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Buejakt
blir lov
Nå blir det sannsynligvis
lov åjakte med p11 og bue.
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Store giftmengder
i småbåthavner

Nytt
miljøfond
Mobeldesigneren Peter
Opsvik har tatt initiativ til
et nytt miljøfond.
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1,6 milliarder
1,6 milliarder til sporveien
over fire år, lover Oslos nye
miljø- og samferdselsbyråd,
Hilde Barstad.
• side 4

Ingen
miljøtilstand
Meldingen om rikets
miljøtilstand er utsatt, men
Miljøverndepartementet
avviser at det skyldes
uenighet om innholdet.
• side 5

Atom og gass
Atomkraft og gass-import
er blant alternativene når
EU legger energiplan for
fremtiden.

• side G

Gen—kamp
i Brasil
Innen et halvt år skal Brasil
legge frem planen for
bevaring av sitt rike
biologiske mangfold.
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Flygende
gjetere
Fra en hangg lider med
motor vokter bønder
i Salangen sauene sine.
• side 8

Norske småbåthavner, so,,, lier i Nevlunghavn, kan være betydelig forurenset av farlige miljogfier.

Helt nye miljoregler må tilfor åfå bukt med problentet. (‘Foto: MiljoskipetAS,)

Nå kommer miljoregningen fra småbåt
brukerne. Småbåthavner langs norske
kysten er forurenset av tunge miljøgifter,
frykter Norsk institutt for vannforskning.
Aktuelle tiltak kan være tildekking eller
deponering av masser på land.

Det finnes om lag 350 000 bater
i småbåthavner langs kysten fra
Østfold til Finnmark. Ilavnene
ligger som regel i smult farvann.
Det gjør at gifiene ikke forsvinner.
I stedet hoper de seg opp
i bunnslammet. Fra tidligere er
det kjent at de store havnene er
alvorlig forurenset i Norge.

• side 2

32 Alta-kraftverk fra himmelen
Årets kraftproduksjon blir 20 TWh
høyere enn i 1999. Det tilsvarer
32 Alta-kraftverk. Nå vil myndig
hetene øke anslaget for hva som
er normal produksjon fra norsk
vannkraft. Dermed synker også

det anslåtte behovet for ny kraftutbygging. Forskerne spår mer
nedbør i årene som kommer.
økningen er størst om høsten,
nettopp når magasinene skal
fylles opp til vinterproduksjonen.
• side 5
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I år 2000 har vi slitt med en
rekke saker vi ikke blir kvitt.
Året startet med en gasskraft
debatt som
til
førte
regjeringens
fall 9. mars. Idet året nærmer seg
slutten har den nye regjeringen
åpnet for bygging av to gasskraftverk på Vestlandet, ett
i Nord-Trøndelag, samt deltatt på
havariet i de internasjonale klimaforhandlingene.
Beiar-saken har vært et av
lyspunktene i året vi snart avslut
ter.
Utbygging-motstandernes
engasjement sørget for å sette en
midlertidig stopper for anleggs
arbeidet. Lite tyder i dag på at
alle de tre utbyggingene i Salt
fjellet-Svartisen vil bli gjennom
ført. Men sakene vil garantert
sammen med gamle kjenninger
som Øvre Otta følge oss langt
inn i neste år.
Det samme vil rovdyr-kon
flukten. Blir vi vitne til storstilt
ulve-j akt i Østerdalen over nytt
år? Så lenge myndighetene vil ha
en rovdyrstamme i Norge, men
ikke klarer å finne gode og lang
siktige løsninger, vil saken forfølge regjeringen som en evig
pine.
De fleste av årets miljøsaker
har det til felles at både regjering
og miljøbevegelse må slite med
dem også neste år. I gasskraft
saken truer miljøbevegelsen med
rettssak og sivil ulydighet. I andre
saker viser regjeringen en be
slutningsvegring som påfører
den liggesår. Hvorfor sørger de
ikke for å kvitte seg med noen av
de mest opplagte problemene?
For miljoets og sin egen del.

År ut og år inn
Olje og bensinfylling, med pafol
gende sol år ut og år inn, er en
viktig forurensningskilde i nor
ske småbåthavner. Det er ogs
bruken av bunnstoff som ska’
hindre begroing på båtene.
En småbåthavn med 100
båter, som hver bruker to kg
bunnstoff årlig, vil etter hvert få
en betydelig opphopning av gift.
Vi har ikke de endelige resulta
lene klare ennå, men det er over
raskende at vi finner giften TBT,
som er forbudt, i havner som er
anlagt etter at forbudet kom, sier
Næs.
—

-

-
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Ifølge Næs kan sedimentene
i småbåthavnene skjule store
mengder skadelige miljøgifter
som tjærestoffer (PAH), tinnfor
bindelser (TBT), bly, kadmium,
kvikksølv, kobber, sink og olje
hydrokarboner. Havnene ligger
som regel i smult farvann og gif
tene forsvinner ikke, i stedet
hoper de seg opp i bunnslammet.

-

Godt nytt år og lykke til!
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Pilen peker i riktig retning for
norske buejegere. Om to år kan
det være fritt fram for denne
jaktformen her i landet. Miljø
verndepartementet bekrefter at
de har satt døren på gløtt ved å
foreslå jakt i en prøveperiode i
iire år. Forslaget skal nå ut på
høring.
l3uejakt ble i prinsippet for
budt i 1973 da den nye våpenloven satte krav om kruttdrevne
våpen. I realiteten er det mye len—

ger siden noe jaktet med bue her
i landet sier leder i Norges
Buejegerforbund, Arve Olav
Vestgård.

Redd for opinionen
Vestgird er naturlig nok svært
fornøyd med Miljoverndeparte
mentets beslutning. Foreningen
fikk først blankt avslag av Direk
toratet for naturforvaltning.
Direktoratets problem var at
de ikke kunne ta oss på noe fag
lig. De var utelukkende redd for
opinionen, sier han.
Vestgård er selv en erfaren
—-
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Norske havner har vist seg å væ
re de reneste opphopningsplasscr
for farlige miljøgifter. Nå viser
det seg at også småbåter kan
være en verre forurensningskilde
enn tidligere antatt. Det mener
Norsk institutt for vannforskning
(NIVA). Instituttet har undersøkt
ni småbåthavner i Aust-Agder på
oppdrag for Fylkesmannens miljø
vernavdeling. Mistanken mot små
bathavnene ble vakt tidligere i år
etter en større undersøkelse av
store havner.
—Vi har mistanke om at så vel
gamle smabåthavner, som nyere

anlegg uten industripåvirkning er
betydelig forurenset. Hvis det vi
har funnet så langt er representa
tivt, tror jeg dette miljøproblemet
overskygger mange typer al
vorlig industriforurensning, slik
som for eksempel utslipp fra
smelteverk, sier Kristoffer Næs
ved NIVAs sørlandsavdeling, til
N&M Bulletin.

•

atom-millial
Norge stemte mot, men det ble
likevel flertall for et lån på 2 mil
liarder kroner til nye atomreak
torer i Ukraina.
Lånet på 215 millioner dollar

ble bevilget av styret i Den euro
peiske banken for gjenoppbyg
ging og utvikling (EBRD). Reak
torene skal erstatte krafiproduk
sjonen fra Tsjernobyl.

—

norsk, men Vik håper ideen kan
ha internasjonal overføringsverdi.

Kjempeutfordring
Det finnes om lag 350 000 små
bater i Norge, ifølge Toll- og av
giftsdirektoratet. Disse befinner
seg hele, eller deler av året,
i tusenvis av småbåthavner langs
hele kysten fra Østfold til Finn
mark. Dersom NIVAs mistanke
er riktige, vil miljømyndighetene
få en stor utfordring med å gjen
nomføre tiltak for å bøte på
skadene. Aktuelle tiltak kan være
tildekking eller oppgraving og
deponering av masser på land.

jeger. Til tross for førti år med
børse på skuldra mener han bue
jakt er en enda større opplevelse.
Er de’t jakteus svar på
fluefiske dette her?
Ja, kanskje det. Jakten er
langt mer krevende ettersom man
må så nær viltet.
Norges Buejegerforening har
sa langt søkt om jakt på dyr opp
til og med radyr for ikke å presse
myndighetene for hardt i begyn
nelsen.
Bue kan brukes på alt norsk
vilt med unntak av tbgl i flukt.
Jeg har selv skutt storvilt med
bue syv ganger, blant annet
villsvin og en antilope på 450
kilo. Ved likeartet trell’ dreper
buen nøyaktig like godt som et
gevær.

Risikovillige
Vi er prinsipielt risikovillige,
og i valget mellom liere små og
færre større prosjekter, vil vii ut
gangspunktet prioritere de større,
sier han.

—
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Det burde bli et fond å stole på
for miljøet. Initiativtaker Peter
Opsvik er blant annet kjent for
Tripp Trapp- og Balans-stolene.
Men den internasjonalt kjente
møbeldesigneren er også opptatt
av den økologiske balansen.
Sammen med sine to sønner Tor
og Eivind Opsvik har han stiftet
The Minor Foundation for Major
Challenges. Fondet tar sikte på
en årlig tildeling av penger til
informasjonsprosjekter om de
globale klimaproblemene.

Nyskapende
Vi ønsker å støtte det nyskap
ende, eksperimentelle og uprov
de. Vi vil prioritere de mediene
som til enhver tid har størst gjen
nomslagskraft, sier styreleder
Ragnar Vik til N&M I3ulletin.
Ifølge Vik ønsker stiftelsen
å konsentrere seg om prosjekter

—

som vanskelig ville latt seg gjøre
uten fondets medvirkning. Til
tross for navnet er stiltelsen

IpS
LEWIS MACHIPISA

har vært åpent for offentligheten.
I tillegg til 49 fiskcarter
mange av dem sjeldne 34 fros
ketyper og minst 116 ulike reptil
er, vil parken inneholde 500 tùg
learter, 147 forskjellige pattedyr
og mer enn 2.000 plantevarianter.
Det finnes ogsa flere hundre
hulemalerier i omradet. Fossile
beinrester etter dinosaurer ligger
i åpent terreng.
For Zimbabwe kunne ikke
initiativet ha kommet på et bedre
-

-

Krügerparken i Sør-Afrika, et stort
område i Mosarnbik og nasjon
alparken Gonarezhou i Zimbabwe,
skal slås sammen til den tverr
nasjonale parken Gaza- Krüger
Gonarezhou (0KG). Parken vil
dekke et areal på rundt 40.000
kvadratkilometer. Parken vil inne
holde et fantastisk naturområde
i Mosambik som ikke tidligere

3

Redd for Rambo-typer
Hva med skade’skvting?
Danmark tillot buejakt
i 1998. Tall derfra viser at skade
skytingsprosenten på rådyr er på
2,9. Det ligger neppe noe tilbake
for norske rifiejegere.
Hva slags oppla’ring ønsker
dere at norske buejegere skal ja?
Vi er livredde for “Rambo
typer”. I vårt forslag til myndig
hetene ønsker vi derfor at alle
buejegere skal ha den vanlige
jegeropplæringen i tillegg til det
internasjonale buej egersertifika
tet og en nasjonal skyteprøve.
I USA finnes det om lag 3,6
millioner buejegere. Til sammen
skyter de 6-700 000 storvilt per
år, ifølge Vestgård.
—

—

—

—

The Minor Foundation for
Major Challenges har om lag
halvannen million kroner til utdeling. Første tildeling vil skje
neste år og søknadsfristen er
15. mars. Opplysninger om fon
det vil bli lagt ut på web
adressen:
www.mnor-foundation.no,

tidspunkt. Turistsektoren har slitt
kraftig det siste året, etter kon
flikten og volden i landet. Hittil
har det ikke vært noen angrep på
turister. Likevel mottar hoteller
og reiseselskaper kanselleringer
av opp mot 70 prosent av bestil
ungene.
Vi håper at det nye initia
tivet vil hjelpe Zimbabwe å gjen
reise sin status som attraktivt
reisemål, sier Francis Nhema,
Zimbabwes minister for gruve
drift, miljø og turisme.
GKG-parken vil etter planen
være et faktum i år 2003, med fri
ferdsel for mennesker og dyr
—
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Fjordby og trikk med Barstad

32 Alta-kraftverk fra himmelen

Oslos nye miljø- og samferdselsbyråd,
Hilde Barstad, vil bygge fjordby og bruke
1,6 milliarder på å stryke Oslo Sporveier.

Mer nedbør gjør at myndighetene vil øke
anslaget for hva som er normal produk
sjon av vannkraft. Dermed synker også
anslått behov for ny kraft-utbygging.

N&M Bulletin
KRISTIAN JAHRE

Jeg har jobbet 8,5 år i Sam
ferdselsdepartementet. Der var
jeg innom en hel rekke relevante
saker. Blant annet har jeg jobbet
mye med støy- og luftforu
rensning i forbindelsè med eta
blering av flyplassen på Garder
moen, sier Barstad.
—

Det viktigste er å få gjennom
ført satsingen på Sporveien. Vi
må få. mest mulig av transportøkningen i Oslo over på kollektiv
slik at køproblemer og fomrens
ning knyttet til trafikk forsvinner,
sier Oslos nye miljø- og samferd
selsbyråd, Hilde Barstad (H).
Da Oslo fikk nytt borgerlig
byråd onsdag 29. november ble
Barstad utnevnt til miljø- og
samferdselsbyråd på bekostning
av vrakede Merete Agerbak-Jen
sen. Hilde Barstad er utdannet
jurist og var også med i Fluit
feldt-byrådet, men da som byråd
for service- og organisasjon.
Hvilken eifaring har du
med miljøsaker?
—

—
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1,6 milliarder til Sporveien
Hva skal du gjøre for åfd flere

—

til reise kollektivt?
Oslo Sporveier har et vold
somt etterslep på vedlikeholds
budsjettene sine. Byrådet vil
jobbe for å få på plass en finan
sieringspakke på 1,6 milliarder
over en fireårs periode. Det vil
bety en kraftig styrking av kol
lektivtrafikken. På sikt har vi
som mål å oppgradere vognmate
riellet på Sporveien slik at folk
—

MILJØMUDRING

Det er viktig åfå realisertfjordbyen ogfå gjennomført satsingen
på Sporveien, mener Oslos nye miljø- og samferdselsbyråd Hilde
Barstad (H). (Foto:Anne C’ath. Grimstad, Oslo kommune,)
—

synes det kan være litt mer
hyggelig å reise kollektivt, lover
Barstad.
Hvilke saker brenner du
—

Sammen med Forsvarets Bygningstj eneste
fjerner vi 400.000 kvm forurenset sjøbunn
på Haakonsvern. Vi forbereder oss til
å delta i opprydding av de 11 forurensede
havnene som miii ømyndighetene har prio
ritert. NCC har teknologien og erfaringen.

,.

NCC
NCCAnlegg
Mariboesgate 13
Postboks 454 Sentrum
0104 Oslo
telefon 22 98 68 00, telefax 22 11 28 60
e-post: fl rmapost. anlegg(çnccnorge. no
www. nccnorge. no

ellers for?
Det er for tidlig å komme
med den store programerklærin
gen. Den forrige byråden gjorde
en bra jobb på mange områder; og
det viktigste for meg er å fortsette
det gode arbeidet hun har gjort.
Det blir viktig å systematisere
kommunens egen drift og inte
grere miljøhensyn i hele virk
somheten slik at vi blir mest
mulig miljøvennlige i vår egen
drift. mener Barstad
—

Rører ikke Markagrensa
Tidligere har det vært diskutert
å ta i bruk Oslomarka for bolig
bygging. Harstad sier det er uak
tuelt å flytte på Markagrensa så
lenge Høyre styrer.
Men en annen sak jeg bren
ner for er å realisere fjordby
prosjektet. Ved å åpne for bruk av
alle de områdene mot sjøen som
ligger titilgjengelig for publikum
midt i byen, kan vi få utrolig flotte
bolig- og rekreasjonsområder.
—

Hva slags tidspian ser du
for deg med tanke pa a realisere
fjordbyprosjektet?
Så fort som mulig. Men
dette er vanskelig og innebærer
store, tunge prosesser som å flyt
te mesteparten av havnevirksom
heten. Fjordbyprosjektet er et
klart politisk ønske fra Fløyres
side, og mitt løfte er å jobbe for
å holde tempo oppe på pro
sjektet, sier Harstad.
Så du er e stor tilhenger
Bjørvikatunnelen?
Ja, den er en viktig brikke å
få. på plass, slår hun fast.
Apropos jøsiden. Oslofjor
den er fidi av miljogfier Bør
disse tyddes opp?
Som avisleser kjenner jeg
selvsagt til debatten om dette,
men jeg vet for lite om dette til
å uttale meg.
Hva vil du gjøre forfa flere
Osloborgere til d bruke sykkel
i sentrum?
Det er laget en plan for
syklister, og den skal vi også
sørge for å få realisert, sier
Harstad.
--

—

Kraftproduksjonen i Norge lig
ger an til å bli hele 142,5 TWh
i år. Det er nesten 20 TWh høyere
enn i 1999, noe som tilsvarer 32
Alta-kraftverk. Forrige rekord
var i 1995, da produserte Norge
123 TWh.
Likevel regner Norges vass
drags- og energidirektorat (NVE)
normal årsproduksjon til å være
114 TWh. Årsaken er at denne
normalen er basert på nedboren i
årene 1931 til 1990. Men siden
den gang har tilsiget til vann
kraftanleggene økt. Skal vi tro
klimaforskerne vil nedbøren fort
sette å øke i årene fremover. For
skningsprosjektet RegClim anslår en kraftig nedbørsøkning.
økningen er størst om høsten,
nettopp når magasinene skal
fylles opp til vinterproduksjonen.

Forbruksvekst
Vi kommer til å gjøre nye be
regninger over midlere årsprod
iksjon i nær fremtid, forteller
senioringeniør Per Tore Jensen
Lund i NyE. Den nye heregnin
gen vil også ta hensyn til
90-tallet og kanskje år 2000. Da
vil “normalproduksjonen” bli
høyere og det anslåtte behovet
for kraftutbygging synke.

—

Men økt forbruk trekker
i motsatt retning. I år ligger for
bruket av elektrisitet an til å bli
124 TWh. Kraftintensiv industri

har økt forbruket med 6,9 pro
sent siden 1999. I husstandene
har strømforbruket gått litt ned,
på grunn av høy temperatur. Jus
tert for temperaturen har det
alminnelige forbruket økt med
1,2 prosent i forhold til 1999.

Eksporterer kraft
I år vil Norge få. et kraftig eks
portoverskudd av elektrisitet.

Også i syv av ti år på 90-tallet var
eksporten høyere enn importen.
Tall fra Statistisk sentralbyrå
viser at gjennomsnittlig elektri
sitetsproduksjon på 90-tallet har
vært over 116 TWh. Men tallene
er ikke direkte sammenlignhare
med dagens produksjon. Årsaken
er at flere nye vassdrag er utbygd
i løpet av 90-tallet.
I

Rikets miljotilstand forsinket
Det første året i det nye årtusenet vil passere
uten at Stoltenberg-regjeringen legger fram den
årlige oversikten over rikets miljøtilstand.

i nær tilknytning til fremleggel
sen av statsbudsjettet. Meldingen
skulle legges fram årlig.
Hvorfor er ikke meldingen
lagt fram?
Det var meningen at den
skulle komme før jul. Men mi ser
den ut til å bli utsatt til en gang
utpå nyåret. Det er praktiske
grunner som er årsaken til forsin
kelsen, sier Nordvik.
—
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Meldingen vil komme en gang
tidlig på nyåret. Eksakt lan
seringsdato er ennå ikke fastsatt,
sier informasjonssjef’ Eva Nord
vik i Miljøverndepartementet.
I fjor la daværende statsmini
ster Kjell Magne Bondevik og
miljøvernminister (iuro Fj ellan
ger fram den første stortingsmel
dingen om “Regjeringens miljø
vernpolitikk og rikets miljøtil
stand”. Meldingen var en samlet
oversikt over miljøtilstanden i
landet og pekte også ut retningen
framover for å bekjempe prob
lemene.

“Miljøbudsjettet”
Sentrumsregj eringen sammen
likriet meldingen med Nasjonal
budsjettet. På samme måte som

0
St.meld. nr. 8
Regjeri,,gen’ nj,v,poIiSkk
og nkel,. mlljotihtrnd

—

Ingen dramatikk
Har del vært uenigheter om
innholdet i Stortingsnmeldigen?
Nei, ikke meg bekjent. Det
ligger ingen dramatikk bak for
sinkelsen, lover Nordvik.
Skulle ikke dette være en
årlig evaluering?
Jo, men om det går
13 måneder, erjo det nesten et år,
sier Nordvik
For øvrig kan det tilføyes at
den forrige og foreløpige første
“rikets miljøtilstand” kom 28.
oktober 1999. Men andre ord er
det allerede gått 14 mäneder. I

—

—

—

Kommuner ikke i år.

—

Nasjonalbudsjettet tar for seg
regjeringens overordnede strategi
for økonomisk politikk og
utvikling, skulle Rikets miljøtil
stand vise opplegget f’or den øko
logiske politikken og utviklin
gen. Meldingen ble derf’or lansert

—

—

—

—

Husk å betale neste
års abonnement
Vi håper du har hatt et godt år
med Natur & miljø Bulletin
og regner med du vil lese oss
også til neste år.

mer leservennlig utseende,
med flere illustrasjoner og
bilder.

som er gått prøvd å få til et

I tillegg til å lete etter de
viktige sakene, har vii året

Vi håper også at du har lyst til
å følge oss neste år.

—

Godjul og godt nytt årfra N&M Bulletin!

Jernbaneverket
Vi utvikler det nasjonalejernbane
nettet for det2l. århundre og for
miljøvennlig transport
Jernbaneverket
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Atoinkraft under lupen i EU
Import av gass og atomkraftens stilling
er tema når EU diskuterer fremtidens
energipolitikk. Andelen fornybar energi
skal dobles.
N&M Bulletin
AUDUN GARBERG

EU-koinmisjonen har utgitt “To
wards a European strategy for
the security of energy supply”,
en “grønnbok” om fremtidens
energipolitikk. Slik åpner de for
en debatt som skal legge grunn
laget for EUs fremtidige energipolitikk.

innen sivil atomteknologi, for
å utvikle mer effektive atomreak
torer. Dessuten skal atomlbrsk
ningen virkel iggj øre fusjons
energi.
Slik jeg leser boken er den
både for og mot atomkraft, sier
(iunnar Olesen, koordinator
i International Network for Sus
tainable Energy.
Særlig motstridende er det
at kommisjonen vil uke forsk
ningen på fusjon, når det ikke er
sannsynlig slike reaktorer kom—

—

Ledende i atomteknologi
Gronnboken slår fast at EU må
beholde sin ledende posisjon

i*14J NORGES

NATURVERNFORBUND

Norges Naturvernforbund er landets største natur- og
miljovernorganisaf/on niedftlkeslag i alle Jjlker og rundt
150 lokallag. Norges Naturvernforbund har omlag
18 000 medlemmer Natur og Ungdom (NU) og Blekkulfer
forbundets selvstendige ungdomsomanisasjon og barn e
organisasjon. Organisasjonene ei’ demokratisk oppbygd og
har sine sentrale sekretariat i Oslo.

Medlemsregister-ansvarlig
Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom og Blekkulf
søker en medarbeider som skal ha ansvaret t’or medlems
registrene til de tre organisasjonene. Organisasjonene skal
innføre nytt datasystem for registrering og behandling av
medlemmer. Den vi søker vil bli en nøkkelperson i utvik
lingen og driften av dette systemet. Et tett samarbeid med
lokalt og sentralt nivå i organisasjonene blir en viktig del
av jobben. Den ansatte vil samarbeide med og være
arbe idsleder for en

mer de neste 50 årene. Når man
diskuterer forsyningssikkcrhet
de neste 20 årene har det ingen
mening å bruke mer penger på
fusjonsforskning.
Olesen er likevel fornøyd med
at grønnboka ikke er så ukritisk
til atomkraft som lekkasjer på
forhånd hadde tydet på. 1Jan har
liten tro på bygging av ny atom
kraft, men frykter dagens reak
torer får holde det gående i flere
år fremover. Mens Tyskland har
satt grensen for drift av atom
reaktorer ved 32 år, snakker man
i Frankrike om 40 år. Atomindus
trien ønsker på sin side a kjøre
franske og engelske reaktorer
i 60 år.
Flere gassrør
For å sikre fremtidens forsyning
av naturgass vil FU også bygge
nye gassrør fra blant annet det
Kaspiske hav.
Selv om man sier at energi
sparing og fornybar energi har
høy prioritet, så tror man ikke
tilstrekkelig på dem. Man føler
behov for å satse på både atom
kraft og gasskraft i tillegg. Det
synes vi selvfølgelig er dumt,
sier Olesen.

—

Fornybar energi
Fornybare
energikilder skal
i 2010 dekke 12 prosent av EUs
energiforbruk, mot 6 prosent
i dag. Unionens energiministre
sluttet seg til målet 5. desember,
men ville ikke gjøre det bin
dende. Ministrene ble også enige
om å innføre et sertifiserings
system for fornybar energi.
Vindkraft og biomasse blir
høyest prioritert de neste ti årene.
I tillegg skal solvarme, solceller
og små vannkraftverk bygges ut.
Målet er ikke urealistisk,
men det krever innsats fra lan
dene, spesielt for biomasse. I dag
går solcelleutviklingen fint, men
har ingen betydning for energi
balansen i 2010. Vindmøller går
også bedre enn forventet. Målet
er 40 000 MW i 2010, og uav
hengige vurderinger viser at man
kan nå 60 000, hvis utviklingen
dc siste årene fortsetter. Veksten i
bruk av biomasse har ikke vært
så kraftig som ventet. Hvis man
gir avgiftslette på bruk av bio
masse i bensin og diesel kan man
nd målene, sier Olesen. Lave olje
og gasspriser frem til 1998 har
gjort overgangen til biomasse
I
tregere enn ventet.
—

Norge er en sinke

Norge er ikke bare en sinke når
det gjelder klimaforhandlinger.
Også når det gjelder oppfhlging
av det internasjonale toppmøtet
om miljø og utvikling i Rio de
Janeiro i 1992, henger vi etter,
sier forskningsleder William
Latferty ved Prosus til nettstedet
agenda2 1 .no.
På toppmøtet i Rio satte statsledere fra 120 land en rekke mål
for å løse de globale miljø- og
Norske
utviklingsproblemene.
myndigheter er nå i ferd med å

forberede seg
til Rio + 10,
en ny inter
nasjonal kon
feranse i 2002
som vil ta for
seg det som
har
skjedd
Wilha,n Lafferty.
Rioetter
konferansen.
Det kan bli en lite flatterende
forestilling for Norge, hvis Pro
Sus’ vurderinger av den norske
I
innsatsen stemmer.
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Kamp om gen-materiale i Brasil
BRASILIA: De neste seks månedene kan
bli avgjørende for Brasils biologiske
mangfold.
N&M Bulletin
OLE P. PEDERSEN

Mens internasjonale selskaper
presser på for å få tilgang til det
genetiske materialet i l3rasils
enorme naturområder, jobber
Miljøverndepartement
landets
(MD) med en strategi for å følge
pp konvensjonen om biologisk
mangfold. I løpet av seks måne
der skal strategien være ferdig
behandlet i regjeringen.
Ledet an av Instituto Socio
ambiental (ESA) jobber miljøorg
anisasjonene i Brasil for å sikre
at den nye strategien får et fak
tisk innhold, og ikke bare blir en
festtale som legges bort med en
gang mens utnyttelsen av naturressursene får fortsette som før.
Men foreløpig kjemper de på
vikende front; MD kan være
i ferd med å miste kontrollen
over hvem som skal få lisenser til
å utnytte Brasils genetiske mater
iale.
Regjeringen vil at en komité
for biosikkerhet (CTNBi0) skal
overta ansvaret for alt som har
iied genmodifiserte organismer
å gjøre. CTNI3io har allerede
vært positive til firmaer som vil
utnytte de genetiske ressursene
kommersielt. ISA beskylder
CTNBio for å støtte seg på fir
maenes egne utredninger i spørs
mål om utvinning av genetiske

lPs
MARIO OSAVA

Panatal er 230.000 kvadratkilo
meter stort. Området strekker seg
fra Brasil og inn i I3olivia og
Paraguay, og består av en myri
ade småvann og elver som renner

ressurser, i stedet for a gjøre uav
hengige undersøkelser.
Kampanje mot CTNBio
For å hindre at miljømyndighet
ene mister kontrollen over gen
sakene, startet ISA og 14 andre
miljøorganisasjoner i høst en
kampanje for å øke det offentlige
søkelyset på saken.
MD forstår ikke konsekven
sen av mye som skjer. Alt som
har miljøeffekter bør lisensieres
av dem. Taper de kontrollen over
genmodifiseringen, er det første
steg til å tape alt. Det vil bety en
farlig framtid, sier Adriana
Ramos, koordinator for ISAs
arbeid med offentlig politikk, til
N&M Bulletin.
Det har allerede vært strid om
hvem som eier de genetiske res
sursene i Brasil. Ved et spesielt
dekret har regjeringen slått fast at
alle slike ressurser tilhører sta
ten. Dermed ble det satt bom for
en kontroversiell avtale der det
sveitsiske selskapet Novartis
skulle få ubegrenset adgang til
Brasils genressur.ser.
—

Skogsveier fører til hogst
Kampen om de genetiske ressur
sene og det biologiske mangfol
det henger også sammen med
veibyggingen i Amazonas. Trær
blir felt i en 50 kilometers radius

svært sakte på grunn av den
svake hellingen i landskapet.
FN-vedtaket styrker kampen
mot å utvide og legge om elvene
Paraguay og Parana. Planene er å
tå i gang skipsfart mellom soya
produserende områder i Brasil og
Buenos Aires. Mudring og om-

Hvert eneste årpå 1 90-tallet er det oppdaget hittil ukjente apa
arter i brasiianskArnazonas. Nå utarbeides en nasjonal strategi
for å bevare rnangfoldet. (Foto: Lars Lavold, Regnskogsfondet)
fra skogsveiene som bygges langt
inn i tidligere urørte områder.
De skogeierne som ikke bryr
seg om loven (50 prosent av en
hver skogeiendom må bevares),
risikerer få eller ingen reaksjoner.
ISA jobber for å få politisk
aksept for å kartlegge de gene
fiske ressursene og mangfoldet i
områder der urbefolkningen bor.
ISA peker på at det å beskytte ur
befolkningens territorier også
medfører at sårbare biotoper blir
beskyttet. Det store X ingu-reser
vatet er et slikt eksempel der sko
gen bevares inne i reservatet,
mens den hogges med full kraft
utenfor grensene.

Den brasilianske strategien
for biologisk mangfold blir an
takelig behandlet i regjeringen
rundt sommeren 2001.
Brasil er sett på som ett av
de landene som må levere løsnin
ger for å ta vare på mangfoldet.
Landet er kritisert for å ha mang
let det til nå. Politikerne er svært
opptatt av at det internasjonale
bildet av l3rasil skal bli bedre.
ISA prøver også å overbevise
politikere og andre om at den na
sjonale strategien for biodiver
sitet må inneholde noen mmi
mumskrav. Det blir en tøff jobb,
spår Ramos.
I

legging av elvene kommer til
å øke vannstrømmen og føre til at
våtmarkene begynner å tørke ut.
Dermed blir området funksjon
som ferskvannsreserve satt i fare,
advarer miljøvernere.

Pantanal like ved grensen mot
I3olivia.
I januar kommer IJNESCO
til å erklære Panatal som et av
128 naturområder som tilhører
verdensarven.
Vi håper at UNESCOs init
iativ tjener som et varselrop om
behovet for større investeringer i
vern og bærekraftig utvikling til
beste for lokalsamfunnene. sier
Alcides Fana i organisasjonen
økologi og handling.
I

—

—

Flere trusler
Området er også truet på andre
måter. Blant annet er det planer
om et kompleks av jern- og stålverker og en petrokjemisk fab
rikk i Corumha, en by i hjertet av
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Fornøyd med flygende gjetere
Først og fremst jerven
Vi jobber med en rapport om
tiltaket i øyeblikket, og har ikke
alle tall på bordet enda. Forelø
pig kan vi ikke vise til at vi har
mistet færre sauer enn i fjor, men
selve sankingen gikk veldig greit
unna. Dette er en fase hvor sau
ene er spesielt utsatt for rovd
og derfor vet vi at det er viktig
å gjennomføre sankingen så
raskt som mulig.
Det er først og fremst jerven
som gjør innhogg i saueflokkene
i Salangen, men også ørn er et
problem, ifølge Uthaug.
Vi har sett at sauekadavere
blir borte i løpet av tre dager. Det
virker som det er svært mye ørn
her oppe nå, sier han.

—

—

til å begynne med, men bøndene i Salangen i Troms vilfortsette å vokte sauene sine med
,notorisert hanggliger. (Foto: Morten Dokka, Troms Folkeblad)

Mange lo da bøndene i Salangen i Troms
kjøpte hangglider med motor for å passe
på sauene sine. Etter endt beitesesong er
imidlertid bøndene så fornøyd at de vil
fortsette med tiltaket.
N&M Bulletin
JENS P. TOLDNÆS

—

Dette har fungert veldig bra.

Slik sammenfatter leder i øvre
Salangen Saueavlslag, Tore Ut
haug, erfaringene med bruk av et
såkalt mikrofly i sauegjetingen.

Flyet skal uroe rovdyrene og bk
alisere sauene.
Bøndene kjøpte den motori
serte paraglideren i vår, men kom
ikke på vingene for i måneds
skiftet juli-august.
Pilotene våre har hatt behov
for en del flygetrening denne
første sesongen, derfor kom vi litt
sent i gang år, forteller Uthaug.
Totalt har de to pilotene vært
på vingene om lag 100 timer, og
det er spesielt under sauesankin
gen at tiltaket har vært effektivt.
—

130 dyr
Bøndene i øvre Salangen har om
lag 2000 dyr på beite. Til sam
men mistet de 130 av dyrene
i fjor. I år ser tallene ut til å bli
noenlunde de samme, men Ut
haug mener årets erfaringer med
mikrotly er så positive at tiltak
må fortsette.
Vi kjøpte flyet sel men
fikk 60 000 kroner i støtte til sel
ve driften fra Fylkesmannens
rovdyrutvalg. Vi håper selvsagt
at årets positive erfaringer vil
bidra til at myndighetene støtter
prosjektet videre. Etter tre år bur
de vi ha et godt grunnlag for
å konkludere hvorvidt dette er
lønnsomt, sier Uthaug.
—

Ka1irndirn
4. - 7. januar: Natur og
Ungdoms landsmøte på
Brandbu. Arr: Natur og
Ungdom, tlf: 23 32 74 00

19. - 22. april: Villmarksmessen 2001, Exporama på

Hellerudsletta. Arr: Game &
Conservation, tif: 66 77 60 90.

Arr: ERP Environment,
tlf: +44 1274 530409

5. - 6. april: Internasjonal

8. - 10. juni: Naturvernfor-

konferanse om bærekraftig
utvikling, Universitetet i
Manchester i England.

bundets landsmøte, Mandal.
Arr: Naturvernforbundet,
tif: 22 40 24 00.

21. - 22. juni: Internasjonal
konferanse om miljøvennlig
bedriftsledelse, Universitetet
i Nijmegen i Nederland.
Arr: ERP Environment,
tlf: + 44 1274 530409

