


Aksjoner og medie
oppslag er blant

midlene som skal
skaDe Norge en ny

generasjon
miljøvernere, mener

leder-trioen i Natur og
Ungdom. Fra venstre
ser vi Man! Nyborg,

Marianne Gjørv og
Kristin Asdal.

En
ny
generasjon

miljøvernere
— Natur og Ungdom har vaktbikkjer

over hele Iandet, som av og til må
aksjonere for å nå gjennom muren

av byråkrati og tomt
politikerprat. Våre

arbeidsmetoder er allsidige,
og vår fremste oppgave er å

utdanne en ny generasjon
miljøvernere, ariaiine er

sier Trondheimsjenta soiii nylig fikk

Marianne fornyet tillit som leder Natur og

Gjørv (21). Ungdom av organisasjonens
landsmøte. Med seg i toppledel
sen fikk hun Marit Nyhorg fra Ås
og Kristin Asdal fra Arendal.

— Mediene er viktige i miljø—
debatten både soiii informa—

sjonskanal og som pressmiddel.
Medieoppslag gjor det lettere å få
ting til å skje. Men vi må huske at
masseiiiecliene er et middel og
ikke et imil, fremholder Kristin
Asd,l.

I )et giir ikke an å tilkalle
aviser og I)agsrevy i alle sammen-
henger, sier hun.

Stor medlemsøkning

4001) medlemmer. Vi reiste mye,
og har blant annet fått større
aktivitet i Nord-Norge — noe som
virkelig trengs. Hadde Rana1or-
den ligget i Sør-Norge, hadde
Akersgata slått alarm til Love
bakken for mange år siden. Det
samiimne gjelder for situasjonen i
I a mcii tshavet, sier Marianne.

Naturvernforbundets Ba
rentshavutvalg har gjort en kjem
pejobb. Men hvis Bente Aasjord
fortsatt skal holde koken, trengs
det større aktivitet og støtte i alle
de tre nordligste fylkene, sier hun.

«Nixnox»
«Nixnox» og kloakk blir de to
hovedsakene for Natur og Ung
dom i 1988. «Nixnox» er en kam
panje som organisasjonen har satt
i gang for å fokusere på utslippet
av nitrogenoksyder. Ved siden av
svoveldioksydene er disse stoffe
ne blant hovedårsakene til sur
nedbør. Nitrogenoksyder har
hittil fått forholdsvis liten opp
merksomhet, men sist høst fore
slo FNs økonomiske kommisjon
for Europa (ECE) at utslippet av
slike stoffer skal reduseres med
30 prosent innen 1993.

— Dessverre har norske miljø
vernmyndigheter med statsråd
Sissel Rønbeck i spissen vært
med på å blokkere forslaget om
en 30 prosents reduksjon. I stedet
har Norge gått inn for et forslag
om en fastfrysing av utslippene på
1990-nivå. Rønbeck sier blant

annet at Norge ikke kan love noe
internasjonalt, som vi ikke er
sikre på å kunne følge opp nasjo
nalt. Denne begrunnelsen setter
«foregangslandet» Norge i et noe
merkelig lys, sier Marianne. Hun
mener at miljøvernministeren er
flink til å prate og til å foreslå
handlingspianer, men at hun
glemmer at planer må følges opp
med penger og konkret handling.

Kloakk
Kloakk er et problem som det
hittil har blitt fokusert for lite på,
mener jentene i Natur og
Ungdom.

— Faktum er at 70 prosent av
all kloakk i Norge går urenset ut i
vassdragene eller havet, påpeker
Marit Nyborg.

— Vår viktigste oppgave blir å få
politikerne rundt omkring til å
forstå at problemet med kloakk
også må tas alvorlig. Mange sier
at «kloakk kan da ikke være så
farlig, det er jo naturlig». Men når
kloakken kommer i store nok
porsjoner, er den ikke så naturlig
lenger. Kloakkutslipp har ikke
bare lokale skadevirkninger, men
fører til økt algevekst blant annet
i Skagerrak. Et annet viktig pro
blem er at mange renseanlegg
som er bygget rundt i landet ikke
fungerer. Dessuten slippes det en
god del kjemikalier og miljøgifter
ut i kloakken som vi ikke kjenner
til, sier Marit Nyborg.
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Hva om vi
gjorde
noe?

redag 4. mars fylte det
reorganiserte Norges Naturvernforbund 25 år. Ved
slike anledninger er det på sin plass med et
tilbakeblikk, og da ikke bare på oss selv, men på
omverdenen — vårt oppvekstmiljø, så å si. Og det vi
ser der gir dessverre liten grunn til festta ler. For ting
har utviklet seg fort i negativ og tregt i positiv retning.

Vi fikk det europeiske naturvernåret i 1970,
Menton-erklæringen i 1971 og FNs miljøvern
konferanse i Stockholm i 1972. IUCN, UNEP og
WWF la frem en ((Verdens naturvernstrategi» i 1980
og FN en «Verdenspakt om naturen» i 1982. Og nå er
det ett år siden vi fikk Brundtlandkommisjonens
rapport. Gjennom alle rapporter har budskapet lydt:
Krisen er overhengende og vi krever stans i
teknologiske innovasjoner som ikke er av avgjørende
betydning for at menneskene skal overleve, redusert
ressursuttak, redusert forurensning, redusert
energibruk etc. Men hva skjer?

Når Brundtiand-regjeringen prioriterer fem
satsingsområder for forskningen, er fire av disse
knyttet til nasjonal økonomisk vekst og
konkurranseevne. Og energiforbruket skal øke. Derfor
skal Breheimen demmes opp. Derfor planlegges det
også gasskraftverk — og kan hende et par rapporter
som for n’te gang forteller at vi må redusere
luftforurensingene. — For vår rene samvittighets
skyld?

Men nå tror vi Norges Naturvernfobund har lært
leksa si. Etter å ha holdt det gående med de riktige
ordene i 25 år, har mange mistet tilstrekkelig med
illusjoner og tålmodighet til å innse at nå er det bare
handlingen som gjenstår. Med ord har vi drevet
politikerne til de riktige ordene. Med handling må det
nye, utålmodige NNV drive politikere til handling.

Tekst og foto:
Arne D.
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sasjon i vekst, I fjor fikk vi 30 nye
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strategi. Det legges stor vekt på
øyeblikkelig handling på de felter
hvor det er mulig å komme igang.
Man kan også ane en engstelse
for å vie mer tid på spørsmål, tvil,
krav om bedre undersøkelser,
særlig av de meget vanskelige
spørsmål man finner i premiss
grunnlaget for kommisjonen.
Rapporten er blitt et pragmatisk
og internasjonalt minste felles
multiplum på linje med mennes
kerettserklæringen, og som sådan
nødvendig og viktig.

Rapportens faglige
grunnlag
Gro-kommisjonens rapport byg
ger, naturlig nok, i alt vesentlig på
forskningsbidrag fra ulike na
turvitenskaper og på kvantifiser
bar samfunnsforskning som
sosialøkonomi og demografi. Der
er få spor av det man kan kalle
de kvalitativt orienterte kultur- og
samfunnsfag, fag med ambisjoner
om «generalisme». Dette har
minst to naturlige grunner.

For det første er det nettopp
den sektororienterte forskning
som kan bringe de mest entydige
resultater, både i form av for
ståelse og i form av anvendte/
teknologiske resultater. Disse
resultater er jo nettopp de viktige
styringskrefter som akselerer
kultur- og samfunnsutviklingen
på godt og vondt.

Den andre grunn til Gro-kom
misjonens noe ensidige forank
ring i naturvitenskap og sosi
aløkonomi er at kommisjonen
stort sett har bestått av politikere.
Og politikerrollen er den eneste
fullt ut aksepterte generalist-rolle
i spesialiseringens tidsalder. Hel
hetsperspektiv, tverrfaglig til
nærming, verdipremisser og mål
formuleringer ansees i vår politis
ke kultur som «ikke-viten
skapelige» eller i det minste
marginale. «Generalisme», tverr
og flerfaglighet er bestrebelser
som i vårt vitenskapelige miljø
har trange kår.

Gro-kommisjonens rapport
bygger på tre typer premisser som
gis ulik tyngde i den rekkefølge
jeg nå skal presentere dem. Først
har vi det man kan kalle sek
torfagenes kunnskaper og prog
noser. For eksempel kjemiens
innsikt i giftstoffopplagring. Om
denne type premisser er det rela
tivt stor enighet. Neste type pre
miss er det jeg kaller moderne
politikeres felles oppfatninger
om utvikling. Her er uenigheten
større, og det man ikke har skjo
vet under teppet, får derfor en
grad av generalitet som tildekker
store problemfelt. Den tredje
premisstype er hva man kan kalle
de myke/kvalitative kultur- og
samtunnsvitenskapers innsikter
og problemforståelse. På dette
feltet er uenigheten og usikkerhe
ten stor. Men en del innsikter fra
disse fagområder begrunner skep
sis til premiss nr. to og dermed til
det realistiske i kommisjonens
anbefalinger.

Buskmennene har
seks-timersdag
Blant de «myke» samfunnsfag har
antropologien den lengste tradi
sjon for å innlemme det økologis
ke perspektiv i sine kulturteore
tiske analyser. Antropologiens
hovedbidrag til vår forståelse av
samfunn og kultur har bestått i å
vise den enorme formrikdom som
fortsatt eksisterer om vi anlegger
et globalt perspektiv. Samtidig
har man maktet å avlive en del
gale oppfatninger, eller myter om
«de primitive», «naturfolk» osv.
En slik myte er at forhistoriske
folkeslag og de stadig eksisteren
de jeger- og sankerfolk levde i en
konstant kamp for å overleve. En
rekke tidsstudier og kaloriregn
skap fra ulike sosio-okonomiske
tilpasninger viser snarere det
motsatte. F.eks. bruker folk i
jeger- og sankerkulturer sjelden
over 6 timer pr. dag for å vedlike
holde sin livsform. Her finnes
med andre ord ganske mye fritid.
Marshall Sahlins har karakterisert
slike samfunn som «The Original
Affluent Society» (Sahlins, M.
1972). Marvin Harris hevder at
det moderne industrisamfunns
økende fritid ennå ikke har tatt
igjen buskmennenes, selv om det
representerer en forbedring fra
industrialismens barndom da
voksne og barn arbeidet dobbelt
så lenge som buskmennene, og
trolig med mindre tilfredshets
grad. (Harris, M. 1971). Vi ser
også at lederskiktene i moderne
organisasjoner og bedrifter har en
samlet arbeidstid som stadig øker.
Legger vi reisetiden til for vanlige

arbeidere er det mange som i dag
har lengre arbeidstid enn busk
mennene. Marvin Harris har
karakterisert dette som en av
utviklingens mange paradokser.
Sammenligninger av denne art
viser at våre forestillinger om
kulturutviklingen som en jevn,
lineær kvalitativ fremgang, er
altfor enkel.

Kommisjonen:
«Vest er best»
Studiet av forandring og utvikling
har stått sentralt i den antropolo
giske forskningstradisjon. I en
lang periode var evolusjonismen
det helt dominerende paradigme.
I sin sosialdarwinistiske form,
mest klart artikulert av Herbert
Spencer, var dette en kulturteori
som i korthet gikk ut på følgende:
Den vestlige samfunnsform, med
sin teknologi, sine sosiale institu
sjoner og religiøse forståelsesmåte
var den ypperste menneskefrem
bringelse, og denne kulturteori
legitimerte Vestens kulturelle
ekspansjon. Denne form for
evolusjonisme er imidlertid ikke å
finne i dagens forskningsfront. De
fleste kulturforskere vil hevde at
den har mer av mytens karakter.

Til tross for dette er min første
påstand at denne form for kultur-
og utviklingsteori er så solid
innplantet i vestlig allmenn
dannelse at den fortsatt ligger til
grunn for det meste av vår politis
ke handling — selv om vi retorisk
tar avstand fra den.

Min annen påstand er at Gro-
kommisjonen avspeiler lignende
forestillinger. I hvert fall har den
et ureflektert forhold til slike
grunnleggende kulturteoretiske
premisser. Etter min oppfatning
er det således et stort behov for
en satsing på grunnforsking
omkring kulturteori og utvik
lingsteori i et globalt perspektiv.

Myten om «de lykkelige
innfødte»
En motsatt myte — den etno
romantiske — om «de lykkelige
innfødte» og hvor mye de har å
lære oss om okologisk forståelse,
balanse og naturrespekt, må også
tas med mange klyper salt. I
Gro-rapportens omtale av urbe
folkninger, som vi skal komme
tilbake til, er det en snev av
denne myte. I slike samfunn har
den demografiske og økologiske
balanse ofte vært opprettholdt
med metoder som for oss synes
uakseptable. Antropologer har
forsøkt å forklare både kanniba
lisme, menneskeofring og barne
mord blant nomadiske jegere i et
øko-balanseperspektiv. Muligens

er ikke slike strategier mer mo
ralsk uakseptable enn den rolle
rustningsindustri og krig spiller
for vedlikehold av moderne øko
nomiske systemer og utfordring
til vitenskapelig forskning. Vi
legitimerer ofte militær forskning
ved å vise til de gode bivirkninger
for sivile formål.

Man kan finne en del eksemp
ler på «tradisjonelle samfunn»
med en klar forståelse av sitt eget
forhold til naturgrunnlaget, om
krav til vern og balanse, og med
en korresponderende religion.
I naturvernmiljoer vises til uttal
elser av indianerhovdinger, eller
til antropologiske analyser fra
New Guinea der man har forsøkt
å se de små samfunns rituelle års
syklus som en religiøs styrings
kraft for øko-balanse (Rapport, R.
1967). Kristne politiske partier i
Vesten mener å finne i Bibelen en
lignende okologisk formaning
uttrykt i stikkordet «forvalter
ansvar». Dette fortolkes i dag
som en påminnelse om nødven
digheten av å spare på ressursene,
ikke som en oppfordring til, på
kapitalistisk vis, å «forvalte sitt
pund». Det var den forståelse
Weber påstod var typisk for pro
testantismen. Arne Næss’ økosofi
kan kanskje sees som et forsøk
på å konstruere en kosmologi for
det moderne sekulære samfunn.

Mennesket som
grensesprenger
Målt med det moderne samfunns
forandringshastighet fortoner de
fleste tidligere samfunnsdannelser
seg som relativt stabile. Men dette
må ikke tilslore det forhold at
menneskesamfunn til alle tider
har sprengt de grenser som natur-
grunnlaget satte i utgangspunktet.
Det er menneskets adelsmerke å
sette seg ut over naturen. Tilrane
seg stadig nye ressurser og gjen
nom teknologi- og organisa
sjonsutvikling omforme stadig
større energimender pr. capita til
ytterligere produksjon, konsum,
varmetap og annen form for
forurensning.

Den amerikanske antropolo
gen Leslie White utviklet en mer
generell kulturteori allerede på
1940-tallet der han viste til den
klare sammenheng mellom kultu
rell utvikling i betydningen øken
de kompleksitet og økende ener
giuttak pr. hode. Han bruker den
biologiske evolusjon som metafor
for kulturutviklingen. På samme
måte som man i dyreriket får et
økende energitap ettersom man
kommer høyere opp i nærings.
pyramiden, får man et lignende
energitap med økende kulturell

Gro-rapporten og

forskningen

Det skjuler seg mye uklarhet,
uenighet og faglige problemer bak Brundtiand
kommisjon ens blanke fasade, hevder

_______

professor Arne Martin Klausen i denne
artikkelen. Klausen kritiserer svake punkter i kommi

sjonens rapport fra et kultur- og samfunnsvitenskapelig
ståsted. Hans kritikk er av vesentlig interesse for den

som vil drøfte natur- og miljøvern i et vidt perspektiv,

_______

ro-kom
misjonens rapport er et politisk
dokument, ilcke en forsknings
rapport. Derfor understreker den
det man er enige om av situa
sjonsbeskrivelse, målsetting og

Tekst:
Arne Martin
Klausen



kompleksitet. Han går så langt
som å si at det strider mot den 2.
termodynamiske lov å tro at man
skal kunne få til en kulturutvik
ung uten økende energikonsum
med tilhørende energitap, og
forurensning eller som han også
sier, økende entropi.

Konflikt mellom vekst,
vern og verdier
White ser på teknologi og kultur
som menneskets verktøy i kam
pen for å overleve. Kulturelle og
ideologiske normer blir i dette
perspektivet underlagt den
samme forandring som natur-
grunnlag og ervervsformer. Man
kan i dette perspektivet vanskelig
tenke seg absolutte verdier skjer
met og adskilt. Man kan således
ikke lage «verdi-reservater» for
truede verdier som man gjør for
dyrearter og urbefolkninger. En
utviklingsoptimisme basert på
denne kulturteori må muligens
innebære at vi aksepterer både
utstrakt bruk av geneteknologi og
andre dramtiske utvidelser av
teknologisk manipulasjon som
idag står i kontrast til det vi opp
fatter som grunnleggende verdier.

Dersom denne kulturteori har
noe for seg, representerer den en
alvorlig utfordring til Gro-kommi
sjonens optimisme. Det er trolig
langt vanskeligere å kombinere
økonomisk vekst i et globalt
perspektiv med noe som kan
minne om en tilsvarende global
øko-balanse, samtidig som vi vil
skjerme nåværende verdier som
individuell frihet, demokratiske

investere ressurser på å få bedre
innsikt i dem. Vi må konsentrere
oss om de mer handterlige pro
blemer som rapporten reiser og
som det er håp om å finne løs
ninger på innen rimelig tid.

Gro-rapporten og
forholdet i-land/u-land
Sentralt i Gro-kommisjonen står
forholdet mellom i-land og
u-land. Siden 1960-årene har
sosiologer og sosialantropologer —

og i noen forskningsmiljøer også
sosialokonomer — arbeidet syste
matisk for å forstå forholdet
mellom de velstående land og de
fattige. Man kan si at den før
omtalte evolusjonistiske kul
turforståelse har fått sin parallell i
en moderniseringsteori om for
holdet u-land/i-land. Den går ut
på — for å bruke en metafor fra
idretten — at vi alle deltar i et
velstandskappløp der alle en gang
skal nå det samme mål. Vii den
vestlige verden er kommet lengst
og løper fortest og vår dyktighet
stimulerer de som løper langsom
mere til å få opp farten. I noen
tilfelle kan vi til og med stanse litt
opp og dra de andre med oss i
form av offentlig og privat bi
stand. Vår fremgang har ingenting
med de andres relative stagnasjon
å gjøre. Det kan ikke herske tvil
om at denne synsmåte er den
dominerende i allmenndannelsen
og langt på vei dominerer også de
politiske ideologier og private
maktsentra.

Kontrasten til dette synspunk
tet ble på 60-tallet lansert under

røtter, men ble på 60-tallet domi
nerende blant sosiologer, sosi
alantropologer og toneangivende
økonomer fra den tredje verden.

«Vi først — og dere etter»
I dag synes det som denne grunn
lagsdebatten er nesten forstum
met, og de alternative forståelses
måter som det er tilløp til, virker
ikke mer overbevisende enn de to
yttersynspunkter. Gro-kommisjo
nens beskrivelse av forholdet
mellom i-land og u-land har få
eksplisitte referanser til denne
viktige fagdebatt. Det er mitt
inntrykk at kommisjonens situa
sjonsbeskrivelse er på linje med
en avhengighetsteoretisk tanke
gang. Årsakstenkningen og stra
tegiforslagene derimot er mest i
tråd med en moderniseringsteore
tisk tankegang. Dersom man kan
tenke seg en fortsatt økonomisk
vekst i de industrialiserte land for
at et overskudd skal pløyes til
bake til u-hjelpsbistand — har
man uten overbevisende argu
mentasjon avvist avhengighetsteo
riene. Når man dessuten legger så
stor vekt på å peke på fattigdom
som en miljøtrussel, og ikke
rikdommen og den industrialiser
te verden som primærfaktor i
miljøtrusselen, er dette et reson
nement helt i tråd med moderni
seringsteori.

Det er således min mening at
den tverrfaglige samfunnsforsk
ning så snart som mulig må vekke
til live dabatten om modernise
ringsteori versus avhengighets
teori og — om mulig — med langt
større ressurser og vitenskapelig
skarpsinn trenge dypere ned i
dette overmåte viktige problem-
felt.

Gro-rapporten og
urbefolkninger
«Urbefolkninger og stammefolk
vil trenge spesiell oppmerksom
het. De økonomiske kreftene i
utviklingen bryter opp deres
tradisjonelle livsstil — en livsstil
som kan lære moderne samfunn
mye om forvaltning av ressurser i
sammensatte økosystemer i sko
ger, fjell og tørre områder», heter
det i Gro-kommisjonens rapport.
(s. 20).

Man kan overfor de svakeste
blant de svake forfølge det samme
resonnement som vi gjorde i
foregående avsnitt, og kanskje
med enda større rett. Overalt
hvor vi har urbefolkninger og mer
marginale tilpasninger som noma
der, jegere og sankere, ser vi
tydeligere enn noe annet sted
hvordan modernisering og øko
nomiske krav til effektivitet og

rentabilitet sjelden har skånet
slike svake gruppers tradisjonelle
rettigheter og sikret dem råderett
over land og andre ressurser. Og
det hersker på ingen måte enighet
om at urbefolkningen trenger
spesiell oppmerksomhet. I de
fleste områder der det eksisterer
problemer av denne art er det
sterke krefter som er villig til å se
på urbefolkningenes rettigheter
og kulturform som så marginale
at de må kunne ofres på utviklin
gens alter. Ikke minst ser vi at de
nye nasjoner på ingen måte be
handler sine marginale kultur- og
samfunnsvarianter mer skånsomt
enn den gang trusselen kom fra
kolonimaktene og andre «sivili
serende» utviklingsforsøk. De
data vi har om marginale folke
gruppers skjebne støtter heller
ikke særlig sterkt opp under en
moderniseringsteoretisk for
ståelse.

Vis à vis urbefolkninger og
deres krav har antropologer i
mange tilfeller kunnet fungere
som mellommenn og forhandlere.
Innenfor menneskerettsforsknin
gen har man også forsøkt å løse
det vanskelige problem som ligger
i det at urbefolkningsproblem
oppfattes som indre anliggende
og derfor vanskelig kan behand
les utenfra. Det kan neppe være
tvil om at urbefolknings- og mi
noritetsproblem er et av de tema
er i Gro-kommisjonens innstilling
som er minst problematisert og
dermed får uttalelsene om dette
mest preg av velmente manifester.

Noen påstander under
lupen
I det følgende skal jeg ta for meg
noen sitater fra Gro-rapporten
som jeg mener er tvilsomme og
problematiske påstander, og la
dem danne utgangspunkt for hvor
jeg mener det trengs mer forsk
ningsinnsats.

Den virkelige verden, hvor
økonomiske og økologiske syste
mer er knyttet sammen, vil ikke
forandre seg. Det er politikken
og de berørte institusjonene som
må forandres (s. 19).

Vi har forsøkt å blinke ut
noen utviklingslinjer som peker
framover. Men ingenting kan
erstatte utviklingen i seg selv (s.
223).

Artenes mangfold er nødven
dig for at økosystemer og bio
sfæren som helhet skal funksjo
nere normalt (s. 21).

Disse sitatene synes jeg vitner
om uklarhet når det gjelder hva
man mener med virkelighet,
utvikling, forandring og ikke
minst hva som er økologisk nor

malt i forbindelse med mennes
kesamfunn. Disse begreper og
dimensjoner som man skulle
forvente brukt med stor presisjon
i en rapport av denne art, er
høyst uklare. Og det er ganske
mye av denne form for uklarhet i
rapporten.

Mennesket har mulighet til å
gjøre utviklingen bærekraftig
(s. 18).

Som før nevnt er dette det
premiss og den påstand som hele
rapporten er basert på, og det er
her det må settes inn en lignende
avklaring av hva det egentlig
innebærer. Dette krever som
allerede nevnt en satsing på en ny
form for kulturteoretisk grunn-
forskning.

Gro-kommisjonens formann er
blitt kritisert for at hun som poli
tisk leder på hjemmebane ikke
tilstrekkelig har feiet for egen dør.
Ser vi på hvordan hennes regje
ring, med støtte også fra den
tidligere regjering, har prioritert
norsk forskningspolitikk, kan det
være grunn til å komme med en
lignende kritikk.

Veksten er målet
Regjeringen har prioritert fem
satsingsområder med større res
surser. Det er forskning på olje-
og gassektoren, på bioteknologi/
havbruk, på informasjonsteknolo
gi, ledelse/organisasjon/styring og
kultur- og tradisjonsformidlende
forskning. Som man ser er fire av
disse fem satsingsområder knyttet
til forskning som først og fremt

skal stimulere til nasjonal økono
misk vekst og konkurranseevne.

Det siste området er spesielt
interessant i denne sammenheng.
Begrunnelsen for å prioritere også
kultur- og tradisjonsformidlende
forskning var at man næret be
kymring for den samfunnsmessige
utvikling og hvordan den truer de
fundamentale verdier som solida
ritet, tilhørighet til slekt og lo
kalsamfunn og forankring i noe
stabilt. Styrking av kulturforsk
ningen var eksplisitt ment som en
motvekt mot skadevirkningene av
bl.a. den raske tekno-økonomiske
utvikling. På hjemmebane blir
således kulturforskningen av
«terapeutisk» karakter. I Gro
kommisjonens globale program er
det ikke ytret noen frykt av denne
art. Og den kulturforskning som
man prioriterer, retter seg ikke
mot de kulturteoretiske proble
mer som er beskrevet i det fore
gående. Heller ikke de andre
satsingsområdene gjør det. Det er
således lite i norsk forskningspo
litikk som eksplisitt knytter an til
Gro-kommisjonens problematikk.

På denne bakgrunn bør det for
norsk forskning være en spesiell
utfordring å etablere et nytt sat
singsområde for de problematiske
sider ved Gro-rapporten. Denne
forskning må være ambisiøs og
dristig, ikke nøle med å ta opp de
vanskeligste problemer. Den må
være tverrvitenskapelig og ikke
splittet opp på sektorer og fritt
stående institusjoner slik tenden
sen hittil har vært.

0

0

0

Det er vanskelig å
kombinere global

økonomisk vekst med
global økologisk
balanse, hevder

artikkelfortatteren.
Bildet er tra Bots

wana.

0

0

0

0

Gro-rapportens
utviklingsoptimisme
kan innebære at vi må
akseptere dramatiske
utvidelser av teknolo
gisk manipulasjon,
hevder arfikkelfortatte
ren. Bildet er fra
Botswana.

styringsformer, livets ukrenkelig
het etc.

Mange av kommisjonens kriti
kere har nettopp pekt på at dette
er et av de svakeste punkter i
rapporten.



fålkéts

dipÉ.

gjennom regnskog, over
Ijeilvidder og langs åssider,

møtte vi slettelandet i syd: Et
tørt savannelandskap med

rødjord,
lave,

tornete
busker
og gult,

stivtgras.

_______

i har kjørt
i mange timer mot syd og vest.
Den stovete landeveien ligger
som en snorrett strek foran oss —

det er som om den aldri tar slutt.
Av og til piler en flokk med perle
høns gjennom krattet, og vi har
sett noen dik-dik antiloper bykse
grasiøst over veien foran oss. Det
synes som om det er skrale livs-
betingelser her i Sidamo-provin
sen lengst syd i Etiopia. Uttørrede
elveleier vidner om at vannman
gelen må være et alvorlig problem
på disse kanter lange tider av
året. Av og til møter vi flokker
med kveg og geiter og grupper
med kameler. Små gjetergutter
vinker etter oss der vi farer avsted
i en rød støvføyke. Både folk og
buskap kan livnære seg i denne
delen av landet.

En liten klynge med lave hus,
bygget av kvister og stokker kittet
med leire og gjødsel dukker opp
helt uventet idet vi runder en
sving på veien. Kvinner i fargegla
de røde, grønne og svarte gevan
ter, med svarte tørklær over ho
det og med tunge, blanke smyk
ker om hals og håndledd trekker
seg tilbake til hyttene sammen
med barna. Mennene kommer
nærmere. De er kledd i hvitt og
bærer turban på hodet. Noen av
dem holder et langt, smekkert
spyd i hånden. Vi er kommet til
Boranafolkets land. Boranaene er
nomader som lever av kvegdrift
og som har skaffet seg et utkom
me under disse strenge økologis
ke betingelsene i hundrevis av år.
De har en eldgammel kultur som
er fint tilpasset de karrige livsbe
tingelsene i dette regnfattige
området.

Kjemperom nede i jorda
Vi forklarer dem at vi er kommet
for å studere brønnene deres.
Mennene veksier noen ord seg
imellom, nikker og smiler. Det er
klart vi skal få se Boranafolkets
dype brønner. Det er bare å følge
dem. Vi går i gåsegang gjennom
det uttørkede landskapet. Grå
spraglete neshornfugler flakser
mellom akasietrærne, men ellers
er det ikke liv å se. Vi kommer
fram til en stor, sirkelrund inn-

hegning av kaktus og tornekratt.
Bare ett sted er det en åpning. En
sti på ca. tre meters bredde er
gravet ut i bakken. Boranaene
fører an. Vi går i gåsegang ned
over stien. Den danner en bratt
bakke som skjærer seg stadig
lenger ned over jorda. Veggene på
begge sider av stien blir høyere og
høyere etter hvert som vi går
nedover bakken. Stien blir etter
hvert en trang kløft med loddrette
vegger. Det bærer tre — fem — ti
meter under jordoverfiaten. Til
slutt vider stien seg ut. Vi står i et
stort rom på godt og vel 200
kvadratmeter. Veggene på begge
sider er stupbratte, kanskje fem
ten meter høye. Det er kjølig her
nede, som på bunnen av en dyp
sjakt. Når vi legger hodet helt
tilbake kan vi se den blå himme
len høyt der oppe.

Vi blir forklart at dette store,
underjordiske rommet kalles
«dargula» på Boranafolkets
språk. Det er her nede vannet blir
hentet opp fra brønnen. Den
ligger enda dypere nede — ofte går
selve brønnsjakten 30 meter ned i
jorda. Vi kikker ned i brønnen.
Den er knapt halvannen meter i
diameter, og det er umulig å se
bunnen. Vi legger merke til at det
ligger noen stokker på tvers i
forskjellige høyder, nesten som
trappetrinn.

Boranaene har bygget opp et
sinnrikt system for å hente opp
vannet. I det store rommet vi står
— dargula’en — oppdager vi en
halvmeter høy jordvoll som er
murt opp langs den ene jordveg
gen. Vollen og jordveggen danner
et digert trau som er mer enn fem
meter langt. Mellom brønnen og
det avlange trauet langs jordveg
gen er det en grunn dam med et
par meters diameter. Alle disse
konstruksjonene har sin funksjon
i arbeidet med å hente vann fra
den dype brønnen for at folk og
dyr skal kunne drikke.

Åtte mann ned i brønnen
Boranaene er på vei mot brun
nen. Tre, fire — åtte mann klyver
ned i den, en etter en. Første-
mann klatrer helt ned til bunnen
av bronnen. Han står så lavt at
han kan nå vannspeilet med en
bøtte når han bøyer seg ned.
Nestemann stiller seg på en tverr
stokk i skulderhøyde av han som
står lavest. Tredjemann stiller seg
en mannslengde høyere opp, den
neste står over ham igjen, osv.
Når alle har krabbet ned og stilt
seg opp på tverrstokken over
hverandre danner de en kjede fra
bunnen til toppen av brønnen.

Hver mann er utstyrt med ei

stor skinnbøtte sydd av bøffel
eller giraffskinn. Den første bøtta
sendes ned og fylles av mannen
som står lengst nede. Han lemper
den opp til nestemann, som lem
per den videre helt til bøtta tøm
mes i den lille dammen oppe i
«dargula». Der står et par mann
som øser vannet videre til det
avlange j ordtrauet.

Boranaene setter i gang med en
taktfast, rytmisk sang. Forsange
ren utfordrer de ajidre til innsats,
og sangen runger mellom jordveg
gene. Etter en tid slår forsangeren
rytmen om til det dobbelte, så til
det tredobbelte. Skinnbøttene går
raskere og raskere. De kommer
opp breddfulle av vann, tømmes
raskt i den lille dammen, og sen
des tilbake for ny fylling. To
mann har sin fulle hyre med å øse
vann videre til det avlange jord
trauet et par meter unna. Rygger
bøyer og retter seg, vannet pøses
ut så spruten står. Etter noen
minutter er det en av brønngjen
gen som fomler og mister en
skinnbøtte. Stor munterhet og
latter og et par minutters pust i
bakken.

Ingen kjenner brønnens
historie
Det er et fantastisk system vi er
vidne til. På forhånd har vi lest
alt vi har kunnet komme over om
Boranafolkets levesett og om de
dype brønnene deres. Ingen vet
med sikkerhet når bronnene ble
gravet, men de må være flere
hundre år gamle. Hva var det som
fikk boranaene eller et folkeferd
før dem til å gi seg til å grave flere
titalls meter ned i jorda på jakt
etter vann? Hva var det som fikk
dem til å konstruere dette sinnri
ke systemet av ganger, rom under
jorden, trau, dammer og en dyp
brønnsjakt? Uansett hva som
drev dette folket — det er en inn
sats det står dyp respekt av når vi
vet at mekaniske hjelpemidler og
maskiner ikke eksisterte på den
tiden.

Men det er ikke bare brønn
konstruksjonen som er impone
rende. Det må en solid daglig
innsats til for å vedlikeholde
brønnene og for å skaffe nok
vann til folk og buskap i dette
systemet. Undersøkelser har vist
at i løpet av bare en dag kan det
hentes opp mellom 30 og 40 tonn
vann fra brønnen. Kveget drives i
små flokker ned i selve brønnen,
ned til «dargula» ti-femten meter
under bakken. Der drikker de seg
utørste før de sendes ut og en ny
flokk slippes ned. Dirigeringen av
kvegflokkene ut og inn av brøn
nen skjer gjennom plystresignaler

fra folk nede i brønnen og uten
for den. Hver ku drikker i gjen
nomsnitt godt og vei 45 liter hver
gang den vannes. Mer enn 1000
kveg, geiter og sauer kan vannes i
hver brønn hver dag.

«Brønnens far»
Viktige regler og forordninger er
knyttet til de dype brønnene. Det
sier seg selv at vannhentingen
krever en innsats fra hele samfun
net. En stor arbeidsstokk sliter i

brønnene hver dag, og både kvin
ner og menn deltar. Arbeidet i
bronnene og adgang til vannet
reguleres gjennom klare bestem
melser. Et eget brønnråd holder
styr på arbeidet, og det bestem
mer hvem som skal få vanne
kveget sitt til hvilke tider. Den
mest sentrale person er kanskje
«Brønnens far».

Det er vann som er mangelvare
i Boranaenes land. Men beite
marker er det egentlig nok av, i
og med at store områder ligger for
langt borte fra vannkildene. Der
med er det få eller ingen bestem
melser som regulerer bruk av
«utmarka». På den annen side
har Boranafolket visst å utnytte
de karrige økologiske betingelse
ne på en ypperlig måte, bl.a.
gjennom kveget de bruker. Bora
nakveg er en variant av zebukve
get, som er utbredt over store
deler av Afrika. Men mens zebu
kveg og de fleste andre kvegrase
ne må ha drikkevann en eller
flere ganger om dagen, trenger
boranakveget bare å drikke en
gang hver tredje dag. Det betyr at
kveget kan beite i områder som
strekker seg inntil halvannen
dagsmarsj fra bronnene. Det betyr
i sin tur at beiter over store om
råder kan utnyttes optimalt.

Borananes dype bronner og
nomadiske levesett er et eksempel
på et eidgammelt og okologisk
fornuftig produksjonssystem. Det
er funksjonelt i disse karrige
strøkene hvor nedbøren er liten
og hvor det er små muligheter for
å drive jordbruk. Brønnsystemet
representerer en forsiktig bruk av
grunnvannet, og uttaket truer
ikke vannreservene. Brukav en
kvegrase som er vel tilpasset
naturforholdene og som sjelden
trenger vann innebærer en opti
mai bruk av den naturlige vegeta
sjonen. Et fornuftig sosialt system
og et tradisjonelt regelverk basert
på århundrers kunnskaper og
erfaringer er med på å sikre



Treplanting

mot

avskoging

Hvert år besøkes Himalaya
av turister i tusenvis, og

kanskje enda flere drømmer
om å komme dit. Det er

forståelig at mange føler seg
tiltrukket av dette området i

Asia med sine vakre, høye og
snødekte Ijell. Men samtidig

med at folkene her er
avhengig av pengene

vi turister legger
igjen, er det også en fare
for at vi legger igjen noe o

som ikke er så heldig
for naturen og mennes-

_______

vandre i
kene som Himalayas fjell byr på mange
lever her. fantastiske opplevelser. En av

dem er å møte de varme mennes
kene som er preget av enorm
gjestfrihet og ærlighet, her de
lever skjermet for storbyens fattig
dom og forsøpling. Oppe i fjelle
ne kjennes luften klar og frisk, og
de fleste klarer å livberge seg ved
jordbruk og husdyrhold. Den
eneste form for tigging vi opplev
de, var barn som kom løpende og
ropte: «Do you have a pen?»,
«Can I have some sweets,
please?» — noe det tydeligvis
skortet på i fjellområdene.

Helseprobicmer
Men selv om alt kan se idyllisk ut
ved første øyekast tar det ikke
lang tid før vi ser problemer. Det
sies at ingen suher i Himalaya,
men dermed er det ikke sagt at de
lever godt. Helseproblemer som
tuberkulose og innvollsorm opp
står på grunn av gal, og for lite,
mat. Kosten består stort sett av
dal og chapati. Dal er en rett
som minner om norsk ertesuppe i
smaken, og skal ifølge innbygger
ne inneholde ernærende stoffer.
Chapati er et uunnværlig brød
laget av vann og mel og stekt på
en varm stein eller lignende, og
kan sammenlignes med vår lefse.

Vi ble også slått av hvor dårlig
kledd menneskene er — etter hva
værforholdene tilsier. Det var
ikke sjelden vi traff på små barn
som løp rundt barbeint kun iført
en liten genser, eller satt halv-
nakne i et tynt tørkle bak på mor
eller søsters rygg når gradestok
ken krøp nedover mot null.
Snøen lå bare noen hundre meter
lengre opp, og selv frøys jeg inne i
min fjellanorakk. Da forstår man
bedre de konstant rennende
nesene og den vonde hosten barn
ofte er plaget med. Medisin av
alle slag er mangelvare, og turister
oppfordres derfor til å ta med
plaster og medisin mot ufarlige
plager som hoste og svake
smerter.

Krav til turister
Himalaya så for oss ut til å være
et frodig område med sine
grønnkiedde åser, store rhodo
dendron-trær og mørke skoger.
Men her som så mange andre
steder er naturen truet. Vi fikk
høre at dersom ikke rovdriften på
skogen snart tar slutt, ville Hima
laya være uten skog innen år
2000. For oss turister skapte dette
skyldfølelse. For det er ikke til å

nekte at alle de tusener som årlig
vandrer i disse fjellene, krever
mer enn fjeilbefolkningen selv
krever. De bruker brensel til å
koke sin mat, mens vi dessuten
forventer å komme til oppvarmet
hus etter en lang dags vandring.
Og vinterstid går det mye ved
med til å varme opp disse trekk-
fulle hyttelignende husene som er
så vanlige i fjellene. Oppvarmin
gen foregår ved hjelp av et åpent
ildsted midt i rommet hvor trette
turister samler seg når sola går
ned og kulden kommer smyg
ende. Følelsen av ro og samhold
er sterk i slike stunder, men
denne hyggen vil nok de fleste
vandrere unnvære dersom den
betyr en ødeleggelse av det natu
ren utenfor byr på, både for dem
selv og for dem som er avhengig
av den for å overleve. Men er
denne skyldfølelsen berettiget?

Miljøødeleggelse årsak
til fattigdom
Det er lett å tenke som så at de
fattige som tjener på oss turister,
utarmer naturen for å gjøre oss til
lags. Miljøgrupper som opererer i
disse områdene samt flere fors
kere, slår tilbake mot påstanden

om at det er de fattige som er
årsak til avskogingen. De retter
istedet søkelyset mot økonomiske
utviklingstrekk, og hevder at det
er miljoødeleggelsen som er årsak
til fattigdommen — ikke omvendt.
De hevder at den bruken av
skogen som turistene og befolk
ningen står for, er som en dråpe i
havet sammenlignet med den
nedfelling av skog som industrien
foretar. For å underbygge denne
påstanden, nevnes som eksempel
de skogområdene som tidligere
ble kontrollert av landsby-beboer
ne, og som nå er overtatt av sta
ten. Disse skogene ble tidligere
brukt til brensel, dyrefôr og mate
rialer til å lage redskap og lignen
de av. Men nå brukes skogen av
bl.a. papirindustrien. Det er også
eksempler på at fjellbefolkningen
får begrenset mulighet til å ut
nytte skogen, samtidig med at
private bedrifter som kan betale
godt, får benytte den fritt. Man
kan derfor oppleve områder hvor
skogen holder på å forsvinne.
Langs de mest populære turistru
tene i Nepal er det gjort forholds
vis små inngrep i naturen, men
andre kan fortelle om områder i
det indiske Himalaya hvor selv
geitene har problemer å finne
mat. Avskogingen fører med
andre ord til vanskeligere forhold
både for dyr og mennesker.

Ikke nok med at dette fører til
at mange mennesker blir tvunget
til å flytte, men det fører også til
at regnet som faller under monsu
nen, ikke blir stanset av vegeta
sjonen. Vannet vil dermed renne
fritt nedover fjellene uten å trek
ke ned i jordbunnen. Dette fører
lettere til. flomkatastrofer, men
skaper også store problemer når
tørken setter inn.

Chipko-bevegelsen
Både Nepal og India har et stort
behov for de inntekter skogene i
Himalaya kan innbringe. Varsle
ne om at fjellene står i fare, er
imidlertid klare. I deler av Hima
laya har beboerne problemer med
å livnære seg, og føler avskog
ingen som en trussel mot videre
eksistens i fjellene. Men også
mennesker som ikke direkte lever
i og av fjellene, ser at noe må
gjøres dersom frodige områder
ikke skal forsvinne og bli erstattet
av snauhogde, ørkenaktige fjell.

På denne bakgrunn oppsto det
en miljøbevegelse — Chipko — i
den indiske delstaten Uttar Pra
desh, som har engasjert seg
sterkt i kampen mot avskogingen.
Den har blant annet gjennomført
en stor treplantingsaksjon der
rundt en million trær ble plantet
ut. Overlevelsesprosenten for

disse trærne skal være mellom 80
og 90 prosent, så man kan trygt si
at det har vært en vellykket
kampanje.

Bevegelsen har ellers tatt i
bruk sivil ulydighet for å stanse
hogsten. Store menneskegrupper
dro opp i fjellene og klamret seg
fast rundt trær som sto klare til å
bli hogget. Og resultatet var posi
tivt. Store partier med skog som
var truet, ble bevart.

Religion som problemløser
Det er vanskelig å se hvordan
man skal klare å verne den rike
naturen mot profittjaget i disse
landene. I spørsmål om naturvern
— som i så mange andre forhold —

er imidlertid religionen en viktig
maktfaktor. For hinduene er
Himalaya på mange måter et
hellig fjellområde. Både den
hellige elven Ganges i India og
Nepals hellige elv Bagmati, har
sine utspring i disse fjellene.
I tillegg har flere av de hindu
istiske gudene tilholdssted her.
Shiva har for eksempel sitt eget
fjell der Ganges springer ut. Dette
sier mye om hvor mye Himalaya
betyr for de mange millioner
hinduer som lever i Nepal og
India. Det er derfor å håpe at
mange vil engasjere seg i kampen
mot avskoging og miljøødeleggel
ser på et religiøst grunnlag.

iI Himalaya:

Tekst og foto:
Signy
Svendsen

Ved første øyekast
virker Himalaya
idyllisk og trodig.
Men også her truer
miljøødeleggelser
store områder.

Halv-nakne barn er et
vanlig syn i fjellene —

selv når snøen legger
seg bare noen meter
lenger opp. Da forstår
man bedre sykdom-
mene som tiorerer
blant den tattige
befolkningen.



IUCN med

ny strategi

for

naturvern

Naturvern for berekraftig
utvikling — eit felles ansvar.
Under dette mottoet hadde

Den internasjonale
naturvernunionen (IUCN)
generalforsamling i Costa

Rica dei 10 første dagane i
februar. Arrangementet var

konsentrert om internasjonal
oppfølging av Brundtland

kommisjonen.

______

or IUCN
er dette andre runde i kampen for
berekraftig eller sjølvberande
utvikling. Det var IUCN (The
International Union for Conser
vation of Nature and Natural
Resources) som først la fram den
grunnleggande tankegangen bak
tilrådingane frå Brundtland
kommisjonen, idéen om vern av
naturen og dei økologiske pro
sessane som heilt avgjerande
vilkår for vedvarande utbytte og
økonomisk utvikling på lang sikt.
Denne presiseringa kom i 1980,
då IUCN i lag med UNEP (FNs
miljøvernprogram) og WWF
(Verds-naturfondet) presenterte
sin Verdsstrategi for naturvern.

11980 representerte Natur
vernstrategien eit nytt, men sam
lande standpunkt til vern og
utvikling på lang sikt. IUCN
arbeider nå med ein revisjon av
1980-strategien, med sikte på eit
sett av meir aksjonsprega ret
ningsliner.

Eit utkast tek m.a. for seg fol
ketalsutviklinga i verda og den
urettferdige fordelinga i ressurs
bruken mellom rike og fattige
land. Det hjelper ikkje stort for
den tredje verda å redusere folke
tilveksten så lenge den globale
overklassen her i nordvest sløsar
vekk så avsindige ressursmengder
som tilfellet er i dag. Men inter
essa for miljøspørsmål ser ut til å
auke i takt med den geografiske
avstanden til dei, og i-landa syner
større sympati for naturvenlege
utviklingsprosjekt i u-land enn
for å ta rev i eigne segl.

IUCN vil ha ferdig sin reviderte
Naturvernstrategi innan 1990.
Dette vil først og fremst vere
globale retningsliner som krev
nasjonale og lokale tiltak i kon
krete saker. Utan vilje frå regje
ringane til å følgje opp blir natur
vernstrategien berre papir.

IUCN er ein uvanleg organisa
sjon ved at både statar, statlege
organ og frivillege organisasj onar
er medlemer. I alt har unionen nå
590 medlemer i 117 land. Av
statlege medlemer er u-landa
representert med dobbelt så man-

Så lenge det handla om ord for ei
meir effektiv og forsvarleg miljø-
forvaltning var det liten diskusjon
under IUCN-møtet i Costa Rica.
Men gjennom over 100 resolu
sjonsframlegg til generalforsam
linga vart ein del saker meir nær
gåande, og då vakna innven
dingane.

Særleg EF-landa plasserte seg
langt bak i køa for å få til interna
sjonal oppslutning om konkrete
tiltak. Ein av grunnane er at
medlemslanda på ei rekkje felt
har gjeve EF-organa kompetanse,
slik at einskildstatar får problem
med å fremje avvikande syn.
Delvis vart det også ført i marka
meir konkrete innvendingar mot
å binde seg til resolusjonsforslaga.

Litt overraskande var det like
vel at Nederland, som har hatt ei

ge som i-landa, medan dei ikkje
statlege organisasjonane har klar
overvekt frå den rike verda. Det
er brei semje om at denne blan
dinga av statlege og ilckje-statlege
medlemer er ein styrke for organi
sasjonen og naturvemet så lenge
dei frivillege organisasjonane er i
klart fleirtal, som i dag. IUCN vil
ikkje bli noko mini-FN, men ein
kraftigare pådrivar i miljøspors
mål globalt. Til det trengst meir
pengar og eit meir effektivt nett
verksapparat i organisasjonen.

brei, folkeleg oppslutning i kam
pen mot atomvåpen, avstod i lag
med dei fleste andre EF-landa frå
ein resolusjon om miljøkonse
kvensane av kjernefysisk krig.

Jamvel ein resolusjon i generel
le ordelag mot bruk av stoff som
skadar ozonlaget fekk motbør frå
dei store EF-landa Vest-Tyskland,
Storbritannia og Frankrike, også
her med følgje av Nederland.
EF-statane spelte ei svært aktiv
rolle for å dempe innhaldet i
resolusjonstekstar som alt i ut
gangspunktet var avrunda i forma
for å kunne samle brei oppslut
ning.

Noreg avstod som vanleg frå
ein resolusjon om kvalfangst,
denne gongen mest om forskings
fangst, og ein om forvaltning av
Antarktis.

LEGENDER FRA
EN IKKE sÅ

FJERN FRAMTID

Demonen
By

Natten hyllet det golde ørkenlandskapet inn i nyan
ser av blått. En stille natt uten et vindpust. Først da
stjernene funklet på himmelen, våget de seg fram i
grotteåpningen, nå når de drepende solstrålene var
forsvunnet i vest.

De to satt side ved side og stirret taust fram for
seg. . . far og sønn. Inne fra grotten tegnet flammene
fra iidstedet silhuetter av dem i den rødbrune sanden,
bare brutt av morens skygge i det hun gikk til og fra
under forberedelsen av kveldsmåltidet. Nedenfor
dem, i det inntørkede elveleiet, så de plutselig en
skygge løpe sydover i måneskinnet.

— Hva var det?
— Vet ikke. Kanskje en hund. De holder seg for det

meste i elveleiene. La oss håpe vi får den i feilen.
Faren klodde seg i det grå skjegget og sukket.

— Vet du. . . min far fortalte en underlig historie.
Han påstod det en gang fantes vann der nede. Vann
man kunne drikke. Og ikke nok med det! I vannet
var det noe som het. . . het fisk.

— Et dyr?
— Jeg tror det. Han sa iallefall at det for lenge siden

fantes så mange at man kunne fange dem med hen
dene... og at de smakte vidunderlig.

— Er det sant? Gutten stirret storøyet på faren.
— Ikke godt å si. Han var full av underlige historier,

den gamle. Historier han hadde hørt fra sin far igjen.
Kanskje var det bare noe han fant på.

— Men om det var sant.. . hvor har det blitt av

vannet og fisken? Og trærne! Du sa en gang at det
var trær her ute?

— Ikke vet jeg. Jeg vet ikke mer enn det far for
talte. . . og som jeg har sagt, han var full av de mer
keligste historier. Den som drepte alt sammen var en
som het By. Det var det han foytalte meg.

-By...
— Ja. .. et slags monster. . . en demon. Noe stort,

noe med en enorm sult. Noe som åt alt det kom over.
Åt trær og jord, drakk elvene tomme og når det pustet
ut fylte det luften med gift, så det den ikke nådde
med tennene sine døde av pusten dens. Ja, far sa til
og med at på den tiden da By.. . denne demonen
vandret rundt på jorden. . . kunne menneskene være
ute om dagen. Stå rett opp og ned i solen, uten å dø
av det. Han løy jo så det rant av ham. Han sa til og
med at de var våkne om dagen og sov om natten!

— Men — denne demonen.. . hvor ble det av den?
— Ja det er det underligste av alt. Ettersom den åt

alt den kom over og døden lå igjen i fotsporene etter
den, var det til sist ikke mer den kunne spise og
luften hadde den forgiftet. . . så den døde visst av
både sult og mangel på luft. Du kan si hva du vil om
den gamle, men juge det kunne han!

— Jeg lurer på hvordan demonen By så ut?
— Det sa han aldri noe om. Bare at den var enormt

stor. Det største som noensinne har levet på jorden.
Jo.. han sa en gang at det hadde vært mennesket
selv som hadde skapt dette uhyret. Men selv ikke han
trodde på det...

Tekst og tegning: Thore Hansen

Costa Rica — Den
rike kysten» — var

verisland for IUCNs
generalforsamling i

februar. Der til lands
er rovdrift på

regnskogen det store
miljøproblernet.

Tekst og foto:
Erik Solheim

EF seinkar miljøvernet



Det har nå vært diskutert i
minst et tiår om menneskelig
aktivitet i form av utslipp av

gasser, særlig fra forbrenning
av olje, naturgass og kull,

kan påvirke jordas klima. Eystein
Jansen er førsteamanuensis ved
Geologisk Institutt ved

_______

Universitetet i Bergen.
I denne artikkelen

konkluderer han med
at den såkalte drivhus

effekten høyst sannsynlig

_______

åvirk
er reell ningen av klimaet blir ofte kalt

— det blir drivhuseffekten fordi den inne
varmere, bærer at utslippet av gasser til

atmosfæren, særlig karbondiok
syd (CO2), metan og enkelte
andre gasser, vil føre til at varme
som ellers ville stråle ut i verdens-
rommet, blir stengt inne i atmo
sfæren omtrent som virkningen til
glasstaket i et drivhus. Kortbølget
varmestråling fra sola vil slippe

Tekst: inn, mens den langbølgede, infra
Eystein Jansen røde varmestrålingen ut fra jord-

overflaten vil md økende inn
hold av «drivgasser», i økende
grad bli absorbert i atmosfæren
og dermed føre til varmere klima.

Drivhuseffekten har vært kraf
tig debattert, og sjøl om ingen
endelige bevis for at den er virk
som foreligger, tyder det meste av
de siste års studier på at den
virkelig er reell, og at vi trolig vil
oppleve større klimatiske forand
ringer, skapt av menneskelig
virksomhet.

I en større studie utarbeidet for

US Department of Energy og
publisert i 1986 blir det konklu
dert med at drivhuseffekten mot
slutten av det neste århundre kan
øke temperaturen globalt til et
nivå som en ikke har hatt på
minst 120 000 år. Effektene for
havnivå, jordbruk og annen men
neskelig aktivitet vil kunne bli så
store at man allerede nå må be
gynne å planlegge i forhold til
dem.

Klimasystcmet
Alt vær og klima drives av sol-
energi. Klimasystemet fungerer i
en likevekt mellom innstrålt og
utstrålt energi (Fig. 1). Dersom
noen av faktorene som styrer
denne energiomsetningen forand
rer seg, vil klimaet og temperatu
rene på jordoverfiaten forandres.
F.eks. kan solaktiviteten variere,
og dermed vil innstrålt energi
forandres. Dersom innholdet av
støv og aske i atmosfæren øker,
vil mindre energi slippe gjennom,
og temperaturen på jorda vil
synke. Dette er det som kan skje
ved store vulkanutbrudd, særlig i

tropiske strøk, og det vil også
være en konsekvens av større
atomkriger, såkalt kjernefysisk
vinter.

Også forandring i den mengden
energi som slipper ut vil gi tempe
raturendring. Temperaturen ved
jordoverflaten avhenger av balan
sen mellom innstrålt og utstrålt
energi. økt innhold av CO2 og
andre drivhusgasser vil vippe
balansen mot varmere temperatur
fordi gassene absorberer infrarød
varmestråling. Noe av den infra
røde strålingen blir dermed strålt
tilbake til jorden.

C02-økning i 140 år
Konsentrasjonen av co2 i atmo
sfæren har steget siden midten av
det forrige århundrede. Fra da av
ble menneskelige bidrag til CO2-
innholdet i atmosfæren vesentlig,
i form av nedbryting av skogom
råder og forbrenning av fossile
brennstoff, først kull og seinere
olje. Siden da har CO2-nivået
steget med ca. 25%. Gode måle-
data eksisterer fra ca. 1900 av da
konsentrasjonen var omtrent 300
ppm (parts per million). Fra og
mcd 1958 finnes det meget gode
data fra toppen av Mauna Loa på
Hawaii, der konsentrasjonen har
steget fra 316 ppm i 1958 til 345
ppm i 1985 (Fig. 2). Ved siden av
det raskt økende CO2-nivået, vil
enkelte mene at andre gasser som
slippes ut som følge av mennes
kelig aktivitet til sammen vil ha
like stor virkning som CO2. Dette
gjelder særlig metan og klorfluor
kaboner (KFK, som også er aktu
elle når det gjelder fortynning av
ozonlaget). I beregninger av virk
ningene av drivhusgassene på
temperaturen, viser det seg at
effekten av gassene i seg sjøl bare
forklarer ca. halvparten av tempe
raturstigningen. Resten av effek
ten kommer fra såkalte forsterk
ningsmekanismer, særlig okt
luftfuktighet som folge av økende
fordampning ved stigende tempe
ratur.

Naturlige
klimasvingninger
For jeg går inn på virkningene av
drivhuseffekten på klimaet, kan
det være nyttig å se litt på natur
lige klimavariasjoner. Fig. 3 viser
hvordan jordas klima har variert
gjennom de siste 1 mill. år. Det
dominerende i dette bildet er
istidene som avbrytes av kortere
varmeperioder på omtrent 10 000
års varighet. Den fundamentale
årsaken bak dette rytmiske møns
teret mellom istider og mellom
istider ligger i rytmiske variasjo
ner i jordas bane rundt sola og

variasjoner i helningsvinkelen på
jordas akse. Disse varierer i be
stemte rytmer (med frekvenser på
ca. 100 000, 41 000 og 23 000 år)
på grunn av forandringer i gravi
tasjonsfeltet i solsystemet. Resul
tatet er at innstrålingen av energi
fra sola forandres både i absolutt
mengde og måten den fordeler
seg mellom forskjellige årstider og
regioner. Dermed vil klimaet
variere i takt med de astronomis
ke forandringene. Disse kan
beregnes med stor noyaktighet
både tilbake og fremover i tid.
Slik kan det med en viss sikker
het bli laget en prognose for
hvordan det globale klimaet vil
utvikle seg på lang sikt. Et forsøk
på dette er vist på Fig. 4. Den
generelle tendensen i de neste
5000 år vil være en nedkjøling,
mens den første virkelig store
nedisningen antakelig først vil nå
sitt maksimum om ca. 60 000 år.

Temperaturen øker
Over kortere tidsrom har klimaet
variert som følge av variasjoner i
solintensitet, utslipp av støv fra
vulkanutbrudd og fra frie sving
finger som skyldes interne pro
sesser i klimasystemet. På 1700-
og 1800-tallet var det en relativt
kraftig kald periode, kalt «Lille
istid» da isbreene i Nord-Europa
vokste kraftig og isell kunne
observeres langt øst i Norske
havet. Denne fasen ble fra slutten
av forrige århundrede avbrutt av
en fase med varmere temperatur.
Fram mot 1940 steg den globale
gjennomsnittstemperaturen med
0.5°C. Fra 1940 til 1965 skjedde
det en utflatning av denne var
metrenden, mens det fra slutten
av 60-årene igjen har vært en
merkbar temperaturstigning (Fig.
5). Dataene på Fig. 5 er satt sam
men av forskere ved Climatic
Research Group ved University of
East Anglia, og regnes i dag som
de beste tilgjengelige om tempera
turutviklingen de siste hundre år.
De eldste målingene er nok be-
heftet med en del feil, og en bor
være klar over at måletettheten er
dårlig for den sørlige halvkule der
særlig de store havområdene er
dårlig dekket. Likevel viser disse
en tydelig tendens til varmere
klima trass i variasjoner forår
saket av andre klimapåvirkende
faktorer. Disse resultatene blir av
mange ansett for å være gode
bevis for at drivhuseffekten eksis
terer og er årsaken til denne
varmetendensen, selv om en ikke
kan fastslå dette med full tyngde
før CO2-nivået har blitt enda
høyere i løpet av de neste 10
årene.
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Figur 1: Skjematisk oversikt over jordas ener
gibudsjett.

Figur 2: Økning i atmosfærisk C02-nivå fra 1958
registrert ved Mauna Loa-observatoriet på
Hawaii.

Fig. 3: Klimasvingninger i de siste i mill, år,
siste 20 000 år og siste 1000 år,
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Oppsummert: Drivhuseffekten
er høyst sannsynlig reell. Det vil
være tåpelig å ikke regne med
den ved all planlegging for frem
tiden.

Virkninger
Hva har vi så i vente: Basert på
prognoser over drivhusgassutslipp
de neste hundre år, er det gjort
datasimuleringer over de klimatis
ke konsekvensene ved bruk av
såkalte generelle sirkulasjonsmo
deller. Disse modellene som
krever enorm datakraft, kan
simulere hovedtrekkene i det
globale klimasystemet. De kan få
fram sommer og vintersesongene,
men er ennå ikke i stand til å gi
detaljer for mindre geografiske
områder.

Simuleringene forutsetter en
dobling avC02-innholdet om
trent ved år 2030. Dette vil øke
gjennomsnittstemperaturen med
3,50 til 4,5°C (Fig. 6) og ned
børsmengdene (på grunn av økt
fordampning) med 7 til ll’Yo.
Temperaturforandringene vil bli

større jo nærmere polene man
kommer (6-8° i polarområdene),
og forskjellene mellom sommer
og vinter vil bli mindre. Dermed
vil styrken både i sesongvaria
sjonene og forskjellene i klima fra
sør til nord minke betydelig.
Nedbørsfordelingen er vanskelig
å beregne, men den økte ned
børen vil trolig først og fremst
komme i tropene, muligens med
mindre nedbør i de tørre om
rådene langs ørkengrensene. For
å sette disse klimaforandringene i
perspektiv, er det verdt å merke
seg at gjennomsnittstemperaturen

4å jorden ikke har variert med
mer enn 20°C i løpet av de siste
10 000 år og at det bare var 4°C
lavere temperatur da siste istid
var på sitt kaldeste. Det dreier seg
altså om virkelig store klimafor
andringer vi har i vente.

Alt avhenger av utslippene
Denne formen for modellering
har sine svakheter. Ifølge de som

utfører dem, ligger den viktigste
usikkerheten i prognosene for de
fremtidige utslippene av driv
husgasser. Utslippsmengden vil
avhenge av utviklingen i ener
gibruk og vil påvirkes av olje,
gass og kullpriser. Videre vil
havområdene ha stor betydning
for virkningen av gassutslippene.
Dette fordi det vil ta tid å varme
opp de øverste vannlagene, noe
som vil forsinke oppvarmings
effekten. Det er også slik at det er
oppløst 50 ganger mer CO2 i
verdenshavene enn det som fin
nes i atmosfæren. Hvor mye gass
som er løst i vann avhenger av
temperaturen i havene og av
stromningsmonsteret for hav
strømmene. Strømningsmonsteret
avhenger av klimaendringer, noe
som vil kunne bidra til store
endringer i atmosfærisk CO,
innhold. Disse effektene er ikke
skikkelig forstått. Blant annet er
det påvist at det foregår naturlige
svingninger i C02-innhold uav
hengig av menneskelig virksom
het og at disse er knyttet til istids
variasjonene. Størrelsen på de
naturlige svingningene er omtrent
halvparten av det en forventer av
menneskelige utslipp fram mot
midten av neste århundrede.

Men selv om det her er usik
kerheter, og en ikke kan ta bereg
ningene som absolutte sannheter,
er virkningen klar nolc. Driv
huseffekten vil høyst sannsynlig
føre til en oppvarming som ut i
neste århundrede vil gi et klima
som det ikke har vært på jorda
ihverfall de siste 120 000 år. Hvil
ke virkninger kan vi vente oss?

Størst virkning i varme og
kalde strøk
Utslagene vil bli Størst i klimatis
ke grenseområder, f.eks. langs
ørkengrensene og i områder som
grenser til polstrøkene. Her skal
det lite til for å få merkbare kli
matiske endringer som vil påvirke
etablerte samfunn, produksjons
veier og okologi. Både jordbruk
og fiske kan bli kraftig rammet.
Vi må vente oss større omstil
linger innenfor tidsrammer på
noen tiår. Alle som har sett effek
ten av tørken i Afrika, vet hvor
stor styrke det er i klimatiske

forandringer. Det er ennå vanske
lig å lage prognoser for enkelte
regioner siden klimasystemet
henger sammen og de enkelte
delene gjensidig påvirker hver
andre. De modellene som forelig
ger peker mot torrere forhold i
kontinentale områder, det vil si
økt forørkning. Det vil antakelig
bli økte nedbørsmengder ved
ekvator, noe som vil øke jord
erosjonsproblemene. Vi må vente
store klimatiske omlegginger, og
det er all grunn til å frykte virk
ningene. Vi vet at livsgrunnlaget
til flere hundre millioner mennes
ker er avhengig av at den årlige
monsunen inntrer. Noen av ver
dens største fiskeriressurser er
avhengig av klimatisk drevne
havstrømmer. Balansen i klima-
systemet er fin, det er god grunn
til å frykte at mye kan gå galt.

Havet stiger
En annen og enda kraftigere
effekt er virkningen av en mulig
økning i havnivået. Havnivået har
steget med 1 mm pr. år til nå i
dette århundrede, i takt med
temperaturstigningen. Dette sky!
des antakelig tilbakesmeltning av
isbreer. Størsteparten av jordens
ferskvann ligger i innlandsisen på
Grønland (tilsvarende 8 m hav-
nivå) og i Antarktis (tilsvarer 61
m havnivå). Mens innlandsisen
på Grønland og i Øst-Antarktis er
stabil, er innlandsisen i Vest-
Antarktis (tilsvarer 6 m havnivå)
langt mer ustabil fordi mestepar
ten av den ligger under havnivå,
og holdes på plass av under
sjøiske terskier. En begynnende
økning i havnivå på noen få
meter sammen med stormer, vil
kunne løfte deler av isen vekk fra
støttepunktene slik at den begyn
ner å brekke opp for så å smelte
når isfjellene bringes nordover
med havstrømmer. Ingen vet hvor
sannsynlig en slik trussel er. Men
helt usannsynlig er den ikke, og
drivhuseffekten kan føre mennes
keheten inn i en større sjanse
seilas med stigende havnivå som
trussel. Dessuten er det mulig å få
en betydelig økning i havnivå
bare fra en fortynning av isdekke
ne. Enkelte har foreslått opptil 10
m økning som følge av denne
faktoren. Over noen tiår vil kan
skje økningen være 2 m med
mulighet for opptil 10 m økning
over litt lengre tid.

Virkningene vil lokalt bli påvir
ket av tidevann og erosjon. Et
område som tilsvarer mer enn
Kinas eller USA’s areal vil bli
rammet. Risikoområder vil være
USAs østkyst, Sovjet nord for det
Kaspiske Hav, Danmark, Neder

land, Kinas kystslette, Ganges,
Amazonas og Mekongdeltaene.
Med andre ord tett befolkede
områder, viktig industri- og jord
bruksområder og mange av ver
dens viktigste byer vil bli over
svømt. I USA er tapene ved en 6
m økning i havnivå beregnet til å
være 147 milliarder dollar i 1970
priser.

Kan drivhuseffekten
stanses?
Det er åpenbart at drivhuseffek
ten innebærer store miljømessige
og økonomiske kostnader. Med
dagens energibruk, dagens energi-
kilder og ikke minst dagens øko
nomiske system, kan det synes
mildt sagt vanskelig å gjøre noe
for å forhindre at klimaet løper
lopsk. Grovt sett er det tre alter
nativer. 1. Erstatte bruk av fossile
brennstoff med atomkraft (men
hvem ønsker det etter Tsjernobyl
sjokket?).

2. Gjenvinne CO2 fra varme-
kraftverk (noe som medfører at
en må dumpe millioner av tonn
CO2 i dyphavet).

3. Bruk av energisparetiltak og
forbedret teknologi.

Etter Tsjernobyl, er det heller
sannsynlig at en del land vil
erstatte kjernekraft med kullkraft
som produserer mer CO2 enn
både olje og gass. Miljømessig
sett bør satsing på kjernekraft
være en umulighet. Ny teknologi
for å gjenvinne CO2 fra varme-
kraftverk uten altfor store ener
gitap er utviklet. Reduksjonen vil
være ca. 30% ifølge amerikanske
kilder. Imidlertid må det lages
svære system for å bli kvitt de
enorme mengdene med flytende
CO2. Dette kan bare gjøres ved å
konstruere store rørgater som har
utslipp i dyphavene. Dette vil øke
energiprisen med 70%, i tillegg til
at det kan føre til uante mil
jokonsekvenser i dyphavet. Den
ne løsningen er lite sannsynlig.

I en rapport til det amerikanske
Energidepartementet blir det
påvist at teknologi som er utviklet
og er under utvikling kan effekti
visere energiforbruket i verden
betraktelig, og dermed redusere
behovet for fossile brennstoff.
Dette gjelder både bedre varme
isolasjon, varmegjenvinning,
varmepumper og gjennvinnere i
prosessindustri, forbedringer i
bilers energibudsjett, forbedringer
i produksjon og overføring av
elektrisk energi ved hjelp av ny
teknologi. Beregningene i rappor
ten viser at den kan være mulig å
redusere utslippene med 50% i år
2050 på denne måten, uten noen
endringer i den generelle ener-

gibruken. Men det er et åpent
spørsmål om et profittorientert
økonomisk system vil finne disse
investeringene lønnsomme nok
(selv om rapporten hevder at det
kan være lønnsomt), og om den
nye teknologien vil være tilgjen
gelig for andre enn verdens
rikeste nasjoner.

Uavhengig av drivhuseffekten
står menneskeheten overfor pro
blemet å finne en erstatning for
de fossile brennstoffene, som det
bare er reserver til i drøyt hundre
år. Drivhuseffekten bare styrker
dette problemet, og gjør saken
enda mer akutt. De store globale
miljokatastrofene gjør at det nå er
umulig å se politiske krav og
tiltak i snevre regionale eller
nasjonale perspektiv. Derfor må
det være en utfordring både for
miljobevegelsen og politikerne å
jobbe for konkrete tiltak for å
stanse drivhuseffekten. En sak er
krav til forskning og innsats for å
ta i bruk fornybare energiressur
ser som sol, vind og bølgekraft.
Det må stilles krav til fornuftig
energibruk, sparing og strenge
utslippskrav for all virksomhet
som slipper ut drivhusgasser.
Disse kravene må komme opp i
en eller annen form for interna
sjonal avtale. De verste foruren
serne må komme i miljobevegel
sens søkelys, ikke bare pga. sur
nedbør.

Videre må industri og energipo
litikk sees i sammenheng. Det er
meget snevert og kortsynt med de
kjennskapene vi i dag har til
drivhuseffekten, å kreve okt ut
vinning av
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skal beskytte oss mot farlig strå
ung fra sola. Når det går hull på
det, øker sjansene for at vi men
nesker får hudkreft, og for at
produksjonen av trær og jord
bruksvarer blir mindre.

I dag er det over og rundt pol
områdene, både i nord og i sør, vi
finner hullene i osonlaget. Det
finnes steder på Sydpolen som
polarforskerne ikke vil besøke
lenger, på grunn av strålingen.
Områder i nærheten av polene vil

være de første til å merke virk
ningene, dersom hullene i oson
laget får lov å vokse seg større.

Når politikerne svikter
Enkelte problemer lar seg ikke
løse ved å møtes på halvveien.
Ingen lege ville nøye seg med å
operere bort halvparten av en
betent blindtarm. Dessverre er det
denne framgangsmåten politiker
ne har valgt, for å møte pro
blemet med det hullete osonlaget.
Dersom utslippene av osonøde
leggende stoffer holdes på det
nivået politikerne har vedtatt,
kommer hullene over hodene
våre til å fortsette og vokse — bare
litt langsommere enn før.

Hullene må tettes, med eller
uten politikernes hjelp. Så får det
bli en oppgave for oss forbrukere
da, å la være og kjøpe de produk
tene politikerne burde ha forbudt.
Ingen bedrift vil fortsette å produ
sere varer de ikke får solgt.

«Advarsel: Inneholder
oson-ødeleggende stoffer»
Naturvernforbundet har satt opp
en liste over produkter som inne
holder oson-ødeleggende stoffer.
Listen domineres av isoporlignen
de emballasje, som den vi ofte
finner rundt gatekjøkkenmat,
under kjøttvarer, rundt enkelte
meieriprodukter og i de eggekar
tongene som ikke er lagd av
papp. Ellers inneholder listen for
eksempel isolasjonsskum på
spraybokser.

Felles for produktene på listen
er at de lar seg erstatte. Vi vil
peke på alternativer, minne folk
om at det er mulig å be om pro
dukter som ikke ødelegger den
beskyttelsen vi alle er avhengige
av. Det er ikke mer enn to—tre år
siden det meste av emballasjen
rundt varene på listen besto av
papp.

Informasjon er
nøkkelordet
Listen over produkter som bør
boikottes er ikke komplett, og
den må stadig oppdateres. Men
framfor alt må den spres. Skal en
boikott være effektiv, må flest
mulig vite mest mulig om skadeli
ge produkter, årsaker, virkninger
og alternativer. Derfor blir infor
masjon nøkkelordet i Naturvern-
forbundets oson-kampanje.

For å berge osonlaget er det
ikke nok at forbrukerne velger
varer som er pakket i papp. Men
vi håper og tror at en bevisst
opinion kan få både produsenter
og politikere til å lytte til sunn
fornuft.

i.
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Vi lever under en hullete himmel. Det vil si:
Det er gått hull på osonlaget,

- 20 kilometer
over jordskorpen.

Under en

hullete
himmel
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gitter
Frankfurt Zoo.
Bak et gitter lever
en leopard,
et liv helt
annerledes enn
det
den er skapt for.
Aldri skal den
høre vinden
som leker i
trekronene.
Aldri skal den
føle blodet bruse
under jakten på
et byttedyr.
Friheten er for
alltid
tatt fra den.
Livet i de dype
skogene
eller
livet på
savannene
er og vil for alltid
bare bli
en drøm fra
fortiden.
Leopardens
viljeløse
vandring i buret
fortsetter.
Slik vil det
fortsette
dag ut og dag inn
år etter år
til livet er
slutt.

Tekst og foto:
Dag Eivind
Thorenfeldt.



Arkeologene har mange beviser
på at de første jegere her i landet
jaktet på reinsdyr. Reinsdyrene
fulgte iskanten etter hvert som
den langsomt trakk nordover
etter den siste istiden. Hakk i hel
fulgte jegerne — folk av en veide
kultur som i tusener av år hadde
jaktet villrein lenger sør i Europa,
og som nå måtte følge med om de
fortsatt ville være reinsdyrjegere.

Ti tusen år er gitt siden den
siste istiden tok slutt. Det er
funnet boplasser i fjellet som er
8000—9000 år gamle. Pilspisser,
redskaper, beliggenheten av bo-
plassene — alt forteller at det var
villreinen som var det viktigste
byttedyret.

Tankene vandrer ned gjennom
tusenårene, til den første stein
aldermannen som trengte inn i
den norske fjellverden. Han måtte
klare seg med enkle våpen — og
med listige knep, i kampen for

tilværelsen. Steinaldermannen var
slett ikke dum, om noen skulle
tro det. Intelligensmessig er det
sannsynligvis lite som skiller han
og oss. Med enkle, men vel gjen
nomtenkte fangstsystemer og
effektive redskaper av stein, bein
og skinn skaffet han seg og sine
det nødvendige av kjøtt og fisk.

De jaktet riktigere, de gamle
veidemenn — viltbiolgiskt sett.
Det visste de nok ikke selv, men
vi mener å vite det — vi som ikke
har vært så flinke i det hen
seende. Deres jaktmetoder ga en
jevnere beskatning over kjønn og
vekt — på simle og bukk, på små
og store dyr. Med pil og bue skjøt
de det dyret som kom på skudd-
hold, det være seg stort eller lite.
Og drivfangsten og dyregravene
gjorde ingen forskjell på simler,
kalv og hundrekilos hukker.

Av Europas fjelistrøk er det
bare de norske som kan oppvise

en villreinstamme av betydning.
Norske fjell er villreinens siste
fristed på vår del av kloden.
Skjotter vi dette unike hoyfjells
dyret godt nok?

Villreinforskerne er skjønt
enige om, at det gjør vi ikke.
Vilireinen er på vikende front,
stammen trenges tilbake på stadig
mindre områder. Sagt med andre
ord: Ønsker vi å beholde den i
framtiden, må tundradyret i større
grad tas hensyn til når bruken av
fjellområdene planlegges.

Egentlig har vi ikke råd til å
miste villreinen. Dette prektige
dyret er selve inkarnasjonen av
norsk høyfjell. Symbolverdi kalles
det visst. Samtidig er dyret en
betydelig matressurs på en klode
som får stadig flere munner å
mette. Våre fjell blir fattigere på
flere måter den dagen det flotte
dyret ikke lenger viser sine gevir
over flyene.

dyrstammen vår.
— Stor kalvedødelighet i fjor

vår tyder på at det radioaktive
nedfallet har forstyrret arveanleg
gene i villreinen i de mest utsatte
områdene. Det forsknings
prosjektet jeg selv leder under
søker nå i hvilket omfang forand
ringer i kromosomene, det vi
kaller kromosombrudd, har fun
net sted som følge av radioak
tivitet. Vi har i øyeblikket ennå
ikke klare resultater å legge fram.
De kommer i løpet av våren.

Strålebarometer
— Villreinen er nærmest å betrak
te som et strålebarometer, fortset
ter Skogland. Den er ekstremt
utsatt for rad ioaktivitet. Dette
fordi reinens viktigste vinterfode,
laven tar opp radioalctivt nedfall
direkte fra omgivelsene. Derfor er
reinen minst ti ganger så utsatt
for denslags forurensning som for
eksempel elg, hjort og rådyr.

Uheldigvis for reinen tar lav
også opp giftige tungmetaller som
bly, kadmium og kvikksølv. Disse
kommer med sur nedbør, og vi
vet at de kan føre til kromosom
brudd. Det er imidlertid uklart
foreløpig hvilke skader på arve-
utstyret tungmetallene og radio-
aktiviteten kan skape i kombina
sjon.

Fosterdød
— Reinen er i det hele tatt eks
tremt utsatt for luftbåren for
urensning. Hvis vi har fått kro
mosombrudd i en villreinstamme,
fører dette til svakere dyr og
større dødelighet. Mange kalver
vil dø allerede på fosterstadiet. Et
lyspunkt midt i de dystre utsikte
ne er at kromosombruddene ikke
ser ut til å føres videre i stammen
på lang sikt. Arveanleggene er
derfor ikke permanent ødelagt, så
vidt vi vet i dag. Når radioak
tiviteten etter hvert avtar, vil også
dødeligheten i stammen avta. Det
gjenstår imidlertid som sagt å se
hvilke skader tungmetaller og
radioaktivitet sammen fører til.

Bern-konvensjonen
Bern-konvensjonen slår fast at
Norge har et særlig ansvar for
villreinstammen. Dette fordi vi
forvalter den siste villreinstam

[.
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Stråling, jakt, regulering:

Trusler fra

alle kanter

— Vi har simpelthen satt
villreinen på bås her i landet.
Leveområdene skrumper inn år for år.
I enkelte fylker har reinområdene blitt
redusert med 30 prosent de siste tredve
årene. Samtidig driver vi en jakt på
viilreinen som gradvis reduserer størrelsen
av dyrene: De største og prektigste av dem

skytes rett og slett ut fra stammen.
Vi driver en slags negativ
avi, stikk i strid med de prinsipper
som ligger til grunn for moderne

E metoder i vanlig husdyravl. På toppen

_______

n engasjert av det hele har vi fått
Terje Skogland, villreinforkjem- det radioaktive nedfallet
per på heltid, sier dette til Norsk fra Tsjernobyl å stri med.
Natur. Han er forsker ved Direk
toratet for Naturforvaltning i
Trondheim, og holder på med et
femårig prosjekt som skal belyse
virkningen av det radioaktive
nedfallet fra Tsjernobyl på reins

Viii —

reinen
[Norge

Får vi
beholde

Tekst: den?Fred Friberg

Indikasjoner på økt
fosterdødelighet ifjor
vår tyder på al det
radioaktive nedlallet
eller Tsjernobyl kan
ha forårsaket skader
på arvesloftet hos rein
ide mest belastede
områdene. (Vi gjør
oppmerksom på at
dette bildet er tall før
Tsjernobyl-ulykken.)



men av betydning i Europa. Jeg
synes imidlertid ikke vi er særlig
flinke til å følge opp dette ansva
ret, sier Skogland og viser til at
det utenfor Norge bare finnes
vilirein på Kola, og i grenseom
rådene mellom Finland og Sovjet
samveldet. Til sammen kan det
dreie seg om fire-fem tusen dyr.

Tragisk utviIding
— Vilireinens leveområder er i
løpet av de siste tredve årene blitt
forandret på en måte som kan
føre til tragedie for bestanden.
Veier og neddemminger, hytte-
byer midt i viktige reinstrekk,
sterkt økende ferdsel i visse fjel
lområder, er negative faktorer sett
fra villreinens side. Det er nett
opp på grunn av muligheter og
evne til å foreta lange, sesong
messige vandringer villreinen har
klart å overleve i et karrig land
skap. Nå splitter vi opp vill
reinområdene i mange «båser»

Negativ avi
— Samtidig er vi vitne til at jakt-
presset i mange områder er feil-
rettet. Altfor ofte rettes børsepipa
mot de største og prelctigste dyre
ne. Mot de dyr som skulle føre
stammen videre. Resultatet blir
gradvis mindre dyr. Vi får en
stamme med et arveutstyr som
avler skrøpeligere og lettere indi
vider. En avl stikk i strid med all
praksis innenfor vanlig husdyravl.

I vår tid er riktig jakt svært
viktig. Rovdyra som før effektivt
luket ut svake dyr av villreinstam
mene, spiller ikke lenger noen
rolle. Tilbake sitter mennesket
alene som skjøtselsansvarlig. Den
rollen har vi spilt dårlig i meste
parten av etterkrigstiden, avslutter
Terje Skogland.

Tamrein
i nord

vilirein
isor

Opprinnelig var det villrein i alle
landets fjellområder. Ennå på
begynnelsen av 1800-tallet var
den vanlig utbredt også i Nord-
Norge, men allerede mot midten
av samme århundre gikk den
sterkt tilbake. Etter hvert forsvant
den helt.

I dag sitter vi altså tilbake med
en villreinstamme bare i den
sørlige del av landet. Nord-Norge
har fortsatt mange reinsdyr, men
de er alle tamrein.

Villreinen har nå sitt hovedom
råde på Hardangervidda. Bestan
den har de siste ti-femten årene
svinget sterkt, fra ned mot 5000
dyr og opp til over 20 000 dyr.
Variasjonene har etter alt å døm
me årsak i forskjellig jaktintensi

tet. Men også nedslitte vinterbei
ter med dyr i dårlig kondisjon er
med i dette bildet. En værhard
kalveperiode kan knekke mange
dyr som på forhånd er utsultet. I
dag regner de fleste med at Vidda
rommer en vinterbestand på i
underkant av 10 000 dyr. Flere
dyr kan det heller ikke være om
vinterbeitene skal ta seg opp
igjen.

Vi har villreinstammer også i
mindre fjellområder i Sør-Norge.
Setesdalsheiene, Snøhetta, Ron
dame og områdene ved Hemsedal
og Hallingdal er kjent som gode
villreinfjell. Dessuten finner vi
mindre stammer i fjelitraktene
omkring Ottadalen, på grensen
mellom Sør-Trøndelag og Hed

Den samme skjebne som ram
met villreinen i Nord-Norge har
også møtt villreinstammene i
Sverige, Finland og til dels Sov
jetsamveldet. Hovedårsaken til
tilbakegangen regnes der som her,
å være tamreindriften, som er
blitt drevet intenst i disse stam
menes hjemområder. Konkurran
se om miljø og beiter, i noen grad
også tekniske inngrep i fjellet
med blokkering av gamle trekk-
veier og andre forstyrrelser, er
faktorer som virker sterkt negativt
på villreinen og gjør den til ta
pende part over lengre tid.

Villreinstammen i Sør-Norge,
som i dag omfatter vel 30 000
dyr, er Europas eneste villreinbe
stand av betydning. Norge har
derfor et stort ansvar for denne
stammen også i internasjonal
sammenheng. Hos oss har reins
dyret hatt et fristed hvor inngrep
og forstyrrelser ennå ikke har
knekket den. Hva de fulle konse
kvensene av Tsjernobyl kan bli,
vet vi ennå ikke. iI
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En vilfreinbukk
norske høstfjell er et
flott syn, Spørsmålet
er om vi får oppleve
det også i tramtiden.

Simle med kalv,
fotografert pa Hardan
gervidda. Kalven på
bildet er bare fire-fem
dager gammel.

Villreinjakten fører til
en stamme med

stadig skrøpeligere
dyr, hevder forsker

Terje Skogland ved
Direktoratet for

Naturtorvaltning.

med våre tekniske inngrep. Dette
har fort til mange mindre stam
mer som ikke kan tillates å bli
større enn beitene tåler. Kommer
bestanden ut av kontroll, overbe
skattes beitegrunnlaget og dyrene
sulter ihjel, understreker Skog-
land.

Forsker Terje Skog-
land med en død

reinskalv i ryggsek
ken. Kalven skal

bringes til laboratoriet
tor å undersøkes.

mark, og mellom Glomma og
Hodalen. . rijIt

0
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SEINT
GJENG
SANNINGI
UPP

Å vakna, og kjenna
sitt hjarta falla
steintungt og myrkt
mot forherding...

Bildet er tatt i
Dørålen, et av de

stedene i Norge hvor
det ble registrert mest

radioaktivt nedtall
etter Tsjernobyl

ulykken.

Seint lytter havet si bylgje,
seint rodnar skog i djuvet,
seint byrjar logane å sleikja i helvete,
seint gjeng sanningi upp...

Olav H. Hauge



Gift-

Norge

skal få et

ærlig og

redelig

bråk!
Jørn Siljeholm er en legering av

Tønsberg og Oslo, av miljøkjemi,
sosiologi og filosofi. Legeringen er
blitt til siden 1955 og utmerker seg

ved å være sterk, elastisk,
generalist-orientert og konsentrert.
Sånn sett er han en slags grenselos

mellom det mulige og det
umulige. Dessuten tar han
alvorlige beslutninger om

å være punktlig hver gang
klokka slår. Men som

regel vinner hensynet til
saken over hensynet til

_______

an kom
klokka, mer tre-trinn-av-gangen-løpende

Derfor blir opp trappen til redaksjonen og
tempoet høyt hiver seg over terskelen med

og uttrykket smilet først. Bakoversveis.

intenst. — Ja, her er jeg. . . litt sent
kanskje, men...

— Godt! sier vi og byr ham en
nedslitt stol i en trang krok ved et
bord som har gått gjennom åtte
loppemarkeder.

— Velkommen, general
sekretær! Kaffe?

— Nei takk. Gi meg heller en
halvliter vann, sier han og velter
en svulmende time-manager ut
over den nedslitte bordflaten.
Symbolmerkede sider blafrer
(sannsynligvis) systematisk om alt
som skal, må, bør gjøres på kort
sikt og lang sikt med hovedmål
og delmål og.

— Hva slags organisasjon har
du havnet i nå, Jorn Siljeholm?

— I Norges største miljø-
organisasjon. Etter hvert har
naturvernets saksfelt utviklet seg
til å omfatte hele settet av miljø-
problemer. Selvsagt skal Natur
vernforbundet fortsatt ivareta sine
oppgaver innenfor det klassiske
naturvernet, men vi ser klart at
det ikke er nok å slåss for vern av

må vi også bli effektorienterte. Vi
må med andre ord tilstrebe en
felles oppfatning av hva som på
et gitt tidspunkt er viktig og
mindre viktig. Og da gjelder det
sannelig å skjære igjennom!

— Hvordan kommer omgivel
sene til å mestre en slik organisa
sjonsmessig oppstramming?

— Folk kommer igjen til å
oppleve oss som en press
organisasjon.

— Enda sintere brev til enda
flere byråkrater og politikere?

Boikott
- Ikke først og fremst det, nei!
Men vi vil f.eks. gå ut i markedet
og spille på de kreftene som
finnes der. Vi vil kunne anbefale
miljøvennlige produkter og argu
mentere mot kjøp av miljø-
fiendtlige.

Etter min oppfatning driver
næringslivet en pragmatisk gamb
ling med miljøet. Satt på spissen
forurenser det så mye som mulig
uten å drepe kunden. Vårt bevis
ste svar på en slik manipulering
blir selvsagt at vi ikke kjøper
skadelige produkter, i hvert fall
ikke når det foreligger alterna
tiver.

— Og mens vi er opptatt med å
skvise næringslivet, får politiker
ne boltre seg som de vil?

— Langt i fra! Angrep på den
politiske pragmatismen står høyt
på dagsordenen. Et politisk ved
tak kan være rett nok i forhold til
folkemening og taktiske hensyn,
men like fullt rav ruskende galt
økologisk sett. Noen tror de kan
oppheve naturlover med politiske
vedtak! Og stadig ser vi politikere
som utnytter naturvitenskapens
prinsippielle usikkerhet til siste
trevl, for å kunne utsette upopu
lære politiske vedtak.

Se for eksempel på energipoli
tikken vår og prognosene for
energibruk i Europa, som opplagt
er på kollisjonskurs med kampen
mot sur nedbør.

Hardere argumenter på
bordet
— Men tror du ikke at vi med
utvikling av ny teknologi kan
tillate større forbruk samtidig som
vi kan redusere forurensningene?

— Det ville jeg ikke være for
sikker på. Det er mulig i dag å
bygge et forurensningsfritt kull-
kraftverk, men dette ville bruke
5O% mer energi enn det produse
rer. Så den virkeligheten vi har å
forholde oss til er at økt konsum
fører til økt energiforbruk som
igjen fører til mer forurensning,
død skog, død fisk, klimapåvirk
ning og helseskader.

Når vi blir konfrontert med
politiske vedtak som opplagt ikke
hindrer ødeleggelse av oson-laget,
ikke reduserer sur nedbør, men
øker muligheten for dramatiske
klimaforstyrrelser, så viser det at
vi må legge hardere argumenter
på bordet.

— Mener du med dette at
Naturvernforbundet også skal
argumentere med aksjoner?

— Vi gjør det som er nødvendig.
— Men lovlydige skal vi fortsatt

være?
— Vi kan selvsagt ikke institu

sjonalisere ulovlighet. Når det er
sagt, må vi ikke glemme at vi har
som hovedoppgave å forandre
samfunnet slik at en bærekraftig

Effektorientert og saklig
— Har du noen strategi for denne
samfunnsforandringen?

— Den må vi selvfølgelig utar
beide i fellesskap. Men den har
med oss som pressorganisasjon å
gjøre. Vi skal gjøre det som er
effektivt. Og jeg tror det er effek
tivt å gå konkret til verks — ved
f.eks. å stille folk, bedrifter, myn
digheter etc. til ansvar for det de
gjør. Vi må ansvarliggjøre på en
virkningsfull, men samtidig salclig
måte.

— Og på hvilke felter må vi
gripe fatt først?

— Statens forurensningstilsyns
analyser viser en forverring på
samtlige internasjonale forurens
ningsområder om 10 år. Vi som
ser dette og kjenner problemene,
har mulighet til å snu utvilclingen.
Men da må vi også forholde oss
til problemene og bli tunge på de
viktige områdene. Derfor mener
jeg at vi nå i NNV bor prioritere

utspill om klima/oson-problemer
og utradisjonelle sider ved sur
nedbør som NOx-og hydrokarbo
ner. Vi ser at Norge ikke har gått
inn på noen avtale om NOx.
Samtidig ligger vii løypa til å
bygge gasskraftverk og bli store
NOx-forurensere selv. Om ikke
miljorvernerne lager skikkelig
rabalder, vil politikerne neppe gå
inn på noen NOx-avtale før så
sent som mulig. De vil heller
svelge økt forurensning som
nødvendig betingelse for «utvik
lingen».

— Du ser altså for deg et Natur
vernforbund med stor bredde og
faglig tyngde. Samtidig bor denne
skuta være lett å manovrere.

Hvordan skal vi forene slike
egenskaper?

Ut av kamufiasjen
— For det første lager vi en for
pliktende handlingsplan. Det
skulle føre til enhet og slagkraft.
I den forbindelse må jeg imidler
tid få ri en kjepphest: Jeg synes
det er svært utaktisk at Natur
vernforbundets fylkes- og lokallag
har 120 forskjellige navn. La det
hete Naturvernforbundet hvor vi
enn gjør noe. Men også i andre
sammenhenger hvor vi samarbei
der med andre organisasjoner, er
NNV sorgelig flinke til å kamu
flere seg.

Når det gjelder mobiliteten — å
kunne være på rett sted til rett tid
og med de rette midler, er det
fylkes- og lokallagene som utgjør
styrken i forbundet. Men de
trenger ofte støtte fra NNV sen
tralt. Og nå må og skal de få det.

Aksjons-stab
— NNV sentralt bør kunne utvik
les til en mobil service-enhet, en
aksjons-stab. Her vil jeg under
streke at sakene i forbundet bør
forvaltes — ikke av spesialister,
men av generalister, med tverrfag
lig bakgrunn og evne til å over
skride tradisjonelle sektorer.
Disse faggeneralistene får også en
viktig oppgave med å følge opp
initiativ og aktiviteter i distrik
tene. Poenget er at på hovedsa
kene skal lokallagene alltid kun
ne ha et faglig forankringspunkt i
forbundet sentralt.

— Og om du til slutt skulle si
noe om forbundets profil.

— Så vil jeg nok fremheve at vi
fortsatt skal være en demokratisk
organisasjon som garanterer full
redelighet i miljøkampen. Men
kanskje vi skulle forandre oss fra
ugle til ørn?

Og så tror jeg trygt jeg kan love
Norge et ærlig og ryddig bråk til
fordel for ren luft, rent vann og
en fruktbar jord.
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— Fylkes- og lokal-
lagene er vår «mobile
styrke», det er de
som kan være på rett
sted tl rett tid. Men
da må de også fà den
stetten de trenger tra
forbundets sentralt,
sier Jern Siljeholm

utvikling blir mulig. Dermed vil vi
risikere å komme på kanten av
det som er streng legalitet i øye
blikket. Slik er det ofte når gam
mel akseptert praksis må gjøres
ulovlig og ny praksis innføres.

Jern Siljeholm er
Naturverntorbundets
nye generalsekretær.
Han lover forurens

nings-Norge et ærliq
og ryddig lever

Tekst:
Arild Ådnem

planter og dyr og deres leve-
områder så lenge selve natur-
miljøet, blir ødelagt av gift og
forurensning. Naturvernforbundet
har følgelig utviklet seg til et
milj øvernforbund.

— Og hvordan mener du at
denne store og brede mil jøorgani
sasjonen skal utvikle seg? Burde
den for eksempel ikke kunne

gjøres mer slagkraftig?
— Jo, så avgjort. Til det har vi

alle muligheter. Men først må vi
disiplinere organisasjonen. Vi må
sette opp klare hovedmål for
virksomheten. Om organisasjo
nen som helhet lojalt følger opp,
vil dette bety mer rasjonell drift
og langt større effekt. Og dette er
viktig: Ønsker vi større slagkraft,



Norge har tradisjonelt hatt et svært høyt
forbruk av papirprodukter. Lite av dette

papiret blir brukt om igjen, til tross for at
behovet for returpapir som råstoff i norsk

papfrproduksjon er stort.
Daglig går tonnevis med papir på

søppelfyllinger og i
forbrenningsovner,

samtidig som
papirindustrien må

importere over 30 000

_________

et er frem
deles bare få steder i landet at det
drives organisert papirinnsamling,
og også få bedrifter som tar imot
returpapir. En av disse er Em
ballasje A/S i Sykkylven kommu
ne i More og Romsdal, og i nabo-
kommunen Ålesund har Natur-
og Miljøvernlaget engasjert seg
innsamlingen av returpapir.

11987 tok Emballasje A/S imot
hele 2500 tonn med papiravfall
fra bedrifter og privathushold
finger i distriktet.

Vellykket tiltak
Til tross for en beskjeden PR-
innsats, har Emballasje hatt stor
pågang fra både næringsliv og
privatpersoner som ønsker å
levere returpapir. Lag og organi
sasjoner som organiserer pa
pirinnsamling i boligområder får
20—30 øre pr. kg. papir, og bedrif
ter som leverer papiravfall sparer
tildels store summer i avgifter til
kommunale soppelanlegg. Dette

har ført til en jevn og god tilgang
på returpapir, og tiltaket ser hittil
ut til å være svært vellykket.

I Ålesund har enkeltmedlem
mer i Ålesund Natur- og Mil
jøvemlag i et par år organisert
papirinnsamling, hovedsaklig i
boligområdet Åse. Hver måned
leverer de ca. 2 tonn papir, og
responsen har vært god. I tillegg
til privathusholdninger kom sist
høst to fylkeskommunale institu
sjoner med, nemlig Hjelpemid
delsentralen i Møre og Romsdal
og Sjukepleierhøgskolen i Åle
sund.

Leder i Ålesund Natur- og
Miljøvernlag, Anne Kongsgaar
den, begrunner naturvernlagets
engasjement i dette arbeidet slik:

— Motstanden mot søppelfor
brenningsanlegget på Grautneset
var den viktigste saka for natur
vernlaget for et par år siden.
Anlegget ble dessverre bygd, men
gjennom dette arbeidet ble tan
ken om resirkulering og gjenbruk
aktualisert. Noe av det enkleste
man kan resirkulere er nettopp
papir, og da bedriften i nabokom
munen Sykkylven kom igang med
mottak var det naturlig for oss å
engasjere oss i innsamlingen.

Sparer skog og skaper
holdninger
I tillegg til at man sparer betydeli
ge mengder skog ved å utnytte
returpapiret, så har dette en viktig
holdningskapende side også, sier
Anne Kongsgaarden. Å bruke ting
om igjen er på mange områder
direkte ressurs- og naturvern, og
det er viktig å venne folk til den
ne tanken. Responsen vi har fått
tyder også på at folk ser det me
ningsløse i å brenne opp store
mengder av verdifullt brukt papir.

Forbrenning eller gjenbruk
Ålesund Natur og Miljøvernlag
ønsker å utvide papirinnsam
lingen til flere områder i kommu
nen, men Ålesund Kommune har
hittil vært negativ til å la dette
skje i kommunal regi. Kommunen
har basert seg på å forbrenne alt
avfall i det omstridte Grautnesan
legget, og er trolig avhengig av en
relativt stor andel papir i avfallet
for å få en tilstrekkelig høy tem
peratur under forbrenningen.

Forvaltinga av ressursane i
Barentshavet er truleg den

største miljøskandalen vi har
hatt her til lands. Fiske

bestand etter fiskebestand
har nesten blitt utrydda avdi

styresmaktene anten ikkje
har hatt evne eller vilje

til å styre
fiskeri-

politikken
på

skikkeleg
vis. I ‘—‘ I et er ikkje

mykje oppløftande leiaren i Na
turvernforbundet sitt Barentsha
vutval, Bente Aasjord, har å seie
om utviklinga innafor dei norske
fiskeria opp gjennom åra.

— Silda forsvann frå kysten på
slutten av 60-talet avdi det blei
dreve rovfiske på den i stor skala.
Det same skjedde med lodda i
Barentshavet for nokre år sidan.
Fortsetter dette er eg redd for at
det kommer til å spøke for tors
kebestanden om nokre år. Skal vi

klare å berge dei rike ressursane
som finst i Barentshavet må
fangsten av fisk ikkje overstige
det den enkelte bestanden tolar
av fangst. Det høyrest kanskje
enkelt ut — likefullt har det aldri
vore rettesnor for norsk fiskeripo
litikk.

Uvisse signaler
Leser og høyrer ein det som
skrivast og blir sagt i presse og
kringkasting om situasjonen i
Barentshavet, kan ein lett bli
forvirra. Den eine dagen er det
krise i Barentshavet — den neste
er alt såre vel. Kva er rett?

— Mykje av informasjonen vi får
om Barentshavet sprikar til fleire
kantar. Men havforskarane er
samde om at nøkkelbestandane —

lodde og sild — er kraftig reduser
te, og at det er viktig å bygge dei
opp att. Om vi ikkje får opp
bestanden av desse artane, ser det
svart ut for både sjøfugi og torsk,
seier Aasjord.

Stor oppgåve
— Barentshavproblematikken er
stor og omfattande. Truleg er det
ei av dei største oppgåvene Na
turvernforbundet har gått laus på
opp gjennom tida. Responsen vi
har fått frå både forskarar, presse
og fiskeriorganisasjonar har imid
lertid vore positiv. Eg har godt
håp om at vi skal nå fram med
tida, seier Bente Aasjord.

Returpapir sparer

skog
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Fiskeri-
konferanse
Til hausten arrangerer Natur
vernforbundet ein fiskeripoli
tisk konferanse, saman med
Landsdelsutvalet for Nord
Noreg og fylkeslaga til Norges
Fiskarlag i Nordland, Troms
og Finnmark. Det er første
gong Naturvemforbundet
samarbeider med Norges
Fiskarlag.

— På konferansen skal vi få
fram mest mogleg fakta om
Barentshavet, det er noko
både vi og Fiskarlaget er inter
esserte i. Vi skal samarbeide
der vi er enige med Norges
Fiskarlag, og markere usemje
der vi har forskjellige mei
finger, seier Bente Aasjord i
Naturvemforbundet sitt Ba
rentshavutval.

Sekretær i Troms Fiskarfyl
king, Jan Henry T. Olsen,
stadfester at konferansen skal
vere det han kaller eit «fakta-
seminar».

tonn
returpapir

årlig.

Tekst og foto:
John Roald

Pettersen

Papirinnsamling er
natuvern, sier leder i

Ålesund Natur- og
Miljoverniag, Anne
Kongsgaarden. Her

sammen med to
innsamlingsaktivister i

boligområdet Åse,
Andreas Embiern (th.)

og Olav Andreas
Langeland.

Matfatet blir tømd:

Torsken i fare?

Lite mat for torsken mykje magrare dei siste åra enn
vanleg, seier Aasjord.

Barentshavet er eit

— Korleis kan du seie at torskebe- matfat vi ikkte har råd

standen er i fare — forskarane har
til å tømme, seier
Bente Aasjord i

jo sagt at fangsten kan aukast Naturverntorbundet
åra som kommer? sitt Barentshavutvalg.

— For nokre år sidan sa dei det. No tryktar ho for

Nye prognoser viser at torksebes-
torskebestanden i

tanden kommer til å være 40
havområdet.

prosent mindre enn antatt til
neste år. Det er urovekkande.
Truleg skuldast det mest saman
brotet i loddebestanden. Så lenge
det er lite lodde er det ôg lite mat
til torsken. Difor har han og vore

Tekst:
Gunnar Sætra



Jeg hadde sittet en stund og
sett ut over flatehugstfeltet

uten å feste meg ved noe
bestemt. Med ett stusset jeg

over de lange rekkene med nye
småtrær som vokste opp. Dette
minnet meg om noe jeg hadde

sett før, og plutselig ble jeg klar
over hva det var. Det

tilsynelatende uskyldige
plantefeltet i en

alminnelig norsk skog,
hadde klare paralleller til
nazistenes kjempemessige

_______

et forund
partidager ret meg at jeg ikke tidligere hadde

Nürnberg sett de åpenbare likhetspunktene

1930-årene. mellom Hitlers snorrette geledder
med raseriktige mennesker, og
den samme monokultur som et
plantefelt representerer. Det
grunnleggende kulturprinsipp
som vi overhodet kan takke for at
menneskenes sivilisasjon vokste
frem, kan forvandles til en sykelig
dødsmekanisme, om den ikke
årvåkent holdes i tomme.

Så er ikke skjedd! Utviklingen
har løpt løpsk. Vi har allerede
sett noen av de uhyggelige konse
kvensene. Vi kan nesten dag for
dag se hvordan nye, enda farlige
re virkninger utvikler seg.

Herrearten
Jorden befolkes av millioner
forskjellige livsformer. Mange av
dem har eksistert i flere hundre
millioner år. Mennesket er bare
en ny art, få millioner år gammel.

Hvem eier så jorden? Hvilken
av jordens tallrike arter har størst
verdi? Har én av dem større rett
enn alle andre til å eie alle om
råder og ressurser? Har én av
dem spesiell rett til å eie alle
individer av alle andre arter, og
alt land og hav? Har ikke alle
jordens livsformer, fra den enk
leste til den mest kompliserte
organisme, samme rett til eksis
tens, eiendom og utfoldelse over
enstemmende med sin egenart i
det miljø og på de områder som
naturen har lagt til rette for dem?
Objektivt og rettferdig sett?

Selvsagt! Jorden er alle arters
eiendom.

Med hvilken rett har så men
neskene frekt gjort seg til herrer
på bekostning av alle de andre?
Med hvilken rett bestemmer
denne ene art hvilke andre arter
som skal få leve eller dø?

Livet har eksistert og utvilclet
seg i mer enn tre milliarder år. En
av de nyeste artene, mennesket,
har ikke vært nødvendig for
denne utviklingen. Tvert om er
mennesket hjelpeløst avhengig av
de andre artene for i det hele tatt
å kunne eksistere. Noe man har
sørget for å overse.

Mennesket har isteden opp
høyd seg selv, med innbilt gud
dommelig rett (1. Mosebok,
1. lcapitel), til enehersker og ene-
eier over jorden og alt liv på den;
ja, så kostelig er denne art at den
har en spesiell egenskap fremfor
alle andre livsformer på vår jord
og på alle andre milliarder pla
neter i kosmos: Den kan ikke do!
Døden er bare et filter som kun
slipper mennesket igjennom til et
spesielt lykkeland der ingen
andre arter får komme. Alt annet
liv i kosmos går fortapt når døden
inntreffer.

Hvilken kultur!

Kulturprinsippet
Menneskets sivilisasjon ville aldri
utviklet seg uten at den baserte
seg på et kultiveringsprinsipp der
man dyrket frem og forbedret
bestemte arter man kunne nyt
tiggjøre seg. Det trengtes land til
korn og fedrift, og konkurrerende
arter måtte fortrenges. Hvor un
derlig er det ikke at dette nytte-
hensyn skulle føre til en verditak
sering av jordens arter og raser
som førte frem til utryddelseslei
rene i Nazi-Tyskland, og videre til
dagens situasjon der alt liv på
jorden trues med utslettelse.

Mens vi altså selv foretar en
grotesk oppvurdering av vår egen
verdi (vi er guddommelige, udo
delige og ligner universets ska
per), blir alt annet liv kun sett fra

nytteegoismens kyniske syns
punkt. Ingen annen art har noen
egentlig verdi i seg selv, uavhen
gig av mennesket, eller rett til å få
sin del av jorden som sin egen.
Samtlige livsformer skjematiseres
slik, at de står høyest som men
neskene mener har størst verdi
for deres næringsvett og nytelse.
Arter som ikke begunstiges med
positiv taksering, anses som ska
delige («unyttige spisere») og
bekjempes nådeløst med gassing,
forgiftning, terror, lemlestelser,
langsom kvelning, eller andre
metoder for pinsler og masseut
ryddelser. Deres revirer stjeles.
Deres livsmiljøer odelegges og
utplyndres hemningslost.

Spranget mellom menneskenes
opphøyde syn på seg selv, og
foraktende nedvurdering av andre
livsformer, fører til groteske in-
konsekvenser. Metoder som
anses forbryterske om de brukes
på mennesker av for eksempel
diktatorer og sadister, er anbefalte
og lovlige om de går ut over
andre arter.

Menneskenes hensynsløse
fremferd påforer våre medskap
finger jorden et kosmos av
legaliserte lidelser og odeleggel
ser, der knapt noen råskap er
uprøvd. Vår unnskyldning: De vet
ikke bedre.

Hvilken kultur!

Artsnazismen
Nazistenes mål var det ensrettede
og rase-rene samfunn. Vårt for
hold til naturen og dens arter er
det samme. Alt som kan meies
ned, blir rasert og erstattet av
monokulturer («partidager») der
de raseriktige livsformer
(«ariske»), står oppmarsjert i de
samme standardiserte kolonner.
Våre medskapninger av alle
nyttearter ensrettes i et kynisk
utsugningsøyemed, mens «skade
artene» («jødene») søkes desi
mert eller utryddet.

Men dette golde næringssystem
fanger menneskeheten inn i en
stor illusjon. Nemlig at dens
artshovmod på den ene siden, og
den grusomhet og forretningsmes
sige kulde som vises «underarte
ne» på den andre, kan adslcilles i
to klart avgrensede områder uten
at det ene influerer på det andre.

Hitler gjorde oss den tjeneste å
fjerne illusjonen. Han viste at vårt
kultiveringsprinsipp hadde nådd
et nivå av arroganse og råskap
som forvandlet det til en dods
mekanisme — også for menneske
ne. Der vi innbilte oss at det var
en enorm avstand, var det bare en
tynn, skjør film.

Nazismens holdning til jøder,

sigoynere og andre raser, er helt
identisk med vår egen anerkjente
nedvurdering av naturen og dens
arter. Nazistene oppfant intet. De
brukte bare metoder, holdninger
og prinsipper som allerede var
alment godkjent, og endog gitt et
skinn av guddommelighet. Den
som har makten, fastsetter hvem
som har verdi og hvem som er
uten. Alt vurderes ut fra egois
tislce hensyn eller fordommer,
uten smålig skjeling til objektivi
tetet, saklighet og rettferdighet.

Nazistenes utryddelsesleire er
derfor ikke ufattelige og ekstreme
unntak i et menneskelig Icul
turmonster. De representerer
regelen! Det uhyggelige ved ut
rydderiet er ikke det unormale
ved det, men at det er så normalt.

Vårt sivilisasjonsprinsipp base
rer seg på at «arierne» favorise
res, mens «jødene>) utryddes eller
desimeres. Vi er i ferd med å
omforme hele jorden etter nazis
tenes lebensborn-prinsipper og
ensrettede raseidéer.

Hvilken kultur!

En ny sivilisasjon
Menneskenes verdi og eksistens
er uløselig knyttet til deres med
skapninger på jorden. Er disse
artene mindreverdige, så blir
menneskene mindreverdige. Blir
medartene hoyverdige, så blir
menneskene det samme. Først da!

Derfor må vi revidere vår uhyr
lige verditaksering av de andre
livsformene. Vi må ombygge
sivilisasjonsprinsippet overen
stemmende med naturens lover i
et harmonisk samspill. Mennes
kenes antall må reduseres vold
somt. Deres livsstil og levestan
dard må tilpasses naturen. Deres
sivilisasjon må omformes på
grunnlag av en ny erkjennelse,
om jordens arter skal overleve,
om livet ikke skal gå til grunne:
1. Ingen livsform er mer verd

enn noen annen livsform.
2. Ingen livsform eier noen

annen livsform.
3. Ingen livsform har rett til

livsmiljø, områder eller res
surser fremfor andre livs-
former.

4. Ingen livsform har rett til å
herske over, desimere eller
utrydde noen annen livsform;
eller misbruke dens individer;
eller hindre den i å leve etter
dens naturgitte instinkter;
eller skade eller ødelegge de
områder eller naturmiljøer
som noen annen livsform og
dens individer er avhengige
av for at arten skal leve og
overleve.

Adolph Denis Horn

Tyske stormtropper
oppmarsjert i Nürn
berg, 1939.

Planlefelt på Fåvang i
Gudbrandsdalen.

‘Kapasiteten
forsøkshonsehuset er
3000 dyr .

Herrearten ol
et grunnleggende prinsipp for
jnennes1 isasjon
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Kjenner
du noen.

som deler ditt
naturvernengasjement, men

likevel ikke er medlemmer av
NNV? I så fall, verv og vinn!

Verv et nytt hovedmedlem og
velg mellom:

Nr. 1 Ulv
Nr. 2 Gaupe
Nr. 3 Vandrefalk
Nr. 4 Havørn (nr. 1—4 er trykk av Staf

fan Ulistrøm, 30 x 42 cm)
Nr. 5 Kassett med fuglelåter
Nr. 6 Stor ugle, håndskåren og hånd-

laget fra Sri Lanka
Nr. 7 Uglesett (10 stk. ulike), håndskå

ren og håndlaget fra Sri Lanka.

Verv to nye hovedmedlemmer
velg mellom:

Nr. 8 Anton Brøgger og Karl Georg
Høyer: «Det radioaktive Norge
etter Tsjernobyl»

Nr. 9 To av vervepremiene for ett ho
vedmedlem etter valg.

Nr. 10 Neverbutt (til kaffe, sukker m.v.)

Verv tre nye hovedmedlemmer —

velg mellom:
Nr. 11 Rød og hvit paraply
Nr. 12 Tre av vervepremiene for ett

medlem etter valg

.

Nr. 14 Keramikkbolle
Nr. 15 Fire av vervepremiene for ett

medlem etter valg

Verv fem nye hovedmedlemmer —

velg mellom:

Nr. 15 Fiskeveske i never
Nr. 16 Håndlaget messingskje med

Breheimenmotiv

Send inn kupongen, utfylt med tydelig
navn og adresse på de du har vervet. Før
på nummeret på hvilken vervepremie du
vil ha. Vi sender velkomstmateriell og
innbetalingsblankett til de nye medlem
mene. Når de har betalt kontingenten,
registrerer vi din verveinnsats og sender
deg premien.
Fem familiemedlemmer tilsvarer et ho
vedmedlem. Pensjonistmedlemskap til
svarer hovedmedlemskap.

I anledning landsplanen
for nasjonalparker og
Iandskapsvernområder
og Naturvernforbundets
75-års jubileum i 1989,
utlyser Norsk Natur en
fotokonkurranse som
fokuserer på våre siste
rester av fri og urørt
natur.

Arbeidet for, og striden om å
verne norsk natur har dype
røtter — i mer enn hundre år
har det vært drevet natur- og
miljøvernarbeid i Norge.
I det mer organiserte natur
vernarbeidet er 1910 og 1914
viktige år. Da fikk vi først en
egen naturvernlov og så et
eget forbund for naturvernin
teresserte mennesker —
Landsforeningen for na
turfredning i Norge (som
senere ble til Norges Natur
vernforbund).

Først de siste tyve årene
har man imidlertid fått virke
lig omfattende og vel plan
lagte vernevedtak, som da
den første nasjonalparkpla
nen ble lagt fram i 1964. Men
trusselen mot naturen har da
også økt enormt — i form av
veibyggingen, oppdemninger,
kraftledningsgater, flatehog
ster og en rekke andre for
mer for aktiviteter som hurtig
forringer vår natur. Vårt
dynamiske industrisamfunn
har så å si glefset i seg det
meste av vår natur på få ti-år.

Frie områder igjen
Ennå er det likevel frie om
råder igjen, selv om de urørte
arealer er blitt en stor man
gelvare. Det er nå f.eks. lite
tilbake av natur med mer
enn 5 kilometers avstand fra
vei, jernhane eller bebygde
steder. Størst er endringene i
Sør-Norge, hvor det i 1980-
årene fullstendig mangler
større urorte naturområder i
lavlandet. Gjenværende urørt
terreng i fjellet bærer også
preg av minsking i totalareal
og sterk fragmentering.

For friluftslivet øker betyd
ningen av kvalifiserte vill
marksområder uten fjernstøy

i takt med den teknologiske
utviklingen i samfunnet for
øvrig. Gjenværende fore
komster av store naturom
råder ubrutt av tekniske
inngrep bør derfor i størst
mulig grad sikres i urørt
tilstand for ettertiden.

I arbeidet med å berge
restene av vår natur har
Statens Naturvernråd lagt
fram en ny omfattende plan
for nasjonalparker og land
skapsvernområder. I alt er
det over 40 større og mindre
naturområder man har pekt
på som særlig verneverdige.
Hele planen ble presentert i
Norsk Natur nr. 1, 1987.

I forbindelse med denne
viktige planen og den positi
ve verneholdningen som der
kommer fram fra våre myn
digheters side, vil Norsk
Natur utlyse en fotokonkur
ranse om verneverdig norsk
natur. Det er naturlig at man
velger objekter eller aspekter
i forbindelse med de fore
slåtte områdene i vernepla
nen. Men fototgrafen kan
gjerne ta for seg et stykke
urort natur utenfor formelle
verneplaner. Og så fremt de
ligger innenfor en rimelig
tolkning av mottoet «Det
siste», er alle slags natur-
motiver velkomne.

Konkurransen løper fra 1.
april 1988 til 1. april 1989
som er det året Norges Na
turvernforbund fyller 75 år.

Deltakerne kan velge to
klasser: A. Svarthvite papir-
bilder.
B. Fargelysbilder. Hver del
taker kan sende inn tre bil
der. Det er ønskelig at valget

Bildene sendes (med retur-
adresse og porto vedlagt) til
Norsk Natur, Postbo ks
6804, St. Olavs plass, 0130
Oslo i i konvolutt merket
«Det siste», innen 1. april
1989.

Norsk Natur med fotokonkurranse:

«Det
siste»

0

0

0
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Verv fire nye hovedmedlemmer
- Slik verver du:velg mellom:

Ververens personalia

Navn

______ ______

Adr.

_________

Postnr./sted

______

Jeg har vervet fig. pers:

av motiv kort begrunnes. Det
blir premier til de tre beste i
hver klasse. Ekstrapremier
kan også gis. Norges Natur
vernforbund forbeholder seg
retten til å bruke innsendte
bilder til en utstilling i for
bindelse med forbundets
jubileum.

BREV

i

MedI.nr.

NavnAdr._ - - --- ---— ---—-----

FLUEFISKERE!

Kan sendes
utrankert

Norge.
Adressaten

betaler
portoen.

Navn —_______
2

Adr._

Navn
—

3
Adr.

4

5

Navn

_____ ______ ______________

Adr.. ..-

___—

---.—---. —----—-.
Navn

___________________

Adr. -

SVARSENDING
Avtale nr. 129000/144 Pb

TIL

Norges
Naturvernforbund
St. Olavs plass postkontor

Nå har vi fluebinderbekene som så mange har ventet på. Et par av disse
bekene er svart vanskelig å skaffe. F.eks. Poul JorgenseWs Salmon Flies og
Halr Wlng Atlantlc Salmon Flies.
De bekene vi har plukket ut er både for nybegynnere og de helt avanserte.

Send meg:
fl Salmon Flies av Poul Jorgensen kr. 298,
fl Merican Nymph av R. Kautmann kr. 155,.
LI Halr Wing Atlantlc Salmon Files av K. Flusher og C. Krom kr. 265,
LI Caddis Flies av Gary La Fontain kr. 285,-
[1 Mastering the Art of Fly.tying av R. Talleren kr. 306,.
fl Modem Fluebinding av L Bergqulst, G. Johnson, A. Petterson kr. 93.-

405(07) 522140 )TXEY5trdn —

Sport
ADR BOKS 705 SENTRUM 7051 TRONDHEIM

Jeg ønsker meg premie nr. LII Jeg vil spare vervingen 0130 Oslo i



Den Norske Turistforening har lagt alt
til rette for at du kan nyte fjell og vidde i
fulle drag i sommer. 17.200 km
merkede løyper og 270 hytter står til
din disposisjon. DNT har det du
trenger for a planlegge turen — rute-
forslag med fyldig beskrivelse av både
terreng, lengde, dagsetapper og over
nattingsmuligheter. Meld deg inn i
DNT og velg norsk natur, frisk luft og
mosjon denne sommeren!

Ja, jeg vil til fjells!
O Jeg vil bli medlem i DNT. Send inn

betalingsblankett og medlemskort.

O Send meg nærmere opplysninger om
DNT.

Navn: SVARSENDING
Avtale nr. 134 000/16 Pb

Hurtigsvarspremie
Melder du deg inn nå får du boka
«Til Fots i Fjellet» fritt tilsendt —

350 sider med fyldig beskrivelse av
alle de merkede sommerrutene i
Fjell-Norge.

DEN NORSKE
TURISTFORENING
Boks 1963 Vika, 0125 Oslo 1.

Besøksadr.:
Stortingsgt. 28, Oslo 1.

(inng. Roald Amundsens gt.)
Tlf. (02)41 8020

AKTIV FERIE —

SPENNENDE KURS, KULTUR
AKTIVITETER, SEILING mm. på
Fosen Folkehøyskole i sommer.

Gjør noe nyttig i ferien. Legg turen om Fosen Folkehøy
skole. Her arrangeres kortkurs innen økologiske emner, kul
tur, seiling og håndtverk. Fosen Folkehøyskole ligger i natur-
skjønne omgivelser nær sjøen, ca. i time fra Trondheim.

Kursoversikt:
0 Kurs i seiling med Åfjordfembøring. Tre ukerskurs i

perioden 6.6—24.6
0 Bruk av ville vekster til mat og drikke. 19—24.6
El Plantefarging. Bruk av platefarger. 26.6—1.7
LI Massasjekurs. 26.6—1.7
El Dyrk dine egne giftfrie grønnsaker (øk. hagebruk).

3.7—8.7
0 Plantefarging. 3—8.7
El Teaterkurs. Vi lager vårt eget teater.
El Knivmaking. Lag skaft og slire til egen kniv. 3—8.7
LI Vår kjemiske hverdag. Giftstoffer i jord, vann og luft.

1—14.7
EI Urbefolkningsseminar. Søkelyset på Malaysia, Nord-

Amerika og Norge. 7.7—9.7
El Økologisk økonomi. Tidspunkt ikke bestemt.
0 Bellona sitt miljøbøllekurs. 7.7—9.7
LI Naturmedisin. 7.7—9.7
LI Ernæringskurs for revmatikere. 10.7—14.7

Pris pr. kurs 200,—. Kost og losji 6 dagers kurs, kr. 1000,—.
Helgekurs: kr. 150,—/500,—. Barn under 3 år gratis, barn
under 15 år halv pris. Det er egen bamehage.
Påmelding: FOSEN FOLKEHØYSKOLE, 7100 RISSA.
Frist: 1.5
Arrangør: Studieorg. Framtiden i våre hender/Fosen
Folkehøyskole.

*
FOSEN FOLI{EH0GSIÇOI.E StUdieOrganIsUjOflefl

Alle disse fordelene får du som
medlem i DNT:
— Omfattende årbok med spesielle
temaer.
— Medlemsbladet Fjell & vidde, som
Icommer 4 ganger årlig.
— Rabatt ved overnatting i DNTs egne
hytter og i private turisthytter. På to
eller tre overnattinger er kontingenten
tjent inn!
— Fortrinnsrett til DNTs turer og kurs.
— Råd og veiledning for fjellturen. Du
kan ringe eller skrive til oss.

Medlemskapet koster kun kr 170,- pr.
år. Honnør- og ungdomsmedlemskap
(inntil 21 år) koster
kr 110,- og hus
standsmedlemmer 711 fot.9 i f)eflet
betaler kr 60,-. Å

-‘

Kan séndes
ufrankert

i Norge.
Adressaten

vil betale
portoen.

Postnr. /sted:

Den Norske Turistforening
Vika
0110 OSLO 1

TRIMMI — er elitestovelen som foretrekkes av det
norske orienteringslandsiaget. En lett og smidig tur- og
orienteringsstovel. Ettersittende lest og kraftig säle gir deg
et godt fotfeste. Nærmere joggesko kommer du ikke.
Prov TRIMMI i dag’ Hos sports- eller skoforhandleren din.

FJKIA

— håndlaget Norden

NÄRA NATUREN
-iNORR
EKOLOGILINJE med renen I centrum. Samiska och samisk kulturonentering som
tna val. 1-ång.

SAMESLOJDS- OCH RENNARINGSLINJER fôr samiska studerande.
ALLMAN LINJE med ekologi-, samisk eller dataprof il. Samma tilival. 1-2-årig.
Skolan är ôppen kr alla. Ansôkan helst fôre 1/6.

‘m”Almniukalla8kåvllå
Tdk

‘&96040 KA1CK %L 0971-W 15
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En livs- og pensjonsforsikring
gjør livet tryggere for mange mennesker

NKPFORSIKRING
NORSK KOLLEKTIV PENSJONSKASSE AS

/ 7 ‘zz NORDLEtSfR AS.
/ - N-9060 LYNGSEIDET NORWAY

Lofoten:

Sommeren 88 kan Nord-Reiser A.S tilby følgende opplevelsesterie i
Nord-Norge til tre av de mest attraktive reisemålene i landsdelen:
Lofoten — Lyngsalpene — Finnmarksvidda:

Lyngsalpene:

Rorbuferie med guidede fjellturer og turer til Værøy og Røst og til Vestfjor
den med muligheter for å se hvalen i sitt rette element. Utleie av fiskebåter.

Finnmarksvidda:

Fjelivandring med guider og kløvhester/hunder. Overnatting i telt eller hyt
ter. Turer med elvebåt og kano. Fjordfiske. Turer til et av Europas største
fuglefjell og til områder med moskus. Brevandring.

Svalbard:

Med utgangspunkt fra Kautokeino arrangerer vi turer innover vidda med
guider og kløvhester til fiskerike fjellvann. Overnatting i telt.

Fjellturene strekker seg fra to dager til ei uke og legges opp etter deltaker
nes ønsker og fysiske forutsetninger.

Vi arrangerer gruppeturer til Svalbard med aktiviteter på land og med tur-
båt i havområdene rundt Svalbard.

Be om brosjyrei programmer og priser fra:
Nord-Reiser A.S, Boks 6, 9060 Lyngseidet. TIf. (089)10 508

NÅR INNHOLDET
TELLER MER ENN PAKNINGEN
Fosfatholdige vaskemidler gir renere vask — tror mange. I
elver og innsiøe er fosfatene ofte til stor skade. Algevekst
og dødt vann kan bli resultatet. Kostbare renseanlegg er
nødvendige, men bare i liten grad tatt i bruk i Norge. Er du
opptatt av livet i våre elver og vann?
Vask fosfatfritt — ditt viktige
bidrag. Og tøyet blir like

renti Er du lei av jakten på «dagens knalitilbud»? Ser du liten
verdi i farverike pakninger i et utall størrelser? «Blå-hvite»
varer holder samme, lave pris hele åreti Rasjonell produksjon,
ingen rabatter og redusert reklameinnsats ciiar det mulig.

«BLÅ-HVITT» FOSÊÅTFRITT VASKE

çz
ANALYSE AV 801 VANN

FRA LANGVANNS INNLØR
I ANALYSE AV 801 VANN

L!! LANGVANNS UTLØP.*

r

BLÅFMTE VARER
Co. 200 mill. olgeceller pr. I vann. Langvann i Akershus fylke.

VASKE
ER

smÖsk :
“Si

45



Send en blomsterhilsen

FLORA
DANICA

8 vakre brevkort
m/konvolutter.
Motivene er fra
«Flora Danica»
som ble laget på
1700-tallet.
Varenr. 211 Kr.
45,— M. kr. 35,—

Populære
528 Barnas fuglebok 1, 530 Barnas fuglebok 2,

527 Barnas flora 1, 525 Barnas flora 2,
544 Barnas bok om småkryp.
Pr. stk. kr. 75,—. M. kr. 55,—.

Navn:

Adresse:

Dette er den 2. fotoplakaten i Naturvernforbundets «La
havet leve»-serie. NNV intensiverer nå arbeidet med
den alvorlige ressurssituasjonen, med spesiell vekt på
forholdene i Barensthavet. Vær med og vern livet i
havet!
Varenr. 121 «Lever havet — lever hvalen!» kr. 58,—
Varenr. 117 «Lever havet — lever lunden!» kr. 58,—
Varenr. 122 Begge plakatene: kr. 98,—

538 Fuglevern (hefte), kr. 40,— M. kr. 30,—
539 Bli kjent med fuglene (hefte), kr. 20,—
109 Vinterfuglplakat, kr. 30,—
112 Trekkfuglplakat, kr. 30,—
600 Fuglelåtkassett, kr. 70,—
615 Lysbildeserie (23 stk.), kr. 150,—

Retur: NNV, Boks 6804 St. Olavs plass, 0130 Oslo 1.

\ ui k;i i 1-1)1:111 t(i

La havet leve

i
:T

barnebøker
542 Man ser på naturen.
Kr. 98,—. M. kr. 80,—.
547 Langs elv og bekk
Kr. 90,—. M. kr. 65,—.

Antall Varen r. Varens navn

NB! Nye betalingsvilkår: kun kr. 25,— i eksped. gebyr uansett betalingsmåte.

Str.

‘ :

Pris Sum

geb 25,-.

In

u,

(5

0

(I)
(5

Medl.nr. I

Kan sendes
utrankert

Norge.
Adressaten

betaler
portOen.

Gave til NNV

i

Totalt:

SVARSENDING
Avtale nr. 129000/144

D Forskuddsbetaling
Postgiro 2 36 22 59
Bankgiro 6026 05 03033

Norges
Naturvernforbund
0130 St. Olavs plass

OSLO i1J Betaling ved oppkrav
ü ønsker

varekatalog
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