produksjonen i Svea
vii erstatte kull som er
produsert med langt
-utslipp. »
2
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Innhold:
Sistemann
i giftkampen
Danskene er ferdig med sin
handlingsplan. mens svens
kene allerede behandler
forslag til forbud. Kampen
mot bromerte flammehem
mere har kommet langt.
Men ikke i Norge.

Fjelirevens
siste sjanse

side 2

Stor
strømeksport
I vinterhalvåret eksporterte
Norge strøm tilsvarende 2»
TWh. Årsakene er en mild
vinter og mye vann i maga
sinene.

• side 4

Global
klimaavtale
mulig
En klimaavtale som omfat
ter hele kloden, er mulig i
løpet av ti är. De rike land
ene må kutte utslippene
mest. Likevel blir avtalen
billig, viser en ny rapport.

• side 5

Nye
PCB-regler
Lysrorarmaturer med miljø
giften PC[3 skal samles inn.
Forskriflen kommer mange
år etter at myndighetene ble
klar oer problemet.

• side 7

Grønn Gore
Visepresident Al Gore har
gitt ut en ny utgave av sitt
Global
grønne manifest.
oppvarming er ikke lenger
noen fjern trussel, skriver
Gore.
—

• side 8

—

I august starter innsamlingen av on, lag tiJjellrev-valpei; Som et siste forsøk på å redde arten.
(Foto: Jon østeng Hov/Norges NaturvernJårbund.)

Det er kun 50 fjelirever igjen i Norge.
Arten kan bli det første store patte
dyret som utryddes her i landet. Nå vil
forskerne fange valper for oppdrett og
utsetting. Mislykkes prosjektet
forsvinner arten.

Arten har kommet under den
kritiske terskelen for overlevelse.
Utsetting er ikke ment som et
permanent tiltak, bare som en
ekstra hjelp i en svært kritisk
fase, sier forsker John Linnell
ved Norsk institutt for naturforskning.
• side 3

Treg start for grønne kjøretøy
Stor-Oslo Lokaltrafikk (SI) og Oslo
kommune har en ting til felles: De
tok godt i da de lovte grønne kjøre
tøy i Oslo innen 2002. Men satsingen går tregt. SL har redusert sitt
ambisjonsnivå fôr hydrogendrevne
busser. I fjor sommer lovte selskapet
120-150 busser i drift i løpet av

2002. Nå satser man i stedet på totre grønne kjøretøy. Oslo kommune
har vedtatt at 30 prosent av bil
parken skal være minst mulig for
urensende og støyende innen 2002.
Andelen utgjør 500 kjøretøy. I dag
har kommunen bare 20-30 biler som
tilfredsstiller kravet.
. side 6
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Treg giftkamp

Desperat krafttak for fjelireven

I Sverige og Danmark har man kommet
langt i arbeidet for å forby brann
hemmende miljøgifter. I Norge er det
lang vei fram til et forbud.

Fjelireven er i ferd med å bli det første
store pattedyret som blir utryddet
i Norge. Nå vil forskere ved Norsk
institutt for naturforskning prøve avl
i fangenskap for å redde arten.

I
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Giftig treghet
“Statens næringsmiddeltilsyn går min ut med en advarsel mot å spise
mange måsegg pd grunn av miljogifter”, skrev Lofotposten femte
mai. Næringsmiddeltilsynet har undersøkt egg fra fire forskjellige
makekolonier i Nord-Norge. Resultatet er nedslaende: Den nordnorske delikatessen inneholder store mengder av mmljogmften PCB.
Tilsynet advarer derfor mot å spise ner enn 5 til 1(1 egg i aret.
Nyheten er dessverre lamigt fra enestående. M il jogi fler som hoper
seg opp i næningskjeden blir en stadig vanligere del av vår hverdag.
Etter (fet N&M Bulletin kjenner til kommer Statemis Næringsmiddel—
tilsyn om kort tid til å innt’ore kostholdsrad og omsetningsmestnmk—
sjoner på fisk og skalldyr flere steder i Agderfylkene. I tjor innførte
man det samnnie i tiere nordnorske havner. Sannsynligvis har vi bare
sett toppen av istjellet: Jo llere steder mai undersoker. desto lene
restriksjoner blir innført.
Sverige innførte forbud mot

N&M Bulletin

TOM ERIK ØKLAND
I mars i oi leverte svenske
Kemikalieinspektionen sitt for
slag til forbud mot sakalte brom
erte flammehemmere. For noen
uker siden sendte danske Mil jo
styrelsen ut sin handliimsplan pa
boring. Stofii.ne brukes som
brannhemmende tilsetni ny i elek—
tronikk, plast og tekstiler. Under
søkelser viser at de har klassiske
iniljogiftegenskaper, det sil si at
de er tungt nedhrythare og opp
konsenireres i næringskjeden.
Svenske og danske myndigheter
mener derfor at kjemikaliene bor
ut as bruk sa raskt som mulig.
I Norge går arbeidet atskillig
tregere. I folge Statens fiwurens—
ningstilsyn (SFT) star stoffgruppen pi programmet tor hva
man skal jobbe med franiover.
Men det er sannsynligvis langt
fram til et forslag om forbud
foreligger.
Juridisk vurdering
I Sverige var forslaget om forbud
ute til boring i Ijor. Ifølge kan—
sellir:id Eva Sandberg ved det
svenske miljoverndepartementet
er saken for tiden under juridisk
behandling.
—1 n jurist hos oss undersøker

mulighetene for at et nasjonalt
forbud kan komme i konflikt
med LU—standarder. Et forbud
kan bli sanskelig å gjennomføre
iser see at I:U—
hvis det
standarder palegger produsenter
a bruke disse fiammeheinnwrne i
forklarer
produkter.
enkelte
S:indberg.
Danske myndigheter sendei
ni sin handlingsplan for hrom—
erte flammehemmere ut til bor
ing. Runden skal sare ferdig
innen 15. juni, og Mil joslyrelsen
vil straks ta fott pa utformingen
av den endelige handlingsplanen.
Ressurssterke Sverige
I losten l))8 forklarte SI” f tor—
skjellen mellom Norge og
Ss erige slik: “Sverige har Kemi
kalieinspektionen, noe som gir
landet nye større ressurser til
å studere og følge opp kjemika
lier”. SFTs avdelingsdirektor
Anne Man Opheim går ikke like
langt i heskrivelsen halvannet år
etter:
Det er klart at Sverige har
høy innsats pa dette omradet.
men si legger ogsa mye krefter
inn i arbeidet.
Men dci fån’ligger ikke noe
forslag til forbud jm SFTs sid<’’
Nei, det gjør det ikke,
bekrefter Opheim.
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JENS P. TOLDNÆS

Til tross for sytti ars fredning star
ijellreven pa kanten av utryd
delse Alle forsøk pa å redde
arten har så langt s Lurt forgjeves.
I dag er det bare om lag femti
Ijellrever igjen i Norge. Na vil
forskere ved Norsk institutt for
naturforskning starte innsamling

as tjelirevvalper. i lensikten er
a tå dyrene til a forinere seg i
långenskap slik at man kan få
blandet det sparsonimne genetiske
materialet som er igjen og sette
salper tilbake i norske tjell.
Vi har akkurat hitt muntlig
tilsagn om penger fra Direktor
atet for naturforvaltning. Det
betyr at vi sil starte innsamling
av valper na i sommer, forteller
—

Krever tiltak fra regjeringen
Fotturister må holdes borte fra fjelirevens yngleområder,
krever Naturvernforbundet.

Ilosten 1996 startet Norges
Naturvernforbund (XXV)
sjon redd fjellreven”. Da ble det
satt frem åtte krav iii myndig
hetene, for å redde fjellreven. To
av disse er nå innt’ridd: Arten
har fått status som direkte truet
og restaureringstilak settes i
verk.
NNV sender nå brev til den

nye regjeringen og krever at de
seks andre punktene innt’ris.
forteller informasjonssjef Kare
Olerud. Kravene er blant annet
at det ved etablering og ut
videlse av verneområder tas
spesielt hensyn til fjellreven, at
fotturister holdes borte fra
(imratter der tjellreven yngler og
tiltak mot overbeite fra husdyr.

forsker John Linnell. til N&M
Itulletin.
Innsamling av valper
l:jellreven for unger i slutten av
mai. Allerede i juli vil Linnell og
hans kollegaer starte kartleggin—
gen av hi med valper med tanke
pa innsamling i august. Da skal
det samles inn om lag ti valper.
De innsamlede dyrene har sett
vidda for siste gang.
De vil bli avlsdyr. Sannsyn
ligvis vil de bli plassert pa veteri
nærhogskolen. De sil uansett fh
en IuksustilvureIse. Vi er avheng
ig av at dyrene trives for å fa dem
til å formere seg.
Kritikere vil vel hevde at
dette er en kioistii,’ mote å holde
liv i en dyreart jai?
Det er mulig, men fjell
revens situasjon er helt spesiell.
Arten har konsmet under den kri
tiske terskelen for overlevelse.
Utsetting er ikke ment som et
permanent tiltak, bare som en
ekstra hjelp i en svært kritisk
fase.

—
—

—

Sulter i hjel?
Det har vart spekulert i om
fjellreven rett og slett sulter i hjel
som en fålge av at det mangler
kadai’er etter roedi’r hvit med
U/)15 fjelli’i’ii ute i 001w-en’

—

Dette har vært forsøkt i
Sverige og Finland. lier i landet
er situasjonen for arten helt
annerledes. Bestandene er langt
svakere og jeg har heller ikke tro
pa at det er matmangel som er
det mest kritiske punktet for
arten i Norge. Ved å samle inn
(lyn og blande de stedegne
bestandene vil vi også styrke
aten genetisk, ikke bare tallmes
sig, sier Linnell.

v fakta
• Fjellreven har vært tredet siden 1930.
• Det er trolig om lag 50
fjelirever igjen i Norge.
• Den største bestanden
befinner seg i Børgefjell
området.
• Det er mange hypoteser
om hvorfor arten for
svinner. Blant de viktig
ste er: matmangel som
en følge av mangel på
kadaver etter store rov
dyr, jakt, miljøgifter,
konkurranse med
rødrev, innavl, unatur
lige svingninger i små
gnagerbestandene og
klimaendringer.

EU sparer energi

—

Danmarks miljø- og energiminister Svend Auken ser ingen
betenkeligheter ved mnetoden.
Dette lyder som et godt
pedagogisk verktøy, under forut
setning av at det skjer med
objektmve kriterier. Vi skylder
befolkningen klar tale, slik at vi
soni gjerne vil fremme miljøet
ikke bruker noen som sviner det
til, sier Auken til Poliliken. Nå
vurderer han å anbefåle metoden
ovenfor alle landets kommuner
og aint.
—

I første omgang er det bilverk
steder som risikerer i, fli sine
mdjoforhold offentliggjort. Men
etter In ert ina ogsa andre bran
sjer belage seg pa offintlig gape
stokk, skriver den danske avisen
Politiken.
Under en kontroll av lukt-.

støy- og avfiillsforhold hos 33
bilverksteder i Vanlose, fant
kommunen kritikkverdige for
hold hos 11 verksteder. To uker
etter var det bare to verksteder
som ikke haddde ryddet opp i
forholdene. Københavns miljøborgermester Bo Asmus Kjeld
gaard er overbevist om at den
raske oppryddingen skyldes trus
selen om offentliggjoring.

liU-kommisjonen har vedtatt en
ny spareplan for energi. Unionen
kan økonomisk lonnsoint spare
18 prosent av sitt energiibrbruk.
fls is to tredjedeler av inn
spaningen skjer innen 2010, vil
2 reduseres
utslippene av 0
med 200 millioner tonn hvert ar,
skriver Reuters. Energisparingen
skal oppnas ved blant annet ener
gimnerking av produkter, frivillige
avtaler om mer effoktive biler og
økonomiske fordeler for de som
mnvesterer i energiefl’ektivitel. I
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Fra oktober til og med mars hadde
Norge et eksportoverskudd pa til
sammen 2,9 TWh elektrisitet.
Det er seks ganger mer enn ars
produksjonen fra en Øvre Otta
utbygging. Tallene fra oktober til
og med fobruar er hentet fra
Sttistisk sentralbyrå (SSB), mens
tallene for mars stammer fra
Norges vassdrags- og energi
direktorat (NyE).
Det har vært relativt mye
vann i kraftmagasinene i hele
—

perioden, I tillegg viste det seg
å bli relativt mye snø i områdene
med store kraftmagasiner, sier
seniorrådgiver Toril Naustvoll
Gange i NyE.

ar, kan endre seg. Direktør Knut
Alvsen i Cicero
Senter for
klimaforskning er blant de som
har argumentert for at klimaend
ringer med mildere vintre og mer
nedbør vil øke norsk elektrisi
tetsproduksjon. Naustvoll Gange
vil ikke kommentere påstandene
fra Cicero.

månedene til og med fobruar er
økningen på to prosent sammen
lignet med forrige 12 måneders
periode, mens elforbruket totalt
økte med 0,1 prosent, forteller
konsulent Vegard Hansen i
Statistisk sentralbyrå.

Mer til kraftkrevende
Forbruket i alminnelig forsyning
blant annet husholdninger og
tjenesteyting gikk ned i 1999,
noe NVE tilskriver den milde
temperaturen. Kraftkrevende indu
stri har derimot økt forbruket.
Denne industrien star for om lag
en tredjedel av norsk elektrisi
tetsforbruk.
Forbruket av elektrisk kraft
i krattintensiv industri har økt
i januar og februar. For de 12

• Elektrisitetsproduksjon
oktober 1999 t.o.m.
mars 2000: 73,9 TWh
• Innenlands forbruk
i perioden: 71,0
• Normalproduksjon 113
TWh pr år.
• Produksjon i 1999
122,6 TWh
• Innenlands forbruk
i 1999: 120,8 TWh

—

Mer strøm med klimaendringer?
I løpet av 90-tallet økte forbruket
av strøm med gjennomsnittlig
.1,6 TWh hvert år. Produksjons
evnen i perioden økte med 0,6
TWIi årlig. (ijennomsnittlig bru
ker vi ifhlge NVE 7 TWh mer
enn vi kan produsere i et normalt
år. Men hva som er et “normalt”

—

Undersøkelser viser at måsegg inneholder så
mye av miljøgiften PCB at man bør begrense
inntaket til fem til ti egg per år.
næringsmiddeltilsyn
Statens
(SNT) gir alle niasegg-elskere en
lite hyggelig melding ved inn
gangen av arets hekkesesong:
Eggene inneholder så mye av
miljøgiften PCB at man bor be
grense inntaket til fom til ti egg
per år. Kostholdsrådet kommer
etter at næringsmiddeltilsynet

har pavist høye konsentrasjoner
av PCI3 i egg fra Bleikoya,
Iljelmsøy, Ilomøy og Røst.
Lokale næringsmiddeltilsyn
gjennomførte samtidig en under
søkelse av befolkningens kost
holdsvaner. Undersøkelsen viste
at spesielt ungdom i alderen
10—15 år fra Lofoten og Tromsø

En global klimaavtale der også u-landene
binder seg, er mulig innen ti år. De rike
må redusere mest, men slipper likevel
billig unna.
N&M Bulletin
AUDUN GARBERG

v fakta

Dette er konklusjonen i en rap
port fra Oxford Institute for
lånergy Studies. Rapporten er be
talt av det norske Olje- og energidepartementet og laget i sam
arbeid med Cieero
Senter for
climaforskning ved Universitetet
i Oslo. Den ser på hvordan man
kan få utviklingslandene med i
en kliinaavtale i perioden
mellom 2010 og 2020. I dag er
bare 38 land bundet til å begren
se sine utslipp.
—.

Kilder: SSB og NVE

Hver person en stemme
I modellen forskerne bruker tor
a komme frem til en kompromissavtale, står interessene til i—lan—

Uformelt i Bergen

Måsegg fulle av gift
spiser relativt mye måsegg. SNT
mener forbruket er så høyt at det
kan overstige grenseverdiene for
maksimalt ukentlig inntak av
PCB. Inntaket er særlig uro
vekkende i og med at personene
som spiser mye masegg er unge.
PCB samler seg opp i krop
pens fettvev. Miljøgiften kan gi
skadevirkninger på barn født av
mødre med for høyt PCB-inn
hold i fettvevet, siden giften
i stor grad overføres til barnet
under graviditeten.

AKZO NOBEL

Miljøverndepartementet (MD) er
arrangør når et utvalg miljøvern
ministre møtes til uformelt møte
i l3ergen i september. Møtet er
knyttet til FNs konvensjon Ibr
bærekraftig utvikling (CSD). Det
er ikke fastsatt noen agenda for
møtet, men tradisjonelt diskute
rer man tematikken for det på
følgende CSD-msitet. I 2001 skal
dette blant annet handle om
energi.
Ifølge Miljoverndepartemen
tet er “Rio +10” også et mulig
tema for møtet. “Rio ± 10” er
tiårsjubileet for Rio-konferansen
i 2002. Det er ikke fastsatt hvor
dette møtet skal være, men ifølge
MD ønsker nasjonene et topp
møte pa regjeringssjefniva. Høs
tens generalforsamling i FN vil
bestemme tema, tidspunkt og
•
sted for “Rio +10”-møtet.
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Bfflig med global klimaavtale

Stor strømeksport i vinter
Eksporten av elektrisitet fra Norge var på
hele 2,9 TWh i vinterhalvåret. Mye vann
i magasinene ga storproduksjon, mens
den milde vinteren reduserte forbruket.

•
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dene mot u-landene. I-landene
har store utslipp og antas derfor
å stemme for at alle land skal
redusere sine utslipp med like
mange prosent. li-landene vil
derimot gi hver verdensborger
like stor utslippskvote. Landenes
kvoter bestemmes da av inn
byggertallet, noe som i første
rekke kommer u-landene til
gode.
Etter avstemning mellom disse
to alternativene teller man opp
stemmene etter antall innbyg
gere. Da blir den endelige løsnin
gen nærmere u-landenes alterna
tiv, enn de rike landenes alter
nativ. Resultatet blir at rike som
USA land må kutte utslippene
med opptil 60 prosent. Norge
kommer ut med om lag samme

utslippsforpliktelse som vi har
i Kyoto—avtalen. Fattige land flir
øke sine utslipp.

realistisk utslippstak for hele
verden. Deretter har vi sett pa
hvordan det skal fordeles.

Alle blir hørt
Er dette den mest Jårnu/tige
veien ci gå i klimaforhandling—

Billige kvoter
Ibreslar
forskerne
Avtalen
viderefårer arnbisjonsnivaet fra
Kyoto. Selv om de rike landenes
utslippsmal blir mer ainbisiose
enn i dag, blir ikke prislappen
større. Dc kan nemlig kjøpe bil
lige utslippskvoter fra fattige
land, eller gjennomføre tiltak
i disse landene. India, samt flittimie
land i Sørøst-Asia. MellomAmerika og Afrika sør for Saha
ra, iår et overskudd av ut
slippskvoter de kan selge pa ‘er
densmarkedet. Prisen pa kvotene
vil kunne bli rundt 10 dollar pr
tonn CO
. India kontrollerer
2
imidlertid en så stor del av kvotemarkedet at (le vil kunne presse
prisen opp mot 16 dollar. Prisen
er uansett ikke høyere enn den
ville vært dersom de rike landene
hadde gått videre med dagens
I
Kyoto-avtale.

—

—

Denne løsningen kan bli
akseptert fordi alle blir hørt, og
ingen kommer veldig darlig ut.
Pa den annen side tror jeg ikke
man blir enig om en formel som
skal bestemme alt. For eksempel
ma Kina, hvor utslippene vokser
raskt, kutte utslippene i vår for
mel. De vil nok forsøke a for
handle seg til en annen løsning,
Asbjørn
sier
seniorforsker
Aaheim ved Cicero. At antall
innbyggere avgjør stemmetallet
er imidlertid nytt i internasjonale
forhandlinger.
Man har delvis forkastet at
ett land har en stemme, fordi det
blir forfordelig dyrt for de rike
landene. Vi har begynt i den an)
re enden og spurt hva som er et
—

—.

ORKLA
www.orkla.no
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Starttrøbbel for hydrogenbusser
Trenger mer erfaring
Prosjektet videretåres. Vi er
fortsatt i dialog med Norsk
I lydro og DannlerChrysler og
haper at i kan lå midler til å set
te tre busser i drift i lopet a to til
tre ar. Kull det gjerne proefase
to. Vi trenger ertåring fra en
lengre proveperiode Iår vi kan
satse pa hydrogenhussene i stor
skala, sier Fristad.
!ho,dan fongc,6’ bussen.’
Bussen i seg selv var et vid
under. Den var absolutt lydlos og
helt utslippsfri. Publikum har
hengt seg opp i urelevante detal
jer som at det var ukoinfortable
seter pa akkurat den modellen.
Poenget var å se om brenselcelle—
teknologien fungerer, og det gjør
den, slar Fristad låst
-

N&M Bulletin
KRISTIAN JAHRE
Det ble ikke spart pa de store or
dene da Stor—Oslo Lokaltrafikk
(SL) presenterte I uropas Iiirste
hydrogendrevne buss Ijor som
mer.
lii historisk dag og et tids—
skille i samlerdselspolitikken, sa
daværende olje— og energiminis—
ter Anne I nger Lalmstein.
To ukers provednlï skulle
være starten pa et større samar—
beidsprosjekt mellom SL I lydro
Daimler—
og bilprodusenten
Chrysler Iår å lå til kommersiell
drift av bussene som verken
braker eller forurenser. Visead
ministrende direktør Trygve Flolo
i SL sa til Aftenposten at en
prøveperiode pa to tre år skulle
150 busser ble
tåre til at 120
satt i ordinær drift.
—

—

Tempo justert ned
Nu viser det seg at nu likevel
ikke er så enkelt med hydrogen
bussene, og den store satsingen
pa de miljovennlige bussene er
skutt langt inn i framtiden.
Malsetningen om å kjøre
utslippsfrie busser i de mest
belblkningsrike omradene står
fast, men tempo for gjennom—
1åring er noe justert. Uttalelsene
som fidt da vi hadde en buss til
utprøsing kom kanskje litt for
tidlig, medgir informasjonssjef
i lans Andreas Fristad i SL.
Fristad mener proveprosjektet
i Ijor sommer var vellykket i den
lorstand at det viste at det gar an
å kjøre buss drevet på hydrogen.
Men det vil likevel ga mange ar
for hydrogenbussen blir et kjent
og kjært innslag i byhildet.

-—

—

—

—

Dyre busser
XL har i dag om lag 600 busser
i drift. 1 Ivert år kjøper de mellom
40 og 60 nye busser. Prisen pa en
ny buss ligger rundt 1.5 millioner
kroner, mens de nye hydrogen
drevne bussene koster rundt fire
millioner. Dette er ifølge Frisiad
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Lovlig sen PCB-forskrift
helt rett i. sier radgiver Jon Opem
i Miljimverndepariementet (MD)
til N&v1 Bulletimm.

ikke en akseptahel listepris.
Industrien har ikke klart
a tilby et produkt som kan selges
til konkurransedktige priser.
Mye av arsaken er at bussene
foreløpig ikke er i serieproduk
sjon, forklarer han.

v fakta
• En brenselcelle er et
galvanisk element, det
vil si at elektrisitet
produseres gjennom
kjemiske reaksjoner.
Hydrogen og oksygen
blir tilført kontinuerlig
og eneste “avfallsstoff”
er vann.
• Brenselceller blir ofte
sammenlignet med et
batteri som ikke går
tomt.
• Brenselceller er lydsvake, effektive og
svært driftssikre fordi
de er uten bevegelige
deler.
Kilde: beilona.no

Den nye Iorskrilten tradte i kraft
17. april i ar. Den innebærer at
alle P( i —holdige lysrørarmatur—
er og større belysningsanlegg
kaI tas ut av bruk og leveres til
godkjent
spesialavfal Ismottak
innen 2005. I tillegg skal PCB—
holdige hylser brukt i kraftbran
sjen ijernes innen 2010.
I ndelig, mener nok miljø—
vernorganisasjonene. Natur og
Ungdom og Naturvernlbrbundet
har jobbet Iår en skikkelig inn
samlingsordning siden begynnel
sen av 90—tallet. Miljoverndepar
tementet innrømmer at PCI3 har
havnet pa vanlige fyllinger Iår
thrskrilten kom.

hiternettaktivister

for regnskogen
noyd med el—billeverandorenes
tilbud til kommunen.
Nei. de har ikke greid
å komme opp med noe tilbud
SOifl er godt nok i forhold til det
—

N&M Bulletin
KRISTIAN JAHRE

I desember l)9X vedtok Oslo
kommune sitt sakalte hyokolog
iske program. lier slas det låst at
minst 30 prosent av kommunens
bilbruk bor være basert pa miljø—
vennlige biler med ingen eI]er
meget la e utslipp og lavt støy—
niva. 30 prosent utgjør om lag
500 av kommunens biler. Ved
taket skal gjennonitåres innen
2002.
I lalvparten av tiden er na
gatt, og itålge spesialradgiver
Signe Nyhus i ilyradsavdelingen
for miljø og saintirdsel har Oslo
kommune mellom 20 og 30 el
biler. Med andre ord star mnist
470 biler fortsatt Iår tur.

Jeg regner med at vi skal
klare dette innen fristen. Vi nødt
til a ta et samlet grep. men Iår vi
kan gjøre det ma vi ta pa plass
hvilke type avtaler vi kan innga,
I ielge
byradssekretær
sier
C()range ved byradsavdelingen
tor miljø og samfordse I.
l:orange lorklarer at det er
problematisk for kommunen
å komme med et generelt palegg
m at alle nye biler skal være
el-biler.
Det ligger mye innkjopsjus
i dette. Derfor er vi nødt til å ut
arbeide nye anhudsutlysnmger
som setter iniljøkrav til støy, hor
mye drivstoff kj oretoyene kan
bruke og hvilke utslipp som kan
tolereres, sier han.
L’Orange er heller ikke for-

regelverk kommunen har a torholde seg til. Think vil ikk
selge, bare lease ut biler til OSS.
Det er ikke det mest gunstige for
•
kommunen, sier L’Orange.

—

—

Think satser stort
Med full klaff, regner Think
med at de kan selge opp
mot 800 el-biler i Norge
I løpet av året.

Flegna Eggen stiller seg
uforstående til Oslo kommunes
pastander om at Think kun til
byr leasing av biler.
Selvsagt kan kommunen
kjøpe el-biler hvis leasing er et
hinder. Grunnen til at vi fokuse
rer mest på leasing er at vi anser
det som mer hensiktsmessig når
det gjelder el-biler, sier hun.
Hegna Eggen er heller ikke
sen med å ønske kommunen
velkommen som kunde.
Vi trenger flere store ak
tører i Norge. Jeg vil oppfordre
kommunen til å følge planen
sin og ser fram til at de kjøper
tiere el-biler, sier hun.
—

Denne uka startet Think sine to
første distriktskontorer i Norge,
et i Bergen og et i Stavanger.
Fra før av har Think også salgskontor i Oslo.
Produksjonssmålet vårt
for inneværende år er 1000
1500 biler. Av disse håper og
regner vi med å selge litt i overkant av halvparten i Norge.
Resten skal til markeder i Europa
og USA, sier marketingsjef
Kristi Hegna Eggen i Think.
—

—
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IilekkulFs nnljodetektiver tar i
“ruk internett tor å mobilisere
.sine medlemmer. Første oppdrag
er a kartlegge hutikker som sel
ger haveniøbler laget av tømmer
fra regnskog. Dersom internett—
mobilisering blir en suksess, Iår
miljodetektivene nye oppdrag en
til to ganger i aret.

Drøy prosess
I 1994 ga Natur og Ungdom ut
en rapport om PCII i sma elek
triske kondensatorer. Denne
anslar PCB—mengden i lysrimr—
armaturer til omtrent 350 tonn.
Anslaget er atskillig høyere enn
myndighetenes egne, hvor man
mener det ble innfimrt omtrent
150 toimn PC13 i smakondensator—
er til denne type bruk. Hvis
Natur og Ungdoms tall er riktige
er faktisk mengden PCI3 i lysrør
armaturer like stor som bruken
i kraftkondensatorer og —translår—
matorer. Utlåsingen av disse inn—
retningene ble vedtatt allerede
i 1990, og var sa godt som gjen—
nomlort da lristen gikk ut ved
inngangen til 1995.
Etter press fra iniljimorganisa—
sjonene ga Statens Ibrurens—
ningstilsn ut et faktmcirk om
smakondensatorene i 1995 Men
det matte ga enda tni ar Iår
myndighetene fikk innsamlingen
inn i lo veiket. De aktuelle lys
rørarmaturene ble produsert i
perioden fra 1965 til slutten av
70-tallet.
saon.s nligg/or i,! at
en ,eod del aroiaturir har /iai,met
pa !m’lli,iea får di’n,n’ /orskri!ien
ti’L’1 i kralt?
Ja, det har dLi nok dessverre

-

—

100 tonn på fyllinga?
I Natur og Ungdoms rapport fra
1994 anslas det at godt os-er 100
tonn PCI3 tra småkondensatorer
il være pa tyllinga innen 2000,
hvis myndighetene ikke satte
i verk tiltak så raskt som mulig.
I ettert id har ungdomsorganisa—
sj onen og Naturvernforhundet
jobbet hardt for å pmivirke myn
dighetene til å gjøre noe med
problemet.
Siden 11)1)4 har i klart mi tia—
irke enkelte bedrifter til å skifte
ut disse arniaturene. Men tlet er
mange vi ikke har klart a na, og
blant disse
—
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Gore pusser miljøproffien
Visepresident Al Gore pusser miljøprofilen
foran høstens valgkamp. Gore har utgitt
sitt grønne manifest på nytt, og får støtte
fra president Bill Clinton.
N&M Bulletin
ANDREAS TJERNSHAUGEN

Global oppvarming er ikke
lenger noen Ijern trussel. Det er
en sak som er like virkelig som
krig og fred, eller økonomisk vel
stand og tilbakegang. Og den har
like alvorlige virkninger pa folks
liv.
Dette skriver USAs vise
president Al Gore i forordet til en
ny utgave av sin bok Earth in the
Balance.
(iore og president Clinton går
hardt ut mot republikanernes
obstruksjon av Kyotoprotokollen
og nasjonale kliniatiltak. Sam
tidig understreker de at (iores
miljopolitikk er fbrenlig med
boy økonomisk vekst at det til
og med lønner seg a spare energi.
Ny teknologi er løsningen.

—

—

Bedre biler
Presidenikandidal Al Gore lan
serte i april et nytt forskningspro
gram for mer bensingjerrige
motorer. Under et besøk i den
amerikanske hilindustriens hjemby Detroit, forsvarte han sin .spå
dom fra 1992 om at forhren
ningsmotoren ville ga ut av bruk
og erstattes av mer miljøvennlige
motorer i løpet av 25 ar.

Jeg tok feil for na forstar
jeg at dette kan gjøres enda ras
kere sa isepresidenten.
Gore var kjent som miljøpoli
tiker lenge for han ble visepre
sident. I valgkampen 1992 ble
han døpt “Ozoninannen” av
Bush.
president
daværende
Republikanerne fint mye a more
seg med i senatorens miljømani
fest Earth in the Balance, som
først kom ut i -92.
—

Bush ligger lavt
Republikanernes presidentkandi
dat George l3ush jr. har foreløpig
ligget lavt nar det gjelder å kri
miljopolitikk.
tisere
Gores
Demokratene har gjort den
darlige miljotilstanden i Texas.
hvor l3ush er guvernør, til et
poeng i valgkampen. I forordet
til sin bok skriver Gore at
llouston, Texas nå har passert
Los Angeles som byen med verst
luftforurensning i USA. Bush ma
selge om han vil legge vekt pa
sitt eget miljoengasjement. eller
å angripe Gore som en ekstrem
miljoverner. Det finnes nok av
sitater i Gores bok som vil
skremme vannet av den harde
kjernen av konservative. Men det
kan ødelegge inntrykket Bush

har prøvd a bygge opp av seg
selv som en moderat miljøpoliti
ker, blant annet gjennom egne
forslag om opprensing av giftig
avfall.
Gore kan lå. hjelp til å møte
anklagene om grønn ekstremis
mc fra litt uventet hold. Miljoorg
anisasjonen Friends of the Iarth
vurderer a støtte en annen presi
dentkandidat, nemlig forbruker
aktivisten Ralph Nader som stil
ler for det helt marginale Grønne
partiet. Det kan være bekvemt for
(iore å kunne vise til at det finnes
de som ønsker at han gikk lengre,
mye lengre, i miljopolitikken.

Byråkrater på trikken
President Clinton tok i slutten av
april opp klimapolitikken i en av
sine ukentlige radiotaler. Clinton,
som sliter med det republikanske

kongressllertallet sin massive
motstand mot miljøtiltak, la fram
planer for a gjøre den føderale
administrasjonen mer miljø
vennlig. Presidenten vil kutte
bensinforbruket i myndighetenes
egne biler med 20 prosent over
fem år, og subsidiere ansatte som
bruker kollektivtransport mc
inntil 500 dollar i maneden.
Men det store sporsmalet
om amerikanerne vil ratifisere
Kyoto-protokollen, og i det min
ste ta noen museskritt i retning
-utslippene
2
av å begrense C0
får vi ikke svar pa før etter val
get. Noen tror en ny president
l3ush har større sjanser til a få det
til, enn den kontroversielle miljø
predikanten Gore. Da må han
imidlertid først la seg overbevise
om å legge motstanden mot
Kyoto-avtalen til side.
—

—

Ha1rrn1irrn

.

22. 24. mai: Kurs om skog
vannforvaltning,
bruk
og
Marks komiiiune i Sverige.
Arr: Fylkesmannen i Øst fold.
tlf: 69 24 75 00.
-

15. 16. juni: Friluftskonfer
Arr:
Sarpsborg.
i
anse
Osiotjordens Friluftsråd,
tif: 67 55 49 90.
-

18. juni: lnternasjonal
15
konferanse om utdanning in
nenfor fornybare energikilder.
Universitetet i Oslo. Arr: VestTelemark Ressurssenter,
tlf: 35 07 91 00.
-

25. mai: l3ioenergidag pa
Iladeland Bioenergi i prak
sis, liadeland. Arr: Energi
gården, tlf6l 33 6090.
www.cnergigarden.no
-

25. mai: Globalt miljominis
termøte, Malmø i Sverige. Arr:
FNs miljoprograni,
Tlt+4l 22)l78272.
5. 9. juni: [)en sjette ver
denskongressen om miljø og
helse, Oslo. Arr: The Interna
tional Federation of Environ
mental Health og Forum tør
miljø og helse, tlf: 22 00 16 40.
www. fmh.no.

18. juni: Aktivitets-,
16.
salgs- og informasjonsmesse
for fiskere. jegere og frilufis
folk, Kristiansand. Arr: Game
& Consemstion, tlf 66776090.
-

-

NC

Liluas Finmekaniske AS

IS. 20. november Konlè
ranse om industriens strategi
og tiltak for hærekrat’tig ut
vikling, Aalborg. Danmark.
Arr: 1 uro Environment Secre
•
tariat: + 45 99 35 55 55.
-

