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innhold
Minikraftverk
strømmer på
Dyr strøm fører til at stadig
fLere ønsker à bygge mikro
eLLer minikraftverk. Men
byggingen har en pris, og na
reagerer Naturvernforbundet.
Side 5

Får bygge i vernet
vassdrag
Groneng kraftverk far bygge
minikraftverk i det vernede
GauLarvassdraget.
Side 5

MiLjokriminaLiteten
synker
Anmeldte miljokrimsaker
forste halvar i fjor har gatt ned
med nesten 9 prosent. særlig
overtredelser innenfor jakt- og
fiske er redusert.
side 6

Tjener på
mi Ljøstrateg i
OLjeselskaper som satser
spesielt på miljoarbeid, gir
aksjonærene mest igjen for
pengene. Dette hevder
internasjonale eksperter.
Side 7

ViLLmarksmedisin
Med nordmenns tendens til å
velge eksotiske reisemal øker
ogsa risikoen for a mote
farlige dyr. Stadige flere spor
legen om rad.
Side8

HvaI.spekk er så giftig at det ikke kan spises eller
kastes på [and uten spesiatbehandhng. Likevet
dumper hva[fangerne f[ere hundre tonn spekk på
havet med SFTs ve[signel.se. Fylkesmannen i
Nord[and påpeker at om l.ag en kil.o ren PCB vil, gå
rett inn i den marine næringskjeden, men b[ir ikke
Side 3
hørt.
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Fiasko?
Mandag 26. august gar startskuddet for FNs toppmøte om
utvikling og miljo i iohannes
burg. Der møtes titusenvis av
representanter fra verdens land
for å følge opp miljotoppmøtet i
Rio de Janeiro for ti ar siden.
Fra Rio-møtet fikk vi interna
sjonale avtaler om klima, bio
diversitet og arbeid mot for
ørkning. Men i de ti arene etter
møtet har det skjedd lite. ‘Store
ord, men mindre handling”,
oppsummerer Worldwatch
Institute. De papeker at inter
nasjonalt miljosamarbeid har
sakket akterut i forhold til
internasjonale økonomiske
regler, som er utviklet i Verdens
Handelsorganisasjori. En av
oppgavene i Johannesburg ma
derfor være å starte arbeidet
med à sette miljøregler for den
globale økonomien.
Det mangler heller ikke pa
andre oppgaver foran arets
mote. FN5 generalsekretær Kofi
Annan har utpekt vann, helse,
energi, landbruk og biodiver
sitet som de fem viktigste
emnene. Men skal vi tro de
dystre spadommene fra poli
tikere og miljøvernere vil
utfallet av arets toppmøte ikke
bli særlig oppløftende.
Det er ikke noe godt utgangs
punkt for Kjell Magne Bondevik
og de andre toppolitikerne som
skal samles i Sor-Afrikas største
by. Skal vi tro Aftenposten “ute
lukker” imidlertid ikke
Bondevik at han kommer i
kamphumør pa mifjømotet i
.1 oha n nesb u rg.
Med sa viktige saker pa kartet
regner vi med at bade Bondevik
og de andre toppolitikerne skor
seg til en real kamp før de
ankommer Johannesburg.
Sa far vi hape at Norge og
deltagerne gjør de dystre
spadommene om møtets utfalL
til skamme.

2

LovLig å dumpe PCB

Stadig dyrere med sykkeL på tog
NSB har i sommer fjernet siste f[ik av
ordningen med rimeligere sykke[biliett.
Sa na fra du heller ikke rabatt
mellom Myrdal og Finse. Heretter
ma du betale 90 kroner for syk
kel pa Bergensbanen. uansett
re isestrekn ing.
Den generelle regelen er at
passasjerer som medbringer
—

sykkel selv skal ta den med til et
godsrom hvor det er reservert
plass til sykkelen. Her vil man fa
hjelp av konduktor til å fa den
ombord. Pa Bergensbanen er det
om sommeren langt større
volum som skal handteres. Dette

krever en annen tilrettelegging,
blant annet flere mennesker til å
betjene handteringen og delvis
egen transport med lastebil.
Dette er arsaken til prisok
ningen, bekrefter informasjons
sjef Arvid Bardstu i NSB Lang
distanse i en mail til N&M
Bulletin.

Er det greit å hive forurenset hva[spekk tilsvarende en halv ki[o ren
PCB på sjøen? Ja, mener Statens forurensningsti[syn (SFT).
lylkesmannen i Nordl.ind
mener spekket fra den nor
ke
5
vageli\ illangsten er sa giftig at
det bor tas pa land og gis en
miljontessig forsvarlig behand
ling. Dette gar Irem av et brev fra
fylkesinannen til SFT.
Ifølge lylkesniannen vil sam
let mengde PCB i det hval
spekket som blir dumpet i inne
værende ar utgore om lag en
kilo. Med tanke pa hvor skadelig
miljogifien PCI3 er, er ikke dette
noe lite kvantum. Det er likevel
ikke mengden som bekymrer
fylkesmannen i Nordland,
det faktum at gilten gir rett inn
i na:ringskjeden igjen
“I v liies mannt: is an ta i at del
PCI3 som Jo ni’s i hvaispr’ki si!
være mer botigjengelig en ti PCII
bo ndet i scdtotenicr gg i særlig grad
bygnt ngsavfall, og at det det ja, vii
vært’ særlig v tk tig 0 li indre videre
spredning i na’ri ngskjeden .‘t,lv en
beskjeden mengde PCB vil i ro! ig
raskt akkii muleres i en sarbitr na’r—
ingsijech’’, heter det i brevet.
I ylkesmannen konkluderer
videre med at det neppe ville
blitt gitt tillatelse til dumping av
for eksempel mudderm.isser

Storfint besøk tiL OsLo

-

I lo rl..atii. av \ en le w-t oppn’ioi ti
om rmljo og utvikling i Joli.ut—
nesburg deniontrerte Naiur—
vernforbundet mot storselsk.tp
enes stadige økende innflytelse
Sammen med en seks meter
høy bedriftsdirektør, minnet
naturvernerne forbipasserencle
om at tore selskap i støne grad
ma ta ansv,ir og at de i inte r
nasjnale samfunn ma palegge
selskapene Forpliktelser.
Mange av de som har
vært mnom oss, har ikke fatt
cynen opp for dette ennd. Men
mange innvand rere Ira land

men

—

.

som har dit føle storselskap—
enes herj inger pd kroppen har
gitt oss oppniLifltflng og aner
kjennelse for arbeidet vdri, sa
Kjersti Finholt da N&M
Bulletin var innom stanclen.

JENS P, TOLDNÆS
Niut & Miiio Buiietin

med tilsvarende PCII—snnhold
uten i gjennomføre tiltak for a
hindre at gilten blir spredd.
BARE PROBLEM PA LAND
SFT er imidlertid ikke enig i
—lyl kesmannens v Li rdennger.
I sin svar til fylkesmannen skri
ver SFT blant annet:
l)umping av hvalspekk til
sjøs under arets vagehvalfangst
bidrar i forsvinnende liten grad
til å øke eller spre forurensning
av l’CB eller andre miljogifter i
det marine miljø.
SIT papeker ogsa a spekket
ikke er klassil isen som spesial
avfall. Dette betyr at hvalspekket
ilolge lorurensningsloven, kun
skal leveres til godkjent anlegg
on vanlig .is fallsbehandling der
som det tas pa land. Dermed får
hvallangeme et problem dersom
de tar spekket med pa land,
mens det er lov i kaste det i
havet.

gifter i v.igchvil. Med t,inke pa
hvor mange dyr det finnes i
havet bidrar dumpingen fra
vagehvallangsten i liten grad til
okt bru rensning, sier radgiver
Gro Andersen i SFT.
Ifølge Andersen opererer
heller ikke fylkesmariners i Nortk
1usd ii sed r: kt ige tall.
itter vare beregninger
dreier det seg om 0,57 kilo ren
—

PCII .sit’ r hun

—

NESTE GANG ER DET MER
Dette er jo en interessant
logikk. I-ler har man mulighet til
å plukke litt PCI3 ut av den
marine isvnngskjedcn, og sa be
nytter nsin den ikke. En halv
eller en kilo er utsteressant. Det
som er interessant er at neste
gang vil det være mer, sier leder
i ‘vVWL Rasmus I [ansson.
Ifølge Ilansson er vagehvalen,
sammen mcdl polarmake og is
bjorn, den flinkeste l’CB—
oppsamleren vi har.
—

Det som er bekymrings

x erdig i denne saken er at man
far relativt høye nivaer av nuljo

Bjornoya vernet
Bjørnøya på Svalbard er vedtatt
vernet som naturreservat. Natur
reservatet vil omfatte hele
Bjørnøya inklusive de marine
områdene ut til fire nautiske
mil. Reservatet vil dekke ca. 177
km2 landareal og ca. 605 km2
av havområdene rundt øya. Om
lag 1200 dekar omkring den
meteorologiske stasjonen nord
på øya er unntatt fra vermet.
Gjennom fredning av
Bjømøya tar vi et viktig skritt vi
dere mot det nasjonale målet
om å bevare det biologiske
mangfoldet og verne et repre
sentativt utvalg av norsk natur,’!
sier miljøvernminister Børge
Brende i en pressemelding.
HekkekoLoniene på Bjomøya
er blant de største på den nord
ligere halvkule. Som eneste øy
i den mest produktive delen av
Barentshavet midtveis mellom
Finnmarkskysten og Spits
bergen, er dessuten Bjømøya et
nøkketom råde for sjøfugl og for
gjess under trekk.
—

0)

øystein Solevag fra Norges Na
turvernforbund informerer forbi
pa5serende om storseiskapenes
mektige innfLytelse.

-

0
0

Sterk nedgang i IundefugLbestanden
Til tross for mye sild og den
beste hekkesesongen på Røst
på 35 år, ser ikke fremtiden
særLig lys ut for havets
papegøye. lundefuglen.
Nei. bestanden er fortsatt i
—

tilbakegang, konstaterer
seniorforsker Tycho Anker
Nilssen ved Norsk institutt for
naturforskning (NINA) overfor
Avisenes nyhetsbyrå.
Årsaken til at lundefuglen har

hatt så sterk nedgang de siste
årene er sammenbruddet i be
standen av norsk vårgytende
sild på 1960-tallet.

notiser

—

Stavanger kommuna
Tekniuk drift

STAVANGER KOMMUNE ER
“GRØNN BARNEBY” I 2002

www utmark. org

Vi ER NED PA LAGET!

iI Mo Industripark AS
i’oshok’, 500— tiSOi Mo

-

Renovasjonen
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Ka itergi
RÅDGIVERE Energi & Miljø
Strategi

-

Forretningsutvikling

-

Klimastrategier
Regjeringens klimamelding beskriver de nasjonale
tiltakene frem til Kyotoavtalen skal tre i kraft.
Markedet for utslippskvoter og grønne sertifikater
vil bli en viktig rammebetingelse.

FoU

KanEnergi AS
Bærumsv 473, 1351 Rud
E-post: jonas.sandgren@kanenergi.no
Tif: (+47) 67 1538 50
www. kanenergi. no
KanEnergi Sweden AB
E-post: mats. rydeheIIkanenergi.se
Tif: (+46) 511 347664
www. kanenergi. se

Vår erfaring gir grunnlag for å:
• Prioritere mellom tiltak i egen virksomhet
• Vurdere egne tiltak mot utslippsrettig heter
i markedet
• Bistå bedrifter og bransjer med strategi
• Legge til rette for internasjonalt samarbeid
(CDM og felles gjennomføring)
• Kartlegge direkte og indirekte utslipp
• Klimaplanlegging i kommuner
Ta kontakt for å drøfte mulige samarbeidsområder

Kraftig oppsving av
mikro- og minikraftverk
Dyr strøm får folk til å tenke i andre baner. I fjor ble det godkjent 70
nye mikro- og minikraftverk her til, lands, og 50 året før det. Erik
Sol.heim, som selv har mikrokraftverk, advarer mot utviklingen.
TONE MIKALSEN
Natur & Miljo Buttetin

Norges Nu urve rn—
synes utviklingen av
mmi— og mikrokraliverk i norske
vassdrag er alarmerende.
Lade lokalisering og
naturverdier nei i urclercs nøye
før en sier ja til bygging, sier
—Solheim. Hans rnikrokraltverk
produserer 10 kiIo att st rom,
om lag nok til en husst atid.
Solliei ni aclvarer spesielt ni it
5 i vern—
bygging av minikral:vtr1
Lederen

for

Jorbumi

—

ede vassdrag

Urørir vassdrag har en
verdt i seg seL: Det ma en huske.

MERcuR ENvIR0TEcH AS

(RCUR
Mobil Slamavvanner

—

ADR godkjent

Mercur Envirotech leverer kostnadseffektive
produkter og løsninger knyttet til verdens økende
behov innen områdene:
• Avløpsrensing
• Slambehandling

markedet og en økende interesse

blant lokale kraftselskap for a
kjøpe strøm fra sma kraftpro

Basis for alle produkter og tjenester er
Masko Zoll teknologien.
Vi gratulerer Avfallsservice AS
med nye mobil slamavvanner.

HARSTAD
M’rcurvo[Ün 57, 9408 HARSTAD
Posiboks 521, 9485 HARSTAD
Tel +47 77 05 9330
Fax +47 77 05 9349
maii@mercur-envrotech com
i r’a
v. nercur-env;roiech.com

PENGEMASKIN
Stadig flere oppdager at elva som
renner forbi eiendommen kan
være en pengemaskin. For nar
strompnsene stiger kai det være
mye a tjene pa a produtre sin
egen strøm.
jens Aalbu i Norges vass
drags- og energidirektorat mener
det er mer enn høye strompriser
som er arsaken til at antallet
mmi- og mikrokraftverk øker.
Det har vært et fri slipp i

—

Sorkjosen,

OSLO
Lokkcingon 56
1337 SANDVIKA,
Tel. +4767556719
Fax *47 67 55 67 01
e-mai cdo.nygardernercur-envrotech.com

www.mercur-enviromech.com

-,

--

0
0

Nar stromprtsene stiger, kan en tjene mye pa a være setvtorsynt med stram. Mange velger derfor a bygge mimkraltverk

dusenter. I tilleug kan en være
selvforsvnt med strøm. Ut tyrct

er billig og det holdes kurs i
bygging og drift av mmi— og
mikrokraltverk.

brLik.
5
rer niclleggelse ii eai(l
Er (lei for lett a la lov til å
—

hygge?

Søkerne begynner jo etter
hvert a kjenne knepe ne. Dr rsi mi
—

de graver ned rorene, sikrer

KAN KNEPENE
Han iilfoyer at for enkelte
bønder kan egett førsyning av
strøm være margineri som hind

alminnelig

Liii

ann oring og

ellers farer varsomni frem, vil

gansen til a fa tilatelsi’ enten ax
N\ lz eller kommunimi være stor

Men i vernedi: vassdrag er ters
kilen for minikrafis erk mr e
ho en, understreker \alhu.
I-Jan tror at økningen ai
mmi— og mikrokraltve rk vil
fortsette så lenge stromprise ne
ligger sapass ho)t, og stiller
porsmalstegn i cd om mange
sflii uthyggingcr er bedre enn
in stor ‘.asskr:mftutbygging.

Får bygge minikraftverk i vernet vassdrag
Grøneng kraftverk får bygge minikraft
verk i det vernede GauI.arvassdraget.

er at de skal være uten kraftverk,
sier eder av Norges Naturiern

har konunet etter vr’rnevcdtaket.
Denne utb gglnga vil

forbund, Erik Solheini.

fram for grunneierne i bygge
kralivirket som vil produsere

Bygging av ininikriftverket
vil resultere i et 2,4 kilometer
langt inngrep, I tillegg ltnnes det
allerede et kraEf verk pa (_ roneng,
sunt to andre numkeif ti r’rk som

gjøre summen av Inngrep større
og assdraget blir mindre urørt,

Norges Naturvernforbund raser
mot vedtaket Anken Naturvernforbundet sendte til Olje- og
energidepartementet (CLI)) ble
blankt avslatt, så na er det fritt

>

730 kilow.ttt.

Dette er et ali orlig lilste
Poenget med vernede v,issdrag

pipeker han.
Om utbygging vil føre til
alvorlige inrircp i naturen var
det stnd om i sakslx-hincllingen.

NATUR & MIU0 BULLETIN NR. 14 I 2002

NATUR & MIU0 RULLETIN NR. 141 2002

Dette gar fram av en oversikt
Statistisk sentralbyra (SSB) nylig
la fram. I ar er det totalt sett
registrert 1275 miljokrimsaker
pa landshasis, en nedgang på
nesten ni prosent mot fjorarets
1402.
Vi kan jo hape at det
skyldes at det faktisk er begatt
færre overtramp. Men det kan
også skyldes at politi og natur
oppsyn ikke har tatt alle over—
tredelsene. Skal jeg tippe, er den
reelle kriminaliteten omtrent
—

Leserin ii legg
En forskningsrapport fra ECON
Senter lor økonomisk analyse pa
vegne av Forsknirigsradets prog
ram Bærekraftig produksjon og
forbruk slar ettertrykkelig last at
materialsortering av melkekar—
tonger er en lite bærekraftig ide.
Grunnen er ganske enkelt at
melkekartonger ødelegger kvali
teten på resirkulert papir. ‘Los
ningen” pa dette er at noen
plukker ut igjen de melkekar
tongene som folk har sortert slik
at melkekartongene skal gjøre
minst mulig skade. Forsknings
rapporten, som er nr. 12/02, er
tilglengelig ved henvende seg
til www.econ.no.
I tillegg til det lett komiske
ved ordningen, er det dyrt a
plukke melkekartongene ut av
det resirkulerte materialet. Dess
uten er det dyrt å drive apparatet
som holder kartonginnsamling
en gaende. Reklame, lottener og
andre aktiviteter for a fa folk til
å samle inn enda flere kartonger

den samme, sier I ørstestatsadvo—
kat Rune B. Hansen, leder for
nuljotearnet ved økokrim.
I og mcd at det er snakk
om fa saker, er den reelle
kriminelle aktiviteten om lag lik.
Dessuten er miørketallene svært
usikre og sannsynligvis store,
forklarer han.
MER BEVISST KRIMINALITET
Hansen forteller at det rappor—
teres om stadig burre sma over
tredelser innen for jakt og fiske.
Dette skyldes trolig at flere folk
er blitt klar over at deres aktivi
teter er ulovlig og at dette ikke
-

slik at enda flere skal plukkes ut
igjen, koster sitt. Men ikke minst
er apparatet dyrt fordi selskapet
Norsk returkartong kjøper de
ferdig utplukkede melkekar
tongene fra kommunene til en
pris som er nesten dobbelt sa
høy som det kartongene kan sel
ges videre for. Det er ingen som
er villige til å betale s mye for
melkekartonger som kommun
ene trenger for å dekke sine
kostnader, fordi brukte melke
kartonger bare kan brukes til
lavkvalitetsprodukter.
Jon Bjartnes i Grønn
Hverdag/Miij øheimevemet patar
seg i et innlegg i Natur miljø
Bulletin nr. 11 å være kartong
innsamlingens forsvarer. Det gjør
han ved å påpeke noen forhold
som ikke er relevante for kon
klusjonene i forskningsrappor
ten. Bjartnes er nemlig Opptatt
av at rapporten til LCON tar
hensyn til folks bruk av tid pa å
sorlere melkekartonger. lljartnes
synes ikke denne tiden bor spille
noen rolle. Greit det, men om
man gjør som Bjartnes ønsker

tolereres i seriøse jakt- og fiskemiljøer.
Derimot tror jeg dessverre
rene kriminelle handlinger er
gatt opp. De som driver bevisst
jakt pa frede arter og jakter
krimninelt i vinnings hensikt er
bitde blitt dyl<tigere og bedre
organisert, sier Hansen. I ir er
det anmeldt 132 overtredelser
mot vilt loven. I ljor 170.
—

VIL TA FORURENSERE
Tidligere har økokrim brukt
mye ressurser på å løfte opp
saker innenfor ulovlig jakt og
kultunninner. Ifølge Hansen har

og ser bort fra tidsbnik, pavirkes
ikke konklusjonen. Det er fordi
melkekartongene mi plukkes ut
igjen og bare kan brukes til pro
dukter av lav kvalitet at kartong
sortering er ulønnsom.
Nar det gjelder selve saken
tidsbruk star det selvsagt Bjart
nes fritt å mene at tid ikke spiller
noen rolle, men en sporreunder
søkelse om akkurat dette gjort i
regi av Statistisk sent ralhyra viser
at den faktisk spiller en rolle kr
en del av oss. Nar man legger
sammen de som bryr seg om
tiden og (le som ikke gjør det,
får man en gjennomsnittlig
“timelønn” pa vel tre kroner for
kart ongsorte ring, og det er den
som er blukt i rapporten. Som
sagt er tre kroner for lite til å pi’i
virke konklusjonene.
Bjartnes er også opptatt av at
reklamen for kartongsortering
gjør folk generelt miljøbevisste.
og mener verdien av den gene
relle milj obevisstgjøringen burde
iurt kronefestet i rapporten. Vi
er ikke enige i at generell miljø
bevisstgjøring hør kronefestes.

de nå jobbet svært aktivt en
periode overfor brudd p bru—
rensn ingsloven.
Skadepotensialet i foru
rensningssaker kan være svært
stort. Dessuten er disse sakene
både mangesidige og kom plek
se, og i mange politidistrikt er
det foreløpig liten kompetanse
om saksfeltet. Derfor satser vi pa
a bygge opp kompetanse pa
dette feltet, sier Hansen.
Brudd pa forurensningloen
har ogsa hatt en viss nedgang,
fra 212 i fjor til 179 i år.
—

Det er i praksis en umulig opp
gave. Derimot kan man spørre
seg om (len generelle miljobe—
visstgjønngen som kartongsorte—
ring (kanskje) fører til, er verdt
prisen. Men da ma man først
akseptere at det er en pris å
betale.
I forskningsrapporten har vi
ikke tatt opp sporsmalet om
milj obevisstgj øringen er verdt
prisen. Men som privatpersoner
er vårt svar pa spørsmalet et
klart nei. Vi tror miljøsaken
gjøres en bjornetjeneste ved at
folk lures til å samle inn et
lavkvalitetsrstoff som i tillegg
odelegger for bøyverdig returbasert
papirproduksjon.
Bjartnes, som gir “sosialøkono
mer i ECON og der omkring’
det råd I “finne storre spørsmål
a gruble på”, kan med fordel
finne mer reelle miljoproblemer
å gruble over.

Det hevder internasjonale eks
perter.
Det er (1(1 anerkjente
analyseselskipct
lnnovest
Strategie Value Advisors mc.
sorri ifølge Teknisk Ukeblad

.x.—
I Natur & miljø liulletin nr. 13,
2002 har Christine Hvitsand,
ridgi\ er i Norges Naturvernfor
bund. et lesermnlegg med en
oversikt over et utvalg av hør—
ingsuttalelser til Uinansdeparte—
ment ets forslag til endringer i
slutthchandlingsavgiften for
avfall. Her avlegger hun ogsa
Limergøs en visitt, og hevder at
l1nergos er den eneste soni
“udelt” støtter Finansdeparte—
rneiltets forslag.
Det er synd at Christine
Hvitsand pa denne maten vil—
leder leserne av liulletin, fordi
pastanden er feil hide i relasjøn
til var høringsuttak’lse og flere
av de øvrige som er nevnt i
artikkelen, bortsett fra Natur—
vernfoi’bundets. De av Bulk’tins
lesere som ønsker det, kan hen
vende seg til meg pa e—post
og få tilsendt de nevnte hørings
uttalelser, så kan de selv kontrol
lere gehalten i Hvitsands pa
stand.
Man kan selvsagt diskutere
disse spørsmål på et overordnet,
filosofisk/prinsipielt niva. Det er
nødvendig for å sikre riktig ret
ning og fokus i en bred sam
funnsmessig fbrstand. Avfallsre
duksjon og kretslopsamfunn er
i så mate viktige premisser og
mil men ogsa de begreper som
det knytter seg størst utf ord—
ringer til l gi et praktisk, maIrettet innhold.
Det vi gleder oss over
—

i Enurgos er at avfallspolitfkken
og energipolitikken er løftet opp
et hakk og inngår i regjeringens
overordnede miljøpolitikk, mest
aktualisert i forbindelse med til
tak for å begrense utslippene av
klimagasser. Det gleder oss også
at regjeringen legger opp til et
avgi ftssystcrn som er basert pa
de mil jøkostnader ulike former
for (‘nergiprodoksj on og avfal ls
behandling har. fler viser det seg
at det er mange seiglivete myter
ute og gar og som star for fall
når tallene kommer pa bordetl
Myter og feiloppfatninger om
hva som er bærekraftig og miljøvennlig viser seg å være mange
og seiglivete.
Et alternativ, eller snarere et
korrektiv, til Il\ it sands frem
stilling er il se pR virkeligheten
gjennom et konkret prosjekt. Pa
Forus, pa grensen mnelloni koIn
munene Stavanger, Sandnes og
Sola, bygges nå et energigjen
vinningsank’gg for restavfall og
et sorteringsanlegg for nærings
avfall. Nylig har IVAR bygget et
komposteringsanlegg for våt
organisk avfall på 1-logstad. Til
sammen investerer eierne Lyse
Energi, IVAR IKS, Lnergos ASA
og RSG 400 niillioner kroner i
avfimllsbehandfing og dlistrmbusjon
av energi som er i samsvar mcd
de malsettinger og retningslinjer
regjeringen har satt for disse
omrader. Disse tiltakene sett i
sammenheng har folgende maI,
effekter og forankringer i overordnet plan— og ramnmeverk:

• Klimagassutslippene ma
reduseres Kyotoavtalen
• Redusere utslipp av metan fra
deponier Klimameldingen
• øke bruk av avfall som energi
til erstatning for fossile brensler
Klin’iameldingen
• 75 prosent av avfaflet skal
gjenvinnes innen 2010
Avfallsmeldingen
• økt satsing pa fjcrnvarmenett
l:nerguneldingen og Klima—
meldingen
• Fleksibel energiforsyning
Energiplan for Nord-Jæren
• økt materialgjenvinning og
energiutnyttelse Avfallsplinn
for IVAR-regionen
Tiltakene fører til at det
produseres 90 (;wh energi,
hvorav
-

—

—

-

—

-

-
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FLere farer på ferden
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FNs miljotoppmøte Rio-slO
Sted: iohannesburg, Sør-Afrika
www.johannesburgsummit.org

Nye eksotiske reisemål. gjør at norske Leger må gi råd om al.t
fra faren for fl.odhestangrep til. høydesyke på Kilimanjaro.
Vilimarksmedisin er blitt et begrep.
med opp. Regel mi ni mer en er
at du ma snu hvis du blir dirlig.
Tendensen til å velge stadig nier
eksotiske reisemal øker ogsa
risikoen for å møtt’ farlige dyr.
Dette er ikke noe stort helseproblem for den fornuftige
lurist. I lasle gir likevel rad om
alt fra store kattedyr til maneter.
slanger og flodhest.
Som regel er det fokalbe
I olkningen som angripes av
farlige dyr. En turist som blir

JENS P. TOLDNÆS
Natur & Miljø Buttetin

7.

8. SEPTEMBER
Nei til EUs miljokonferarise.
Sted: Oslo, tlf: 23 35 45 80
http://www.neitileu.no
-

23.

-

24. SEPTEMBER

Nasjonal sykkelkonferanse.
Sted: Drammen, tlf: 2247 30 31
www.slf.no

23.

-

25. SEPTEMBER

Konferanse om betydning og
nytte av miljo i bygg og eiendom.
Sted: Oslo, tlf: 22 96 55 41
www.SB02.com

21.- 23. OKTOBER
Eu roenvi ronment

Sted: Ålborg, Danmark
TIf: 0045 9935 5555

28. NOVEMBER-i. DESEMBER
Globaliseringskonferansen 2002.
Sted: Folkets Hus
www.attac.no/konferanse
lC

—

MANGE NORDMENN
Det er veldig mange nord
menn soni reiser til l<ili m:uij:ii’o
for tid’n. lIer ma miii ta helt
andre forholdsregler enn ved
tils\ arencle høyder i for eks
empel tNep:il fordi det stiger så
raskt, sier han.
Car du for raskt opp i (s000
meters hoyde kan du i verste fall
pådra deg lurge ødem. I )et kan
a’re livshirlig og gjør at lungene
mister evnen til a ta opp oksy
gelt, en fdre sotsi lorsterkes nar
luften er tynn.
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Artig dør mellom 300 og 500 personer
som fotge av mote med love.

FARLIGE DYR
5 ons turi st pa Ku im an j aro hI jr
du guidet til, topps. Det er
imidlertid ingen garanti for at du
er trygg, ifølge Hasle.
—Jeg snakket akkurat med

—

en mor. Sønnen hennes hadde

skadet har som regel gjort noe

kastet opp tre ganger for toppen.

dumt, for eksempel forsøkt å
handtere en slange. sier han.

Han skulle

—

(1(1 k sj o n

REDAKTØR: Atidun Garberg

‘8

Vare re Re vaner li ar endret seg
radikalt pa ni)en ti ar. Mallo ‘ca
er stadig vel og bra, men flere og
flere vil til langt mer eksotiske
reiseinal i ARa, Afrika, Australia
og Siir-Ainerik,i.
Delte tdler oss overldr en
del nye utfordringer, sier lege
c;unnar liasle ved Reiseklinik—
ken. ilan nevner Kilimanjaro og
problenie r med boy deyke som
et ty pisk sporsinal mange reis
ende har.

—

naturligvis

aldri blitt

Bruk hodet

I forhold til for eksempel biltrafikk, er ikke ville dyr noen
stor dødsrisiko for mennesker. Som turist har du lite å
bekymre deg over hvis du bruker hodet. Ifolge lege Gunnar
Hasle er det hovedsakelig lokalbefolkning og dumdristige
turister som er i faresonen. Tabellen viser en del arter og
dyregrupper. hvor mange mennesker de dreper per ar og
hvor dyrene lever.
Art
Slanger
NiLkrokodiLLe
Tiger
Love
Leopard
E[efanter
F[odhest
Afrikansk bøffel
Hyene

Årlige dodsfall
60 000
i 000
600 800
300- 500
400
-

200-500
200

-

300

Geografisk omrade
Hele verden
Afrika
India
Afrika
Afrika, India
Sentral-Afrika, India
Afrika

20 100

Afrika

20 50

Afrika

-

-

“Det er en snidig handling, ja. Og det vil jeg kunne si fra
prckestolen.”

PREST TOM SVERRE TOMREN PA SPORSMAL OM DET ER SYND Å REISE MED FLY

NÅR DET GAR ET TOG SAMME VEIEN. (VART LAND)

