


Rogaland Naturvern 

registrerer for første gang på flere år 
økende interesse og oppslutning om 
naturvernarbeidet. Medlemstallet nær
mer seg nå 1700, hvilket betyr at vi er 
på god vei mot toppåret 1979. Forenin
gen har skaffet seg store møte-, 
kontor- og butikklokaler midt i Stav
anger sentrum, som også blir brukt av 
en rekke andre miljøvernorganisasjo
ner. To deltidsansatte sekretærer og to 
butikkvakter sørger for at lokalene er i 
bruk alle ukedager fra morgen til 
kveld. 

Vassdrag 
Som i de fleste andre fylkeslagene er 
det fortsatt vassdragssaker som opptar 
Rogaland Naturvern sterkt. Rogaland 
har bygget ut mer enn 80 prosent av 
vannkraften, og appetitten på å legge 
nye vassdrag i rør er fremdeles stor. 
Likevel kan vi glede oss over at det nå 
blir opprettet landskapsvernom
råde/nasjonalpark i tilknytning til det 
varig vernede vassdraget, Vormo i 
Hjelmeland kommune. Dessuten går 
det mot nasjonalpark i fylkets mest 
verneverdige vassdrag, Frafjord med 
Månafossen. 

Gasskraft 
Et nytt innslag i energi debatten på våre 
kanter av landet er Statoil og Statkraft 
sine planer om et gigantisk gasskraft
verk på Kårstø. Foreningen har sagt et 
betinget ja til disse planene. Vi forut-

På RN's miljøleire er barna aktivt med og 
står selv jor underholdningen. 

setter skikkelig rensing av luftutslip
pene og en forsvarlig utnytting av spill
varmen. De store energimengdene det 
er tale om, ca. 5 TWh, må lette presset 
på vassdragene, mener Rogaland Na
turvern. 

Forurensning 
Forurensningssakene har også kommet 
opp med full tyngde den seinere tid. 
Foreningen har drevet en stor informa
sjonskampanje for å få bukt med de 
store landbruksforurensningene av 
Jærvassdragene. Her skjer det forbe
dringer hvert år. Men det er fortsatt 
for tidlig å si om alle tiltakene gir oss 
reine vassdrag. Et annet omstridt tema 
er hvilken type renseanlegg man skal 
bruke på kloakken fra hele Nord
Jærens befolkning. Rogaland Natur
vern og lokale aksjonsgrupper på Jæ
ren mener bare det beste er godt nok. 

Månajossen i Fra
fjord vassdraget hø
rer til blant landets 
ti høyeste uberørte 
josser. Nå går det 
mot vern av såvel 
Månajossen som et 
større fjellområde i 
tilknytning til vass
draget. Foto: Kjell 
Ove Hauge. 

Så langt har Miljøverndepartementet 
støtte oss i dette kravet. 

Rogaland Naturvern 

Postboks 441 - 4001 Stavanger 
Kontoradr .: Asylgata I 
Tlf.: 04 - 52 08 94. 

Styret: 
Leder: Hanne Thomsen, Stavanger 
Nestleder: Ingar Sunde, Stavanger 
Styremedl.: 

Sigvart Zachariassen , Sandnes 
Morten Gluva, Bryne 
Oddvar Rodvelt, Stavanger 
Gjertrud Espeland, Stavanger. 

Sekretærer: 
Erik Thoring 
Solveig Nyberg 
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Thor Heyerdahls 

glansbilde 


Tykk oktobertåke pakket inn hus og hjem på våre kanter av landet den 
søndagskvelden vi rigget oss til i godstolen foran TV'n for å overvære 
VVF's festforestilling om naturvern verden over. Vi var til randen proppet 
av forventning: Nå skulle det gjøres klart for all verden at naturvern nytter 
- tross alt. Spesielt så vi fram til hva Thor Heyerdahl måte ha på hjertet fra 
sin posisjon i Alta. Hva kunne en person som har oppnådd å bli noe bort 
imot et nasjonalt symbol, ha å fortelle verden, stående der med ryggen mot 
Norges svar på «skammens mun>, selve symbolet på teknologiens voldelig
het - Alta-demingen. 

Han vil nok - tenkte vi - med en myndig bevegelse og ellers dirrende av 
indignasjon, peke på dette skjendselens og dummhetens konkrete uttrykk. 
Og så vil han si noe sånn som at «nå er det på høy tid at vi bygger vår dem
ning mot flommen av teknokraisk vanskjødsel» - og videre f. eks.: «En av 
verdens rikeste nasjoner tok seg ikke råd til å la denne elva renne i frihet. I 
steden for å bruke krefter på å ta seg sammen og gjøre noe med sitt energi
sløseri, valgte makthaverne med jerngrep å tyne kraften ut av denne le
vende gigant aven elv. » Tenkte vi at det han ville si - og slik, ved å lyssette 
vår egen monumentale tabbe, skape en effektfull kontrast til alt vellykket 
naturvernarbeid som foregår her hjemme og i verden forøvrig . 

Men sjelden er våre forventninger blitt grundigere pulverisert! Hva var 
det vi fikk? Et slags glansbilde - et glansvrengbilde, var det vi fikk stukket 
til oss! Et bilde som etter sigende skulle vise et vellykket kompromiss mel
lom naturvern og det moderne samfunns behov for elektrisk kraft. Når 
lærte du deg å lage slike bilder, Heyerdahl? Var det da du så hvalkokeriene 
ved siden av de siste gjenlevende hvaler? Eller da du fra Ra så oljeklumper 
og fisk side om side midt ute i Atlanteren? Var det da du fikk visjonen om 
teknikk og naturens liv i skjønn forening? - den du aven eller annen merk
verdig grunn utpenslet for all verden ved foten av Alta-demingen. 

Men vi kjøper ikke det bildet, Thor Heyerdahl. Naturvernere har ikke 
behov for tilsløring. Vi trenger opplysning, avsløring av reelle og dyptgri
pende konflikter. Bare med et slikt utgangspunkt kan vi ha håp om å ut
vikle en teknologi som kan tjene menneskene uten at den samtidig raserer 
livsgrunnlaget for oss og våre medskapninger på denne planeten. 

Arild Ådnem 

Foto: Ole Magnus Rapp 
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Britiske myndigheter planlegger 
å bygge et storanlegg for gjen
vinning av atomavfall fra EF
landenes hurtigreaktorer. An
legget blir det første av sitt slag i 
verden - og et gigantskritt inn 
på et nytt og farlig område: Plu
toniumsøkonomien. Gjenvin
ningsanlegget skal plasseres ved 
Dounreay i Nord-Skottland, 45 
mil fra Vestlandet. 

Sammen med det nyåpnede 
«Super Phenix» i Lyon vil Doun
reay utgjøre verdens farligste 
kjernekraftan legg. 

Det omstridte anlegget ligger pent 
innrammet av klippekyst og sauebeite, 
noen få kilometer sydvest for den vesle 
fiskerbyen Thurso. 

I disse gris gren te trakter har britiske 
atomeksperter gjennom tretti år utprø
vet kjernekraftens muligheter i grense
landet mot det ukjente. 

Bak den hundepatruljerte piggtråd
sonen lyser en kjempekule i landska
pet. Det er den avstengte Dounreay 
Fast Reactor: DRF. En eksperiment
reaktor som ble bygget i 1955, i dag et 
stykke britisk kjernekrafthistorie. 

I 1971 ble den avløst av den 16 gan
ger større Prototype Fast Reactor 
(PFR). En såkalt «breeder-reaktor». I 
dag fremdeles på prøvestadiet og av 
kjernefysikere karakterisert som «ver
dens farligste reaktortype». 

Dette er modellen til den ti ganger 
større EDRP (European Demonstra
tion Fast Reator Plant), et prestisje
prosjekt som hittil har kostet britene 
25 milliarder kroner. Europakontrak
ten er snappet opp foran nesten på 
Frankrike. 

Det private selskapet British Nuclear 
Fuel LTD vil gjerne ta det første spa
destikket neste år. 

Men om man, via arbeidsplasser har 
sikret seg lojalitet fra de nære omgivel
ser raser motstanden på den andre si
den av Pentlandssundet. 

En langdryg høring pågår i Thurso 
hvor den planlagte plutoniumsfabrik
ken skal under lupen. 

Etter ulykken i Ukraina har også 
norske myndigheter gnidd seg i øynene 
og oppdaget at vi vil ligge snaue 50 mil 
og i god golfstrøm-kontakt med et 
fremtidig plutoniumsverk, som ved en 
større ulykke vil få reaktor 4 i Tsjerno
byl til å fortone seg som en nyttårs
rakett. 

Eksperimentanlegget 
- Det rådet ganske riktig usikkerhet 
innen atomindustrien i 1955, sier assi
sterende direktør ved Dounreayanleg
get, dr. K. M. Swanson og innrømmer 
årsaken til at DFR i sin tid ble plassert 
på det mest folketomme området på de 
britiske øyer. 

At morgendagens plutoniumsgigant 
skal plasseres i de samme trakter skyl
des distriktspolitikk og en allerede 
etablert ekspertise, hevder Swanson. 

Han omtaler EDRP-prosjektet som 
nærmest risikofritt. 

Tekst og foto: Gro B. Henriksen 

Vi møter foruten dr. Swanson, tek
nisk sjef Mr. T. R. Barrett og Mr. T. 
D. McRoberts, leder for Dounreays 
stadig tiltagende PR-fremstøt. En 
hardt arbeidende mann i disse hørings
dager . Etter Tsjernobyl har kjerne
kraftindustrien trukket i smilets stråle
rustning. 

Ledelsen forsyner oss med foruten 
smil, hele bokverk om tekniske data, 
som skal perfeksjonere oss i verdens 
farligste måte å koke vann på. Deretter 
leger vi kursen mot PFR-anlegget for å 
se tingene «in' live». 

«Dommedagsisotopen» 
Alt vi ser avenergiinfernoet i den vel
dige, folketomme reaktorhallen er top
pen av de store pumpene som fører fly
tende natrium ned til kjernen. 

Seks fot betong fra en radioaktivitet 
hinsides ethvert begrep blir vi i korte 
trekk satt inn i «formeringsprosessen». 

I motsetning til vanlige termiske 
reaktorer mangler hurtigreaktorene 
nøytronbremsere. 

De hurtige nøytronene gjør at man 
får utnyttet 60070 istedet for 3 % av 
uranbrenselet. 

Som kjernekjøler og drivvarme be
nytter man flytende natrium. 

Det skjer en voldsom varmeutvik
ling i hurtigreaktoren. I likhet med 
vanlige reaktorer skal også denne lage 
drivdamp for - til syvene og sist - å 
sette generatoren i sving. 

Kjernekraften er i virkeligheten ver
dens mest kostbare og innviklede måte 
å koke vann på. For ikke å si den far
ligste. 

Og for å drive en hurtigreaktor hol
der det ikke med det gule uranpulveret; 
man er nødt til å separere det utrolig 
giftige bombematerialet, plutonium. 
«Dommedags-isotopen» som når den 
først er produsert, vil bli på jorden for 
bestandig. 

Plutoniumsøkonomien 
- Uran er i likhet med kull en begrenset 
ressurs. Med plutoniumsøkonomien er 
vi sikret atombrensel i tusener av år 
fremover, siere teknisk sjef Barrett og 
fremsetter den mest besnærende tan
ken bak EDRP-planene. 

Innvendingene er legio. 
Den endelige lagringsplassen for den 

stadig voksende mengden høyradio
aktivt avfall er fremdeles - etter 40 år 
med kjernekraft - et uløst og stadig 
mer kostbart problem. 

Det mellomaktive avfallet er der
imot grei skuring. Fast vare blir «kon
taminert» og dumpet i sjakter. Det fly
tende «lavaktive» avfallet slippes ut i 
Nordsjøen. 
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Transporten, som med det nye 
EDRP-anlegget er kalkulert til 60 år
lige skipstransporter i Europas mest 
ruskete farvann, med høyradioaktivt 
avfall, volder hodepine. De planlagte 
fly tan sporter med 30 kilo plutonium to 
ganger i uken rundt om til EF-landenes 
hurtigreaktorer , omtales også av ledel
sen med lav røst. 

Plutoniumsfabrikken 
Når vi besøker gjenvinningsanlegget, 
hvor avfallsprodukter, uran og pluto
nium blir separert til nytt brensel, må 
plastsokker og dosimeteret på. 

Anlegget ble åpnet og velsignet av 
Margaret Tatcher desember 1979. I 
dag er det kun landets konservative re
gjering, som fullt og helt går inn for 
britisk kjernekraft. 

Vi passerer natrium fylte grotter med 
dobbeltvinduer fylt med high density 
væske, betjent av lange robotarmer. 

Her er den radioaktive strålingen så 
høy at blyhanskene ikke er beskyttelse 
god nok. 

Monitorer er plassert ved inn- og ut
ganger av alle rom. Over hele anlegget 
dunker strålingsalarmen monotont og 
trutt. 

Straks det oppstår radioaktvitet i 
luften opphører dunkingen. Blir lekka
sjen ikke stanset går alarmen. 

En av kjempearmene ligger på gul
vet innpakket i plast som en agurk i 
cellofan. 

Disse såkalte «mastersleeves» er 
dekket med radioaktivt støv og blir le
vert forseglet i en «plastkonvolutt» for 
ettersyn, gjennomsnittlig en pr. dag. 

- Det hender at det følger med noe 
radioaktivt støv ut. Det er de såkalte 
«leaks» som blir slått stort opp i pres
sen, sier leder for gjenvinningsanlegget 
dr. Frew, som hele tiden forsikrer at 
alt er særdeles «safe». 

Det tar tre kvarter å klarere ut foto
utstyret. Måleapparater saumfarer 

hver eneste filmrull og linse som har 
vært i berøring med gulvflaten. 

Selv får jeg et mindre utslag på 
høyre hånd i monitoren ved utgangen i 
damegarderoben og får beskjed om å 
vaske hendene, før jeg får grønt lys. 

- Er du aldri redd for hva du egent
lig jobber med, spør jeg en kvinnelig 
følgesvenn etter litt innledende små
prat. 

- Jo, jeg føler meg ofte redd ... 
Tror man må være litt bekymret, for 
ikke å bli uforsiktig. 

- Og etter Tsjernobyl? 
Jo, det har vært store diskusjoner 

arbeiderne imellom etter ulykken i 
Sovjet. Skulle gjerne ha jobbet på et 
sted hvor jeg følte meg tryggere. Men i 
dag vet jeg ikke om noe bedre ... 

Atomindustrien nøler ikke 
- Tsjernobylulykken har ikke frem
bragt noen som helst tvil når det gjel
der kjernekraftens sikkerhet? 

- På ingen måte, sier Swanson. Bar
rett og McRoberts enstemmig. 

- Riktignok kan man ikke lenger er
klære kjernekraften som 100 prosent 
sikker . Men den forurenser, ved nor
mal drift, mindre enn annen kraftindu
stri. Og man kan hele tiden ha alt un
der kontroll ved hjelp av stadige målin
ger, hevder PR-sjefen. 

En ulykke som den ved Tsjernobyl 
vil ikke kunne skje! Som grunn angis 
at man opererer med lavt trykk - den 
solide reaktorinneslutningen - og at 
man anvender natrium som kjernekjø
ler. 

Når vi bringer det plutoniumbesmit
tede irskehavet på bane, parerer man 
spørsmålet med Dødehavet, som er 16 
ganger mer radioaktivt «ad naturens 
vei». Det virker fåfengt å påpeke at 
Dødehvet også er fullstendig dødt. 
Dessuten inneholder det ikke menne
skefremkalte livsfarlige isotoper. 

Jeg tror atomkraften er <w good bet» for fremtiden, sier informasjonssjef McRoberts . 

Plettet rulleblad 
Helt uten skurver Dounreayanleg
gets løpebane ikke. A v de godt over 
tusen rapporterte uhell og proble
mer er disse noen av de mest alvor
lige: 

I 1962 hadde det nå avstengte 
DFR en utblåsning med radioaktivt 
støv, som ga fire ansatte store 
radioaktive doser. Den ene døde 19 
år senere av kreft. 

I 1966 skjedde forvridning av 
brenselstavene i reaktoren . Samme 
år ble brenselstaver med plutonium 
og uran rapportert forsvunneet. I 
1974 tetter tang avløpet for sjø
vannskjølingssystemet. I 1977 skjer 
en natriumseksplosjon i siloen for 
radioaktivt avfall. I 1979 blir fire 
mann oversprøytet med plutonium 
fra radioaktive transportbeholdere. 
I 1984 måles 20 år gamle radioak
tive partikler på strendene ved 
Dounreay. (Disse målingene viste 
like høye verdier som de alvorlige 
Windscalemålingene i 1983). 

At tilfeller av barne-leukemi er ti 
ganger høyerer enn normalt rundt en
kelte kjernekraftanlegg i Storbritan
nia, blant annet Doureayanlegget, av
vises som tilfeldigheter. 

- Det har også oppsstått slike 
«klumper» med kreft andre steder uten 
kjernekraft, sier McRoberts. 

Han avviser at det har forekommet 
noen alvorlige uhell ved anlegget. 

- Det ligger i sakens natur at vi som 
testanlegg oppdager enkelte feil og 
mangler, men de har ikke vært større 
enn at de kan rettes opp «der og da». 

- Men om nå, tross alle forsikringer, 
det synkefrie skipet likevel skulle hava
rere - hva da? 

Vi har innarbeidet en kriseplan. Vi 
vil omgående gi beskjed til myndighe
tene. Myndighetene vil varsle folk i 
området. Folk i anleggets umiddelbare 
nærhet vil bli evakuert - og vi vil hele 
tiden gi fortløpende informasjon. Men 
noen alvorlig ulykke vil ikke skje. Do
unreayanlegget er og har alltid vært en 
sunn, sikker og trivelig arbeidsplass. 

388 strålingsuhell og 28 branner 
I de pålagte helse og sikkerhetsrappor
tene for de to siste årene gir ikke anleg
get seg selv like gode attester. 

I løpet av 1984 og 85 har det skjedd 
388 uhell i forbindelse med stråling, 
hvorav et blir omtalt som «alvorlig» og 
ni som «betydelige». 

Over samme tidsrom har det opp
stått 28 branner hvorav 9 oppsto i re
aktorbygningen. 
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- Det som i Dounreay-rapportene kalles «incident» (tilfeldig episode), kan lett føre til ruin 
og total avfolkning for dette øysamfunnet, sier gårdbrukerne Corinne og James Stevens
son. 

VI KAN MISTE ALT 

Pentlandsundet viser vrangsiden. Den vesle ferja som går mellom 
Caithness og Orknøyene krenger inn i havmassene. Klar til ny dyst. 

Våt av sjøfokk klamrer vi oss fast på bakre dekk med salte armer 
og en like salt fotoveske klemt mellom beina. 

En ny kjempebølge. Det barkete mannskapet nyver pannen un
der oljehyret. Lokalbefolkningen tar en pause i praten. 

En ung hollandske turist gråter og spyr. Før Pentlandsfjorden slår 
oss i hodet. 

I dette trange sundet setter tidevannet fra Atlanterhavet Nord
sjøen i stevne i forrykende malstrømmer. 

Tekst og foto: Gro B. Henriksen 

Her er vi i god flaskepostkontakt 
med Sør- og Vestlandet. 

Havforskere regner med en seiletid 
på 14 timer, når vinden blåser mot syd
vest. Og det gjør den som oftest. 

Flasker sendt fra Sanday, nord på 
Orknøyene er funnet drivende på J æ
ren, Sola, Flemsøy, Gossen, Kristian
sund, Senja og langs vestkysten av 
Danmark og Sverige. 

Den samme reisen vil også det livs
farlige tungmetallet plutonium ta. Ut 
av Dounreayanleggets lange havrørsy
stem. Forbi Dunnet Head. Via Orkn
øyene, Shetland og oljeriggene i Nord
sjøen og de norske fiskebanker. 

Ved en stor ulykke ved kjernekraft
anlegget på skotskekysten vil det ra
dioaktive avfallet nå Norge i løpet av 
to timer. 

Plutoniumsutslipp 
Ved normal drift skjer det hele tiden 
regelmessige radioaktive utslipp fra 
Dounreyanlegget. I tillegg kommer 
lekkasjer og småulykker. 

I løpet av driftstiden har Sella
field/Windscale ved Cumbriakysten 
sluppet et kvart tonn plutonium ut i Ir
skehavet, som i dag er verdens mest ra
dioaktivt forurensede hav. 

Plutoniummålinger av blæretangen 
ved Cumriakysten, såvel som ved 
Dounreay viser i dag mellom 75 og 125 
ganger høyere verdier enn f. eks. ved 
den engelske kanal. 

Rundt begge anleggene er tilfellene 
av barneleukemi ti ganger høyere enn 
gjennomsnittet i Storbritannia. 

Mens anlegget representerer 2300 
hardt tiltrengte arbeidsplasser for 
Caithness 9 000 innbyggere er motstan
den på Orknøyene og Shetland vokst 
til en folkebevegelse. 

Hjelp oss! 
- Orknøyene vil bli avfolket, om det 
skjer en ulykke ved kjernekraftverket i 
Dounreay. 

Vi sitter i ren felle! uttaler gårdbru
kerparet Corinne og James Stevenson. 

Stevenson er visepresident i Orkn
øyenes bondeorganisasjon. Han snak
ker på vegne av så godt som samtlige 
av fylkets 1100 gårdbrukere. 

Han har 800 mål jord ved Orphir, et 
av Orknøyenes eldste bosetningsom
råder. 

Her beiter Stevensons cheviot-får i 
seg det lavtvoksende graset, side om 
side med «Church of the Holy Sepul
chre», restene aven rundkirke bygd av 
tidligere korsfarere. 

Familiens hovednæring er fedrift og 
Stevensons eksporterer kjøtt og ung
dyr, med opprinnelsesstedet som kvali
tetsmerke, til resten av Storbritannia. 
Ryktene om radioaktivitet kan raskt 
bringe kjøttet i vanry. 
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Skulle det en eneste sesong bli stopp 
i leveransene av kjøtt og levende dyr, 
må vi oppgi gården, sier Stevensons. 

Det samme sier de fleste næringsdri
vende på Orknøyene og Shetland: 

- Hvem vil dykke i en atomkloakk? 
spør Elaine Duncean, østers farmer og 
kvinnen bak Scapa Flow Divingsenter . 

- Med 50 000 km kystlinje er tang 
naturlig saueføde, sier Tomas Isbister, 
en av Shetlandsøyenes 1500 «crof
ters» . Med «Sellafieldmålinger» i tan
gen vil fareklokkene raskt ringe for 
fylkets 300 000 sauer. 

Også fiskerinæringen frykter at det 
planlagte storanlegget på skotskekys
ten raskt vil gjøre den allerede hardt 
belastede Nordsjøen til et nytt Irske
hav. 

- Bare et rykte er nok for eksport
stopp til USA og Vest-Tyskland, sier 
laksefarmere Jim Scott. Det er ikke 
lenge siden det var importforbud av 
skotsk laks til disse landene, på grunn 
av forurensning . 

En smilende innehaverske av Shet
land Smokehouse, blir raskt alvorlig 
bak det fotside plastforkle når Doun
reay blir nevnt. 

- Vi risikerer å miste alt! sier hun 
kontant. 

Rusel Smith, skipper på Vega,Shet
lands største tråler, kan fortelle at 
samtlige av fylkets 500 fiskere er repre
sentert med egen advokat på høringen i 
Thurso. 

Shetland er skrint brattlendt og ly
sende vakkert med sitt maritime klima 
og 500 planteslag. I solstreifene lyser 
det tweedfargete landskapet opp i rust
brunt, gyllengrønt, brunrødt lynglilla 
og hissiggult. Lyng, mose, gras og så 
godt som ingen trær. 

253 regndager , 35 med storm, sup
peskodde i 53 dager og torden i 10 er 
Shetlandsøyenes ublide værstatistikk. 

Her bukter og snor Nord-Atlanteren 
seg mellom de hundre øyene. Og forsø
ker tidvis å rive til seg gråsteinshusene 
som klamrer seg til bergsiden i hoved
staden Lerwick . 

Det treløse, jærliknende landskapet 
har gitt god grobunn for jordbruk. 

Felles for de to øyfylkene er et rikt, 
aktivt og menneskelig samfunn; hvor 
stadig nye tiltak tas opp for å skape en 
fremtid for kommende generasjoner. 

Tilliten til kvalitet og renhet vil bli 
betydelig svekket om atomavfall fra 
hele Europa blir styrt mot disse øysam
funnenes stuedør. 

Det som i Dounreayrapportene går 
under betegnelsen «incident» - episode 
- kan lett føre til ruin og total avfolk
ning for Shetland og Orknøyene. 

Professor Torbjørn Sikkeland: 

Vi balanserer 

på knivseggen 


Breeder-reaktorene er livsfar
lige! Ikke bare kan det ek
stremt helsefarlige plutoniu
met komme på avveier. Kjer
neinnholdet blir så konsen
trert med høyt anriket stoff at 
den kan sammenliknes med 
en bombe! 

Ikke rart at britene har plas
sert dette forferdelige anleg
get så langt vekk som de kan 
greie å komme fra London! 

Professor Torbjørn Sikkeland 
ved Institutt for eksperimentalfy
sikk, NTH, har jobbet med atomfy
sikk og radioaktivitet i nærmere 40 USA nedlegger 
år. Blant annet 15 år som Senior I USA er det en voldsom motstand 
Staff Member ved Lawrence Radia mot denne reaktortypen. Ikke minst 
tion Lab. ved University of Califor på grunn av transporten av de høy.e 
nia, Berkley. konsentrasjonene av plutonium. 

Samme sted ble verdens første Flere forsøksanlegg er blitt lagt 
milligram plutonium oppdaget i ned. I 1983 ble TVA-anlegget (Ten
1940. nesee Valle y Authority) stengt uten 

Sikkeland går hardt ut mot det å ha tatt ut så mye som en kW. 
planlagte anlegget på skotske I tillegg til de høye plutoniums
kysten. konsentrasjonene er det reaktive 

- Dimensjonene på anlegget som natriumet et svært betenkelig stoff i 
skal bygges ved Dounreay gjør at en atomreaktor. I kontakt med luft 
det kan behandle svære mengder eller vann, kan det forårsake knall
uran og plutonium. gasseksplosjoner . 

Skjer det en uluykke hvor store 

mengder plutonium slippes ut i luf


Vitenskapen mestrer ten er vi ille ute. Fryktelig ille ute! 

Plutoniumet gir langt mer energi 
 ikke kjernekraften! 

enn uran og det er langt værre å Daglig spys radioaktivitet ut i luft 
kjøle ned. og vann over hele verden. I en reak

I for store konsentrasjoner vil tor produseres 80 forskjellige isoto
I 	 plutonium eksplodere. 30 kilo i en per med nedbrytningstid opptil 

og samme klump kan sammenlignes mange tusen år. 
med to selvutløsende Nagasaki Vi utsettes daglig for stråling som 
bomber. sakte men sikkert fo rsøpler krop

Denne mengden har man kalku pens gen-pool. 
lert å sende med fly fra Dounreay til Og ulykker vil fortsette å skje. 
forskjellige steder i Europa to gan Fortetter vi med kjernekraft så 
ger i uken! For å frakte dette uten at må vi akseptere å leve med adskillig 
det eksploderer må plutoniumet høyere faregrenser. 
forvares i beholdere på maksimum Med plutoniumsteknologien er 
500 gram. kjernekraften inne i en ny fase. 

Ved en eventuell flystyrt vil Euro Jeg vil ikke nøle med å kalle det 
pa kunne oppleve et nytt Hiroshi planlagte Dounreyanlegget, og 
ma. Super-Phenix i Lyon f or verdens 

Jeg vil påstå at vi balanserer på farligste kjernekraftverk, sier pro
knivseggen, sier Sikkeland alvorlig. fessor Sikkeland. 
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Natu rvernforbu ndet: 

NORGE 

KAN 


STOPPE 
DOUNR y 

Både Norge og Storbritannia 
har ratifisert den såkalte Paris
konvensjonen. Denne avtalen 
tar sikte på å bekjempe havfor
urensninger ved utslipp fra 
land. 

Ved å godkjenne Pariskonvensjonen 
har såvel Norge som Storbritannia for
pliktet seg til «å ta ethvert mulig skritt 
for å forhindre havforurensning, hvor
ved forstås at mennesker direkte eller 
indirekte tilfører det marine miljø (her
under elv~munninger) stoffer eller 
energi som medfører slike skadevirk
ninger som er en fare for menneskers 
helse, skade på levende organismer og 
marine økosystemer, forringelse av re

kreasjonsmuligheter eller forstyrrelse 
av annen rettmessig bruk av havene.» 
(Artikkel l). 

Forpliktende avtale 
Viktigheten aven slik internasjonal av
tale er innlysende. Norge har gjennom 
flere år forsøkt å stoppe luftforurens
ningene fra Storbritannia som fører til 
sur nedbør over Norge. Arbeidet er 
svært vanskelig, bl.a. fordi britene 
nekter å inngå noen forpliktende av
tale om utslippsreduksjoner. Utgangs
punktet for å forhindre byggingen av 
et nytt plutoniumsverk ved anlegget i 
Dounreay skulle derfor være atskillig 
bedre, mener Naturvernforbundet, i 
og med britene har ratifisert Pariskon
vensjonen. 

Utslipp av radioaktive stoffer kom
mer i avtalen inn under den ka"tegorien 
av forurensninger som er lite nedbryt
bare og som har en evne til å konsen
treres i miljøet. Disse forurensningene 
skal elimineres, om nødvendig i etap
per, heter det i artikkel 4. Men radio
aktiv forurensning er attpåtil tilgode
sett med en egen artikkel 5: «De kon
traherende parter påtar seg å treffe til
tak for å forebygge og, på annen måte, 
eliminere forurensninger av sjøområ
det fra landbaserte kilder med radioak
tive stoffer.» 

Plutonium på avveie 
Fra et fullt utbygget Dounreay-anlegg 
kommer det til å slippe ut 30000 ml 
lavaktivt avfall i året, noe som vil føre 
til en økt radioaktiv forurensning av 
miljøet. I tillegg kommer faren for ure
gelmessige utslipp. Kritikerne av anleg
get peker bl.a. på farene transportsy
stemet medfører i denne sammenhen
gen. I tillegg har det allerede vært 
minst ett alvorlig utslipp fra det eksi
sterende anlegget i Dounreay. I som
mer ble det hevdet i et britisk fjernsyn
sprogram at 25 kg plutonium var kom
met på avveie fra anlegget. Dette ble 
bekreftet av ledelsen som imidlertid 
holdt på at «bare» 5 kilo hadde for
svunnet. 

Voldgift? 
Pariskonvensjonen sier også noe om 
hvordan forpliktelsene skal gjennom
føres. Bl.a. skal det iverksettes pro
grammer og forhåndsregler. Disse skal 
ta hensyn til den seneste tekniske ut
viktig og programmene skal inneholde 
tidsfrister for fullføring, heter det i ar
tikkel4. Og videre leser vi i artikkel 21 
at eventuelle tvister mellom partene 
angående fortolkningen eller anvendel
sen av Pariskonvensjonen skal, hvis 
problemene ikke lar seg løse på annen 
måte, løses aven voldgiftsdomstol. 

- Jørn Siljeholm, medlem av NNV's 
gift og forurensningskomite, er Paris
konvensjonen nok en samling av pene 
ord eller er den et brukbart utgang
spunkt for å stoppe Dounreayanleg
get? 

- Pariskonvensjonen er aboslutt et 
av de beste redskap . vi har. Jeg kan 
bare vise til at konvensjonsteksten leg
ger spesielt vekt på forurensninger som 
har liten nedbrytbarhet, er toksiske og 
har en tendens til å bli bioakkumulert. 
Flere av de permanente og mulige ut
slipp vil nettopp inneholde radioaktive 
stoffer i denne kategorien. I henhold 
til 1984/85-referatene fra kommisjo
nen som arbeider med Paris-konven
sjonen, kommer det fram at spørsmål 
om utslipp av radioaktive stoffer bør 
få økende oppmerksomhet. 

Guro Tarjem 
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Ansikt 

til ansikt med 

naturen (IV) 


Stillhet 

Av Sigmund Hågvar 

Det er mange slags stillhet 

* 

Stillheten på sjøen, ombord i en liten 
robåt. Havet ligger blankt og mykt. 
Sommerkvelden er rolig, varm og fin. 
Bare de små lydene fra tollepinnene 
når vi tar noen forsiktige tak, en svak 
surkling fra baugen, og ørsmå drypp 
fra årebladene når de svinger i luften. 
Legger vi årene inn, blir vi etter hvert 
fanget av sjøens stillhet. Stor himmel, 
rom sjø, og et lite menneske i det hele. 

Duse speilinger i vannet, langsomt 
skiftende valører på slørtynne skyer. 
En mørkere stripe som antyder landet 
vi rodde ut fra. Der innefra bølger det 
varsomt mot oss ørsmå lyder, som vi 
lett overhører om tankene griper tak i 
oss. Et hest måkeskrik, som såvidt rek
ker fram. Eller to tjeld som vi aner 
lyden av der inne et sted. Men disse 
svake lydpust hører likesom med til 
stillheten på sjøen og øker følelsen av 
avstand, horisont og hav. 

* 
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Stillheten en tidlig høstmorgen. Sko
gen er våt etter rolig natteregn. Perle
rader av klare dråper henger under 
greinene . Det lukter godt av jord og 
visne blader. Bare den svake raslingen 
av mine egne, langsomme skritt i lau
vet. 

* 

Og så den absolutte stillhet. Jeg står 

og hviler på skistavene langt inne i 
dypfrossen vinterskog. Den korte da
gen er snart over, og det siste, røde sol
lyset slår vannrett inn over snøflatene. 
Ikke tegn til vinddrag i luften. Ikke 
mulig å fange opp den minste, sitrende 
lyd fra meis eller trekryper. Ingen dem
pet surkling fra en overdekket vinter
bekk. En av disse sjeldne gangene i li
vet da vi står i et åndeløst lyd-vakuum. 
Jeg blir snart var min egen, jevne pust, 
som jeg ellers ikke enser. Holder jeg 
pusten, blir hjertebanken i brystet til 
en slags lyd. Jeg prøver å puste lydløst 
og søker med hørselen etter et holde
punkt. Etter en stund synes jeg å for
nemme en fin skjelvende tone som syn
ker ned ovenfra, fra den hvelvete him
melen. Helt overraskende kommer det 
over meg en sterk følelse av å leve. En 
intens opplevelse av øyeblikket. 

* 
Var det noe av mitt innerste 

slapp ut, mens sansene hvilte? 
som 
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TSJERNOBYL OG VI 
En småbrukers refleksjoner etter 

Det er kjølig septembermorgen. Sola 
er ennå ikke kommet fram. Skogen er 
stille, venter på dagen. Vi er på vei 
oppover den bratte østvendte lia. På 
toppen stanser vi for å trekke pusten. 
Langt under oss ligger den morgen
stille dalen: En dypblå sjø, omkranset 
av gule kornåkre, grønne beitemarker 
og skogholt i høstskrud. I det fjerne 
skimter vi fjellene i andre dalfører. Vi 
vandrer innover til vi møter sola, og alt 
eksploderer. Det er som Vårherre, om 
han finnes, skjødesløst kaster ut alle 
fargene på sin palett: Over lyngen i 
rødt og brunt kneiser Sølen kledt i 
årets første snø. Den gråhvite reinla
ven strekker seg utover så langt øyet 
kan se, med tuster av ennå frodig grønt 
gras innimellom. Fjellbjørka lyser gull
gult og sjøen funkler. Sivet langs bred
den duver sølvgrått i brisen . Over hele 
en himmel så klar og blå som bare 

en annerledes sommer 

Av Berit Fougner Gyllstrøm 

høstlufta kan skape den. Vi sanser, su
ger det mektige synet inn med alle san
ser, og minnes dikternes hyllest til den 
rene og frie natur ... 

Vi er på sauleting. Her oppe, i liene 
og fjellene mot øst, har dyra våre gått 
og trivdes hele sommeren . Men graset, 
løvet, soppen og mosen de har spist seg 
store og fine på er ikke lenger så ren 
næring som i tidligere tider. En kløft 
har oppstått mellom dikternes fjellver
den og vår . Skyen fra øst mørkla hele 
dette vakre landskapeet, som tilhører 
dyra, fuglene - stillheten. 

Felt tårer i raseri 
Det lir utpå dagen. Vi skremmer opp 

noen ryper - vakre fugler kledt i hvitt 

og rustrødt. Det er reinsdyrtrakter , 

dette, men de flotte dyra har tydeligvis 

trukket ut av området. Tankene går til

bake til noen hektiske måneder på 
Finnmarksvidda. da jeg lærte å kjenne 
og utvikle en dyp respekt for et folk, 
en kultur og en livsstil. Et opphold 
som viste meg hva det moderne menne
sket har mistet i sin vanvittige trang et
ter å herske over i stedet for ydmykt å 
leve i pakt med naturen. 

I likhet med den gang Alta gikk tapt, 
har jeg også i sommer felt tårer i raseri 
over hvordan storsamfunnet totalt re
spektløst ofrer urbefolkningers gamle, 
verdifulle kulturer og levesett på vel
standens og det såkalte framskrittets 
alter. Hvilke følger vil Tsjernobyl og 
lignende ulykker få for den samiske 
kultur? 

Hvor mye skal vi tolerere? 
Vinden rusker i fjellbjørka og letter 
den for noen gulnede blader, som fy
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ker bortetter den grå mosen. Sola hen
ger ikke lenger så høyt. Skyer samler 
seg i horisonten. Nok en gang må vi 
stanse og la blikket vandre over de ma
jestetiske fjellene, mens vi lytter til ry
pas knepping ved myra. Noen lavskri
ker titter nysgjerrig på oss fra de lave, 
knudrete furutrærne. 

Det har vært en merkelig sommer 
så annerledes alle andre. Alle følelsene 
som har jaget gjennom oss: Fortvi
lelse, frykt, usikkerhet, mistro, mot
løshet, sinne. Av og til snev av håp og 
optimisme. Enkelte ville bagatellisere 
det hele og si at våre reaksjoner grenset 
til hysteri. Radioaktiviteten har vært 
der hele tiden, sa de hovmodig da de 
fikk målt høyere becquerel-innhold i 
fisk og reinskjøtt fra i fjor. Som om 
det var noen trøst. Noen ekstra kreft
tilfeller pr. år er en pris vi må betale 
for et velferds-samfunn, sa gubbene i 
Wien. De satser på kjernekraft av mi
ljøhensyn, må vite, og anleggene blir 
stadig sikrere. Nå skal vi til og med få 
internasjonale varslingsavtaler ... 

Jeg stirrer mot fjellene i nord . De 
ligger der mektige og stolte, tilsynela
tende uforanderlige. Men naturen selv 
har aldri skapt noe evigvarende. Hvor
dan kan så mennesket, selv en del aven 
stadig skiftende natur, så naivt tro at 
det kan skape et 100070 sikkert kjerne
kraftverk? Det eneste varige monu
ment etter mennesket vil være dets 
egen dårskap, dets naivitet ... 

Bare noen få har villet sette det hele 
inn i et større perspektiv, se radioakti
viteten i forhold til annen forurens
ning, f. eks. Hvor mye kan økosyste
met tåle? Hvorfor er så få opptatt av 
de genetiske følger av den totale strå
lingen dyr, mennesker og miljø utsettes 
for? Hvor mye forurensning skal vi to
lerere for den såkalte velstandens 
skyld? Vi vet at forurensning tar liv 
fisk, dyr, skog og vann dør. Hvorfor 
er det så vanskelig å tenke seg at den 
kan drepe mennesker også? Har det 
noe med tilvenning og forsvarsmeka
nismer å gjøre? 

Hvitvasking av kjøtt 
Ettermiddagssol over jordet. Dyra 
kommer løpende når jeg kaller på 
dem. Den lange ulla i alle sjatteringer 
av sort, brut, beige og grått danser 
rundt velfødde kropper. De ser på meg 
med funklende øyne, trykker seg inntil 
meg og snuser om jeg har noe godt til 
dem i hånden. Jeg gjemmer hodet i den 
myke ulla, suger inn duften av ren, 
frisk sau. 

Sammen har vi arbeidet oss gjennom 
en lang og kald vinter. Å ha dyr rundt 
meg er en del aven livsstil - der alt som 
lever fortjener respekt og ærefull om
sorg. Nettopp derfor er den fra før så 
vemodige slaktesesongen ekstra tung i 
år. Pesonlig er jeg mindre opptatt av 

becquerel-innholdet i slaktet i år, enn 
av de totale og vidtgående økologiske 
konsekvenser av Tsjernobyl-katastro
fen og annen forurensning på lengre 
sikt. Men som leverandør av sauekjøtt 
til kravfulle forbrukere er jeg i likhet 
med en del andre bønder misfornøyd 
med myndighetenes takling av situa
sjonen. Misfornøyd, bekymret og de
primert. Alt virker såre enkelt på papi
ret. Mesteparten av slaktet kan reddes 
gjennom «hvitvasking», heter det. 
Hvorfor er det ingen ansvarlige som 
høyt og tydelig forteller godtroende 
forbrukere at ikke hvert enkelt slakt 
undersøkes for radioaktivt innhold, at 
det vil komme kjøtt på markedet med 
verdier over 600 Bq? At områder blir 
erklært «hvite», «grå» eller «svarte» 
på grunnlag av middelverdier? Hva 
med neste år - hvordan blir det da med 
radioaktiviteten, med målinger og til
tak? Hva skjer med det «svarte» kjøt
tet - blir det minkfOr alt sammen, eller 
henges det på fryselager i påvente av 
heving av tiltaksgrenser, for så å selges 
som «rent» kjøtt? Så snart «bråket» 
etter årets slaktesesong har lagt seg vil 
tiltaksgrensene utvilsomt bli hevet - av 
rent økonomiske årsaker om ikke an
net.Forventer myndighetene at vi da 
fortsatt skal ha tiltro til hva de sier og 
gjør? 

Spørsmålene er mange, svarene dif
fuse . Likevel er dette noe av de vanske
ligste og mest viktige folk i utkant
Norge strir med om dagen. Og enda 
mer håpløst blir det når enkelte, særlig 
i byene, søker å bagatellisere det hele. 
Man bør kunne se at når noen velger å 
slutte med sau p.g.a. Tsjernobyl, eller 
sysler med drastiske planer som f. eks. 
å legge om gården fra økologisk geit
ostproduksjon til å bli alpin-anlegg for 
pengesterke fritids-fråtsere - da er det
te tragiske ikke bare for den enkelte 
bonde, men også sett i en større, kultu
rell og økologisk sammenheng. 

* 

En trillrund måneskive henger kald 

og hvit mot en mørk septemberhim
mel. Noen skyer driver forbi. Femårin
gen våkner og vil se på månen. Sam
men står vi ved takgluggen og stirrer 
tause ut i den trolske natten. Så sovner 
han . Et vakkert mørkt hode mot en 
blek pute. 

Barna. Vår framtid. Hva er det vi 
gjør med den klode de skal arve? Al
vorlige gubber med enorm makt ser 
ikke ut til å ha lært noen ting. Forbry
telsene fortsetter. Ufortrødent fortset
ter mennesket sin utrettelige kamp mot 
sin egen eksistens. Mens jorden seiler 
videre i sin bane, en liten blå kule i et
enormt univers, der nuet forsvinner i 
evigheten. Men der alt vi foretar oss i 
dag likevel har konsekvenser for mor
gendagen. 

Kontorsjefen 
takker for seg 

Jeg takker hjerteligst jor opp
merksomhet og gode ønsker 
som har blitt meg til del, når 
jeg nå trekker meg tilbake et
ter 20 begivenhetsrike år i sek
retariatet. 

Jeg vil også rette en spesiell 
takk til de medarbeidere, 
medlemmer og tillitsvalgte, 
som med personlig engasje
ment og samarbeid har bi
dratt til å gjøre arbeidet lyst
betont og meningsjyllt. 

Med vennlig hilsen 

~k 

Roar A. Sæther 

Il 



Følger av norsk u-hjelp: 

Neddemming av regnskog ~ 
Tvangsflytting av urbefolkning " 

Støtte til norsk næ ringsliv • AV Reidar Mathistad 

Norge har gitt tilsagn om støtte 
til norsk næringsliv som har lagt 
inn anbud på å bygge et kraft
verk i delstaten Sarawak i Ma
laysia. Dersom planene blir rea
lisert, vil store områder med 
verdifull tropisk regnskog gå 
tapt, og 5000 mennesker vil bli 
tvangsflytta.. 

Da Kåre Willoch besøkte Malaysia i 
januar stilte han seg svært positivt til 
at Norge skulle gi bistand i form av så
kalte blandede kreditter til dette pro
sjektet. Dvs. at staten gjennom Depar
tementet for u-hjelp gir tilsagn om 
støtte til norsk næringsliv når norske 
firma skal konkurrere om kontrakten 
på å bygge dette kraftverket som har 
fått navnet Bakun. Planene går ut på å 
bygge en demning som vil nå opp i 204 
meters høyde og demme ned et areal på 
690 kvadratkilometer. I tillegg til den
ne planen inngår et prosjekt om å 
bygge et kraftverk og å legge en kabel 
på havbunnen mellom Sarawak og 
Malaysia-halvøya. 

Kostnadsoverslag går ut på at prisen 
på dette gigantiske prosjektet vil 
komme opp i 25-30 milliarder kroner. 
I Departementet for utviklingshjelp 
venter de nå på hva som vil skje når 
anbuds fasen er over. Et av de norske 
selskapene som har vist særlig interesse 
for dette prosjektet er Standard Tele
fon og Kabelfabrikk. Den internasjo
nale konkurransen om slike prosjekt er 
beinhard, og skal norsk næringsliv ha 
en sjanse er de avhengige av offentlig 
bistand, noe den forrige regjering altså 
lovet. 

Nå er det ikke bare urbefolkningen i 
området som er truet i forbindelse med 
denne utbyggingen. Prosjektet er også 
et eksempel på hvordan en regner som 
så: Det som er godt for norsk nærings
liver også godt for utviklingslandene. 
Men er det nå slik? En nylig offentlig
gjort FN-rapport påviser at den økte 
samhandelen med land i den tredje ver
den har skapt flere arbeidsplasser i de 
industrialiserte landene enn i u-lan
dene. 
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Norske interesser på vei inn i regnskogen, men på langt hardere måte enn på dette bi/det. 
Foto: Anders Goksøyr. 
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Argumentet om at Norge kan kom
me til å øke sysselsettingen i Malaysia 
ved å gå inn i et prosjekt som det i 
Bakun sier ikke hele sannheten. Det er 
heller slik at prosjektet vil gi større po
sitive effekter for norsk næringsliv enn 
for økonomien i Malaysia. Og resulta
tet kan fort bli at 5000 innbyggere for
delt på 15 landsbyer vil bli flyttet til an
dre områder og miste sitt livsgrunnlag. 

Protest 
Lokalbefolkningen i Bakun stiller seg 
naturligvis negative til planer som kan 
føre til at de mister sine hjem. Allerede 
nå er det underskriftskampanjer og 
protestaksjoner mot planene. Erfarin
gene fra andre utbyggingsprosjekter 
har heller ikke gitt de berørte særlig tro 
på løftene om skikkelig erstatning. 
Den gangen 3000 mennesker i området 
Botang Ai i Malaysia ble forflyttet på 
grunn av et annet prosjekt i 1981, ble 
de lovet kompensasjon for tap av av
linger, hjem og land. De skulle få gra
tis strøm, utdanning og medisinsk 
hjelp. Da de flyttet inn i sine nye hjem 
oppdaget de at regjeringa hadde instal
lert strøm-målere og at de måtte betale 
for krafta. På dørstokkene lå det reg
ninger for hvert enkelt hus på litt over 
80000 norske kroner. Området der det 
skulle stått skoler og hospital var ikke 
ryddet en gang. 

Miljøskader 
Området der en har planlagt å bygge 
den 204 meder høye demningen, ligger 
midt i en av de siste uberørte regnsko
gene i verden. En neddemming vil sette 
650 kvadratkilometer av denne skogen 
under vann. Nedslagsfeltet for dam
men som blir større enn Singapore
øya, omfatter 14700 kvadratkilometer 
og fører til at elver går over sine 
nåværende bredder, med omfattende 
ødeleggelser på økosystemet til følge. 
Regjeringa i Malaysia hevder at de 
økologiske konsekvensene av utbyg
gingen neppe vil være større enn at de 
lar seg reparere. Men når en vet at re
gjeringa i Malaysia har måttet nedprio
ritere miljøspørsmål på grunn av dårlig 
økonomi, vil slike forsikringer neppe 
være noen garnti mot omfattende na
turødeleggelser. 

En vet fra før at regnskogene er 
svært sårbare mot inngrep. Det er sær
lig faren for jorderosjon som truer 
økobalansen i en regnskog, og det er 
nettopp jorderosjon utbyggingen av 
Bokun vil føre til. 

Behovet for kraftverk 
Hvor stort behov har så Malaysia for 
et slikt kraftverk. Kapasiteten på dette 
kraftverket vil komme opp i 2400 Me
gawatt. 750 Megawatt vil så bli over

ført i den undersjøiske kabelen over til 
fastlandet og vil dermed dekke fast
lands-Malaysias energibehov fram til 
år 2000. Resten, 1650 Megawatt vil 
være mer enn nok for delstaten Sara
wak som bare hadde et energibehov på 
100 Megawatt i 1983. Selv med pro
gnoser som legger inn en svært sterk 
industriekspansjon på Sarawak vil 
energibehovet være på maksimum 600 
Magawatt i år 2000. Etter overslag fra 
nabostaten Sabah er energibehovet 
dekket fram til år 2010 allerede i dag. 
Overskuddet på kraften fra dette 
kraftverket må i så fall selges til andre 
som nabolandene Singapore og Bru
nei. Spørsmålet er i så fall om de kan 
betale. Og hva så med teorien om at 
norsk bistand skal være rettet mot de 
fattigste av de fattige? Salget av elek
trisk kraft til sentralregjeringa i Malay
sia vil neppe komme de fattige til gode. 

Tjent med «moderne liv»? 
Regjeringsmedlemmer i Malaysia har 
argumentert for utbygging med at fol
ket i området vil være tjent med denne 
utviklingen på lang sikt. De vil bli ut
viklet til å leve et mer moderne liv. 

Men mange av de som har vært in
tervjuet i området øyner faren for at de 
må bryte opp, legge om livsstilen og 
enten gå over til et mer urbant liv på 
sikt. 

I dag lever folket av primærnærin
ger. En viss form for landbrukspro
duksjon for salg er blitt introdusert, 
men spiller en svært liten rolle for be
folkningen. Hovednæringen er en 
form for vekselbruk med ris i tillegg til 
at jakt og fiske har stor betydning. 
Denne befolkningsgruppa har levd i 
balanse med regnskogen i lange tider. 

Det er også blitt utarbeidet sosio
økonomiske utredninger over hvilke 
konsekvenser dette vil få for lokalbe
folkningen, men ingen av disse rappor
tene er blitt offentliggjort. 

Aksjoner 
I dag er det fem organisasjoner som 
har engasjert seg i kampen mot utbyg
gingen av Bakun. Det er blitt samlet 
underskrifter og reist krav om offent
liggjøring av konsekvensanalyser som 
regjeringa holder tilbake. Miljøvern
ministeren i Malaysia har stilt seg tvi
lende til prosjektet. Underskriftslister 
er blitt sendt til parlamentsmedlem
mene i Malaysia. 

Hvis Norge gjennom blandede kre
ditter slutter seg til dette prosjektet vil 
vi på nytt oppleve at økonomiske inte
resser tjener på prosjekter som raserer 
natur og rammer en fattig befolkning 
og på toppen av det hele kaller det u
hjelp. 

~~~ 


Vinter 

i verden 


Mennesket skal i følge mennesket 
være noe av det smarteste som har 
beveget seg på denne kloden. Det er 
kanskje derfor de tramper omkring 
på skaresnø i betydelige minusgra
der - fram og tilbake - med stress
dunk og julestri i blikket. Blåfros
sene stiller de seg i endeløse køer for 
å fylle buken med fast og flytende 
julehygge. Mens de andre - de som 
ikke er fullt så smarte - har i flokk 
og følge fløyet sydover - om en da 
ser bort fra en og annen slask aven 
dompap og kretsen rundt dem. El
ler de ligger og dormer under snø
fonnene med tilfredse smil rundt 
snutene og lar vinter og julebud
skap seile sin egen sjø. 

Der ligger de side ved side, buk 
mot buk - og nikoser seg. Ligger 
der og tenker på omtrent nesten in
gen ting. Noe som faller dem helt 
naturlig, ettersom de ikke er så 
gløgge oppe i hodene sine som oss 
mennesker. 

Selv de som fortsatt er oppegåen
de tar det hele med knusende ro. 
Når så man en elg i handlekøen sist? 

Hva jeg vil med disse melankol
ske linjer? Ingenting egentlig. Det 
bare slo meg at det å drasse rundt 
med en betydelig IQ har sin pris. 

Gledelig Jul! 
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Bergarter 

og mineraler (I) 


Det er ikke rart at inte
ressen for stein og mi
neraler er stor i 
Norge. Nesten uan
sett hvor i landet du 
er, stikker det fram 
fje Ilknatte r, og ofte 
består hele landska
pet av fjell og topper. 
Hvert år kommer det 
da også reisende folk 
hit utstyrt med ham
mer og meisel, som 
leter etter sjeldne eller 
vakre bergarter og mi
neraler. 

Landet vårt tilhører et av 
de mest interessante geolo
giske områdene i Europa. 
Her finner vi blant annet 
noen av de eldste fjell i ver
den, fjell som ble dannet i 
jordens urtid for 3-4 milli
arder år siden. 

Voldsomme vulkaner 
På vestsiden av Oslofjor
den fra Langesund og opp 
til Mjøsa i en bredde fra 
Oslo til Kongsberg, ligger 
det området geologene har 
gitt navnet Oslofeltet. Det 
var en gang ett av verdens 
kraftigste vulkanske områ
der. Store deler av dette 
området sank mer enn 
1000 m ned i jordskorpen. 

Det førte til at det oppstod 
12 vulkaner og flere km 
lange vulkanske sprekker 
hvor glødende lava en 
gang veltet fram. Selv om 
dette hente for ca. 250 mil
lioner år siden i en geolo
gisk periode vi kaller 
permtiden, kan vi den dag 
i dag se rester av utdødde 
vulkaner og størknet lava 
her. 

Den langstrakte fjellkje
den som bygger opp landet 
vårt fra syd til nord, er res
ter aven meget gammel 
fjellkjede som sikkert en 
gang hadde topper og pig
ger som var like høye som 
de høyeste fjell vi i dag 
kjenner til. Tidens tann 
med hjelp av is og vann, 
har tæret ned de norske 
fjellene slik at det vi i dag 
ser som fjelltopper en gang 
befant seg langt nede i 
jordskorpen. Det at Norge 
er bygget opp av slike for
skjellige geologiske proses
ser, betyr at vi her finner 
mengder av forskjellige 
bergarter og mineraler. 

Ja, - hva er det vi mener 
når vi noen ganger snakker 
om bergarter og andre 
ganger snakker om mine
ralere og krystaller? At 
stein kan variere i form og 
farge, er noe alle vet. Det 
henger sammen med hvor
dan de er dannet og hva de 
er laget av. 

«Gråstein». Bergarten gneis. 

Gråstein 
Her ser du en helt vanlig 
stein som vi finner masser 
av i Norge. Vanligvis kal
les en slik stein bare for 
gråstein, men alle mer eller 
mindre gråaktige steiner 
kalles gråstein så det nav
net sier lite om denne stei
nen. 

Ser du godt etter, ser du 
at steinen er satt sammen 

av forskjellige fargete biter 
eller korn. Du ser også at 
de mørkeste partiklene lig
ger i svakt antydete striper 
eller bånd . Du ser også at 
denne steinen er satt sam
men av tre hoveddeler. 
Noe er rosa, noe er grått 
og nesten glassaktig og noe 
er helt sort. Det steinen er 
bygget opp av er minera
ler, noen mineraler er vir
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Tekst og foto 
Herman løvenskiold 

Vignett: Sidsel Gjersum 

Feltspatkrystaller . . 

Glimmerkrystall, Kråkesølv. 

Kvartskrystaller, Bergkrystaller. 

kelig sjeldne, men det er 
tre mineraler som er så 
vanlige at 90070 av. jord
skorpen bare består av dis
se tre. Det er disse minera
lene vi ser i denne steinen . 
Det som er rosa er minera
let feltspat, det som er 
grått og glassaktig er 
kvarts og det mørke er 
glimmer, som også kalles 
kråkesølv . En slik svak 

båndet stein som består av 
mineralene feltspat, kvarts 
og glimmer, kaller vi gneis . 

Som du ser av bildene, 
kan også mineralene felt
spat, kvarts og flimmer 
opptre som krystaller, det 
skal vi se nærmere på neste 
gang. 
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ÆRESMEDLEMMER 

I NATURVERN 


Oppland Naturvern 's nyutnevnte æresmedlemmer 

Helga Lunde Johnsen og Fredrik Heitkøtter med formannen Jon Sylte i midten. 


- Det underligste med mange politikeres holdning til naturvernar
beidet er at de alltid snakker om arbeidsplasser og økonomi, mens 
det er hensynet til økologien som er helt avgjørende for om vi skal 
komme videre i dette samfunnet, sier nyutnevnt æresmedlen i 
Oppland Naturvern, Helga lunde-Johnsen til «Norsk Natur». 

Også Fredrik Heitkøtter fikk samme æresbevisning under som
merleiren til Oppland Naturvern ved Dokkvatn i Gausdal. Begge 
har gjennom mange år lagt ned et stort arbeid som natuvernere. 

For begge gjelder det forhold at de - Ja, det er jeg enig i. Slik burde det 
helt fra barnsben av har hatt respekt være. Imidlertid viser det seg at den 
for naturen, og de verdiene den repre moderne samfunnsformen har ført 
senterer. folk langt vekk fra naturen. 

Fredrik Heitkøtter sier det slik at or - Det later likevel til at svært mange 
det «naturvern» ikke var oppfunnet da mennesker vil ut i naturen fra sin bo
han vokste opp. Interessen for naturen ligblokk og sitt rekkehus? 
var der, og gradvis ble det slik at han - Det vil jeg si ligger mest på mote
engasjerte seg for vernearbeidet. stadiet. En slik naturoppfatning blir 

- Egentlig burde det være en selv etter mitt syn nokså overfladisk. Et 
følge at vi tok vare på naturen, uten slags alibi i forhold til natur må folk 
spesielle foreninger? ha, og da blir det gjerne slik. 

Endrede konstellasjoner 
- Har du inntrykk av at konstellasjo
nene naturvern - det øvrige samfunn 
har endret seg gjennom årene? 

- Ja, ganske mye også. De første 
årene jeg var med ville man vel nesten 
ha havnet i fengsel for å ha sagt og 
skrevet det en kan gjøre i dag. Når vi 
spør Heitkøtter om han kan nevne en 
spesielt viktig sak innen Oppland som 
han engasjerte seg i, så svarer han øye
blikkelig: Kraftutbyggingsplanene for 
Jotunheimen! . Den saken var avgjort 
den største, og som nå ser ut til å være 
like aktuell. Jotunheimutbyggingen 
kom til å bli en betydningsfull «vek
ker» for folk i hele Gudbrandsdalen. 
Konsesjonssøknaden kom i desember 
1973, og inntil da var ingen ting kjent 
om planene. 

Det viste seg at det dreide seg om en 
total rasering av alt som var tilbake av 
vassdrag i hele Ottadalsområdet. Da 
steilet folk, sier Fredrik Heitkøtter. 

Også Dokkautbyggingen engasjerte 
Oppland Naturvern, selv om denne ut
byggingen ikke kan sammenlignes med 
Jotunheimplanene i omfang. 

Stadig perfeksjonering 
Fredrik Heitkøtter medgir at den som 
driver naturvernarbeid stadig må ju
stere sine kunnskaper for å bringe 
fram argumenter som er holdbare. I de 
første åra måtte han hente hjem littera
tur fra Sverige, som også på dette om
rådet lå et stykke foran Norge. 

- Hva skal vi si om politikernes 
holdning til naturressurser og natur
vern? 

- Politikernes holdning er bedrøve
lig, men jeg vil legge til at en har bedret 
seg en del. Egentlig er det vel vi natur
vernere som har vært med på å opplyse 
dem om naturressursene og naturver
diene. Mange politikere er også svært 
takknemlige for dette. I Etna/Dokka
utbyggingen har man eksempler på at 
politikere fra Etnedal var glade for at 
naturvernere fikk fram sider av utbyg
gingen som de ikke hadde tenkt på. 

- Hva er framtidsønsket til en natur
verner som deg? 

- Det må være at organisert natur
vernarbeid ble unødvendig, og at det vi· 
står for kommer inn i de offentlige pla
nene slik at naturområdene ble sikret. 

Helga Lunde Johnsen legger til: 
De bør bli allment akseptert at vern av 
naturverdiene gjelder hele vår jord. 
Det må ikke være slik at alt skal styres 
av penger. Det er for kortsiktig! 

Tekst: Oddvar Rakeng. Foto: Rune Johannessen 
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FORBUNDETS MEST 
AKTIVE LOKALLAG? 

Et av Naturvernforbundets mest aktive lokallag er Holtålen Naturvern i Sør-Trøndelag. Laget ble star
tet i 1978 som en protest mot helikoptersprøyting av giftstoffet Glyfosat. Men seinere er det kampen 
for varig vern av Gaula som har vært hovedsaken for lagets medlemmer. 

Holtålen Naturvern har idag litt over 50 medlemmer. Det tilsvarer omlag 2 prosent av kommunens 
befolkning. (Noen bedre?). 

I tillegg til arbeidet for å få Gaula vernet har laget også gjort en rekke undersøkelser om hvordan 
vassdraget kan renses for forurensinger. Laget arrangerer hvert år en villmarkskveld som trekker om
lag hver fjerde innbygger i kommunen til arrangementet. Skogrydding er lagets viktigste inntektskilde, .. og i tillegg driver de med blant annet merking av skogsbilveger for å ta vare på gamle stedsnavn. Dette 
i samarbeid med pensjonistforeningene. 

Lagets kommende prosjekt er en landsomfattende ryddeleir for på denne måten å styrke Naturvern
forbundets økonomi sentralt. 

Startskuddet var 
glyfosatsprøyting 

Manuell skogrydding er den vik
tigste inntektskilden til Holtålen 
Naturvern. I de mest stupbratte 
lier ovenfor Gaula ryddes det 
lauvskog med ryddekniv og mo
torsager hver sommer som et 
viktig alternativ til skogsprøyting 
med glyfosat. 

En håndfull av lagets mest trofaste 
medlemmer møtes en fast kveld i uka 
til skogrydding. Fra snøen går i begyn
nelsen av mai og utover sommeren er 
gjengen på plass i aktivt miljøvern. 
Hvor mange mål som er ryddet på 
denne måten opp gjennom åra, er ikke 
godt å si , men en sikker inntektskilde 
har dette arbeidet alltid vært. I en pe
riode i midten av 80-åra sto Holtålen 
Naturvern som praktisk organisator 
for skogryddinga som ble satt ut på an
bud til lokale lag og foreninger. Res
ponsen var upåklagelig og viktige kro
ner fløt jevnt og trutt inn i klubbkas
sene til både fiskeforeninger og de 
lokale idrettslag. Til tider ble det ryd
det i et slikt omfang at «arbeidsgive
ren», Statens Skoger, måtte sette en 
stopper for ryddinga. I de beste åra ble 
det ryddet mellom 300 og 400 mål 
lauvskog, og når betalinga ligger på 

Primus motor bak skogryddinga i Holtålen er Motgen Engan, tidligere leder og sekretær i 
lokallaget. 

150 kroner målet sier det seg selv at det 
ble bra inntekter av slik jobbing. 

De siste åra er Holtålen Naturvern 
blitt tilbudt rydding i meget tungt avsi
desliggende terreng. Dette i skarp kon
trast til de områder som i år ble sprøy
tet fra helikopter. Sprøyteområdene lå 
nær skogsbilveger og i et meget beha
gelig terreng sammenlignet med det na
turvernlaget nå blir tilbudt å rydde. Til 
tross for dette ble også årets rydding 
utført til «arbeidsgivers» store tilfreds
het. 

Ryddeleir? 
Holtålen Naturvern vil neste sommer 

prøve å arrangere en landsomfattende 
ryddeleir. Laget vil da stå som praktisk 
organisator av skogrydding og inntek
tene vil uavkortet gå til Norges Natur
vernforbund sentralt. Nå spørs det 
bare på responsen fra lokallaga og fyl
keslaga over hele landet som kan tenke 
seg å gjøre en innsats for forbundet. 
Holtålen vil sørge for innkvartering, 
kost og underholdning, og ikke minst 
jobbing i massevis. Her er det ikke 
bare snakk om å jobbe for å tjene pen
ger til forbundets slunkne kasse, men 
også vise at forbundets medlemmer er 
villige til å ta et tak for aktivt natur
vernarbeid ute i felten. Det har det 
ikke vært for mye av opp gjennom åra. 
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Seieren er vår, Gaula er vernet! 

Selv om Holtålen Naturvern i 
1978 ble startet som en protest 
mot skogsprøyting med giftstof
fet glyfosat, er det vassdragsvern 
som seinere er blitt selve kamp
saken. Rett gjennom hele kom
munen renner et av de største 
prosjektene i Samlet plan, Gau
lavassd raget, som med sine 1,2 
TWh var en gedigen fristelse for 
kraftutbyggerne. 

Ikke minst fordi naturvern laget tid
lig kom inn i arbeidet mot utbygging, 
og fik k et godt samarbeid med forenin
ga Gaulas Framtid, kom de aldri på 
etterskudd i arbeidet. Økonomien i la
get var god, og dette førte til at laget 
hadde råd og anledning til å sette inn 
alle midler for å fremme sine syns
punkter. I første omgang gav de to for
eningene ut to aviser som ga en sk ikke
lig begrunnelse for hvorfor Gaula bur
de vernes. Avisa ble trykket i 15 000 
eksemplarer og distribuert til alle hus
stander i de tre berørte kommunene 
Holtålen, Midtre Gauldal og Melhus. 
Neste skritt var å gi ut ei bok om Gau
lavassdraget. Ideen ble født under et 
møte i mars 1984 og 20. juni samme år 
ligger boka på 150 sider ute til salg hos 
forhandlere. Produksjonskostnadene 
for boka, som ble trykket i 2 000 ek
semplarer, var på over 50 000 kroner. 
Etter bare noen måneders salg var 
boka betalt. 

Neste skritt var å jobbe med fylkes
kommunale og sentrale politikere. Ved 
en rekke anledninger var representan
ter fra Holtålen Naturvern og Gaulas 
Framtid på besøk i Stortinget for å 
argumentere for sin sak, VARIG 
VERN AV GAULAVASSDRAGET. 
Inkludert i dette arbeidet var vass
dragstreff både sommeren 1984 og 
1985. Her ble alle sider ved vassdraget 
belyst og inspirasjon samlet for å for t
sette kampen . Ikke minst på det feltet 
var vassdragstreffa av stor verdi. Å 
komme sammen med likesinnede og 
diskutere strategi og nye vinklinger i 
problemstillingene var et viktig skritt i 
kampen. Men viktigst var tross alt be
søkene på Stortinget. Her fokuserte vi 
i korte vendinger på de sider ved vass
draget som vi gikk ut fra at ikke på 

øyungen i Å len. En av fjellsjøene som ville blilt ødelagt ved en eventuell utbygging av 
Gaula. Foto: Jon østeng Hov/NN. 

Kari Hjørdis Rimstad steiker hyllkaker under åpen himmel på gaulatreffet i 1985. 

forhånd var kjent av medlemmene i in
dustrikomiteen og miljøkomiteen. 
Dette gjaldt ikke minst hvi lken verdi 
det lå i villreinstammen i Forelhognas 
som er en viktig del av Gaulas nedbørs
feIt. 

I juni 1986 gikk Stortinget mot 
Fremskrittpartisets to stemmer inn for 
varig vern av Gaula i verneplan Ill. På 
mange vis var dette naturvernlagets 
ytterste håp. Gaula var opprinnelig 
plassert i kategori III i Samlet plan og 
fores lått til Verneplanen. Vi håpet 

selvsagt, men var aldri helt sikre til 
tross for at vi selv mente å ha ført en 
god kamp . Og ikke minst gledelig var 
det å sitte på Stortinget å høre debatten 
om Samlet plan og Verneplan Ill. 
Mange av de momenter som stadig ble 
dratt fram for å begrunne hvorfor 
Gaula måtte vernes var nettopp de ar
gumenter Holtålen Naturvern og Gau
las Framtid i sin tid la fram for komite
ene på Stortinget. Dette gjorde nok sitt 
til at seieren smakte ekstra godt for de 
aktive naturvernerne i Holtålen. 
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Underholder 

500 gjester 


Årets villmarkskveld i regi av 
Holtålen Naturvern er den 6. 
i rekken. I tørre tall betyr det 
at dette lille lokallaget med 
bare noen og femti medlem
mer i løpet av åra nå har un
derholdt omlag 3000 gjester 
fra hele distriktet. Og selvsagt 
gir dette penger i kassa. Gjen
nomsnittlig sitter arrangørene 
igjen med 12000 til 14000 
kroner netto etter en slik vill
markskveld. I år er oveskud
det beregnet å bli 20000 kro
ner om ikke noe slår klikk. 

Nytt av året er at Holtålen Natur
vern og Ålen leger og Fiskerfore

ning har fått sponsorer på arrange
mentet. Med dette regner vi med at 
Holtålen er det første lokallag i lan
det i Norges Naturvernforbund som 
har ordnet seg med egne sponsorer. 
Men det sier også en del om hvor 
populære disse arrangementene er 
blitt. En time før arrangementet 
skulle starte i 1985 gikk strømmen i 
hele bygda. (Noen tullete rypejegere 
hadde skutt i stykker en transfor
matormast.) Men dette stoppet ikke 
naturvernlaget. Nødaggregat ble 
skaffet og Odd Gryte kunne starte 
kvelden med sine viser fra skog og 
fjell. Til tross for strømbruddet 
hadde laget over 400 gjester innen
for dørene denne kvelden også. 
Rekorden ligger på over 550 besø
kende, og da måtte lensmannen ba
re stoppe billettsalget mens køen 
fortsatt var lang. 

Men kvelden er ikke bare viet 
foredrag og lysbilder om jakt, fiske 
og friluftsliv. En rekke utstillere er 
hvert år invitert for å stille ut sine 
produkter, alle med tilknytning til 
villmarka. Her er alltid et vidt spek
ter av utstillere fra fotografer og 
kameraforretninger til bøker, hånd
arbeider og våpen. 

Et slikt årlig arrangement hadde 
garantert ikke vært mulig om det 

ikke var for den innsats naturfoto
graf og naturverner l on 0steng 
Hov legger ned . I alle år har han 
vært den selvskrevne leder i arran
gementskomiteen. 

- Selv om det ligger ganske mye 
tenkearbeid fordelt på hele året bak 
en slik kveld seg jeg fram til dette 
hvert år . Det er den suverent artig
ste oppgaven innen frivill ig arbeid 
jeg har, siere 0 steng Hov. - Drøm
men er selvsagt større lokaler. De 
finnes bare ikke i kommunen. Ellers 
hadde vi nok greid å fylle det også. 
Det er kremen av norske og skandi
naviske naturfotografer og under
holdere vi har hatt på besøk opp 
gjennom åra, og alle ser ut til å ha 
falt i smak hos det etterhvert så 
kresne publikum. Og heller ikke i år 
vil vi svikte . Årets trekløver er vill
reinforsker Terje Skogland, politi
ker og naturvenn i særklasse, Gut
torm Hansen og en av Sveriges mest 
brukte naturfotografer, Tore Hag
man. Og med dette trekløver er vi 
garantert suksess i år igjen. På top
pen av det hele kommer et team fra 
NRK's Norge Rundt for å la resten 
av landets naturvenner få et inn
blikk i hva som skjer av aktivi teter i 
Holtålen Naturvern, forteller 
0steng Hov . 

Det aktive lokallaget i Holt
ålen har ingen planer om å 
hvile på sine laurbær etter at 
kampen om vern av Gula nå 
er over. Den viktigste oppga
ven i åra som kommer er å få 
dette storslåtte vassdraget fritt 
for forurensninger. 

Gruvedrift opp gjennom århun
drene har ført til at den øvre del av 
vassdraget nesten er en død elv. 
Men utslipp fra de nedlagte gruvene 
på Kjøli og Killingdal (nedlagt i 
1986) fører til at store mengder 
tungmetaller fortsatt gjør elva fi s
kedød i øvre deler og merkbart for
urenset også lenger nedover dalen 
til Haltdalen . 

Naturvernlaget har lenge hatt ei 
egen forurensningsgruppe som har 
jobbet med denne saken. Blant an
net er det ved Kjøli gruver foretatt 
kalking og arondering av slaggvel-

Store oppgaver 
også i tida framover 

tene, men dette arbeidet som ble ut
ført av Miljøverndepartementet var 
totalt mislykket. Faktisk ble forhol
dene bare verre etter kalkinga. Men 
det blir nå utarbeidet nye planer om 
hvordan denne beste lakseelva i 
Sør-Norge på nytt kan bli forurens
ningsfri. Og i dette arbeidet står og
så forurensningsgruppa i Holtålen 
Naturvern meget sentralt. 

En annen viktig sak som natur
vernlaget nå vil starte opp å jobbe 
med er nasjonalparkutredninga. 
Store deler av Gaulas nedbørsfelt er 
i utredninga fra Statens Naturvern
råd foreslått til nasjonalpark. 

I tillegg vil HoItålen Naturvern 
også i framtida fortsette sitt samar
beid med de lokale penjonistfore
ningene om merking av skogsbilve
ger. Her skal det settes opp skilt for 
å ta vare på gamle stedsnavn i ut
marka - et arbeid som naturvernut
valget i sin tid tok initiativ til. 

Den beste lakseelva i Sør-Norge skal bli 
forurensningsfri! Foto: .lon østeng 
Hov/NN 
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Norges Naturvernforbund bør prioritere 

VERN AV SMÅVASSDRAG 

BEKKER, DAMMER OG TJERN 


Tekst og foto: 
Finn Deichmann-johannessen 

Selv etter at Samlet Plan forelig
ger, vil NNV måtte kjempe videre 
fo r å hindre utbygging av ymse 
store vassdrag, siden slik utbyg
ging ofte får uakseptable følger for 
store naturområder. 

Tiden synes likevel inne for at 
NNV bør påta seg en nyarbeids
oppgave, nemlig å ta seg av vern 
av de regelmessig oversette små
vassdragene, dvs. bekker, dam
mer og tjern. 

Dette haster det særlig med rundt de 
største byene våre, der en intens boligbyg
ging har lett for å valse ned for godt na
turverdier som vi reelt sett har god råd til 
å ta vare på. Det gjelder jo_fugle- og an
net dyreliv i og ved småvassdragene, trær, 
busker og planter, insekter og annet liv 
som den øvrige natur er avhengig av, 
også det liv som ikke kan ses med det 
blotte øye. Alt dette må en etter hvert få 
særlig offentlige etater og de folkevalgte 
til å ta hensyn til. De som har prøvd, vet 
at det ikke er lett. 

Rent vann 
Vi kan gjerne si at stikkordet for levende 
natur er vann. Rent vann formidler og 

opprettholder vårt eget liv og live i den 
ytre natur. Det rene, biologisk tilpassede 
vannet driver livsprosessen fra begynnel
sen til slutt. Vårt menneskelige instinkt 
har derfor, så lenge det ikke er forkvaklet 
av for kunstige omgivelser, en forståelse 
for vann, som bringer oss i kontakt med 
det på samme måte som hos dyrene. 

Rikere bomiljø 
I landskapet har vi - tilsvarende vår men
neskelige organisme med blodårer og an
dre transportorganer - elver, bekker og 
vann som det gjelder å holde så rene som 
råd er, for at de skal fylle sine formål. Det 
dreier seg ikke bare om det meget viktige 
å holde direkte forurensninger unna, men 
å bevare mest mulig urørt naturen rundt 
særlig de sårbare bekker og tjern. 

Avhengigheten mellom alt liv i og 
rundt de ofte foraktede småvassdragene, 
vil instinktivt oppfattes særlig dyptgående 
av dem som er så heldige å få vokse opp i 
naturomgivelser med rennende vann. De 
får her en levende undervisning. 

Boligområder som har fått planlagt 
oppretthold av et naturområde med en 
bekk eller et tjern intakt, vil derfor være 
vesentlig beriket. 

Byggeavstand 
I hvert fall når småvassdrag havner i en 
drikkevannskilde, skulle en praktisk min
steavstand fra vassdraget kunne settes til 
100 m, i henhold til oppfatningen blandt 
økologer. I Oslo kommune har bygnings
rådet vedtatt en minste byggeavstand på 
20 m fra selv de minste vassdragene, også 
dammer Gmf. Formannskapets vedtak av 
9/6 1982). For Oslo-vassdrag som går til 
drikkevannskilde, er det stilt langt stren
gere krav enn en byggegrense på 100 m. 

Miljøvernutvalg 
Nå som det ene politiske partiet etter det 
andre begynner å gå inn for naturvern 
det er en langsom prosess å få virkelig 
gjennomslag her - bør de enkelte natuf
vernforeninger via de kontakter de har el
ler skaffer seg, utarbeide en strategi som 
kan føre til målet: Rene bekker og tjern. 
Midlet kan være et arbeidende utvalg in
nen den enkelte lokalforening der en slik 
fins, eventuelt innen den regionale for
ening, som søker å få opprettet kommu
nale miljøvernutvalg. Disse skal bl.a. ha 
effektiv innflytelse på generalplaner og 
andre former for utbyggingsplaner. 

Kurs for administrasjon og 
folkevalgte 

En av oppgavene for et foreningsutvalg 
eller et kommunalt utvalg bør være å 
samarbeide med nærmeste universitet, 
eksempelvis med Rådet for natur- og mil
jøfag ved Universitetet i Oslo, om miljø
vernkurs for personale i den kommunale 
administrasjonen og folkevalgte. Slike 
kurs bør gjentas med få års mellomrom, 
pga. utskifting av personale, særlig i tek
nisk sektor, og av folkevalgte. Uten opp
datert viten hos en kommunes finansfolk, 
planleggere og politikere, ikke minst ord
føreren, kan en nemlig ikke regne med å 
nå fram med krav om naturvern. 

Kartlegging viktig 
Den viktigste planlegging av småvass
dragvernet er den som skjer på kartet 
altså i forbindelse med forannevnte gene
ralplaner og utbyggingsplaner. 

Utarbeiding av delplaner for vern av 
småvassdrag kan være en form for start 
av arbeide med å få innpass i f.eks. en ge
neralplan. 

Videre er det viktig å få til en aksjons
plan mot forurensning også av småvass
drag. I enkelte tilfelle vil nok en slik plan 
kunne være en forløper for markering av 
vern av småvassdrag i en generalplan. 

Vern av småvassdrag er en stor sak for 
de mange. La oss derfor gå inn for vernet 
på en måte som kan gi resultater! 
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Spar penger og naturkapital samtidig 

TØRRÅRSSIKRING VED GASSKRAFT 

Begrepet tørrårssikring (av 
vannkrften) synes etterhvert å 
vekke en viss energipolitisk inte
resse. I flere år har temaet vært 
streifet på heller uforpliktende 
vis i norsk energidebatt. Hittil 
har resultater i form av rasjo
nelle konkrete handlingskon
sept egentlig uteblitt. 

Ulogisk overkapasitet 
Bortsett fra et noe tilfeldig nordisk 
samkjøringsmønster, jfr. avtaler om 
kraftutveksling (etter behov) mellom 
de tre skandinaviske land, er hoved
opplegget til sikring av norsk kraftfor
syning i dårlige såvel som gode tilsigs
år dette: Mer vannkraftutbygging og 
større kraftmagasiner, - m.a.o. en 
kvantitetsrettet istedet for en kvalitets
forbedret forsyningsstruktur . I realite
ten hviler vår kraftdekning/ krafttil 
gang på en formidabel gjennomsnittlig 
overkapasitet ved vannkraft, - uøkolo
gisk og strengt tatt både ulogisk og uø
konomisk for alle andre enn en hånd
full liebhavere til spillkraft/til feldig 
kraft på godkjøpstilbud. 

Nåværende energidirektør i Norges 
Vassdrags- og Energiverk (NVE), As
bjørn Vinjar , har treffende karakteri 
sert vannkraftsystemet vårt slik: 
(Nationen 23/11-78): 

«Produksjon av kraft fra vasskraft 
verkene må p.g.a. ulikheter i nedbørs
mengder fra år til år og årstiders skift
ninger bli varierende. Det har ført til at 
vi har bygd ut betydelig mer vasskraft 
enn vi i snitt har behov for. Det for å 
kunne dekke behovene i ulike ned
børsår.» - - 

Den 30/12-78 uttalte Samkjøringsdi
rektør Rolf Wiedswang til Aftenpos
ten: 

«De enorme variasjonene i tilsigene 
er vårt hovedproblem når det gjelder 
planlegging. Mellom de tørreste og de 
mest vannrike år kan det skille 40 
TWh, altså halvparten av vår produk
sjon for tiden.» 

Ensidighetens sårbarhet · 
I dag, 8 år etter at uttalelsene falt, er si
tuasjonen i hovedsak den samme, 

bortsett fra at vår vannkraftproduk
sjon har økt fra ca. 80 TWh til ca. 96 
TWh fastkraftstipulert, ca. 106 TWh i 
beregnet midlere produksjon og enda 
mer i årlig topproduksjon . 

Forøvrig viser den store differansen 
mellom systemets topproduksjon og 
fastkraftnivået (med over 99070 leve
ringssikkerhet): vannkraft
ensidighetens sårbarhet og mangel på 
fleksibilitet. Det er ikke vannkraft som 
energiressurs det er noe galt med - men 
misbruket av denne fordelak tige ener
giressurs ved en 100070 vannkraftensi

. dig elkraft-produksjon. Problemet er i 
all enkelhet som beskrevet av general
direktør Sigmund Larsen, NVE, at: « 
det norske kraftproduksjonssystemet 
er helt basert på vannkraft. Dette sy
stemet kan levere mer kraft i år med 
stor nedbør enn i år med liten nedbør.» 
(Arbeiderbaldet 2/7-80). 

Hans forgjenger i NVE, Vidkunn 
Hveding, pekte allerede i 1970 på at: 

« - en hensiktsmessig kombinasjon 
av forskjellige kraftslag har mulighet 
for å kunne dekke de økende kraftbe
hov billigere enn ved noe enkelt krafts
lag alene, og altså billigere enn ved for 
tsatt ren vannkraftutbygging.» 

Ellers kan det refereres til kapitlet 
Energiprognoser og vassdragsutbyg
ging i boka «Miljøvern og kraftutbyg
ging» (Aschehoug 1970), der H veding 
videre anførte: 

« - Utnyttelsen av det eksisterende 
vannkraftsystem blir så meget forbed
ret ved samspillet med oljekraften, at 
man for hver kWh oljekraft som settes 
inn, kan øke det faste kraftforbruket 
med 4-5 kWh utover det som vann
kraftverkene alene hadde kunne dek
ke. Vannkraftens yte-evne kan på den
ne måten "tøyes" ca. 20070 uten anlegg 
av større magasiner m.m. » 

Siden den gang har som kjent verden 
opplevet olje-embargo, sterk prisstig
ning og senere sterkt prisfall på petro
leumsprodukter. Norge er blitt en na
turgassprodusent av format - og kost
nadene ved ny norsk vannkraftutbyg
ging har hatt en jamnt over voldsom 
stigning. Samtidig har energiøkonomi
sering kommet i fokus (til dels som en 
dyd av nødvendighete) og miljøaspek
tene ved all energiproduksjon er i ferd 
med å bli reelt påaktet. 

Gasskraft - et alternativ 
I dag anser vi oljefyrte kraftverk som 
uaktuelle av miljømessige og ressurs
økonomiske grunner, - mens en bitteli
ten brøkdel av våre enorme gassressur
ser (Troll-gassen alene tilsvarer ca. 5 
ganger all norsk kraftproduksjon i 
dette århundre) må vurderes som et 
på visse vilkår - miljøforsvarlig og 
lønnsomt kraftalternativ. Norges før
ste påtenkte gasskraftverk på Kårstø 
vil ha stor verdi - ikke bare som 
kvantums-supplement t il vannkraften 
- men som fleksibilitets-skaper i ener
giforsyningen vår. Den planlagte stør
relsesordenen , ca. 5 TWh , tilsvarer de 
påtenkte Breheimen- og Svartisen
utbyggingene tilsammen. Men viktige
re er gasskraftens evne til å heve fastk
raftnivået opp til vannkraftsystemets 
midlere produksjonsnivå, - ca . 10070, 
for å ta litt mindre i enn V. H veding, 
ref. foranstående sitat. 

Det kan forventes krangel om hvor
vidt Kårstø-verket (og event. etterføl
gende gasskraftverk) skal kjøres som 
grunnlast (kontinuerlig) eller som tørr
årssikring (i få perioder). Hovedpoen
get er at det blir effekt-dimensjonert til 
å kunne dekke el-forbrukstoppene vin 
terstid i vårt første gasskraftverk enn 
planlagt av Statskraft / Statoil (evt. Hy
dro). Det er opp til de politiske 
styresmakterå treffe de riktige beslut
ninger for optimal samfunnsmessig 
nytteverdi, inkludert takling av 
nitrogen-forurensninger og utnytting 
av spillvarmen. I så fall står vi overfor 
«en gledelig begivenhet» fo r å dele 
statsråd Arne Øiens reaksjon over den 
snarlige mulighet for Norges første 
gasskraftverk. Det vil ventelig skape 
presedens. 

Sterke profesjonelle og sær-industri 
elle krefter presser fortsatt på for dyre 
omfattende vannkraftprosjekter med 
miljøfiendtlige vassdragsoverføringer 
og magasineringer . Den nære framtid 
vil vise om politikerne har evne til å 
motstå presset, mot til å unngå over
flødige overinvesteringer - og i stedet 
satse på mer nytteverdi for mindre res
sursinnsats ved gasskraft-tilskudd og 
ENØK. En slik politisk prioritering vil 
kunne spare penger og naturkapital, 
samtidig. 

Av Johan H. Marstrander 

25 




Ku-kulturhistorie 

på iskalt museum 


Tekst og foto: Halvor Torgersen 
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Telemarks-rasen synes å be
finne seg i sitt siste kapittel. Men 
boken kan åpnes på ny, fordi 
sædseller er villige til å beholde 
både liv og egenskaper i ned
frossen tilstand. 

Ikke bare ørn. Ikke bare tiger. Ikke ba
re elefanter skal bevares. 

Men også kua! I dette tilfelle 
Telemarks-kua, som dominerte norsk 
husdyrhold gjennom siste halvdel av 
l800-årene og frem til omkring annen 
verdenskrig. Nå er den i ferd med å dø 
ut. Bare 400-500 eksemplarer er til
bake, hovedsakelig i hjemfylket Tele
mark. 

Men avlslaget for Telemark-fe har 
skrevet ku-kulturhistore! Der arbeider 
man bevisst for å bevare rasen for et
tertid . Rundt 30000 doser sæd slumrer 
i tynne plastrør ved Oksestasjonen på 
Hamar. 

I ferd med å dø ut 
, Midt i naturelskerens dype glede over 

heipiplerke, larver og isbjørn: 
Glem ikke kua! 
Den er kanskje ikke vill. Så nær som 

enkelte ustyrlige individer. 
Den er kanskje ikke vakker. Med 

mindre man synes det. Men den er ab
solutt et dyr! I så måte har den iøyen
fallende trekk . . . 

Og ikke bare det: Kua er også en ve
sentlig del av vår kulturhistorie . Den er 
dessuten fortsatt i live, og kan påtref
fes i skog og mark. Om enn sjelden. 

Her skal fortelles om en ku - eller ei 
ku - som ikke lever særlig bra for ti
den. Den er i ferd med å dø ut! 
Telemarks-kua. Du har lest gromme 
ord om den i skolebøkene. Opp gjen
nom årene dominerte den norsk hus
dyrhold fullstendig. I sin glanstid bei
tet den i enger og lier i et antall på nær
mere 200000, og trolig et tilsvarende 
antall i skolebøkene. 

I dag er det bare 400-500 renrasede 
Telemarks-kuer tilbake. Sannsynligvis 
f1er i lærebøkene, ettersom de som 
kjent skiftes ut i et lavere tempo enn 
det som gjelder i vårt dynamiske land
bruk... 

Utkonkurrert 
Følgende skjedde: Tele'marks-kua ble 
utkonkurrert! På l 930-tallet tuklet 
man med gener, og kom frem til Norsk 
Rødt Fe. Rasjonelt kalt NRF. Gener 
og celler inngikk et frodig samarbeid 
som ikke bare rautet, men som også ga 
mer melk og kjøtt enn Telemarks-kua . 

Melk og kjøtt interesserer bøndene. 
De vil ha mest mulig av det. Derfor la
get de slakt av Telemarkskua, og satte 
NRF på båsen i steden. I løpet av 
20-30 år - og det er såre kvikt i land

bruket - ble NRF temmelig eneråden
de. 

Spretne kuer 
Den eldre landbruks-generasjon ga na
turlig uttrykk for sin skepsis overfor 
nymotens kuer. 

- Vår ku er mer spretten, sa de. Og 
viste til at Norge er et bratt land. Med 
gjerrig gress mellom drektige fjellfor
masjoner. 

Ekspertene gjorde forsøk. Dessverre 
for Telemarks-kua. NRF seiret der 
også, selv om den ikke har fysiognomi 
som noen fjellgeit. 

Slik tapte Telemarks-kuene. Nå fin
nes de stort sett bare i Telemark. Ikke i 
store besetninger. En hist og en her. 
Mest for nostalgiens skyld . Selv om en
kelte mener å ha oppdaget kua på nytt. 

Det spørs om det ikke finnes en til
svarende historie om kruttet. Men 
fremtiden ligger åpen for en diskusjon. 

Malerier gir ikke melk 
Åpen fremtid? Her kommer poenget. 
Avlslaget for Telemarks-fe surnet 
nemlig ikke i prestisjetapets myr da 
bøndene valgte NRF. De aksepterte at 
det ble snaut med dyr i revirene, og la
get seg en ny målsetting for arbeidet. 
De forsto virkelig at skolebøker og 
romantiske malerier ikke gir melk og 
kjøtt, og at et ku-kulturhistorisk kapit
tel ikke måtte ende på slakteriet. Eller 
på Universitetsbiblioteket, for den 
saks skyld . Avlslaget endret dermed 
sin status til et slags forlag! De la for
holdene til rette slik at boka om 
Telemarks-kua kan åpnes på ny! De 
kjøpte inn oksekalver, og gjør det en
nå. Forer opp til kjønnsmoden alder, 
og tapper sæd. 

I dag slumrer 30000 doser på Okse
stasjonen, Hamar. 

Fremtid og fortid på is 
Dette er museumsarbeid med perspek
tiver! Hinsides vår oldemors begripelse 
dengang ho gjette kyra! 

En hel ku-kulturhistorie dveler i isø
det på Hamar, og kan ved behov ren
dyrkes som rase i løpet av få år. Sann
synligheten? Telemarks-kua kan nok 
fremdeles ikke konkurrere med kjøtt
og melkebroileren NRF. Selv om 
kraftfOr-argumentene muligens kan 
rokke noe ved dens posisjon . Men det 
er så rart med mennesker og kuer: in
gen av oss kan gi garantier om fremti
den. 

Så la oss i nåtid bare begeistres over 
avlslagets klokskap og perspektiver. 
De har lagt fremtiden og fortiden på 
is! 

Kanskje det er der begge disse tider 
hører hjemme. Nåtiden smelter unna 
for våre øyne - og smeltevannet finner 
løp vi bare kan gjette retningene på ... 

Markagleaer 

«Markagleder» heter en nydelig 
bok som kommer ut på Grøndahls 
forlag i høst. Det er Oslo og Om
land Friluftsråd (OOF) som feirer 
sin 50-årige historie med utgivelsen. 

Filosofien bak boka er enkel: 
Skal vi ha håp om å redde Marka 
fra alle de ødeleggelser som truer, 
må folk vise at de er glad i Marka. 
Og som et middel til å få folk til å 
bli glad i Marka er jubileumsboka 
utmerket. Gjennom Il fortellinger 
kommer like mange forfattere med 
sin lovprisning av Marka og sin for
klaring på hvorfor de elsker dette 
vidstrakte skogsområdet. 

Spennvidden er enorm. Tekstene 
er herlig lettskrevne. Man gjenkjen
ner mang en opplevelse en selv har 
hatt og får ideer til nye. Billedmate
rialet passer som hånd i hanske med 
teksten, de viser tydelig den samme 
spennvidde av opplevelser Marka 
har å by på som tekstene. I et siste 
kapittel oppsummeres OOFs histo
rie . Den er identisk med historien 
om vernearbeidet for Marka. Alle
rede før krigen foreslo OOF en av
grensning av Marka, den såkalte 
«sorte strek». Vi kan lese om tide
nes største demonstrasjonstog i 
Norge. Mot hva? Kraftledninger 
·gjennom marka! 

Men først og fremst er boka en 
lovprisning. En lovprisning av den 
lille biten av landet som kalles 
Marka og de muligheter den byr oss 
stressete byfolk. 

Gleden kan leses ut fra hver side i 
boka. Men under kan man ane en 
uro, en uro æresmedlem i Norges 
Naturvernforbund, Nils Borchgre
vink setter ord på: «Men Marka er . 
ikke hva den var. Meget av det jeg 
har sett er gått tapt, meget av det 
jeg har opplevet kan man ikke len
ger oppleve. Her går gleden over det 
vi har hånd i hånd med sorgen over 
det vi har mistet og frykten for det 
vi kan komme til å miste. Marka 
trenger vern.» 

Så alle Markabrukere og Marka
elskere: Il hen til bokhandelen og 
sikre deg et eksemplar eller to av 
«Markagleden>. Den er årets jule
presang. 

«Markagleder» 
Red. Frithjoj Funder 
Grøndahl/ OOF 

Gjermund A ndersen 
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LYKKELIGE 

BILDER 


Et kunstnerportrett av 

JAN HARR 


Kan samspillet i naturen formidles 
uten ord? Ja, samspillet kan vises i 
bilder. Det er Jan Harrs malerier et 
fremragende eksempel på. Om Jan 
Harr og hans kunst har Ivar B. M. 
Alver laget en svært vakker bok 
som hermed anbefales på det var
meste. 

Naturen er hovedtema i Jan 
Harrs billedkunst. Og først og 
fremst er det den personlige gleden 
ved naturens skjønnhet vi blir del
aktig i. Om økologi er det skrevet 
mengder av rapporter og bøker, og 

adskillig kunnskap er formidlet om 
saken på den måten. Allikevel får 
Jan Harrs malerier oss til å ane at 
alt om naturens samspill ikke er 
sagt, og kanskje heller ikke kan 
sies. Noe vesentlig blir tilbake, en 
innsikt som bare lar seg fortolke og 
bære frem av billedspråket. 

På sin måte viser Jan Harr oss de 
organiske sammenhenger mellom 
stort og smått i naturen. Deler og 
helhet danser i samme rytme over 
lerretet. Lys og mørke, øyeblikk og 
varighet bærer frem naturens nære 

og fjerne former i bilder mettet av 
skjønnhet. Det er gaver fra en 
kunstner som ser og øser av hele na
turen, i stille kontemplasjon, reflek
tert, andre ganger muntert og erte
lystent, men alltid inderlig hengi
vent. Og alltid er det harmonien 
som oppleves og tilstrebes. 

Takk for en tiltalende bok! 

A. Å. 

Spesialtilbud 

til medlemmene! 


Vi kan tilby et begrenset antall av 
praktboken «Lykkelige bilder» til 
våre medlemmer til 30070 rabatt. 

Vare nr. 536. Pris kr. 280,- med
lemspris kr. 196,-. 
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En bedre skjærgård 

Vårt land er kommet i bakleksa og 
fremstår som «søppel-Norge». Den 
vakre skjærgårdsnaturen er skjem
met av bokser, papir, kartonger, 
plastposer og atter plastposer, i til
legg til ilanddrevet avfall fra skip og 
båter. Og de kjente merkene «Hold 
skjærgården ren» er ikke å opp
drive noe sed. Det sies at Sjøfartsdi
rektoratet har fått skåret ned midle
ne til slike merker. Fortå det den 
som kan, for merkene må da koste 
småpenger. 

Flaskepanten ble nylig satt opp til 
1 og 2 kroner, men ble miljøvernav
giften på øl- og mineralvannbokser 
forhøyet tilsvarende? Stadig flere 
slike bokser sees henslengt på sva
berg og strender. En panteordning 
med retur og gjenvinning av bokse
metallet er også verd å overveie. Og 
miljøvernavgift på plastbæreposer 
bør vurderes på nytt. 

Alle som reagerer mot forsøplin
gen bør rydde også etter andre, selv 
når det kan fortone seg forhåp
ningsløst . All erfaring viser at jo re
nere stranden eller stedet er fra før, 
jo mindre blir det forsøplet. Den 
minste ansamlingen av avfall blir 
tolket som fritt fram for mer. For
søk ikke å «gjemme» avfall bak 
busker eller steiner, men ta det med 
i båten eller baggen. 

Også unødvendig støy og larm er 
forurensning, og den rammer 
skjærgården for fullt. Årer og seil, 
hyggelige dunk-dunk-motorlyd og 
stillegående innenbordsmotorer be
tyr fred og stemning, men hvordan 
er vikeligheten? Det dominerende 
innslaget er påhengsmotorer delvis i 
stor fart, og dertil kommer sjøscoo
ter-leketøy av null verdi frasett fart 
og spenning. Foreldre lar barn og 
unge boltre sg med påhengsmotor
jolla fram og tilbake foran strand 
og svaberg, og om kvelden og nat
ten foran båthavner og bolighus. 

Hva med litt motorkultur, og hva 
med en holdningsendring til farten 
og støyten fra båter? Vi som er for
eldre kan dorge, fiske for dregg, ro 

og seile, og lære barna det samme. 
Da får de flere ferdigheter, lærer 
seg friluftsliv og får større glede av 
båtliv og sommer. 

Jørgen Vogt 

Om å se sannhet~n 

Sannheten er intet dogme du skal 
tro på, bare fordi den er fortalt a v 
andre. Og dette som skrives her, er 
heller ikke skrevet for at du skal tro 
på det. Like fullt handler det om 
sannheten, slik jeg har sett den, den 
som ikke er oppfunnet av noen, 
men er evig og alles. 

Ser du sannheten, skaper den 
holdningsendring. Endringen må 
komme til uttrykk i vårt forhold til 
naturen og dermed gjennomsyre 
hele vår livsførsel. Den må bygges 
opp fra det små. Vi kan ta fatt med 
vår ferdsel i naturen der vi bor ved 
at vi aldri kaster fra oss ting som ik
ke hører hjemme i naturen. Videre 
kan vi hver gang vi går tur, plukke 
med oss noe rask og ta det med til 
nærmeste søplekasse. 

Ellers prøver vi hvert eneste år å 
få noen av våre medmennesker til å 
innse hva som er en god og sann 
holdning til naturen. Slik kan din 
egen holdningsendring spres til alle. 
Det som begynte i det små kan ut
vikles og videreføres slik at vi kan 
skape en mer medmenneskelig ver
den, hvor vi bryr oss om naturen og 
vår nestes velvære. 

Spre sannheten, for den er alles. 

K.M.E. 

Inte god latin, 
Hansen! 

Som sekreterare i Trollhattans Na
turvårdsfOrening har jag tilgång till 

och laser med interesse nabolandets 
naturtidskrift «Norsk Natur». I nr. 
4/86 sidan 21 hittar jag ett mycket 
roligt skrivet kåseri av Thore Han
sen som tycks ha valdiga problem 
med sitt moblemang. Nu ar det bara 
det att den gode Thore inte heller 
tycks ha «satt seg inn i de latinske 
talemåterne». 

Det han kallar Cerambyx cerdo 
kallar vi har i Sverige for «Ekbock» 
och den ar till yttermera visso frid
lyst har i landet. Att detta «rara» 
djur skulle ge sig till at kaka møbler 
måste vara en nyhet for vetenska
pen och entomologerna till och med 
i Norge. Den skal bagge som kallas 
«Husbock» heter på latin Hylotru
pes bajulus och kan mycket riktigt 
bli en svår skadegorare, dock oftast 
på bjalkar och andra takkonstrukti
oner som kan komma nedrasande i 
huvudeet på en inte ont anande hus
agare. 

Skalvaggar som anfallar mobler 
hor nog snarare til slaktet A nobii
dae, eller tradgnagare, 
(borebillere), dit bl.a. det beromte 
«dodsuret» hor, ett litet natt slakte 
med 9 arter som nastan alla lever på 
gammalt virke och anti ka mobler. 

Dessa anmarkningr på ett rolig 
kåseri kan tyckas vara petitesser , 
men som gammal entomolog med 
kunnskap om «de latinske tale
måtene», tyckere jag att ratt ska 
vara ratt. 

Varma naturvårdshalsningar från 
andra siden koln. 

Eric Johansson 

Sverige l - Norge O. Nær sagt 
som vanlig. Vi må nok gå Thore 
Hansens latin nærmere etter i søm
mene heretter. I hvert fall til han får 
gjennomført det intensivkurset han 
snakker om å ta. I årevis! 

Red. 
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hvordan kombinere det nyttige med det hyggelige 

fNA i ALL \JERDtN ER DET 
Du 'DRi\J~ MED NÅ DA,TttOR~ 

STUDitS1Rl<ELIf•• 

Studieforbundet 
natur og miljø 
Studieforbundet natur og miljø (N 
& M) fungerer som et «voksenopp
læringssekretariat» for ialt 19 orga
nisasjoner med tilknytning til land
bruk, natur, miljø og fritid - deri
blant Norges Naturvernforbund . 
Sjøl om medlemsorganisasjonene er 
engasjert på ulike felt, har de hvert
fall et punkt felles: de er opplys
ningsorganisasjoner. Opplysnings
arbeidet/studiearbeidet som følger 
visse rammer (fastsatt i Lov om 
Voksenopplæring) mottar stats
støtte. Vår oppgave er å gi vegled
ning innen studiearbeidet og å utbe
tale støtte til medlemsorganisasjo
nenes studietiltak. 

Studie ringer 
Studieringer er gruppearbeid som 
oppfyller visse krav, bl.a. følger ar

beidet en plan . NNV har bl.a. utar
beidet studieplaner i Sur nedbør og 
Vannforurensning. Medlemsorga
nisasjonenes lokal-, fylkes- eller 
sentralledd står som arrangør. En 
studiering kan brukes på minst to 
måter: 
- lære noe nytt 
- arbeide med en bestemt sak lo

kalt, regionalt eller sentralt. 

Studieringen har flere fordeler: 
l. 	Økonomi. 

I tillegg til støtte til ringen, er det 
også mulig å få dekka reise- og 
oppholdsutgifter (samt noe ho
norar) for en foredragsholder. 

2. 	 Framdriftsplan. 
Dette gir større effektivitet og in
spirasjon til videre innsats. 

3. 	 Medlemsverving. 
Ved god annonsering for studie
ringen, er det mulig å trekke med 
interesserte ikke-medlemmer. 

4. 	 Læring og kontakt med andre 
mennesker. 

n eresse. pørsmål? Kon
ldkt Stud. forbundet natur og 
miljø po tboks 193, 1364 
Hva stad, tlf. 02-78 22 65 (ei
er NNV) for nærmere infor
ma jon. - Den ~m intet vå
er, intet vinner ... 

Verv og 
•vinn 

Norges Naturvernforbund til
byr attraktive verve premier til 
de 10 første som verver 5 nye 
hovedmedlemmer til forbun
det etter 25/11 d.å. Disse vil 
få tilsendt: 

- Hundertwasserplakaten: «Save 
the rain» 

- Sur Nedbør paraplyen 

- Olav Gjærevolds bok «Norges 
planteliv» 

Når kontingentene er innbetalt, 
registrerer vi din , verveinnsats, og 
sender deg premien. NB: Det er de 
10 første som har innbetalt kontin
gentbeløpet for 5 nye hovedmed
lemmer (eller tilsvarende) som får 
tilsendt vervepremiene! 

Naturvernforbundet trenger flere 
medlemmer for å kunne drive of
fensivt naturvernarbeid. Vi står 
overfor store utfordringer når det 
gjelder sur nedbør og" andre for
urensninger, vern av naturvernom
råder og vassdrag. Naturvernfor
bundet er en pådriver i natur- og 
miljøvernspørsmål. Vi har vist at 
det nytter. Uten en aktiv naturvern
opinion ville adskillig vært værre 
enn det er. Men vi står overfor nye 
og alvorlige trusler mot vårt felles 
miljø. Hjelp oss å bli flere! 

Redaksjonssekretær 
Norsk Natur 

I Norsk Naturs redaksjon skal det 
tilsettes en redaksjonssekretær i 
400/0 stilling. Nosk Natur utkom
mer seks ganger i året. Redaksjons
sekretæren vil få varierte og utfor
drende arbeidsoppgaver som gjør 
det fordelaktig med såvel journalis
tisk praksis som erfaring med lay
out. Lønn etter avtale. Opplysnin
ger om stillingen fås hos redaktør 
Arild Ådnem eller generalsekretær 
Torbjørn Paule i tlf.: (02) 42 95 00. 
Søknaden sendes til: Norges Natur
vernforbund - Postboks 6804 St. 
Olavs plass - O130 Oslo l. Søknads
frist 15. desember. 
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Ververens personalia: BREV 
Navn I I I I I I I I I II I I I I I I I I 

Adr. I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Abb. nr: I I I I I I I 

Jeg har vervet f g. personer' (sett kryss mellom dem.) 

I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I I 

I I I 
Jeg ønsker meg premie nr. LD 

I I I I I 
I I 
I I 

I I 
I I I 

Jeg vil "spare» vervingen D 

Kan sendes 
ufrankert 
i Norge 

Adressaten 
vil betale 
portoen, 

SVARSENDING 
Avtale nr. 129000/144 Pb 

TIL 

Norges 
Naturvernforbund 
St. Olavs plass postkontor 
0130 Oslo 1 

Fine vervepremier venter! 
Verv et nytt hovedmedlem 
og velg mellom: 

Premie nr. 1 a Ulv, b Gaupe - Nr. 2 
Vandrefalk - Nr. 3 Havørn. Trykk av 
Staffan Ullstrøm (30 x 42). 
Nr. 4 Blåveis. Trykk av Hedvig. 

Wright 0stern. (21 x 30) m . 
ramme. 

Nr. 5 Neverbutt (til kaffe, sukker 
m .v .) 

Nr. 7 Kassett med fuglelåter. 
Nr. 8 Vår i skogen. Bok av Arild 

Hagen og Gunnar Gundersen. 
Nr. 9 Fire plakater fra naturvern

forbundet. 

To hovedmedlemmer
velg mellom: 

Nr. 11 Smykke av ugle eller piggsvin. 
Nr. 13 Åtte plakater fra Naturvern

forbundet. 
Nr. 14 To av vervepremiene for et 

hovedmedlem etter valg. 

Tre hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 15 	 «Brushaneleik», litografi av 
Vivian Zahl Olsen. 

Nr. 16 	 Collegegenser m/NNV-merke 
og navn i størrelse S, M, L 
eller XL. 

Nr. 17 NNVs emblem i sølv (anheng 
uten kjede). 

Nr. 18 Tre av vervepremiene for ett 
medlem etter valg. 

Fire hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 19 Keramikkbolle. 
Nr. 20 Fire av vervepremiene for ett 

medlem etter valg. 

Fem hovedmedlemmer 
velg mellom: 

Nr. 21 	 Olav Gjærevoll: «Norges 
planteliv». 

Nr. 22 Fiskeveske i never. 
Nr. 23 Fem av vervepremiene for ett 

hovedmedlem 

Fem familiemedlemmer tilsvarer ett 
hovedmedlem. Pensjonistmedlemskap 
tilsvarer hovedmedlemskap. 

Slik 	veIVer du 
Send inn kupongen, utfylt med tydelig 
navn og adresse på de du har vervet, 
og hvilken vervepremie (hus nr .) du vil 
ha. Så sender vi velkomstmateriell og 
innbetalingsblankett. Først når kontin
gentene er innbetalt, registrerer vi din 
verveinnsats, og sender deg premien. 

Hele familien som medlem 
Naturvernarbeidet i Norge trenger man
ge medspillere. 
For familier som kan klare seg med 
ett abonnement på tidsskriftet «Norsk 
Natur», er familiemedlemskap et godt· 
tilbud. 
Det koster bare kr 20 pr. år for hver 
person i husstanden å bli medlem. 
Barn under 12 år får en liten plakat 
som bevis på at de ønsker å være med 
på å verne natur. En refleks til å sy på 
utejakke eller ryggsekk følger også 
med. 
Benytt kupongen for innbetaling av 
medlemskontingent eller verveku
pongen her i bladet. 
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NATURKALENDEREN 1987 
I årets naturkalender er bildene tatt av de kjente naturfotografene Jørn 
Bøhmer Olsen, Rolf Sørensen, Jon østeng Hov og Stig Tron vold. De 
har tolket hver sin årstid og resultatet har blitt en flott kalender med et 
stort bilde for hver måned. 
Vare nr. 100 

Nissekort med mus 
Doble kort m/konvolutter, va

re nr. 215, pris kr. 20,- for 5 

stk. 

Enkle postkort, vare nr. 214, 

pris kr. 20,- for 10 stk. 


Nisse med fugler 
Doble kort m/konvolutter, va

re nr. 217, pris kr. 20,- for 5 

stk. 

Enkle postkort, vare nr. 216, 

pris kr. 20,- for 10 stk. 


Blandete serier 
Vare nr. 220, enkle kort: 2 

stk. av hhv, fjellrev, dompap, 

ulv, gaupe, kr. 20,-. 

Vare nr. 221 , doble kort: 1 

stk. av hhv. fjellrev, dompap, 

ulv, blåmeis, kr. 20,-. 


Pris kr. 60,- Mkr. 50,

POSTKORT 

Vare nr. 216-217 Vare nr. 221 Vare nr. 220 
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Vare nr. 214-215 




