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Dårligst
på naturskog
—

Vannkraftutbygging
blir
billigere. fnok og nye for
nybare energikilder fr
mindre, i regjeringens for
slag til revidert nasjonal
budsjett.
side 4

Oppdrett i
verneområde
Flere hundre tusen smolt er
ulovlig satt ut i verneom
rådet Froan i Sør-Tronde
lag. Kommunen stotter
oppdrettsanlegget.
• side 6

Verdens skoger kan bli net
to utslippskilder av CO
,
2
viser rapport fra FNs klima
panel.
•side8
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TIlT er svært giftig for vannlevende organismer, og kan også
være skadelig for mennesker.
Myndighetenes mål for miljø
giftgruppen er “vesentlig reduk
sjon” innen 2010. Malet skal nils
ved hjelp av forbudet mot TBT
på store skip. Forbud mot TBT i
beis og maling er ikke aktuelt
som virkemiddel.

Vii ha gassror
til Grenland

Skog
frigir CO
2
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I 1990 ble miljø
giften TBT forbudt
på småbåter. Like
vel er giften fram til
i dag brukt i store
mengder i beis,
maling og tre
impregnering.
I 1998 ble det
brukt mer TBT til
disse produktene
enn til bunnstoff for
store skip.

-

Sponser
vannkraft
utbygging

Hydro vil bygge gassrør til
Grenland. Ledningen skal
forsyne lokal industri med
råstoff, men kan også for
syne flere gasskraftverk.
• side 7
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Forbudt på båter,
lovlig pa husveggen

Innliohi:

Norge er dårligst i NordEuropa når det gjelder å ta
vare på naturskog. Vi har
minst naturskog igjen og
minst vern, sier Natur
vernforbundets Gjermund
Andersen.
• side 2

bortsett fra at Norge
ikke fikk atomkrafiverk,
har de ikke.fått til noen
ting. »

«...

Miljogiften TBT ble forbudt brukt på småbåter i 1990, men fortsatt
kan du smore gifte,, på liusveggen. (Foto: BirgerA reklett/Sainfoto.)

—

Strømmen blir dyrere i fremtiden

Det er godt grunnlag for å si at det blir
dyrere med strøm i årene som kommer,
sier olje- og energiminister Olav Akselsen.
Han vil redusere veksten i strømforbruket,
men tror det er utopisk å snu den.
Akselsen varsler samtidig at flere vassdrag
vil bli lagt i rør.
—

• side 3

Jeg mener at vi fortsatt må ha en viss
utbygging av vannkraft i Norge. Men vi har
allerede bygd ut mye, og nå er mange elver
vernet. Det er få drivverdige prosjekter
igjen, sier Akselsen.

—

• side 5

nr. 10

2 Natur & miljø Bulletin

Tilbake til
fortiden
Stoltenberg-regjeringen vil gjøre
det billigere å bygge ut de siste
vassdragene. I forslaget til revi
dert nasj onalbudsj ett er invester
ingsavgiften på 7 prosent fjernet,
ikke bare for
opp ros ting
og vedlike
hold av eksisterende vannkraft
anlegg, men ogsa for nybygging.
En gavepakke til blant annet
Opplandskraft som vil bygge ut
()vre Otta-vassdraget. Ogsa
andre kontroversielle utbyggin
ger som Sauda i Rogaland og
l-{atteberg i Hordaland vil det na
bli billigere ,å gjennomføre. Med
regjeringens nyspråk blir avgifts
fritaket pa over 100 millioner
kroner i året omtalt som “enok”.
Men det er enøk og nye forny
bare energikilder som taper, nar
investeringer i vannkraft blir bil
ligere. Situasjonen forerres
ytterligere ved at regjeringen
reduserer bevilgningene til enok
og nye fornybare energikilder
med 57 millioner kroner drøyt
20 prosent.
Slik fortsetter Jens Stolten
berg sin kamp mot en miljøvenn
lig energiforsyning. En kamp
han begynte med kraftige kutt i
enøk-bevilgningene da han styrte
Nærings- og encrgidepartementet
fra 1993 til -96.
Det er ikke vanskelig a spa
resultatet av regjeringens poli
tikk: Ved å holde bevilgningene
nede vil resultatene bli tilsvaren
de lave. Energiforbruket fortsett
er å stige, mens produksjonen fra
nye fornybare energikilder holdes
nede.
Slik legger regjeringen til
rette for utbygging av de siste
vassdragene, og i neste omgang
bygging av forurensende gass
B
kraftverk,

Leder

—

•

Dårligst i Nord-Europa
på naturskog
En fersk rapport fra Taiga Rescue
Network viser at Norge er dårligst
i klassen når det gjelder å ta vare på
naturskog.
N&M Bulletin
KRISTIAN JAHRE

pa barskogene pa den nordlige
halvkule.
Hma er dci .vonz trine natur—
skogene?
Hovedtrussel er skogbruk.
Det som skjer ved hogst er at
man omformer livsmiljoet for en
rekke arter. 1400 arter i norske
skoger står oppført som truet på
Direktoratet for nalurforvaltnings rodliste. Vi regner med at
skogbrukets metoder er hovedtrussel for 1000 av disse, sier
Andersen.
—

Naturskog er en betegnelse pa
særlig gammel skog. Naturskog
behøver ikke være fullstendig
uberørt på samme måte som urskog, men har beholdt mange av
urskogens funksjoner og trekk og
inneholder blant annet mye død
skog.
Taiga Rescue Network (TRN)
oflntliggjorde nylig en rapport
som viser at Norge har lite
a skrytc av når det gjelder å ta
vare pa naturskogen.
Vi har minst naturskog
igjen, og vi har minst vern. Bare
én prosent produktiv skog er vernet. Sverige og Finland har vernet
rundt fire prosent og vil sannsynligvis øke til fem prosent, sier
Gjermund Andersen, leder i
—

at det gjennomføres en t’ullsten
dig kartlegging, sier Andersen.
Naturvernforhundet krever i
tillegg ftill apenhet til alle opp
lysninger om slik registrering.
I dag blir mye av denne mnt’orma—
sjonen hemmeligholdt av skog
bruket.
Dessuten mener naturvernerne at den nye skogloven, som
na er under utarbeiding, ma like—
stille okologi og økonomi.

—

Hemmeligholdt

informasjon
Naturvernerne krever nå at alle
i
Norge
naturskogområdene
umiddelbart vernes etter naturvernloven.
Hm’or mye naturskog har vi
ig/en i Noige
—

Store områder viktige
Trillemnarka og Rollagsijell i
Buskerud er ifølge Andersen det
største sammenhengende omrad
et med naturskog i Norge. Med
sine 145 kvadratkilometer er om
radet alene større enn den sakalte
Verneplan II t’or barskog. Verneplan Il legger opp til å verne 120
kvadratkilometer og ventes å være
ferdig omn et par ar. Andersen
lover na kamp for å ta vare pä
Trillemarka og Rollagstjell.
Heretter vil vi ikke finne
oss i inngrep i noen områder med
naturskog, men Trillemarka og
Rollagsijell er spesielt viktig på
grunn av størrelsen.

—

--
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Giftig maling og bejs
Bunnstoffgiften TBT er forbudt på småbåter og skal ikke brukes på store båter
fra 2004. I 1998 ble det brukt mer av
miljøgiften til beis, husmaling og tre
impregnering enn til bunnstoff.
N&M Bulletin

TOM ERIK ØKLAND
I 1998 ble det brukt til sammen
31,6 tonn TBT til treimpregne
ring, maling og heis. Det var 3,4
tonn mer enn hva som ble bnikt
il skipsmaling samme ar. Alle
rede i 1990 ble stoffet forbudt
som tilsetning til bunnstoff for
bater under 25 meter. Fra og med
2004 er stoffet også forbudt pa
større bater. Noe forbud mot
bruk i heis, maling og til Ireim
pregnering er ikke aktuelt, selv
om giften har alvorlige skade
virkninger for bade mennesker
og miljø. Statens lbrurensnings
tilsyn (SFT) er likevel optimis
tisk i forhold til utviklingen.
Nedgang i sikte
Vi har ikke tallene klare, men
alt tyder pa at bruken til maling
og beis har gått kraftig ned i
1999. Det er nok blant annet et
resultat av prosjektet “Produktorientert miljostrategi for maling
og lakk”, forteller seksjonssjef
Erik Høygaard ved SFT.

—

Innslaget skal vises på NRK som
et av flere “Fulle Fem”-innslag
fra Statens lnformasjonstjeneste.
Bakgrunnen for satsingen er Sta
tens fomrensningstilsyns nye
brosjyre “Barns kjemiske hver
dag”. Ifølge Miljoverndeparte

Ifølge Iloygaard er det stort
sett mindre produsenter av ma
ling og beis som har holdt pa
bruken av TBT. De store produ
sentene har faset ut tilsetningen
tidligere.
For en del ar siden var Til
et ganske vanlig tilsetningsstoff i
beis, siden det ga produktene
meget god holdbarhet. Etter
hvert som produsentene har opp
daget skadevirkninger i forbm
delse med helse og miljø, har
bruken galt ned, sier I loygaard.

hilst i forhold til malet. særlig
tordi TBT omfattes av forbud p
store båter fra 2004.
Sa lenge stoffit ikke kan
patbres bater fra 2004. regner vi
med at forbruket her gar til null.
Kombinert med nedgang i bruk
av Til i maling og beis vil det
bety en vesentlig reduksjon i
TI3T-hruken allerede fra 2004,
sier lløygaard.
—

v fakta

Vesentlig reduksjon
TBT som treimpregneringsmid
del har hoedsakelig blitt brukt
til vinduer og dører. Produktene
blir levert ferdig impregnert med
TBT. I 1998 ble det brukt 6,6
tonn TBT til impregnering.
For denne produktgruppen
kjenner vi ikke til utviklingen i
forbruk, sier Høygaard.
Myndighetene har satt TI3T
pa listen over prioriterte kjemiske
stoffer. Malsetningen er a redu
sere bruken av TBT vesentlig
innen 2010. Høyguard er opti

• TBT (tributyltinn) og TFT
(trifenyltinn) er mennes
keskapte miljøgifter.
• Stoffene brukes i maling,
beis, treimpregnering og
bunnstoff til store båter.
Nye undersøkelser har
også påvist TBT i produk
ter som kjøkkensvamper
og bleier.
• Miljøgiftene er tungt ned
brytbare, og oppkonsen
treres i næringskjeden.
De er svært giftige for
vannlevende organismer.
Det er påvist reproduk
sjonsskader på snegler
og skjell som følge av
TBT-forurensning.
TBT og TFT er også giftig
for mennesker. Stoffene
forbindes med nerve
skader, samt irritasjon
på åndedrett, hud og
øyne.

mentet (MD) er det behovet for å
na andre malgrupper enn sma
barnstoreldre som er tirsaken til
TV-satsingen.
Brosjyren fra Statens for
urensningstilsyn deles ut på hel
sestasjoner og apotek, og nar der
med fram til småbarnsforeldre.
Ved hjelp av NRK ønsker vi a nå
fram til andre som har kontakt

med barn, eksempelvis besteforeldre eller venner av små
barnstbreldre, sier Ingeborg
Grimsmo, informasjonsrådgiver
i MD.
TV-snutten vil forøvrig være
en del i en større strategi fra
Miljoverndepartementets side.
I3arn og kjemikalier skal være et
prioritert fagområde i tiden som
kommer. MD grunngir satsingen
med barns srbarhet overfor
kjemikalier, og vil i tiden fram
over sette i verk en rekke tiltak
for at foreldre skal ha mulighet
til å velge bort produkter som
•
kan være Eirlige for barn.

—

—

—

3

Vil utnytte
spilivarme
Hydro vil utnytte spillvarmen fra fabrikkene
i Grenland.

Totalt bruker Hydros fabrikker i
omradet 18 TWh energi. Av dette
går halvparten ut som varmtvann
eller damp.
1 TWh er sa varmt at det
teoretisk sett kunne vært fanget
opp til bruk i for eksempel indu
strielle tørkeprosesser, forteller
assisterende direktør Per Wold
ved Hydro Porsgrunn Industripark. 1 TWh tilsvarer årsfor
bruket av elektrisitet i 50 000
husstander.
Hydro har na inngatt sam
arbeid med Skiensfjordens Kom
munale Kraftselskap og Birka
energi om utnyttelse av spill
varmen. Sammen har de søkt om
offentlig støtte til et 20 MW
anlegg for vannbåren varme.
1-Ivis søknaden blir inn
vilget, setter vi igang utbygging
av et distribusjonsnett tidlig neste
år, sier Wold.
Etter hvert ser han for seg at
hydro kan utnytte større deler av
spillvarmen. For eksempel ved at
det settes krav om at nybygg
legger til rette for vannbaren
varme. Prisen for fjernvarmen vil
ligge på samme nivå som strøm
prisen.
—

-—

Lekkasje
i atom-ubåt
Kjølesystemet til reaktoren i en
britisk atom-ubåt sprang lekk 19.
mai. Reaktoren ble stengt og
båten tauet til Gibraltar.
“Strålingsnivået er normalt i
ubåten og vi fortsetter med
rutinemålinger”, skrev de brit
iske styrkene på Gibraltar i en
pressemelding etter ulykken.
HMS Tireless ble bygd i 1984 og
satt i drift i 1985, melder Planet
Ark.

4
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Billigere å bygge ut Øvre Otta
57 millioner i avgifts-rabatt får utbyggerne
av øvre Otta fra regjeringen. Samtidig
kuttes bevilgningene til enøk og nye
fornybare energikilder med like mye.
N&M Bulletin
AUDUN GARBERG

I revidert nasjonalhudsj ett fore
slår regjeringen å gi de som in
vesterer i vannkraft fritak for
investeringsavgift. Avgiften er i
dag på syv prosent. Fntaket gjel
der både opprusting, utviding og
nybygging av vannkraftverk.

Øvre Otta
Stortinget vedtok i fjor å åpne for
delvis utbygging av øvre Otta
vassdraget. Den omstridte utbyg
gingen er kostnadsbcregnet til
880 millioner kroner. Fritak for
investeringsavgift gjør at utbyg
gingen blir rundt 57 millioner
kroner billigere.
Tidligere krevde utbygging

av øvre Otta en kraftpris på
minst 14 øre pr kilowattime
(kWh). Na er utbyggingen lønnsom med en krafipris pa 13 øre.
Betyr dette at utbyggingen
kan starte tidligere?
Det er ikke umulig. Når vi
for den endelige konsesjonen
noe Stortinget nærmest har
forutsatt at vi får er neste spørs
mtl niir vi setter spaden i jorda.
Reduserte kostnader er et vesent
lig element i forhold til når en
øvre Otta-utbygging vil bli
iverksatt, sier direktør Oddleiv
Sæle i Opplandskraft.
Anslag fra Olje- og energidepartementet viser at avgiftsfri
taket vil bety 96 millioner i tapte
inntekter for staten i år. Til neste
år vil summen øke til 115 mil—

—

—

—

lioner. Departementet har imid
lertid ikke beregnet hvor mye ny
kraft som vil bli bygd på grunn
av tiltaket.

Advarer
Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) aksepterer rene opp
rustingstiltak, men advarer mot
avgi ftsfritak for utvidelser og nybygging. “Reduserte kostnader
gjennom avgiftslettelser for nye
vannkraftutbyggingsprosjekter
kan føre til enda mer natur
ødeleggelser. Forslaget er ogsà i
strid med de overordnede mål
settingene i energimeldingen om
å begrense forbruket og prod
usere 5 TWh ny fornybar varme i
2010”, skriver SRN i et brev til
Stortingels finanskomite.

Enøk-kutt
Bevilgningene til enøk og nye
fornybare energikilder foreslår

regjeringen å kutte med 57 mil
lioner kroner, fra dagens nivå på
280 millioner kroner.
Småpenger til fornybar
energi blir enda mindre, sier
styreleder Erik Eid F{ohle i
Norsk Bioenergiforening.
Dette gir jo et signal til
bransjen om å satse mindre. Det
gir også liten forutsigbarhet. De
vedtar ett budsjett og kutter ned
etterpå. Det kan få konsekvenser
flere år fremover.
I3are under posten til utbyg
ging av vannbåren varme har
Norges vassdrags- og energi
direktorat (NVE) mottatt søkna
der om 556 millioner kroner.
1 utgangspunktet var det satt av
90 millioner til dette formålet.
Hvilke energikilder som skal
rammes av kutt, il NVE ikke
foreslå for revidert nasjonalbud
sjett er behandlet av Stortinget
midtijuni.
—

Ikke ett eneste veiprosjekt blir
stanset som følge av regjeringens
forslag til revidert nasjonalbud
sjett. 130 millioner tas fra anleggs
driften på riksveinettet. Det ram
mer sm tiltak for kollektiv-

• Kalking av vassdrag reduseres
med 15 millioner kroner.
• Forebygging av rovdyrskader
fr 12 millioner kroner ekstra.
• Avgiften på diesel reduseres
med 20 øre pr liter.
• C0
-avgiften for innenriks
2
godstransport til sjøs økes fra
100 til 180 kroner pr tonn

.
2
CO
• Avgiften på kombibiler og
minibusser økes til henholds
vis 55 og 35 prosent av avgif
ten på personbiler.
• Svovelavgiftens laveste sats
økes fra 3 til 6 kroner pr kilo

. Dette vil blant annet
2
S0
gjelde bruk av koks og kull
i prosessindustrien.

transporten og bygging av gangog sykkelveier. 105 millioner tas
fra posten som blant annet dek
ker grøntarealer, rasteplasser og
skiltvask, skriver Vegavisa, int
ernbladet til Statens vegvesen.
Kommuner og fylkeskommuner
for 102 millioner mindre i over
føringer til trafikksikkerhetstil
tak og forsterkning av fylkes
veier.

• Ombruksemballasje som
returfiasker fritas for investe
ringsavgift.
• Bevilgningene til enøk og nye
fornybare energikilder kuttes
med 57 millioner.
• Opprusting og utbygging
av vannkraft fritas for
investeringsavgift på
7 prosent.
• Støtten til å utnytte avfall til
energi og konvertere fra
fyringsolje til fornybare
energikilder, reduseres med
3 millioner.
• Tilskuddet til Lokal agenda
21 og bærekraftig by- og
tettstedsutvikling kuttes med
6 millioner kroner.

2000
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El-priser kan i fremtiden bli et viktigere
miljøpolitisk virkemiddel, sier vår ferske
olje- og energiminister Olav Akselsen. Han
vil redusere veksten i strømforbruket, men
tror det er utopisk å snu den.
N&M Bulletin
ANDERS WAAGE NILSEN

økonomisk vekst, helblknings
økning og kulturelle endringer
skaper økt behov for elektrisk
kraft. Problemet med økende
strømlhrbruk er ikke lenger bare
et miljøpolitisk tema. Det er i
høyeste grad ogsà en realpolitisk
utfordring. Klarer Akselsen å snu
utviklingen?
Nei. Vi klarer ikke å stoppe
opp på det forbruket vi har i dag.
Det er stadig flere mennesker
som bor i dette landet, og de som
bor her, lever lenger. Dessuten
ser vi at måten vi organiserer oss
på er i endring. Flere bor alene,
og det er ikke politikernes opp
gave å tvangsfiytte folk. Samtidig
er det klart at det brukes mye
unødvendig strøm, sier minis
teren.
—

Unormale år
Når utbyggere skal svartmale
kraftkrisen, brukes gjerne begreper

—

Topptungt i Malmø
Mandag 28. til onsdag 31. mai
møtes 100 miljøvernministere i
Malmø i Sverige. De skal dis
kutere utfordringer og strategier
for miljøvern i det 21. århundre.
FNs miljøprogram, UNEP. arran
gerer møtet i samarbeid med den
svenske regjeringen.
Hovedtemaene på møtet blir
store miljøutfordringer i det nye
århundret, privat sektor og miljø,
og ansvar og roller i en globali
sert verden, opplyser infor
masj onsmedarbeider
Anders
Renlund ved IJNEPs regionalkontor i Geneve.
I tillegg til de hundre miljø
vemministrene forventer Renlund
at møtet blir besøkt av 500 for
retningsfolk og forskere.
I
—

5

Strøm blir dyrere i fremtiden

—

—

Kutter sykkelveier
Statens vegvesen må spare
inn 387 millioner kroner.
Kuttene rammer sykkelveier
og kollektivtransport.

—

•

“normalar” for å beskrive hvor
lite kraft vi egentlig produserer
Synes du begrepet “normalur”
er helt uproblernatisk?
Jeg foretrekker å bruke be
grepet “gjennomsnittsår”. som
egentlig er det samme. For å få et
bilde av hvor mye kraft vi nor
malt vil produsere, bruker vi nå
et gjennomsnittstall på nedbør i
løpet av seksti år. Foreløpig har
—

vi valgt å ikke justere denne
målemetoden.
De siste tredve årene har vi
bare vært nettoimportør av kraft
i et par år. har vi egentlig en
kraft krise i Norge?
Vi har lenge hatt en vekst
både i forbruk og i produksjon.
Men på nittitallet har forbruket
økt mer en produksjonen. Sam
tidig har det regnet mer enn nor
malt, slik at vi ikke har fått et
riktig bilde av tilstanden. Vi vel
ger å ilçke basere våre beregning
er på at det skal regne mer i
fremtiden.
-

Kan øke el-avgift

bruket. Er dette en mote a løse
krisen på?
Jeg aviser ikke at el-avgif
ten kan bli et viktigere miljøpolitisk virkemiddel fremover. Vi
utreder for tiden de sosiale kon
sekvensene av en slik avgift. En
løsning kan være å ta utgangs
punkt i et mal for normalforbruk,
og legge en avgift på forbruket
som overstiger dette tallet.
Så det er grunn til å forvente at elektrisitet blir mer kost
bartforforbrukerne?
Det er godt grunnlag for å si
at det blir dyrere med strøm i åre
ne som kommer. Men det skjer
I
ting i markedet, også.
—

—

—

hossile brensler har lenge vært
avgiftsbelagr for a dempe for-

—

Vil bygge ut vassdrag
Vi må fortsatt ha en viss vannkraftutbygging
i Norge, mener Olje- og energiminister Olav
Akselsen.

enkelt sak må selvfølgelig vur
deres isolert. Men det må være
mulig å iverksette en del utbyg
ginger uten at det blir proble
matisk.
Fotensialet inkluderer både
Sauda-utbyggingen, Beinhelleren,
nesten alle de mindre opprust
ningsprosjektene til BKK.
Vi får se nærmere på hver
—

Vannkraftepoken er over, pro
klamerer Akselsen, i likhet med
de fleste andre politikere. Like
vel konstaterer han at det ligger
stabler med konfliktfS’lte vass
dragsplaner på ministerpulten.
Frontene mellom utbygger
interesser og miljøvernere er
steile.
Jeg mener at vi fortsatt må
ha en viss utbygging av vannkraft i Norge. Men vi har allere
de bygd ut mye, og nå er mange
elver vernet. Det er få drivverdige prosjekter igjen. Innen
for eksisterende reguleringer
kan mye gjøres. Det bør vi
prøve å utnytte, sier minister
Akselsen.

—

—

I forbindelse med behand
lingen av Energimeldingen viste
dere, i samarbeid med Høyre og
Frp, til at det ligger et potensial
på 7,5 TWH i oppru.rtning og ut
videlse av eksistérende vann
kraftanlegg. Vet du hvilke pro
sjekter som er inkludert i dette
potensialet?
Dette potensialet er kom
—

—

met fram gjennom Samla Plan 1
og delvis gjennom Samla Plan
2. Men jeg har ikke den listen

foran meg for hvilke vassdag
dette gjelder.
Er det da noen grunn til
å betrakte dette potensialet som
helt uproblematisk?
—

—

Nei, det er det ikke. Hver

—

enkeltsak etterhvert som de leg
ges fram.
Hvordan stiller du deg til
miljøbevegelsens krav om utar
beidelse av en ny Verneplan 5
for vassdrag?
Jeg har ikke noen bestemt
—

—

holdning til dette spørsmålet
ennå. Representanter fra utbyg
ger-interessene har kommet
med tilsvarende krav om at det
skal utarbeides en ny Samla
plan. Jeg er skeptisk til å bruke
mye tid på planarbeid. Det er
I
mye annet som skal gjøres.
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aldri tidligere har vært brukt til
oppdrett, og at det heller ikke er
gitt tillatelse til dette?
Det stemmer at vi ikke har
hatt fisk på akkurat denne lokali
teten, men alt er i orden. Om
ritdet er klarert, det eneste vi
mangler er en utslippstillatelse,
bedyrer Nordhammer
—

N&M Bulletin
KRISTIAN JAHRE

Oppdrettsfirmaet Salmar ga pok
ker i vedtak fra både Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og
Direktoratet for naturforvaltning
(DN). 4. mai satte de ut Ilere
hundre tusen smolt i verne
området Froan i Froya kom
mune.
Sykdom i anlegget
For to ar siden fikk Salmar dis
pensasjon fra verneforskriften
for Froan landskapsvernområde
til å drive fiskeoppdrett. Bedrif
ten hadde fatt sykdom i et av sine
anlegg og dermed et akutt behov
for ny lokalisering. Fylkesman
nen ga de nødvendige dispensa
sjonene, under forutsetning av at
det midlertidige anlegget ble av
viklet innen juli 2000.
I fjor høst søkte Salmar om
dispensasjon for ytterligere to ar.
Søknaden ble avslått hos Fylkesmannen, og deretter hos DN.

Da hadde Salmar, som tyde
ligvis gamblet på å få ordnet med
tillatelsene. allerede kjøpt inn
smolt. Siden smolten etterhvert
matte settes i sjøen, søkte bedrif
ten pa ny om midlertidig dispen
sasjon, men denne gangen pa en
ny lokalitet i Froan.
Naturfaglig verre valg
Etter å ha fått avslag også pa
denne søknaden, konstaterer vi at
de likevel har valgt å sette ut
smolten. Det nye området er for
øvrig verre naturfaglig sett enn
det tidligere området. Det må
også nevnes at området Salmar
nå har tatt i bruk ikke er godkjent
av veterinærmyndighetene, sier
Knut Fossum hos DN.
Har dere satt ut smolt uten
tillatelse, direktør LeU’ Inge
Nordhanimer?
Vi har tillatelse til a være i
Froan-området fram til 1. juli,
svarer en ordknapp Nordham
mer.
Stemmer det at omradet
-

—

—

—

—

Ingen -anger fra Salmar
Verdens Naturfond (WWF) har
na politianmeldt Salmar.
Da Salmar satte ut fisken,
visste de at dette var stikk i strid
med loven. De hadde nettopp
søkt om å gjøre dette, og avslaget
de fikk var helt entydig. Derfor
har vi anmeldt Salmar til politiet,
sier generalsekretær Rasmus
Hansson i WWE
Salmardirektor Nordhammer
kommenterer anmeldelsen slik:
Vi regner med at behand
lingen av Stortingsmelding 43
om bruk og vern i kystsonen vil
tillate oss fortsatt drift av opp
drett.
—

—

Forskningsprosjekt
I stortingsmeldingen har Energiog miljokomiteen foreslått å
knytte Salmars oppdrett til et
forskningsprosjekt og dermed

Rett før Salmar satte ut smolt i
Froan, oppfordret ordfører Jan
Otto Fredagsvik (Ap) i Frøya
kommune Salmar til å gi blaffen
i avslaget fra Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag. Dermed er også
han blitt anmeldt av WWE
Vi oppfatter dette som en
oppfordring til ulovlig handling,
sier generalsekretær R.asmus
Hansson i WWF.
N&M Bulletin har ikke lyk
—

kes med å få ordførerer
Fredagsvik i tale, men varaord
fører Øyvind Johansen forteller
at ordførerens uttalelse var dis
kutert i kommunestyret på for
hånd.
Et enstemmig kommune
styre stiller seg bak ordførerens
uttalelse, sier Johansen.
Har ikke kommunen noen
betenkeligheter med å sette lov—

—

•
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tillate fortsatt drift.
Er det ikke betenkeli a sette
til side norsk lov og Jårskuttere
en behandling i Stortinget?
Jo, for så vidt. Men for oss
dreier dette seg om biologi.
Smolteti må i sjøen, ellers dør
den. Vi har utsatt utsettingen så
lenge som mulig, og når vi gjor
de det vi gjorde. valgte vi å støtte
oss til den innstillingen energi—
og miljokomiteen har gitt til
saken, sier Nordharnmer.
Hansson finner ingen tbrmil
dende omstendigheter i Salmars
forklaring.
Det var ulovlig å sette i
smolt da de gjorde det, og der
med har de begått en kriminell
handling. Norsk lov kan ikke til
bakedateres, slår han fast.

•

kan det ha skjedd noe både i de
batten om gasskraftverk og i for
hold til teknologien, sier Wold.

—

—

Fagetatene tilsidesatt?
Stortingsmeldingen “Vern og
bruk i .kystsonen” ble behandlet
av Stortinget torsdag denne uke
altså etter at N&M l3ulletin gikk
i trykken. Hvis Stortinget vedtok
meldingen som den er fremlagt,
betyr det at både Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag og DNs vurder
inger blir satt til side.
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kubikkmeter gass i aret. I tillegg
til industrien kan ledningen for
syne to gasskraftverk pa størrelse
med de Naturkraft planlegger i
på Vestlandet.
Mange vil nok komme pa
ideen å bygge gasskraftverk. Det
er ikke vår agenda, men vi tar det
til etterretning. Det er også mulig
å føre ledningen videre til Øst
fold, der det er behov for noen
hundre millioner kubikkmeter
gass, sier Wold. Han forteller at
I lydro ikke har vært i kontakt
med potensielle kjøpere som er
interessert i å bygge gasskraft
verk.
En slik ledning kan i beste
fall være på plass om fbm år. Da
—

Vil ha gasskraft
Generelt synes vi det er greit
å bruke gassen til denne type
virksomhet. Men vi er redd for at
dette vil presse frem gasskraft
verk i Cirenland, sier Natur og
Ungdom-leder Einar I låndlykken.
Hydro sier de ikke er in ter—
essL’rt i a bygge gasskrajrv’rk?
Det kan jeg godt tro på.
Problemet er at andre kan ha lyst
til å bygge, og det apner liydro
for. Så vi kommer til å følge
dimensjoneringen av gassroret
mccl et årvakent blikk, sier
Ilåndlykken.
Bent
Stortingsrepresentant
Ilegna (Ap) ser derimot svært
gjerne bygging av gasskraftverk i
(irenland.

—

—

Det er ikke noe sted i Norge
hvor det er mer formiullig å bygge
gasskraftverk enn i Grenland.
lier kan strømmen utnyttes fullt
ut av industrien og en rekke hiet’
fekter kan også utnyttes, sier
Hegna (Ap) til Varden.
—

-

EU fordobler
alternativ energi

--

EU-kommisjonen planlegger å
t’ordoble andelen nye fornybare
energikilder fra 6 til 12 prosent i
løpet av de neste 10 årene. Det er
gode nyheter tbr dansk vindmølle
industri, skriver Økonomisk
Ugebrev. Ifølge vindmølleprodu
sentene vil forslaget bety inves
teringer på 260 milliarder danske
I
kroner i vindmøller.

—

verket til side og /o,skuuerc’ en

stortingsbehandling på denne
måten?
Jeg skjønner at dette kan
sette kommunen i et litt dårlig
lys, men vi må huske at selve
Stortingsmelding 43 er ferdig.
Den må bare godkjennes i Stor
tinget, og dette har av ulike år
saker trukket noe ut i tid. De
helt tydelige signal vi har fått,
levner heller ikke noe tvil om at
Stortingsfiertallet vil gå inn for
fortsatt oppdrett i Froan. Vårt
argument for å oppfordre til
å sette ut smolten er at det ikke
var mer å gå på i tid. Oppdrett
er tross alt en av de største næ
ringene i kommunen og er vik
tig for hele lokalsamfunnet, sier
Johansen.
—

Natur og Ungdom sier i et
Soppelhefte utgitt i februar 2000:
Forbrenning av avfall må kun
brukes når alt annet er gjort for
å redusere avfallsmengdene.
Miljøpartiet De Grønne ved
Jan Bojer Vindheim sier i en kro
nikk i Adressavisen i mai: For
brenning av trevirke og andre
typer hiobrensel kan være for
nuftig, men det er viktig å under
streke at forbrenning av usortert
husholdningsavfall og andre
ureine masser både hindrer mat
erialgjenvinning og skaper nye
miljøproblemer.
Miljøstiftelsen Bellona stiller
seg positiv til energigjenvinning
fra avfall når utslippene er lave
og det ikke skjer på bekostning
av fornuftige materialgjenvin
ningsordninger.
Hva er grunnen til at de ulike
milj oorganisasjoner bedømmer
miljovirkningene av energigjen
vinning ulikt? Det dreier seg her
om et felt hvor det skulle være
enkelt å fli etablert et vitenskape
lig basert faktagrunnlag hva gjel
der miljøeffekter. Utfordringen
består i å fa samlet, ordnet og
formidlet selve faktagrunnlaget.
I-ler har Miljøstiftelsen Bellona

tatt et viktig initiativ og arbeider
med en bredt anlagt rapport som
skal beskrive miljøeffekter av av
fall. Det hadde vært spennende
om også de andre miljøvern
organisasjonene kunne delta i
dette arbeidet.
Utslipp til luft ved moderne
forbrenningsanlegg ligger med
verdier 80 90 % under myndig
hetskravene for de fleste kom
ponenters vedkommende. Utslipp
av dioksiner fra forbrenning og
industrielle prosesser er redusert
kraftig i de senere år. Ved avfalls
forbrenning er kravene for nye
anlegg strammet inn fra 2,0 til
nanogram pr. normal0,1
kubikkmeter rokgass. Slike ut
slippsnivåer er i henhold til ulike
forskningsresultater langt lavere
enn nivåer hvor akutte og/eller
kroniske helse- og miljoskader
ventes å oppstå.
Når Ottar Mmchelsen i en
avisartikkel skiller mellom sor
terte avfallsfraksjoner og blan
dede fraksjoner, er dette et områ
de hvor en faglig belysning bør
kunne rydde av veien eventuell
uenighet. Såkalte “rene” brensler
gir ikke nødvendigvis lavere ut
slipp enn blandet avfall. Dette
—

bekreftes også av de prøve
brenninger som NORSAS har
gjennomført for PIL. “Rene” av
fallsfraksjoner er ikke rene i ut
slippsmessig forstand og selv
vd og trevirke inneholder ut
slipp som kan gi miljøproblemer.
Det er dette LU og etter hvert
ogsa SFT tar høyde for ved å stil
le både utslippskrav og krav til
målinger for anlegg som benytter
slike fraksj oner.
Over hele Europa

Ettersendes ikke ved
varig adresseendring
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Skog kan bli utslippskilde
Eksisterende skoger kan om noen tiår
-utslipp, viser en ny
2
bli netto kilder til C0
rapport fra FNs klimapanel.
N&M Bulletin
AUDUN GARBERG

FNs klimapanel sin spesialrap
port om endringer i arealbruk og
skogbruk ble 8. mai godkjent på
et møte i Montreal.
Skogplanting er blitt frem
hevet som et mulig tiltak for
. Rapporten fra
2
å binde opp CO
FNs klimapanel slår fast at ny
plantet skog i utgangspunktet vil
ta opp karbon i 20 til 50 år, eller
mer. Eksisterende skoger vil
sannsynligvis også fortsette å ta
opp karbon i noen tiår fremover.
Men etter hvert vil opptaket avta
og skogene kan til og mcd bli en
.
2
netto utslippskilde av CO
Tidligere har man antatt at
opptaket stiger mcd økende kon
2 i lufta, men
sentrasjon av CO
det kan vise seg å bli omvendt.
Enkelte planter vil kanskje ikke
øke opptaket mer enn de allerede
har gjort. Gjudsling kan også
redusere evnen til å ta opp
ytterligere CO,. Forskerne antar
dessuten at høyere temperaturer
setter fart på forråtnelsen. I til
legg kan klimaendringer ødeleg
ge okosystemer, blant annet gjen
nom erosjon. Dermed frigis
.
2
CO
—

Høy faglig standard

Rapporten som ble vedtatt i

Montreal var et sammendrag for
beslutningstakere. Utkastet var
lagt frem av klimapanelet, mens
rapporten ble vedtatt linje for linje
av representanter fra alle verdens
regjeringer.
De største endringene kom
som følge av nye data, og ble
støttet av klimapanelets forskere.

Ikke enklere
Kyoto-protokollen åpner for at
land kan få godskrevet aktive til
tak som skogplanting på sitt
klimaregnskap. På et forhand
lingsmøte i november skal man
etter planen vedta regler for
skogplanting som klimatiltak.
Gjør rapporten det enklere
ufci pa plass regler.’
Det er et hinder mindre, og
det er viktig for forhandlingspro
—

sessen at IPCC klarte å levere i
henhold til bestillingen: Et faglig
solid underlagsmateriale på et
komplekst område. Men IPCCs
tbrmuleringer vil ikke i seg selv
gjøre det lettere å fatte beslutnin
ger. Fortsatt vil enighet om opp
tak i Haag i november avhcnge
av at en finner losninger som er
politisk akseptable på et område
som oppleves som thlsomt for
mange land, sier Hävard Toresen
i Miljøverndepartementet.
Toresen ledet den norske
delegasjonen til klimapanelets
møte. 1Jan lhrteller at den nye
regjeringen nå er i ferd med å gå
gjennom mandatet til den norske
forhandlingsdelegasjonen.

Hugger gammel skog?
Miljøorganisasjonene er skeptisk
til skogplanting som klimatiltak.
De frykter blant annet at gammel
skog vil bli hugget ned, til fordel
for hurtigvoksende treslag. Det
kan gå ut over det biologiske
mangfoldet. Det er også fare for

5. — 9. juni: Den sjette verdenskongressen om miljø og
helse, Oslo. Arr: The International Federation of Environmental Health og Forum for
miljø og helse, tif: 2200 16 40.
www.fmh,no.
15.
16. juni: Friluftskonferanse i Sarpsborg. Arr: Oslofjordens Friluftsråd,
tlf: 67 55 49 90.
—

I-

Telefon 72 4117 95
Telefaks 72 4119 83

Risiko
Et annet spørsmål er om nyplan
lede skoger vil bli stående for all
fremtid.
Man løper en risiko når man
planer en skog, som under et an
net politisk regime kan bli hug
get ned. Denne risikoen vil varie
re fra land til land. Hvis land i
fremtiden hugger skogen, må vi
ha et system som sørger for at de
blir straffet, sier Audun Rosland i
Statens forurensningstil syn. Sam
tidig påpeker han at det kan bli
enklere å skaffi penger til å gjen
reise skog i avskogede områder
I
i ut iklingsland.

k

Nalrndrrrn
29. — 30. mai: Globalt miljøministermøte, Malmø i Sverige.
Arr: FNs miljøprogram,
TIf: + 41 22 917 82 72.

konferanse om utdanning innenfoi fornybare energikilder,
Universitetet i Oslo. Arr: VestTelemark Ressurssenter,
tif: 35 07 91 00.

—

18. JunI: Internasjonal

5. 13. august: Anti-atom
sykkeltur. Malmø. Svergie.
Arr: Barsebåckoffensiv,
tlf: + 46 042 13 83 29.
—

5.— 7. september Kurs i per
makultur på Erga Gård. Arr:
Ingvald Erga, tlf: 51 42 81 22.

5 august: Natur og
Ungdoms (NU) sommerleir på
Risøya i Aust-Agder. Arr: NU.
tlf: 23 32 74 00.

1.8. — 20. november Konfe
ranse om industriens strategi
og tiltak for bærekraftig ut
vikling, Aalborg, Danmark.
Arr: Euro Environment Seere
•
tariat: + 45 99 35 55 55.

24.
15.

lngatd Erga. tlf: 51 42 81 22.

16. — 18. juni: Aktivitets-,
salgs- og informasjonsmesse
for fiskere, jegere og friluftsfolk, Kristiansand. Arr: Game
&Consertion, tlf 6677 6090.

31. juli

Rc os og HniI el
Ai l,eic ,nhivu k AS

at skogtiltak kommer i stedet for
reelle utslippsreduksj aner.
“Fivis ikke denne muligheten
blir begrenset vil det være mulig
å øke utslippene fra fbssilt drivstoff dramatisk, i stedet for å re
dusere disse utslippene”, skriver
WWF og Greenpeace i en folleL
uttalelse.

—

29. juli: Sommerleir på
Erga Gård i Rogaland, Arr:
—

