenteret pa Saltfjellet En skulpturbyg

ning landskapet. Bygget med inspirasjon fra

naturen, for a gli ett med den Et bygg som står

utsatt til, skapt for a tale norske værforhold.

Værforhold som krever maksimalt av byggemate

rialene. For arkitekt Odd Aanesen i Bodø var der

for Protan takbelegg av PVC et naturlig valg for
Polarsirkelsenteret. Bitende kulde, stekende var

me, sterkt sollys. Protan har utviklei og tiipasset

takbelegget til nordiske forhold.

Protan takbelegg er et armert PVC-belegg. En
tredel av PVCen som benyttes er resirkulert. Fordi

PVC i bygningsmaterialer har en svært lang leve

tid, opptrer disse produktene svært sjelden som
avfall. Nar takbelegget har tjent sitt formal gjen

nom et langt liv, tar Protan takbelegget i retur for
resirkulering. PVC er derfor akseptert som et mil
jøriktig materiale som ikke bidrar til å pavirke mil

jøet mer negativt enn alternative materialer.

For nærmere opplysninger om PVCs egenskaper

og miljømessige pavirkninger er du velkommen

til å kontakte PVC Forum.

KullNorsk gass
-vårt viktigste bidrag
til et bedre miljø

11960 sto gass for under 1% av energi
forsyningen til husholdninger, kontorer og
forretninger i Vest-Europa. 11994 var gass-
andelen over 34%.

Når gass erstatter kull i fyrkjeler, reduseres
karbondioksid- og nitrogenoksid-utslippene
med rundt 45%. Utslippene av svovel,
partikler, karbonmonoksid og flyktige
organiske komponenter blir nesten
eliminert.

Når gass erstatter kull i kraftproduksjon,
blir utslippsreduksjonene enda større.

Foto: Husmo-toto

Norges

Gass

tak...

II

t1ÆHI’iGS- OG EIÆI{CI

I departementet

0

Dette er medlemsbedriftene i PVC Forum:

ABB Kabe/AS
Mabo AS
Renolit Norge AS

Akzo Nobel Chemicals AS
Norsk Hydro a.s.
Shell Chemicals Europe

AlcteI Kabel Norge AS
Protan AS
Wilh. Willumsen AS

pV’c
FORUM

Postboks 2724

St.Hanshaugen, 0131 Oslo

Dynoplast Alesund
Rieber & Son AlS

Abon nement:
Telefon 67 11 91 00

I Færre fusjoner
Et av målene med energiloven var færre energiverk. En ny under

søkelse viser at etter at loven kom, tok fusjonene slutt.



lesernes galleri
Neste frist for å sende inn bilder til Lesernes galleri er 20. desem

ber. Send inntil fem lysbilder. Alle bilder må merkes med fotogra

fens navn. Samtlige bilder blir returnert. Skriv gjerne en tittel i bil

det. De utvalgte forngrafene får tilsendt en rød Bergans ryggsekk 33

liter.

Bildene sendes til:
Natur & Miljø
Postboks 2113 Grünerløkka
0505 Oslo

Merk konvolutten «lesernes galleri».

Monument på Sunndalsora
SVEIN ROGER IVARSEN, Molde

TOR HÅBY, Brandval
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G-BLAD Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
Rei uradresse:
Natur & Miljø
Boks 2113 Grünerløkka 0505 Oslo
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