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FRETTIR

Umhverfisráðuneytið veitir fjölmiðlafólki viðurkenningar á Degi umhverfísins

Blaðamaður
og ljósmyndari
Morgunblaðsins verðlaunuð
GUÐMUNDUR Bjarnason umhverfísráðherra veitti Rögnu Söru
Jónsdóttur blaðamanni á Morgunblaðinu og Ragnari Axelssyni
ljósmyndara á Morgunblaðinu og
austfírska tímaritinu Glettingi,
viðurkenningar
umhverfisráðuneytisins á Degi umhverfisins, á
sunnudaginn, en viðurkenningarnar voru afhentar á Café Flórunni í Grasagarðinum í Laugardal.
Starfsmenn
Morgunblaðsins
hlutu
viðurkenninguna
fyrir
greinaflokkinn Landið og orkan,
sem birtist í blaðinu um nokkurra
vikna skeið haustið 1998. Meðal
annars var um að ræða fímm
greinar, sem birtust á hverjum
sunnudegi frá 20. september til
18. október. I greinaflokknum er
spurningum um framtíð hálendisins velt upp og kynntir helstu
kostir sem íslendingar standa
írammi fyrir varðandi virkjanamál og verndun hálendisins.
Vakti fólk til umhugsunar
Fjallað er um virkjanakosti og
náttúrufar á væntanlegum lónstæðum í máli og myndum, þar á
meðal kortum og tölvuunnum
myndum af viðkomandi svæði eftir virkjun. Það var blaðamaðurinn
Ragna Sara Jónsdóttir og ljósmyndarinn Ragnar Axelsson sem
unnu greinarnar, en þau ferðuðust m.a. vítt og breitt um hálendið
til að kynna sér þau svæði sem
fjallað var um, en einnig kynntu
þau sér viðhorf heimamanna til
virkjana og atvinnumála.
Ragna Sara sagðist telja að
greinarnar hefðu vakið fólk til
umhugsunar um náttúruna. Hún
sagði að hún og Ragnar væru
mjög stolt af því að hljóta viðurkenningu sem þessa því að baki
lægi gífurleg vinna. Hún sagði
viðurkenninguna vera hvatningu
til frekari dáða því ávallt væri
ánægjulegt þegar tekið væri eftir
verkum manns og þau metin að
verðleikum.
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um náttúrufar hálendis Austur :
lands og áform um virkjanir þar. í
blaðinu eru yfir 20 greinar eftir
ýmsa höfunda um náttúrufar
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Metsölubók

um afian heím Fjallar um sektina sem þjakar
►jóðverja vegna
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