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Tusenvis av Lett-traktorer truer naturen:

FordobLing på tre år

Burot sprer seg raskt tiL for
tviLelse for alLergikere. Årsa
ken er menneskelig aktivitet.
Side 4

3,5 miLLiarder
for skogen
Forskere anbefaLer regjering
en a verne store skogsomra
der. 3,5 milliarder kroner er
prislappen for a øke skogver
net fra i til 4,5 prosent, hev
der Norges Skogeierforbund.
Side 5

Vil ha
sproytemidLer
Statens forurensningstifsyn viL
overta ansvaret for biocider og
pLantevernmidLer fra Land
bruksmyndighetene. Side 5

Halvert utsLipp
Fergen “Nordfjord” har halvert
sine NOx-utsLipp i forhoLd tiL
internasjonaLe krav. Side 6

BiLlig å rense båter
Å rense utshppene av NOx fra
aLle ferger i Sogn og Fjordane
viL koste om Lag 50 miLlioner
kroner elLer mindre enn pris
Lappen pa én ny ferge. Side 6
-

NuLL i NU
Natur og Ungdoms regnskap
for 2001 viser et nuLL-resuLtat.
Organisasjonen sliter med syn
kende inntekter. Side 7

Antallet små traktorer som brukes til, kjøring
i barmark, øker kraftig Bestanden av små traktorer
under 500 kilo er nesten fordoblet siden 1998. Ifjor
fantes det 2900 firehjul.inger av denne typen
i Norge. Kjøretøyene setter kraftige spor etter seg
og Naturvernforbundet er bekymret. Side 3
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BiLdekk på avveie truer miLjøet

Sats på
sykkeL

RIO DE JANEIRO: Dumping av bildekk utgjør en a[vorl.ig
mil.jøtrussel., ifo[ge den brasil.ianske bil.dekkbransjen.

Å sykLe tiL jobben sparer sam
funnet for 149 kroner dagen
eLler om Lag 30 000 kroner
arlig per arbeidstaker,viser en
undersøkeLse fra Transport
okonomisk institutt (Tøl).
Instituttet har regnet pa den
samfunnsokonomiske nytten av
gang- og sykkeLveinett i de
store byene. KonkLusjonen er at
nytten er minst 4-5 ganger stør
re enn kostnadene ved utbygg
ing. Dermed utk[asser sykkelveier de aller fleste veiprosjekter i Lønnsomhet.
Tøl sitt regnestykke off
entLiggjort i bLadet SamferdseL
viser at det først og fremst er
mosjon som gjør sykkelen tiL et
svært “Lønnsomt” fremkomst
middeL. Med fysisk aktivitet re
duseres faren for sykdommer og
jobbfravær.
Syklister pafører heller ikke
andre helseproblemer i form av
utsLipp og støv fra asfaltsLitasje.
Dessuten sparer man penger og
pLass til blant annet parkering.
Problemet er at byene mang
ler et sammenhengende syk
kelveinett.
Selv om det bare er en stubb
av veien til jobben som ikke har
sykkelsti, kan bare litt sykling i
tett trafikk føre til sa stort ube
hag og utrygghet at folk ikke
bruker sykkelen, sier forsker
Kjartan SæLensminde til Aften
posten.
Han regner med at 15 pro
sent av de korte bilturene vil bli
erstattet med sykkelturer nar et
sammenhengende sykkelveinett
star ferdig. Samtidig vil over
gang fra bil til sykkel redusere
utslipp og senke behovet for yt
terligere veibygging. Dermed
burde prioriteringen gi seg selv
nar samferdeLsmilliardene til
våre byer fordeles.
-

-

Tre til fire millioner dekk har blitt
uforsvarlig dumpet verden over i
1998, og hvert ar produseres 800
millioner nye dekk. Dette opplyser
Walter Tegani, leder for Brasils na
sjonale dekkindustriforbund.
De fleste av dekkene prod
useres i USA og EU. Tegani hev
der det simpelthen ikke lar seg
gjøre a kvitte seg med dekkene
pa en forsvarlig måte i Europa pa
grunn av plassmangel. Derfor
mener han det er nødvendig å se
pa alternative metoder til dum
ping og gjøre dekkene om pro
som
energi
og
dukter,
konstruksjonsmateriale.
I dag er det mest vanlig å gra
ve ned dekkene pa søppeldynger.

Tre til fire miLLi
—

oner dekk har
blitt uforsvarlig
dumpet verden
over I 1998

2900 Lett-traktorer

truer terrenget

-

Antallet små traktorer som brukes til. kjøring i barmark øker kraftig.
Naturvernforbundet frykter konsekvensene.
LARS BARTH-HEYERDAHL
Natur & Miljo Bultetin

flestand av små traktorer under 000

kg egenvekt pr 31/12-2001

0500

Det tar flere hundre ar for dekkene brytes ned i naturen. I tillegg
kan det lekke ut giftige gasser fra
steder der de er dumpet. Dette
skjedde i Wales der en brann
førte til ti ar med utslipp av gif
tige gasser.
I Brasil blir det understreket
at USA og Europa i relativt stor

grad benytter seg av muligheten
til a eksportere brukte bildekk til
andre land i første rekke utvik
lingsland. Miljøvernmyndighetene
i det søramerikanske landet me
ner dette er å regne som søppel
eksport. Landet har derfor innført
importforbud pa brukte dekk. (IPS)
-

Tall som Naturverniorbundet i
Pinnrnark har innhentet, viser at
bestanden av sma naktorer und
er 500 kilo nesten er fordoblet
siden 1998. I følge Opplysnings
raclet for ivlitrafiklsen fantes det
2900 firehjulinger av denne ty
pen i Norge i fjor. Det er forst og
fremst i Finnmark slike kjoreto
be nyttes, men salget har n armest eksplodert ogsa i andre
deler as landet.
Spesielt i fylkene rundt
Harclangervidda er økningen
stoi-, sier fy Ikesleder Dag T. l:lg
vin i Naturs ernloi-bundei i Finn—
mark. Han adv iier na mot at okt
bruk av slike kjoretøy forer til
stor slitasje pa nattim-en.
I ‘a tont føre si -s huni tis
laget vekk. Der det er fuktig.
ettcrlatcr kjøreto\ viii: dype
gj oninespor som gjør at neste—
mann ma kjøre utenfor pon.
P.i denne maten dannes det
«vifter» av spor som i Fnnmark
er opptil 100 nieter brede, sier
Ligvin.

997

998

Spesielt i fylkene rundt Hardanger
vidda er økningen av sma traktorer stor,
sier Leder for Naturvernforbundet i Finn
—

1999

2000

mark, Dag T. Etgvin.

—

Kampanje skaL øke
foLks kunnskap
30 000 tonn spesia[avfa[I. er på avveie
i Norge hvert år.
Dette avfallet ma behandles for
svarlig hvis en skal unnga helseog miljoskader.
I mai gjennomfører norske av
fallsselskaper en kampanje for a
øke folks kunnskap om miljøfarlig
avfall. Norges Naturvernforbund
(NNV) stotter denne kampanjen,
men tror ikke den alene er til
strekkelig for a fa redusert
mengden spesialavfall og sørget
for en forsvarlig behandling av
det.
Retur- og innsamlings
punktene er generelt vanskelig
tilgjengelig for publikum og det
er ikke lett for forbrukerne a vite
hvilke produkter som gir miljøfarlig avfall, sier radgiver i Natur
vernforbundet, Christine Hvitsand
—

Flere av lokal-og fylkeslagene
til NNV kommer til a ha egne ak
tiviteter i forbindelse med kam
panjen.
Vi vil ogsa legge grunnlag
for nasjonal faremerking av prod
uktene som blir miljofarlig avfall,
sier Hvitsand.
Spesialavfall er blant annet
maling, Lakk, lim, losemidler,
spillolje Qg kondensatorer i gamle
lysarmaturer og elektriske mo
torer. I tillegg kommer problemavfall som elektrisk og elek
tronisk avfall (EE-avfall) og im
pregnert trevirke, samt mye
annet.
—

Senker skatten pa
miljovennLig bensin
Etter mange års diskusjoner vel
ger nå den svenske regjeringen
å senke skatten på den miljøvennlige atkylatbensinen.
Av miljøgrunner bør man
øke anvendeLsen av alkylat
bensin i totaktsmotorer. Dette
gjelder ikke minst det store an
tall utenbordsmotorer, skriver
regjeringen i en pressemelding.
ALkytatbensinen kan også
brukes på gressklippere, snø
scootere, motorsager og andre
mindre arbeidsredskaper. I fjor
ble det øremerket penger i bud
sjettet til en kommende skatte
senking og na foreslås en sen
ket energiskatt på 1,50 kr per
Liter alkylatbensin.
—

KOMMUNEN BEKYMRET

Reindriftsnaiingen var blant de
første som tok i brtik de sma
traktorene sOtTi kan minne om
lirehlulsdrevne motorsykler mccl
motorer pa opptil 700 ccm. Do—
ningene brukes i nærin gss irk
somhet, men mil jus ernleder Jon—
l—l.ivar i laukland i Alta kom—
mtine er vel sa bekymret for at
flere bi-uker traktorene til rekre—
asjon.
\ntallet kjorcioyer er etter
hvert blitt vel clmg stort Vi regi
strerer at korctoyene brukes i
-

bety clelig grad, ogsa i fri lu is
sammenheng, sier Haukiancl.
Store dekk mcd last lufitrykk
soiger for ii kloretoyct ytcr et ni
lativt lite pies mot bakken.
Men det betyr ikke at l<o
reløy ene ikke gjør skade p.i
cgetas)onen. Grove gummi—
pigger pa dekkene klemmes
sammen mot bakken og river
opp 5 egetasjonen. pipeker Jon—
EI ivar l—l.iuklancf.
-

FLERE FARER

I Alta finnes tre ferclselsarer i utmark li or det er til hit i a bruke
slmke kjoreioy i fritid—sammen
heng. \ lilj os ei-nlecleren v il ikke
mene sa mye om det foregar
ulo\ lig kjøring, men lsonm,mi erer
at de ser kjoiespor utenom by—
pene og til feIl er as grovt ufor—
standig kjøring.
Det er ikke bare slitæ.jen p.i
naturen som bekymrer lederen
i Naturvernforbunclet i Finn
mark. Dag T, EIgs in mener at
okt bruk as slike kjørcmoy apner
foi rniij øki-im i mil i ti: t, ved at for
i: ksernpel li s kegarn og større
fangst ei enkelt fraktes over stil r

re is stancler. Et annet argument
er at flere kjoretoyer pa et om
fittencfe loyperiett fører til støy—
[orti rensn ing.
VIL HA KONSESJONSPLIKT

Naturvern forbundet vil ta opp
saken med Miljoverndeparte—
mentet. forbundet foreslar kon
sesjon for bruk av firehjulingcr

utmark. Forbundet tar desN—
til orde for ,it det startes
kartlegging av kjorespor og ska
der, il oppsy fet bedres og at ars
avgi (Len pa kjoretoyene økes.
i

Liten

As clclinsdirektør 1-larild Ru-

berg i Miljøvemndepartementet
ivviser imidlertid .mt det blir akt
uelt mccl konsesjonsp)ikt for
Tanken om konsesjon har
vært framme, men dette er ikke

aktuelt, sier Rtiberg. Departe
mentet er klar over problemet
omkring kjoring i harmark, og
har satt i gang et forsoksprosjekt
i aLLe kommuner lor a begrense
skadene. Plinstyring skal gi
bedre kontroll over hvor ut—
markskjonng bor tillates og hvor
den bor forby s.
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Naturinngrep gir aLLergi

Skogvern tiL 3,5 mrd.

Burot. Bare ordet kan skremme en po[[enal[ergiker. Denne arten er
i voldsom vekst i Norge som en følge av at naturarel.aer blir ødelagt.

Forskere foreslår å øke andelen vernet skog i Norge
fra i til 4,5 prosent. Planen har en prisl.app på 3,5
milliarder, mener Norges Skogeierforbund.

Buret er en kjent og svært lite el
sket. p1antei for alle som sliter
lenallergi. Ikke minst
med
fordi denne arten i kurvplante
Idnülien slar iii når alle rgikerne
er svakest.
Planten blonistier sent og
kornnier pa toppen av alt annet
allergikeiv har slitt ned i en lang
pollensesong. Nar iumunfor
svaret er svekket går det den or
ohe hardt ut over dem som ram
mes, lortelle r pollenl( iisker Hall—
varil Ranil ord ved NTNT.J.
Iturol, sotit tidligere nærmest
var en parenles i norsk bra, har
latt en stor ukning i sin utbred
else i de siste tiarene. Ârsaken er
en rekke former for menneske
lig aktivitet som gax ner arten.
spestelt miirkbearbeidiiig med

huildosere og grax maskiner.
Burot trives pa alle slags
areal som er lorstyrret av angrep
slik som byggeplasser, stajons
omrader, veilsanter, anleggsom—
rader og annen type skrotinark.
I ndning fra natur til berørt areal
øker fra ar til ar og lolgelig har
\ i ogsa fått en voklsoni økning
av hurot, sier leder i Norsk Bota—
ntsk I oreni ng, Jan v\ esetiberg.
—

-

USAS SVAR PÅ BJØRK
Men det er il< k e bare i t at u ri nu
grep som gir grunn til be Isyni—
ring tor polleiiallergikere I Sve
rige arsler liirskeme om at plan—
ten beiskambrosia bokstavelig
talt har slatt rot og etablert seg i
Sør- og Mellom-Sverige. Arten
uroer forskerne lordi den inne-

JENS R TOLDNÆS
Natur & Miljø Buttetin

holder et av de sterkeste allergi—
fremkallende emner man kjen
ner til. Ambrosiaen er hoved
arsak til pollenallergi i USA.
Dette er USAs svar pa
hjork, sier Ramljord.

ring er arsaken.
—jeg har personlig funnet plan
ten flere steder ved Ostensjo
vannet i Oslo, et svært populært
I ugleomrade li vor det ogsa låres
mye lugi, lorteller Jan Wesen—
berg. Ogsa Ranifjord synes teo—
rien hores sannsynltg ut.
Det er vanlig a finne arten
under luglebrett, og det gir jo
viss indikasjon, selv om Iroene
ogsa kan Iraktes med fugler.
Skulle heiskamhrosiaen eta
blere seg her kan den bli et be
tydelig Problem for polhnallerg
ikere. Wesenberg er imidlertid i
tvil om planten kan få like gode
vekstvilkar i Norge som i Sveri
ge pa grunn av at vi har et kaI
dere klima.
en

UNDER FUGLEBRE1T
lleiskambrosia, som opprinnelig
kommer fra Nord—Amerika, er
et godt eksempel på hva som
skjer tar biologisk materiale tas
ukritisk over grensene. Den
antas nemlig a bli spredd som
en lolge av Iro som legges ut til
villfugler. Planten har ogsa fatt
rotfeste i Norge, og eksperter [es
ter lit til teorien om at fuglefö—

—

LARS BARTH-HEYERDAHL
Natur & Mitje Bultetin

Rapporten ble nylig overlevert
til miljovernminister Borge
Brende. Pa oppdrag fra to ciep—
artemente r har lorske re ved
Norsk institutt tor Naturlor—
valtning (NINA) og Skogforsk
vurdert behovet for skogvern.
at vernet av
Konklusjonen
skog ma okes til minst 4,5 prm
sent av det prod uktive skogarealet for a sikre represen—
tativt utvalg i skognaturen og de
mest krø ske hehovene for art 5—
mangtoldet.
Skogeierforhundet mener
kravet mangler faglig torankring.
Rapporten trekker en del
bastante konklusjoner basert
tisikre forutsetninger, uttaler tor—
btindets administrerende direk—
tor, Ivar Korshakken.
er

et

pa

I(a

L1

IIe,gi

VIL KOSTE
Korshakken mener at rapporten
ikke dokunienterer sammen
hengen mellom behovet for a
verne store skogomrader og tva—
retakelse av det hiologiske

Det er nesten umulig a si
om sammenhengen mellom
art smanglold og verneomrader,
sier forskningssjef Ertk Framstad i NINA. lramstad er en av
forfatterne bak tapporten.
Vi \ et en del om hvilke
arter som finnes og hi or de bor,
noe

—

—

—

—

—

tor

men Na—
skritt i riktig
andelen
det
ha
vil
turvemlorbtin
prosent.
i
8
°PP

-

LARS BARTH- HEYERDAHL
Natur & Mitjo Butietin

retning.

FOR LITE
Skogeierforbundet mener pa sin
side at okt fredning er unød
vendig. I rapporten vises det
blant annet til at andelen vernet
skog er lavere i Norge enn i vare
naboland. lvar Korsbakken pe
ker pa at en langt lavere andel
av skogen i Norge er tilgjenge
konimersiefl utnyttelse.
lig
Dermed blir behin et for vern av
prodtikt iv skog mindre. I tillegg
kommer at rundt halvparten av
all skog ikke hrttkes. og at mye
illei’ede gjøres for a ta vare pa
skogen.
Skogutvalgets leder kjøper
ikke dette argumentet.
Disse sak;ilte 0—omradene
kan ha verneverdier. Men Skog—
eierforhundet vil ikke vise oss
hvor disse omradene ligger, sa
da blir det umulig å registrere
dette som vmrneomrackr, sier
Cijermund Andersen.
for

—

verne

Forretningsutvikling

—

F0U

KanEnergi AS
Bærumsv 473, 1351 Aud
E-post: olav.isachsen@kanenergi.no
Tif: (+47) 67 153850
KanEnergi Sweden AB

—

men vi vet lite om hvor av
hengige de er av habitatlorhold
som kvalitet og størrelse pa om—
radet. 4,5 prosents vern er imid
lertid et minimum, et funda
ment vi ma bygge jta for a finne
ut mer om artene. sier Framstad
Framstad sier at det viktigste

-

Statens Forurensnings
tilsyn (SET) vil at miljø
vernmyndighetene skal ha
ansvaret for biocider og
plantevernmidler.

Det gar fram av SFTs kommentar
til høringsutkastet om et nytt
Mattilsyn.
Hensikten med det nye tiL
synet er iføLge Landbruks
departementet a sikre forbruk
erne trygg mat, og middelet er
sammensLåing av de gamle tiL
synsetatene Statens Dyrehelse
tiLsyn, Statens Landbrukstilsyn og
Statens næringsmiddeltilsyn. i
horingsnotatet foreslar departe
mentet at ansvaret for plante
vernmidler og gjødseLvarer skal
ligge hos det nye Matti [synet.
SFT har hovedansvaret for forvaLt
ningen av biocider, som er kje
miske stoffer som dreper levende
organfsmer.
Forurensningstf [synet skriver
at bioci der og pLantevernmidler
i mange tilfeLLer har de samme
virkestoffene, og at forvaltningen av stoffene krever nær be
slektet kompetanse. SFT viser
ogsa til en rapport Statskonsult
la fram fjor, hvor det anbefales
a flytte ansvaret for plantevern
midler tiL 5Ff.
ForvaLtningen vil bli mer ef
fektiv om man samlet ansvaret
for disse stoffene, sier seksjons
Leder Marit Kjeldby i SFT. Hun
peker ogsa pa faren for en inter
essekonfLikt i Mattilsynet dersom
det bade skal ta hensyn til de
næringsmessige aspektene og til
de miLjomessige.
Det kan bli en “bukken og
havresekken-situasjon”, sier
Kjeldby.
—

RÅDGIVERE Energi & Miljø
Strategi

manglolclet. Ilvis politikerne vel
ger a følge rapportens anhel—
alinger, vil imidlertid næringen
hjelpe til med å sette av omra—
der til venn. Men det vil koste
penger i tomt av kompensasjon
til skogeiemne.
Hver nye prosent vernet
skog vil koste rundt i milliard
kroner. Ln økning a det vern
ede omradet pa 3.5 prosentpo—
eng vil dermed koste 3,5 mil
liarder, sier Korsbakken.
Prislappen underbygges av
beregninger gjort av Norges
Natur\ ernlorbunds skogutvalg.
Utvalget har anslatt at en økning
av skogvernet fra i til 8 prosent,
vil koste t’i,7 milliarder.
Selvsagt er det verdt det,
sier skogutvalgets leder, Gjer
mund Andersen.
I Ivis man tar oljet ondei
som eksempel, er det satt av
at I raint idige borgere skal ha noe
a leve av Natur- og kulturarv er
uerstattelig, s det vil være en
investering 5 ta vare på
god
dette, papeker Andersen.
4.5 prosent av den
Å
produktive skogen vil være et

Sproytemidter
er ikke mat

a la freciet store onirader
som sa langt det er mulig heng
er stm men.
Omradene behover ikke
nødvendigvis å være uberorte.
opp gode ob—
men ‘i
jekter. Dem er det forholdsvis fa
igjen av.

na er

—

nta

fange

—
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HaLverte utsLipp fra ferge

Natur og Ungdom i nuLL

NO-uts[ippene fra fergen “Nordfjord” er hal.vert i forhold til
internasjonale krav. Likevel. er de dobbelt så høye som utslippene fra
gassfergen “G[utra”.

Foreløpige tall tyder på at årsresu[tatet for Natur og Ungdom
blir rundt null..

AUDIJN GARBERG
Natur & Mitjo Buiietirm

“Nordljord” gar mellom Maleid
og Nordljordeicl i Sogn og Fjord
ane. Dette er verdens første ferge
godkjent i klassen “Clean De
sign” hos Veritas. Kun to cruise
skip er tidligere godkjent i denne
klassen.
“Nordfjord” ble san i ordinær
drift i mars og millinger viser na
at utslippene av nitrogenoksider
(NO\) fra “Nordijord” ligger 48
prosent under kravene fra ENs
sjolarisorganisasjon (IMO).
1 nllegg setter Clean Design
andre miljokrav til biitene.

Den tyngsle delen a til
lredsstille er NO,-utslippene,
tofltanker
5
men ‘ i har ogsa driv
som er isolert fra skutebunnen.
Dersom vi gar pa grunn vil vi
ikke la noe oljeforurensning, for
klarer Kjell Magne l-laugen, tek
nisk sjef i l’ylkesbaatane AS. I til
legg har fergen avansert.e sys
temer for behandling av avfall
om bord.
Merkostnaden mccl 5 bygge
“Norclljorcl” var omtrent 4,5
millioner. Totalprisen korn der
med opp i 72 millioner kroner.
tross svært lave tall for N0N—
utslipp Ira “Nordf jord” ligger
fortsat verdens eneste gassferge

Tross svært lave
tatt for Nox-utstipp
fra Nordff ord” lig

—

ger fortsatt verdens
eneste gassferge

pa topp i mitfoktas
sen.

pa topp i miljoklassen. “Clutra”
har N0
-utslipp pa om lag bak
5
parten av utslippene fra “Nord—
ljorcl”. (rassfergen gar mellom
Solsnes og Alarnes i More og
Romsdal.
Utslippene vil av og til
variere, sS 100 pr0s’t nøyaktig
vil det aldri bli, presiserer tek
nisk-marit in sjefjohn Âge Ras—
—

niussen i Ivlore og Ronisclal Fyl—
kesbatar AS.
I tillegg har gassfergen “Clu
tro” lavere utslipp ai’ CO, og sa
godt soni ingen utslipp av SO.
Dessuten slipper man frakt og
inerkost nader til reduksj ons—
miclclelet urea som clieselferger
med katalysator c’r ivhengige av.

For om lag 50 millioner kroner kan man
redusere NO-utslippene fra alle fergene
i Sogn og Fjordane med 85 prosent.

Miljooppgaver i fokus:
opprensknlng av sjobunn støy
utslipp til luft
utslipp til sjø

avfall

Oslo havnevesen
Tif.: 22 91 0000 Faks:2291 0001
http!twww.ohv.oslo.no
Epost: postmottak@havnevesenet.oslo.kommune.no

6

er kine enmia.

Rei lsoretme er ikke tercli
ge mccl gJenninmlgimigen av regn
skapet, sa resultatet kan lortsatt
svinge med Ilere hundre tusen,
sier Dalin.
Arsaken til at fjorarsi’esulta
tet blir sapass bra, er at Natur og
Ungdom har fatt tilbakebetalt
rundt en ha I’. ni i Ilion i gjeld.
Dalin Iolcr seg derfor ikke trygg
1 at okonomien er sikret.
P
Organisasjonen i il blant
inne t la nierke at B,irne og li

LARS BARTH-HEYERDAHL
Natur & Mitjo Buitetin

nuliedepartenientet kniper igjen
pengesekken. ‘lilskuddet fra de
partementet er Natur og Ung—
donss viktigste inntektsklde. og
støtten derfra reduseres mccl
nesten en halv million kroner fra
i jor til i ar. Andre sentrale inn—
tekiskilder er tilskudd fra Miljø—
verndepartemnentet og oremerk—
ecle penger til spesielle pro
sjekter.
Alt i alt er Dalin likevel til
I recis hvis de endelige tallene blir
omtrent slik det ser ut nS.
Vi la opp til et under—
skudd pa 200.000, sa vi er ikke
nsisfornoy dc’.
—

-

BiLLig å rense utsLipp

Det viser et regnestykke semor
inge nior Knut Gut tormsen ved
\egcfirektoratet ha gjort for
NM Bulletin.
Hvis man skal ejire noe
som monner er dette kanskje
veien 5 ga, sier Guttormsen, som
presiserer at summen pa 50
millioner er et overslag.
A bygge fergen ‘Nord fjorcl”
mccl lavc NO\-utslipp kostet 72
millioner kroner,
I dag slipper de 19 fergene
til I ylkeshaatane i Sogn og
Fjordane ut ca 54 tonn NOv ar
lig. Ved a bygge oni skipene og
installere katal sator kan ut
slippene reduseres med 85 pro
sent til om lag 8 tonn arlig.
Litermstallering av katal) sitor
er særlig akwelt. pa ferger fordi

Dette er cii kraftig forbeclrmn i
forhold til ar 2000. da organisa—
sj onen malte tale et ci nclerskudd
i .2 mnillnmmier.
lo nge re ndle daglig leder
Ma’itn Dalin underçtreker imicl—
lerticl at dc enclelfgc’ tallene ikke

de har en levetid pa 30-35 ar.
En lerge bygget uten katalysiior
i 1900 vil derfor tidligst bli titt
ut av drift i 2020.
Tommelfingerregelen er
at det koster 2,5 til 3 millioner
kroner pr ferge a etterinstallere
et slikt anlegg. I tillegg kommer
noe økte clriftskostnader, for
teller Guttornmsen.
losen tr.ifckklimg betjener
strekningen l3rekstacl—\’mlsct yc—
i erst i Trondheimsfjorden med
fc’rgen Ilertug Skule. lk’rgc’n ble
opprinnelig bygget i 107$. og
har i et tertid fatt installert kat i—
lysator. Resultatene fra Hertug
Skule viser en reduksjon i NOK
urslppenc’ pa $5 prosent.
—

Beskjedent for
BergfaLd
Etter flere fete år bl.e årsresul.tatet for
miljøkonsutentene i Bergfa[d & Co på
magre 41 000 kroner i fjor.
Nedgang i ercle nsokonomien
dr ihilge daglig leder Bard HerR.
faIcl irsake n til det beskjedne
irsresultatet. Men konsulentsjefen forteller optimistisk om
gode resultatc r for første kvar
tal i 2002.
Bergfald & Co har spesi—
ilisert seg pa iniljoridgivning
oi er et bredt .spekter. Alle de sju
insitte har bakgrunn fra mniljo—
l”vegelsen
Vi driver strategisk rScl
givning hvor vi histar storre nor
ske becfnfter mccl a forutse og
forel gge fremtidige miljø—
problemer. Iorkl,irer daglig leder
Bord liergi;ilcl.
Blant sel-.kipets oppdrags
—

givere i 200 I var Norsk Hydro,
Store Norske Spmtsbergen Kull
kompani og Sanclc Paper Mill,
ltircl liergiald er ikke bekymret
for at selskapet gir industrien et
miljøalibi.
I den grad reduserte ut
slipp og kontroll med avfall
strommer bidr,ir til et miljoali—
bi, sa gir vi det. men iar opp
gave er a redusere miljohelast—
ningen.
Tross et mnigert arsresultat for
2001 har .iksjoncrene i Bergfalcl
& CO bei ilget seg et utbytte pa
657 500 kroner i 2001.

Sitter pa pengene Marttin Datin. IFoto: Lars Barth Heyerdah()

—

pukam
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund
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Natur & Møje Buiteiin
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PlanLegger miLjofestivaL

4.-5.MAI
Kan EU bli mi[jøvennhig?
Sted: Marienlyst skole, Oslo
Arr: Nei tiL EU
Mer info: www.neitileu.no
1. 9. JUNI
Miljofestival
Sted: Oslo
Arrangør: Grønt Inspirasjons
senter
Tif: 22 33 55 90
-

5,- 6. JUNI
Transportdager i OsLo
Sted: OsLo
Arrangør: Transport- økono
misk institutt
Tif: 22 57 38 00
26. AUGUST 4. SEPTEMBER
Miljotoppmotet Rio--10
Sted: iohannesburg,
Sør- Afrika
www.johannesburgsummit.org
-
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Prosjektieder Kla Koch haper at miljofeitivalen ogsa skal kunne dra gang debatt. For det er en god det som Ikke er bra pa
miljoslden her I Oslo. Kollektivtrafikken er noe av det som ikke fungerer. (Foto: Tone Mikal5en)
—

Vil du [ære deg å dyrke roser uten gift?
E[[er la elvene bli rammen rundt
søndagsturen din? Da bør du krysse av
uken 1. til 9. juni i ka[enderen din.
For da går nemlig miljolestiva
len av stabelen i Oslo. Rosedyr
king og mye mer kan en få
kunnskap om i løpet av festi—
valdagene skal vi tro prosiekrle
der Kia Koch pa Grønt Inspira—
sjonssenter. De har talt initiat is
til festivalen som skal være en
møteplass fdr alle otii er opp
tatt av sporsmal knyttet til ha—
rekraftig utvikling, naturvern,
helsevern, lrdultsliv og kultur
ninnevern.
KLOAKKVANDRING
Mange ulike aktiviteter er

under planleggin g. Engasj e—
mentet er stort blant aktørene vi
har invitert. Por eksempel vil
næringslivet vise oss hvordan vi
skal handle niiljorikt ig og fri
villige organisasjoner ønsker a
introdusere oss lor naturskjon
ne omgivelser. Ogsa kloakkvandring star pa programmet,
sier Koch
1-lun till øyer at malet mccl
lestivalen er a tilby folk et bredt
spekter v kurs, seminarer, fore
drag og friluftsaktiviteter. Koch
haper at miljøfestivalen ogsa skal
kunne dra i gang debatt,

For det er en god del
som ikke er bra pa miljosiden
her i Oslo. Kollektivtrafikken er
noe av det som ikke fungerer.
Bruken av el-bil er ogsi noe soni
vil bli duhattert, sier prosjekt—
lederen som regner med at noen
politikere også finner veien til
Fest salen.
—

MIU0TORG
Miljolestivalen blir avsluttet med
et digert mil jotorg i Spikersuppa
helgen 8. 9. juni. Der vil folk
trelle andre aktorer som har bi
dratt til i fa en miljofestivalen
pa beina.
Vi haper ogsa pa :tt folk
denne dagen kan R’rdes i et bilfritt miljø, sier koch.
-

—

TONE MIKALSEN
Natur & Miijo Buitetin

TRULS GULOWSEN i GREENPEACE OM REGJERINGENS KLiMAMELDING:

“Det viktigste fusket er at Børge Brende presenterte noe som
var dårlig

som

om det var bra.”

