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har de alle noe til felles: de er laget for å vare. De er
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utendørs. Vi mener at et perfekt par med bukser skal
tilfredsstille både deg og den neste naturelskeren du
gir dem videre til.
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I ettertid har det dessverre vist seg at mange
«vidundermidler» fra kjemikalieindustrien har ført
til store helse- og miljøskader.

Forsøkskaniner?
Når Framtiden i våre hender nå har pekt ut kamp
svenske tilsynsmyndigheten tok hun bladet fra
mot miljøgifter som et nytt viktig satsingsområde
munnen og i en bokutgivelse for 2 år siden hev
for organisasjonen er det fordi omfanget av
der hun at i praksis er befolkningen forsøks
kjemikalier brukt i alt fra klær, matvarer, embal
rotter i et dristig eksperiment om folkehelsen.
lasje, sportsutstyr, kjøkkenutstyr og barneleker
Kjemikalieindustrien er en kynisk og mektig
folkelig sagt har gått av skaftet. For hundre
profitør, mener den svenske eksperten.
år siden fantes det rundt tolvtusen kjemiske
Mange fagfolk er mer tilbakeholdne med
stoffer registrert i det internasjonale registeret
å advare så kraftig mot miljøgiftenes helse
CAS. I dag er antallet kommet opp i mer enn 75
skader. Seniorforsker Linda Hanssen ved
millioner stoffer.
Norsk Institutt for luftforskning sier i et inter
Hensikten har både vært å tjene penger og
vju i denne utgaven av medlemsmagasinet til
gjøre hverdagen lettere for folk flest. I ettertid
Framtiden i våre hender at det er fortsatt grunn
har det dessverre vist seg at mange «vidunder
til bekymring. Vi har kunnskapshull, men be
midler» har hatt betydelig helseskader. Da den
visstheten rundt miljøgifter går i riktig retning
amerikanske miljøveteranen Rachel Carson,
både hos myndigheter og forskere. Det er et
forfatteren bak boka «den tause våren», på
bra og viktig signal om at det er mulig å få til en
60-tallet mobiliserte verden til kamp mot DDT
langt bedre kontroll av den globale kjemikalie
hadde stoffet lenge vært betraktet som et nytt
industrien og stoffenes som pøses ut.
For Framtiden i våre hender er det også et
og revolusjonerende middel i kamp mot
viktig poeng at mange miljøgifter blir i natu
insektskader i landbruket og skog
bruket. Først i ettertid ble det på
ren og miljøet i lang tid. Denne mangelen
Les mer på nedbrytbarhet og stoffenes evne til å
vist at DDT hadde store og farlige
s.10 -24
magasineres i levende vesener gjør ikke
skadevirkninger med fare for kreft,
ufruktbarhet og fødselsskader.
behovet for regulering og kontroll mindre.
Det samme gjelder PCB som ble
Vi snakker om en farlig arv fra vår generasjon
som vil bli værende i klodens økosystemer i
forbudt her i landet i 1980 etter å ha vært
ukjent lang tid. Det er en gavepakke framtidige
flittig i bruk siden 1930-tallet. I 2007 ble PFOS
generasjoner bør få være uten.
(perfluoroktylsulfonat) svartelistet i Norge etter
mer ett et halvt århundre i markedet. Du har
nesten garantert et produkt i huset som nyter
godt av egenskapene til denne bestselgeren fra
kjemikalieindustrien. Den er flittig bruk i alt fra
klær med vannavstøtende egenskaper til sko,
teflonpanner og ikke minst som brannskum
benyttet i stor skala i flere tiår.
Listen kunne vært betydelig lenger. Ethel
Forsberg generaldirektør i den svenske kjemi
kalieinspeksjonen, er regnet som en sentral
ARNE STORRØNNINGEN
og radikal varsler. Etter 9 år som toppsjef i den
ANSVARLIG REDAKTØR
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Boliglån
med god samvittighet

Det finnes en bank som er annerledes. En bank
som lever etter gode idealer. Cultura Bank er en
slik bank. Du møter en åpenhet du ikke opplever
i andre banker.
Kanskje noe av grunnen til at vi er kåret til
Norges mest etiske bank?*
Du kan låne penger til bolig fra en bank
som bryr seg om deg, ren mat, ren luft,
rent vann og en mer rettferdig verden.
Cultura Bank gir lån til alle typer
boliger og gir deg renterabatt
for miljøtiltak.

Tekst og idé: Change-maker.no

Ta kontakt med oss hvis du
vurderer å kjøpe bolig eller
flytte boliglånet ditt fra
annen bank.

*Cultura Bank fikk best
resultat av norske banker
i Etisk bankguide 2017.

JARLE HAGEN STUDIO

#humansofnorway

Det skjer mye bra
innovasjon på
gutterommene ...

... men også daglig hos våre 3 hovedoperatører, våre 140
biloppsamlingsplasser og våre 11 fragmenteringsverk
Vi finner stadig nye metoder for å gjenvinne mer og mer av materialene i kasserte
kjøretøy. Vi gjenvinner mikrofragmenter som tidligere ble deponert, vi gjenvinner mer
og mer plastmaterialer fra bilene i tillegg til så å si alt metall fra alle kasserte kjøretøy.
Norge er fremst i verden på gjenvinning av høyenergibatterier fra el- og hybridbiler.
Organisasjonen vår er allerede rigget for å gjenvinne disse batteritypene.
Derfor oppnår vi myndighetenes krav om å gjenvinne 95 prosent av bilen din.
Totalt ble 97,7% av bilen din gjenvunnet i 2016. Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy
Autoretur - Miljøregnskap 2017

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

FOTO: OLA MATSSON / FLICKR CC

DIN
GRØNNE
HVERDAG

TEKST: NINI HÆGGERNES

FOTO: SUNSHINE CITY / FLICKR CC

MILJØVENNLIG SKISMØRING
Har du tenkt deg ut på ski i påsken? I Norge er det forbud mot den lite nedbrytbare og skadelige fluorforbindelsen perfluoroktansyre (PFOA), som blant annet brukes i forbrukerprodukter som skismøring. Men mange skismøringer inneholder fortsatt miljøgifter og andre miljøog helseskadelige fluorstoffer, som det ikke er noen regulering for i dag. Unngå skismøring og
glider som inneholder fluorkarboner. Velg smørefrie ski eller god tradisjonell fluorfri voks.

VEGANSK HUDPLEIE
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VASK AV SPEIL OG VINDUER

OT
O

Kosmetikk og velværeprodukter kan inneholde animalske
ingredienser som står for nær
20 prosent av de globale klimagassutslipp. I tillegg lider millioner av dyr utenfor EU og Norge,
under dyretesting av kosmetikk og velværeprodukter. For
etisk velvære, se etter kaninen,
Go Cruelty Free, eller Vegan
Society-merket. De viser at
produktet ikke inneholder
animalske ingredienser, og ikke
er testet på dyr, verken under
produksjon eller ved ferdig produkt. Sjekk vegansociety.com
og leapingbunny.org. Du kan
også laste ned appen «Dyretestet?» for IPhone eller Android
- en liste som viser hvem som
dyretester eller ikke.

Kjemikalier i konvensjonelle rengjøringssprayer er så konsentrerte at de kan
bidra til KOLS, astma eller nedsatt
lungefunksjon, når de dusjes ut i luften
vi puster inn. Fagforbundet er en av
de som advarer mot bruk av rengjøringssprayer. Også de varsler at det
må settes i gang tiltak som reduserer
bruken av disse. Heldigvis er løsningen enkel. Bruk av vann og mikrofiberklut gjør samme nytten, helt uten å
forurense innemiljøet og skade helsen.
Til litt skitnere glass og speil, bland en
del eddik med fire deler varmt vann og vask
flaten med sammenkrøllet avispapir. Tørk over
med mer avispapir.
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Tips!
Mobilgjenvinning

Ikke kast tørt brød og skalker. De
kan bli til deilige krydderkrutonger som kan brukes i supper og
salater. Kutt opp brødet i terninger
og bland olivenolje, salt, hvitløk
og urter etter ønske. Bland brødet
med oljen og stek på stekebrett
med bakepapir på 200 grader i
10-15 minutter. Snu krutongene et
par ganger. Kjøl av og oppbevar i
lufttett glassbeholder.

Hele 95 prosent av
metaller, plast og
andre komponenter
i mobiltelefoner,
kan gjenvinnes. Allikevel blir bare ni av
ti solgte mobiltelefoner gjenvunnet.
Lever din gamle
mobil til gjenvinning
hos mobilleverandøren, så spares
energi og utvinning
av nye råmaterialer.

GJØR DET SELV
Smådefekter er ofte grunnen til at hvitevarer
og elektronikk slutter å fungere som de skal.
Men det blir som regel dyrt å reparere og
enorme mengder ender opp som avfall.
Bare i 2016 kastet vi i Norge nesten 48
000 store husholdningsapparater, viser
tall fra ee-registeret. Men der finnes håp.
Hos www.nettoparts.net leverer de gjørdet-selv guider til hvordan du reparerer
ulike hvitevarer og elektronikk. Her finner
du også feilsøkingsmulighet og kan kjøpe en
mengde reservedeler til ulike ee-produkter
som ellers kan være vanskelig å få fatt i.
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Termokopp to go

FO

Liker du å kjøpe med
deg en kopp kaffe i
pappkrus i løpet av
dagen? Gjør det til
en vane å ha med deg
en termokopp eller
termoflaske i stål, og
be om å få kaffe på
denne. Termoflasker
er også gode til å ha
med vann i.

FOTO: JAN ERIK PAULSEN / FLICKR CC

LA BRØDSKALKEN
KOMME TIL NYTTE

Kjøpestopp

FILMER FOR HANDLING
Eller www.filmsforaction.org
som nettstedet heter. Et bibliotek
med filmer og dokumentarer
med tema som omhandler klima
endringer, permakultur, miljø, mat
og mye mer. Nettstedet ønsker å
gi informasjon og perspektiv som
er grunnleggende for å skape ett
mer rettferdig, bærekraftig og
demokratisk samfunn.
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FOTO: FILMS FOR ACTION

Vi overforbruker
kloden og har mer
ting enn vi bruker.
Med kjøpestopp i en
kortere eller lengre
periode kan du spare
både penger og miljøet. Kjøp bare det
du virkelig trenger
i en periode. Tenk
gjenbruk og bytting.
Gå igjennom skuffer
og skap, og bruk opp
det du har.
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Fokus

MILJØGIFTER

Giftplanet

på bedringens vei?

FOTO GREENPEACE/ SVEITS FLICKR CC SEVERIN MÖSINGER

Forskning om skadevirkninger og lovgivning for å
regulere nye kjemikalier klarer ikke å holde tritt med
den enorme innovasjonen i den gigantiske globale
kjemikalieindustrien.
For drøyt hundre år siden fantes det tolvtusen stoffer
registrert i kjemikaliedatabasen CAS. I dag er antallet
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mer enn 75 millioner og mengden nye patenter som ser
dagens lys er helt utenfor kontroll.
Framtiden i våre hender har pekt ut kamp mot mil
jøgift som et nytt hovedarbeidsområde. Hvor farlig er
det og hva skjer i Norge og EU? Det er fortsatt grunn til
bekymring, men vi er på riktig vei, mener norsk forsker.
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Montasjen er benyttet i tilknytning til prosjektet Renere Havn
i Trondheim, en omfattende undersjøisk opprydding i det sterkt
forurensede havnebassenget.
Trondheim kan nå skryte av å ha
en av landets reneste havner.
ILLUSTRASJON: GEIR MOGEN/
TIBE REKLAMEGBYRÅ TRONDHEIM

Fra Matterhorn i Sveits
hvor Greenpeace bar opp
symbolske gifttønner i et
forsøk på å rette søkelyset
på at miljøgiftene finnes
over alt, fra dyr, planter og
mennesker til de mest øde
fjellområdene i verden.

SE MER

på de nestene
sidene

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018
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MILJØGIFTER
TEKST: IDA ELIASSEN-COKER

FOTO: HELGE M. MARKUSSON, FRAMSENTERET

Linda Hansen er
s eniorforsker ved
Norsk Institutt for
luftforskning ved Fram
senteret i Tromsø.
Vi har fortsatt langt
igjen å gå i kampen
mot miljøgiftene,
mener hun.

Nordmenn er
fulle av miljøgifter.

Men hva så?
Fokus
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DET ER FORTSATT GRUNN TIL
 EKYMRING, SAMTIDIG SER VI EN NY
B
BEVISSTHET RUNDT MILJØGIFTER BÅDE
BLANT FORSKERE OG MYNDIGH ETER.
VI ER PÅ RETT VEI, MENER SENIOR
FORSKER LINDA HANSEN VED NORSK
INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING.

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018

D

et bugner av informasjon om
miljøgifter rundt oss. Alle har
hørt at solkrem kan inneholde alt
slags gørr. At møbler kan være
giftige. At maling er fy-fy. Du har kanskje fått
med deg det siste om ugunstige stoffer i mat
emballasje og allværstøy? At stoffer som fluor
og PCB blir liggende igjen i naturen og finnes
i isolerte fjellvann. At mennesker lagrer en del
syntetiske stoffer i kroppen over lang tid?
Ja? Men hva er egentlig så farlig med det? Er
det så nøye om stoffene finnes i kroppen og i
naturen hvis de ikke gjør skade? Mange lurer
på akkurat det, og derfor har vi satt oss fore å
finne svar.

GRUNN TIL BEKYMRING

Linda Hanssen er seniorforsker ved Norsk
institutt for luftforskning (NILU). Hun mener
det er grunn til bekymring.

Det finnes flere eksempler
på miljøgifter som først har vært 
antatt trygge som har blitt forbudt
etter lang tids bruk".
Linda Hanssen, seniorforsker Norsk Institutt for vannforskning

– Det er ingen tvil om at miljøgifter er
s kadelig, både for mennesker og miljøet.
Det har vært flere ulykker hvor befolkningen
har blitt eksponert for store mengder med
PCB, og man har sett en klar sammenheng
mellom PCB eksponering og fosterskader.
KLOK AV SKADE?

Hanssen forteller at flere av de kjemiske for
bindelsene vi nå kjenner som miljøgifter ikke
ble betraktet som slikt da de ble produsert. Det
finnes flere eksempler på miljøgifter som først
har vært antatt trygge som har blitt forbudt
etter lang tids bruk. Et av de mest kjente til
fellene er PCB.
– Etter bare noen år med industriell pro
duksjon av PCB ble det rapportert klorakne
og leverskade blant arbeiderne. Forsøk gjort
på rotter i 1937 bekreftet dette og resultatene
ble publisert. Produsentene var klar over be

kymringen knyttet til PCB, men regulerende
myndigheter fulgte ikke dette opp. Det gjorde
de først 37 år senere, da det ble gjort funn
av PCB i havørn. I løpet av de neste ti årene
var det flere ulykker hvor blant annet risolje
ble kontaminert av PCB, i Japan og Taiwan, i
hhv 1969 og 1979. Det ble etter hvert overvel
dende bevis på at PCB var skadelig for foster,
men først i 1996 kom det et EU direktiv hvor
PCB skulle elimineres og fases ut innen 2010.
I det siste har gruppen med stoffer som
kalles PFAS, eller per- og polyfluorerte alkyl
stoffer, fått mye oppmerksomhet, forteller
Hanssen.
– De perfluorerte forbindelsene ble først
ansett for å ha liten påvirkning på miljøet og
menneskehelse. Det var først i 2001, etter at
en ny type analyseinstrument ble utviklet, at
de ble oppdaget overalt i miljøet!
Men i dag ser situasjonen bedre ut, i følge
Hanssen. – Miljødirektoratet jobber aktivt
med å regulere disse stoffene. Norge er det
eneste landet i EU hvor det er en grenseverdi
for perfluorerte forbindelser i tekstiler. De
andre Europeiske landene følger nå etter.
Sammen med Sverige og Danmark jobber de
inn mot European Environmental Agency
(EEA) for å regulere og forby stoffer.
Hanssen tror vi har lært og er på riktig vei,
selv om det er «smutthull» og man klarer ikke
å dekke alt.
– Det er en bevissthet rundt dette, både
blant forskere og hos myndighetene, som vi
ikke har sett tidligere. Det er ikke gjort i en
håndvending, men det er en føre-var tanke
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gang, selv om man ønsker at noen regulerin
ger burde gå raskere.
HVEM KAN VI STOLE PÅ?

Kan vi som forbrukere per i dag stole på at
myndigheten beskytter oss ved å forby far
lige stoffer? Hanssen mener man kan svare
både ja og nei på det spørsmålet. – Mange
kjemikalier er regulert med tanke på bruk og
utslipp. Miljødirektoratet foretar en del kon
troller av noen produkter, som leker, og går ut
med advarsel om de finner forbudte stoffer.
Da trekkes produktene fra markedet. Disse
kontrollene er basert på stikkprøver så alt blir
ikke kontrollert.
Hanssen mener vi også bør spørre oss om
vi kan stole på importørene og produsen
tene. Så hvis vi ikke kan lene oss tilbake og
stole helt og holdent på hverken myndigheter
eller produsenter, hva kan vi som forbrukere
gjøre da?
HANSSEN ER KLAR I SIN HOLDNING:

– Vi bør ikke godta at miljøgifter produseres,
dette gjelder for eksempel de perfluorerte. Vi
har nok kunnskap til å si at de må forbys.
Det er også noen lyspunkter i tilværelsen.
Selv om faktum er at alle nordmenn i dag har
miljøgifter i kroppen, ser man også at for
budene har hatt en effekt. — Heldigvis har vi
mindre mengder med PCB i blodet vårt etter
hvert som PCB har blitt forbudt og ekspo
neringen har avtatt. Vi vet også at mengden
med de perfluorerte stoffene i blodet har
avtatt, sier Hanssen.
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Fokus

MILJØGIFTER

Miljøgift -

derfor testet hun seg
DET ER UBEHAGELIG, MEN IKKE OVERRASKENDE Å VITE AT JEG GÅR
RUNDT MED EN COCKTAIL AV MILJØGIFTER I KROPPEN, SIER ANJA
BAKKEN RIISE (30), LEDER I FRAMTIDEN I VÅRE HENDER E TTER Å HA
BLITT GRUNDIG TESTET FOR MILJØGIFTER.
TEKST: IDA ELIASSEN-COKER
FOTO: RENATE MADSEN / ARNE STORRØNNINGEN

A

nja Bakken Riise låser sykkelen
utenfor Folkehelseinstituttets
store, grå lokaler på Lovisenberg
i Oslo. Den ganske så ferske lede
ren i Framtiden i våre hender er frisk og rød i
kinnene. Hun ser ut som en kjernesunn ung
kvinne. Likevel skal hun inn og ta blod- og
urinprøver for å finne ut hvor store mengder
miljøgifter hun har i kroppen.
I resepsjonen venter forsker Line Små
stuen Haug og tre journalister fra NRK. Både
radio og TV er interessert i å dekke denne
begivenheten.
Anja og følget vises nedover lange korrido
rer til et lite rom der Hege skal ta en blodprøve
av henne.
– Jeg har fått høre at jeg har ganske gode
blodårer.
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Prøvetaker Hege slår lett på Anjas arm
og finner fram til en tydelig blodåre før hun
stikker.
Anja er ikke syk. Så hvorfor skal hun
testes så grundig?
– Jeg vil sette søkelys på miljøgifter, sier
hun med NRKs kamera rettet mot seg. Det
er bekymringsfullt at nordmenn har miljø
gifter i kroppen.
HVA VIL DU TENKE HVIS DU FÅR
BESKJED OM AT DU HAR SKYHØYE
NIVÅER AV DISSE STOFFENE?

– Det er selvfølgelig ekkelt å tenke på å gå
rundt med kroppen full av miljøgifter. Enda
verre er det at noen av disse stoffene kan
man bare bli kvitt ved å redusere fettinn
holdet i kroppen. Slanking og amming er
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to måter å gjøre det på. Slanking har aldri
vært min greie, og nå har ikke jeg barn,
men jeg ønsker å få barn en dag, og da
synes jeg det er ordentlig uhyggelig å tenke
på at jeg kan tilføre barnet miljøgifter
gjennom amming, sier hun med et alvorlig
blikk.
ER ANJA SPESIELL?

Som leder i en miljø- og solidaritetsorgan
sasjon er Anja Bakken Riise kanskje over

Hva sier det om samfunnet
vårt, når vanlige innbyggere
som meg selv f orventer å finne
giftstoffer i k roppen?
Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender.

g jennomsnittet opptatt av å velge produkter
som ikke kan være farlige for helse eller miljø.
– Jeg prøver å kjøpe Svanemerkede pro
dukter. Vi i FiVH lager jo oversikter over
hvilke kosmetiske produkter som inneholder
miljøgifter og jeg bruker gjerne dem som
veileder. Men jeg må innrømme at det er
veldig vanskelig å få oversikt over hva som
faktisk er en miljøgift. Jeg kjøpte nylig ny
deodorant og leste innholdsdeklarasjonen
uten å finne noe farlig. Likevel viste det seg å

være et stoff der som var beskrevet med et
annet navn enn det jeg så etter. Anja mener
at det enkle ofte er det beste.
– Jeg bruker ganske få produkter, sier
hun med et smil.
FRISK SOM EN FISK?

Anja vokste opp i Tromsø med mye fisk på
menyen.
– Hjemme hos oss gikk det mye i fisk i
oppveksten. Andre tester har funnet høye
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forekomster av visse miljøgifter i fisk. Jeg
er spent på om det slår ut på meg og, sier
hun alvorlig.
MANGE AV OSS HAR JO VOKST
OPP MED AT FISK ER NOE AV DET
SUNNESTE MAN KAN SPISE. HVA
TENKER DU OM DET NÅ?

– At det sier noe om hvor vanskelig det
har blitt å være både en miljøvennlig og
en helsebevisst forbruker. Det er veldig
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uoversiktlig. Og det er jo lett å bli litt opp
gitt over dem som har ansvaret for dette.
Nå er det jo veldig lenge siden Rachel
Carson skrev ”Den tause våren”.
Boka, som kom ut allerede i 1962, la
grunnlaget for en bred miljøbevegelse
i USA. Carson uttrykte bekymring for
bruken av plantevernmidler som DDT og
effekten de hadde på viktige insekter og
dyr. Boka har hatt stor betydning, men har
tydeligvis ikke være nok til få produsenter
til å ta fullt ansvar for hvilke stoffer som
slippes ut i naturen.
FORBRUKERPRESS

– Man begynner å få bukt med en del ut
fordringer på noen områder, for eksempel
maling. Men vi vet at det fortsatt er store
utfordringer knyttet til bruken av miljøgif
ter i industrien og ulike forbrukerproduk
ter. Og det skal til så mye politisk press,
og så mye forbrukerpress før de går til det
skrittet å kvitte seg med disse stoffene, sier
Anja.
Hun er frustrert, men samtidig håpefull.
– Jeg tror vi sammen kan skape det nød
vendige presset.

Den store mengden med miljøgifter i nesten alt vi omgir oss med er
en dårlig gavepakke til framtidens generasjoner. Miljøgiftene brytes
ekstremt langsom ned og blir i naturen i lange tider. Det er tid for et generaloppgjør, sier leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.

SKUMLE GRUPPESTOFFER

Et annet fenomen som bekymrer henne
er at myndighetene bare oppretter forbud
mot ett enkelt stoff av gangen, selv om det

Fokus

På vei mot framtiden.
Mens det for 60 år siden
kunne være seks-syv
forskjellige skadelige stoffer
i menneskekroppen, finner
man nå mellom 200 og 400.
kilde Aftenposten
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Tankevekkende funn

Forsker Line Småstuen Haug (til venstre) ved Norsk Folkehelseinstitutt forklarer leder
i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise om hvordan test av miljøgifter foregår.

Nordmenn ligger på
verdenstoppen i antall
miljøgifter i kroppen.
Fivh-leder Anja Bakken Riise ble testet for
Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS). Det er
tankevekkende at stoffer som ble f orbudt for
11 år siden enda finnes i
befolkningen inkludert
meg selv, sier hun.

hører til i en gruppe med mange lignende
stoffer.
– Etter hvert som man setter fokus på ett
stoff, begynner produsentene å ta i bruk et
annet stoff i samme gruppe. Det nye stoffet
vet man kanskje enda mindre om, og det
kan ha akkurat de samme konsekvensene.
Det synes vi i FiVH er skummelt, derfor er vi
veldig opptatte av å få på plass gruppeforbud
mot miljøgiftige fluorkarboner (PFAS). Du
må kvitte deg med hele ”røkla”.

– Det er ubehagelig
å vite at jeg går rundt
med en cocktail av
miljøgifter i kroppen,
sier Anja Bakken Riise,
her under blodprøve
takingen på Norsk
Folkehelseinstitutt.

sjonene av Per- og polyfluorerte alkylstof
fer (PFAS) som ble funnet i Anjas blodprøve
er tilsvarende det vi finner i generell norsk
befolkning.
– Dette var som forventet da vi har grunn
til å tro at alle er eksponert for disse stoffene
i mer eller mindre grad. Hun forklarer at ut
strakt bruk av disse stoffene har ført til at de
nå stort sett finnes overalt i miljøet og derfor
også i mat.

ENDELIG TID FOR SVAR

HVA SYNES ANJA SELV
OM RESULTATET?

Etter noen dager kommer de første prøve
svarene. Forsker Line Småstuen Haug hos
Folkehelseinstituttet forteller at konsentra

– Det er ubehagelig å vite at jeg går rundt
med en cocktail av miljøgifter i kroppen. Jeg
er strengt tatt ikke veldig overrasket, og det
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er i seg selv litt trist å kjenne på. Hva sier det
om samfunnet vårt, når vanlige mennesker
som meg selv forventer å finne giftstoffer i
kroppen? Det er lett å bli oppgitt og føle seg
apatisk i møte med resultatene. Samtidig er
det jo enkelt å gjøre noe med dette. Produ
sentene trenger ikke å bruke disse stoffene.
Alternativene finnes. Og politikerne kan
enkelt innføre avgifter, som vi av erfaring vet
at kutter bruken drastisk, mens vi venter på
forbud i EU. Derfor har disse resultatene bare
gitt meg mer motivasjon til å sørge for å bli
kvitt miljøgiftene, en gang for alle.
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MILJØGIFTER

1

SPIS MER PLANTER

4

tips for en

miljøgiftfri
hverdag

De fleste miljøgiftene er fettløselige.
Det betyr at de lagres i fettvevet hos
dyr. Dyr høyt oppe i næringskjeden
inneholder som regel mest miljøgifter.
Derfor inneholder dyr som regel mer
miljøgifter enn planter.
Både kjøtt og fisk kan inneholde miljø
gifter, men som regel er det mest
i fisken. Innmat inneholder ofte mer
miljøgifter enn kjøtt.
Også husdyrkjøtt kan inneholde en del
miljøgifter. Vilt kan inneholde tungmetaller, blant annet kadmium. Innmat
som lever og nyrer inneholder som
regel mer miljøgifter enn kjøtt.

MINDRE KJØTT, NORSK FRUKT OG GRØNT,
BRUKTHANDEL OG MILJØMERKER ER
VIKTIGE STIKKORD FOR DEG SOM VIL
UNNGÅ MILJØGIFTER.
TEKST: HÅKON LINDAHL
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iljøgifter kan skade naturen, arbeiderne som
produserer klærne, skoene og byggevarene
våre - og i verste fall oss. De brytes sakte ned
i naturen, og kan lagres i kroppen hos men
nesker og dyr. Som regel er ikke stoffene akutt giftige, men
gjentatt eksponering for små doser er knyttet til blant annet
skader på nervesystem, redusert læringsevne, lavere IQ,
fedme, redusert fruktbarhet og kreft.
Vi får i oss mest miljøgifter gjennom maten vi spiser, men
også gjennom vann og luft. Mange produkter vi omgir oss med
i hverdagen, inneholder miljøgifter. Her er fire tips for å styre
unna flest mulig av dem.

FOTO:OPPLYSNINGSKONTORET FOR FRUKT OG GRØNT

2

SPIS NORSK FRUKT OG GRØNT
Planter inneholder som regel mindre miljøgifter enn
kjøtt, fisk og sjømat, men de kan inneholde rester av
sprøytemidler.
Mattilsynet finner som regel langt mindre sprøyte
middelrester i norskproduserte varer enn i importerte.
Økologisk frukt og grønt kan også inneholde sprøytemiddelrester, men sjeldnere enn ikke-økologiske.

3

FO

TO

4

:S
AR

TA VARE PÅ
DET DU HAR

AH

/F

LI C
KR C

C

Miljøgifter kan lekke ut av produkter under bruk, og lekkasjen er
vanligvis størst når tingene er nye.
Å reparere, leie og kjøpe brukt framfor å kjøpe nytt er derfor noe av det
viktigste du kan gjøre for å kutte
miljøgiftbelastningen.

KJØP SVANEMERKE
Svanen stiller strenge krav til
miljøgiftinnhold i klær, sko, byggevarer, kosmetikk og elektronikk.
Velger du svanemerket, kan du
være sikker på at du unngår de verste miljøgiftene.
Det fins svanemerket kosmetikk,
møbler, maling, elektronikk, byggevarer, vaskemidler og en rekke
andre produkter. Sjekk www.svanemerket.no for full oversikt.

Leker er et unntak. Kjemikalieregelverket for leketøy ble strammet
kraftig inn i 2009. Leker kjøpt før
det, kan inneholde mer og flere
miljøgifter enn nyere leker.

HER KAN DU FINNE MILJØGIFTER
• Kvikksølv: sparepærer (ikke LED), lysrør, eldre termometre og barometre.
• P
 CB: Ikke lenger tillatt. Kan finnes i Gammel elektronikk, fugemass
og isolerglassvinduer produsert fra 1965-1980.
•	
PFAS: Allværsklær, votter, parkdresser, matemballasje, skismøring,
elektronikk, andre tekstiler m.m
•	
Bromerte flammehemmere: Elektronikk, tekstiler - for eksempel arbeidsklær,
madrasser, møbler, sengetøy og i biler
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• B
 ly: Ammunisjon (blyhagl), maling, keramikk, mobildeksler m.m
•	
Kadmium: Batterier (merked NiCd), smykker, keramikk, maling, farget glass, krabber, skjell
Kilde: Erdetfarlig.no, Miljostatus.nom
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MILJØGIFTER
TEKST: HANNE GUSTAVSEN

Miljøskadelige

fluorstoffer

Fokus

i fastfoodemballasje
MCDONALD'S OG BURGER KING
BRUKER MILJØSKADELIGE FLUOR
STOFFER I EMBALLASJEN, MEN
NEKTER Å OPPGI HVILKE, VISER
NY UNDERSØKELSE FRA FRAM
TIDEN I VÅRE HENDER.

FOTO : H
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i har fått analysert 10 forskjellige
emballasjer fra en rekke fast
foodkjeder for innhold av PFAS
(Per- og Polyfluorerte alkylstof
fer). Resultatene viser at både McDonald's
og Burger King bruker slike stoffer i embal
lasjen. De høyeste konsentrasjonene fant vi
i en hamburgereske fra McDonald's.
– Det er svært kritikkverdig at McDonald's
og Burger King bruker miljøskadelige stoffer
i emballasjen, sier leder i Framtiden i våre
hender Anja Bakken Riise. Hun ønsker seg
strengere lovgivning.
McDonald's sier til NRK at de er i ferd med
å fase ut PFAS, men vil ikke si når de kan ga
rantere at emballasjen er PFAS-fri.
– Alle PFAS-ene har miljøskadelige egen
skaper, men kun noen få er tilstrekkelig
utredet og regulert. Hvis et stoff blir forbudt,
erstatter industrien det ofte med andre stof
fer i samme stoffgruppe. Vi trenger et grup

peforbud mot alle PFAS-ene hvis vi skal få
bukt med problemet, fastslår Anja Bakken
Riise.
Anja Bakken Riise påpeker at embal
lasjeprodusentene ikke trenger å vente på
strengere lovgivning for å fase ut PFAS. – Det
er fullt mulig å klare seg uten, noe blant andre
Nordic Paper har bevist, fastslår Framtiden i
våre hender-lederen.
SKADER MILJØET

PFAS er blant de stoffene som vekker aller
mest bekymring blant forskere og miljømyn
digheter verden over akkurat nå. De brukes i
mange forskjellige produkter på grunn av sine
vann-, fett-, og smussavstøtende egenskaper,
deriblant matemballasje, hvor det er påvist at
de kan vandre over i maten.
Stoffene er tungt nedbrytbare, og forsvin
ner ikke når de først har sluppet ut i miljøet.
De mest kjente, som PFOS og PFOA, er

FAKTA OM PFAS
•	Menneskeskapte stoffer som
består av forbindelser mellom
fluor og karbon.
• En stoffgruppe med rundt
3000 forskjellige kjemikalier
på det globale markedet.

DETTE FANT FIVH
Påviste PFAS

Mengde

McDonald's, hamburgereske

6:2 FTOH

249 µg/m2

Burger King, pommes frites pose

6:2 FTOH

37,5 µg/m2

McDonald's, pommes frites pose til barnemeny

6:2 FTOH

19,4 µg/m2

Narvesen, pappbrett til pizzastykke

6:2 FTOH

1,84 µg/m2

Espresso House, sandwichpapir

Ingen

• Er tungt nedbrytbare i miljøet,
og blitt gjenfunnet i luft, vann,
dyr og miljø over hele verden.
Flere hoper seg opp i levende
organismer og er giftige ved
gjentatt eksponering.

7-Eleven, pappbrett til pizzastykke

Ingen

Big Bite, sandwichpapir

Ingen

Deli De Luca, muffinspapir

Ingen

Dolly Dimple's, pizzapapir

Ingen

• Noen av de mest kjente, som

Subway, sandwichpapir

Ingen

• Har vann-, fett-, og smussavstøtende egenskaper.
• Brukes i industriprosesser og
forbrukerprodukter som f.eks.
allværstøy, sko, impregnering,
teflonpanner, kosmetikk, skismøring, papiremballasje og
brannskum.

PFOA og PFOS, er strengt
regulert i forbrukerprodukter
fordi de kan føre til fosterskader hos pattedyr, skader
på indre organer, påvirke immunforsvaret og virke kreft
fremkallende.
• Finnes stoffer med både
korte, og lengre karbonkjeder.
De kortkjedete er like tungt
nedbrytbare som de langkjedete, men ser ikke ut til å hope
seg opp i samme grad.
• Forskere over hele verden
krever gjennom Madriderklæringen stans i bruk av PFAS i
alle produkter hvor det ikke er
tvingende nødvendig, også de
kortkjedete fordi man ikke vet
nok om konsekvensene.
• 6:2 FTOH er trolig ikke direkte
skadelig for mennesker i så
lave doser som finnes i matemballasje, men det trengs
mer kunnskap om langtidskonsekvenser. Dyreforsøk viser
at gjentatt eksponering for
6:2 FTOH kan være skadelig
for lever og nyrer i rotter, og at
det har hormonforstyrrende
effekt på sebrafisk.

Produkt

I begge produktene fra McDonald's fant vi PFAS i form av et stoff som heter 6:2 Fluorotelomer alcohol (6:2 FTOH).
Det gjorde vi også i Burger Kings pommes frites-pose, og i et pizzabrett fra Narvesen. Det er neppe s kadelig
å spise mat fra emballasje med 6:2 FTOH, men stoffet er tungt nedbrytbart, og utgjør dermed en miljørisiko.

strengt regulert fordi de hoper seg opp i le
vende organismer, og kan føre til helseskade
både for dyr og mennesker.
De fleste andre er fremdeles tillatt.
INNRØMMER PFAS-BRUK

Både Burger King og McDonald's innrømmer
at de bruker PFAS i sin emballasje, men vil
ikke oppgi hvilke spesifikke stoffer de benyt
ter, eller hvor store mengder. De presiserer
begge at emballasjen skal være fri for PFOS
og PFOA, og at de er opptatt av å overholde
regelverket, men har ingen planer om utfa
sing av stoffgruppen generelt.

McDonald's sier til NRK at de er i ferd med
å fase ut PFAS, men vil ikke si når de kan ga
rantere at emballasjen er PFAS-fri.
Med dagens analysemetoder kan man
bare teste for en liten brøkdel av de rundt
3000 PFAS-ene som finnes på det globale
markedet. Det er ikke usannsynlig at det kan
brukes andre lignende stoffer i produktene
som ikke fanges opp av testen.
Vi gjorde ingen funn i de andre testede
produktene. Det er, som beskrevet over, dess
verre ingen garanti for at de er PFAS-frie.

TAR DET PÅ ALVOR
Alle våre pommes frites-poser er godt innenfor myndighetenes krav. Vi tar likevel denne under
søkelsen på alvor, og har derfor gått i dialog med vår leverandør om å finne poser som ikke inneholder
det påviste fluor-stoffet. Samtidig er det viktig for oss at posene bevarer sine egenskaper, og at ikke
leverandøren erstatter virkestoffet med noe som kan ha andre uheldige egenskaper. Det er vårt mål
at vi får byttet ut disse posene innen rimelig tid. Det sier Heidi Moss kommunikasjonsansvarlig
iB
 urger King i Norge, på vegne av hurtigmatkjeden.
FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018

21

MILJØGIFTER
FOTO: LU GUANG / GREENPEACE

Arbeidere i mange lavkost
nadsland som lager den norske
og globale middelklassens
forbruksvarer, utsettes forskyhøye doser miljøgifter. Det er
et fortiet og et alvorlig etisk
og moralsk problem, mener
Framtiden i våre hender.

De lager våre
klær– og utsettes
for store mengder
farlige miljøgifter

Underbetalt og

ubeskyttet
ARBEIDERE I FABRIKKER I MANGE ASIATISKE LAND
UTSETTES FOR STORE DOSER AV DE HELSEFARLIGE
MILJØGIFTENE PERFLUORERTE STOFFER (PFAS). DET
VISER EN RAPPORT SOM FRAMTIDEN I VÅRE HEN
DER HAR UTARBEIDET. PROBLEMET ER FORTIET OG
VIET LITE OPPMERKSOMHET.
TEKST: ARNE STORRØNNINGEN
FAGRESE ARCH: PER ERIK SCHULZE
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FAS - en gruppe på flere hundre
miljøgifter – brukes i stor skala i
produksjon av klær, skismøring, kjøk
kenutstyr og mange andre forbruker
produkter – blant annet på grunn av sine vann- og
smussavstøtende egenskaper. Men medaljen
har en tydelig bakside. De perfluoerte stoffene
kan fraktes over lange avstander med luft og
havstrømmer. De er påvist i store deler av verden
– også i artiske områder.
LAVTLØNNEDE ARBEIDERE
OFFER FOR UTSLIPP

Mens innholdet av miljøgifter av typen PFAS i den
norske befolkningen er innenfor det Norsk folke
helseinstitutt definerer som «akseptable nivåer», er
situasjonen annerledes for de som jobber i direkte
tilknytning til produksjon hvor PFAS inngår. En
studie fra en kinesisk tekstilfabrikk viser et innhold
som er hundretusen ganger høyere enn det den
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tønnegraver, giftjeger, feltbiolog og fagråd
giver.
Han satt også i Miljøgiftutvalget som
leverte NOU-en Et Norge uten miljøgifter i
november 2010.
-Vi har funnet klare tegn i faglitteratur og
internasjonale studier på at eksponeringen
for PFAS er betydelig høyere hos ansatte
i produksjon enn i befolkningen for øvrig
ifølge Schultze.

HELSEFARE FOR BEFOLKNINGEN

Eksponeringen for PFAS generelt i den kine
siske befolkningen har økt dramatisk de siste
tiårene, etter tidligere å ha ligget lavere enn
for eksempel USA, sier den norske miljøgif
tersperten.
Den høyeste generelle eksponeringen er
funnet i industriregioner med PFAS-produk
sjon og i tekstilproduksjon.
FORTSATT MANGLENDE ÅPENHET

DET NORSKE ANSVARET

Fokus

generelle vestlige befolkningen er utsatt for.
PFAS-innholdet samlet i produksjonslokalene
var 200 ganger over det normale og 100 gan
ger høyere enn det høyeste innholdet målt i
sportsbutikker.
-Dette viser at vi trenger et mye større
fokus på miljøgiftbelastningen arbeidere
i lavkostnadsland utsettes for. Det finnes
fortsatt for lite kunnskap om dette, men de
undersøkelsene som er gjort, viser at ar
beiderne i mange produksjonsland utsettes
for doser av farlige stoffer som er skyhøyt
over det som er normalt for befolkningen
ellers, sier Per Erik Schulze som har ut
arbeidet en rapport for Framtiden i våre
hender om PFAS-belastning i produksjon
av klær og forbruksvarer.
Schultze er utdannet marinbiolog og har
vært aktiv i Naturvernforbundet og norsk
miljøbevegelse siden 1987 som blant annet

Norske klesprodusenter som Stormberg,
Bergans og Norrøna med flere har et åpen
bart ansvar for å sette seg inn i miljøgiftut
fordringene i deres produksjon og bidra til
å fjerne den helserisikoen som arbeiderne i
fabrikkene de benytter blir utsatt for mener
Schultze.
Internasjonale tekstileksperter uttrykker
også bekymring for arbeidere og PFAS.
Kjemikalieindustrien flytter til Asia
PFAS-er er en stor gruppe syntetiske stof
fer og produseres mange steder i verden,
men det er ingen produksjon av dem i Norge.
Mens PFAS-kjemikaliene tidligere ofte kom
fra europeiske og amerikanske leverandører
til verdensmarkedet, oppgir flere kilder at
PFAS-kjemikalieproduksjonen nå også i stor
grad har flyttet til Kina og Asia.
Ved en kinesisk PFAS-fabrikk er det i
grunnvann og overflatevann funnet det som
sies være verdens høyeste nivåer av PFASforbindelsen PFOA.
Det er på samme plass undersøkt land
bruksvarer og drikkevann. Undersøkelsen
viser at PFAS-nivåene gir uakseptabel hel
serisiko, spesielt for barn. Liknende tegn på
svært høye PFAS-utslipp er funnet ved andre
kinesiske PFAS-fabrikker. Det finnes trolig
et titalls slike store produksjonsfasiliteter,
flere av dem etablert de senere årene, etter
årtusenskiftet. I et av studiene er det utfra
produksjonstall og vannmålinger beregnet
at så mye som 30% av verdens PFOA-utslipp
kan komme fra en enkelt av disse PFASindustriklyngene. Utslippene spres også via
luft fra disse industri-regionene, ifølge Per
Erik Schultze.
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De fleste vitenskapelige artikler og myndig
hetsrapporter om PFAS målinger på kon
krete produkter og lokaliteter har maskert
produsentnavnene. Dette vanskeliggjør
etterprøving og uavhengig tolkning av resul
tatene, og er en praksis som er uheldig og
står i sterk kontrast til at de fleste kleskjeder
i dag flagger fabrikklister og offentliggjør
inspeksjonsrapportene sine. Men når det
gjelder konkrete funn av uheldige kjemikalier
skjules altså linken til merkene, noe som er
kritikkverdig og unødvendig påpeker Per
Erik Schultze.
Det er også påfallende at de få undersø
kelsene gjort på PFAS i tekstilfabrikkene så
langt tydelig toner ned yrkeseksponeringen
og -risikoen mer enn det strengt tatt er
grunnlag for. I tillegg gjemmes de mest
oppsiktsvekkende funnene der bak en stor
mengde annen og mindre relevant info, iste
denfor å løftes frem, mener Schultze.
GODE ERSTATNINGSSTOFFER
FINNES

Erstatning og utfasing av PFC kjemikaliene vil
være en effektiv måte å forbedre tekstilarbei
dernes arbeidsmiljø og nærmiljøet til fabrik
kene, samt å bidra til lavere globale utslipp av
miljøgiftene.
Ferske vitenskapelige artikler antyder at
smussavstøting gjenstår som det eneste argu
mentet for å beholde PFC-impregnering, da
de vannavstøtende kvalitetene til erstatnings
stoffer er tilfredsstillende.
Forskerne går langt i å si at å fortsette å
bruke PFC i alle slags tekstilformål er unødig
«overengineering» av produktene, mener
rapportforfatter Per Erik Schultze.
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BEST I*
TEST

TRYGT FOR DEG,
TRYGT FOR MILJØET!

N
VA

E MER K

E

T

S

Alle våre dunprodukter i Dream
Collectionserien er godkjent av
miljømerket Svanen. Når du kjøper et
Svanemerket produkt kan du være
helt trygg på at produktet er trygt for
både deg og miljøet. Dunproduktene
er også anbefalt av Norges Astmaog Allergiforbund, og mange av
dunproduktene er kåret til Best i test!
NORSKPRODUSERT

ANBEFALT AV

* Det er testet sammenliknbare
dunprodukter fra 4 av Norges største
interiørkjeder. Testene ble utført av
Textil og Läderlaboratoriet.

Miljovennlig
& resirkulert
l

Butikk: Bentsebrugata 31c - Bjølsen/Oslo
englebarn@englebarn.no - englebarn.no

MAT

Norske
kjøttetere
BILLIG LOKKEKJØTT HAR EN HØY PRIS FOR HELSA OG
KLIMAET. ALLIKEVEL BLIR KJØTT STADIG BILLIGERE
SAMMENL IKNET MED ALL ANNEN MAT - VISER EN NY
RAPPORT FRA FRAMTIDENI VÅRE HENDER.
TEKST: LIV THORING

R

apporten viser prisutvikling og end
ring i det norske folks forbruk av våre
viktigste matvarer de siste 37 årene, og
utviklingen er hverken i samsvar med
Norges offisielle kostholdsråd eller mål om redu
serte klimagassutslipp.
Tallene i rapporten er brutt ned på personnivå,
og forteller hvor mange kilo hver av oss i gjennom
snitt spiste av forskjellige matvarer i perioden 1979
til 2016, og hvor høye klimagassutslipp matforbru
ket i 2016 genererte.
HELSEMYNDIGHETENE
ER BEKYMRET

Vi har et svært høyt kjøttforbruk og spiser i dag 30
kilo mere per år enn i 1979. Helsemyndighetene
mener over 50 prosent norske menn og en tredel
norske kvinner spiser mer kjøtt enn det som er bra
for helsa.

50 prosent norske menn
og en tredel norske kvinner
spiser mer kjøtt enn det som
er bra for helsa

FRAMTIDEN I VÅRE
HENDER MENER
AT FØLGENDE BØR
GJENNOMFØRES
• Innføre et forbud mot
at butikkjedene kan
selge mat med tap. Siden dagligvarekjedene
selger kjøtt med langt
lavere fortjeneste enn
andre varer, vil et slikt
tiltak føre til at kjøtt blir
dyrere.
• Innføre full MVA på
kjøtt, og fjerne MVAen på frukt, grønt og
vegetarmat.
• Innføre en kjøttavgift.
Sjekk hele rapporten på

KJØTTPRODUKSJON GIR
STORE KLIMAGASSUTSLIPP

Matproduksjon er en av de viktigste kildene til
menneskeskapte klimagassutslipp, og husdyr
hold alene står for 14,5 prosent ifølge FNs mat- og
jordbruksorganisasjon. Å produsere kjøtt er mer
energikrevende, arealkrevende og vannkrevende
enn all annen matproduksjon.

https://www.framtiden.no/
aktuelle-rapporter/837-hoypris-for-billig-kjott/file.html
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Du og jeg spiste i 2016 i gjennomsnitt ca. 80 kilo
kjøtt, 80 kilo grønnsaker og 80 kilo kornprodukter.
Men klimagassutslippene disse 3 matvaregrup
pene genererte var svært forskjellige. Kjøttforbruket
hadde nesten 10 ganger så høyt klimagassutslipp
som grønnsakene, og over 11 ganger så høyt utslipp
som kornvarene.
KJØTT ER KUNSTIG BILLIG I NORGE

Siden kjøtt blir kraftig subsidiert, og fordi mat
varekjedene, i konkurranse med andre kjeder, fritt
kan selge billig lokkekjøtt med tap (som ribbe til
19,90,- før jul). Vi vet at mange butikker øker prisen
på andre varer for å kunne selge billig kjøtt.
PRIS ER ET EFFEKTIVT VIRKEMIDDEL

Forbruket av kjøtt har økt kraftig siden 1979 (fra 54
kilo til over 80 kilo) i motsetning til fiskeforbruket.
I 2016 spiste vi nesten dobbelt så mye kjøtt som
fisk. Fisk har hatt en langt høyere prisutvikling enn
generell konsumprisutvikling her i landet, mens
kjøtt har blitt langt billigere.
For å redusere det høye forbruket av kjøtt, m
 ener
Framtiden i våre hender det trengs politiske grep
for å få matvarepriser som støtter opp under kost
holdsråd og gjeldende klima- og miljøpolitikk. Det
innebærer først og fremst at kjøtt må bli dyrere,
men også at vegetarmat, frukt og grønt bør bli
billigere.
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KLIMA-

VARSLEREN
– DET ER UETISK OG UMORALSK Å IKKE
FORTELLE SANNHETEN OM KLIMAKRISEN
– SELV OM DEN ER FORFERDELIG.
TEKST OG FOTO : ARNE STORRØNNINGEN

T

rodde du at vi hadde kontroll
på klimakrisen? Da tar du feil,
ikke bare litt feil, men veldig
feil, ifølge Svein Tveitdal, tidli
gere direktør ved hovedkontoret til FNs
miljøprogram UNEP i Nairobi og kåret
som en av verdens mest innflytelsesrike
klimastemmer på sosiale medier. Rundt
240.000 følger Tveitdal på twitter hvor
han daglig oppdaterer leserne sine om de
viktigste klimanyhetene verden rundt.
Nå reiser han blant annet rundt til nor
ske videregående skoler sammen med

26

forfatteren Sigbjørn Mostue
med foredragspakken «Håp
eller Katastrofe?» De fleste
elevene kjenner til den globale
oppvarmingen og klimautfordrin
gene, men overraskende få sier de er
opptatt av klimaspørsmål eller at de er
urolige for virkningene av en klimakrise,
sier Tveitdal.
Det er foruroligende at en krise som i
løpet av en generasjon kan true økologisk
balanse, matproduksjon, bosetting, stabi
litet og global sikkerhet – kort sagt verden
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Nordmannen Svein Tveitdal
regnes som en av verdens
mest innflytelsesrike
klimastemmer på sosiale
medier. Over 240.000
ekte brukere følger han på
twitterkontoen @tveitdal.

Vi subsidierer vår
egen undergang. Det er
jo det vi holder på med

slik vi kjenner den – ikke berører oss i større
grad. Jo rikere og mer utviklede samfunn vi
lever i, jo mindre bekymret er vi.
ER DET HÅP ELLER KATASTROFE?

Det er viktig å få fram det positive som skjer.
For tiden er det mye bra innenfor områdene
elbil, sol og vindenergi. Men hovedretningen
er negativ. Det må vi kommunisere åpent og
ærlig. Noe annet er forkastelig og umoralsk,
mener Tveitdal. Til tross for mange gode
tiltak fortsetter hovedvarsellampen som viser
mengden av CO2 i atmosfæren å blinke rødt.
Innholdet av CO2 i atmosfæren måles i
deler per million (engelsk: parts per million
– ppm). Målinger viser at konsentrasjonen
av CO2 i atmosfæren er nå den høyeste på
millioner av år. Mens temperaturøkningene
tidligere i klodens historie skjedde langsomt,

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018

27

PROFIL

Dommedag? Nei men vi
våge å se sannheten om
klimakrisen i hvitøyet. Det
skylder vi oss selv og generasjonene etter oss. Vi
må begynne å bli voksne
og håndtere klimakrisen
som det den er: En tikkende global bombe som
vi må ufarliggjøre før det
er for sent.

som i omfang og styrke, sprenger alle tidli
gere grenser for globale omstillinger, mener
Tveitdal.
ER PROBLEMET AT KLIMAKRISEN
FORTSATT ABSTRAKT – FOR FJERN
OG FOR LANGT INN I FRAMTIDEN?

Det er viktig å få
fram det positive som
skjer. For tiden er det mye
bra innenfor områdene
elbil, sol og vindenergi
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endres CO2-balansen i atmosfæren nå i et
tempo vi tidligere ikke har opplevd, framhe
ver Tveitdal. Det skyldes de menneskeskapte
utslippene hovedsakelig fra fossil energi.
Sommeren 2017 ble det for første gang
målt 410 ppm på en målestasjon på Hawaii.
Nivået er nå mer enn 40 prosent høyere enn
det var i 1750, og øker for hvert år. Rekorder
slås stadig vekk. I mars 2015 ble CO2-innhol
det målt til over 400 ppm på målestasjoner
over hele kloden.
– Vi ligger tynt an hvis vi ikke klarer å mo
bilisere til en gigantisk global snuoperasjon
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Jeg vil ikke si det. Varsellampene blinker rødt
veldig mange steder. Temperaturen på klo
den har så langt steget med ca en grad siden
førindustriell tid, og vi ser tørke, varmere
korder, orkaner, forskyvning av strandlinje,
issmelting – de skjer stadig oftere og inngår
i et tydelig og skremmende mønster. Dette
skjer på et tidspunkt hvor den globale opp
varmingen som truer enda bare er i en tidlig
fase, understreker Tveitdal.
Den mest tydelige måten å se det på
ville vært å fulgt med på nedsmeltingen i
polområdene og fjellmassivene på kloden
fra en romstasjon. Sett over en tidsperiode
på 30 år ville betrakteren på romstasjonen
registrert den største hastigheten i smelting
av planetens isforekomster på millioner av
år. Vi vet ikke på hvilket tidspunkt vi når vip
pepunktene i økosystemene og atmosfæren
– men med dagens kurs er vi på vei inn i en
katastrofe.
Derfor er det så viktig at Norge som na
sjon sammen med stadig flere andre land
skifter modus fra relativt sett puslete enkelt
tiltak til en helhetlig og kraftig klima- og
miljøpolitikk. Kanskje klarer vi ikke å stoppe
oppvarmingen på 1.5 grader, kanskje ikke 2
grader engang, men 2.5 vil være mye bedre
enn 3 grader eller 4, sier Tveitdal.
Det er dessverre ikke et politisk flertall for
en slik nødvendig og livbergende miljø- og

FOTO: KARSTEN BIDSTRUP

TWITTERKONGE
Svein Tveitdal har vært/
er styreleder eller styre
medlem i en rekke nasjonale og internasjonale
institusjoner som the
Energy Farm International
Foundation, Norfund,
Energigården, Stiftelsen
Miljømerking (Svanen),
Universitetet i Agder,
Sørlandets Europakontor,
Agderforskning, Stiftelsen
Asplan,miljøstiftelsen
ZERO og Sagene Bryggeri.
Han har vært direktør ved
hovedkontoret til FNs miljøprogram UNEP i Nairobi, og
med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel IPCC
i Geneve. Tveitdal har rundt
240.000 følgere på twitter
og ble nylig kåret til den
femte mest innflytelsesrike
klimakommunikatøren i verden og den tredje største på
twitter i Norge.
Svein Tveitdal skuer ut
over det uberørte landskapet med gigantiske
ismasser under en reise i
Antarktis i februar 2017.
Det enorme kontinentet er
en viktig varselklokke om
klimaendringene mener den
norske klimaeksperten og
tidligere FN-direktøren.
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Om vi ikke klarer
målene vi har satt
oss i Paris-avtalen,
så er vi i deep shit

klimapolitikk i Norge nå, ifølge klimaeksper
ten. Verken Høyre eller Arbeiderpartiet er
i nærheten å kunne by på en klimapolitikk
som er i tråd med det klimavirkeligheten
krever av oss.
Det er beklagelig at det norske demokratiet
bare i begrenset grad klarer å forholde seg til
og håndtere klimapolitiske utfordringer det
burde vært stor enighet om. Forslag om å
åpne opp for ny oljeleting i Arktis og utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja er et godt ek
sempel på den grove utakten mellom politikk
og klimarealiteter mener Tveitdal. 80 prosent
av verdens kjente reserver av kull, olje og gass
må ligge i bakken hvis vi skal nå klimamålene
som Norge og rundt 190 andre land har blitt
enige om i Parisavtalen.

MINIBIOGRAFI
 NAVN
Svein Tveitdal.
ALDER
70 år, født 7. november 194.
 SIVILSTAND
Gift.
BOSATT
Froland kommune,
Aust-Agder.
B
 AKGRUNN
Tidligere direktør ved
FNs miljøprogram UNEP
i Nairobi og styreleder/
styremedlem i en rekke
nasjonale og internasjonale
organisasjoner ( se rammesaken «Twitterkonge». )

HVA KAN ENKELTPERSONER GJØRE?

En hel del. Du kan gjøre viktige tiltak i egen
hverdag som f. eks å redusere kjøttforbruk
og begrense bilkjøring og flyreiser. Du kan
melde deg inn i en miljøorganisasjon og
støtte opp om den og engasjere deg i lokalt
miljøarbeid. Du kan stemme på partier med
den beste klimapolitikken og gi støtte til poli
tikere med god klimapolitikk. Ikke minst kan
du oppdatere deg på relevant klimakunnskap
så du ikke blir offer for myter og falsk infor
masjon fra klimaskeptikere og forskere og
tenketanker med interessepolitisk agenda på
vegne av big oil og fossilindustrien.
Verden er på vei mot en omfattende og
langvarig klimakrise hvis vi ikke handler nå.
Det er dessverre ikke fake news. Det er ikke
falsk alarm. Det brenner på alvor. Det er vår
plikt å få kontroll over ilden og slokke den, så
ikke våre barnebarn må overta en branntomt,
mener Svein Tveitdal.
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A KTUELL
Regnes som en av verdens
fremste formidlere av klimainformasjon på sosiale
medier. Nr. 5 på den globale
listen over twitter «influencers» innen temaet
«fornybar energi»: og nr
6 på listen innen «climate
change»

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018

JARLE HAGEN STUDIO

#humansofnorway

VISSTE DU AT kakao er noe av
det mest næringsrike vi finner i
naturen? Kakao inneholder blant
annet mye magnesium, kalsium,
jern og antioksidanter, og en rekke
andre vitaminer og mineraler!

“Naturens kur mot hudplager”
Kløe, tørr hud og hudplager? - Prøv Optima.
• Utan miljøgifter/parabener
• Anbefalt av Grønn Hverdag
Forhandlarliste og nettbutikk, sjå: www.optima-ph.no
OPTIMA PRODUKTER AS

Peppermynteog limesjokolade

Oyémams uraffinerte sheasmør :
- et naturlig alternativ mot tørr hud over hele kroppen!
Brukt blant annet til
behandling av tørr hud,
eksem, atopisk eksem,
sprukne hæler, som
kuldekrem...
✓ Ingen parabener
✓ Ingen mineraloljer
✓ Økologisk dyrket
✓ Rettferdig handlet
✓ 100% naturlig

Fremgangsmåte:
Smelt kakaomasse og kakaosmør i
vannbad. Visp så inn vaniljepulver,
søtning, peppermynteolje, limesaft
og raspet limeskall fra en halv lime
før du heller sjokoladen i ønsket
form. Rasp resten av limeskallet
over sjokoladen før du setter den
i kjøleskap. Oppbevares kaldt.

- økologisk, fairtrade og sukkerfri
Alle ingrediensene du trenger for å lage din egen
sunne sjokolade finner du i vår nettbutikk eller i din
nærmeste helsekostbutikk. Spør også etter vårt gratis
hefte med en rekke fristende sjokoladeoppskrifter!

Oyémams sheasmør er et rent naturprodukt fra sheanøtten, utvunnet for hånd av vårt kvinnekollektiv i
Vestafrika. Oyémams sheasmør er 100% uraffinert og
alle naturlige egenskaper er bevart.
Se etter oss i din helsekostbutikk!

Ingredienser:
50 g kakaomasse
25 g kakaosmør
10 g agavesirup
10 g kokosblomstsirup
1/2 ts vaniljepulver
4 dråper peppermynteolje
1 ts ferskpresset limesaft
Finraspet skall av en lime

www.oyemam.no

På våre nettsider kan du lese mer om alle de gode
grunnene til hvorfor du bør lage din egen sjokolade.
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Økologiske
frø fra

Nelson
Garden

NATURLIG
ØKOLOGISK

HÅNDLAGA
PLEIE FOR HUD OG HÅR

www.magrete.no

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger
Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

i n

Les mer om vårt utvalg av
økologiske varer på:
www.frielefoods.no

Godbrød.indd 1

Økologisk hudpleie

HANDEL I RIKTIG RETNING

n er Økomat
i dine
hender
KLÆR
TIL KVINNER
& BARN, LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
at.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 VELBEVARE.NO
68 11
www.reinhudpleie.no

ØKOLOGISK

www.almgardiskrem.no

20 sorter
Tørr hud?
økologisk kaffe
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

30 sorter
økologisk te

Utan miljøgifter/parabener.
HANDEL I RIKTIG RETNING

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

OPTIMA PRODUKTER AS

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

6893 Vik i Sogn
E-post:
post@vikja.no
www.vikja.no
Tlf.Tlf.
47657465
www.vikja.no
47 65
74 65

Kvalitetsis frå Vestlandet.
Med naturens smaker,
farger og haldbarheit.
o
Med mest mogleg
råvarer frå eigen gard
o
Sesongen bestemmer
kva
som produserast.
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
48267898korn,
/ 90859221
mel, kjøtt

Abonnementsordning
HANDEL
I RIKTIG RETNING
Stange,
Gjøvik,
Lillehammer
KLÆR TILHamar,
KVINNER
& BARN,
LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN
Gårdsbutikk 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

R e i n

FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

o
o

06/03/17 16.53

hudpleie

dpleie.no

Vikja
trenger
KALVAS
· STORFE
· SAUflere
· LAMmedeiere.
· VILLSAU
Er du interessert
-Økologisk
ta kontakt snarest.
kjøtt

Abonnementsordning
Stange, Hamar, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO

Finn din forhandler på www.stavangerkaffebrenneri.no

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

Vita Biosa
andre hudplager? Prøv Optima.

Abonnementsordning
Abonnementsordning
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
Biodynamiske grønnsaker,
korn, mel, kjøtt
korn, mel, kjøtt

R e i Harn du et

Bryllup,
ﬁrmafestHER?
ved sjøen
DIN ANNONSE

Sjekk ut vår nettbutikk

www.økoland.no
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miljøvennlig produkt?

Her når du mange tusen «grønne forbrukere»!
Nesodden,
egen brygge. Søndagskafe hele året 12-19
FOR PROFILERING I BLADET, ELLER NETTANNONSE
(MED LINK TIL DIN
PÅ FRAMTIDEN.NO/GRONNE-TIPS
66NETTBUTIKK)
96 01 70, hellviktangen.no

/ 98 61 31 01
ww ww ww .. rr ee ii nn hh uuTAdd KONTAKT:
pp ll ee ii ee .. nnSVERRE@GMK.AS
oo

Miljøbank
i lomma!
Nå har du enda flere grunner til å
velge miljøbanken. Prøv vår nye
Fremtiden mobilbank
er Økomat i dine
hender
nettbank!
Fremtiden er Økomatog
i dine
hender

www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
Tlf::74
01 68 11
cultura.no

RR ee ii nn

Et økologisk varehus på nett

Butikk, nettbutikk og distributør

kjøtt, ost, korn, mel,
grønnsaker, potet
Andelslandbruk CSA
Velkommen!

HANDEL I RIKTIG RETNING

HANDEL
I RIKTIG
RETNING
KLÆR
TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &
KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104 LEKER
I OSLO.&
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
104
Storgata
36b,
0182
Oslo,
Storgata
0182 Oslo,I OSLO.
VELBEVARE.NO
Tlf.i Mathallen
21 38 50Oslo
00
VELBEVARE.NO
og
E-post:info@friendsfairtrade.no
Tlf. 21 38 50 00
E-post: info@friendsfairtrade.no

www.fft.no

Løkjavegen 71, 2345 Ådalsbruk
Tlf. 62 59 27 94
ommang.sondre@online.no
www.ommang-sondre.origo.no

Tørr hud?

Økologiske korn- og melprodukter
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
andre hudplager? Prøv Optima.

Abonnementsordning
Abonnementsordning
Utan miljøgifter/parabener.
Utan miljøgifter/parabener.Stange,
Stange,Hamar,
Hamar, Gjøvik,
Gjøvik, Lillehammer
Lillehammer

“Anbefalt av Grønn Hverdag”
“Anbefalt av Grønn Hverdag”

Gårdsbutikk
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
grønnsaker,
Biodynamiske
korn, mel,
mel, kjøtt
kjøtt
korn,

www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

www.spesialkorn.no
OPTIMA PRODUKTER
AS
OPTIMA PRODUKTER AS

Magisk mjuk bambus

Magisk myk
bambus

Ø Øk ko ol ol og gi si sk k h hu ud dp pl le ei ei e

Vita
Biosa
Vita
Biosa
Økologiske melkesyrebakterier

økobonde

Økologiske melkesyrebakterier
HANDELI IRIKTIG
RIKTIGRETNING
RETNING
HANDEL
Selges
hos Life, Sunkost
birøktar

rådgjevar

KLÆRTIL
TILKVINNER
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gründer osteprodusent
lærar gartnar avløysar matskribent

www.badaboom.no
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FremtidenererØkomat
Økomati idine
dinehender
hender
Fremtiden
www.okomat.no/
bestilling@okomat.no
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74010168
6811
11
Tlf::74
detglutenfrieverksted.no
FERSK SUPPA LAGA
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er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på sjh.no!

“Naturens
kur
Lag din egen
Lag din egen
sunne sjokolade
av
Tørr
hud?
sunne sjokolade av
mot
hudplager”
økologiske og fairtrade
økologiske og fairtrade

•

•

sjh.no

OSCVOSS.NO
ØKOLOGISK & LOKAL MAT

MED KJÆRLEIK PÅ

Bryllup, ﬁrmafest

Bryllup
Firmafest

Sprekker,kløe,
kløe, skrubbsår
skrubbsår og
og
- -Sprekker,
kakaoprodukter.
Kløe,
tørr
hud
og
hudplager?
Kløe,
tørr
hud
og
hudplager?
andrehudplager?
hudplager?
Prøv Optima.
Optima.
kakaoprodukter.
andre
Prøv
Prøv
Prøv Optima.
Optima.
Utan
miljøgifter/parabener.
Uten sukker.
Utan
miljøgifter/parabener.
Utan
miljøgifter/parabener
Utan
miljøgifter/parabener
Uten
sukker.
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
hele
familien.
“Anbefalt
av
Grønn
Hverdag”
Anbefalt
av
Grønn
Hverdag
Anbefalt avFor
Grønn
Hverdag
For hele
familien.
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no
www.optima-ph.no

okosjokolade.no
Hellviktangen
er en praktvilla
sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

OPTIMA PRODUKTER AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet
OPTIMAPRODUKTER
PRODUKTER
AS mot
OPTIMA
AS
OPTIMA
PRODUKTER
AS
med
stor terrasse
- med god samvittighet

Vita Biosa
Biosa
Vita

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.

IDER
S
E
N
N
Ø
GRwww.optima-ph.no
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
ON TIL EN

Utan miljøgifter/parabener.

Fremtiden er Økomat i dine hender
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11

Abonnementsordning
“Anbefalt
av Grønn Hverdag”

AS J
SPIRGårdsbutikk
IN
LIVSSTIL
REgrønnsaker,
Biodynamiske
N
N
OPTIMA
AS
GR Økorn,E mel,PRODUKTER
kjøtt

R e i n

Vita Biosa

ØVOLDA
k o l oELEKTRISKE
g i s k h u MYLNE
d p l e iASe
produserer i dag økologisk matmjøl på utstyr
hovudsakleg frå 1930-talet, og som ein sjeldan
ser i bruk i dag (steinkverner, valsestol,
skalmaskin). Produksjonen er arbeidskrevjande, men produkta kjem i ei særstilling med
omsyn til fiberinnhald, smak og bakeevne.

Økologiske melk
Selges hos Life, S
og H-kjeden

HANDEL I RIKTIG RETNING

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO

70 05 55 10 - www.mylna.no

www.reinhudpleie.no

l
Tørr hud?

Fremtiden er Økomat i dine hender
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
Tlf::74 01 68 11
www.etiskmote.no

LiBe

Lag din egen
sjokolade av
Okologisk &sunne
FairTrade
Prematur, baby,økologiske
barn & dame og fairtrade
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
kakaoprodukter.
andreAbonnementsordning
hudplager? Prøv Optima.
Uten sukker.
Stange,
Gjøvik, Lillehammer
Utan Hamar,
miljøgifter/parabener.
Gårdsbutikk
For hele familien.
“Anbefalt av Grønn Hverdag”
Biodynamiske grønnsaker,
www.optima-ph.no
korn, mel, kjøtt
OPTIMA PRODUKTER AS

n
eie

okosjokolade.no
- med god samvittighet
Butikk: Bentsebrugt. 31c/Oslo

Vita Biosa
Mel malt med omtanke

Abonnementsordning
Økologiske melkesyrebakterier
Økologisk,
steinmalt
mel.
Stange, Hamar,
Gjøvik, Lillehammer
Selges hos Life, Sunkost
Lyserenveien
566,
Gårdsbutikk
1820 Spydeberg
og H-kjeden
Biodynamiske
grønnsaker,

HANDEL I RIKTIG RETNING

KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
VELBEVARE.NO

no

www.isrosa.no

R e i n
Økologisk hudpleie

Tørr hud?

Prøv Vossabias
hudprodukt
– - av
bivoks,kløe,
urter
Sprekker,
skrubbsår og
og
honning!
andre hudplager? Prøv Optima.

Tlf/fax: 69837600 / 69837663
korn, mel, kjøtt
Epost: post@holli-molle.no
www.holli-molle.no

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.

HANDEL I RIKTIG RETNING

Uten sukker.
miljøgifter/parabener.
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER &
100% naturleg og Utan
økologisk
TILBEHØR.
KONGSVEIEN
I OSLO.
er Økomat i dine hender – fordi me bryr
“Anbefalt
oss! av Grønn Hverdag” VELBEVARE.NOFor hele104familien.

.no/ bestilling@okomat.no
www.optima-ph.no
Les
mer
om
oss
på
www.vossabia.no
Tlf::74 01 68 11
www.reinhudpleie.no

OPTIMA PRODUKTER AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Hann lot seg

HØRE
BØR MAN LÆRE SEG TIL Å LYTTE TIL
FUGLESANGEN VED SOLOPPGANG, MENS
MAN ENNÅ LIGGER I SENGEN? DET BØR
MAN, SKREV KINESEREN LI LIWENG.
TEKST: TROND WORMSTR AND

NTB 27.12.17:
«Ønsket om stillhet og
ro får flere til å trekke
ut i naturen nå enn for
bare få år siden».
Jeg for min del trekker
ut i naturen for å fylle
ørene.
Fyll meg med alle
stemmene i universet,
skjenk meg deres pulsslag. Naturens også,
stormer, vinder, flommer av vann, operaer,
marsjer og danser, kom
med det, øs ut, jeg tar
imot alt! *
* Fra Walt Whitmans mektige
dikt «Stolte musikk av stormen»,
gjendiktet av Kurt Narvesen.
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-H

ører du morfar? – Hæ?
Tvillingene (6 år) og jeg
labber langsomt nedover
en tange i Nord-Europas
største innlandsdelta, Nordre Øyeren, sør for
Lillestrøm. Vi har lue og gummistøvler på.
Ørene har vi på stilk. Blikket har vi høyt i sky.
Hvilken lyd, kjære leser, hørte du først i
dag? Den siste i går? Den fineste i forgårs? Jeg
hørte mine første lyder i dag med hodet på
puten: Fra venstre min kones sovepust, fra
høyre, gjennom åpent vindu, svarttrostsang
og bekkerisling. (Vår adresse er Sandbekkfa
ret). Bør man lære seg til å lytte til fuglesan
gen ved soloppgang, mens man ennå ligger
i sengen? Det bør man, skrev kineseren Li
Liweng.
– Morfar, hører du nå? – Nei, hvor da? –
Der oppe. Hun peker, jeg bretter ut ørene,
myser mot den blå himmelen, men ørene
fanger ingen lyd. – Hører du dårlig morfar?
Det må innrømmes. Først forsvant gresshop
pens lyd, så fuglekongens. Nå går jeg og eng
ster meg for at sangen til min vårfavoritt også
er blitt borte? Jeg trøster meg med at det er

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018

verre å høre en fugl og ikke kunne identifisere
arten, enn ikke å høre den. Jeg prøver dessu
ten å kompensere svekket hørsel med større
oppmerksomhet, og med å forme ørene som
paraboler.
Hvor finnes Norges rikeste område? I As
ker, Bærum eller Sola. Nei, det finnes her jeg
og seksåringene nå sitter på en kald benk og
putter i oss Melkeruller. Elvene Leira, Nitelva
og Glomma drar årlig med seg flere hundre
tusen tonn med sand, silt og leire inn i Øy
eren og gjør dette deltaet til et sjeldent frodig
landskap av øyer, landtunger og våtmarks
områder. Rikdommens tall: 25 fiskearter (flest
i Norge), 270 fuglearter og 350 karplantearter.
Vi labber videre nedover tangen og ser at
erosjonen spiser opp stien. Hver gang jeg
kommer hit er landskapet litt endret. Trær lu
ter over strømmende vann og mister rotfes
tet sitt etter tur. Vannet fjerner store områder
i deltaet, enda større områder bygges opp.
Hvordan lærer man seg fuglelyder? Jeg
ble rådet til å starte lyttingen tidlig på året
mens bare få fugler ytrer seg. Når fuglekoret
er på sitt kraftigste i mai, mister man lett

oversikt og selvtillit. Jeg startet med blåmeis,
kjøttmeis og grønnfink. De tre kan synge på
milde dager i februar. Utstyrt med håndbok,
kikkert og en CD med fuglesanger har jeg
lært meg lyder – hvis jeg nå bare kunne høre
dem.
– Morfar, hører du? – Ja, nå hører
jeg. Høyt oppe henger det et hektisk syn
gende lite fjærkre. En jublende prikk, en lerke.
I slike øyeblikk forsvinner jeget mitt og jeg
blir en del av stedet. Men bare ett øyeblikk.
Slike opplevelser er korte.
Konsentrert lytting er ren terapi for meg.
Med oppmerksomheten rettet mot én lyd,
én sang, stenger jeg resten av verden ute,
også egne grublinger.

••

Konsentrert
lytting er ren
terapi for meg.
Med oppmerksomheten rettet
mot én lyd, én
sang, stenger jeg
resten av verden
ute, også egne
grublinger.

mot
tristhet, forsøk
lerkesang
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Sanglerka fremfører sin komplekse sang fra
opptil hundre meter over bakken. Den hen
ger intenst kvitrende og flagrende omtrent
på samme stedet, gjerne et kvarter om gan
gen, selv i frisk bris. Det må være fuglerikets
mest imponerende sangprestasjon? Den lille
spurvefuglen kan være vanskelig å se uten
kikkert før sangen er over og den faller lik en
stein mot bakken og blir borte i gresset.
Jegere og fangstmenn får femti kroner
for en død sanglerke, leser jeg i magasinet
Vår Fuglefauna. Sanglerka er uheldig. Den
inngår i flere matretter i Sør-Europa. Derfor
jaktes den selv om den er fredet. Arten er i
klar tilbakegang, også i Norge.
Hva skyldes det at vi ikke tar oss
sammen og hjelper livet?
– Morfar, det snør. En bygesky driver
inn fra nord. Vi ser millioner fnugg treffe
vannoverflaten. Snøkrystaller bråker kraftig
når de treffer vann. Heldigvis i et frekvens
område som ikke er hørbart for menneske
øret.
«Fyll meg med alle stemmene i univer
set». Nå, ja, kanskje vi bør takke hjernen og
trommehinnen for alt vi ikke hører?

SLUTTREPLIKKEN

-Vi må lære av historien
JEG VAR SPENT PÅ RESULTATET, ETTER Å HA TESTET KROPPEN MIN FOR MILJØGIFTER.
KANSKJE VAR DET IKKE OVERRASKENDE, MEN LIKE FULLT NEDSLÅENDE: JEG HAR, SOM DE
FLESTE ANDRE NORDMENN, EN COCKTAIL AV MILJØGIFTER I MEG.
TEKST: ANJA BAKKEN RIISE, LEDER I FR AMTIDEN I VÅRE HENDERER

J

eg velger helst svanemerket, og
bruker vanligvis verken sminke eller
brannskum. Likevel er mine nivåer
av miljøgiften PFOS som brukes
i disse produktene, over gjennomsnittet.
Dette til tross for at PFOS ble forbudt i
Norge i 2007, blant annet fordi forskning
har vist at eksponering over tid kan føre til
skader på lever og foster til pattedyr, fisk,
isbjørn og andre dyr, og det vurderes som
kreftfremkallende. Selv om det er 11 år
siden det ble forbudt å bruke, har jeg altså
fortsatt rester av miljøgiften i kroppen.
Vi går alle rundt med miljøgifter i blodet.
Vi trenger nok ikke være akutt bekymret for
egen helse, men det økende omfanget mil
jøgifter i oss alle er et symptom på et av vår
tids største miljøutfordringer: Vi slipper ut
en rekke stoffer til miljøet som naturen ikke
klarer å bryte ned, og som tas opp av planter
og dyr. Vi vet en del om konsekvensene ved
bruken av hver og en av disse stoffene. Men
effekten fra den samlede bruken og
eksponeringen av miljøgiftene vi
omgir oss med? Det er høyst
usikkert.

Vi vet nok
til å velge å være
føre var. Nå må vi
kvitte oss med
miljøgifter i
tingene våre
FOTO: FIVH

Anja Bakken Riise
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Anja Bakken Riise klar for blodprøvetaking på Norsk Folkehelse
institutt med kamerafolk og journalister på slep i januar 2018.

Jeg har generelt stor tro på at vi som for
brukere kan ta kloke miljøvalg i hverdagen,
med god veiledning og tilrettelegging. Men
å holde seg unna miljøgifter i tingene vi
kjøper - fra kosmetikk, til klær, til ma
temballasje? Lykke til. Informasjonen
og merkeordningene er dessverre for
dårlige. Det finnes for eksempel ikke
svanemerket sminke.
I vår pågående kampanje fokuse
rer vi på miljøgiftige fluorkarboner
(PFAS). Det er blant de miljøgif
tene som flere europeiske miljø
direktorater er mest bekymret
for, og er en stoffgruppe med
over 3000 stoffer. Alle stoffene
har ulike navn, noen av dem har

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER 01/2018

flere. Hvordan skal vi som forbrukere kunne
holde oversikten? Det kan vi ikke.
Derfor er det så viktig at næringslivet
selv tar ansvar og dropper miljøgifter i sine
produkter - og at politikerne sørger for den
nødvendige reguleringen. Mens vi venter på
forbud mot de farligste miljøgiftene, bør det
innføres avgifter. Norge har liten tradisjon
for å bruke avgifter til å regulere bruken av
miljøgifter, men i 2000 innførte vi en avgift
på omsetting av trikloreten. Dette har ført
til at forbruket er redusert med nær 100
prosent.

Det er altså fullt mulig å slutte å bruke
miljøgifter. Vi må lære av historien.

JARLE HAGEN STUDIO

Bilen din blir til nye
morsomme ting

#humansofnorway

Lekestuen kan være den gamle bilen din.
Kravet fra myndighetene er at 85 % av materialene i bilen din skal gjenvinnes.
Hele 85,2% av materialene i din kasserte bil ble gjenvunnet i 2015. Hvordan klarte vi
det? Hemmeligheten ligger i de små detaljene og ny teknologi. Biler inneholder bl.a
store mengder, og mange typer plast. På grunn av nye gjenvinningsteknikker, kunne
vi i fjor gjenvinne mer plast enn før. Og bruke det til nye produkter, som for eksempel
lekehus og hagemøbler. Totalt ble 96,7% av bilen din gjenvunnet i 2015. Slik sparer vi
miljøet for store mengder CO2-utslipp. Alle vinner på gjenvinning.
www.autoretur.no

Kilder: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 4. Kasserte kjøretøy,
Stena Recycling AB, Galloo Belgia , H.J.Hansen Genvindingsindustri A/S , Plastics Industry Association
The Plastics Industry Trade Association , Miljørapport 2015 og Miljøregnskap for 2015

Siste stopp - Ny start.
– Bilbransjens eget returselskap

Returadresse:
Magasinet Framtiden i våre hender
Mariboesgate 8,
0183 Oslo

4-17

Det er kanskje ikke
helt vanlig å jobbe
for å skape en ny
normal i hjemmet.

Men så er heller ikke Klar et vanlig merke. Vi tilbyr en serie produkter for hjemmet
og kroppen – med nøye utvalgte ingredienser. Ingen unødvendige, bare de som trengs.
Helt enkelt et godt og grønt alternativ. For det er sånn man må tenke, hvis det grønne
skiftet skal bli mer enn bare prat.

