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« Vare dagers anti-Krist
er miljm’erner
og vegetarianei: »
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Innhold:
Svensk
skitten
toyvask
Vaskevann fra atomkraft
verket i Ringhals er alt for
forurenset til at det kan sen
des på rensean legg. I stedet
går det rett i havet. Ord
ningen har pågått i tretti år.
• side 3
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Fra fornybar til
fossll energi

Russisk
atomkraft
byttet
med sol
Ire russiske t’r har fått solenergi i stedet for radioaktive strontiumhatterier.
Fylkesmannen i Finnrnark
samarbeider lett og grønt
over russergrensen og mener
miljoholdningene i øst er i
h.rd med a endre seg.
• side 3

Norges første
hotell med
Svanemerke
Gålå Ilogljellshutell er det
første hotellet i Norge med
Svanemerket Det er god
butikk ifølge innehaveren.
Nordens største hotellkjede.
Seandic. er imidlertid skep
tisk. lier mener man merk—
ingen koster tor mye.
• side 7

Skal studere
misdannelser
Norske isbjørner er verdens
mest forurensede. I nkelte
bjørner rusler rundt med to
kjonnsorganer, en fra hvert
kjønn. lorskere fra Norsk
Polarinstitutt er spente på
utviklingen foran sin årlige
ekspedisjon til Hopen.
• side 8

Stoltcubc’rg ii! ta pL’lzger fra pottdn ti!firntbare ent’rgikilder
iforbindt’!sc’ iiied distribnsjon a’ gass. (‘Folo: ScanpLv)

.Jc,is

Arbeiderpartiet med Jens
Stoltenberg i spissen vil ta
penger fra potten til fornybare
energikilder og bruke dem på
intrastruktur i forbindelse med
distribusjon av gass.
Nok en gang ser det ut til at
-.

og

bruke

dem pa intrastruktur

enøk og fornybar energi får en
underordnet betydning, sier
Erik Eid Hole i Norsk Bioenergi
forening. I Svergie produserer
bioenergi mer kraft enn landets
atomkraftverk.
• side 4 og 5
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Hyttetu!
Olje- og energiminuster MaritArnstad vurderer å øke prisene på hytte
5 og
strøm. I Jun tror det v il føre til at hytteeierne reduserer sitt forbrul
går over til alternative og fomybare energikulder. Ja, det vil de nok.
Ikke minst Roger Kopperud f’ra Kolbotn. I lmun “stod f’ram” som det
heter, i Dagbladet nylig i en to—siders reportasje om hyttehamnenes
strømsløsing i I IafjeIl.
liten at vi kjenner Roger Kopperuds økonomiske forhold tror v i at
en mangedobling av stromprisen nok kan fii ham til å tenke seg om
før han monterer enda en sparepære pa hytta si.

Nevnte Kopperud var nemlig av de litt mindre kjente hytte
haronene i Hafjell-reportasjen. 1jan er vel egentlig ikke noen haron
i det hele tatt. Mer en husmann, i form av en vanlig hytteier nied
iskald hytte og sjokktint
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Bilparkering også
et offentlig ansvar
—

Et flertall i Oslo bystyre har vedtatt å selge alle
parkeringshusene i Oslo sentrum. Kommunen
har til nå har eid et flertall av aksjene. Det er
ikke opplagt at det er en kommunal oppgave
å drive et parkeringshus, men jeg tror allikevel
dette er en uklok beslutning.

En sak for seg at prisene etter
dette helt er o erlatt til private,
og som ikke har andre malsettin—
ger enn å fa ut maksimal fortjen
ste. Det er ikke uten grunn av
næringsdrivende i Oslo sentrum
er bekymret for at en konsekvens
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sterk reduksjon av gateparke—
ringen er at prisene pa parkering
i parkermngshusene vil stige be
traktel g. Kommunen kunne vært
en prisbegrensende hmktor, ved
selv :i være aktor.
:i

Vi har i alle fall en fra sektor er
faring for hvor galt det kan ga
nar kommunen selv trekker seg
ut og overlater et helt marked til
private; hospitsmarkedet, som
kommunen fra midten av 80—
tallet helt overlot til private.

Representanter fbr senske mil
jiminyndigheter er lettere rystet
etter at det er klart at atoinkraft—
verket i Ringhals slipper ut store
mengder lavradioakti t, urenset
vaskevann rett i haet hveri ar.
Vaskevannet stammer fra atom—
kraftverkets eget vaskeri som
renser radioaktive arheidsklær (le
ansatte har hatt pa seg.

En annen grunnen til at Oslo bur
de beholdt eierinteressene i par
keringshuset: Aksjenes palyden
de er i naverdi omkring 4,5 mil
lion kroner. For denne investe
ring for kommunen en arlig as
kastning som for i fjor vil være
pa oppunder en million kroner.
Med andre ord er dette en ihso
lutt gulikantet investering.

Dette har de holdt med i
tretti ar, og v i har rett og slett
ikke visst om det sier Bruno
Toftgard ved I lallands liins
miljoenhet i I lalmstad, til N&M
lfulletin.
Ilblge Toltgard ville et vas—
keri, som naturlig nok ikke har
radioktivt utslippsiinn, aldri fhtt
lov til a ha slike utslipp, I leller
ikke en vaskemaskin i en privat
husholdning
Det er snakk om omlag to
—

—

—

pimrkeringssaken
Nar hyradet
varsler ytterligere begrensning
pa gateparkeringen i sentrum, et
forslag jeg varmt stmmtter, vil par—
kenngshusene bli mer attraktive.
Kapasitetsutnyttelsene vil bli
emum bedre, og kommunen vil lii
enna bedre avkastning pa eierskapet pa parkeringshuset.

Nar en kan kombinere miljotiltak
med god forvaltning av skatte—
betalernes penger, er valget etter
min mening enkelt: kommunen
burde beholdt sine eierinteresser.

3

Svenskér slipper radioaktivt
vaskevann rett i Kattegatt

Ivar Johansen
BYSTYREMEDLEM I OSLO FOR SV

Ved ä selge oss ut av dette parke
ringshuset vil kommunen aktivt
avstd fra u ha innflytelse pa et a’
virkemidlene, inneparkeringen i
parkeringshus. Ved at kommun
en ikke lenger er inne pa dette
omraciet av.star de fra kunnskap
om markedet og avstar fra mulig
heten til å ha innflytelse pa prispolitikken pa avgilisparkeringen.
Parkeringspolit ikken er viktig
hade i infrastrukturssammen
heng for næringsliv og handel i
sentrum, og for ni et miljovenn—
lig sentrum avskjermel t’ra støy
og forurensning. Her ma det
foretas avveining a ulike hen
syn, og ved a k itte seg med eier
interessene i parkeringshuset vil
en i større grad ære prisgitt pri
vate aktorer for a lykkes.

2000

Titusener av kubikkmeter radioaktivt
vaskevann blandet med sterke industri
vaskemidler slippes hvert år urenset
ut fra det svenske atomkraftverket
i Ringhals. Vannet er så forurenset at det
ikke er lov å sende det til renseanlegg.
Praksisen har pågått i tretti år.

kommunens aksjeinteresser i et av de største

ilyradet la nylig fram en sak for
bystyret om “parkeringspolitik—
ken i Oslo”, en pa mange mater
od sak. lier framhe es det at
“en by som Oslo med mye tra—
fikk og arealknapphet har behov
for aktiv bruk av parkeringsmid—
ler for a sikre god fremkomme
lighet og trygge trafikkfbrhoid”.
Byradet sier alisa at det er viktig
med aktiv bruk av de virkemidler
vi for over.

•

tonn bare i rene industrielle vas
kemidler som slippes urenset ut i
Kattegatt hvert ar. I tillegg kom
mer den radioaktive forurensnin
gen, sier han.

Ikke lov å sende
via renseanlegg
Det pardoksale med de svenske
utslippene er at man ikke fhr lov
mi sende dem via vanlige vann
ren.seanlegg pa grunn av at det er
snakk om radioaktiv forurens
ning. I stedet gar det rett til sjøs.
Det ma i tilfèlle bygges
spesialrenseanlegg slik man har
gjort
ved atomkrmuvltverket i
Forsmark. Dette er imidlertid
ikke helt uproblematisk ettersom
slammet fra et slikt renseanlegg
ma lagres dypt nede i grunnen og
faren for lekkasje fra det flyktige
radioaktive materialet er stor.
Forsmark har hatt problemer
-

Flere omrader pa kysten i om
radet rundt Murmansk er ikke til
knyttet stromnettet. Til na har
strcmaggregater holdt liv i disse
sma kystsamfunnene. Kraft fra
atomubater og strontium90-hatterier har blitt lansert som alter
natis. Til ergrelse for mange
finnmarkinger. Na er Fylkesman
nens miljovemavdeling i Finn
mark i gang med ‘.indmalinger i
omradet.
I mars henter i inn data fra
et halvt ars malinger fra to steder
i regionen. Vi vet at potensialet
er der, men ikke hvor mye det er
mulig a hente ut, sier Per-Linar
—

Fra måling til tiltak
Myndighetene i Finnnmark og
Murmansk hadde sitt første offi
sielle miljomote i juni 1986. Et
ar senere inngikk Miljodeparte
mentet en bilateral avtale med
Sovjetunionen. En ny avtale kom
pa bordet etter Sovjetsameldets
full. Samtidig ble innsatsen dreid
fra male- og registreringsarbeid
til mer tiltaksrettet innsats.
I 11)97 ble det første solcelle
panel installert pa et russisk fyr.
Siden har det samme skjedd ved
to andre fyr, og til sommeren
skal yttrligere to solcel lepaneler

Frist til høsten
Den svenske Kärnkraftinspek
tionen (SKI) er svært kritiske til
nettopp Forsmark fordi atom
kraftverket lagrer radioaktiv
slam fra vaskeriet i grunnen. SKI
krever at Forsmark stopper lek
kaijene og finner bedre mater å
lagre avflillet pa. Foreløpig har
ikke Ringhats-kraftverket noe
slikt palegg pa seg, og atomkraft
verket kan fortsette a slippe ut
slik de har gjort. Men svenske
miljomyndigheter ser problemet.
Det er klart at dette ikke
kan fortsette. Foreløpig har
Ringhals fatt frist pa seg til høst
en med i komme med en hand
lingsplan for a stoppe forurens
ningen, sier Toftgard.

I

pa plass. Samtidigjobbes det med
en behandlingspian for radioaktivt avfall.
Vindkraft er en annen l’orny
bar energikilde som nå lanseres
som alternativ til atomkraft.
Folk flest i Russland bryr
seg nok ikke så mye om miljø.
Det dreier seg mer om å overleve
fra dag til dag. Likevel ser vi en
endring i bedriftstankegangen,
sier Fiskebeek.

I tillegg til dette er det satt opp
finsk- og norsklinansierte malere
i atomkral’tverket på Kola. Neste
skritt er en datautvekslingsavtale
som apner for et automatisert
alarmsystetn tilsvarende det vi
har i Norge. Sa langt er 1,3 milli
oner norske kroner brukt pa
miljosamarbeidet i nord.

Alarm-system
Mi Ijosamarbeidet mellom Norge
og Russland har ogsa medført
nye malestasjoner for radioakti
itet. I 1993 ble det satt opp en
maler midt eis mellom Pasvik
dalen og Murmansk. Denne er na
automatisert og knyttet til sate
littnettet.
Ved konsentrasjoner over
50 prosent av bakgrunnsnivaet,
slar alarmen ut. I tillegg ringes
maleren opp en gang i timen, sier
Fiskebeek.

Strontium9O er et produkt
som dannes ved fisjon av
uran i kjernereaktorer.
Som radioaktivt nedfall
tas strontiumisotopene
opp av planteetende, og
går derfra videre i nær
ingskjeden til den men
neskelige organismen,
særlig i knoklene. Her
skader de benmarg og
bloddannende organer og
kan forårsake kreft.

—

Fiskebeek, radgiver ed Fyl
kesmannens mitjovernavdel ing i
Iinnmark.

med nettopp dette, sier Toftgard.

—

v fakta
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Det var ikke bare sporsmalet om
bygging av lorurensende gasskraftverk stortinget tok stilling til
9. mars. Behandlingen av stor
tingsmelding 29 om energipoli
tikken, legger foringer for en
rekke andre energikilder. Selv
om N&M Bulletin gikk i trykken
for stortingsbehandhngen, gir inn
stillingen fra miljø- og energi
komitéen en klar pekepinn om
hva som blir vedtatt og hva fler
tallet forkaster.
Alle partiene pa Stortinget er
enige om at gass kan spille en be
tydelig rolle i energiforsyningen
pa flistlandet. Gass er allerede
tatt i bruk som drivstolf i biler,
busser og en fërje. I fremtiden
kan gass bli viktig for a bygge ut
vannbaren varme og som energi
kilde i ljernv armeanlegg.
Arbeiderpartiet og Floyre vil
derfor bevilge oflntlige midler
til a bygge infrastruktur tor distri
husjon av gass. Støtten skal gis i
“en introduksjons- og utviklings
Lise”.
Penger fra
fornybar til gass?
I det N&M hulletin gikk i tryk

ken var det uklart hvor pengene
til gass skulle tas fra. Regjerin
gen har foreslatt a bruke fom
milliarder kroner til tiltak for nye
h)rnyhare energikilder, frem til
2010. Arbeiderpartiet vil ta av
denne potten til a støtte introduk
sjon av naturgass, noe regje
ringspartiene mener innebærer
en betydelig reduksjon i sats
ningen pa fornybare energikilder.
Støtten til fornybare energikilder foreslo regjeringen a in
ansiere ved a øke elavgiften. Det
skulle ogsa bidra til a begrense
energiforbruket. Men stortings
Ilertallet vil ikke øke av gilien.
I løyre og Fremskrittspartiet gar
klart mot forslaget, mens Arbeid
erpartiet avventer en utredning
av et toprissysteiu for avgiften.
Vindkraftsenter
Malet er at bruken av vann
baren varme basert pa bioenergi,
varmepumper og spillvarme skal
øke med 4 TWh innen 2010, og
at den arlige produksjonen av
vindkraft skal ligge pa 3 TWh
innen 2010, sa olje- og energiminister Marit Arnstad da hun la
frem energimeldingen i mars
1999. I dette malet for regjer
ingspartiene støtte fra Ap og SV.
Partiene vil bevilge penger til
—

et kompetansesenter for vindkraft, og et fomarig program for
forskning og utvikling. Vindkraft
senteret blir plassert i Iljugn kom
mune og kommer etter initiativ
fra lbrskningsstiftelsen SINTEiF
og Norges teknisk-naturv iten
skapelige universitel (NTNU).
I loyre og Frp gar mot sats—
ning pa v indkraft lordi energien
ikke er lonnsorn uten “betydelige
subsidier fra det ofientlige”.
Enok-sentre
Olje- og energiminister Marit
Amstad for ogsa Ilertall for sitt
forslag fra 24. flbruar i ar om a
opprette et nytt organ med ansvar
for enok og nye fornybare
energikilder. Dette organet over
tar ansvaret Norges vassdrags—
og energidirektorat (NVE) i dag
har for disse omradene. I tillegg
skal det ha ansvar for det lokale
enok-arbe idet nettselskapene i dag
er palagt.
lfolge Dagsavisen for det nye
organet ansvar for a forvalte de
fem milliarder kronene som skal
satses pa nye energiklider frem
til 2010. I tillegg kommer ordi
nære midler til enok over stats
budsjettet og 140 millioner som
nettselskapene hvert a hanker inn

Dette er ingen omlegging.
Slik konkluderer Hohle etter
å ha lest flertallets innstilling til
stortingsmeldingen om norsk
energipolitikk.
Nok en gang er det slik at
man skal løse energiproblem
ene i Norge ved å bygge ut ny
elektrisk kraft. Dessverre ser
det nok en gang ut til at de
tradisjonelle løsningene som
vinner frem politisk og at enøk
og fomybar energi får en under
ordnet betydning, sier Hohie.
Nobio ønsker satsning på
varme, fremfor økt produksjon
av elektrisk kraft. Regjeringen
—

2000
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Alle de som siøse kan...

Gass stjeier fra fornybar energi
Arbeiderpartiet og Høyre vil gi offentlig
støtte til infrastruktur for distribusjon av
gass. De vil blant annet bruke naturgass
til oppvarming.

•

til enok gjennom et tillegg i strømprisen.
Mer vannkraft
Alle partiene pa stortinget er
enige om at utbygging av mikro
og minikrafiverk er positivt, og
at dagens regelverk ma forenk
les. SV tar imidlertid et forbe
hold om at utbygging ikke ma
komme i konflikt med verneinteresser.
Opprustning og utvidelse av
eksisterende
vannkraftanlegg
kan gi 7,5 TWh arlig. Det til
svarer nesten 7 prosent av dagens
energiproduksjon. Partiene i
stortinget ber derfor regjeringen
fremme forslag slik at dette
potensialet utloses.
Ap, Frp og Høyre vil ha rask
utbygging av ny vannkraft. De
krever at utbygging av vannkraft
fritas for investeringsavgift. Fritaket skal være en midlertidig
ordning i to år. De tre partiene
krevde det samme under behand
lingen av revidert statsbudsjett i
fjor. Da svarte regjeringen at det
var behov for en “ytterligere
klargjøring” av hva partiene
mente.

Norge er i ferd med å styrke sin posisjon
som verdensmester i el-forbruk. Mens
våre naboland vil bruke mindre og

energi hvert år. I Norge apnes det
for a bygge gasskraftverk.
Lars Rise mener det er men
ingsløst å satse pa gammeldags
kraft som vil øke landets samlede
C02-utslipp med mellom 2,5-20
prosent avhengig av hvor man
ge gasskraftverk som blir bygd
i forhold til 1990-niva.
De planlagte gasskraftver
kene vil produsere for dyr strøm
til å konkurrere ute i Europa, slik
Arbeiderpartiet og I løyre vil. Jeg
tror prisen for gasskraft er sa høy
at det ikke vil bli noen utbyg
ging, sier han.

og er verdens største slosere.
høyere avgifter kombinert med
diverse energisparende tiltak, vil
gjøre gasskraft overflødig. Men
forst må vi Li stoppet veksten i
forbruket var, fastslar han.

—

—

—

El-forbruket i norske hushold
ninger og servicenæringer har
ikt med 25 prosent de siste 2530 arene. Vi bruker omlag halv
annen ganger mer strøm enn
svenskene og dobbelt sa mye
som finnene. Ingenting tyder pa
at utviklingen skal snu.
Jeg tror energiforbruket v il
komme til å øke, og at satsningen
pa gasskraftverk vil ga utover
ENOK-tiltak og alternative ener
gikilder, sier Lars Rise (KrF) i
energi- og miljokomiteen.
I energimeldingen som ble
behandlet torsdag denne uka. er
det satt av forn milliarder kroner
til energisparende tiltak og sats
rnng pa alternative energikilder.
-—

Innen 2010 skal norsk kraft fra
vannharen energi og vindkraft
økes med 7 TWh. Dette ugjor 5,8
prosent av dagens forbruk.
Norges Naturvernforbund etterlyser mer konkrete rnalsetnmmiger.
Energimeldingen sier ingen
ting om hvor mye forbruket skal
reduseres, eller hvor, stor andel
av kraftproduksjonen som skal
komme fra fornybare energikilder. papeker energiradgiver
Tore Brænd.
—

For dyrt
I Danmark skal 20 prosent av elforbruket komme fra I ornybare
energikilder i løpet av 2003.
I Sverige har Sveriges EnergifOr
en ingars Riksorganisation fore—
slatt å erstatte to prosent av ener—
giproduksjonen med lornyhar

—

Gasskraftverk kan spares
Miljobevegelsen har lenge på
pekt at stromprisene i Norge er
for lave.
Uten investeringer og med
dagens kraftpriser vil det være
mulig å spare 10 prosent av for
bruket, tror Tore Brænd.
I-Inn mener også at gasskraft—
verk med en produksjon pa 20
TWh, cirka 24 prosent av det to
tale forbruket, vil være fhllt
mulig å spare inn ved diverse
typer ENOK-tiltak.
Vi har en strompris som
ikke retlekterer miljøkostnadene
—

-—

Nytt “spare”-direktorat
Under 90-tallet har det i Norge
vært et eksportoverskudd av
kraft. Dette overskuddet vil raskt
spises opp hvis ikke det gjøres
noe med forbruksøkningen. I fjor
steg kraftforbruket vårt med fire
prosent.

Stortinget har innsett at
ENØK-arbeidet som ble startet
pa slutten av I 980-tallet ikke har
haret de fruktene man hapet pa.
Et stortingsflertall er for a opp
rette et energidirektorat med ans
var for energisparing, vannharen
varme og fornybare energikilder.
ENØK-arbeidet skal organi
seres pa en ny mate. Et flertall i
energi- og miljokomiteen har og
så sagt at IiNØK-arbeidet i
komnmnunene mii vurderes. Det er
viktig at det er ikke er de samme
mmiteressene som selger kraft som
skal drive energisparende arbeid,
sier Lars Rise i KrF.
—

.

R

ser ut til å få oppslutning om at

kraftproduksjonen fra bioener
gi, varmepumper og spillvarme
skal øke med 4 TWh innen
2010.
Det er et for lite ambisiøst
mål. Det tilsvarer omtrent
dagens vekst i disse energikil
dene. Vi mener det er mulig å få
frem 10 TWh i løpet av de neste
ti årene, sier Hohle og viser til
at Sverige bygger ut 5 TWh ny
bioenergi årlig, og er oppe i 92
TWh totalt. Dermed produserer
bioenergien mer enn landets
atomkraftverk.
—
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Statens forurensningstilsyn (SET)
sa i januar i fjor at Naturkraft vær
så god ma hygge gasskraft
verkene sine om de klarer redu
sere det planlagte CO
-utslippet
2
med 90 prosent. Daværende
leder av Stortingets energi- og
miljøkomite, Jens Stoltenherg,
uttrykte i en pressemelding at
han var fornøyd med vedtaket.
Naturkraft anket vedtaket en
maned senere. Klagen ble avvist
av Miljødepartementet i juni.
—

I mellomtiden foreslo I Ioyre at
det burde åpnes lbr å bygge
tradisjonelle gasskraftverk, fordi
det ikke fins teknologi som kan
oppfjille SFTs krav. 1januar i ar
gjorde Arbeiderpartiet helom
vending, og støttet Fløyres for
slag.
Maktkamp
Halthrekken er ikke i tvil om
hvorfor Ap har snudd i gasskraft
saken:
Partiet er på regjeringsjakt.
I tillegg til at de nok fliler seg
presset av den kraftkrevende
—

industrien. Nar sannsynligheten
for utbygging er så liten som den
er i dag, ser jeg ingen annen for
klaring pa snuoperasjonen. Jeg
ser heller ikke bort fra at Ap vil
snu igjen, en gang i framtiden.
Per i dag v il gasskraft koste
nesten dobbelt så mye som vannkraft. Forskerne er uemlige om nar
det vil være lønnsomhet i pro
sjektet. År 2010 er antydet.
Forpliktelser
Innen den tid kan ogsa de inter
nasjonale CO
-kvotene være pa
2
plass, og fordyre gasskraft ytter
ligere.
FNs klimiiapanel (IPCC) mener
-utslippene pa verdenshasis
2
C0
ma reduseres med 60-80 prosent
for at drastiske klimaendringer
skal unngås. I Kyoto i Japan for
to ar siden sa EU seg villig til

dramatiske utslmppsreduksjoner,
utfra et system hvor landene
fordeler utslippene seg i mellom.
Norge insmsterte den gang pa økte
utslipp i fbrhold til 1997-nivaet.
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23. mars: ilioenergidag på
I ladeland Bioenergi i praksis.
Hadeland. Arr: l’iiergigarden.
tlf6l 33 60 90.
wwv’s .energigarden ni)
—

ges ytterligere, og at det frem
deles er uklart nar S1”T vil foresla
konkrete opprydningstiltak.
Det er langt fra overvakning
til handling. En del punktkilder
pa land er lokalisert. Dette har
vært et viktig arbeid. liiidlertid
dreier dette seg om store trans
formatorer og kondensatorer
som i stor grad var i bruk da
innsamlingen Emt sted pa begyn
nelsen av 90-tallet. Problemet er.
som Flolm skri’s er, de sma kil—
clene som fremdeles lekker. Dis
se har vist seg a inneholde mer
PCII enn de sakalte “store”.
Siden MDs rapport i 1974 har
man visst h’s ilke produkter som
inneholdt PCII, like’s el har man
ge av dem endt sine dager pa
norske t’yllinger.
Nar det gjelder kilder til
PCII-utslipp langs norskekysten,
lanserte Norges Naturvernfor
hund for to ar siden en liste over

300 mulige punktk i Ider. Teorien
var at norske verft var en av
hovedkildene til PCI3- forurens
ning. Stikkprøver fra Den store
giftjakta i 98 og 99, antyder at
teorien holder maI. Til tross for
dette har det fra myndighetenes
side ikke blitt gjort noe forsøk pa
å lokalisere kildene.
I la’s ard i IoIm v iser til at prin
sippet om at forurenser skal be
tale har forsinket prosessen. Pro
blemet er at forurenser i mange
tilfoller ikke lenger eksisterer. og
at forurenser i sin tid ikke s isste
at det de slapp ut i havet skulle
medføre kostholdsrestriksjoner
pa lisk og skalldyr. Naturvernforbundet, Oslo kommune og
Oslo havnevesen er i gang med å
undersøke om PCI3-produsentene kan stilles til ansvar for tbr—
urensningen. I lolm sier SFT pri
oriterer PCB, men vet ikke hva
han skal gjøre. Ingen betviler at

SIT gjør noe med PCB-prohle
matikken, men fort kan det nep
pe sies at det gar.
I lavard I Iolm hevder videre
at “sitatene som er tillagt” han i
Natur & miljø Bulletin er foil—
aktige. Det er de ikke, ifølge
mine notater. Overfor meg sa
Holm aldri noe om at var samtale
ikke var å betrakte som noe inter
vjLi. Det han derimot sa. var at
han trengte a ga igjennom enkel
te dokumenter for å kunne svare
pa noen av spørsmalene mine, og
at vi kunne fortsette intervjuet
neste dag. Dagen etterpa over
later han til avdelingsdirektø
Trond Syversen å bes’s are spørs
malene. Det gjør ikke intervjuet
fra dagen for ugyldig. Nar jeg i
artikkelen siterer llolm ett sted,
er det dessuten pa et generelt
spørsmal om SFTs PCB-arbeid.
et sporsmal jeg syntes det var
riktig a la en direktør svare pa. •

17. april: Konftranse om
trihandel i Europa, Bussel. Arr:
Frmends of the Earth,
fax: + 32 2 537 55 96

15. 18. juni: Internasjonal
konferanse om utdanning in
nenfor fornybare energi kilder.
Universitetet i Oslo. Arr: VestTelemark Ressurssenter, tif: 35
0791 00
www.dalen .vgs.no/isree2000/

11.

29. 30. juni: Konferanse om
oko-ledelse. EMAS og ISO 14
001. University of Manchester,
Storbritannia. Arr: ERP Envir
onment, tlf: + 44 (0) 1274
53(0405
www. erpenvironment.org

14. 15. september: Kon
feranse om miljo og forret
ningsstrategm. London Sehool
of Economics, Storhritann la.
Arr: 1k I’ Environment,
tlf: + 44 (0) 1274 530408
www. erpenv ironment.org

12. 19. juli: Sort It europe
isk miljøtestival tor ungdom,
Almondsbury, England. Arr:
Western Partnership for Sus
tainable Development. tlf: + 44
(0)1179224388
www.sort-it.org.uk

18. 20. oktober: Europisk
konferanse om industri og
miljø, Aalborg, Danmark. Arr:
Aalborg Kongres & Kultur
Center, tif: + 45 99 35 55 55
www.akkc.dk

5. mai: Avfallskonferan
sen 2000. Grieghallen, Bergen.
Arr: Norsk renholdsverkfor
ening, tif: 22 II 4043.
3.

25. 26. mars: Kompetanse
kurs om kollektivtratikk, oslo.
Arr: Kol leki iv kanipan en.
tlt’: 23 32 74 00.
-

-

1. april: Seminar om Region
felt Østlandet, Oslo. Arr: Ak
sjonsgruppa mot skytefelt i
I ledmark, tlft 23 32 74 03.

25. mai: Internasjonal
konferanse om opprydn ing av
klorerte og andre tungt ned
brytbare miljøgifter, California,
USA. Arr: Battelle m.fl.,
ut’: + I 800 783 6338.
25. mai: Bioenergidag på
Hadeland Bioenergi i praksis,
Hadeland. Arr: Energigården,
tlf6l 33 6090.
www.energigarden.no

13. 14. april: Internasjonal
konferanse om strategier for en
mer bærekraftig fremtid. Uni
versity of Leeds, Storhritannia.
Arr: ERP Environment,
tlf:+44(0) 1274530408
www.erpenvironment.org

5.
9. juni: Den sjette ver
denskongressen om miljø og
helse, Oslo. Arr: The Interna
tional Federation of Environ
mental Health og Forum for
miljø og helse. tlf: 22 00 16 40
www.fmh.no.

22.

31. mars -2. april: Trenings
leir for naturvernere, Dombås.
Arr: Natuiwernforbundet i SørTrøndelag, v/Ottar M ichelsen.
tlf: 73 51 52 24.

-

-

-
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Første svanemerkede hotell

I farta?
I forrige nummer a Natur &
miljø i3ulletin forsvarer SFT-dir
ektor I la’s ard I Iolm sin egen etats
arbeid med PCB-lbrurensningen
langs norskekysten.
Først en oppdatering. I 1971
ble PCB satt pa den norske giftlisten. To ar senere la det den
gang nye Miljoverndepartemen
tet fram en liste over produkter
som inneholdt PCB. I 1980 ble
det innfort forbud mot import og
omsetning av PCI-holdige prod
ukter i Norge. Samme ar begynte
SFT a male miljøgil’tnivaet i
norske ljorder. I 1998 la SFT
fram en liste over prioriterte opp
rydningsomrader. I nummer 4 av
Natur & miljø Bulletin i ar sier
SFTsavdelingsdirektor Trond
Syversen at samtlige kilder til
PCI3-fiwurensningen ma kartieg

nr. 5

2000
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-

-

-

-

-

De fleste gjestene vare er
utlendinger som kommer for å se
vakker og uberørt natur. Mange
av disse er svært miljøhe’s iste og
krever at vi tilfredsstiller inter
nasjonale trender. Dette har vært
var klart største drivkraft, sier
Motzke. I an legger ogsa til at
hotellet fra for av er miljøserti—
lisert med ISO 14001 og EMAS.
Svanemerket har strengere
krav, men t’ordelen for oss er at
Svanemerket setter konkrete
krav. Slik er det mulig for oss a si
om vi er miljømessig darlige
eller gode pa et omracle, sier
innehaver Motzke.
—

Gala Hogijellshotell og I lytterAS
i Gudbrandsdalen er det første
hotellet i Norge som har lhtt
svanemerket driften sin.
Kravene til svanemerking er
omfottende. Det stiller strenge
miljøkra’s til energi forbruk, vann—
forbruk, tøyvask, rengjøring og
jeniikalier, av flillshandtering, ra—
varer og lhrbruksartikler, innred
ning og in’s entar samt transport,
sier hotellinnehaver (iunther Motzke.
—

—

Miljøbevisste gjester

I li ‘or/or har dere ,rlant’ini
hUlL ‘lå I dL’fl’S.’

12. september: Kon

Sann det ser ut, vil dette

-

Vi er i gang med et pilotpro
sjekt med a Sv anemerke hotellet
vart pa Sjølyst. Vi gjør allerede
det meste som kreves Iår å få
Sv anemerket, men mangler doku
mentasjon. Det er den prosessen
vi mi er inne i, sier miljøans—
varlig i Scandic Norge Toril
Flaskjer, til N&M Ilulletin.
Scandic er Nordens største
hotellkjede. Kjeden har 14 hotel

—

ler i Norge og tilsammen 112

la
20. novener Konfe
ranse om industriens strategi og
tiltak for bærekraftig utvikling.
Aalborg. I )anmark. Arr: Euro
Environment Secretariat:
+ 45 99 35 55 55.
-

27. august 1. september:
Konferanse om naturvern i
Tsjekkia.
Praha,
storbyer,
Arr: Miljøvemdepartementet i
Tsjekkia. tlf: +422 2491 1381
wwvv.praha-mesto.cz

—

feranse om miljø’s cm i Europa.
London Sehonl øl’ Economnies.
Storbritannia. Arr: ERP Envir
on ment,
tlt’:+44(0) 1274530408
‘syv’s vv.erpcnvironment. org

-

Motivasjon og lojalitet
Drit’tsmessig mener Motzke det
er mange fordeler ved å sette
fokus pa miljøbesparende tiltak.
Internt skaper et økt milj—
engasjement motivasjon og lojal
itet. Ved å vise de ansatte at natur
og miljø star i forkus, skapes en
positiv giv som kan gi ring’s irk
ninger ogsa utover hotellets veg

hoteller i hele Skandinavia. I til
legg har de et titalls hoteller
andre steder i l.uropa. Flaskjer er
skeptisk til å Svanemerke hele

konsernet.
Vi ser at det vil bli aktor
dyrt a Svaneme rke alle hotellene.
—

ger. sier han.

Gala I løgijellshotell og I lyt
ter AS ser allerede økonomiske
resulateter av miljiisatsingen sin.
I Ijor reduserte vi strømfor
hruket vart med 9,5 prosent.
I penger utgjorde dette 100.000
kroner. Vi ser pa Svanemerking
av hotelldril’ten var som en lang
siktig investering. I tillegg til re
dusert strømregning, regner vi
med å spare store kostnader i
Jorm av redusert vannforbruk,
kjem ikalieforbruk, reduserte av—

tållsmengder og mer bevisste
innkjøp, sier Motzke.
Flere interesserte
Stifolsen Miljømerking, som utsteder Svanemerket, vil ikke si
om Ilere hoteller er i gang med å
svanemerke virksomhetene sine.
‘\lle søknader Vi behandler
er kontidensielle sa det kan jeg
dessverre ikke uttale meg om.
Men det jeg kan si, er at omlag
20 hoteller har bedt om, og Litt
tilsendt, kriteriene t’or svane
merking av hoteller, sier pro—
sjektleder Randi II. Radseth.
Tidligere har Svanemerket
kun vært knyttet til produkter.
Dette er første gang vi har
miljømerket en tjeneste. En erLi—
ring med dette er at det helt klart
er mer miljøgevinst å hente ved
å satse mer helhetlig pa en v irk
somhet, som her, sier Rødseth. •

—

—

—

A-BLAD

Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
Returadresse:

Natur & miljø l3ulletin
Boks 342 Sentrum
0101 Oslo

8

nr. 5

Natur & miljø Bulletin

2000

•

Klitoris blir penis hos isbj ørn
Forurensning rammer hardt i Arktis
blant annet i form av vanskapte
isbjørner. I disse dager titter og triller
nye små isbjørnunger ut av hiet for første
gang og norske forskere er spente på
hvordan bjørnene vil utvikle seg. I tillegg
til miljogiftene er klimaendringer den
største trusselen mot arten.
—

N&M Bulletin
JENS P. TOLDNÆS

slutten av maneden reiser nors
ke lhrskere til I lopen for stu
dere isbjorn. ProEssor Øystein
Wiig ed Zoologisk Museum er
en av tre torskere som skal nord
over for a ga vart største rovdyr
nærmere etter i sommene. Alt har
nemlig ikke vært helt bra for
ishjornen de senere arene.
Vi er veldig spente pa hi
situasjonen, I lopen ligger pa
grensen av isens utbredelse og
mens vi fant forti hi i 1998 var
det bare to-tre i fjor. Det kan
betyr at bjørnen har gatt i hi
andre steder, men den kan ogsa
la være å gå i hi, sier han til
N&M Bulletin.
Mens klimaendringer som
gjør at isen trekker seg tilbake

naturligvis kan være en stor trus
sel for arten pa sikt, er Wiig mest
urolig for de klororganiske miljø
giftene og hva de gjør med is—
bjørnen

er forandret slik at dyrels kliloris
har vokst ut til en penis. Vi antar
at det er derfor dyrene har vært i
stand til ä formere seg. En ekte
hermafroditt har ogsa to sett inn—
vendige kjonnsorganer, det vil si
eggstokker og testikler. Da er
sjansen for forrnering langt min
dre, sier Wiig.

Få gamle dyr

4-7000 dyr. Dette ble ansett for
a være relatit usikre lall og det
har ikke vært foretatt hestands
estimater etter dette, sier han.
De senere arene har norske
forskere funnet svært få gamle
dyr. Dagens kunnskap er for
mangelfull til at forskerne tur å
trekke noen konklusjonerav hva
dette kan komme a.
Det er tolL a være ishjorn i de
første levearene. Da er dodelig
heten høy. Ungene forlater moren
etter to og et halvt ar. Klarer de
seg i den lbrste tiden er som regel
mulighetene gode, sier Wimg.
En isbjorn med suksess kan
bli opp til tretti ar gammel, og
naturlige dodsarsaker kan være
isforhold, alderdoin og sult.
•
—

De “norske” sbjornene holder til
i et omrade avgrenset av Nord
polen, Frarnstredet i vest, drivis
heltet i sør og Novaja Semlja i
øst. I Ivor mange dyr det er snakk
om er imidlertid litt usikkert.
Det ble foretatt beregninger
av dette tidlig pa 80-tallet. Da ble
bestanden anslati til å være pa
—

Uekte tvekjønninger
Forskere fra Norsk Polarinstilult
har tidligere pavist svært høye
konsentrasjoner av miljogiften
I’CIl hos ishjorn pa Svalbard.
Eksempelvis er erdiene tyve
ganger høyere enn hos ishjorn i
Alaska De siste tre arene er det
dessuten funnet Ilere hunndyr
som ogsa har hatt hannlige
kjønnsorgan og forskerne mis
tenker sterkt at miljøgil’ter er ar—
saken. Flere av disse tvekjunn
ede dyrene har hatt unger.
Det er snakk om sakalte
pseudohermafroditter. Det vil si
at de utvendige kjonnsorganene
.

-

LEIF HÖEGH & Co.
Etablert 1927

Leif I {degh & Co. ASA er et hørsnotert rederi som
direkte eller via dallerselskaper opererer en flate pa
105 skip innenfor ftIgende hovedaktiviteter:

• Gasstransport
• Bil— og trailcrtransport

• Linjefart

ASSURANCEFORENINGEN

ANDFSWI.-IELøSEN &

Co AS

• Transport av treforedlingsprodukter

GARD

—GJENSI1IIO—

• Transport av kjøle- og fryselast

480i ARENDAt
TeIphone 37 Di 91 DO

• Tørrbulktransport
• Eierintere.sser i:
-

N
LF

Bona Shipholding (Tank/OBO skip)
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NORSK
LOKOMOTIVMANNSFORBUND

STAll
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MARINE COATINGS

1,eif Höegh & Co. ASA, Boks 2596. Solli, 0203 Oslo. Norway.
Telefon: 22 8697 00. Facsimile: 22 20 1408. Telex: 79350
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