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Auda, Sauda!
Regjeringen har presentert
en utbyggingsplan som skal
‘legge til rette for ny kraft
produkjon uten omfattende
naturinngrep” Sauda.
Men naturvernerne er ikke
fornoyde.
Side 4

Varmere mot 2100
Utstippene av klimaodeLegg
ende gasser ma reduseres til
en brokdel av dagens niva hvs
vi skal ta klimaet i balanse,
ifølge svenske forskere.
Side 5
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AntaLL Lett-traktorer

dobLet.
Dype var i terrenget. Dette er
hva Naturvernforbundet frykter
blir resultatet av ukontrollert
kjorirrg med lett-traktorer.
iFoto: Krtasjok Kautokeino
Flellstyre)

Ikke heLt som andre
nasjonaLparker...
Danskene vil bruke lotto
penger til a etablere landets
første storre verneomrader.
Men hva som er nasjonalpark,
,r det stor uenighet om.
Side 7

Et gronnere Norge
Na skal Staten utnytte for
brukermakten sin! Ved a kreve
miljovennlige varer og tjen
ester, skal statlige virksom
heter omsider gjøre sitt for a
skape et gronnere Norge.
Side 8

Stadig f[ere kjøper lett-traktor for å kjøre i terrenget.
Men selv om enkelte kommuner har I.empet på
regel.verket, er det mye som tyder på at reglene for
stik kjøring kommer ti[ å bli strammet inn.
Side 3
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Surt drops Rødt og guLt Lys for norsk torsk
‘Tiden for de store vannkraft
utbyggingene er over”. Har du
hort det for?
En stolt Einar Steensnæs
kunne rett for paske presentere
stortingsproposisjonen om kraftutbyggingen i Sauda. Siden vi er
blitt lovet at de STORE vann
kraftutbyggingenes tid er forbi,
har energistatsrjden og hans
kumpaner na kokt sammen en
plan som skal kunne spises ratt
av alle som ikke kan telle kilo
wattimer.
En forsiktig og miljovennhig
opprusting og utbygging skal
det være snakk om denne gan
gen. Fossene skal fortsatt ha
noen synlige draper vann. Inn
grepene skal kunne gjøres om
hvis framtidens beslutnings
takere tar til fornuften. Og plan
ene kommer heller ikke til å
bremse lysten til først og fremst
å satse på virkelig miljøvennlig
og ren energi.
Vi er kommet fram til en
løsning som ligger i skjærings
punktet mellom mange hensyn,
kunne Steensnæs fortelle oss da
han slo fast at bade Lingvong og
Tengesdalsvassdragene na skal
ofres pa vannkraftens alter.
En “teknisk løsning som med
fører fa, synlige inngrep” er suk
kertoyet vi blir bedt om a svel
ge. Faktisk er løsningen så tek
nisk god at det ikke gjør noe om
det ikke blir særlig mye kraft ut
av planene. For det blir det ikke.
De opprinnelige kilowattimene
som kunne komme fra utbygg
ingen i Sauda er redusert til det
halve. Og Einar Steensnæs kan
forsikre om at denne utbygg
ingen ikke pa noen måte kom
mer til a redde Norge fra en ny
kraftkrise.
Så, herr statsrad, hva er det
egentlig dere holder pa med?
Ikke blir det arbeidsplasser. Ikke
blir det vern. Ikke blir det strøm.
Men brak blir det nok.
—

Norge driver viltedende markedsføring av torsk fra oppdrett og
såka[te sikre bestand, hevder WWF som advarer svenske for
brukere mot å kjøpe fisken.
I kjølvannet av torskekrisen i øs
tersjøen advarer WWF i Sverige
mot det de hevder er villedende
markedsføring av fisk fra sikre be
stander i Nordsjøen og Barents
havet.
Torskebestandene der er alt
annet enn sikre. Heller ikke opp
drettsfisk er redningen for villfis
ken. Oppdrettstorsk. Norges nye
—

flaggskip, øker etterspørselen pa
fôr og trykket pa de ville bestan
dene, hevder naturverndirektør
Lennart Nymann i WWF.
Han underbygger pastandene
med at Norge og Russland plan
legger a fiske 90 000 tonn mer
torsk enn det forskerne anbefa
ler. Fiskeoppdrett er heller ikke
løsningen når de ville bestandene

Krever Bondevik
på banen
Torsken i Barentshavet er nå utenfor
sikre biol.ogiske grenser. Samtidig får
enorme oI.jetankere passere praktisk talt
i fjæresteinene.
Bondevik ma na ta ansvaret,
mener Frode Pleym i Greenpeace.
Greenpeace krever tralfrie soner i
de viktigste oppvekstomradene for
torsk i Barentshavet, og Green
peace-skipet Esperanza har nå lagt
ut pa én maneds tur langs nor
skekysten og i Barentshavet.
Malet med turen er å konfrontere
—

problemfeltene rovfiske og olje
tankere pa en fredelig mate.
Flytting av tankerfarten 50 nau
tiske mil ut fra kysten er ett av
Greenpeace sine krav.
Den foreslatte flyttingen fra
fire til 12 nautsike mil vil hjelpe
lite ved en ulykke, sier Pleym.
—

Melding til abonnentene:
Hvis du har problemer med kundeindifikasjonen (KID-koden) på
fakturaen fra Natur & miljø Bulletin, ber vi deg om å registrere be
taLingen med meLding tiL mottaker i stedet for å taste KID-kode.
Oppgi navn og abonnementsnummer i meLdingen.
Vi beklager det bryderiet du

kollapser ettersom det gar med
fire kilo för for a produsere en kilo
fisk. Dette gar igjen ut over be
standene av sardin og blahvitting,
sier Ny-mann.
Torsk fra Barentshavet kom
mer derfor til å far merkingen
“rødt lys” i WWF5 konsument
guide, mens oppdrettstorsk far
gult.

Hva er
kvaLitetsturisme?
Det er bare utlandet som har
kva[itetsturister, i hvert faLl er
det bare der begrepet
eksisterer.
Miljøverndepartementet vil
vite hva kvalitetsturisme inne
bærer. Begrepet er mye brukt
i utlandet, men har til na vært
fraværende i Norge.
En ny rapport fra Vest
landsforskning viser at kvali
tetsturisme ikke er noe en
tydig begrep, men at verdier
som bærekraftig utvikling,
alternativ turisme, talegrenser
i natur og kultur, samt turisme
i vanskeligstilte regioner alle
er sentrale begrep. I rapporten
gar det fram at Sogn og Fjor
dane vil være et typisk omra
de for kvalitetsturisme i Norge.

Stadig fLere Lett-traktorer
Antallet små traktorer som brukes til, kjøring i terrenget er dob[et
siden i fjor. Norges Naturvernforbund er bekymret over utviklingen.

fakta

TONE MIKALSEN
Naiu & Miljo Butteiin

Naturvernforbundet i Hedmark
har innhentet tall fra Opp—
lyingsradet ler veitrafikken.
Mens det i 2001 fantes 2900
lett-traktorer er tallet na 5489.
økningen skyldes ikke
bare nysalg, men ogsa at vi har
tatt med flere kjoretoygrupper i
\ år All Terrain Vehicie-delini
sjon. Ilade moped og tung MC
med fire hjul er med i stati—stik—
ken, samt ,indre motorredskaper,
sier Pål llruhn i Opp-lysnings
radet for veitralikken. Han til—
løyer at vi her snakker om kjø
retøy med en egen\ ekt på under
500 kilo.
Arne Tronstad i Naturvern
forbundet i 1-ledmark sier at selv
om tallene fra i år og i fjor ikke
er helt sammenliknbare, er for
bundet bekymret over utvik
lingen.
Det er jo en veldig øk
ning, kommenterer Tronstad.

44
j
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SaLgsstatistikken for
for ALL Terrain VehicLes

.,,_.,,.,_,_.i,..,_.,

Tallene for 2001 i parentes

—

—

TROR BRENDE GRIPER INN
Tronstad mener kjøperne burde
få informasjon om hvor strenge
regler det er lor a bruke denne
typen kjøretøy, særlig siden
interessen for kjøretoyene er sti
gende.
Ved inn ielse av snø
scooterklubben i Stor-Fk dal i
l-ledmark ble det holdt visning
av denne type doninger. I tillegg
ser vi at slike kjoretoyene duk
ker opp i media, blant annet i
—

Autofil, sier Tronstad.

Jeg tror mange ikke vet
h or strenge regler det er i Norge
pa hvor man kan kjøre. De tror
de kjøper en rett til å ferdes fritt
ute i naturen. Men reglene kom
mer til a bli enda strengere, sier
Tronstad.
—

iFoto: Karasjok Kautokeino Fjelistyrel

VIL MOROKJØRING TIL LIVS
Tronstad trekker fram Vinj e
kommune som ett eksempel l’
en kommune som gjennom et
motorferdselsprosjektet selv be
stemmer regekerket. Denne
konimunen har nylig publisert
nye og liberale regler for motor—
ferdsel. liølge Tronstad apner
disse reglene for sakalt moro-

gjør at nestemann må kjøre
utenfor sporene. På denne maten
dannes vilter av spor som en
kelte steder i Finnmark er 100
meter brede.
Naturvernforbundet har tid
ligere uten hell bedt Finans
komiteen sette a penger på re
vidert statsbudsjett for a kart
legge barmarksskader.

kjøring i et 17 mil langt løype

nett. Børge Brende jubler ikke
over dette, og miljøvernstats
raden tror Ifølge Aftenposten at
de erfaringene de vil høste fra
prøvekommunene, er at det fort
satt er behov for et strengt, na
sjonalt regelverk
FINNMARK FORTSA1T VERST
Finnmark er fylket som topper
statistikken over antall lett—trak
torer. I fjor var tallet 1250, aret
før 752. Naturvernforbundet i
linnmark var tidlig ute og ad
varte mot konsekvensene av
slike kjøretøy. For pa tørt føre
slites humuslaget vekk, og der
det er fuktig, etterlater kjøre—
tøyene dype gjørmespor som

TIL BRUK I LANDBRUKET
Seksjonssjef Ingebrigt Sten
saas i Direktoratet for Naturfor
valtning, tror den mar-kante øk
ningen i lett-traktorer skyldes at
stadig flere anskaffer seg dem i
forbindelse med landbruks
næringen, og at bIk kjører pa
seterveiene eller pa sine egne
eiendommer.
Vi har ikke merket noen
økning i barmarksskader, men
et jo at dette er et problem pm
Finnmarksidda, sier han, og til
byer at man holder et visst opp
n med dette x ia fylkes—
mennene som rapporter om an
tallet.
—

Østfold 151 (64), Akershus 190
(73), Oslo 154 (54), Hedmark
170 (64),Oppland 148 (40). Bus
kerud 317 (104). Vestfold 57
(14), Telemark 212 (111)
Aust-Agder 302 (317), VestAgder 439 (2031, Rogaland 304
(145), Hordaland 140 (33),
Sogn og Fjordane 81)23). Møre
og Romsdal 143 (33), Sør -Trøn
delag 333 (111), Nord- Trønde
lag 312 (106), Nordland 426
(160). Troms 343 (152). Finn
mark 1250 (752)
Svalbard 17 (12)
KILDE: OPPLYSNINGSRADET FOR
VEITRAFIKK

HordaLand
størst økning
l-lorclaland er et fylke som har
hatt markant økning i antall
sma traktorer. Mens det i 2001
fantes 33 slike traktorer, er tal
let nå 140.
Saksbehandler Trond Aalstad
hos Fylkesmannens miljøvern
avdeling i Hordaland reagerer
pa den voldsomme økningen.
Han gar for tiden igjennom rap
porter om dispensasjoner for
barmarkskjøring i lylket, men
kan foreløpig ikke si noe om
hvorvidt økningen av kjoretov

har påvirket antall dispensa
sjoner eller ført til okt skade pa
naturen.
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Na ribbes
Sauda-naturen fra
fjell til flord, sier
leder Erik Solheim
—

Sauda ribbet
eLLer skånet?
-

i Naturvernforbundet.

Jeg mener for
slaget gir en god
balanse mellom
vernehensyn og
onsket om en viss
kraftutbygging,
sier olje-og ener
giminister Einar
Steensnæs
—

Regjeringen har presentert en utbyggingsptan som skal “legge til rette for ny kraftprodukJon uten omfattende na
turlnngrep’ I Sauda. iFoto: Jarle Lundet

Regjeringen forsøker å tekkes verneinteressene
ved å redusere de opprinnelige utbyggingsplanene
i Sauda, sier SVs varaordfører Bjørn Lian i Sauda.
Men Ute tyder på at naturvernerne er smigret over
Sauda-forslaget.
—

JORUNN GRAN
Natur & MiIio Butletin

Na ribbes Sauda—naturun fra
Ijell iii Ijord, sier leder Lrik Sol—
heim i Nturvernlorhundet.
Regjenngen har presentert en
utbyggingspian som skO ‘legge
til rette for ny kraItrodulsjon
uten omfattende nalurinngrep’
—

in erloringen og overforingen fra
hoclals\ assdraget er tatt ut
Linar Steensnæs viser til at for
slaget til opprustmngs- og
utviclelsesprosjektet i Sauda er
slik at annlallene kan tilbake—
op
føres td opprinnelig fritt ut 1
hvis noe i lriimtiden skulle for
andre seg.

UHOLDBART
IVIarige lo r e ni er at Stortinget
ikke vil dele Steensnas sitt syn
pa saken.
Regjeringens lorslag er
uholdbart og en seier for (le
gamle kraltroniantikerne. sier
SVs I lallgeii Lingeland, og lover

at hans part i vil jobbe for at for
slaget blir forbedret i Stortinget.
SVs betingelse er at ingen av de
i..irorte vemne ercliie fossene rores.
GOD BALANSE
I nergistaisrad Steemisnies under—
stieker likevel at Regjeringen stor
samlet bak innstillingen, og har
—

hap om bredt flertall for Regje
ringens forslag i Stortinget.
—jeg mener forslaget gir en god
balanse mellom vernehensyn og
ønsket Om en viss kiafiutbygging.
Men det er vel kjent at flere par
tier pa Stortinget ønsker å bygge
ut etter NVLs forslag. Noen øn
sker ogso mindre utbygging. Der—
1cr tror jeg Regjenngens forslag
stor seg godt, sier Steensnæs til
Natur & miljø Bulletin.
NATURØDELEGGING SOM
NØDARBEID
Norges Nat Urvemforhunds leder
mener Seni-erkkluringen ligger
lilhake like tom som fossene i
Sauda elter det utbyggings
forslaget som nå er lagt fram.
Sauda-planen er natur
odeleggi ng som nødarbeid. Dette
er en mørk dag for norsk natur
vern, sa leder Erik Solhem da
proposisjonen om Sauda ble lagt
I ram lo r paske.
Men vi i Naturvern—
forbundet gir ikke opp, vi xil
kjempe for a fa Lingvong og
Icngesdalsvassdragene ut av pla
nene. Disse perlene kan ikke
of res.
—

—

—

—

KAN TILBAKEFØRES
I samsvar med Norges vassdrags
og unetgiverk (N\l ) innstilling.
er Ltngvanesvesd:Nei. inges
(lal\s(fragel ylaldalselva og
Sagelva latt inn i utl)yggings
5 den akil1e Nordplanene. Men

—
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Mye varmere fram mot 2100
Utshppene av klimaodel.eggende gasser må reduseres til, en
brøkde[ av dagens nivå hvis vi skal få klimaet balanse,
ifølge svenske forskere.
Naturvardsx erket i Sverige og
lorskningspiogrammet SWI CLIM
har sani mc nliil let na kunnskapene
o n kliniaforoni fri nge r i boka 1 in
varmnare varld.
Si eflarier for de neste 100
arene er beskrevet, og menneskers
utslipp av Ide agasser i fOrbindelse
med bruk av fossile brensler som
kull, olje og gass er (len viktigste
pavirkininglaktoren.
Naturvarilsi erket og S\\LCLIM
papeker at det er vanskelig å for
utsi lranitidskliiiiaet, siden vi ikke
vet sikkert i hvilken grad ut
slippene av drivliusgasser kommer
til å forandre seg i Iramtida, Like
vel vet vi at klimaet pax rkes lang
somt, og i har enna ikke sett mer

Energikutt i OECD
OECD-Landene kan redusere
energlbruken med én tredel
innen 2010 ved å satse pa mer
energieffektive eLektriske appa
rater, iføLge det internasjonaLe
energibyraet IEA. I de 30 OECDlandene er datamaskiner, kjøLe
skap, kjøkkenmaskiner, tv-appa
rater og Liknende de energikrevende innretningene som
nest etter biler øker mest.
Ved a spare energi via ener
gi-effektivisering, viLLe ut
sLippene av kLimaodeLeggende
gasser minske tiLsvarende fjer
ning av 100 miLLioner biLer, meL
der nyhetsbyraet Reuters.
En studie gjennomført av IEA
antyder at 642 terawattimer
kunne spares og 322 miLLion
2 kunne kuttes innen
tonn CO
2010 hvis OECDs medLemsland
innfører tøffere standarder for
elektriske apparater innen 2005.
-

-

enn haR parten av den klitiiaef
lekten utshppene fram til i dag vil
ha, ifølge Idriattemne bak En x armore varld. For eksempel kommer
cii si om andel av (len CO-en vi
slipper ut i dag til å finnes i atmos—
v mcmi i flere tusen ar. L)erlor er
ikke (lei 0 bremse utsl;njleiie eller
stabilisere dem nok for a stanse
(len globale oppi om ingen. Ut—
slippene mo ned pa en brimkdel av
dagens niva.
Europa kan ifølge SWECLIM
vente seg en kmaft g opp arming
hvis utslippene fortselter a øke i
samme

takt som na. Og temp—

ematurøkningen kan fortset Le ogsa
etter
2100, samtidig som
baiim\ aene stiger.

Nordisk
hydrogen-satsning
Et stort nordisk prosjekt Nordic H2 Energy Foresight ble sparket i
gang før påske på Island.
16 selskaper og institusjoner deltar i det nordiske prosjektet, blant disse
Norsk Hydro. Målet er å få fram hvilke ressurser og kunnskaper Nor
den sitter inne med innenfor hydrogenteknologien.
Aktørene i Nordic H2 Energy Foresight understreker at hydrogenten
kologi er det mest lovende alternativet etterhvert som oljen får mindre
betydning enten på grunn av mindre oljeressurser, eller fordi bruken
reduseres av miljøhensyn. Prosjektet vil løfte fram hydrogen som en
viktig energibærer, hydrogenproduksjon ved spalting av vann og mu
lighetene for lagring av hydrogen og omdanning til elektrisitet.
-

-

-

Forsker:

Vanndamp gir drivhuseffekt

Na vet vi mer om hvordan vann opplører seg. takket va:re forskere
ved University College London (UCL). Beregninger ved UCL viser at
vanndamp stor for 60 prosent av drivhuseffekten.
vite hx ordon i om oppfører seg, er viktig for a forsto gh)bol
oppvarming og for at vi kan gjøre noe med dette. Bare ved bruk av
teorier om ki anter. elektrodytiomikl< og relativitel kan vi ha hap om
å forsto hvordams helt enkle inolek le r opplorer seg under forhold som
ikke kan arrangeres i et laboratorium, sier forskeren Oleg FoR inski
ilialge en pressemelding fra ilen britiske ,mnilmassoden.
—
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Danmark får nasjonaLparker
Danskene vil, bruke lottopenger til å etablere landets første større
verneområder. Men danske nasjonal.parker blir ikke helt som andre
nasjonalparker.
I Iva en nasj i in al park Spii is—
nialet (fiskuteres heftii. i Dan
mark etter at det klart at lan
kirste
det om noen ar fr
nasjonalparker Danmark har i
utgangspunktet sau av ijue milli—
oiier, og niyndighetene har i til
legg unnet ytterligere tjue mil
lioner lottokroner. Pengene skal
benyttes til et pilot prosjekt, hvor
rnalet er seks danske nasjo—
‘1alparker.
i ut
Dansker som har
landet, forbinder oftest en nasjo—
nalpark med ren og uberort
natur. Det er ogsa den delini—
sjonen som Danmarks Naturer

redning-i oren i og og WVV I hel
ler mot.

er

sine

reist

TENK ANNERLEDES!
Det danske Lriluftsridet mener
imidlertid at Danniark må tenke
annerledes nar det gjelder slike
verneornrader. I stedet for å
naturpark, bor
snakke
begrepet nasjonalpark speile
både natur— og kult urrnilj 0, og
man har lagt seg pi en linje hvor
ogsa produksjonslandskap og
bymiljø kan innga i IvirlKene.
Vi ma erkjenne at det
nærmest ikke finnes natur i
Danmark som ikke er kraftig pa—
om

en

—

virket av menneskehand
Bent Agerskov, som er formann
i Friluftsridet, til avisen Politi—
ken.

JENS P. TOLDNÆS

sier

PÅ LINJE MED REGJERINGEN
til ti li sradet, sotri blant an nei
hestar ax fiske— sykkel— frihilts
og gol fi rganisasjoner, har som
maI “Støtte og oppmuntre til
friluftsliv under hensy ntagem i til
natur og nuljo”. Radet bar lagt
seg pa linje med regjeringen i
nisjonalparksaken.
Milj øverntnitlist er Christian
Sehniidts valgsprak er at dans
kene “skal ba glede av naturen’.

Njiur & MiI
o Rulieiin
1

I å utrolig flott initiativ. Det
er na enda klarere at det er stort
ønske om nasjonalparkei’ hvor
(fet hade er plass til dyre— og
planteliv, samt rene rekreasjons—
aktivitet er, sier Sehi midt i en
pressemelding.
Det første nasjonalparkskil—
tet vil trolig dukke opp i Din
mark i 200b.

—

Naturvernforbundet, EU og miLjøpotitikken

Sykkeldorado

“Vi ser frem til atflerc i Vaiurvernfvrbundct
leser rapporten jor å tilcgnc seg kttnnskcip’

Debatt
(erieralsekretær lore Kilhingland
i Norges Nat urvenilorbund krit
iserer i Natur & Miljø hullet
I ranitiden i våre henders rapport
Noige, EU og miljopolitikken
Ripporten er en Lglig utredning,
god—
som er kvalitetssikret
kjent av FIVIIs lorsknings—
inst il utt Killingland pastar at
rapporten ikke skiller mellom
hva som er LUs politikk og hva
som skyldes andre internasjonale
prosesser. Dette direkte galt.
Det er riktig som Killingland
hevder at det var Montrealproto—
kollen som førte til reduksjon av
o:onnedbryt ende stolfer. Det
han ikke har latt med seg er at
I Us regelverk fra i B94 satte
strengere regler enn det som var
fastsatt i protokollen Da LU—re—
gelverket ble inkludert i LØS
matte Norge derfdr skjerpe sitt
regelverk.
in

og

er

1< illinglind sier videre at de
skjerpede kravene til luft— og
vannkvalitet som Norge na er
omfattet av, skyldes andre ting
enn \ art niedleniskap i LOS.
Men LUs drikkevanndirektiv
(95/83/liøL), soni har skjerpet
norsk vannforvaltning, er ikke
opprettet som følge av inter
lii.
Det sunme gjelder direktivet om
luftkvalitet (9b/)2/FF) fra 1Q%.
som stiller kra til l< ahtet pa luft
i byer, krav til rensing av utslipp,
osv Bare pa a gri.nsede omra—
der fins det internasjonale avta
ler som regulerer utslipp til luft.
Kilhi ngland mener o ens nlig at
Gotehorg—protokollen fra i (iQ9
nasjonale

prosesser

utenfor

skal ha æren for de skjerpede
norske luftreglene i kjolvannet
på hUs regelverk fra 1B9B. Som
Killingland selv sier Det er
viktig å skille mellom I U—regel—

verk og andre internasjonale
prosese r...
LU er i dag hoveddrivkraften
i utviklingen av norsk miljø—
fovgiving gjennom lX)S-avtalen
Mye ma imidlertid øjores pa
mil joomradet i liU, hvor re—in—
sknttene oppvemes av økte miljø—
omkostnitiger ved økonomisk
vekst, mer transport og okt for
bruk. Det er bred enighet i dag
om at I ØS—avtalen innebærer
demokratisk underskudd lor
Norge i utxaklmngen av felles lo
vetk. FIVH :‘ninir derlor at
Norge ma være mer akti i
hold til utviklingen i LjJs miljo—
politikk og at ‘.m ma bruke
mulighetene til å gå foran i
ut\ ikhingen av niljimpolitikken.
ar rapport viser at dette gjøres
i liten grad i dag.
1-hensikten med å lage rap
porten var a bkfra tml okt innsikt

Faksimiie.
Natur &

Jo, vi er med pa

a bestemnmmm

T’ mitti]
Buttetins
-

-

—

temanum
meromEU
09 mitjo
vern.

et

—

for

i hva LØS—samarbeidet betyr for
norsk rniljopolitikk og hvilke
muligheter Norge har for i on
i ut klingemi
en mer akti
av miljoogmvingen i LOS. Vi er
til at le re i Natur—
vernforbundet leser
lor a tilegne seg kunnskap.
rolle

frem

rapporten

Rasmus Reinvang utreder og
Arild Hermstad, daglig leder
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lzalende ren
15.-16.MAI
Bærekraftig byutvikling.
Nordisk forskningskonferanse
Sted: OsLo
Arr: Nordisk institutt for by
og regionsforskning.
www.nibr.no

De store skaL gå foran
Nå skat Staten utnytte forbrukermakten sin! Ved å kreve
mil.jøvennl.ige varer og tjenester, skal. stat[ige virksomheter
omsider gjøre sitt for å skape et grønnere Norge.
JORUNN GRAN
Natur & Miljo Bulletin

18.- 20.MAI
Samfttnnsplan]eggi ng
nokkeLen til bedre helse?
Sted: Trondheim
Arr: Forum for miljø og helse
TIf: 22 05 08 00
www.fmh.no

26.-27. MAI
MiLjofyrtarn-dagene 2003
Sted: Drammen
Arr: Lier kommune
og Drammen kommune
www.m i Lj ofyrtaa rn .n 0

len lorst oi I re iust skal t:tt en
slutte med a reise.
\‘i trenger engasjerte med
arbeidere og ledere 5003 gr lerant og viser at miljø er et p00riteri saisningsomrade, sa stats
rad liorge Brende i Miljir eitt—
depart ementet da prosjektet
(ronn stat nylig ble ulfet igang.
Brende hwkt Iorvaret kutt
i reisebudsjettet til fordel lor vi
de k(rnk’r,tnser, som et godt ek
setupel til etteriolgelse. og 00cr
bruk av elektronisk utvekshng
av inforintr-jon blir ikt g :1 re
tlusere itiljølielastningeis fra
statlige vi rkso inbet er. i tillegg
komme r el k’kt iv e nergibruk og
okt avlallsgjenvi ilning. Noe som
tyder pi il det muligens kan bli
en mørke re opplevelse
statlige lgg nattestici heretter...
I )et er pa boy ti cl at st at en
g.ir IOi,Itt som et godt eksenspel
bade n-ar det gjelder ressursl,ittk,
ut i ipp og av] :sllshandtering, sier
fdgradgiver Marte 0. l<:tt ilseii i
\ot’ges N,stulverislorl3und.
.

—
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REDAKTØR:
Jorunn Gran Til. 22 40 24 26

Lyset er pa ingen er hjemme? Slik er det nødvendigvis ikke lenger i statlige bygg etter
at prosjektet Grønn stat bte puffet i garrg av statsrad Berge Brende. Men Litt lys de
ogsa nattestid.
offentlige trappene skal det tydeligvis likevel være
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enn han gjordc for 27 år sidan. Det er godt gjort.
LEDER I BERGENS TIDENDE
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