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«Forførste gang på 55
millioner år er det nå
observert åpent vann på
Nordpolen.»
BLWLNS,\VIsI ‘4.

utgitt av Norges Naturvernforbund

renseregning
Nå skal giften fjernes fra norske havner

Trenger “ett
gasskraftverk”
Hydro skal øke energifor
bruket tilsvarende ett gasskraftverk.
• side 2

Fagfolk satt
til side

-

Mil overnere reagerer på at
Statens forurensningstilsyn
ikke fikk vurdere C’O,-ut
slipp fra gasskraftverk.
• side 4

Glass gjenvinnes
Stadig mer europeisk glass
gjenvinnes. Norsk glass blir
sendt til Argentina.
• side 5

Krafttak mot gift
Canadiske myndigheter be
vilger 12() millioner kroner
til å redusere bruk av miljøgifter i u-land.
• side 6

Er en ferge som virvier opp giftige sedimenter eii forurenser? Ja, sier
loven kaii brukes il å stenge havner. (Folo: Per Langerei,)

Hver gang “Color Viking” manøvrerer
i Sandefjord havnebasseng virvles det
opp miljogifter fra sedimentene på
havbunnen. Nå vil staten rense landets
elleve verst forurensede havneområder.
Hvem som skal betale milliardregningen er ikke klart.

so,,, inenerforurensnings—

Gamle synder ligger dypt nede i
sedimentene og fører blant annet
til uspiselig sjomat. Statens foru
rensningstilsyns initiativ til å rense opp blir positivt mottatt, men
ingen vil ha regningen.
Dette er et resultat av samfunns—
utviklingen. Derfor bor stor
samiùnnet betale, mener Tor A.
lijerkeli i havnevesenet i Bergen.
• side 5

—

Mer motor i skjærgården

Motorvei i våt
marksområde?

I 1998 ble det solgt
båtmotorer med nesten
I million hestekrefter
til sammen. I 1990 var
tallet 277 000. Båtene
‘blir flere og større, og
salget av store motorer
Øker. Marinaene melder

En firefelts motorvei er planlagt
gjennom vatmarksomradet
Akersvika, ‘.ed I lamar.
Akersvika er et av Norges
viktigste omrader for trekk
fugler, og har internasjonal
vernestatus under
Ramsar-konvensj onen.
• side 6

om rekordhøyt drivstoff
salg. Resultatet er mer
støy, forurensning og
slitasje i skjærgården.
Eneste lyspunkt er den
sørnorske sommeren.
Dårlig vær har ført til
lite ferdsel.
• side 5

-
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Bevar
Beiarn
I nattens mulm og mørke har
Statkrati kjørt sitt utstyr frem til
lleiarn-vassdraget. Selskapet skal
legge det venieverdige vass
draget ved Saltijellet—Svartisen
nasj onalpark i rør.
Statkrat’t og
oljeog
energim i nis
ler Olav Akselsen har det travelt:
Anleggsarbeidene ma være i gang
for 26. april neste ar. I lvis ikke
risikerer utbyggerne en ny runde
med konsesjonssoknad og grun
dige utredninger av konse
kvensene. Det er det Siste Stat
kraft og kraftsosialisten Akselsen
vil gjennomga. For ingen kan
være i tvil om at hensynet til natur
og miljo vurderes annerledes i
dag enn da konsekvensutred
ningen ble gjennomtbrt i 1979.
I juli ha representanter fra
samtlige opposisjonspartier pa
Stortinget om at konsekvensene
for natur og miljø blir grundigere
vurdert. De forutsetter at Statkraft ikke igangsetter bygging
for dette er gjort.
I 0, august kom svaret fra
statsraden: Akselsen vil slett ikke
ha noen ny debatt om saken, med
tiere fakta pa bordet.
Olav Akselsen har tidligere
markert seg som ivrig tilhenger
av forurensende gasskraft, og
han var den avgjørende stemmen
som hindret at Tovdalsvassdraget
ble vernet. Derfor er det kanskje
ikke særlig vanskelig å forsta at
han synes 70—tallets utredninger
gir svaret pa dagens spørsmal.
Men denne gangen ma han regne
med kamp. Mer enn 300 men
nesker møtte opp pa utbyggings
motstandernes tretT i midten av
august. Utover høsten vil det sta
flere slag om vassdragets frem
tid. Konklusjonen er enkel: Dra
til I leiarn!

Leder

•
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Energib ehov tilsvarende

ett gasskraftverk
Hydro aluminium i Sunndalsøra skal
øke energiforbruket tilsvarende ett
gasskraftverk, men forutsetter ikke ny
kraftutbygging.
N&M Bulletin
AUDUN GARBERG

I lydro aluminium skal utvide og
modernisere fabrikken pa Sunn
dalsøra. Det innebærer at for
bruket av elektrisitet vil øke med
2,14 TWh arlig. Til sammenlig
ning skal Naturkrafts planlagte
2,8
gasskraftverk produsere
TWh.
Planen for modernisering
av Sunndalsora forutsetter ikke
ny kraftutbygging eller gasskraftverk, sier intbrmasjons
direktør for Steinum i Norsk
Ilydro. han avviser at en gass
kraftvennlig regjering har gjort
—

det enklere a bestemme seg for
utvidelse av fabrikken.
Avtale méd Statkraft

I lydro har en avtale med Stat—
kril’t om a kjøpe I TWh mer enn
de gjør i dag. Resten av elek
trisiteten skal de kjøpe i det apne
markedet.
I dagens situasjon kan v i
gjennomføre tithyingen pa
Sunndalsora titen å binde det til
nye langsiktige kraftkontrakter,
sier Steinnin.
Norsk hydro og Statkraft eier
hver sin tredjedel av aksjene i
selskapet Naturkraft som ønsker
å bygge gasskral’tverk pa Kolls

nes i I lord.mland og Karsto i
l{og:iland.
Kutter klimagasser
1999 slapp aluminiumsvei’ket i
Sunndalsora ut klimagasser til
svarende 670 000 tonn CO,.
Etter modernisering og utvidelse
vil utslippene være redusert med
Opp mot 150000 tonn. Dette til
tross for at aluminiumnsproduk
sjonen dobles.
Det moderne verket bli
basert pa lukket teknologi, mens
gamle verk har apne elektrolyse
ovner. Alle utslipp tas inn i
rensesystei’ner og tas hand om,
og tmtslippene fra sehe elektro
lyseprosessen blir mindre. Tek
nologien blir hade mer effektiv
og renere enn den vi bruker
i dag, sier Steinum. Den eldste
delen av alun’iiniumsverket pa
Sunndalsøra ble startet i 1946.

•

Barsebäck driver videre
Den andre reaktoren ved det svenske kjerne
kraftverket Barsebäck blir foreløpig ikke stengt.
N&M Bulletin
AUDUN GARBERG

etter
Atomreaktoren
skulle
planen stenges første juli neste
ar. men næringsminister Björn
Rosengren utsetter stengningen

pa ubestemt tid.
Forutsetningen for a stenge
Barsebiick var at elektristetspro
dtiksjonen ktinne erstattes av
andre kilder. Det malet vil

Sverige ikke klare å oppfylle. Fn
arsak er at energiprisene er så
lave at sa godt som all utbygging
av nye tbrnyhare energikilder har
gatt i sla.
Lederen for Centerpartmet.
Lennart Daléus. er skufti.t;
Det er trist.
komsten bygger pa at vi sammen
med regjeringen og Venstern skal
diskutere og samarbeide om
avviklingen. Na har I3jdrn

—
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Rosengren bare fattet en beslut
ning uten a prate med oss. sie.
han til Dagens Nyheter.
Dette er ikke første gang
svenske politikere gar tilbake pa
sine lovnader om a avvikle atom—
kraften. 1 1980 stemte over 80
prosent av befolkningen for å
begrense atomkraftens levetid.
Den siste reaktoren skulle sten
ges i 2010. Beslutningen er
senere opphevet av svenske
politikere.
l3arsebåck 1 er den eneste
atomreaktoren Sxerige hittil har
stengt permanent.

•

Natur & miljø Bulletin

2000

3

Småbåter sliter på skjærgården
Skjærgården blir utsatt for økende
press fra fritidsbåter. Båtene blir større,
motorene blir større og resultatet er
problemavfall, naturslitasje og økte
utslipp.
N&M Bulletin
TOM ERIK ØKLAND

I Valle i Telemark har marinaen
pa Sjøbua blitt bygd lit for
millioner de siste arene. Butik
ken ixt grensen til Krageroskjær
garden giir så det suser i sommer
manedene.
Vi har hatt økning i brenn
stoffsalget hvert eneste ar siden
vi overtok marinaen for tjue ar
siden. De siste arene har salget
gått rett opp, sier Bjørn Pedersen
ved Sjøbua. I lan forklarer at
ktindetallet ikke har økt stort den
siste tiden.
Årsaken til salgsøkningen
er først og fremst at folk far stør
re og større buter med større og
større motorer, sier Pedersen.
—

—

Mer motor
Tendensen kommer tydelig fram
i Toll— og avgil’tsdirektoratets sta
tistikk for inntekter fra avgiften
pa batmotorer. Avgiften kalles
hk-avgift. siden den regnes ut
etter motorens ytelse. Omregnet
til antall solgte hestekrefter viser
statistikken nesten en firedobling
fra 1990 til 1998, fra 277 777
hestekrefter i 1990 til 933 695 i
1998.
Ogsa Norges Batbransjefor
brind har registrert utviklingen.
Hittil i ar er det solgt noe
fiurre pahengsmotorer enn i sam
me periode i 1999. Men motorenes ytelse øker. 1 hestekrefter
ligger økningen p:i fom til seks
prosent. sier styreformann johan
Koelbed i Norges l3atbransjeforbund (N1IF).
han har ingen lirsk oversikt
for innenbordsmotorsalget, men
tror utviklingen er ganske lik.
—

For salget av bater er tren—
den at batene blir større, men det
blir ikke solgt flere bater na en
for et par år siden, sier Koelhed.
han tror likevel at utslippene
fra landets batmotorer går ned
over. Arsaken er bedre motortek
nologi.
Bransjen har satt strenge
inilj økrav til pahengerne, og
disse skal innl’ris innen 2006.
Arbeidet har kommet langt, og
mange nye motorer oppfyller
kravene allerede, sier Koelbed.

Økning i båtmotorstørrelse 1990-98
Grafikken vtser antall hestekrefter solgt per ar
til fritidsbåtflåteri. Antall tusen.

800

—

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

—

Båtberget kommer
Et annet problem er avfallet alle
utrangerte bater utgjør. Plast
batene brytes knapt nok ned, og
har dermed lite i naturen a gjøre.
For en tid siden etablerte NBF
selskapet Norsk Batretur AS.
Selskapet har prøvd a skape en
frivillig ordning med pant i sam
arbeid med Mil joverndepar
tementet (MD). men har tore
lopig ikke lykkes.
Press på skjærgården
Den stadig økende smabatfiaten
er ogsa et problem for skjærgar
den. Verst er slitasjen pa naturen
i de mest brukte friomradene.
I Oslofjord-omradet slar
den stadig økende sentraliserin
gen sterkt ut. Antall innbyggere i
omradet øker, og deres behov for
friluftsliv er like stort som for
alle andre. Vi har valgt a tmlrette—
legge en del omrader for batfol
ket, slik at vi konsentrerer slita
sjene der. Men folks oppførsel er
et problem, blant annet i forhold
til bruk av engangsgriller. Disse
kan føre til skader på svaberg,
samt brannskader pa vegetasjon,
sier Ivar Gjermundrud i MD.
—

Grafikk: N&M Buivtin
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De mange battoalettene er
ogsa et problem. Mesteparten av

skiten gar rett i havet.
Det er nesten ingen som
bruker tommestasjonene for sep
tik. 1-lovedarsaken er nok at det
ikke finnes standardsystemer i
smabattiaten. sier seksjonsleder
Rtmne Bergstrøm ved Fylkesmannens miljuvernavdeling i
Østfold.
—

Dårlig sommer bra
for skjærgården
Mens folk i Sør-Norge har sutret
over darlig sommnervær. mener
Ilergstromri naturen i skjmurgarden
har hatt gode dager.
Darlig sommervær er veIdig bra for det biologiske inang
foldet langs kysten. sier han.
—

Vi har flere indikatorer som
viser aktivitetsniviiet. En ting er
søppelmengdene i friområdene,
den er proporsjonal med antall
soldager. Videre ser vi at vegeta
sjonen i pressomradene tar seg
veldig opp i sesonger som den ‘.i
na er i ferd med a avslutte. Det
gjør at vegetasjonen klarer i hen
—

te seg inn igjen. For øvrig har vi
ogsa hatt svært få tilfeller av
ulovlig fèrdsel i sjøfuglreservat
ene. Dermed tjener ogsa denne

delen av mangfoldet pa regnværet, sier hlergstrøm.

I lan mener vegetasjonen har
spesielt godt av regnvate sommere, siden torkesomre bade gir
darlige vekstvilkar og økt slitasje.

4
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Naturkraft har søkt om å fli omgjort utslippskravene for sine
planlagte gasskraflverk.
Søndag 20. august gikk fris
ten ut for de som ville uttale seg
om omgjoringen. I en felles ut
talelse fra Natur og Ungdom,
Norges Naturvernforbund og
Fellesaksjonen mot gasskraft
verk, får miljøvernminister Sin
Bjerke hard kritikk for måten
saken er behandlet pa. Årsaken
er at Olje- og energidepartemen
tet (OED) har vurdert virkningen
gasskraflverkene vil få for de
globale utslippene av klima
gassen CO
. Organisasjonene
2
mener Statens Forurensnings
tilsyn (SFT) burde gjøre denne
vurderingen.
Satt fagfolk til side
Det er apenbart at miljøvern
ministeren har valgt spørre dem

—

—

Nå skal norske havner renses

Setter SFT til side
i Justisdepartementet slått fast.
Når SFT er satt til a forvalte den,
må man også invitere SFT til å
komme med sine uttalelser, selv
om de gar pa tvers av hva regje
ringen mener, sier J-laltbrekken.

som gir de svar som passer
henne. Hun har satt til side hen
synet til hvem som har den fag
lige kompetansen. hevder Lars
styremedlem i
Haltbrekken,
Fellesaksjonen mot gasskratt
verk.
Alle vet hva Olje- og
energidepartementet og byra
kratene der mener. De har hele
tiden argumentert for å hygge
gasskraftverkene. Mens SFT har
stilt spørsmål ved om de globale
-utslippene vil bli redusert
2
C0
hvis vi bygger gasskraftverk i
Norge. Jeg mistenker at det er
grunnen til at Sin Bjerke har ute
lukket SFT fra å komme med en
vurdering av CO.
Er det ikke naturlig at andre
uttaler seg nar utslippstillatelsen
ima skal endres?
Nei, ikke sa lenge det er
SFT som skal forvalte forurens
ningsloven. Og saken skal be
handles etter forurensningsloven,
det har blant annet lovavdelingen
—

Avviser kritikken
Avdelingsleder Hæge Andenæs i
Miljoverndepartementet avviser
kritikken:
Spørsmålet om virkningene
pa CO,-utslippene av en eventu
ell bygging av gasskraftverk har
vært vurdert tidligere av energimyndighetene i forbindelse med
behandlingen av søknaden til
Naturkraft om energikonse
sjonen. Det var na viktig å få en
oppdatert analyse i forhold til
den som ble laget av Norges
vassdrags- og energidirektorat og
OLD i 1996-97. Det er OED som
energimyndighet som har kom—

petanse i spørsmålet om hva som
vil skje i energimarkedet i Norge,
Norden og Europa dersom det
bygges gasskraftverk i Norge.
Trengte vi derimot en ny miljø
messig vurdering av forurens
, ville
2
ningsvirkningene av CO
vi selvfølgelig bedt SFT om
dette, sier avdelingsleder Hæge
Andenæs.
SFT har tidligere’ vært sAep—
fisk til om norske’ gasskraJrverk
i’il re’cluse’re’ ut.slippene globalt.
Har de da uttalt seg ute’li å ha
ekspertise pa området?
De har vel kommentert
OEDs vurderinger av akkura
dette spørsmàlet fral996-97. At
OIiD er den sentrale fagmyn
dighet i akkurat dette spørsmålet
betyr jo ikke at ikke andre fagmyndigheter som SFT, også er
meningsberettiget, sier Andenæs.
—

—

—

—

Natur og Ungdom (NU) er en av
mange norske organisasjoner
som vil reise til Praha for å
demonstrere under Verdensban
ken og IMFs toppmøte i Praha.
Det er ventet at miljøorganisa
sjoner, fagforeninger partier og
andre vil stille sterkt i den
tsjekkiske hovedstaden.
Foreløpig er det satt opp
fim busser fra Oslo. I tillegg
kommer det busser fra Bergen og
Trondheim. Det er viktig for oss
å delta i Praha. Vi mener at bade
Verdensbanken og IMF er insti
tusjoner som bidrar til at for
skjellen mellom rike og fattige
land øker. De er også en del av
den strukturelle arsakcn til fattig
dom og miljoproblemer på et
globalt plan. Frihandelen over--
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styrer nasjonalstatenes miljøreg.
ler, menneske- og arbeiderrettig
heter, sier lederen i NUs glo
baliseringsutvalg, Tine Larsen.
For få år siden ville ikke et
slikt årsmøte resultert i den store
mediaoppmerksomheten. Det var
imidlertid for WTO-møtet i
Seattle, Ifølge Larsen er det
arven fra Seattle som vises nå.
Motstanden mot disse insti
tusjonene har bygd seg opp over
tid. Seattie var en kraftig inspira
sjon for mange, og jeg tror vi
kommer til se arven fra Seattle
møtet i Praha i september. Na er
det blitt slik at arrangørene av
denne typen toppmøter ikke kan
regne med a få ha møtene sine i
fred. Et slikt press ma nødven
digvis virke. Jeg tror det vil
tvinge fram reformer, både i
Verdensbanken, IMF og WTO,
sier Larsen.
—

loven gjelder for havneomrader.
Vi mener for eksempel at
lbrurensningsloven skal gjelde
ved mudring. I dag tror jeg ikke
det er noen som protesterer pa
det. At vi ogsa kan stoppe hattrafikk med hjelp av foruremis—
ningsloven er det nok en del som
vil ha mnotforestillinger mot og
det er denne hjemmelen vi nu
ønsker a prøve ut.
Be’! vi’ dette’ ut Sli kan
inn mcd palegg til for e’kscmpe’l
et /e’ijcsclskap
Vi vil ikke ga direkte pa
ferjeselskapene. Det vi kan gjøre
er å stenge havnen. Vi ønsker
imidlertid først og fremst å få til
et konstruktivt samarbeid med
havnemyndighetene.’ Utgiftene
må fordeles etter en nøkkel. Jo
primærforurensere
flere
det
finnes, jo lavere blir regningen.
Sekundærforurensere kan betale
gjennom økte havneavgifter.
-
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Statens forurensningstilsyni (SFT)
ønsker å gjøre noe med miljogift
situasjonen i norske havner.
Dette går fram av et brev til de
lokale myndighetene i elleve av
landets verst forurensede havne
mråder. I brevet varsler SFT at
det er aktuelt å palegge miljøtiltak for å stoppe spredningen av
forurensende sedimenter. Paleg
get vil trolig innebære at det i
første omgang må legges fram en
plan for hvilke tiltak som må
gjennomføres. Deretter en t’rem
driftsplan for gjennomftiringen.
Et slikt miljøtiltak vil trolig
bli tatt vel i mot av miljøbeve
gelsen, som har etterlyst dette i
en arrekke. Ogsa lokalbefolknin
gen langs kysten vil nok glede
seg over utsiktene til å bli kvitt
kostholdsrestriksjoner og giftig
sjømat. Sporsmalet for alle in—
volverte parter er hvem som skal
betale. For hvis norske havner
skal renses på en forsvarlig mate,
vil kostnadene komme opp i mil
liardbelop. Ën regning ingen
egentlig har lyst på.
Storsamfunnet bor betale
SFT forsøker å henge ansvaret
på havnene. De har funnet en
lovhj emmel i forurensningsloven
som gjør havnene ansvarlig ved
at aktiviteten på havnen virvler
opp gamle synder. Det er ikke
rettferdig. Miljøgiftene i Bergen
havn har hopet seg opp gjennom
et helt århundre. De er et resultat
av den generelle samfiinns

utviklingen. Derfor bor ogsa
storsamfunnet, som har nytt godt
av dette, betale regningen. sier
havneingenior i Bergen og omland havnevesen. Tor A. Bjerkelm,
til N&M Bulletin.
Ny bruk av loven
Vi snakker om to typer foru
rensning; primærforurensningen,
som har Ibregatt ved at miijøgif
ter er sluppet ut i havneområdene
gjennom mange ar. Deretter er
det spredningen av sedimenter
som en følge av aktiviteter i
havnene, først og fremst skipstra
fikk og havnevesenets egen mud
ring. For miljøet er det ene pro
blemet like stort som det andre,
sier direktør for lokalmiljoav—
delingen i SIT, Trond Syversen.
Itolge Syversen er det to ma
ter å finansiere prosjektet på. Den
ene ytterligheten er å sette av hele
beløpet pa statsbudsjettet. Den
andre er å bruke forurensnings
loven. SFT ønsker derfor å prøve
ut i hvilken grad forurensnings

—

—

Konkrete màl kommer
Hvordan sel- dere pa i,mitiativet
fra Norge’s Natmos’ern!orbund og
Oslo havne’i’ese’n hvor man
vurderer å saAsoke Äje’iniprodu—
Sen teime’, altså dc som har produ—
.sert gifien vi finne’n i hav,ie’ne’?
Vi har valgt å følge spent
med, men vil ikke slippe taket i
—

—

—

—

Disse havnene
skal renses:
Bergen

• Oslo

•

• Drammen

Ålesund
Trondheim
• Harstad
• Tromsø

• Sandefjord
• Grenland
• Kristiansand

• Stavanger

•
•

Trafikken i EU skaper
stadig større miljø
problemer. Politikernes
tiltak for å redusere
problemene virker
ikke.
N&M Bulletin
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Konklusjonen kommer frem i en
rapport fra EUs miljøagentur
(EFA) i København.
Utslippene for hver kjørte
kilometer er blitt redusert (le siste
årene, problemet er bare at tra
fikken vokser langt raskere.

Dermed stiger utslippene av
drivhusgassen CO
, skriver den
7
danske avisen Information.
For små avgifter
Bilen vinner konkurransen mot
tog, buss og bat i LU. En arsak er
at den relative kostnaden ved
å kjøre bil har gatt ned. I England
og Danmark koster bilkjøring
like mye i dag som for 20 ar
siden. I samme tidsrom har folks
disponible inntekt okt med 40 til
50 prosent
Avgiftene pa bilkjøring i EU

5
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Ny motorvei i våtmarksområde
slar Sofus Lystad, leder av Natur—
verntbrbundet i I lamar, tist.
Lystad tbrklarer at Åkersvika
er en svært viktig inellomlan
dingsplass Ibr trekkfugl. Mellom
Øra ved innsjoen Øyern og
Trondheim er Akersvika den
eneste hvilestasjonen vannfug
lene har igjen.
Norge er med i et inter
nasjonalt samarbeide. Da bor de
omrader som omf.ittes av inter
nasjonale konvensjoner og av
taler behandles med respekt, sier
han.
—
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høy ulvkkesfrekvens pa 16 mel
lorn Gardermoen og Moelv gjør
at I-lamar vegkontor iia planleg
ger å bygge ut veien fra to til iïre
telt. Ifølge Vegkontoret har 50
personer blitt drept pa streknin
gen i perioden 1991 til 1998.
I samme periode har 110
mennesker blitt alvorlig skadd.
De fleste ulykkene har vært
motculykker, altsa sakallu front
mot trontkollisjoner.
Dette ønsker vi a fa en slutt
pa. Derlhr ønsker vi doble fllt og
fysiske skiller mellom kjøre
retningene, sier saksbehandler
Kristin Vitso Bjornstad ved Veg
kontoret.
—

Direkte pinlig
Vatinarksomradet Âkersvika rett

—

sør lbr I lamar vil bli berørt av
utbyggingen :kersv ika regnes
som et av de viktigste rasteom
radene for trekklùgl i Norge og
ble vernet som naturreservat
etter naturvernioven allerede i
i 074. Akersvika har ogsa sakalt
Ramsar—status. Det v il si at om—
radet oppfyhler visse internasjo
nale veruekriterier.
Sist Akersvika skapte disku
sjoner var i ibrbindelse med byg
gingen av Vikingskipet til OL i
1994. Store protester til tross,
Vikingskipet ble reist rett pa utsiden av naturreservatets grenser.
Det er direkte pinlig at
Hamar vegkontor planlegger
ytterligere utbygging i Akers
vika. Dette er et sarbart miljø
som allerede er kraflig belastet.
Mer nedbygging gjør omradet
stadig mindre attraktivt for de
som bruker det, nemlig fuglene,
.

—

Lover miljotiltak
Kristin Vitsø Bjornstad ved Veg
kontoret vedgar at Åkersvika er
en vanskelig nott.
Vi er selvsagt klar over at
Åkersv ika er et verneoinrade
med internasjonal status. Deribr
har vi satt ned en egen gruppe tbr
å se pa dette. Vi haper a kunne
tihibre Àkersvika-omradet noen
miljotbrdeler. I dag gar veien pa
ei fylling og et tiltak vi ser pa er a
bedre vanngjennomstromningcn.
Dessuten vil det bli en del støytiltak, lover Vitso lijornstad.
L det umulig im legge veien
uten vin Åke,o’ika ‘
Det vil gjøre veien sapass

-

—
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Europeisk glass gjenvinnes

mye lenger at det neppe er
aktuelt, sier Vitso Bjornstad.
Utbyggingsplanene vil bli
oversendt Vegdirektoratet i løpet
av høsten.
I

-- -

fakta
• Ramsar-konvensjonen
trådte i kraft i 1975
og har som formål
å beskytte våtmarksom
råder, særlig som levested for vannfugler.
• Definisjonen av våtmark
i Ramsar-konvensjonen
omfatter blant annet myr
og ferskvann, brakkvann
og marine områder ned
til seks meters dybde.
• Norge har hittil utpekt
23 Ramsar-områder,
hvorav fem ligger på
Svalbard.
Våtmarksområdet
Åkersvika er et av de
viktigste rasteområdene
for trekkfugl under
trekket vår og høst.
Området er Norges
første Ramsar-område.
Kilde: www.misUn.dep.no

Innsamlingen av glass i Europa
økte fra vel 8 millioner tonn i
1998 til i overkant av 8.4 mil
lioner tonn i 1999. Tallene fra
sammenslutningen av europeisk
glassemballasje—industri (Ei VE)
inkluderer Norge. Sveits. Tyrkia
Jg alle EU—land unntatt Luxem—
bourg.
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Canadiske inuit—kvinner har
svært høye verdier av organiske
miljogilter i blodet. Langt over
det helseniyndighetene anser
som torsvarlig. I kvinnene.
morsmelk er det pavist miljø—
gittnivaer som ligger ni ganger
høyere enn hos kvinner lenger
sør i Canada. Som en timlge av det
lbrskerne kaller “gresshoppe

e1Ekten”, det vil si at rester av
sproytegifter fordamper fra jord
overilaten i sør og ibrilytter seg
raskt i atmosheren. hoper PCB,
DD’F og PAI I seg opp i nordom
radene. Opphopningen skyldes at
fordampningen i de kalde arkt
iske omradene er svært lav og
gjør at giften I inner sin plass i
næringskjeden. en kjede som
ogsa omlatter mennesket. Dette
til tross for at mye av giften opp-

Sunde, forteller at andelen gjen
vunnet glass likevel ligger stabil
rundt 85 prosent. men at bruken
av glass til engangsemballasje
har gatt ned.
I tter neclleggingen av Moss
(ilassverk. er isolasjonsprodu
senten (ilava den største norske
kunden ni Norsk Glassgjenvin
ning. Resten blir i hovedsak eks
portert. blant annet til Argentina.

Mindre innsamling
Ifølge FEVE gikk innsamlingen
av norsk glass ned fra 43000
tonn til 30000 tonn i samme peri
ode. Admimustrerende direktør i
Norsk (ilassgjenvinning. Lasse

Ufornuftig innsamling
Sunde mener det ikke er noen
fasit pa hvorvidt (het fornuftig
a samle inn norsk glass.
I Oslo, Bergen og Trond
heim er det kanskje lbrnul)ig
å samle inn 90 til 95 prosent.

To hendelser har denne varen
vært svært betydningsfulle ogsa
for u-landene. Sporsmalet om
hvordan fremtidens energilbr—
syning skal se ut er i ferd med
å bli besvart.
1. Det tyske
Parlamentet
(Bundeslag)
har vedtatt a legge ned atomkra
ten. som i dag utgjør 10 prosent
av landets energiproduksjon.
Dette har de fleste norske aviser
og NRK rapportert. Nyheten
kobles i Norge nærmest auto
matisk om til en gladmulding til
fordel for norsk vannkrafi-, oljeog gasseksport.
Dette kan vise seg a være for
hastet, av flere grunner. Tyskerne
ønsker ikke å gjøre seg mer av
hengige enn nodvendig av im
portert tbssil energi. Tvert imot.
Tyske parlamentarikere har nem
lig forut for atomkraftvedlaket
gjort et annet vedtak, som dess
verre ingen norske medier har
rapportert om: Parlamnentet ved
tok i april i år å innfbre verdens
beste stimulerende ordninger for
solenergi. Formilet er Ili’rdelt:

• Okt volum gir reduserte priser
hvilket bidrar til å øke mar
kedsandelen og a bygge opp cii
slagkraftig eksportrettet tysk
solenergundustri. Dessuten vil
man øke bruken av solenergi
ogsa i iiskland.
• Tyske e—verk er palagt :i legge
til rette ibr toveiskjoring av
strøm. ryske storbyggeiere Som
installerer solstromanlegg ir
solgt sin solstromproduksjon til
e-verket til fire kroner per
kwh. Nar de selv’ trenger strøm
(kjøper tilbake) betaler de bare
en krone per kWh.
Solstrom alene antas, basert
pa disse stimulerende tiltak,
å kunne bidra med 6 prosent
av Tysklands energiproduksj on
(ca. 20 prosent av stromproduk
.sjonen) nar atomkraften pa 10
prosent (30 prosent av strøm
produksjonen) fases ut. I tillegg
blir (let satset stort pa solvarme.
Dci er synd at avislesere i olje
landei Norge ikke far tilgang til
slike faktaopplysninger.
Opphavsmannen til de tyske
solvedtektene, parlamentarikeren
og grunnlegggemen av Furosolar.

—

Inn1rj

rinnelig er blitt brukt i utvik
lingsland i sør, tusenvis av kilo
meter unna.
Na vil Canadas miljovern
minister gjøre noe med problem
et, og har bevilget om lag 120
millioner kroner for a stoppe
bruken av de skadelige organiske
miljogiftene, melder den canad
iske avisen The Globe and Mail.
Pengene skal avsettes i et mil
jogift-fond som skal adminis
treres av Verdensbanken. I løpet
av fim ar skal pengene støtte
diverse prosjekter hvor ogsa
Verdensbanken er invohvert sam
men med FNs miljoprogram
(UNEP) og Global Environinent
Faciliiy (GEF). som er et globalt
I
miljolhnd.
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Men inaii kan stille spiirsnmal om
det er l’ornuftig samle inn 85 pro
sent pa landshasms. Avgifter gjør
at dette er lonnsonit Ibr industri
en, forteller Sunde som lurer
pa om det er linans— eller
Miljoverndepartementet
som
styrer miljopolitikken
Det er ikke lårnuftig à samle
inn glass i Kirkenes og frakte det
—

En ny lov skal kunne hindre
rovfmske ute pa det apne hav
utenfor Stillehavskysten av SørAmerika.
Chile, Colombia, I cuador OL’
Peru ble denne uken enige om en
ny lov. Loven skal hindre fartøy
fra andre land å hente opp ufor
svarlig mye I isk i de inter
nasjonale havomr:idene utenfor
landenes okonomiske soner.

Ilermann Scheer, ble faktisk til
delt den alternaiive nohelprisen
(Right Livehihood Award) i
Stockholm like for jul. ltakgrun
nen var hans arbeid fhr solenergi.
I leller ikke dette “oppdaget”
norsk presse. Lesere som er
interessert i fremtidens energi
bor derlbr legge bort norske
aviser, skru av NRK og heller
kjøpe tyske og engelske aviser.
2. I en ny rapport er det frem
kommet alvorlige motfbrestilhin—
ger til sporsmalet om Ibrtrelfe
ligheten ved bruk av annkraft.
‘vannkraft er ikke og har aldri
vært forurensningsfri. av to
grunner:
• Store neddenininger fjerner
planter og trær og annen organ
isk vegetasjon som derved ikke
kan oppta C02 og bidra til
a rense luften for drivhusgass.
• Dodt og ratnende biologisk
materiale som blir liggende pa
bunnen av vannkraltdammer
utvikler metan, en drivhusgass
sterkere enn

Disse forhold

7
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Økologisk fisk kommer
Snart kan du få økologisk oppdrettsiaks.
Vel og merke hvis produsentene har lyst
til å satse etter Debios nye retningslinjer.
N&M Bulletin
TOM ERIK ØKLAND

setning et usikkert punkt i utkas
tet til regelverk.
Vi har foreslått at fôret skal
inneholde minst en fjerdedel av
flskeproteinene fra mel lagd av
fiskeindustrien.
avskjær
fra
Resten skal dekkes med fisk som
normalt ikke brukes i matpro
duksjon eller utsortert matfisk.
Men her er uenigheten stor, sier
Finden.
1 Austevoll jobber firmaet
Sea(irain AS med utvikling av
okologisk fôr.
Vi har fatt til fôrproduksjon
etter Kravs okologiske kriterier,
og var egen forsøksfisk blir av
—

godkjenningsinstansen
Debio,
for økologisk matproduksjon,
har sendt reglene for okologisk
fiskeoppdrett ut pa horing for
kort tid siden. Regelverket skal
etter planen være i gang fra års
skiftet.
Det nye regelverket er ut
arbeidet i samarbeid med den
svenske
økomerkeordniniien.
Krav, forteller Jan-Widar Finden.
inspektor i Debio.
Foreløpig gjelder regelverket
kun laksefisk, men det vil bli ut
videt til a omfatte skalldyr og
skjellproduksjon etter hvert.
—

For laksefisk vil regelverket
omfatte hele produksjonen. Det
regulerer plassering av opp
drettsanlegget, fiskens opprin
nelse, karenstid for en over
gangsperiode, behandling av
lakselus, impregnering av opp
drettsnoter, transport av levende
fisk og mye mer, sier Finden.
Utvikler nytt fôr
Ifølge Debio er fôrets sammen-

—

minst like god kvalitet som
annen oppdrettslisk, sier daglig
leder Kjartan Sandnes i Sca—
Gram.
I prøveproduksjonen har man
hatt opptil 100 prosent av fiske
proteinene fra avskjær. Fôrkvali
teten blir god, men produksjonen
er helt avhengig av ferske ra
varer.
Et annet nokkelkriterie for
I’ôret er bruk av konserverings
midler. De tilsettes for å for
hindre at fettet i fiskemelet
harskner.
Det vil kun bli tillatt med
naturlige konserveringsmidler til
okologmsk oppdrett. Vanlig fôr er
tilsatt syntetiske stoffer, sier
Finden.
I samarbeid med Fiskeri—
direktoratets ernæringsinstitutt
har SeaGrain utviklet for uten

—

kunstige tilsetningsstofi’er som
ikke harskner.

Voksende marked
SeaGrains satsing pa okologisk
for er ikke resultat av idealisme.
Sandnes tror markedet vil ha

Debio-merket laks og ørret.
Matvaresikkerhet og øk
bevissthet rundt biologiske res
surser vil bli stadig viktigere for
forbrukerne i årene som kommer.
—

Området er dermed økonomisk
interessant tbr oss. Det vil det
ogsa bli for oppdretterne. Sa
lenge man kan produsere oko
logisk og får et godt økonomisk
resultat, tror jeg flere vil velge
slik produksjon, sier Sandnes.
SeaGrain regner med å kunne
starte med full produksjon av
okologisk fôr om ett til halvannet
ars tid.

Ikke egne regler for gift
ppdrulaks har et relativt høyt
innhold av miljogiften P(’13.
Debio vil likevel ikke ha egne
regler for giftinnhold i opp

drettslaks.

Ifølge Siatens næringsmid
deliilsvn er 60 gram oppdretts

laks per døgn nok til at en per
son på 60 kilo er nær grensen
for akseptabelt inntak avgiften.
Annen forurensning er like

Vi setter ingen spesiell
grenseverdi for miljogifter, men
fisken er selvfølgelig underlagt
samme regler som annen mat på

må blant annet ikke ligge i nær

dette feltet, sier Debio-inspcktør

heten av vesentlige tbrurens

jan-Widar Finden.

ningskilder. Vannet skal være

—

vel et tema i høringsutkastet til
regelverk.

Oppdrettsanleggene

lite forurenset og dessuten oksy

genriki.
Notene til oppdrettsanlegg
skal vaskes for å hindre gjen
groing. I dag er oppdrettsindu
strien hovedkilde til utslipp av
giftige kobberforbindelser langs

kysten. Bruk av kobberimpreg
nering viii utgangspunktet være
torbudt, men kan tillates i spe
sielle tilfeller.

Halrnilrrrn
27. august: Åpen hage seks
sieder i Oslo og Akerhii’,
Arr: Oslo og omegn okologiske
hagebruksiag. tlf: 22 69 05 26.
..

4. 6. september: Miljøby-

konferansen 2000. Arr: Ml).
Påmelding: 23 10 24 00.

4. 7. september: Kurs i
permakultur på Erga Gård,
.

Arr: Ingvald Erga,
tlf: 51 42 81 22.
14. september: Seminar om
direkte demokrati, Videnskapsakademiet i Oslo. Arr: Forum
for systemdebatt. \ler Demokrati, Samtiden tlf: 22 4004 00.

15. 17. september:
-

Treningsleir for naturvernere,

Bø i Telemark. Arr: Naturvernforbundet i lelemark.
tlf: 97 53 7624 el. 35 55 79 54.

5. oktober: Konferanse om
bærekraft og sårbarhet,
Ingeniørenes Hus i Oslo.

28. september Inspirasjons-

Arr: Norske Sivilingeniørers
Forening, tlf: 22 94 75 60.

dag om design og produktutvikling i den nye tid,
Gamle Logen i Oslo.
Arr: Norsk Form og Norsk
Dcsignråd og GRIP,
tif: 23 24 17 00.

14. oktober: Seminar om
trygg mat, Trondheim.
Arr: Trygg Mat-alliansen
i Trondheim, tlf: 73 52 96 IS.
sor-trondelagmiljohv.no

