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Beriitsen begraver
Norges NOx-mål
Norge klarer ikke å nå
målet om 30 prosent
reduksjon av nitro
genoksider (NOx)
innen 1998. Det slår
miljovernminister
Thorbjørn Berntsen
fastietintervju med
N&M Bulletin. Norge er
dermed det første
landet som offisielt
gir opp NOX-målet.
N&M Bulletin
Ole P. Pedersen

Norge har sammen med elleve
andre europeiske land under
tegnet en erklæring om å redu
sere de miljø- og helseskadeli
ge NOx-utslippene med 30 pro
sent fra 1986 til 1998. Fram til
1993 er utslippene ikke redu
sert.
Jeg tror vi kan avskrive
tilleggserklæringen med en
gang, sier l3erntsen til N&M
Bulletin. Han tviler pa at noen
av de andre elleve landene oppfyller erklæringen.
NOx bidrar blant annet til
sur nedbør, og forarsaker ast—
ma- og allergiplager. Statistisk
Sentralbyra har regnet ut at
Norge sparer 89 kroner for hver

kilo NOx utslippene reduseres
med. For drøyt to ar siden fore
slo Statens forurensningstilsyn
(SFT) hvordan utslippene kun
ne reduseres. Siden har en ar
heidsgruppe med ibIk fra flere
departement arbeidet med pla
nen. Planen skal, i følge Bernt
sen, legges fram som et tillegg
til hans miljØpolitiske redegjø
relse i vir.
Sannsynligvis er det sterk
uenighet mellom MiljØvern-,
Finans- og Samferdselsdepar
tementet om hvor store reduk
sjoner Norge bør arbeide for.

Kritiserer egen
regjering
Berntsen kritiserer sin egen
regjering for ikke a ha gjort
nok for a oppfylle målet. Vi
har gjort svært lite for å strekke
—

Norske utslipp

oss etter malet, sier han. Noe
har vi gjort, men ikke noe ek
straordinært. Det er det ingen
land som har gjort.
Norge er det første landet
som gir opp a oppfylle tillegg
serklæringen. Men miljøver
nere i Norge og Sverige er ikke
overrasket.
Dette viser at det ikke fin
nes politisk vilje til å redusere
utslippene, sier fagkonsulent
Fredrik Theisen i Naturvernforbundet. Berntsen konsta
terer nederlaget. Samferdsel
og oljesektorene er sa mektige
og egenrådige, at de bevisst
trenerer tiltak som kunne opp
fylt erklæringen, mener Thei
sen. 80 prosent av norske NOx
utslipp kommer fra samferd
selssektoren.
—

—

—

Utslipp av NOx i Norge,
1991 (totalt 218 400 tonn):
36.7%
Veitrafikk
Skip/båter
35,8%
7,0%
Annen transport
6,8%
Gassturbiner
Annen
7.3%
forbrenning
(Kilde: SFT, 93/I)

Norge utvannet
NOx-erklæringen
Norge har ikke spilt noen
lramtredende rolle i de inter
nasjonale NOx-forhandlinge
ne. Norge var i høy grad med
pa a utvanne erklæringen om
30 prosents reduksjon, sier
Christer Agren ved det sven
ske Forsurningssekretariatet,
som ikke har registrert at andre
land har gitt opp malet sitt.
Norge o,ppmuntrer pa denne
maten andre land til liknende
—

Skogsveier koster tre ganger mer enn barskogvern
Berntsen i intervju med N&M Bulletin
EU-protest mot kvikksoIvorbud
Tynt ozonlag betyr mer sykdom
Forsvaret overkjorer naturinteresser

-________

I;

Sverige samme
Det danske Miljøministeriet
bekrefter overfor N&M Bulle
tin at landet skal oppfylle er
klæringen. Men politisk radgi
ver Jon Kahn i MiljØvernde
partementet i Sverige sier at
svenskene vurderer om målet
kan nås.
Vi går igjennom
hvordan og om vi kan na målet.
I slutten av mars akter vi å
legge fram en plan med tiltak.
Vi kan si nå at vi nok ikke
klarer a redusere utslippene fra
trafikken med 30 prosent, sier
Kahn.
—

Tyskland eneste
Tyskland har hatt de mest
konkrete tiltakene lbr å redu
sere NOx-utslippene, sier Ha
rald Dovland ved Norsk Insti
tutt for Luftforurensning
(NILU). Han har sett nærmere
pa hvilke tiltak flere europeis
ke land vil gjennomfre for å
redusere NOx-utslippene.
Tralikken er den viktigste NOx
kilden. Alle land sier at man
ma gjøre noe med tungtrafik
ken og trafikkmengden. Punk
tum. Sa stopper det stort sett
der, sier Dovland.
—

—

—

retretter. Dette vil ikke lette
lbrhandlingeneom en ny NOx
protokoll, tror Agren.

—
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Jens Stoltenbery

Bra, Berntsen!
Miljøvern sto plutselig i fokus igjen i forrige
uke, etter at begrepet har vært helt “ut” i over
et är. Thorbjørn Berntsen fortjener honnør for
sitt utspill om forbruksvekst, som fikk overras
kende stort gjennomslag i mediene.
Det politiske miljøet evnet beklageligvis ikke å skape noen
konstruktiv debatt i etterkant av miljøvernministerens utspill.
Berntsens ballong ble punktert og diskusjonen redusert til en
tradisjonell partipolitisk krangel. Den dpne dialogen som trengs
lor i komme videre i en vanskelig prosess, uteble fullstendig. LO,
som var en av Berntsens malgrupper for utspillet, ville absolutt
ikke høre pi det Øret, og fraba seg denslags “filosofisk snikk
snakk” fra Berntsens side.
Et interessant trekk ved Berntsens uttalelser, var det vold
somme gjennomsiaget i mediene. Miljøvern rykket langt ned
over pa pressens prioriterings]iste etter Rio-konferansen, og var
fullstendig fraværende i valgkampen i fjor.
Bcrntsen sa jo egentlig ikke noe annet enn det han har sagt
lenge; det er ikke mulig ii fortsette Vestens Ihrbruksøkning i det
uendelige. Det er i strid bdde med en bærekraftig utvikling og
grunnleggende solidaritetsprinsiper. Det nye var at Berntsen
vinkici det som et oppgjør med eget parti og regjering. l)et viser
at et høyt konfliktniva er nødvendig for i synliggjt4re viktige
saker.
Det kan imidlertid ogsd være at Berntsens gjennomslag er et
forsiktig signal om bedre tider for miljøvernet: Folk begynner
d Li penger mellom hendene igjen, lød en syrlig kommentar fra
en kollega. Og det er nok et poeng at miljøvernbølgen skummer
mest niir folk kan skyve andre og mer akutte bekymringer til side.
Nd gleder salgssjefene hos EIkjøp og Adelsten seg: salgskurvene
peker oppover igjen. Arbeidsledighelen er ikke lenger sa skrem
mende for dem som har jobb. og vi kan ta oss den luksus ii
bekymre oss for noe annet.
l)ette forringer imidlertid ikke kvaliteten pii Berntsens utspill.
Diskusjonen han legger opp til er viktig og ma tas pa alvor av alle
som regner seg som ansvarlige politikere.
Mens vi er i det rause hjørnet: Samferdselsminister Opseth
fortjener ros for sin omgjøring av Veidirektoratets bruplaner i
Drbaksundet. Dermed kan Naturvernforbundet feire at kampen
for Hdøya førte til seier. En tunnel er heller ingen god løsning.
men det er fiwskjell pa utornuftige prosjekter og prosjekter som
er hinsides virkeligheten. Og nar det gdr opp tor Stortinget at
DrØbak-firbindelsen vil koste 600 millioner i direkte bevilgnin
ger, spørs det om ikke ftrjeselskapet kan se fremtiden lyst i mØte.

—

Regjeringen foreslo i novem
ber i opprette ci kombinert la
ger og deponi for lavt og mid
dels rad ioakti vt avfall i Hirn—
dalen, i Aurskog—Høland kom—
ni u iie. Forslaget er mi til be
handling i energi— og miljøko—
ni iteen i Stortinget. Spørsma—
lct (nu opprettelse av et slikt
anlegg har vært utredet siden
lt»9
Det er en viktig miljøsak
Regjeringen har lagt fram. Det
lavt og ni iddels radioaktive
av la Il el er i dag lagret ved In
stitutt nr energiteknikk pd
Kjeller. Omkring 1500 fat er
plassert i lagerbygning, mens
rundt 1000 fat er nedgravd.
Midt i radioaklvitetsmengde
stiir avfallet fra forskningsre
aktoren i Halden 6w 60 prosent
av totalaktiviteten, ca. 20 pro
sent er fra forskn i ngsreaktoren
pi Kjeller. Resten stammer
hovedsakelig fra industri og
syke li u s.
Ingen er uenig i at lagringen
pi Kjeller er provisorisk. La
geret er snart fullt, og vi ma
finne en mer permanent løs
ning for a ta hind om avfallet.
Uenigheten har gatt pi hvor et
lager eller deponi skal bygges,
og hvordan anlegget rent tek
nisk skal utformes.
Nar det gjelder beliggenhe
ten, har det fra flere hold kom
met sterke innvendinger mot
valg av Himdalen. l)et er da sa
mange andre steder som mi
egne seg bedre, har omkvedet
vært. Jeg l’Øler meg pa sikker
grunn niïr vi na har valgt Him
dalen. Et ekspertutvalg vurder—
te lokal iseringer over hele SørNorge basert pi plassering i
bergrom Utvalget konkluder
le i en offentlig utredning i
1991 med at Killingdal gruve i
Sør-Trøndelag burde velges.
Alternativt lreslo utvalget en
berghall i nærheten av Kjeller.
Det viste seg senere at gruven
var LLegnet til formalet. Depar
tementet fikk derfor satt i gang
undersØkelser av hele 52 loka

liteter i nærheten av Kjeller.
Av disse pekte Himdalen seg
etterhvert ut som den beste.
Den tekniske utformingen
er nøye beskrevet i konsekvensutredningen. Under høringen
kom det innvendinger mot en
ren deponiløsning, ut fra at vi
ikke bør avskjære oss fra en
fremtidig inspeksjon av avl’al
let. Regjeringen har derftrfore
slatt et kombinert lager/deponi
for avfallet. Denne løsningen
er basert pa lagring av det
langlivede av%illet og depone
ring av stoffer med kort halver
ingstid. Jeg har ikke registrert
innvendinger mot deponering
av kortlivet avfall. Lagring av
det langlivede avfallet vil der
imot gi oss muligheten til flyt
ting senere, dersom det ikke da
besluttes a omgjøre lageret til
et deponi. Lagerdelen skal ut
formes slik at det kan inspise
res og kontrolleres.
Betenkelighetene ved anleg
get i Hirndalen har særlig vært
knyttet til geologien og grunn
vannet. l)et er likevel ikke geo
logien som skal hindre utslipp
av radioaktive utslipp fra de
poniet, men selve fjellanleg
get. Jeg er sikker pa at det er
mulig a bygge et stahilt fjellan
legg, hvor innsig av vann kan
handteres av dreneringssyste
met. l)et vil derft)r ikke ibre
komme utstrømming av foru
renset vann. Etter at lokalise
ring er foretatt basert pa omfbt
tende detaljprosjektering, ma
det utarbeides sikkerhetsrap
porter til bruk for konsesjons
behandlingen. Byggingen kan
først starte etter at konsesjon er
gitt. Under driftsperioden for
anlegget vil det bli lagt stor
vekt pa overvaking ford bevise
at anlegget ikke med1rer ut
slipp.
Etter en omfattende utred
ning har vi tatt en beslutning
som vil gi en god løsning pa et
viktig miljøspørsmil. Jeg hitper Stortinget vil gi sin tilslut
ning i løpet av vinteren, slik at
anlegget kan sta klart i løpet av
1995.
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fuglelivet fbrstyrret.
Miljøvernminister Thor
bjorn Berntsen har uttrykt n
ske om i utvide barskogvernet
med 100 kvadratkilometer.
Dette vil koste rundt 100 milli
oner kroner. Men mens man i
Miljøverndepartementet vur
derer saken, spiser skogsveie
ne opp stadig mer uberrt na
tur. Og det med god støtte fra
Landbruksdepartementet.
N&M Bulletin
Signy Svendsen

Prisen pa utbyggingen av
skogsbilvcier er høy i dobbelt
lbrstand. Ikke bare rent penge
messig, men ogsi nir det gjel
der omfanget av inngrep i na
turen. Friluftsinteressene blir
berørt, gjenværende uberØrt
natur blir spist opp og dyre- og

Statlig tilskott
Tall fra Statistisk Sentralbyra
(SSB) viser at det i 1992 ble
laget 780 km nye og 766 km
omhygde helars skogsbilveier.
Dette er veier som skal tale
tunge kjøretøy opp mot 11 tonn
akseltrykk. Anleggskostnade
ne kom pa 223,2 millioner kro

Avdclingsjef Sverre Thoresen
i Norges Skogeierforbund er
ikke enig i at utbyggingen av
skogsbi I veier er for omibtten
de. Han mener dagens utbyg
ging av skogsbilveinettei er
nødvendig dersom skogeierne
skal kunne drive hogst.
Ordningen idag er slik at
skogeier selv betaler det det
koster a frakte tømmeret fram
til bilvei. Jo kortere veien til

bilveien er, jo lavere kostna
der. Det er derfor i lengden
lØnnsomt å investere i skogs
bilvei.
Stortingsflertallet har som
politikk i prioritere skogsbil
vei, og gir derfor tilskudd til
bygging av slike veier. Pa (len
maten ønsker politikerne a øke
hogsten, sier Thoresen.
På spørsmålet om det er
mulig for skogeierne a drive

Den politiske situasjo
nen i Stortinget forhin
drer økt arealvern de
neste tre årene, mener
Thorbjørn Berntsen.

ket for i se hvilke muligheter
vi har, sier Berntsen. Jeg ma
vurdere hva jeg kan fi igjen
nom i Stortinget. Nar det gjel
der grunneierinteressene, er det
blokkering pa tinget. Jeg tror
det ville være bedre med D
rum (enn Haukvik) inne pa
Stortinget. Da ville Venstre
vært pa vippen. Ni er det be
grensete muligheter til a la
igjennom endringer i loven.
Mulighetene for arealvern er i
hvert fall ikke blitt bedre mi.

—

Pa Nattirvernforbundets lands
møte i juni lovet statsminister
Brundtland at myndighetene
skulle vurdere i utvide vernet
av truede arter, slik at man
f.eks. kan stanse inngrep ved
funn a’ truede arter.
Vi gar gjennom hele lovver

—

—

—

•
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sentlige tema for a vurdere om
veien skal bygges, og ved valg
av trasé. En del av veiene er
ogsa mildt sagt “frynsete i kan
tene”, og burde verken
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Rerntsen i Bulletin-intervju:
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Berntsen regner med at kravet
om reduserte avgifter kommer,
blant annet fordi EU-landene
ikke har greid å bli enige om en
felles avgift.
Dersom vi er
nØdt til å redusere avgiften, vil
det i så fall være et stort tap pa
virkemiddelsiden. På den an
nen side er det klart at Norge
ikke i det uendelige kan kjøre
videre med et slikt system ale
ne, sier Bemtsen.
—

Berntsen tar sikte på å legge
fram regjeringens klimaplan
som et vedlegg til sin miljØpo
litiske redegjørelse tor Stortin
get i april.
I hvilken grad vil du legge
opp til at Norge skal kunne nt
sin CO2-målsetning gjennom
tiltak mot andre typer utslipp,
for eksempel karbonfluorgas
ser fra aluminiumsindustrien?
—Jeg vil ikke gå inn for noen
triksing med disse sakene. Men
i den grad FNs klimapanel tar
disse gassene med i heregnin
gen, og det gjør de jo faktisk, sa
vil det jo gjelde far alle, og da
erdetj() ikke noe uhederlig ved
det. Men vi skal ikke lure oss
sjøl, tjuvtriks er det dummeste
som tjnnes.
Dersom prosessen mot et
avgiftssystem for C0 faller
fra hverandre, hvilke virkemid
ler vil du da satse på?
Vi må utnytte de tekniske
og administrative virkemidle
—

—

—

ne som er tilgjengelige, blant
annet i form av rensekrav til
industrien. Avgiftene harjo ført
til at offshore-industrien har
utviklet bedre teknologi, noe
som i seg selv kan bli et salgsprodukt for industrien.

Mer Forpliktende
Clearing house, altsa et sys
tem tor felles gjennomføring
mellom land, er også et aktuelt
og kostnadseffektivt virkemid
del. Men ellers står vi ftran en
lang prosess med både nasjo
nale og overnasjonale tiltak.
Klimakonvensjonen er en pro
sesskonvensjon, og vi må sør
ge tor at den blir mer farplik
tende når partene samles til sitt
første møte våren 1995. Rap
porteringsrutinene må bli be
dre, slik at vi kan titte hveran
dre i kortene, og vi må få et
bedre grunnlag for å fastsette
felles avgifter og tiltak, sier
Berntsen.
—

Sist en slik avgift var oppe
til behandling var det Storbri
tannia som satte foten ned. De
fattigste landene i EU støttet
ftrslaget, under forutsetning av
spesielle lettelser.

Berntsen sier nei til Skagerrak
Thor’s Kemiske Fabrikker
—

uIwI IorIt,stz-ier

Vi går i mot åpning

av

Skagerrak for oljebo
ring, sier Rerntsen. Han
presiserer at dette blir
en regjeringsbeslut
ning der flere hensyn

skal veies opp mot
hverandre.
ØSTLANDSKONSULT AS

Kalking løser ikke
sur nedbør-problem

Thorbjørn Berntsen
advarer dem som tror
kalking løser sur
nedbør-problemet.
Det er ikke bare å øse
ut kalk. Kalkingen er
bare en reparasjon.
—

Vi må gjøre noe med utslip
pene ftr store deler av Norge
blir Økologisk Ødelagt. Floved
ansvaret ligger hos Tyskland
og England, sier Berntsen.
England strakk seg i den
tbrrige forhandlingsrunden om
svovelprotokollen. Landet har
gått i riktig retning, mener
l3erntsen, som lorsvarer at Eng
land fikk bli medlem av proto
kollen, selv om landet far len
ger tidsfrist enn de andre vest
lige landene.
Det er svært viktig å få
forpliktet engelskmennene. Vi
gikk inn for at de skulle fa mer
tid. Det er bedre enn ikke å ha
—

—

—

-

kontroll og miljøgifter.
Den greske miljøvernminis
teren har gjort det klart at CO]avgiften ikke vil stå på dagsor
den under det greske ft)rrnann
skapet.

åpent mot boringen i Skagerrak.
Det er et press fra fagheve
gelsens side for å åpne nye ft]lt
ftr å skaffe arheidsoppdrag til
olishore—industrien. Vi star
overfar en konflikt mellom
kortsiktige og langsiktige hen-

—

5

-

C02-avgift ikke på EU-dagsorden
Det greske tbrmann skapet i EU
vil nedprioritere avgiften på
CO], og heller satse på vern av
kystsoner, avbøting av turis
mens konsekvenser for miljøet
og miljølovgivning innenfor
avfallsdumping, forurensings

•

Berntsen i Bulletin-intervju:

C02-avg iÇten

Det vil ikke bli aktuelt
å øke den norske C02avgiften i tiden som
kommer, slår miljø
vern minister Thor
bjørn Berntsen kate
gorisk fast. I stedet
frykter han at press
fra fagbevegelsen og
andre kan føre til
reduksjon i avgiftsni
vået.
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jo et spørsmål om det skal det
pumpes og surkles på alle bau
ger og kanter, og om vi må ta
opp alt før år 2000, sier Bernt
sen, som mener oljeindustrien
er blitt en karusell:
Bordet fanger, men pa et
tidspunkt har vi mulighet til a
skrubbe litt, ellers blir vi mer
og mer et bytte lbr den dyna
miske politikken.
—

dem med, sa far vi se virknin
gene,
Etter høstens kamp i Stor
tinget om kalking av vassdrag,
tror Berntsen bevilgningene er
reddet for de neste arene også.
Han vil fØrst og fremst kalke
vassdrag som star i fare tor å bli
fisketommne.
Stortinget har vist hvor det
står i den saken. Men Direkto
ratet for Naturforvaltning strir
med å lage et skikkelige pro
gram for a bruke pengene. Det
er ikke bare a Øse ut kalk, da
søler du ut penger ogsa.
—

Jeg mener vi må sikre de
omradene som er i ferd med å
tippe over. Vi må stanse far
suringen. Tjern og vann som
har vært fskedøde i 50 ar far
vente litt til. Vi må kalke i
minst tO 15 ar, og beskytte
det som ikke er skadet mest.
Deretter må vi prøve å fa tilba
ke livet der det er lorsvunnet.
mener Berntsen.
—

—

Ministertur
Når den tyske og engelske mil
jøvernministeren kommer til
Oslo ft)r å underskrive svovel

Avtalen ikke god nok
l)en nye svovelprotokollen er
ikke god nok, mener miljø
vernministeren. Protokollen
som kommer nå er ikke god
nok for oss. Vi må ha enda
større reduksjoner, sier Bernt
sen. Han mener det vil ta lang
—

tid ftr man ser noen konkrete
resultater av den nye svovelav
talen, som generelt legger opp
til at land skal redusere for
skjellen mellom utslipp og na
turens tålegrense med 60 pro
sent.

EU-debatt om sild og poteter

I Sverige dreier EU
debatten seg bare om
sprit og snus i Norge
bare om sild og pote
ter. Det blir for smått.
Vi kan ikke etablere
en helt egen livsstil i
Norge uavhengig av
det som skjer ellers i
Europa, sier miljø
vern minister Thor
bjørn Berntsen.
—

—

N&M Bulletins intervju med
l3erntsen fant sted nesten en
uke før han slo til offintIig mot
Vestens forbruksvekst og re
gjeringens langtidsprograrn. I
\art intervju vektla Berntsen
behovet for et norsk FU-med
lemskap for å kunne skape et
mer lorpliktende samarbeid om

viktige utfardringer.
Politikk er prosesser. His
tonen blir ikke gjort opp i mor
gen. Vi må skape allianser med
folk som tenker som oss, slik at
vi kan gjøre ting samtidig. Vi
kan ikke skape en egen livsstil
i Norge helt uavhengig av det
som skjer i Europa, og sitte her
og være overdommer for det
som skjer ute i verden. Vi må
inn på banen, sier Berntsen,
som mener at den norske de
batten om internasjonale spørs
mål ikke tar opp i seg de viktige
spØrsmålene.
—

N epoke
Mye av den politiske debat
ten er helt meningsløs. Den er
på siden av saken. Vi diskute
rer løsninger som hører forti
den til, ikke løsninger for det
neste hundrearet.

-

—

Problemet er at vi farbruker
for mye, og det er helt uteluk
ket at indiere og kinesere kan
komme opp på vårt forhruksni
vå. Hvis det skjer, kommer
verden til å forgil i sin egen
møkk. Jorda har ikke naturgrunnlag til det. Vi må gjøre
noe med situasjonen, og det
trengs internasjonalt samarbeid
for å gjøre noe med forbruks
mØnsteret.
Vi er pa vei inn i en ny
tidsepoke, og ma omprØve så
mange gamle løsninger og opp
fatninger. Og vi kommer ikke
til a greie a produsere oss bort
fra problemene, sier l3erntsen,
som mener det er et paradoks at
Vesten ikke greier a forbruke
det de selv produserer:
Skulle vi holdt hele bilin
dustrien i gang framover, mat
te vi bytte bil hvert ar.
—

—

avtalen, Ønsker Berntsen å vise
fram de lisketomme omradene
i Sør-Norge.
Når de kommer hit i mai,
skal vi vise dem disse område
ne, at de er vakre, og samtidig
fortelle at der far du ikke en
tisk, om du står der til krampa
tar deg. Det er vakkert, men det
er dødt. Det er et virkemiddel
som gjør inntrykk, mener
Berntsen. Han mener den tys
ke miljøvernministeren, Claus
Töpfer, forstår Norges situa
sj on.
Vi får stadig flere som
skjønner at noe ma gjøres før
store deler av Norge er økolo
gisk ødelagt.
—

—

Berntsen ble intervjuet av
Gunnar Bolstad og Ole P.
Pedersen.
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Statens Forurensningstilsyn
(SFT) har kommet med et for
slag til forskriftom forbud mot
kvikksølvholdige termometre.
Forslaget innebærer furbud mot
i irnortere, produsere, ekspor—
tere og omsette kvikksølvhol
dige termornetre fra I .juli i ar.
EU har protestert mot forsla
get, med den begrunnelse at
tidsaspektet er for kort og at
forskrilten vil virke handelsv
ridende.

len. I henhold til nordsjøavta—
len skal nemlig utslippene av
kvikksølv reduseres med minst
70 prosent i perioden 1985
1995.
Samtidig ønsker man fra
SFTs side i stØrst mulig grad i
redusere risikoen for helse- og
miljøskader forarsaket av
kvikksølv. Kvikksølvterrnorne
tre er idag den nest største en
keitkilde til kvikksØlvforurens
ning i Norge. Den største er
utslipp av amalgam fra tannle—
ger, Debidrar med henholdsvis
rundt 750 kilo og omlag 1,3
tonn kvikksØlv til kommunale
avlØp. Noe av kvikksølvet lbr
damper direkte fra knuste ter
mometre, mens det meste hav
ner i kloakknettet eller i det
vanlige avlbllet.

Sikre mål

Hundelsvridende

Bakgrunnen for ftwslaget er
ifølge SFT ii sikre at Norge
oppmir màlene i nordsjØavta

—Ogsa EU har som maI å stanse
bruken av kvikksølvholdige
termometre, men Ønsker å bru-

EU har protestert mot
SFTs forslag om for
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En kontorsjef i Vegdi
rektoratet kritiserer
regjeringens kanskje
viktigste miljøtiltak i
sa mfe rd sel ssekto ren,
omkjøringsveier. Hun
mener miljøprioritert
gjennomkjøring er et
bedre alternativ.
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Mi ljøprioritert gjennornkjø
ring betyr innsnevring av ek
sisterende veier i tettsteder og
byer. Med fysiske hindre skal
bilistene tvinges til i kjøre sak
tere. Slik blir det mindre Ibru
rensni ng og færre ulykker, i k41ge Sin Legernes, fungerende
kontorsjef i trafikksikkerhets
kontoret i Vegdirektoratet.
Legernes sier at politikerne
i dag ofte har en overdreven tro
pä omkjØringsveier lbr ä redu
sere forurensningen og ulyk

kene. Ornkjøringsveier vil si
nye veier som bygges for å lede
tralikken utenom tettsteder og
byer. Denne politikken står sen
tralt i myndighetenes streben
etter a redusere miljøulempene
ved hiltrafikken. For eksempel
star det i den nye veiplanen:
“Vegomlegginger og nye ve
ger kan bidra til bedringer i de
lokale mil jøforholdene. (...) En
sterkere vektlegging av lokale
miljøproblemer i vegpolitikken
skulle tilsi en sterkere priorite
ring av slike løsninger lokalt.”
Omkjøringsveier avlaster
ikke veiQne i så stor grad som
politikerne ønsket. Det blir lbr
mye lokal trafikk tilbake, og da
ma det innfØres tiltak her lor a
få en effekt, sier hun.

ke lengre tid. 1W viser samti
dig til et EU-direktiv som gjel
der lbr medisinsk utstyr, og i
protesten hevdes det at SFTs
forslag til direktiv vil virke
handel svridende. Dette er grun
nen til at LU na har protestert,
sier rådgiver Bodil Fisknes i
Miljøverndepartementet til
N&M Bulletin.
Sverige og Danmark har
arbeidet med et liknende for
bud, og vi vil nå undersøke hva
som ligger i deres fi)rslag og
undersøke 1W-reglene pa dette
omradet.
Det er opp til MD og Uten
riksdeparteinentet å vurdere
hvorvidt Norge skal ta hensyn
til EU-protesten.
Vi kan selvsagt bestemme
oss for a vedta forskritïen om
forbud mot kvikksølvholdige
termometre, men vi kan da ri
sikere å bli stevnet for EØS
domstolen for brudd på LØSavtalen, sier Bodil Fisknes.

Hittil lite kjente effek
ter av uttynningen av
ozon laget avdekkes
nå i en ny FN-rapport.
Ifølge rapporten vil
uttynningen føre til
betydelig økning av
infeksjonssykdom
mer.
-

—
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Selv en marginal økning av
UV-strålingen kan føre til sto
re skader pa alle typer plasima
terialer som brukes utendØrs.
Ultrafiolette straier har stor
effakt på immunforsvaret, og
vaksiner får redusert virkning.
I tillegg vil global oppvarming

—

—

Gjennamkjoring
I Norge har Statens Vegvesen
satt i gang lm prøveprosjekter
or mil jØprioritert gjennomkjø
ring. Legernes sier at uten-

Iandsk erfaring viser at miljø
prioritert gjennomkjoring fø
rer til 10 til 15 prosents reduk
sjon i luftutslippene, opptil fem
dbA mindre støy og 20 til 90
prosents reduksjon av ulykke
ne, avhengig av utgangspunk
tet. Legernes viser også til at
gjennomkjøring kan være et
billig alternativ til å bygge om
kjøringsveier. De fem demon
strasjonsprosjektene koster fra
syv til 35 millionerkronerhver.
Daglig leder Tore Berge i
Aksjon Nærmiljø og Trafikk
(ANT) er enig med Legernes i
at miljøprioritert gjennomkjø
ring er å foretrekke framfor
ornkjøringsveier.
Miljøprioritert gjennomkjøring er et positivt tiltak. Men
det bør innga i en større pakke,
der det ogsa satses på gang- og
sykkelveier, mindre transportkrevende arealbruk, restriksjo
ner pa hilbruk og prioritering
av kollektivtralikk, sier Berge.
—
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OzonkuII betyr
iiier sykdoni
fØre til at s kdomsbærende inn
sekter, som tidligere bare over
levde i tropiske områder, også
kunne overleve i tempererte
soner.
“Kombinasjonen av (...) et
varmere klima og UV—Bs (ul—
trafiolette straler) kapasitet til
å undergrave imrnunforsvaret,
kan i betydelig grad Øke den
framtidige spredningen og al
voret i infeksjonssykdommer,”
heter det i rapporten.

ødelegges ras
kere
Et mindre vesentlig problem er
at bygningsmatenialer kan bry
tes ned raskere enn før, som
følge av uttynningen av ozon
laget. Paneler, kariner, rØr og
takrenner laget av plast kan bli
Ødelagt i et raskere tempo. Det

samme vil alt annet som lages
av plast og som brukes uten
dørs, slik som fiskegarn, klær,
plastdeler på fly, møbler og
enn ball asj e.
Også andre materialer kan
Ødelegges raskere enn før, uten
at det enna er tallfestet. Det
gjelder gummi, maling, pels,
tre, papir og tekstiler.
Opplysningene kommer
fram i rapporten “The impact
ofozone-layer depletion,” som
er utgitt av FNs miljøprogram
(UNEP).
I rapporten nevnes også en
rekke andre effekter av det re
duserteozonlaget: økt drivhus
effekt, mer hudkreft og Øyeli
delser, mer lokal Ibrurensning,
skader på planktoner i havet og
redusert plantevekst på land.

Takk for støtten!
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Til krig niot havet

Kritiserer veipolitikken
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Mennesket har gått til
krig mot havet, skriver
Worldwatch Institute i
Jordens tilstand 1994.”
Og det har vært en
vellykket krig, skriver
instituttet ironisk.
N&M Bulletin
Jon K. Berg

j

“Hvis vi skulle erklære krig
mot verdenshavene ville vår
beste offensive strategi være å
sette inn støtet mot kystene,
regionene med den høyeste
konsentrasjonen av biologisk
aktivitet. Tragisk nok er det
akkurat det menneskeheten er i
ferd med å gjøre”, skriver
Worldwatch Institute i sin nye
arsrapport, som også tar for seg
en rekke andre temaer.
I boken beskrives truslene
mot livet i havet ved hjelp av
skremmende statistikk. For
eksempel er det anslatt at 80
90 prosent av alt som dumpes i
havet kommer fra oppmudring
langs kysten. Ti prosent av dette
—

inneholder giftige avfallsstof
fer fra byer, industrier og skips
fart. 70 prosent av verdens kor
allrev kan være utryddet i løpet
av de neste 20—40 årene. 17 av
verdens hovedområder lhr havfiske har allerede overskredet
eller er i ferd med å sprenge
sine naturlige grenser.
Internasjonal samarbeid kan
nytte. Worldwatch Institute
bruker som eksempel at oljeforurensningen fra skip sank

med 60 prosent fra 1981 til
1989, blant annet på grunn av
samarbeidet i Den internasjo
nale skipsfartsorganisasjonen
(IMO). På den annen side har
det vært umulig å la til effekti
ve avtaler om vern av fiskeres
sursene. På dette omradet an
befaler Worldwatch at myn
dighetene kutter ut subsidiene
og innfØrer Ieieavgifl pa bruk
av fiskebankene.

Weatherford Norge A/S
4029 Stavanger
Tif. 51 54 10 77

FORUS
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Forsvaret overkjorer
naturinteresser i Aniot

-

Samarbeidsråciet for
naturvernsaker (SRN)
er misfornøyd med
konsekvensutrednin
gen for Forsvarets
etablering på Rods
moen, og mener
forsvaret bryter
forutsetningene.

redningen. finnes blant annet
en utvidelse av bruksomradet
som kan true bjørnehi. Det er
ogsa reist tvil om de lovte ver
nesonene mot vassdragene kan
opprettholdes, ettersom For
svaret Ønsker vadested for
stridsvogner over Glomma,
forklarer Ellen Austland Die
seth. Arealbehovet, som i kon
sekvensutredningen ble vurdert

til 36.000 dekar, er na oppe
over 50.000 dekar.

i

Nei Fra MD
Ifølge saksbehandler Inger Jo
hanne Bjørnstad i Miljøvern—
departementet (MD), avviser
departementet en tilleggsutred
ning. Hun viser til at videre
undersØkelser forutsettes knyt
tet til arbeidet med kominu—

nedeiplanen. I bre’vet fra de
partementet heter det blant
annet: “Departementet regner
med at SRN er kjent med det
Lommunedelplanarhe idet som
mi er i full gang i kommunen,
og legger til grunn at ogsa de
res interesser vil bli presentert
og vurdert i denne sammen
hengen. som grunnlag lorkom
munens planvedtak.”

N&M Bulletin
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Da Stortinget vedtok a etablere
hovedflyplass pa Garderinoen,
vedtok det ogsa i flytte Forsva
rets kavaleri fra Gardermoen
til Aniot.
Helt siden Forsvarets Gar
dermoen-utredning la fram sin
konsekvensutredning for eta
blering i Amot kommune, har
vi vært skeptiske. Skepsisen
forsterker seg etterhvert som vi
ser at Forsvarets planer og be
hov gàr langt utover det som
var omtalt og vurdert i konse
kvensutredningen.
Dette sier lederen i Natur
vernforbundet i Amot, Ellen
Austlund Dieseth, til N&M Bul
letin. Ilølge Austland Dieseth
har konsekvensutredningen fle
re mangler, og SRN krever
derfor en tilleggsutredning og
ny høring.
Den naværende utrednin
gen bygger pa utilstrekkelige
beskrivelser av den militære
aktiviteten og manglende ut
redning av konsekvenser for
jakt, fiske, friluftsliv og fram
tidig reiselivsutvikling. Planer
for sttiyende aktiviteter, som
skyting, er uklart tramstilt, og
utredningen begrunner arealbruken darlig. I tillegg har det
kommet fram opplysninger om
at Forsvarets behov og planer
gar langt utover det som er
omtalt i konsek\ensutrednin
gen.
—

—

Truer bjornehi
og vassdrug
Blant dc’ nye eller endrede
lorholdene som ikke nevnes i
den naværende konsekvensut

—

Her vokser arbeidsplas
ser, byggevarer, papir og
norske eksportirintekter
Naturressursene i Norge gir oss nordmerm muligheter.
Fjell med stryk og fosser, hav med fisk og olje, brede
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Ny katalysatorteknologi på vei
Flere nye katalysatorer
som virker straks etter
at motoren settes i
gang, er under utvik
ling. Nå er det et stort
forurensningproblem
at bilkatalysatoren
først virker etter to
tre kilometer.
—

N&M Bulletin
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—

I N&M Bulletin nr. 23 i tjor
skrev vi at luftlorurensningen i
byene om vinteren er like ille
som fØr katalysatoren ble in
trodusert. Ny teknologi kan
gjøre noe med det at katalysa
toren ikke virker nar motoren
er kald.
Flere teknologier utprøves.
Den svenske avisen Ny Teknik
omtaler to av dem. Det ene er
en boks som fanger opp de
farlige utslippene til katalysa—
toren blir varm. Den kan uten
omfattende endringer tilpasses

alle rnotorstrrelser og avgas—
systemer.

vik Sted i Sverige som utvikler
denne teknologien.

Mer attruktiv
Det er selskapene Engelharcl

Elektronisk
opp vurmning

og Corning som utvikler disse
boksene. Den andre teknologien. som ogsi presenteres i den
svenske avisen, eren tynn folie
med har. Denne folien gjør
metal Ikatalysatoren mer effak
tiv og mer holdhar enn dagens
keramiske katalysatorer. Foli—
en hestar av jern, krom, alumi—
nium og cerium. Blandingen
gjør at overflateharcne reiser
seg og blir som en gressmatte
mir de varmehehandles.
Denne teknologien kan gjø
re inetal I katal y satoren mer at—
traktiv. Slike katalysatorer har
i dag bare ti prosent av marke
det, men andelen øker stadig.
Metallkatalysatoren virker ras
kere enn den kerarniske kata
lysatoren. Grunnen er at den
taler mer varme og kan settes
nærmere motoren. Det er Sand-

Overingeniør Erik Figenhaum
ved Teknologisk Institutt k)r
teller til N&M Bulletin at to
andre katalysatoreteknologier
ogsi utvikles. Det ene er à var
me opp katalysatoren før start,
ved hjelp av batteri. Dette ut
prøves av det amerikanske Ibr
urensningstilsynet (EPA).
Den andre teknologien star
Saab tor, og den gar ut pa i
opphevare overskuddsvarme i
en slags termos mir motoren er
slàtt av.
Figenbaum sier at ingen av
disse teknologiene er pä mar
kedet i dag. Han tror imidlertid
de vil komme, etterhvert som
ulslippskravene i blant annet
EU blir strengere.

til kvalitetsprodukter. Konsernet har ca 5000 ansatte og
produserer papir, masse og byggevarer. Norske Skog
er Europas tredje største
leverandør av avispapir,
og en av Skandinavias stør
ste leverandører av trelast
og parkett.
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I Vest-Agder går vi
SAMMEN OM ET BEDRE MILJØ

Senterpartiet
Fylkesmannen Vest-Agder
MIIj$emavdelingen

Skogen er en levende
og fornybar ressurs. Men
den ma forvaltes slik at
den kan bli til glede og
nytte ogsa i fremtiden.

Norske Skog
Norske Skogindusirier A.S
Hovedkontoret: 7620 Skogn, T1f.: 076 87 000 Fax: 076 87 100
Osiokontoret VolIsv. 9- li. i324 Lysaker, Tif.: 67899000 Fax: 6759 9i 97

Forsøksringene
i sentrum
for utvikling
og miljøbevissthet
i landbruket
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—
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bygder og store skoger... Skognæririgen i Norge gir
valutainntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger i dis
triktene. Skogbruk og skogindustri er en del av det

økonomiske gruruilaget for det moderne Norge.
Norske Skogs oppgave er a foredle naturressurser

•

et godt papir
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“Slapp innsats” å være av de beste?
DEBATT
Hàvard Toresen,
underdirektør MD

N&M Bulletin har i den senere
tid kommet med en rekke pi
stander om at miljøvernmyn
dighetene ikke gjør jobben sin
pa omradet ozonreduserende
stoffer, bI.a. i lederen i nr. 22,
1993, under overskrift som
“Slapp ozon-innsats” og utsagn
om at myndighetenes nasjona
le oppfølging av den interna
sjonale prosessen pa dette om
radet er kritikkverdig.
Norge har redusert KEK- og
halonlbrbruket med henholds
vis 80 og 70 prosent siden 1986.
Denne reduksjonen er mer enn
det vi er forpliktet til gjennom
Montreal-protokollen, og vi er
pa dette omradet en av de beste
i klassen. Dette gode resultatet
skyldes strenge reduksjonskrav
ved bruk av forskrifter, og at
Norge var blant de første som
vedtok hgjennomføre full stans
i bruken av ozonreduserende
stoffer. I tillegg har Norge vært
en padriver i arbeidet med ft
strengere og mer forpliktende
internasjonale avtaler om vern
av ozonlaget. Dette er ikke
“slapp ozon-innsats”!
Jeg er klar over at det gjen
stär en oppløpsside pa dette
omridet, og at det blir et tungt
loft, særlig for kuldebransjen,
i bidra til at Norge overholder
reduksjonskravene. Med et
fortsatt nært samarbeid mel
lom bransjen og rniljøvernmyn
dighetene er jeg imidlertid
overbevist om at Norge vil mi
sin malsetting om utltsing av
KFK innen 1995.
I oppslagene i N&M Bulle
tin er det hovedsakelig proble
mene knyttet til innsamling av
brukt KFK fra kuldeanlegg,
lekkasjene fra kuldeanleggene
og innsamling av hvitevarer
som tas opp.
Nar det gjelder innsamling
av oionreduserende stoffer har
vi i Norge satset pa frivillige
ordninger hvor bransjen selv
orgamserer og star bak ordnin
gen. Miljøvernmyndighetenes
primære oppgave har ært a

sette overordnede miljørnal og

kra til virksomheten. Returprosjektet, som N&M Bulletin
henviser til, er en slik landsom
fattende, frivillig innsamlings
ordning. Jeg vil understreke at
det er deltakerne som har an
svar for at deres medlemmer
samarbeider, og at prosjektet
har den tillit og autoritet til a
muliggjøre en miljømessig inn
samling og destruksjon av KFK,
i tråd med prosjektets intensjo
ner. Departementet har imid
lertid i den senere tid registrert
en viss uro rundt Returprosjek
tet. Samarbeidsproblemene
som har oppstatt kan gjøre det
vanskelig for prosjektet a leve
opp til sine intensjoner.
Miljø v e rn myndig h etc n e
foretar nå en samlet vurdering
av hvordan man pa best mate
kan sikre en tilfredsstillende
miljømessig håndtering av de
ozonreduserende stoffene. Re
turprosjektets rolle og eventu
elle andre ordninger blir i den
ne forbindelse nærmere vur
dert. Dersom vi linner at da
gens ordninger ikke fører fram
til et tilfredsstillende resultat.
er Miljøverndepartementet
(MD) innstilt pa a sette i verk
de tiltak som vi anser for a være
nødvendige for at ozonreduse
rende stoffer blir tatt hånd om
på en miljØniessig forsvarlig
måte.
Et annet problem er utslipp
av ozonreduserende stoffer fra
eksisterende kuldeanlegg til
stratosfæren. MD har pr. idag
satt i verk følgende tiltak for a
bøte pa dette problemet:
-økonomisk stØtte som har
gjort det mulig for bransjen a
etablere en frivillig godkjen
ningsordning av kuldeentrepe

nører. Denne ordningen vil
være med paa gjøre anleggene
mer driftssikre, og saledes re
dusere uønskede lekkasjer.
—initiativ for a Ei innarbeidet
krav til kuldetekniske anlegg
og drift av disse i lovverket.
MD vurderer na også andre
mulige virkemidler og tiltak
for a redusere lekkasjene fra
kuldeanlegg.
N&M Bulletin har tatt opp
spørsmalet om etablering av et
landsomfattende system for
innsamling av hvitevarer og
utvinning av KFK fra disse. En
ecntuell innsamling av KFK
I ra hvitevarer vil stort sett være
begrenset til de hvitevarene
som idag er pa markedet. I
løpet av kort tid vil det ikke
lenger selges hvitevarer som
inneholder KFK i Norge. MD
vurderer na alternative løsnin
ger for et landsomfattende inn
samlingssystem for hvitevarer,
med sikte på materialgjenvin
ning og eventuell utvinning av
KFK. I forhold til andre aktuel
le tiltak er det imidlertid ingen
tvil om at utvinning av KFK er
meget kostbart i forhold til den
effekt dette vil gi i reduserte
KFK-utslipp.
NarN&M Bulletin fremstil
ler miljøvernmyndighctenes
ozoninnsats som slapp, kjen
nerjeg meg saledes ikke igjen.
Det kan hende at N&M Bulle
tin har et poeng i at myndighe
tene kan ha et stykke igjen på
den pedagogiske siden, når det
gjelder a presentere sin poli
tikk. N&M Bulletins noe pro
voserende antydninger skulle i
så henseende gi god inspira
sjon til å arbeide videre med
lormidl ingssiden.

Krever fly-avgift

Flere miljøjobber

Landsutvalget for jernbane
krever at flytrafikken må
betale miljøavgifter på lik
linje med andre transport
midler. “Det ideelle hadde
vært om C02-avgifta blei
lagt på flyparafinen på sam
me måte som for vanlig
bensin. (...) En annen mu
lighet er å innføre en seteavgift.

En million tyskere kommer
til å hå j’obb innen miljøsek
toren i 2000, viser en prog
nose det tyske miljøtilsy
net, Umveltbundesamt, har
gjennomført. Miljøsyssel
settingen kommer til å øke
med 50 prosent fra 1990 til
2000. skriver Der Spiegel.
I )ermed er miljøjobber den
,ture vekstsektoren.
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Takk for stolten!

JHR PARTNERS A/S

NORCEM FoU
Sement

—

Betong

Miljø— Energi
Vi har kompetansen

Stadsbyd Spaebank

Mitsubishi Motors Co
MMC Norge AS et dtkop Motor Groppen
Pontbokn 43 ReI,ko, 0516 Otlo
Kontor øh Aker nei 62
TeIefoo 2265 1420
Foor22649699
._

Spur.banken

HL Byggadministrasjon as
TIf. 22 35 52 60

KOLONIAI000SSISTENES

IUPOFITSER’,rICE

JORDFORSK
SENTER FOR JORDFAGLIG MILJØFORSKNING

1432

Ås

Fax: 64948110
Tif: 64 94 81 00

Foss Billakkering A/S
Prof. Kohtsvei 77
1320 Stabekk

ENEBAKK KOMMUNE
Vi gratulerer
Enebakk kommune med
nytt renseanlegg

VIP TEC
Ordet er ditt AlS

BYGGCONSUL TAS

BRODRENE DHL A/S

ENGINEERING

A/S
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