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Noe mii gjøres med avgifts
nivaet i dette landet.
Det lyder kjent, men denne
gangen gjelder det ikke de frykt
elig dyre drikke- og roykevarene,
det gjelder den fryktelig billige
strømmen. Og det er ikke Carl I.
Hagen som snakker, men den
sunne fornuften.
Vi skal ikke gjøre noe forsøk pa
a regne ut hva en mange ganger
hoyere stromavgift ville bety for
den jevne husholdning. Men vil
likevel antyde at mange av oss
ville ville klare oss helt utmerket
med et lavere strøm-forbruk.
Hvis du sporer en moralsk pe
kefinger na, har vi følgende klare
melding: Millioner av europeere
kan ikke ta feil. Millioner av eu
ropeere skrur av lyset i de rom
mene de ikke bruker. Millioner
av europeere bruker tofler innen
dørs. Millioner av europeere kla
rer å navigere utendørs uten
støtte av 100 prosent opplyste
offentlige bygninger døgnet
rundt.
Vi tor pasta at 4,5 millioner
barfotte nordmenn iført boxer
shorts og t-skjorte i sine vinter
oppvarmede og rikelig belyste
stuer tar feil. Vi tør pasta at 4,5
millioner barfotte nordmenn ville
ha godt av a investere i totler,
stillongs og ulltroye. Vi tor pasta
at 4,5 millioner ikke lenger bar
fotte nordmenn ville finne ut at
det gar an a justere innendørstemperaturen noen grader.
Men vi tor ikke pasta at 4,5
millioner stromsparende nord
menn kommer til a juble nar
stromregningen ikke blir lavere.
Fordi noen endelig har gjort noe
med avgiftsnivaet i dette landet.
Fordi noen har forstatt at økte
avgifter ikke behover a være en
generell statlig inntektskilde. Og
derfor er hele stromavgiften i
framtiden øremerket ny fornybar
energi.
-

Hydrogen-Løft i EU
Neste sommer planlegger en ekspertgruppe i EU å legge fram
en strategi for utvikling av brensel.cel.[e-teknologi.
Minst 120 millioner euro (865
mill. NOK) er prishappen pa et
forskningsprogram som skal
gjennomføres i EU mellom 2003
og 2006.
EU-kommissær Lyola de Pala
cio sier ifølge avisa Die Welt at

hun haper at denne teknologioffensiven kan føre til at bruken
av fossile brensler reduseres med
20 prosent innen 2020.
Hydrogenteknologi gar for a
være selve monstereksempelet

pä miljovennlig energi. Prin
sippene i brensecelle-teknologi
en er veldig forenklet frigjoring
av energi nar hydrogen og oksy
gen reagerer med hverandre
under kontrollerte forhold.
AvfaLlsproduktet er vanndamp.
Forsker Gerd Eisenbeiss, tysk
medlem i den europeiske ekspertgruppen, sier det er mange usi
kre momenter i hydrogen
forskingen. Bare pa det tyske
forskningssenteret JOlich jobber

VeLdedig resirkuLering
Hvor mange kasserte mobil.te[efoner har
din hushol.dning liggende i skuffen?
Sannsynligvis flere enn dere i utgangs
punktet trodde.
Kasserte mobiltelefoner er uøns
ket i forbrenningsanLegg og pa
soppc1fyllinger. Amerikanske for
brukere har na flere muligheter
til a gi den kasserte telefonen en
verdig avslutning, enten ved a
overlate den til en ideell orga
nisasjon, til u-landsarbeid eller
ved à levere telefonene til miljø
sanering.
Collective Good mc. i Atlanta
har en rinsamlingsaksjon for
mobiltelefoner og sier at én kas
seil telefon kan gi mat til én Per
son i én maned.
USA har 128 millioner mobil
telefon-brukere, som gjennom
snittllg skifter telefonene ut hver
18. maned. Miljøforsknings
gruppen INFORM mc. har regnet
ut at 130 millioner mobiltelefoner
med en samlet vekt pa om lag 65
000 tonn kommer til a bli pen
sjonert artig innen 2005 i USA,.
Det er dermed stor fare for utslipp

av miljoskadelige og helse
skadelige, motstandsdyktige kje
mikalier, ifølge nyhetsbyraet Re
uters.
I Norge har Elektronikkretur
ansvar for miljovennlig handtering
av brukte mobiltelefoner. Hvis du
bare husker a levere telefonen pa

Rein dødsfeLLe
Høsten er tid for dyretragedier på Svalbard. Tonnevis med fiskerdskap
skaper store l.ide[ser,ikke minst for vilireinen. Fiskerinæringen virker
lite interessert i problemet.

150 forskere pa et forsoksprosjekt
med brenselceller. I tillegg ar
beider 50 forskere i det tyske
forskningssenteret for luttfart og
romfart og i Fraunhofer-institut
tet for miljø- og energiteknikk
med brenselcelleteknologi.
Bilprodusentene Daimler
Chrysler og BMW planlegger na
serieproduksjon av hydrogenbi
ler.

Pa Svalbard er det så popul:uri å
plukke siippel at (lei er vellie
lister Nu ti I ] k i 1.0 n.ye a i’hy en
for a la vare med pa de ar lige

Sammen
om protest

ner det ikke. og Høsten er dyre
i ragedienes tid. Da vikler brun—
stige reinshukker seg inn i ilancl—
die\ ni. garn— og tralrester og
lick:r en vond død. Forstebetjent

JENS P. TOLDNÆS
Natur & Miiio Buiietin

ekspedisjonene’ Li ku el mon-

Norges Naturvernforbund,
Næringslivets Hovedorganisa
sjon (NHO) og Prosessindu
striens Landsforening (PIL) gar
sammen om a protestere mot
Regjeringens forslag om a
legge avgift pa utslipp fra av
fallsforbrenning i stedet for av
gift pa mengde avfall til for
bren ni ng.
I et brev til stortingets
finanskomité, sier de tre orga
nisasjonene at de er positive
til en avgift pa behandling av
soppel som ikke gjenvinnes,
men organisasjonene mener
forslaget om a legge avgift pa
utslipp fra forbrenningsanlegg
ikke er tilstrekkelig forberedt.
Naturvernforbundet, NHO
og PIL mener den nye avgif
ten ikke vil gi gode nok miljøresultater, blant annet fordi
den ikke stimulerer til avfalls
reduksjon, økt ombruk og
gjenvinning.

Arild Ly ss:ind hos Sysselmannen
har funnet flere dode rein i hiit.
Dt-ver.’e er ikke dette en
kelttilftller Nylig l:mt vi. fire
(fl tral:e-.t ved l’ree
mansundet. I )yreiie hadde helt
ty delig kjempet s oldsonu for a
komme los, men til Ingen nytte.

bukker i

Det er langt i fra noe hyggelig
h ni.

Syl’i, ste

VANSKELIG Å ETIERFORSKE
Ly s-arid tror bnuv-tige hukker er
flest

Uts:i(t.

I )et kan virke som om en
bukk sm har rotet seg inn i noe
fungerer som en magnet pa de
indre. De ser at den er s\ ekket
øg vil bort a briske seg. Det blir
ofte dlere ulykke. sier Ly ssand.
l’lvert ar dris er det inn store
mengder soppel til Svalbard. Og
sa lenge kildene ikke blir stop
pet vil det bare komme mer.
mener Lyssand. Og det er først
i g fre rnsi skrot fra fiske fl aten
som er det største prøblentei for
villreinen. En del iv fiske
rt-dskapen er kommei pa avVeie.
nies en god del trolig bare blir
—

kastet. Ifølge [.yssand er det van
skelig å finne ut hvor redskapen

kommer fra.
—Dette er vanskelige saker a
ett cr1 oiske I )e store mengdene
liskeredskap er ikke merket.

Redskapen kan st anirne fra
mange land, og kan i tillegg ha
ligget i sjøen i an-vis, sier han.

MODERNE ARKEOLOGI
Nat urvernradgiver Sy nnove
Lunde hos Syelmannen etterlyser en innsan fra liskerinier
Ingen for a fa bukt med søppel—
Pi iblemet.
Jeg kan ikke se at na
ringen li ar gjort noe for i
kun nne problemet til li s. Det er

soppeLsekker

—

heller kke bare reimten som blir
rirninet. Soppel skader sel, is

bjom, fugl øg rev stort sett hele
l.iunaen pa Svalh.itd, sier hun.
At ting bare forsvinner i havet
viser seg ogsa ofte å være feil.
lfolge Lunde viser (le arlige opp—
rydlmngsdugnadene at veldig
-

mny (‘av dlagens tungt ned—

For to ar siden .ix slorte Natur
ernforhundet i Vest eral en at
den norske fiskefi.ite arlig dum—
per 000 000 sekker av fall i
sjoen hs ert ar. I tillegg kommer
all redskapen som H irsvinner
Det er en tragedie at ikke
næringen selv ser at de skiter i
eget. ren, sa leder i Natur
ernforbundei i Vesteralen de n

gang.

Daværenede I ormnann i Nor
ges Fiskarlag Oddmund Bye, k.i
rakteriserte situasjonen soi:s
“ikke bra” og lovet a se pR
saken. To ar senere er (fet ikke
mye som tyder at Norges I iskar—
lag tar problematikken alvorlig.
Jeg kjenner ikke til (lette,
men vi skal se pa saken, sier na—
værende leder Reidar Nilsen.
—
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Anker “tviLsomme”
barmarksdispensajoner
Kautokeino kommune har åpnet for at jegerne kan kjøre rundt i
terrenget å [oka[isere elg. Nå ankerNorges Naturvernforbund flere
dispensasjoner jegerne har fått fra Kautokeino kommune.
Det var i vinter Natur & miljø
Bulletin første gang skrev om
prblernatikk knyttet til lett-trak
torer. Tall som Naturvernforbundet hadde innhentet viste
at det fantes 2900 lett-traktorer
i Norge, og det var en fordobling
fra 1998. Kjøretoyene etterlater
seg dype gjørmespor, og når det
er luktig må nesternann kjøre
utenfor disse sporene. På den
måten dannes vi! ter av spor som
er nesten 100 meter brede.
Kautokeino kommune har
denne høsten innvilget 37 disp
ensasjoner for transport av ut
styr i forbindelse med elgj akt, og
noen har til og med fått innvil
get “rundloype”.
En av dispensasjonene
gjelder kjøring med opptil åtte
lett-traktorer. Kun ett jaktiag har
levert søknad der kj øretraseene
—

TONE MIKALSEN
Natur & Mitjo Bulletin

mulert. Kommunen åpner for at
jakilaget kan kjøre rundt på Bas
tevarri et fjell som strekker seg
over en mil, for å lete etter elg.
En slik jaktiorm er i strid med
viltioven, som blant annet sier
at det er forbudt å lokalisere viE.
med motorkjoretøy og forbudt
å løse skudd fra kjøretøy, påpe
kerElgvin.
Men dere har ikke bevi.s for
at elgjegt’rne løsner skudd fra leU
traktorer?
-

er inntegnet på kartet. Vi mener
forskriftene ikke hjemler for så
omfattende dispensasjoner når
det er snakk om frakt av utstyr
til leir, sier fylkesleder i Norges
Naturvernforbund, Dag T. Elgvin.

—

I STRID MED LOVEN?
Ett av aktlagene har fått tillatelse
til at fire lett-traktorer kan frak
te utstyret deres fram til leirplass.
Det kan de gjøre i over to må
neder. Tillatelsene viser ikke
hvor lei rplassen skal være, og
kjørerutene er ikke spesilisert.
Slike tillatelser er i strid
mccl forskriften om å redusere
“ferdselen til et minimumsnivå”.
Kjorerutene er veldig åpent for—

Nei, og det er derfor vi

angriper kommunen og ikke je
gerne, sier Eigvin.
BREDERE ENN KARTET
Kautokeino kommune har gitt
200 dispensasjoner for kulturbasert høsting i år. I en av dis
pensasjopne kan en benytte
seg av opptil 16 traseer, og

mange av dipensasjonene gjel
der for hele fire måneder.
Saksbchandler i naturfon’alt
ningen i Kautokeino kommune,
Inga Julie Buljo, sier at årsaken
til at jaktlag slipper å tegne inn
kjøretraseer på kartet nr de
søker dispensasjon, er at det tek
nisk ikke lar seg gjøre.
Traseene blir bredere enn
kartet. Derfor ber vi de heller beskrive trasene med ord.
Hvorfor slipper søkerne å
angi leirplass?
Før krevde Statskog at de
anga leirplass i søknaden, men
det har søkerne sluppet i år. År
saken til at det må Statskog svare
på, sier Buljo.
Statskog sier til Natur &
miljø Bulletin at de ikke lenger
vil legge noe føringer på den
kommunale saksbehandlingen.
—

—

Posten kan tape miLLioner
Hele 36 prosent av innbyggerne i Bergen har reservert seg mot
uadressert reklame i postkassen. Ytterligere 22 prosent kan tenke seg
å gjøre det samme. Rek[amestoppen kan gi Posten mi[liontap.
TONE MIKALSEN
Natur & Miljo Butletin

Naturvemforbundet i Hordaland
startet sist vinter kampanjen “Fei
for egen dør”. Lovendring førte
neri’ilig til at Posten var nødt til
å respektere alle som tydelig
viste at de ikke ønsket å motta
reklame, og ifølge Tom 5. Tomren i Naturvernforbundet, har
kampanjen fort til opp
siktsvekkende bra resultater. 35
prosent har reservert seg mot re
klame, og ytterligere 22 prosent
har planer om å gjøre det.
Dette er for øvrig tall Natur
vernforbundet har hentet fra en
oponionsundersøkelse, da Pos
ten selv ikke ville ut med tallene
av konkurransehensyn.

F[ere tar bussen etter at enhetstakst-sone bI.e innført i Drammen. Nå viser statistik
ken at bussetskapet har hatt en økning på 12 prosent.
TONE MIKALSEN
Natur & Mitjo Buttetin

For to år siden lagde Buskerud
fylkeskommune en kollektivplan
som hadde 30 prosent vekst i
antall busspassajerer innen fire
som mål. Nå viser statistikken
at busselskapet har hatt 12 pro
sent økning allerede i løpet av
ett år.
Vr strategi har vært en
klere rutetilbud og enklere pri
—

14

ser, sier Runar Stustad i Buske
md Fylkekommune.
Stustad mener likevel ikke at
pris er viktigere enn flere avganger.
Vi har en god frekvens i
Drammen med avganger hvert
kvarter. Vi fant ut at det var mer
å hente på å tilby folk en enklere
pris 20 kroner på alle strek
ninger, sier Stustad
Han tilfoyer at den enkle pri
sen riktignok ikke har vært gun
—

-

stig for alle.
Det har nok blitt dyrere å
reise for folk på korte strek
ninger, og billigere for de som
skal kjøre langt med buss.
I tillegg til å innføre billett til
20 kroner, fjernet Drammen
kommune en parkeringsplass
midt i sentrum.
Da delte vi samtidig ut
verdikort til buss til bilistene,
sier Stustad.
Hva skal dere gjøri’frani
—

—

—

overfor å kapre endaficre busspassasjerer?
Vi kommer til å sy sam
men enkelte ruter, slik at ikke
folk trenger å bytte buss så ofte,
sier han.

—

MILLIARDOMSETNING
Posten Norge omsatte i 2001 for
eirka 2,2 milliarder innen ad
essert. og uadressert reklame. To
talt sett er postreklame et mar
ked i vekst, ifølge pressesjefen.
Vi taper foreløpig ikke
penger. Stadig flere annonsører
foretrekker postreklame utfra ef
fekten kanalen har, sier Xavier.
Paradoksalt nok har Posten
eksempel på at en organisasjon
bruker postreklame for å opp
fordre til reservasjon mot nett
opp postreklame.
Har dere forståelse for at
forbrukerne ønsker a reservere seg
mot postrekI ame av miljøhensyn?
—

FÆRRE ARBEIDSPLASSER?
Pressesjef Marian Xavier i Pos
ten sier at dersom stadig flere
reserverer seg mot reklame, får
det dramatiske konsekvenser for
Posten som har betydelige inn
tekter fra å bære ut all reklamen.
Reklamestopp er veldig
uheldig for oss. Vi har det tøft
for tiden, og reduserte inntekter
får konsekvenser som færre ar—

Enhetssone-takst ga flere busspassasjerer

beidsplasser, sier Xavier.
Hvor mye penger 58 prosent
av reklameinntektene utgjør, vil
ikke Posten gå ut med.
Ifølge Postens pressesjel fører
også stans av reklame i postkasser til en uheldig konkur
ransevridning.
Andre firma legger innstikk i aviser, eller sørger for at
reklamen havner på dønriatta dl.
Disse firmaene blir ikke rammet
av reservasjonsordningen, sier
Xavier.

—

kurransevrtdntng, som kan fa dramtiske konsekvenser pa sikt. Foto: Kristian Jahret

Vi anbefaler vare kunder
så langt det er mulig å bruke
gjenvunnet papir. Trevirke erjo
en fornybar ressurs. Vi har et
godt eksempel fra Hundai
Norge. De fikk garanti for at alt
—

papir brukt til hovedbrosjyren
deres kom fra en skogplantasje.
sier Xavier til Natur & miljø Bul
letin.

Jernbaneverket

—

FLERE BYER KOMMER E1TER
Enhetssone-taksten har spredt
seg til de andre kommunene i
Drammen-området. Også Oslo
har et system med enhetstakst.

PORSGRUNN KOMMUNE

NATUR & MIUO
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Norges
radgivniiigsseiskap
innemilor undkrmlt. Kjeller Vind—
teknikk AS.
I.ovforslaiet med mai nei at ti
proent av energien i USI\ skal
konune fra tornybare kilder in—
ne il 2020 kan sik re en vesent
lig skat le rabat t or etablering av
indlinøller i USA. Danske vind—
iio le i ri IL 1uiet 0 er far i rolig ni il—
1 iarcfordrer fra USA, skriver Jyl
laridspost en.
\indnøllepnxftiseittene Ves—
tas, Nti(.-Mieon og lionus Ener—
gy to tor til sammen mer enn
bO l)m’ifl aV vindnioliene pa
det amerikanske markedet i fjor
USAi’ mai høres .iboIutt
eilistisk ut sier Finn N>
hammer. som er radgiver i et ax
-

—

-

I morpliktende tiltak etter Kyoto—
pmtokollens første lorpliktelses—
periode utgar i 2012, stod pa
t at sr,id Brendes onskelist e tør
konferansen startet. I lan viste til
I urinene om klirn:iendri nge r av
det internasjonale khmapanelet
(IPCC). lirende ville ha en mer
anibissis itlobil kliiiaavtale med
strengere og mer omfattende ut
slippdorpliktelser etter 201 2
\‘len ifølge nyhetsbyret Ro
zau ligger I r: min to i den inter
nasjonale kl i maavtalen i an gt
fram i tid. Diskusjonen oni be
grensning a utslipp i velstaende

-

FIYDROGEN SENTRALT

l-jvis vi retter blikket mot andre
land, \ et vi at 13 pront mr
elektrisiteten i Danmark ko in—
mer tra vindenergi.
Danskei te I tar salt seg som
mai 3 ni 40—50 prosent innen ar
2030. Sett i et teknisk perspek
tiv er nok dette oppunder hva
si en er mniksimal t n ml g l fa til
hw reguleringsproblemene mel
der seg, inenir Nyh:immer.
ridk i, ml mo ha en eni
for ligringsinulighet eller ha et
vcst samspill med andre kraftkilder, ellers ville det i perioder
—

—

utr ild ingsland ble bestemt av
vist, blant annet av vertsiandet
India ed st arten av komile
ransen.
MISNØYE

Itorge Itrende understreket da
New Dehli—kon I eransen start ei
at den norske himlclningen var at
hode USA og utviklingslandene
matte o:mtLmttes av avtalen, ned
tanke ii disSe landenes store ut
slipp og sterke utslippsr ekst.
Mcmi ifolge n)hetsbyraet II’S,
ga amerikanernes drhincller
t- larlan Vi it si m alle rede etter fa
dager i Nerr Delli ritt rkk for ml
USA ville lurt set le med å gå sin
egen vei.

han kunne bli rimelig mørkt og
kaldt, napeker Nvbanimar.
I sI ike t heller kan hvd
rogen spille en sentral rolle som
ligriiigsmediurn i frimt iden.
Mcd km mirensjoiiell teknikk, der
iiidkralt er i samspill med
itotnkr,ilt og kullkr:ift, vil det
ære problematisk med for stort
bidrag av i inclkral t. regulere
energiproduksjonen er atskillig
lettere sairtmen med vannkrafi,
det er nesten bare 3 skru av og
pa en bryter, sier Nyhanimiier.
—

USA KAN FORSYNE ALLE
1k ilge Nyleimnie r har US 1 teo—

etisk sett nok vind til a lors) ne
ille amerLkinen le med st rom I ra

Vi koninier til a oppleve
kimt et rofile konsekvenser for
omrader som er sarhare for
klmiaendringer hvis ikke USA
og indre rike land reduserer ut
slippene sine kraftig og bidrar
med økonomisk støtte til or ergang til ren teknologi i landene
i sør, i ar I :nends øl ibe Fordi sin
klare eie iclnig i ilhake til imneri—
karmermie.
—

PENGER

Ogsa Vi aller-I lunter i Klima
korivensjonens sekratariat gikk
etter en ukes forhandlinger hardt
ut imiot USA:
Med digetis politikk i
U A kan vi ikke ni 1<) (il o-nm i
—

I )ette er nok

—

en stor ut

pa som
et teoretisk eksempel. Det kan
fort bli kostb in oi \ iii cl mol ler
har ogsa negative mi Ijokonse
kvenser. don t annet i il det Le
kuntie gi en stor visuell foru
rensning. Man mi ogsa regne
med I å ta i biuk cii trailer som er
de li nert sOm uhe ro rt.
Norge er nar bundre prosent
lorsynt med fornyhar energi jvi
grunn ar vannkraften.
Mcmi nar vi kommer til
ny-forn) bir har i i fortsatt niy e
9 ga pa. Malet er 10 fl h innen_
20)0. Ar dietle skal 3 TVi li rære
vindkraht itolge en stortiFigs—
melding fra Idtijø sier linn N
fordring og

er nie r a se

-

—

—

lene, sa Vi iller-liunter til

fl)

—

VILLREINEN MÅ BESKYTTES
Me:i mi Snoheiiii skal tas i bruk

har avgitt en erklæ
om økonomisk støtte til
som

som

en

krig mellont DNT
organ sas 10 nerte

andre

eller \V’rVI ‘-Norge. De tre orga
amiisasjomiemie har skrevet lirev til
ni il in e ren iin i st er liorge fire ide,
dfer de tar til orde for at pIttiemie

ønsker (‘il ut mednimmg

jonalpirk. De benekter ikke at
Snoliemni har kultrtrhistorisk og
mrkiiektonm sk i erdi, men mener
at opprettboldelse av veien I ra
Iljerkimi til Sin il mci ni er spesm elt
negatir t med hctmsyn til idl—

uti iklingslandene som skal bidra
til uti ikling av blant, annet reflere eneigikilder.
I lvis Russland som forventet
godkjenne r Kyoto—protolsollei i
fleste oniiier, vil a talen for
nielt le i kraft sent pa høsten
2003. M,det som ble satt dii av
talen ble forhandlet fram, var at
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stod for minst 55 prosent av in

VIL VURDERE
l’)NT og S\ erre Lci’sen har brvnt

dustril ancfeties CO utslipp i
090 skulle godkjenne avtalen.

seg pi natri !ie rn konflikt ei Imir,
1 symi
og mimisker mkke at tdm’skjell
i Smmimheitn—sakemi skal treinstilles

iditeim.

Denne art cmi som Norge har
ikt mg ansi ar or erfor, [ar st a
dig mer oppst\ kkede og inti—
ier re de le i cmliii r.mde r i SørNorge.
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Norge er for ovrg ett ar lan
iing

skyteleltet htst orie og egentlig
skulle hytta re es. N:i mmsker
i ni idle tid Den Norske TürisL—
forenmg (DNT) 3 utrede ny bruk
av hytta.
Smiobeim har t ilbrakt 50
ar i niollpose. Den er sann sett
nærmest hevirtiigsr erdig. men
mo nok rest ittreres betydelig
dersom den skil tas i bruk, sier
Si erre I lise ri i I )N r.

for drift cv Snolienn som ur
isihytte vil vare i st reI nied i er
nebest erimineisene for den nye
Dovref ell—Stmnndilsljella nas—

hetsbyraet. Reuters.
dene

I uristl lyt t .i Sin ihei iii ble kjøpt av
ho rsr tre t pa le ro lit alle t i høi—
bindelse mccl oppret t elsemi av
skytefeltet pi I ljerktttn. Na er

kvensene.
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av konse

ikke om

vi

har

rad til dette eiig,mmig, og jeg synes
0 det er litt art at vi ikke kan

foreta cmi lsonsekvensmtmalyse iv
hr a dci vil si bor natitren gene
relt og v)llremnen spesielt dersom
vi skulle gjennoppta driften pa

Snølieiin
I Ivcm didtl Jdr ta en slik ni
rmcln imig?
Det ønsker DNT i gjøre
i fl ii i ro i i Is on t akt e fag—
sel i
miljoene i Norge.
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Veterinærinstituttet har pavist
Gyrodactyius salaris pa Laksunger
i elvene Halsanelva og Hest
daLselva i Vefsn kommune, Nord
Land. Laksungene ble fanget i de
to elvene august i ar. G. saLaris
ble pavist pa 31 av 32 laksunger

fra HaLsaneLva. AntaLl parasitter
per laksunge varierte fra 1 til mer
enn 1000. Mange av Laksungene
bar preg av a ha hatt infeksjon i
lengre tid. BLant 36 Laksunger fra
[lestdaLse[va bLe

A-BLAD

ET[ERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING RETURADRESSE:
NATUR & MIUØ BULLETIN. BOKS 342 SENTRUM. 0101 OSLO

KjempemotLe forsyner
15 000 husstander

k a i en dere n

Det går absol.utt an å tenke stort om vind. Verdens største
vindmø[[e er 120 meter høy og står i Magdeburg i Tysk[and.

23.OKT-21.NOV
COP 8

Klimaforhandlinger
Sted: India
Arr: ENs klimakonvensjon

JORUNN GRAN
NOur &

Miljø Bulletin

Direkte vakkert er det kanskje
ikke. Med mindre du faktisk
lar deg rive med av en betong
installasjon som rager 120 meter
i været, mccl 52 meter lange
armer.
Men imponerende er det når
n eneste vind mølle kan produ
sere opptil 4,5 megavatt strøm.
I Tyskland rekker dette til 15
000 husstander, og fram til nå
har ingen vsndmøller klart mer
enn halvparten av dette. Til
sammenlikning, vil vindmøllene
på Smøla produsere 2 megawatt
hver.
-

31. OKTOBER 1. NOVEMBER
-

Emba[lasjedagene 2002
Sted: Liliestrøm
Arr: Den norske emballasje
forening

28.NOVEMBER-1. DESEMBER
Globaliseringskonferansen 2002
Sted: Folkets Hus, Oslo
www.attac.no/konferanse

5.

-

7. FEBRUAR

NEF-dagene 2003, nærinsmiddel-,
embatlering- og fiskeforedlings
industriens messe.
Sted: Norges Varemesse, OsLo
www.messe.no
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IKE LETT Å SETTE OPP
Særlig enkelt er det ifølge avisa
Die Welt ikke a sette opp en
mølle av dette slaget. Du må
være forberedt på sohde trans
portprohlerner idet du bestiller
en av Enereons imponerende in
stallasjoner. Vannveien viste seg
å være beste løsning for Magde
burg-molleri. Og fem mil pa spe
sialhygde lastebiler til slutt.
Det er ikke noe spesielt nytt
med kjempemollen fra Enercon.
Ett tårn, tre rotorhiader og en
dynamo er fortsatt hva det drei
er seg om. Men en vekt på 440
tonn gjør både bygging og mon
tering til en gigantutfording.
Dette til tross for at de enkelte

Ren energi praksis. Verdens største vindmølle er 120 meter høy og står I Magde
burg I Tyskland. TIL sammenligning er Oslo Plaza er 117 meter høyt.

hestanddelene na er blitt lettere
i forhold til størrelsen enn tidli
gere. De færreste heisekraner er
likevel i stand til få et slikt tåm
på beina.

både åtte og ti megawatt i fram
tida. Men selv om anleggene teo
retisk kan fortsette å vokse, vil
det neppe være økonomisk
ulønnsomt

IKKE LØNNSOMT
Det er ikke utenkelig at vind
moller kommer til å produsere

“Deii nye tra.seen kommer i konflikt med stort sett det som er

/

civ Jiskefelt ut til Snøhvitområdet.”
LEDER FOR HAMMERFEST FISKARLAG. GEIR SKOGHEIM, OM STATOILS VALG AV TRASE FOR GASSRORLEDNING.
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