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Sveits og Nederland:
Berntsen tar Çeil

-

GENEVE: Miljomyndig
hetene i Sveits og
Nederland mener at
Thorbjorn Berntsens
tar feil når han sier at
ingen land klarer å
redusere utslippene
av nitrogenoksider
med 30 prosent. Helt
oppdaterte utslippstall støtter deres
utsagn.
N&M Bulletin
Ole P. Pedersen

kommer helt sikkert til å klare
30 prosent, sier Beat Acher
mann, leder av den sveitsiske
forhandlingsdelegasjonen. Han
tir støtte av Villem Keizer fra
Nederlands delegasjon:
Vi har et nasjonalt mål om
å redusere NO-utslippene med
50 prosent innen 2000. Det kla
rer vi ikke, men vi havner på35
prosents reduksjon, sier han.
Begge forhandlerne uttryk
ker overraskelse over at den
norske miljøvernministeren har
uttalt seg negativt pa vegne av
landenes NOK-innsats.
—

—

ftrbrenning.
Vi bruker nyutviklet tek
nologi, og stimulerer industri
en både gjennom lover og til
skudd til de som bygger lav
nox-stasjoner. Dette fungerer
ganske bra. Vi kommer til å
redusere NOx-utslippene med
35 prosent fram til 2000, og
målet er 60 prosent i 2010, sier
Villern Keiter. Nederland har
bare redusert utslippene med
to prosent fra 1986 til 1992,
men skal i følge prognosene
redusere med hele 25 prosent
fra 1986 til 1995.
—

Lokale planer
Senket Fart

Berntsen sa i et intervju med
N&M l3ulletin tidligere i ir at
Nore ikke klarer a oppfylle
den internasjonale deklarasjo
nen om 30 prosents reduksjon
av NO fra 1986 til 1998. Je
tror ikke noe land klarer det, sa
Berntsen da. Men under for
handlingsmølet om ny svovel
protokoll i Geneve i lorriee
uke, tilbakeviste hade Sveits
og Nederland Berntsens pastan
der.
—

-

mann.
Sveits har også satt ned farts
grensene lor bilene, fra 130 til
120 km/t på motorveier, fra
100 til 80 km/t på hovedveier,
og i byene veksler man mi
mellom 50 og 30 km/t.
Vi innfører også nye krav
til NOxutslipp fra nye boliger.
Det fører både til lavere ut
slipp, og til produksjon av nye
ovner, som skaper flere jobber.
Det er viktig a la fram at miljø—
politikk faktisk skaper jobber,
sier Achermann.

Helt sikkert

Vi har redusert utslippene
med 25 prosent allerede, og

—

Vart overordnede maI er
redusere NO-utslippene med
57 prosent fra nivaet i 1984. Da
vil vi vare tilbake pa utslipps
nivaet fra 1 960-arene. sier Ac
hermann.
Sveits har innfrt en rekke
tiltak fir a redusere NO—ut—
sI ippene.
60 prosent av bilparken
har mi katalysator. og 10 pro
sent av bilene fornyes hvert ar.
I det vi passerte en andel for
biler med katalysator pa 40
prosent. sa kunne vi registrere
en nedgang i NO:-konsentra
sjonen i byene, sier Acher
—

—

Tiltak som i dag er til vurde
ring i det sveitsiske Miljøvern
departementet, er innlringen
av Økonomiske tiltak. veipri—
sing (veiavgiften blir avhengig
av hvor langt du kjører) og
CO:-skatt. Det siste forslaget
skal ut pa høring til sommeren.
Dessuten ma hver kanton i
Sveits lage sin lokale tiltaks—
plan for hvordan luftforurens
ningen skal komme under gren
severdi ene.
Nederland har fulgt EUs til
tak pa transportsiden (avgass
krav og katalysaor). og frem
mer mi tiltak innen industrien,
lor å senke NO—utlippene fra

Nye utslippstall
Pa forhandl ingsmøtet ble det
lagt fram oppdaterte tall for
utslipp av NO. Denne over
sikten viser at flere land er godt
pa vei til a na reduksjonen pa
30 prosent.
Sveits leder an i reduksjonen.
med 25 prosent lavere utslipp i
1992 enn i 1984 (deklarasjo
nen tar utgangspunkt i et valgfritt ar mellom 1980 og 1986).
Tyskland har redusert NO—ut—
slippene med 18 prosent, og
Belgia med 15 prosent. i følge
tallene fra FNs kommisjon for
Europa, ECE.
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Sjofartsdirektoratet vil ha skipsavfall på land
Stoltenberg ofrer smuler
Verneforslag om Arktis settes til side
Miljoengasjementet enda lavere enn tidligere
Bygger vei for_veiens skyld
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Helge Ole Bergesen
Fridtjof Nansens Institutt

Norske diskusjoner har en ten
dens til å handle om Norge. Sa
også debatten om apning av
nye leteområder foroljeboring.
Fiskere og naturvernere ad a
rer mot skader på ressurser og
miljø, mens myndighetene be
roliger. En rekke samfunnstop
per av den gamle garde advarer
mot for rask uttapping av res
sursene, mens energiminister
Jens Stoltenberg mener vi tren
ger de fremtidige inntektene.
Han fremhever at utvidet le
ting er ‘god generasjonspoli
tikk, og legger til at oljen kan
skje ikke er verdt så mye om
100 ar. Sa langt hans resonne
ment rekker, er det logisk nok:
Vi lever av å pumpe opp olje,
derfor bør vi fortsette med det.
Fire nye letebrønner i Skager
rak er en risiko vi må leve med
i en oljeØkonomi. l)ette hadde
vært vel og bra, hvis ikke oljeproduksjonen hadde konse
kvenser langt utenfor landets
grenser.
I resten av verden er mange
mennesker opptatt av forhol
det mellom forbrenning av fos
sile brenser, utslipp av C02 og
faren for klimaendringer. Den
ne problemstillingen er bare
såvidt nevnt i forbifarten i stor
tingsmeldingen om petrole
urnsvirksornhetcn: Regjerin
gen konstaterer at norske C02utslipp forventes å Øke frem
mot arhundreskiftet, dersom det
ikke iverksettes nye tiltak. Den
nevner også at andre lands
klimapolitikk vil redusere den
norske petroleumsformuen. Så
henviser regjeringen til at
OPEC—landene aktivt motar—
heider s’like tiltak, mens den
selv “i utformingen av energi—
og mil jøpolitikken ( il) arbei
(le for a ivareta de samlede
norske interesser” (s. 117).
Dermed er man ferdig med den
saken. Hva disse interessene
matte besta i, forblir en godt
bevart hemmelighet. Det er
mulig at dette blir gjort kjent
senere. nar regjeringen skal

fremlegge en nasjonal klimastrategi, men dette har i hvert
fall ingen betydning for oljepolitikken. Det er vanskelig å
tolke meldingen på noen an
nen måte enn at klimaproble
met ikke har noe særlig med
forvaltningen av norske oljeog gassressurser å gjØre. Der
for er det ikke nødvendig a
bruke mer enn en av 220 sider
på (lette spØrsmålet.
Regjeringen har, indirekte
og kanskje ubevisst, gjort det
klart hvor Norges interesser
egentlig ligger i klimadisku
sjonen på karhotiprodusente
nes side. Det er fornuftig for
oss, som nordmenn, å sikre vår
materielle standard ved å strek
ke ut oljealderen lengst mulig,
men hvis vi skulle se oss selv
som verdenshorgere hva sa?
Dersom kl i maendring inne
bærer en risiko for kanskje ka—
tastrofale skader på natur og
ressurser, da er et av hovedpro
blemene at det er alt for mye
karbon lagret i fossile brensler
i undergrunncn, sannsynligvis
10.000 milliarder tonn. I førindustriell tid hadde atmosfæ
ren et noenlunde stabilt kar
honinnhold på omkring 580
milliarder tonn. Dette har nå
steget til 750, som følge av
C02-utslippene, som na ligger
på omkring seks milliarder tonn
per ar. Nar akkumuleringen av
karbon i atmosfæren vil iøre til
alvorlige og irreversible kli
maendringer er det ingen som
vet i dag, men det synes klart at
grensen gar lenge før de samle
de reservene a fossile brens
ler er tatt opp og forbrent.
En betydelig del av ressur
sene burde altsa ligge der de er.
Til dette kan vi svare enten at
vi ikke tror pa klimaforsknin
gen, eller at det ikke angar oss.
eller at andre karbonland far
vise mate, eller at våre ressur
ser ikke er store nok til a Øde
legge hele kloden. Hva regje
ringen svarer far vi foreløpig
ikke ite. Den har formulert en
“god generasjonspolitikk” for
Norge, men hva med resten av
verden, Jens Stoltenberg?
—

—

‘
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Nå må alt sldpsavall
leveres på land
Sjofartsdirektoratet

foreslår nå at det skal
etableres mottaks
ord ning for skipsav

fall, mens 96 har en eller annen
lorm lor mottak.
Sjøfartsdirektoratet har nå
kommet med et forslag til forskrift om mottaksordning av
skipsavfall, og det skal sendes
ut på hØring med det første.
Forskriften vil sannsynligvis
fastsettes innen årets utgang.
Alt avfallet skal tas hånd om:
olje, kloakk og spesialavfall og

lV&M Bulletin
Jon K. Berg

11992 kom Norges Naturvern
forbund og Norges Rederifor
hund med et firslag om å eta
blere bedre og flere mottaks
ordninger for skipsavfall i nor
ske havner enn det som finnes
i dag. Bakgrunnen var at svært
få kommuner har etablert slike
ordninger, og en mistanke om
at mye av avfallet rett og slett
blir tømt på sjøen. I dag er det
bare 13 havner som har mot
taksordning for alle typer av-

President Clinton vil at
arbeidsgiverne skal gi
penger til de ansatte
hvis de slutter å bruke
bilen til jobb. Tiltaket er
et ledd i presidentens
politikk for å redusere
drivhuseffekten.
N&M Bulletin
Jon K. Berg

N&M Bulletin har tidligere
skrevet om det såkalte “cas
hing out”-systemet, som nylig
ble innført i California. Dette
innebærer at alle arbeidsgivere
med over 50 ansatte må gi ar
beidstakerne et valg: enten å
motta gratis parkering som før,
eller å få utbetalt pengene som
parkeringen koster firmaet.
Tanken er at dette skal la flere

annet søppel. Både private og
olfantlig havner blir pliktige til
å ta imot skipsavfall. Kommu
ne får ansvaret fir at mottaks—
ordningene etableres.
Det er ulovlig åtømme skips
avfall på sjøen. Men sannsyn
ligvis gjøres det i stor utstrek
ning, ft)rdi det lønner seg. Nå
skjer betalingen ved levering
av avfallet, mens Sjøfartsdi
rektoratet foreslår at det skal
innkires en generell renova
sjonsavgift som skal betales av
alle skip, også de som ikke skal
levere avfall. l)ermed vil ikke
skip lenger spare penger på å
tØmme avfallet på sjøen. Av
giften skal finansiere avfalls—
mottakene.

Stort behov
len rapport som 1)et Norske
Veritas har gjort i forbindelse
forskriften, dokumenteres det
at behovet for mottaksordnin
ger er stort. Veritas regner med
at det hvert år vil være behov

til å bruke kollekti vtrafikk.
Na Ønsker Clinton a innføre
dette systemet for hele landet,
skriver Wall Street Journal. I
tillegg til miljøefièkten vil det
ogsa gi penger i slatskassen.
Firmaene far skattefradrag for
utgifter til parkering, og bortfall av dette kan gi opp til en
milliard dollar ekstra i stats—
inntekter.
Forsøk fra Los Angeles vi
ser at matpakkekjøringen kan
reduseres med over 50 prosent
ved hjelp av “cashing out”.

Konsentrasjonen av
ozonnedbrytende
stoffer i atmosfæren
øker, selv om forbruket
av slike stoffer har gått
ned.
N&M Bulletin
Jon K. Berg

Den gode nyheten er at tempo
et i Økningen har gått ned, fra
fire prosent i året pa 80-tallet
til to prosent i Ijor, ifølge for
skere som nylig møttes i the
American Association for the
Advancement of Science i San
Fransisco.
Verdens land følger faktisk
avtalen om å redusere forbru
ket av ozonnedbrytende stof
fer, sier forsker Sherwood Row
land ved Universitetet i Cali

far å ta i mot blant annet 770
tonn oljeholdig avfall, 3800
tonn spillolje, 8400 tonn olje
holdig slam og 106.000 tonn
kloakk. Til sammenligning ble
det i Norge i 1992 badepå land
og sjø produsert 10.000 tonn
oljeavfall, 44.000 tonn spillol
je og 500.000 tonn kloakkslam.
Det er med andre ord betydeli
ge mengder avfall som produ
seres pa skip som anløper nor
ske havner.

Belønning
Forskriften har også et annet
miljøformål, utover det at av
fallet skal tas hånd om. Miljø—
sikre skip skal belønnes ved at
de får fratrekk fra avgiften.
Forskriftsutkastet sier at “fra
drag i avgiften skal også gjøres
dersom skipets konstruksjon,
utstyr eller drift, på en ikke
uvesentlig mate bidrar til min
sket fare for utslipp fra skipet
til sjø eller luft.”

fornia til AP. Vestlige land har
blitt enige om å forby den sterkt
ozonnebrytende gassen KFK
fra 1996.
Problemet med KFK er
imidlertid at gassen har svært
lang levetid i atmosfæren. Det
kan ta opp til hundre år før
KFK-molekylene brytes ned,
ble det opplyst på konferansen.
Raymond Smith, også han
fra Uni versietetet i California,
har funnet ut at under ozonhul
let i Antarktis er populasjonen
av phytoplankton redusert med
seks til tolv prosent. Biologis
ke effekter av den økte ultrali
olette strålingen ble målt helt
ned mot 30 meter under hav
flaten.
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Sammenhikner man
Oljedi rektoratets
letemodeller med de
områdene regjerin
gen har gitt fra seg i
Midt-Norge og Ska
gerrak, finner vi at
Stoltenberg har ofret
lite eller ingenting.
Bare utenfor Lofoten
er områder med
mulighet for store
olje- og gassfunn er
ofret.

—

å stenge omlag 25 prosent av
de omradene man vurderte å
apne for proveboring utenfor
Midt-Norge. Men under ti pro
sent av de forventede, uopp
dagede olje- og gassressurse
ne utenfor Midt-Norge ligger i
disse omradene. sier Theisen.
90 prosent

tilgjengelig
Omtrent 50 prosent av de for
ventede ressursmengdene lig
ger i de områdene som allere
de er åpnet. Dersom nye om
rdcr åpnes slik regjeringen
legger opp til, vil minst 90
prosent av forventede olje- og
gassfunn være tilgjengelig for
prøveboring.
I Skagerrak er komedien
fullstendig; der ligger hele
potensialet av olje- og gassressursene i de områdene som
foreslas apnet for leting. Jens
Stoltenbergs velvilje overfor
miljøhensyn var altså et spill
for galleriet, sier Theisen. Han
mener det er mulighetene for
oljefunn, og ikke mi ljøinteres
ser, som har bestemt hvilke
områder som stenges.
—

Geolog og fagsjef i Naturvern
forbundet, Fredrik Theisen,
viser til at Oljedirektoratets
egne modeller forteller sann
heten om regjeringens offer.
Letemodellene er omrader der
de geologiske forutsetningene
for drivverdige funn av olje og
gass er tilstede. Modellen for
Midt-Norge og Skagerrak vi
ser tydelig at da regjeringen
unnlot å åpne områder for prø
veboring etter olje og gass, ga
de fra seg smuler.
Regjeringen legger opp til
—

En ekspertkom misjon
nedsatt av den britiske
regjeringen advarer nå
mot miljøkonsekvense
ne av diesel-biler. De er
verre enn bensinbilene,
heter det.
N&M Bulletin
Jon K. Berg

Seks prosent av den britiske
hilparken bestar av dieselbiler,
men andelen forventes å Øke
raskt. Det har vært allment ak
septert at dieselhiler er mer
miljØvennlige enn bensinbiler.
Men den nye rapporten tilba

Fiskeinteresser
Theisen gir Nærings- og ene
rgiministeren honnør for å gi

keviser dette, skriver The Dai
ly Telegraph.
Professor Roy Harrison ved
Birmingham-universitetet sier
at det Økende salget av dieselbiler er kilde til betydelig be
kymring, og det kan føre til
a1vorligøkning av forurens
ningen i byer.
Det er utslippene av nitro
genoksider (NOk), som forår
saker sur nedbør og luftveisli
delser, og partikler, som kan
være kreftframkallende, som
gjør at dieselbilene nå kommer
i et dårlig lys. På disse punkte
ne er dieselbiler verre enn ben
sinbiler med katalysator, ifØl

•
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fra seg et område utenfor Loft)
ten som kan inneholde bet de
lige olje- og gassressurser.
Men heller ikke her var det
miljØhensynene som stanset
prøveboringen. Her var det (is
keriinteressene som fikk det
siste ordet. Berntsen har bare
fatt gjennomslag der Jan Hen
ry T. Olsen har gjortjobben for
ham.
Theisen oppfatter dette som
et tegn pa at regjeringen i inn
spurten av EU-forhandlingene
ønsker å stelle pent med fiske
riinteressene i Nord-Norge.
—

Gjennomtenkt
strategi
Fredrik Theisen er ikke i tvil
om at det har vært en gjennomtenkt strategi fra regjeringens
side. Man signaliserte åpning
for prøvehoring i omrader i
Skagerrak som ikke innehol
der olje- og gassressurser, for
så å trekke disse tilbake. Pà den
måten kan det utad virke som
om regjeringen har bøyd seg
for miljøkrav, men i realiteten
ikke ofrer noe som helst.
Det kan synes som om
miljøvernmyndighetene i den
ne saken enten er lurt eller overkjørt eller begge deler, sier
Theisen.
—

—

ge rapporten. I tillegg mener
forskerne at dieselbiler ikke gir
mindre bidrag til drivhuseffek
tel enn bensinbilene, slik som
tidligere antatt.
Reagerer skarpt
Bilindustrien har reagert skarpt
mot rapportens innhold. Den
fastholder at dieselbilene er
bedre enn bensinbilene i for
hold til drivhuseffekten og ut
slippene av de helsefarlige CO
gassene. Dessuten viser indus
trien til at teknologisk utvik
ling vil føre til ytterligere re
duksjon av utslippene.
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De frivillige organisa
sjonenes forslag om
verneom råder i Arktis
ble som en rød klut
for enkelte oljeselska
per, inuit-organisasjo
ner og land med
interesser i området.
N&M Bulletin
Signy Svendsen

Som et resultat av Rovaniemi
prosessen om vern av Arktis,
ble arbeidsgruppen Conserva
tion of Artic Flora and Fauna
(CAFF). nedsatt. Miljøorgani
sasjonenes forslag om vern vil
trolig ikke bli en del av den
endelige CAFF-rapporten, men
legges frem som separate kart
bilag.

Fagsjef Fredrik Theisen
i Naturvernforbundet
er ikke overrasket over
at verneforslaget har
vakt negative reaksjo
ner. Dette er et typisk
eksempel på at verneinteresser kommer i
konflikt med økono
miske interesser, me
ner han.
N&M Bulletin
Signy Svendsen

At stater som ønsker å utvide
oljeaktiviteter. gruvedrift og
industrielt skogbruk i arktiske
omrader motarbeider CAFF
prosessen er ikke overrasken
de. Vern av stØrre land- og
havomrader mot industriell ut
nyttelse kan hindre økonomisk
vekst basert pa ressursene i
omradet. Vern kan ogsa kom
me i veien for transport og
utbygning av infrastruktur. Av
disse grunnene vil vern av stØr
re naturomrader alltid være
kontroversielt. og bli motar
beidet av sterke økonomiske

—
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Pa et ministermØte pa (irØn—
land i fjor. der de atte Arktis
landene kom sammen, la grup
pen fram sin fØrste rapport,
“The state ol Habitat Protecti—
on in the Arctic”. Denne staus
rapporten gjør blant annet rede
for (le vernede omradene i Ark
tis, hvilke farer som truer om—
radet og en rekke kart som
viser tilstanden og hvilke om
rader som er mest utsatt. Ikke
minst kommer det fram hvilke
nmngler i nettverket av verne
omrader.
Vedlegg
Ett av kartene i rapporten viser
hvilke omrader som etter na
turvernorganisasjonenes me
ning ma vernes. Dette vakte
reaksjoner fra ulike hold etter
at rapporten ble lagt fram på
5th World Wildeniess Congress

interesser, sier Theisen.

Forståelig
At urhefolkningeene mnolar
heider store verneområder har
flere grunner. For det fØrste
ønsker de selv a ha raderetten
o’ er ressursene i sine omrader,
og ønsker ingen begrensn i nger
fra storsamfunnet. Dette er for
staelig etter en lang histore med
overgrep mot urhefolknings
gruppene og deres rettigheter.
Derfor er det viktig bade for
mi Ijømyndighetene og miljø
organisasjonene å fa fram at
hensikten med vern er a hindre
industriell utnyttelse av omra
dene fra storsamfunnets side.
Vernet ma ikke hindre Økolo
gisk forsvarlig bruk av omra
dene, men snarere beskytte tra
disjonell bruk og livstil mot
utbygging og industriell utnyt
telse.
—

Skjulte
interesser
Bak slagord om rettigheter
og tradisjonell bruk av omra
dene skjuler det seg ofte utbyg
—

i Tromsø i september 1993.
Canada og delstaten Alaska
er blant dem som kom med
negative reaksjoner pa forsla
get. De ønsker fortsatt oljele
ting i deler av omradet som
inngar i organisasjonenes ver
ne-forslag. Enkelte inuit-orga
nisasjoner har også reagert. De
Ønsker ingen innblanding i og
vern av de omradene de na har
fått raderett over.
Resultatet av reaksjonene er
at kartet som viser vernelorsla
gel blir utelatt fra den endelige
rapporten. Det blir istedet lagt
ved som et separat bilag.

UFarlig
Jan-Petter Huherth Hansen ved
Direktoratet for Naturlorvalt—
ning er noe overrasket over
reaksjonene som har kommet.
Han har vært ansvarlig for ar—

ningsinteresser. Inuitenes pro
tester mot forslagene til verne—
omnrader i Alaska skyldes forst
og fremst Ønsket om å utnytte
eventuelle olje- og gassresur
ser i disse omradene. Nar in
dustrinteresser blir pakket inn i
vakre ord om retten til egne
ressurser og tradisjonell bruk
av omradene blir det vanskeli
gere i Opponere.
—I det I oreslatte verneområ—
det i det nordlige Barentshavet
finnes ingen urbefolkning.
Hensynet til urbefolkningens
rettigheter har derfor ingen re
levans i dette omradet. Hensik
ten med verneforslagel er a
hindre vidre utvikling av pe
troleumsvirksornhet og gruve
drift i omradet, samt a hindre at
ferdsel og turisme får et om
fang eller en form som belaster
miljøet, mener Theisen.

•
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beidet med den forste rappor
ten, og leder nå arbeidet med
oppfçtlgingen a” den.
Slik jeg ser det, er dette en
“ufarlig” statusrapport som
beskriver situasjonen i Arktis.
Naturvern organisasj enes
synspunkt pa hva som ma gjø
res og hvilke omrader som ma
vernes, er i sa mate
—

6
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Takk for støtten!
Sølvskottberget
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GENEVE: Forhandlin
gene om en avtale
om å redusere utslip
pene av nitrogenoksi
der (NOx) kan gi Nor
ge fullt gjennomslag
for arbeidet for en
total forurensnings
avtale. Nitrogen,
flyktige organiske
forbindelser (VOC) og
bakkenært ozon kan
bli inkludert i avtalen.

Norge har ønsket a undersø
ke mulighetene for å ha med
bade NOx, ammoniakk, VOC
og hakkenært ozon i den avta
len som skal avløse dagens
NOx-avtale.
Pa mØtet i Geneve fikk Nor
ge støtte fra en rekke land pa
dette punktet. Fordelen er at
avtalen kan redusere utslippe
ne av en rekke viktige faru
rensningstyper. Minuset er at
dette gjør at prosessen blir mer
komplisert og uoversiktlig.

Full enighet
Det var nesten full enighet
om hvordan vi skal nærme oss
problemet: vi skal arbeide for
en effektorientert tilnærming
og ikke lukke noen dører i den
ne fasen, sier Jan Thompson,
leder av den norske lbrhand
lingsdelegasjonen.
Thompson tror de reelle for
handlingene kan komme i gang
i begynnelsen av 1996.
Vi lærte vel av svovelfor
handlingene at det er viktig å la
vitenskapen få arbeide litt len
ger med grunnlaget far forhand
lingene. Ellers kommer vi fort
i en situasjon hvor forhandler
ne presser vitenskapen.
—Fram til møtet i styringsor
ganet i konvensjonen for luft
forurensning neste ar blir det
intense forberedelser. Da skal
vi ha brakt på det rene hvilken
kunnskap og status som finnes,
og hvilke svar vitenskapen har
agi. Såmå vi taet veivalg—hva
vi ønsker å gå videre på.
Det er flere mulige vinklin
ger på en ny avtale:
-

—
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En stabil kreftieverandør
med lokal forankring.
TIf: 53 41 06 22 Fax: 53 41 41 70

I dag har drøyt tjue land for
pliktet seg til ikke å redusere
utslippene av NOx fra 1987 til
1994. Tolv land har også un
dertegnet en deklarasjon om å
redusere utslippene med 30
prosent innen 1998 (se side 1).

—

Dette er NOK

SJØLYSTSENTRET, OSLO
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Utslipp av NOx bidrar
sammen med svovel•
utslipp til sur nedbør.
Men sammen med VOC
utslIpp danner NOx
bakkenært ozon, som
forårsaker helseskader
og vekst-hemm ing av
planter.

Ta med venner og bekjente
til et herlig fiskemåltid.
St ro,den 75, Akcr Rryqt’ 0250 (5j,. Nroy
rf 22S30t0s E 225t 0021

•Forsuring (NOx-utslipp)
•Dannelsen avhakkenærtozon
(lotokjemiske oksidanler)
•Lutroliering (overgjødsling,
koblet til ammoniakk-ut
slipp)
•Disse tre sett i sammenheng.
Den norske strategien har
vært a få de ulike faggruppene
til å kartlegge prohiemstillin
ger i tilknytning til de ulike
vinklingene, slik at vi får et
bilde av hvilke muligheter vi
faktisk står overfor. Vi er stort
sett tilfredse med responsen.
Dette er nordiske pådriverrolle
i et nøtteskall å være med og
legge premissene på et faglig
grunnlag, sier Thoinpson.
—

—

2005 — 2010?
Christer Ågren, fra Internatio
nal Secretariat on Acid Rain i
Göteborg, mener det kan ta
rundt to år med forberedelser,
før forhandlingene av en så
omfattende avtale kan komme
igang. Dagens modeller er ikke
gode nok til å takle så mange
forurensninstyper. Agren er
skeptisk til at det skal gapes
over far mye på en gang.
En si omfattende avtale er
kanskje ikke ferdig forhandlet
fØr i 1999. Da snakker vi om at
avtalen kanskje kan oppfylles
mellom 2005 og 2010, sier han.
I dag er naturens tålegrenser
for utslipp av bade NOx, am
moniakk og VOC overskredet.
Mengden av bakkenært ozon
er også høyt over tålegrensene
i store deler av Europa, inklu
dert sør-Norge.
—

LL/Q/2

Office adress:
Jegersborggt. 3 3250 Larvik

Engelsk høyesterett har gitt
British Nuclear Fuels tillatelse
til å lbrtsette arbeidet med det
kontroversielle reprosesse
ringsanlegget Thorp.
Milj øorganisasjonen Green
peace og Lancashire fylke had
de gått til høyesterett for å stan
se anlegget, som skal motta

brukt avfall fra atomreaktorer.
og gjenvinne reaktorbrensel.
Denne prosessen skaper store
mengder radioaktivt avfall, og
Thorp har tidligere fått anled
ning til utslipp både til luft og
vann. I følge The Guardian
kommer anlegget til å starte
opp i løpet av en måned.
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Svovelet klart

Gjeiiiioiiislag
or Norge

Støtter Naturvernforbundet

Sunnhordaland kraftlag A.S.

Nr 5. 11. mars

Greenpeace og Lancashire
fikk en moralsk støtte fra ret
ten, i og med at høyesterett
ikke påla dem å betale kostna
dene ved rettssaken, som er
beregnet til rundt ti millioner
kroner.

GENEVE: Den nye
svovelavtalen er
endelig ferdig for
handlet, og blir un
dertegnet på et minis
termøte i Oslo, 13.
14. juni. I siste for
handlingsrunde spik
ket partene på smådetaljer.
—
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langsiktige maI. Vi har fatt en
apning for falles gjennomfø
ring av forpliktelser. Ikke minst
har vi fatt skikkelige kontroll
mekanismer.
Jeg vil legge stor vekt pa at
de fleste land har patatt seg
ytterligere forpliktelser. Dess
uten er nasjonale mål omgjort
til internasjonale forpliktelser.
Og det er noe ganske annet enn
nasjonale mål som landene står
fritt til å gjøre noe med.
—

Alle er med
Prinsippet for denne avtalen
er bra. Problemet med den er at
alle land får lov til å skrive
—

Avtalen baserer seg på natu
rens tålegrenser. I hele Europa
er det kartlagt hvor mye sur
nedbør naturen tåler. Utgangs
punktet for avtalen var at for
skjellen på dagens utslipp og
disse tålegrensene skulle redu
seres med 60 prosent innen
2000. I løpet av forhandlinge
ne har en rekke land fått utvidet
tidsfrist, og en del land går ikke
så langt som å redusere over
skridelsene med 60 prosent.
Hvis man vurderer de pro
sentvise reduksjonene, kan det
ved første øyekast se beskje
dent ut, sier Jan Thompson,
leder av den norske forhand
I ingsdelegasjonen.
Men vi har fått en moderne
avtale, som forutsetter at lan
dene med jevne mellomrom
vurderer om deres forpliktel
ser samsvarer med avtalens

Svo vel-målene

—

gynneråbruke de nye gensplei
sede plantene. Genspleiset korn
skal ikke sprøytes så hyppig
med ugressmidler som det kor
net som brukes idag. De nye
plantetypene gjøres motstands
dyktige overfor sprøytegifter.
Forsker Cari Pedersen ved
Norges Landbrukshøgskole er
ikke overrasket over konklu
sjonen i rapporten.
I og med at vi på forhånd
vet hvordan genene virker, kan
vi lage nye plantetyper som
tilfredsstiller krav både fra
menneskene og miljøet, sier
Pedersen, som ikke er bekym
—

Ifølge de to forskerne vil det
mengden sprøytemidler redu
seres den dagen bøndene be-

—

—

—

Nye genspleisede
plantetyper vil føre til
markant reduksjon i
bruken av giftige
sprøytemid ler. Dette er
konklusjonen i en
rapport lagt fram av to
forskere ved veterinær
og landbrukshøyskolen
i Danmark.

under, uansett hvilke tall de
presenterer, sier Christer Agren
i International Secretariat on
Acid Rain til N&M Bulletin.
Han viser til at land som Portu
gal og Hellas i avtalen får lov
til a øke utslippene sine fram til
2000. fØr de deretter må redu
seres.
Thompson er ikke enig.
Har man først valgt et vi
tenskapelig utgangspunkt, må
man være konsekvent. Hellas
og Portugal hadde i følge be
regningene mulighet til å øke
sine utslipp. Dermed harde fått
en periode førde må begynne å
redusere. Styringsorganet i kon
vensjonen for luftforurensning
har dessuten slått fast at lande
ne må redusere utslippene sine
etter 2000, for å være deltaker
i protokollen, sier Thompson.
Norges innsats i forhandlin
gene har til tider vært omstridt,
spesielt da Norge og England
gikk sammen mot et forslag
om å ta i bruk beste tilgjenge
lige teknologi (BAT-prinsip
pet).
Nordiske land, og spesielt
Sverige og Norge, har hatt en
førende rolle. Vi må være rea
listiske, og få inn løsninger som
passer alle. Vi har kommet
ganske langt når man legger en
effektorientering i bunn av av
talen. Det bør vi ha kredit for,
sier Thompson.

ret for bivirkninger.
Vi må passe på at det ved
utsetting av nye plantetyper
ikke forekommer at pollen kan
blåse bort og komme i kontakt
med andre planter som er i
slekt med den utsatte planten.
Naturvernforbundets repre
sentant i Bioteknologinemda,
Karen Johanne Baalsrud, er noe
mer skeptisk til rapportens kon
klusjon.
Hva om genene sprer seg
til planter vi ønsker å bli kvitt’?
Faren for at motstandsdyktig
heten kan spre seg til ugress er
til stede.
—

—

•
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Oslo grafiske

Fra idé til ferdig trykk

Tif. 22 173424
Fax. 22 1725 19

Dahlgren & Thoresen AIS

Vi som jobber på jernbanen er stafte
fonli vi også gjør en innsats
for et betite miljø.
Norsk Jernbaneforbund

______ _____
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Nei til transitt
over Alpene
Sveitsernes folkeav
stemning om transit
trafikken gjennom
Alpene kan gi turbu
lens i den europeiske
transportbransjen.
Også østerrikerne
ønsker restriksjoner
på lastebiltrafikken
gjennom landet.
N&M Bulletin
Gunnar Bolstad

KSkjopet

•

52 prosent av sveitserne stemte
i februar for å stoppe den stadig
økende trailertransporten gjen
nom landet. Siden 1980 har
lastebiltrafikken gjennom
Gotthard-passet steget fra 80
til 2500 om dagen. og progno
sene peker i retning av 6000
tunge kjøretøyer daglig i 2000.
Sveitserne trosset sin egen
regjering i folkeavstemningen,
og krever at all lastebiltran
sport gjennom Alpene skal
stoppes innen 2004. Det betyr
at den planlagte jernbanefor
bindelsen gjennom fjellene må
forseres kraftig.
Det vil ikke bli bygget nye
motorveier for å mote det øken
de transportbehovet.

Frem til 2004
Sveitsernes modige holdning
har ogsa inspirert Østerrike til
ny innsats mot transittrafikken
gjennom deres del av Alpene.
Dersom Sveits lykkes i u ftr
hindre gjennomfart i sitt land,
vil det kunne medføre ytterli
gere press pa de østerrikske
Ijellene. ØstelTike harforhand
let frem en overgangsordning
med EU frem til 2004. Det
betyr at dagens ordning med
utslippskrav til lastebilene skal
gjelde i ytterligere ti år. Øster
rike håper a ha en infrastruktur
for jernbane på plass innen den
tid, slik at man kan fli en større
andel av varetransporten gjen
nom landet på bane.

sport og lastebiler. Dette betyr
store investeringer og omstil
ling. Kombitransport er veldig
komplekst og har store økono
miske konsekvenser. Laslehi
lene sørger for at varetranspor
ten skjer fra dør til dør, mens
jernbanen ikke akkurat er kjent
for sin effektivitet. Dette blir
en kraftig utfordring lbr jern
baneselskapene i Europa. sier
Grimsbo, som for sin del har
stor tro pa at teknologiutvik
lingen vil frembringe mer mil
jøvennlige lastebiler i løpet av
fa år.
Men for vår del spiller det
jo ingen rolle om transporten
gar pa bane eller vei, bare til
budet er effektivt og godt, sier
Grimsbo.
Vi har satset kraftig på
utviklingen av kombitranspor
ten i Norge. og regner med å
tilby gode løsninger allerede
til sommeren, sier Bjørn Kris
tiansen, godsdirektør i NSB.
Sammen med de andre
jernbaneselskapene i Europa
vil vi arbeide for å gjøre det
lettere å krysse grensene med
godstransport pa bane, sier
Kristiansen.
—

—

Usikre
Vi er veldig spente og usikre
pa hva som vil skje videre. En
tilsvarende situasjon ville opp
sta om Norge stengte Østerda
len for trafikk, sier administre
rende direktør Olav Grimsbo i
Transportbrukernes Fellesor
gan (TF).
Det ma utvikles reelle og
økonomisk levedyktige alter
nativer. Blant annet må det
bygges ut et kombitransport
system som integrerer togtran

-

—

—
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Miljøengasjementet i
den norske opinionen
er blitt svekket ytter
ligere de siste to
årene. Det viser den
nye monitorundersø
kelsen som Markeds
og Mediainstituttet
(MMI) har foretatt.
N&M Bulletin
Gunnar Bolstad

Mens 6] prosent i 1989 mente
det var påkrevet med snarlige
tiltak far å motvirke en drama
tisk forverring av miljøsitua
sjonen, er det bare 41 prosent
som mener det samme i 1993.
11991 var tallet 51 prosent.
Tilsvarende er gruppen av
dem som mener at situasjonen
er “alvorlig”, men at det er
tilstrekkelig å gjennomføre til-

tak pa lengre sikt, steget fra 32
prosent i 1989, via 39 prosent i
1991 til 47 prosent i 1993.
Ekstremistene på flØyene av
disse to oppfatningene er frem
deles i klart mindretall. Det er
fremdeles bare tre prosent, som
i 1989, som mener at det er for
sent å gjøre noe med miljøpro
blemene. De som mener at
miljøproblemene er overdre
vet har Økt sin oppslutning fra
lire, via seks til atte prosent i
1993.

God vilje
Handlingsviljen er forhoklsvis
høy ute blant folk flest. 3 i pro
sent av de spurte vil forsøke å
skjære ned sitt forbruk uansett
hva andre foretar seg, mens
ytterligere 35 prosent kan ten
ke seg å gjøre det dersom re
sten av befolkningen også gjør
det. 24 prosent synes ikke de
har mulighet til det, men ser

gjerne at andre gjør det. Bare
sju prosent vil absolutt ikke
redusere sitt private fhrbruk.

Årsakene
Årsaken til at engasjementet
synker, er antagelig todelt, sier
forsker Ola Vaagbø i MMI.
—

retter samfunnet i retning av
mer arbeidsdeling. Dersom
folk kunne se det som et posi
tivt trekk åjobbe mindre, ville
de fa anledning til å bry seg
mer om andre verdier, mener
VaagbØ.
—

—

For det første er det lenge siden
vi har hatt episoder som Tsjer
nobyl-ulykkcn og giftalge
blomstringen i Skagerrak. For
det andre retter folks bekym
ring seg stadig mer mot ar
beidsløshet. Man er villig til å
ta noen kortsiktige sjanser med
miljøet, dersom det kan sikre
arbeidsplassene. Folk begyn
ner simpelthen å få nok med
seg selv. Dette gjenspeiler seg
også i de spørsmålene som
måler folks omsorg far omver
denen: den er også synkende,
sier Vaagbø.
Vaagbø mener at denne tren
den kan snu dersom man inn-

Spår nedgang for
vin tersporten
Drivhuseffekten vil gå ut
over skituristene i de svei
tiske alpene, ifølge en sveit
sisk regjeringsrapport. De
snødekte fjellene blir bare
topper. Alle vintersportste
der under 1500 meter må
stenge på grunn av snøman
gel, ifølge rapporten. Tre
fjerdedeler av isbrenes over
flate vil smelte og utløse
hyppigejord- og steinskred.
skriver AP.

—

På vei mot et bedre in i/jo...
vi gjør så
godt vi kan.’
—

Franzefoss Bruk as

—

UN1TOR
.
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Miljøengasjenientet
er dempet enda mer

Fredrikstad kommune
en servicebedrift

R.B. 600

•

1411 Kolbotn

Luttfartsve rket

Troms fylkeskommunes
ENØK-FOND

083—36011
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Dekker 4 fylker:
Hordaland—Rogaland
Vest og Aust Agder

Nestleder i Naturvernforhun
det i Aust-Agder, Geir KØien,
bruker kraftige uttrykk i sin
beskrivelse av de veiplanene
som er sendt ut på hØring fra
Bygland kommune i Aust-Ag
der. Veien skal gå gjennom
områder som skal reguleres
gjennom rikspolitiske retnings
linjer mr vernede vassdrag. Den
vil videre ga tvers gjennom
Kjyddingsasen et område som
—

(

var ment å bli en del av har

1994

på traseen, mener Køien.
Også fylkesmannens miljø
vernavdeling harreageri på pla
nene. I sin kommentarer peker
avdelingen pa at omradet ble
vurdert tatt inn i harskogpla
nen og at en veiuthygging med
fører flere skogsbilveier. Det
vises i tillegg til at en lokalise
ring av hyttegrend som følge
av veien ikke er vurdert.
Det mest alvorlige er like
vel at formålet med vegen kom
mer dårlig frem i plandoku
inentene. l)et sies noe om tu
rist- og næringsinteresser, men
det kan nesten virke som om
kommunene Ønsker en vei for
veiens skyld, sier seksjonsle
derNils Vollan hos fylkesman
netis m iljøvernavdel ing i AustAgder.
Plan- og tiltakssjef i Byg
land kommune, Vidar Frøys
nes. stiller seg uforstaende til
kritikken mot veiplanene. Han
mener en veitrase vil skape økt
aktivitet, mer handel og der
med hindre videre fraflytting
fra omradet.

skogplanen.

Nytt
SkotjernFjell
Den foreslåtte veitraseen går
gjennom et svært viktig og ver
difulit naturomrade. Øvre del
av Tovdalsvassdraget ble gitt
varig vern mot kraftutbygging
i 1993. Det ser imidlertid ikke
ut til at kommunene Bygland
og Fyresdal har tid til å vente,
verken på nye retningslinjer
eller pa den varslede verneplan
to for barskog, sier Køien.
—

—

Usikkert Formål

Postboks 1693

•

Vei or veiens skyld
ønsket om å tiltrek
ke feite tyskere med
enda feitere lommebøker har vært et
uttalt argument for
en veibygging som vil
bli naturskjenclirig i
stor skala. Kommu
nedelplanen for vei
traseen Årcialsstøyl
Rekeda len er en na
turmessig katastrofe.

BøC)

mars

BEVAR
OZONLAGET!

Returprosjektet er et lands
omfattende mottak av brukte
KFK-gasser for miljøsikker
gjenvinning og destruksjon.
Ts!f: 67122330
RETURPROSjEKTET Boks 324
67 12 43 40
Fax:
regolerte ko&fr.nnn6a.
CdAjeot ,nae-sI
Lysaker
1324

Felleskjopet Trondheim

Naturmessig er en veiuthyg
ein med pafølgende skogs
hogst og hyttebygging like al
vorlig som hogstplanene ftr
Skotjernijell. Deler av områ
det er urskog, og det meste av
arealet ligger innenfor verne
skoggrensen. Det som kan stan
se planene, er manglende be
vilgninger fra veimyndighete
ne. eller at Miljøverndeparte
mentet gar inn og ser nærmere

—

Nr 5. 11.

mars

•

N&M Bulletin

1994

Annonsepolitikk i N&M Bulletin
DEBATT
Per Flatberg

ske vassdrag naturgleder eller
krafikilder?”, der Naturvern
lorbundet er en a utgiverne.
De Økologiske skadevirknin
ger av vannkraftutbygging er
omtalt der, samtidig som man
far en oversikt o er de store
naturinngrepene som har
skjedd.
Ennå er det flere meget ver
neverdige vassdrag som er tru
et av utbygging, f.eks. Tovdal
og Vefsna.
Det er meget uheldig om
-

Jeg ble hade overrasket og skul’
fet over annonsene i nr. 3/94.
under rubrikken “Kraftin
dustrien støtter Naturvern for—
bundet”. Der far industrien ri
kelig mulighet til å få fram sin
misvisende in formasjon om
elektrisitet som “ren og miljø—
vennlig energi”. Jeg vil anbe
fale redaksjonen å lese gjen
nom vedlagte hefte om “Nor

Miljøkalenderen
I denne spalten bringer vi over
sikt over miljØsaker som kom
mer opp i de neste ukene. In
formasjon om arrangement el
ler andre tiltak kan fakses til
2271 5640. Merk faksen “N&M
Bul letin”.
10. mars: Bioteknologinem
da anangerer konferansen Gen
teknologi og dyr i Folkets Hus

—

Nordisk Rad-sesjon i Stock
holm.
Nordisk ministerråd tar opp
radioaktivitet.
Forslag om endring av Ibru—
rensningsloven legges fram.
Denne innebærer forslag om
innføring a hjemmel for mil—
jøgehyr.

[3IGJENSIDIGE

SCANDIG

Total leverandor av
såvarer til et miljøbevisst landbruk

as. Strnnà Bwnlleri
390 Moela .111. 62368211
l700Sarpeborg.tlt. 69 14 24 Il

flJ.jÅNj
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et selskap GjensIdIge-gruppen

GOD FOR GULL GOD SOM GULL
-

GuliFrokost er utviklet i sam
arbeide med norske topputøvere,
trenere og eksperter på idretts
kosthold.
GullFrokost inneholder havre
gryn, rugflak, rosinei linfrø,
hele hasselnøtter, honning og
ananas.
Alt dette gjør GullFrokost til en
turbo-pakke som gjør at du kan
ta ut mer av kroppen under
hard trening og konkurranser.
Det høye havre-innholdet gjør
også at kroppen restituerer
seg raskt etter ekstreme på
kjenninger.
GuliFrokost «debuterte» under
OL i Albertville med 20 medaljer!

Q

Etprodukt fra Stabburet

11

Takk for støtten!

mars 1994

i Oslo
li. 12. mars: Bio-konfe
ransen 1994 avholdes i SFTs
lokaler i Oslo
17. mars: Statistisk Sentral
byrå legger fram rapporten
“Naturressurser og miljø”
Ellers i mars: Miljøvern
ministrene i Barentsradet mø
tes i Bodø.
—

Naturvernforhundet skal frem
sta som en alliansepartner for
de utbyggingsinteresser som vil
arbeide for a få disse vassdra
gene ødelagt, og jeg synes det
er en skandale at Bulletinen
trykker annonser av denne ty
pen.
Jeg sender gjenpart av dette
brevet til Naturvernforhundets
leder, Stein Malkenes, med
anmodning om at saken tas opp
i forbundets styrende organer.

•

Fylkeslandbrukskontoret
Landbruksetaten 0/ A
Støtter et renere miljø!

BILLIGERE A RINGE IGJEN.
-

!å!nÇ.

4

Vi arbeider for at det skal bli billigst mulig å ringe her i landet. Fordi telefonen er en viktig del av hverdagen
din. Enten som den beste måten å gi korte beskjeder på, eller fordi det er den eneste måten å holde kontakten
med venner og familie som bor langt unna.
Når sant skal sies er vi kommet godt på vei. På enkelte områder er vi blant’de billigste i verden og nå redu
serer vi prisen igjen. Fra 1. januar koster et tellerskritt bare 78 Øre. Siden 1987 har vi også redusert prisen på
fjerntakst med 68%.
Har du spørsmål, kan du ringe 800 30 303 gratis og få svar. Du får også
0
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et brev en av de første dagene som forklarer alt om de nye prisene.
(Prisendringene gjelder ikke mobiltelefon.)

