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Svein Tveitdal: Klimavarsleren

Rørosmeieriet blir også et
meieri for opplevelser

ØKOLOGISKE
Bak de økologiske produktene som lages på Rørosmeieriet ligger historien om en moderne
NYHETER!
produksjon tuftet på lokale tradisjoner og godt håndverk. Snart kan du besøke
vårt meieri
og se hvordan naturlige råvarer blir til ferdige produkter. Her kan du lukte, smake, prøve,
lytte og se hvordan maten blir til i takt med naturen.
Les mer på rorosmeieriet.no

Julegaver fra Rørosmeieriet
Butikken i meieriets lokaler på Røros åpnes 1. desember. Her kan du blant annet tappe din
egen melk på glassflasker og kjøpe meieriets produkter. Butikken bugner også av ulike
minner du kan kjøpe til deg selv eller noen du er glad i. Her finnes Rørosmeieriets glassflasker, Røros Smør Høvelen, Tjukkmjølkssåpe, norske kjevler, miljøvennlige alternativer til
kjøkkenet og mye mer. Du kan også handle julegaver i vår nettbutikk.

I takt med naturen
Rørosmeieriet er tuftet på
engasjementet vårt for lokalmat,
økologi og bærekraft, matglede,
lokal verdiskapning og en stor dose
pågangsmot. Vårt mål er å være
Norges fremst økologiske meieri.

rorosmeieriet.no
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Framtiden i våre hender inviterer i en stor
pestopp over en viss periode, nytt fokus på matsvinn i
ny kampanje den norske befolkningen til
husholdningen, et mer plantebasert kosthold, kutte ut
klimadugnad. Hensikten er todelt. For
unødvendige flyreiser, bli hverdagssyklist, mulighetene
det første spiller det en rolle hva vi gjør
er mange. Noen av klimahandlingene er kanskje allerede
som enkeltpersoner og familier. Bare vi er
en del av hverdagen din, mens andre vil være nye og
mange nok vil virkningene være store og
spennende utfordringer som gir nye og interessante erfa
utgjøre en viktig forskjell i våre nasjonale
ringer. Du finner tips og ideer om dette på våre nettsider
klimaregnskap.
framtiden.no og ikke minst mulighet til å melde deg på
Men klimakrisen kan ikke løses bare
klimadugnaden sammen med tusenvis av andre.
gjennom frivillig idealisme. Politikerne
Mange har også oppdaget at grønn hverdagsomlegging
må på banen med en mye tøffere og mer
er flotte familieprosjekter som samler barn og voksne
kraftfull klimapolitikk enn det lille bidraget
om felles mål og morsomme utfordringer. Reportasjen i
myndighetene leverer i dag. Klimadugna
denne utgaven av medlemsmagasinet om Andrea Heg
den skal mobilisere titusenvis til klima
dahl Tiltnes og familien hennes er et godt eksempel på
det. Det handler ikke om å være perfekt, men å være
handling i eget hverdagsliv og gi et helt
engasjert sammen med titusenvis av andre i en stor
tydelig budskap til politikerne om
og viktig nasjonal dugnad.
at det er tid for en ny og robust
Det at vi må løse klimautfordringene samtidig
norsk klimapolitikk.
LES MER
siderne 7-11,
som vi gjennomlever en pandemi med store
Det er neppe mulig å få til en
14-18 og 38
ringvirkninger på hverdagen til oss alle og på
ny og mer virkningsfull klima
økonomi, politikk og samfunnsliv, er en formida
politikk uten et stort og synlig
folkelig engasjement og press mot
bel utfordring. Koronakrisen gjennomsyrer natur
politikerne våre. Samtidig kan ikke kli
ligvis nesten all nyhetsdekning og tar ikke uten grunn
mye av oppmerksomheten vår.
makrisen løses uten sterke og effektive po
Samtidig puster to andre store kriser oss i nakken. Na
litiske grep i forhold til blant annet energi,
transport, matproduksjon, organisering av
turtap og klimakrise er begge langt på vei eksistensielle
arbeidslivet og reisevaner. Folkelig mobi
trusler som kan utløse store flyktningestrømmer, påvirke
matsikkerheten for store nye befolkningsgrupper, utløse
lisering og politisk løsninger er to sider av
nye kriger og destabilisere store land og regioner. Dette
samme mynt og henger nøye sammen. Kli
er ikke skrekkscenarioer, men nøkterne analyser som er
makampanjen skal være et viktig signal til
grundig beskrevet av både FNs klimapanel og en rekke
politikerne før valget høsten neste år, om at
anerkjente forskningsinstitutter. Mange steder i verden,
store og kraftfulle klimatiltak på norsk jord
inkludert Norge, ser vi allerede fingeravtrykket til klimaer høyt prioritert av norske velgere. Det er
og naturtapkrisen.
vårt felles «brev» til politikerne våre, og det
Til tross for en dyster og langt på vei apokalyptisk tids
skal inneholde et klart og tydelig budskap
om at klimatiltak må bli prioritert og om
ånd viser ledende klimaforskning at vi har en reell mulig
satt i politisk handling.
het til å stoppe den globale oppvarmingen fra å bevege
Klimakampanjen er enkel. Vi oppfordrer
seg fra en krise i utvikling til en katastrofe utenfor men
så mange som mulig til å støtte kampanjen
neskelig kontroll. Det finnes fortsatt et åpent tidsvindu.
ved å foreta en eller flere klimahandlinger
Det er en mulighet det er totalt uansvarlig og gi i fra seg.
i sin egen hverdag. Det kan være shop
Velkommen til klimadugnad.

«Klimakampanjen skal være et viktig signal
Din grønne hverdag
Nini Hæggernes
nini@mojomagasin.no

til politikerne før valget høsten neste år, om
at store og kraftfulle klimatiltak på norsk jord
er høyt prioritert av norske velgere.»
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Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

NORGES STØRSTE UTVALG AV
ETISK OG MILJØVENNLIG MOTE

Rabattkode:

FIVH
Lokal nettbutikk fra Bergen
Kun sertifiserte merkevarer
Økologisk ull og bomull
Til hele familien

annonse grønt skift.indd 1

Vi er første arbeidstakerorganisasjon som har grønne tariffkrav
som grønne pensjonsfond, klimanøytrale arbeidsklær og lokale
regnskap for klimaavtrykk.
Les mer på hkinfo.no

15%

www.grontskift.no
/grontskift

17.11.2020 12:40

Velg produkter med resirkulert
og holdbart materiale
Har du noen gang kjøpt en sykkel eller kaffekanne basert på bærekraftig materialvalg?
Det er ikke lett. I dag er det få produkter som opplyser om det totale C02-avtrykket fra
utvinning til gjenvinning, forventet levetid eller resirkuleringsgrad. Mangelen på transparens når det gjelder materialers opprinnelse og fotavtrykk hindrer overgangen til en
mer sirkulær økonomi. Det ønsker vi å gjøre noe med. Derfor lanserer Hydro nå to serier
med grønnere aluminium slik at våre kunder, om de lager båter, biler eller brusbokser, kan
tilby deg og meg produkter som er bedre enn andre fra et bærekraftperspektiv. Så får vi
håpe at det snart blir et krav at alle produkter skal tydelig merkes på denne måten.
Besøk hydro.com/circal for å lære mer.
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Foto Shutterstock/Piaset

Klimakamp
på
overtid?

Effektene av klimaendringene er her
nå, de er alvorlige, og de blir verre jo
lenger vi utsetter problemet. Gjør vi
opp status for klimaendringene, er
konklusjonen klar. Vi har dårlig tid:
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Klimakrise

V

Fokus

i begynner å se konsekvenser
av klimaendringene raskere
og ved lavere temperaturer
enn man forventet for ti år siden.
Ny klimaforskning gir innsikt i
hvor omfattende og truende konsekvensene vil være: varmebølger, skogbrann, true matproduksjon og helse.
Effektene av klimaendringene
kommer i tillegg til, og kan forsterke
andre problemer som fattigdom,
matproduksjon og konflikt.
Utviklingen går feil vei, vi har ikke
kontroll over utslippene eller en solid
plan for hvordan kutte nok.

Endringene er her nå
Det er ikke lenger tvil om hvorvidt vi
har menneskeskapte klimaendringer.
Diskusjonen handler om hvor fort
klima endrer seg, og hva det vil bety
for natur og samfunn.
Varmebølger, temperaturrekorder
og skogbranner kan nå med stor
sannsynlighet knyttes direkte til
klimaendringene, slik som skogbrannene i Sibir og varmerekord på
Svalbard.
Klimaendringene handler ikke
lenger bare om hva som skjer i og
med naturen – men hva som vil skje
med folk og samfunn.

Hvilke endringer er alvorlige?
Mye av forskningen og avisartikler
om klimaendringer har dekket høyere
temperatur, smeltende isbreer og
stigende havnivå. Likevel er det andre
problemer vi må forstå, hvis vi skal
vurdere alvoret i klimaendringene.
Tekst
Sigurd Jorde

1. Matforsyning i fare
Menneskene har utviklet våre viktigste matplanter og det moderne
landbruket i en periode med relativt
stabilt og forutsigbart klima. Et klima
i endring skaper store utfordringer
for verdens matproduksjon. I teorien
skal mer varme, mer CO2 og mer nedbør gi høyere avlinger. Men jordbruk
trenger en stabil vekstsesong, ikke at
all nedbøren kommer på en dag, eller
ikke i det hele tatt.
Høyere temperaturer kan gi lavere
avlinger, eller avlinger med mindre
næring. Høye temperaturer kan gjøre
at kornaksene modnes før de har
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vokst seg store. Forskning viser at ris,
en av verdens viktigste kornsorter
minker når temperaturen stiger. Næringsinnholdet i maten påvirkes av
stigende temperaturer, slik at mengden protein, jern og sink i maten kan
synke med 3-17 prosent innen 2050.
Ustabilt klima gjør det vanskelig
å avgjøre hva slags matplanter man
skal så, og når på året man setter
frøene i jorda. En gjennomgang av
avlingene i Norge fra 2010-2014 viste
at selv om gjennomsnittlig nedbør

Framtiden i våre hender

«Faren for svikt i verdens
matproduksjon er kanskje en av
de mest alvorlige konsekvensene
av klimaendringene.»

Foto Kein Meinhart USFWS, Flickr CC

samtidig med at verden de neste
tiårene vil oppleve en jevn befolkningsvekst med behov for høyere matproduksjon. Faren for svikt i verdens
matproduksjon er kanskje en av de
mest alvorlige konsekvensene av klimaendringene. Det globale landbruket må derfor raskt gjøres mer robust i
møte med et klima i endring. Samtidig
er matproduksjonen i seg selv en
viktig kilde til globale klimautslipp,
og må omstilles også av den grunn.

2. Varmebølger
– kan vi leve i en badstue?

og temperatur var gunstig, gjorde
nedbør og varme på «feil» tidspunkt
at såkornet kom for seint i jorda,
modnet for raskt eller ble umulig å
høste på grunn av regn. Dette var før
varmesommeren 2018 ødela store
deler av norsk landbruksproduksjon.
Smeltende isbreer på Grønland
og Arktis med påfølgende havstiging setter landbruksproduksjonen
i lavtliggende land som Bangladesh
i fare. Samtidig: Flere av de største
elvene i Asia starter i Himalaya, hvor

smeltevann fra snø og is bidrar til å
gi vannføring i elvene hele året. Når
isbreene i Himalaya smelter, øker
faren for flom de neste tiårene – og
på sikt lavere vannføring når breene
har blitt mindre. I dag bor 240 millioner mennesker i Himalaya, mens
1,65 milliarder bor langs elvene som
springer ut av Himalaya. Samme
problemstilling finnes også i Europa
og Sør-Amerika.
Resultatet av dette er at verdens
matproduksjon settes under press,
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Fra skogbranns
lukking i Turnbull
National Wildlife
Refuge i staten
Washington på
USAs vestkyst.

Når hele temperaturskalaen øker
med en, to eller tre grader, vil ekstrem varme bli mer vanlig. Varmebølgene har allerede kommet, og er
en av de mest dødelige konsekvensene av klimaendringene. Mer enn
166.000 mennesker døde under
ekstrem varme mellom 1998 og 2017.
De siste ti årene har flere land og
regioner i verden opplevd varmebølger og nye temperaturrekorder, med
tørke og skogbranner som konsekvens. I 2020 har Sibir opplevd en
langvarig varmebølge, inkludert en
ny varmerekord med 38 grader nord
for polarsirkelen. Årsaken er klimaendringer, slår forskerne fast.
Varmen blir nærmest ulevelig der
det er varmt fra før, store deler av
Midtøsten svettet seg gjennom en
varmebølge sommeren 2020, med
temperaturer over 48 grader i Irak
over flere dager.
Flere varmebølger bør gjøre oss
bekymret av flere grunner. På de
verste dagene, de varmeste stedene,
er temperaturen nå høyere enn hva
kroppen tåler. Varmebølger går ut
over mulighetene for å gjøre arbeid,
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Foto Christof Timmermann, Flickr CC

gå på skole og holde samfunnet i
gang – og med fare for liv og helse.
Flere mennesker vil få behov for å
flytte nordover. FNs organisasjon for
migrasjon (IOM) anslår at 100 millioner mennesker vil bo i områder som
er for varme for kroppen til å fungere
godt i en 2-graders verden. Hvis ingenting gjøres for å stanse klimaendringene, vil 1 milliard bo i områder
med «veldig sterk hetestress» ved
utgangen av århundret.
Varmen tørker ut vegetasjonen,
og legger grunnlag for infernalske
skogbranner, slik vi har sett i Sibir og
Australia i 2019 og 2020.
Jo varmere det blir, jo mer trenger vi
avkjøling i form av vifter og aircondition. IEA forventer at vi installerer 1 milliard nye airconditionanlegg de neste
10 årene. Det legger press på elektrisitetsnettet i mange land med dårlig
energiforsyning, og økt strømproduksjon i land avhengige av kullkraft.
Høyere temperaturer er en klimaeffekt vi allerede må leve med. Farene ved varmebølger viser samtidig
hvor viktig det er at vi begrenser den
globale temperaturstigningen så fort
som mulig, og holder oss godt under
to grader. Varmere betyr verre.
Varmebølger er det ikke lett å
beskytte seg mot eller stanse. Men
ofte blir temperaturen høyere i byene
der folk bor, fordi asfalt og bygninger
fanger varmen. Hvis man planter trær
langs gatene og vegetasjon på takene,
kan man kjøle ned byene, gjøre de
levelige og samtidig penere.

3. Vippepunkter:
Når er det ingen vei tilbake?
Kan noen effekter av klimaendringene være selvforsterkende? Vippe
utviklingen slik at temperaturen
akselerer? De siste årene har det vært
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Bonn,
Tyskland,
6. januar
2018

Et av tusenvis
av nedbrente
hjem i Australia
fra skogbrann
sommeren
2018/19.
Til høyre: En
mann tar pause
fra slukkingen
sammen med
hunden sin.

forsket på hvorvidt utviklingen mot
varmere klima kan løpe løpsk. Det er
grunn til bekymring.
Svalbard har siden 1980-tallet
opplevd en kraftig stigning i gjennomsnittstemperatur. Mens resten
av verden opplever like under 1 grad,
har Svalbard over 5 grader høyere
temperatur nå enn på 1960-tallet.
I tråd med klimamodellene, stiger
temperaturen raskere ved polene enn
ellers på kloden, og øker issmeltingen.
Utfordringen er at mens hvit havis på
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Nordpolen reflekterer lyset og dermed
varmen fra sola, vil et svart hav uten
is fange varmen og bidra til enda høyere temperatur og mer nedsmelting.
Dette er ett av flere problematiske
vippepunkter for klimaendringene.
Rundt Nordpolen ligger et bredt
belte av frossen tundra, særlig i Sibir
og Nord-Canada. Frossen tundra
inneholder store mengder karbon i
form av myr og organisk materiale
som ikke råtner. Varmere vær og
nedsmelting av tundraen, vil frigjøre

«Klimaendringene kan
bremses og stanses, og
mange av løsningene kan gi
oss bedre luft, bedre helse,
mindre kø og bedre bomiljø.»

og biologisk mangfold vil være tragisk,
mengden CO2 som slippes ut vil forsterke klimaendringene enda et hakk.
Det finnes også andre vippepunkter. Om, og når disse vil inntreffe vet
vi ikke med sikkerhet. Men de mulige
konsekvensene er farlige nok til at vi
trenger klimahandling nå.

Fokus

Klimaendringer på
toppen av alt annet
Klimaendringene er ikke alt som
preger verdens utvikling. Covid-19,
arbeidsløshet, konflikter og vold, undertrykking, tap av natur og et utall
andre spørsmål preger folks hverdag
på dramatisk vis. Men effektene av
klimaendringene kan forsterke andre
negative prosesser:
• Mindre avlinger mens verdens befolkning vokser, har vi nevnt over.
• Klimaendringene kan også forsterke
tap av natur og dyreliv både på land
og til vanns.
• Lokale konflikter kan forsterkes når
mat- og ressursgrunnlaget svikter.

Fra ikoniske
Bondi Beach på
kysten av New
South Wales,
Australia, hvor
tusenvis av
fastboende og
turister måtte
søke tilflukt fra
skogbrannene
i området
sommeren 2018.
Dette bildet er
fra julehelgen
25. desember
2001.
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FN oppsummerer det slik: "Klimaendringer truer med å gjøre om de siste
50 år med framgang innen utvikling,
global helse og fattigdomsreduksjon.
Klimaendringene kan dytte mer enn
120 millioner flere mennesker ut i
fattigdom innen 2030 og vil ha mest
alvorlig effekt på fattige land, regioner
og steder der fattige bor og jobber."

Jo før, jo heller
Ikke alle eksemplene i denne teksten
vil nødvendigvis slå til samtidig
og like kraftig. Samtidig kan andre
klimaeffekter som kan bli minst like
alvorlige kan dukke opp i stedet. Selv
om effektene har begynt å vise seg,
ligger det meste likevel i framtiden.
Vi vet ikke alt ennå, men likevel
er summen av alvorlige klimakonsekvenser alvorlige nok til at det
er nødvendig å sette inn raske og
omfattende klimatiltak. Utslippene
må ned, raskt, i alle sektorer. De klimavennlige alternativene må utvikles
minst like raskt.
Selv om oversikten her kan være
dyster – er det viktig å huske på at
mange av klimaløsningene allerede
finnes. Klimaendringene kan bremses og stanses, og mange av løsningene kan gi oss bedre luft, bedre helse,
mindre kø og bedre bomiljø.

Foto Tamsin Slater, Flickr CC

enorme mengder karbon. Faren er
at karbonet frigjøres i form av metan
– en drivhusgass mange ganger mer
effektiv enn CO2.
Verdens regnskoger får navnet sitt
fordi de produserer sitt eget regnvær,
noe de klarer fordi de er så store.
Hittil har vi være mest bekymret for
regnskogen, fordi at hogst og nedbrenning slipper ut mye CO2. Det vi må
unngå, er at temperaturen stiger så mye
at regnskog slutter å produsere regn,
tørker ut og brenner opp. Tapet av natur

•U
 likhet og fattigdom kan forsterkes,
fordi fattige har mindre mulighet til
å takle negative effekter av klima.
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Grønn hverdag

Tekst
Nini Hæggernes
Nini jobber frilans
med miljørådgivning. Hun grunnla
miljømagasinet
Mojo og er fast
bidragsyter i flere
aviser og magasiner.
Fra oktober 2020
er hun nestleder i
styret til Framtiden
i våre hender.

tips

I 2019 kastet vi 427 kilo hushold
ningsavfall per innbygger i Norge.
Dette er 1,5 prosent mer enn i
2018, ifølge Statistisk sentralbyrå.
Avfall bidrar til mye utslipp og
forurensing i alle ledd, selv om
det resirkuleres. Å produsere
mindre søppel en derfor en
viktig og enkel ting vi alle kan
gjøre for miljøet. Vi kan redusere
vårt søppel ved å kjøpe mindre,
kaste mindre, unngå produkter
med mye emballasje, gjenbruke
mer og ikke minst unngå bruk av
engangsprodukter. der det
er mulig.

Foto Bo Eide, Flikckr, CC

Plastfrie meiseboller

Kjøper du meiseboller med
netting? Fjern plastnettingen
før du henger bollen ut.
Nettet ender ofte i naturen
og fugler kan svelge det
eller henge seg fast i det.
Lag eller skaff deg heller en
metallholder for meiseboller
eller lag dine egne
meiseboller.

Takboks

Ta av takboksen eller
takgrinden hvis den ikke
er i bruk. En takgrind eller
boks helt uten last øker
luftmotstanden, så CO2utslippene og energiforbruket
øker med opp til 10 prosent.
En nylig NAF-test viser at
en elbil med takboks kan
redusere rekkevidden med
hele 19 prosent.

Gjenlesing av bøker

Gi nytt liv til blader eller
bøker som du ikke skal lese
igjen. Lag til en fin kurv eller
kasse, heng på en lapp med
«Forsyn deg – til gjenlesing»
og sett den lett synlig, gjerne
ved inngangspartiet, så man
ikke kan unngå å se den. Så
kan gjester forsyne seg med
lesestoff når de skal gå.
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Foto Bo Eide, Flikckr, CC

Nordmenn
og avfall

Spar energi – senk temperaturen om natten

Romoppvarming er det vil bruker mest energi på i norske husstander. Reduserer du
innetemperaturen noen grader om natten når du sover, kan du regne med å redusere
energibruken til oppvarming med rundt 5 prosent for hver grad innetemperaturen senkes. Bra
for miljøet og lommeboken med andre ord. Enøk- og inneklimaeksperter er enige om at ideell
innetemperatur er ca. 20 grader, men temperaturen bør ikke gå mye under 16 grader, i følge
Enova. Da vil det kreve mye energi å oppnå komfortabel temperatur igjen. Reduser også varme i
rom som sjelden er i bruk.
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Gaven til
den som har alt
En liten kurv eller et handlenett med miljøvennlige
og rettferdige dagligvarer, kan være en nyttig og
gjennomtenkt gave til den som har alt. Økologisk
kaffe, te og sjokolade, svanemerket stearinlys,
hjemmestrikket sokker, Fairtrade-vin, en
konsertbillett eller kortreist naturopplevelse, kan
glede de fleste.

Lag din egen dusjolje
Tørr vinterhud vil elske en god olje, helt uten tilsetningsstoffer. Og den beste
oljen lager du selv, fri for helse- og miljøskadelige stoffer. Bland økologiske
kaldpresset oljer som olivenolje, mandelolje og smeltet kokosolje på en
gjenbrukt pumpeflaske. Ha litt vann i blandingen og rist godt før bruk, så
blir den letter å smøre på. Ha oljen på fuktig og nyvasket hud. Oljen holder
nemlig på fuktigheten i huden. Kan også brukes til å fjerne sminke. Dusjolje
på en fin flaske er også en nyttig gave til de som vil pleie huden sin eller er
plaget med tørr hud.
Foto Stephanie Bond, Flickr CC

Spar penger med en grønnere jul
Med en mer bærekraftig tilnærming i julemånedene, kan du spare
både miljøet og noen tusenlapper, som heller kan brukes på hyggelige
opplevelser. 1.La bilen stå litt oftere. Samkjør, ta bussen, sykle eller gå
så ofte du kan. Bedre for helsen er det også. 2.Ha minst en restedag i
uken. Spis opp rester, lag tapas eller gryterett, så unngår du å kaste mat
unødvendig. 3.Avtal at det er ok å gi brukte gaver med dine nærmeste.
En bok mister ikke sin verdi fordi den er lest en gang, ei heller en jakke
som er lite brukt. 4. Lag julegavene selv, til de som vi sette pris på det.
Hjemmetrikk, hjemmesydd, hjemmelaget mat eller kreative verk, blir også
mer personlige gaver.
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Fyll årets
julekalender
med fine
opplevelser
og minnerike
juleaktiviteter.
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Klimadugnad

Andrea
redder
verden,
litt.

Det sies at det tar tjueen
dager å endre en vane.
Andrea Hegdahl Tiltnes
mener det er viktig å få fram
hvor enkelt det kan være å
gjøre sin del for klima.

Intervju
Elin Espmark Wibe

Foto
Terese Samuelsen
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Det sies at det tar tjueen dager å
endre en vane. Andrea Hegdahl Tiltnes mener det er viktig å få fram hvor
enkelt det kan være å gjøre sin del for
klima. Nå skal hun og familien prøve
å spise vegetarisk og ha forbrukspause i tre uker som del av Klimadugnad.
- Det er viktig å løfte fram hvor
enkelt det kan være å gjøre sin del for
klima, mener Andrea.
På kjøkkenbordet hjemme på
Byåsen i Trondheim pakker Andrea
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«Jeg mener vi alle har
et ansvar for hvordan vi
påvirker verden vi lever i. Og
så vi trenger store politiske
grep på systemnivå, men det
henger jo sammen.»

En god måte å
fjerne stigmaet
rundt å gi brukte
gaver er å si høyt
og tydelig fra
om at det er det
du ønsker deg,
tipser Andrea.
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Hegdahl Tiltnes inn en eske med
gråpapir og røde sløyfer rundt. Inni
eksa ligger den blå løpejakka søstera
hadde ønska seg til bursdagen sin
– og som hu hadde sagt ifra om at
gjerne kunne være kjøpt brukt.
- Jeg syns det er viktig at vi kan gi
brukte ting i gaver, og at man sier tydelig ifra om at du ønsker deg brukt.
Igjennom instagramkontoen
Andra_redder_verden_litt (inspirert
av Live Nelviks tv-serie Live redder
verden. Litt) har Andrea delt sine
forsøk på å leve mer klimavennlig i
hverdagen.
- Det er viktig for meg at det ikke er
alt eller ingenting. Vi trenger ikke alle
være perfekt zero waste, vi trenger
alle å gjøre litt, sier hun.
Arveklær, gjenbruk, stopping av
hullete barnetøy, plastreduksjon,
matredding og restemat er blitt hverdagslig for Andrea og familien.
– Men det går jo ikke bare framover. I sommer ble det for eksempel
veldig mye grilling, og det er jo veldig
enkelt med pølse da. Det fins jo så
mye godt man kan grille som ikke er
kjøtt, men man glemmer det litt.
Men hjelper det egentlig, at vi alle
tar disse grepa i egne liv?
- Ja, jeg mener vi alle har et ansvar
for hvordan vi påvirker verden vi

Siden 2016
har Andrea
dokumentert
sine små
klimagrep på
instagramkontoen
@andrea_redder_
verden_litt

Kjøkkenet
hjemme i
Trondheim skal
i tre uker teste
vegetarmat
som del av
Klimadugnad.

lever i. Og så vi trenger store politiske
grep på systemnivå, men det henger
jo sammen. Hva vi gjør påvirker jo de
store politiske grepa. Og politikerne
trenger å vite at de har oss i ryggen.
Er det derfor du ville være med på
Klimadugnad?
- Jeg syns det er veldig viktig å løfte
fram hva vanlige folk kan gjøre. For

hver lille ting vi gjør er det kortere til
neste skritt, så neste skritt igjen. Vi
tar mer bevisste valg som igjen påvirker politikere og næringsliv.
Så som del av Klimadugnad skal
Andrea og familien spise vegetarisk i
tre uker.
- Jeg har ikke noe mål om å bli
vegetarianer, men kjøttforbruket har

«Jeg har ikke noe mål om å bli vegetarianer,
men kjøttforbruket har jo et enormt utslipp.
Så jeg har lyst å spise mindre kjøtt.»
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For Andrea
er det viktig
at de mest
bærekraftige
valgene også
må bli de
som er mest
tilgjengelige
i en hektisk
hverdag.

«Jeg syns det er veldig
viktig å løfte fram hva
vanlige folk kan gjøre.»
Andrea Hegdahl Tiltnes

jo et enormt utslipp. Så jeg har lyst å
spise mindre kjøtt.
Med tre små og en travel hverdag
håper hun de kan bruke tiden på å lære:
- Utfordringen kommer til å være
middager. Jeg spiser lite kjøtt som
pålegg og til andre måltider, men
middagen.. Med barn er jo hverdagen hektisk og vi rekker ofte ikke å
lære oss å lage nye ting. Men det er
jo egentlig veldig lett å søke opp nye
oppskrifter. Jeg tenker vi skal prøve
å spise litt mer av de typene grønnsaker vi ikke spiser så mye av fra før,
som beter og kål.
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I tillegg til å spise vegetarisk, skal
Andrea som deltaker i klimadugnad
ha forbrukspause på 21 dager. I løpet
av de tre ukene skal hun ikke kjøpe
nye ting, men velge brukt, leie eller
låne når hun trenger noe.
- Jeg kjøper jo ganske lite ting fra
før, så det blir kanskje ikke så vanskelig. Jeg prøver alltid å kjøpe brukt
først. Men når jeg først kjøper nytt
prøver jeg tenke nøye igjennom det.
Det er noe med det der å gjøre gode
kjøp som man vil ta vare på.
I løpet av det neste året fram mot
stortingsvalget skal Framtiden i våre

Framtiden i våre hender

hender mobilisere nordmenn til å
vise fram sine handlinger for klima,
for å presse fram en hard klimapolitikk i valget.
Andrea er opptatt av at de bærekraftige valgene er nødt til å bli
de enkleste, og at det må lønne seg
å reparere, redusere svinn og leve
klimavennlig:
– Vi som syns dette er viktig er nødt
til å sørge for at de er disse sakene
som preger året fram mot valget, sier
hun.

PRØV

TRE UKER GRATIS
send sms

ABO 3754
til 1960

STOPPER
AUTOMATISK

Grønn mat

Heia
norske
MATFORFATTER
OG FOLKEOPPLYSER
YNGVE EKERN:

Bærekraftig mat, sier Yngve Ekern, smaker
på ordet og får det til å høres ut som en
klassisk fransk gourmetrett.

Intervju
Arne Storrønningen

20

Vi går langsomt langs frodige åkrer
på Virgernes Gård i Lågendalen i Larvik, som den erfarne matskribenten
har valgt ut som møtested for dette
intervjuet.
Yngve Ekern er fast spaltist i medlemsmagasinet til Framtiden i våre
hender.
Men det er ikke hovedårsaken til
at vi har spurt han om å stille opp til
en intervjusamtale. Den mangeårige matentusiasten har mer enn de
fleste bidratt til framveksten av en ny
folkebevegelse for grønn matkultur i
Norge. Gjennom 20 år som matjour-

nalist i Aftenposten, 6 bokutgivelser
og utallige foredrag og medieopptredener, har han jobbet for å skape
matglede og sette grønn matbevissthet på dagsorden
Mye har skjedd de siste ti årene,
mener Yngve Ekern: I 2012 utga
han og Hege Ulstein boka «Kjøttfrie dager» om hvordan familien på
Nesodden droppet kjøtt på middagsbordet i ukedagene. I helgen derimot
spanderte de på seg bærekraftig kjøtt
av høy kvalitet.
Reaksjonene lot ikke vente på seg.
«Skal dere ta pølsa fra vanlige folk

Framtiden i våre hender

Foto Lilli Storrønningen

«Vi er altfor avhengig
av matimport og det kan
være farlig i usikre tider.»

Det er menings
løst å importere
mat vi selv har
mer enn nok av
i Norge, mener
den profilerte
matskribenten
og forfatteren
Yngve Ekern.
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også nå», var en typisk kommentar.
Forfatterne Ekern og Ulstein måtte
gjentatte ganger forsvare seg i radio og
tv-debatter. Slik er ikke situasjonen nå
lenger, forteller den profilerte matskribenten mens vi hilser på de nysgjerrige frilansgrisungene på gården.
Mange har blitt mer opptatt av hvor
bra det er å spise mest mulig norsk,
kortreist og sunn mat. Gjennom koronakrisen har vi fått en situasjon der
folk tydeligere ser behovet for at vi må
kunne klare oss bedre på egenhånd
og eie vårt eget matfat. Toll på mat er
bra, mener matkjenneren. Tollvern er
det samme som heimevern. Vår avhengighet av import av soya fra Brasil
er uklokt og det motsatte av bærekraftig, mener han.
Mange gode krefter både i grøntnæringen og kjøttproduksjon, er i
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Grønn mat

sving for å øke norsk selvforsyning,
Vi er alt for avhengige av matimport
og det kan være farlig i usikre tider.
Her i Norge er under 40 prosent
av det vi spiser egen mat, resten er
import. Hvorfor skal vi importere
poteter fra Israel når vi har grunnlag
for å dyrke mer her hjemme? Det er
hinsides all fornuft at vi importerer
svinekjøtt fra Tyskland, når vi egentlig har nok eget norsk kjøtt – om vi
bare ikke er så opptatt av at koteletter
skal koste 50 kroner kiloen».
Her i landet bruker vi i dag gjennomsnittlig 11 prosent av lønna vår på
mat. For bare et par generasjoner siden brukte vi 40 prosent av pengene
våre til mat.

Hvilket fortrinn har
vi som matnasjon?
Vi bruker forsvinnende lite antibiotika, og vi bruker mindre skadelige
sprøytemidler. Det har vært politisk
enighet i Norge at vi skal bruke
hele landet, og det må vi fortsette å
fokusere på. Småbruk må framelskes
og støttes og småskalaproduksjon av
mat må dyrkes og settes i system.
Norge har riktignok en kort, men
også fantastisk spennende vekstsesong – fra asparges og jordbær til
norsk kål og nypoteter. Det er som å
åpne en julekalender, mener Ekern.
Vi unngår ikke det tradisjonelle
spørsmålet til en etablert matkjenner,
hva er dine favorittretter?
Jeg er opptatt av hverdagsmat,
men jeg har også vært restaurantanmelder i 10 år og har smakt det
meste. Det gleder meg at det ikke
lenger er gåselever som blir verdsatt
av fine restauranter, men nå i mye
høyere grad plante-mat. Ramsløk er
et godt eksempel på hvordan fokuset
har skiftet i gourmetverdenen, sier
matforfatteren.
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Bør vi alle bli veganere?
Vi bør dreie kostholdet vårt mye mer
i retning et plantebasert kosthold,
så langt på vei bør vi være hverdagsvegetarianere. Men med vårt
ressursgrunnlag her i steinrøysa er vi
avhengig av at beitende dyr utnytter
det vi har av vekster og omgjør gress
til menneskemat. Mindre kjøtt, og
mer bærekraftig kjøtt er oppskriften
vi bør følge, mener Yngve Ekern.

Framtiden i våre hender

Du har inspirert andre gjennom
mer enn 20 år som matskribent og
folkeopplyser. Hvor henter du selv
inspirasjon fra?
Jeg blir inspirert av å samtale med
andre. Det er jo selve meningen med
livet – å dele erfaringer. Det kan være
en facebookvenn som er nyfrelst på
å lage hjemmebakt brød eller noen
som har oppdaget at vi kan spise mer
av det supersunne og skikkelig bæ-

Foto Lilli Storrønningen

Yngve Ekern
hilser på glade
grisunger på
Virgernes Gård
i Lågendalen i
Larvik.

Takk for at du støtter
arbeidet vårt for en
grønnere hverdag.
Framtiden i våre hender har mer enn 40.000
medlemmer og er i god vekst.
Vi jobber for etisk og miljøvennlig forbruk.
Målet vårt er en rettferdig verden i økologisk balanse.
Vi bidrar til endring ved å spre kunnskap og
finne løsninger.

Tørre hender

etter hyppig vask?

«Den norske
vekstsesongen er
som en julekalender,
noe nytt og
fristende hver dag.»

Prøv Optima

pH 4 Hudvask
- mild og pleiande

Førebygger hudplager og
bevarer den gode bakterieflora.
rekraftige kornet bygg. Jeg er med i
bygdekvinnelaget i Oslo. Der handler
mye om mat, men også om integrering av minoriteter. Jeg blir også
oppildnet av at byfolk nå har mer
forståelse for jobben bønder gjør.
Mest av alt gleder jeg meg over at vi
er mange som bryr seg om maten vår
og hvor den kommer fra – og at vi er
mange flere!

Kombiner med
pH 4 Hudpleie pluss/Hudbalsam
- styrker syrekappa
- påfør etter vask eller ved behov

Utan parfyme. Låg pH.

Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10
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www.optima-ph.no
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Profil Svein Tveitdal

Tekst
Arne Storrønningen

Klimavarsleren
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Foto Arne Storrønningen

«Tanken på framtida til
barnebarna, gjør meg sint og
engstelig og trigger handling.»
Svein Tveitdal

Fra et velholdt småbruk i Froland
med solcellepanel på taket og sauer
på beite utenfor stuedøra, preger
den tidligere FN-direktøren og
miljøveteranen den internasjonale
twitter-debatten om klima og
fornybar energi.

Det er vår plikt å
fortelle publikum
sannheten om
klimakrisen, og
den er dessverre.
veldig alvor, sier
Svein Tveitdal,
bestefar-aktivist
og en av verdens
fremste klima- og
miljøinfluencere
på twitter.

Så er vi her. Et sted med vakre
frukthager, frodige åkrer og gammelt
velstelt kulturlandskap åpenbarer
seg i det klare formiddagslyset. Assosiasjonene til Hobsyssel i Tolkiens
Ringenes Herre er nesten uunngåelig på en slik blank og fredfull tidlig
sommerdag. Vi er i den lille, litt
bortgjemte Tveitdalen i Froland
kommune utenfor Arendal. Det er
her Svein Tveitdal har familienavnet
sitt fra.
-Jeg vokste opp her, på småbruket
til min bestefar som vi nå har overtatt, forklarer klimaveteranen og den
tidligere UNEP-direktøren, når han
viser oss rundt på eiendommen.
«Her var det tre kuer og en gris og
transportmidlene vi brukte var hest
og kjerre og sykkel. Det var få naboer
og langt til butikken. Vi brukte mesteparten av tida ute og jeg var en ivrig
ørretfisker. Jeg leste Mikkjel Fønhus
og andre som skildret villmark og dyreliv. Jeg ble skikkelig glad i naturen
og tok det som en selvfølge at den
ville være der for evig og uforandret. Det var en lykkelig tid. Det var
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senere, når jeg leste Brundtlandrapporten i 1987 at jeg forsto at noe var
galt, forteller Tveitdal.
«Jeg skjønte at alt vi, spiser, har
på oss, bruker og omgir oss med kommer fra naturen. Om vi ikke tar vare
på den og den forsvinner er vi alle
fortapt,» sier Tveitdal som har brukt
hele sitt voksne liv både profesjonelt
og privat til å kjempe for en bærekraftig klode og et stabilt klima. Listen
over verv og oppdrag er lang og
inkluderer viktige organisasjoner og
virksomheter som Regnskogfondet,
Zero, Nordfund, Miljømerket Svanen
og Besteforeldrenes klimaaksjon.
Hvordan henter du inspirasjon og
styrke i en tid med økt kriseutvikling
og mange dramatiske nyheter og
hendelser? spør jeg etter at vi
har satt oss i skyggen utenfor den
gamle smia som nå er et selvlaget
museum med bestefarens gamle
arbeidsredskaper.
Tanken om at det er alvor og at så
mye står på spill gir meg mye energi,
sier Tveitdal. Det er naturlig å reagere når en krise truer, sier han og
lener seg litt framover over bordet
foran oss. «Jeg får en del kritikk for å
formidle et dystert bilde av framtida.
Deler av miljøbevegelsen sier den
beste strategien er å formidle det
glade budskap om en grønn framtid.
Men motivasjonen min og til mange
andre av de som mobiliserer for å
bevare klima og miljø er at eksistensgrunnlaget vårt er truet. Den sannheten kan vi ikke feie under teppet. Det
er vår jobb å formidle også de skumle
scenarioene, uten å ta fra folk håp og
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framtidstro. Det finnes løsninger. Om
vi setter inn en global snuoperasjon
kan vi trolig unngå de største klimakatastrofene i framtida.».
«Problemet med klima- og naturkrisen er at den sniker seg innpå uten
å være akutt. Og at lobbykrefter som
ønsker å profitere på den siste olje og
naturforbruk er utrolig sterke. Dette,
og tanken på framtida til barnebarna,
gjør meg sint og engstelig og trigger
handling» ifølge klimaaktivisten.
Hva mener du er ditt personlige
bidrag i klima- og miljøkampen?
Det må bli å formidle kunnskap om
det som skjer med klima og natur til
politikere og folk flest på en forståelig
måte. Og håpe på at de bruker kunnskapen til å ta rasjonelle beslutninger
for å sørge for en god framtid for
barn og barnebarn, mener Tveitdal.
For øyeblikket har han over 300.000
følgere på twitter verden over og
antallet er stigende.
Det profesjonelle miljøengasjementet begynte med etableringen av
GRID-senteret i Arendal, tilknyttet
FNs miljøprogram, som ble åpnet av
statsminister Gro Harlem Brundtland i 1989. Senterets hovedformål,
som han etablerte og ledet de første
årene, er nettopp å være brobygger
mellom vitenskap og beslutningstakere og allmenhet.
Senteret består i beste velgående
med samme formål den dag i dag. De
deltok på Rio-toppmøtet i 1992 der
alle landene la fram tykke rapporter
miljøtilstanden i eget land. «Norge,
ved GRID-senteret stilte med sin
statusrapport på 4 disketter. Og
senere klippet miljøminister Torbjørn
Berntsen en virtuell snor på TV når
han la fram miljøstatus for Norge,
produsert av GRID, som det første
land i verden», ifølge klimapioneren.
Han fortsetter: «Senere når jeg
jobbet i FN, blant annet med arbeidsgiveransvar for sekretariatet til FNs
klimapanel, var den største utfordringen og formidle denne kunnskapen på
en måte som politikere og publikum
uten spesiell kompetanse på området
ville forstå og ta konsekvensen av.»
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Svein Tveitdal viser
oss rundt på det
velholdte småbruket
i Froland hvor han
vokste opp. Det var
Tveitdals bestefar
som startet med
sauer og kyr her
for to generasjoner
siden.

«Jeg må dessverre si at jeg og
mange andre som jobber med å
formidle klimakrisen, så langt ikke
har lykkes med å påvirke politikerne
og opinionen til handling. Hadde
politikere og beslutningstagere
verden over, hørt på forskerne for
tretti år siden hadde bevaring av et
levelig klima og en bærekraftig natur
vært en overkommelig oppgave. Nå
er dette en gigantoppgave som vi
har veltet over til neste generasjon,
mener Tveitdal.
Det mest meningsfylte jeg gjør i
dag er å holde ca 100 foredrag årlig
til skolelever om hva som skjer med
klima og natur og hva som skal til
for at elevene skal få en klode det er
bra å leve på i framtida, fortelle han
videre. Og så har jeg mer enn 300
000 følgere på twitter som jeg forsyner daglig med nyheter om klodens
begredelig tilstand men også alle de
gode tingene som skjer og gir håp.
Basert på det vi har sett til nå – tror
du korona-krisen vil forsinke og gjøre
klimaarbeidet vanskeligere, eller vil
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den i større grad åpne opp for nye
muligheter og løsninger?
Jeg tror krisen kan bidra positivt. De
fleste mennesker opplever nå krise –
mange for første gang. Det viser oss
at dette kan skje oss også og krise
blir plutselig ikke noe fremmedgjort,
men noe konkret vi selvsagt ønsker å
unngå i framtida. Og hører vi på forskerne er klima- og naturkrisen mye
mer alvorlig og ikke forbigående som
korona-krisen. Vi har nå også erfart
at når vi har en tydelig krise er det
mulig å mobilisere enorme ressurser
for å løse den.
Kampen står nå mellom de som
ønsker å bruke de enorme ressursene
som settes inn for å redde økonomi
og arbeidsplasser til å kick-starte
det grønne skiftet, og de som ønsker
å vende tilbake til slik det var før.
Hvilket ville være å forspille en
enorm mulighet. Kommer vi tilbake
til «business as usual» er vi ikke en
millimeter nærmere å løse klimaog naturkrisa, som med sikkerhet
kommer. Det er skammelig at Norge
bruker 100 milliarder på skattelette

«Jeg ble skikkelig glad i
naturen og tok det som en
selvfølge at den ville være der
for evig og uforandret. Det
var en lykkelig tid.»

slike store systemgrep kan vi trolig redusere verdens klimagassutslipp med
rundt 40 prosent, ifølge Tveitdal.

Svein Tveitdal

til oljeindustrien og noen få prosent
av dette til grønne arbeidsplasser.

Foto Lilli Storrønningen

Hva er de viktigste klimaløsningene vi
har for hånden som vi bør prioritere?
Bruke korona-milliarder til grønn
omstilling, sier Svein Tveitdal. Sats
på karbonfangst og lagring og mye
hardere skattlegging av utslipp. Det
internasjonale pengefondet (IMF)
sier at kostnaden klimagassutslippene
påfører klima og natur tilsvarer utrolige 5,2 trillioner dollar i året eller 6,5
% av det global GNP. Lot vi industrien
betale dette ville vi raskt se en dropp i
utslippene på 30 %. Å stoppe avskoging vil gi 10% til. Alt dette er i politikernes hender og eksempler på harde,
men viktige tiltak som kan iverksettes
med enorm virkning. Med bare to

Svein og Ellen
Tveitdal utenfor
huset i Froland
med solcellepanel
på taket og sauer
som beiter utenfor
stuedøra. Ellen har
vært min viktigste
personlige og faglige
inspirasjonskilde i
alle år, fortellerSvein
Tveitdal. Om to år
feirer ekteparet
gullbryllup.

Foto Arne Storrønningen

Framtiden i våre hender 03/2020

Blm-bevegelsen( black lives
matter) og anti-rasisme er ifølge
mange unge aktivister endel av den
samme kampen som kampen mot
klimaendringer/ klima-urettferdighet
og miljøkrise. Hva tenker du?
Det er innlysende at klimakamp og
kampen mot systemisk rasediskriminering og rasisme på veldig områder
henger sammen. De som bidrar
minst til klimakrisen, er de som rammes hardest, mener miljøveteranen.
Han sier: «Det er verdens fattige – inkludert de svarte i rike land
som USA som er offer for klima- og
naturkrisen. Afrikanske land og innbyggere for eksempel, bidrar bare begrenset til globale klimagassutslipp.
Det samme gjelder de fleste små
øystater som risikerer å bli oppslukt
av havet.»
Tveitdal minner om at I USA er det
de svarte som bor i byområder som
rammes hardest av luftforurensing
og hetebølger. «De er også mest
utsatt for ekstremvær som tyfoner
og flommer. Over 80% av hjemmene
som ble ødelagt av Orkanen Katrina
tilhørte svarte. De er mest utsatt for
Korona og mangler ofte helseforsikring. Dette kommer på toppen av en
klimakrise som i stadig større grad
slår inn i hverdagen deres.»
-Vi er sent ute, klimakrisen er
her allerede, men vi har fortsatt
mulighet til å begrense de største
og farligst virkningene, sier Svein
Tveitdal. Forskningen er veldig
tydelig på at klimaendringene er
menneskeskapte. Forskerne er
sikrere og mer engstelige enn for
noen få år siden. Rapportene fra
FNs klimapanel blir mer og mer
dramatiske på grunn av enda bedre
kunnskap. Vi ser at mange scenarioer inntreffer flere tiår før de gamle
beregningene. Det er vår plikt å
formidle dette klart og tydelig og
handle, mener klimaveteranen. Historien vil dømme oss hardt hvis vi
ikke gjør det.
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Tekst og foto
Yngve Ekern
Den profilerte
matskribenten
Yngve Ekern
guider oss på
veien til mer
bærekraftig mat
i hverdagen.
Yngve har i en
årrekke stått i
spissen for den
nye folkebevegelsen som bryr
seg om maten
vår og hvor den
kommer fra.
Han har utgitt
flere bøker, blant
dem «Kjøttfrie
dager». Han er
fast bidragsyter
i magasinet
Framtiden i våre
hender i 2020.
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Give peas
a chance
Vi kan nå krone hummus som den nye
guacamolen. Og heldigvis går maktovertagelsen
fredelig for seg.
Vi snakker om en dipp-topp av miljøvennlig sort. Kikerter, som er hovedingrediensen i den nye regenten,
er nok hakket mer bærekraftig enn
avokado – selv om vi i begge tilfeller
snakker om hakking av importert
råvare.
I Israel hevder folk at den er deres
oppfinnelse. I Libanon er folk like
sikre på at det er der i gården den
kommer fra. I Syria er de ufravikelig
overbeviste om at det er der den har
sitt utspring.
I Beirut arbeider de for å få hummus offiisielt stemplet som libanesisk. I Jerusalem anonseres og selges
den som som en israelsk nasjonalrett.
Slaget om hvem som har rett står
i gatene, på fortauskaféene – samt i
Guinness rekordbok. Foran hver utgivelse kjemper landenes kokkelandslag om å lage tidenes største porsjon
hummus i enorme fat – og de vinner
ved omtrent annenhver utgave.
Siden jeg våger meg frampå med å
hevde at hummusen har detronisert
goacamolen, kan det også nevnes at
den tradisjonelle avokadodippen

Framtiden i våre hender

har en historie: Guacamole er et ord
fra nahuatl, aztekindianernes språk.
Molen ble sannsynligvis servert av
aztekerhøvdingen Montezuma da
han i 1519 inviterte conquistadoren
Cortés på middag og fredssamtale.
Bare to år senere hadde spanjolene
kverket så å si hele indianerkulturen.

Myntet
på deg

Hummusen består uansett av de
evige råvarer: Kikerter og såkalt
tahini, som er purérte sesamfrø, pluss
olje, sitronsaft og hvitløk.
Og for å avslutte med nok en engelskinspirert blødme: Uansett hvor den
kommer fra og hvor vi henger hatten:
Hummus where my heart is!

Hummus
har blitt en
internasjonal
super-rett
med utbredelse
langt utover
opprinnelses
områdene i
midtøsten.
Sannelig
har den ikke
fått sin egen
t-skjorte også.

Du kan med fordel nyte hummus med en te som
det også er krutt i. Denne mynte-teen selges
under navnet «gunpowder».
Det er veldig inspirerende for stemningen når
man for eksempel dypper grønnsaker i dipp, og
ikke minst gunstig for duften i et innestengt vinterhjem, at vi lager vår egen mynte-te.
Men så er det bare det, at den som følger den
vanligste oppskriften blant tedrikkere med sjølråderett, gjerne ender opp med en blass væske
smakende av mynte alene.
Da er det lurere å gjøre som de fleste arabiske
elskere av myntete. De bruker, som oss, gjerne
pose-te og bygger den ut: De lager basisen av en
helt vanlig grønn te. At den vanligste grønne teen
kommer fra Kina er nok ikke helt tilfeldig, men
at den i tillegg heter ”gunpowder” er he-e-elt
tilfeldig.
Populariteten blant dem som virkelig drikker
mye te, ligger nok i at ”gunpowder” er både frisk
i smaken og regnet som tørsteslukkende. Her
hjemme finner vi den i de fleste innvandrerbutikker. Lipton har den også, i fine pyramideposer i
kjedebutikkene.
Navnet henviser til at bladene er rullet enkeltvis til små grålige kuler, som folk i muskettenes
tid syntes liknet krutt, derav navnet. Kineserne
selv – som oppfant kruttet! – kaller den ”perle-te”.
Med basis på ”gunpowder” er det bare å trekke
fra hofta, dumpe oppi masse frisk
mynte, gjerne også en mindre dose
sitronmelisse, pluss plenty norsk
honning - som jo er mer miljøvennlig enn sukker.
Det første glasset går
rett ned. Det andre
smaker også godt. Byr
noen deg en tredje runde,
er det bare å si nei takk,
«jeg er loaded».

Framtiden i våre hender 03/2020
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Klassisk hummus
Ja, med en liten vri da … Tilgi meg, men jeg har
fått sans for en dasj oliven oppi røra.
• 1 kartong/boks økologiske
kikerter, rundt 400 g
• 3 ss hakket grønn oliven
• 1 – 2 ss tahini
• 2 ss olivenolje
• ½ ts tørket timian
• 2 fedd hvitløk, grovt hakket
• saften av ½ sitron
• litt salt
• rikelig nykvernet pepper
• paprikapulver til pynt
• olivenolje til å sprinkle over

Kok opp kikertene i vannet den ligger
i, sil av og ta vare på vannet. Mos
kikerter, oliven, olivenolje og, timian
og hvitløk med en stavmikser eller
i en liten foodprocessor. Spe med
kokevannet. Smak til med sitron, salt
og pepper.
Server med for eksempel grillet landbrød. Også særlig egnet som tilbehør
til stekt hvit fisk.

Barne-hummus
Ja, for husfredens skyld – hvorfor ikke justere
med litt peanøttsmør? Denne glir ned hos de
oppvoksende.
Jeg bruker vanligvis økologisk peanøttsmør, som ikke er så klinete som
den vanlige. Barn klager gjerne på at økologisk peanøttsmør er vanskelig
å smøre på brødskivene, men her kommer den virkelig til sin rett.
Utrolig godt spist med gulrotstenger og selleristenger.
• 1 boks økologiske kikerter,
rundt 400 g
• 4 ss peanøttsmør
• 2 ss olivenolje
• 3 ss sitronsaft
• 1 fedd hvitløk, grovt hakket
• ¼ ts salt
• 2 ss hakket soltørket tomat,
fra glass med olje
• koriander

Kok opp kikertene i vannet den
ligger i, sil av og ta vare på vannet. Mos kikerter, peanøttsmør,
olivenolje og hvitløk med en
stavmikser eller i en liten foodprocessor. Spe med kokevannet.
Smak til med sitronsaft og salt.
Pynt med soltørket tomat og
koriander.
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Din
annonse
her?

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

Økologiske
frø fra

Nelson
Garden

Har du et økologisk, fairtrade
eller et produkt våre miljø og
samfunnsengasjerte lesere
bør vite om?

Kontakt Sverre på:
sverre@gmk.as eller
tlf: 98 61 31 01

Slakteri,
Kjøttfordelig,
Servering
ØKOLOGISK
SLAKTERI

Økologisk bakeverksted

Vikja
AS· STORFE
trenger
KALV
· SAUflere
· LAM medeiere.
· VILLSAU
Er du interessert
-Økologisk
ta kontakt snarest.
kjøtt

Oslo Ӏ Bergen Ӏ Trondheim Ӏ Stavanger

FRÅ GARDAR VED SOGNEFJORDEN

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

Finn ditt nærmeste Økologiske
bakeverksted på www.godtbrod.no

Godbrød.indd 1

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

06/03/17 16.53
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o

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

R e i n

ØKOLOGISK
Kvalitetsis frå Vestlandet.
Med naturens smaker,
farger og haldbarheit.
o
Med mest mogleg
råvarer frå eigen gard
o
Sesongen bestemmer
kvaAbonnementsordning
som produserast.
Stange, Hamar, Gjøvik, Lillehammer
Gårdsbutikk
Biodynamiske grønnsaker,
48267898 /korn,
90859221
mel, kjøtt
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Mer enn 20 sorter øko-logisk kaffe og esp
koffeinfrie. Stort utvalg av økologisk te.

Mer
20 sorter
og espresso,
Karbon-nøytral
bedrift
sidenøkologisk
2009kaffekaffe
Mer
enn
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espresso,
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Karbon-nøytral
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2009
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2009utvalgog
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koffeinfrie.
Stort
te.
Kaffebrenneri tilbyr kaffe av hå
koffeinfrie.
utvalg av
økologisk av
te.økologisk Stavanger

standard – fersk, nybrent kaffe på bønner
områder i verden. Vi foredler bønnene gje

TNING

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

www.reinhudpleie.no

Stavanger Kaffebrenneri tilbyr kaffe av håndverksmessig
brenning på små brennere for å la smak
NETTBUTIKK:
www.stavangerkaffebrenneri.no
www.stavangerkaffebrenneri.no
standard –NETTBUTIKK:
fersk, nybrent
kaffe på bønner fra helttilspesielle
sin rett.
NETTBUTIKK:
www.stavangerkaffebrenneri.no
områder i verden. Vi foredler bønnene gjennom langsom
Finn
nærmeste
utsalgssted
på
hjemmesiden.
Karbon-nøytral
Finn
nærmeste
utsalgssted
på
hjemmesiden.
brenning
på
små
brennere
for å la
og aroma
komme bedrift siden 2009
KLÆR TIL KVINNER & BARN, LEKER
&
Finn
nærmeste
utsalgssted
påsmak
hjemmesiden.
til sin rett.
TILBEHØR. KONGSVEIEN 104 I OSLO.
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forhandler?
Send en
en
melding
til 2009
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Send
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til
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VELBEVARE.NO
Send en
melding
til post@stavangerkaffebrenneri.no
post@stavangerkaffebrenneri.no
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Finn nærmeste utsalgssted på hjemmes

Karbon-nøytral bedrift siden 2009

Ønsker du å bli forhandler?
Send en melding til post@stavangerkaffebre

BLI
BLI INSPIRERT
INSPIRERT

NETTBUTIKK: www.stavangerkaffebrenneri.no
Finn nærmeste utsalgssted på hjemmesiden.

hud?
Tørr hud?

krubbsår og

- Sprekker, kløe, skrubbsår og

På renmat.no er det hundrevis av gode

Tørr hud?
BLI INSPIRERT

På
renmat.no
er
gode
På du
renmat.no
er det
det hundrevis
hundrevis av
av gode
Ønsker
å bli forhandler?
oppskrifter med
med rene råvarer.
råvarer.
oppskrifter
Send en melding til post@stavangerkaffebrenneri.no
oppskrifter med rene
rene råvarer.
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- Sprekker, kløe, skrubbsår og
På renmat.no er det hundrevis av gode
andre hudplager? Prøv Optima.

BLI INSP

På renmat.no er det hu
oppskrifter med re
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Bryllup, ﬁrmafest ved sjøen
Let´s bee a little greener

Nesodden, egen brygge. Søndagskafe hele året 12-19
66 96 01 70, hellviktangen.no

- fortides korn er fremtidens mat
www.spesialkorn.no

WWW.UNIKUMDESIGN.NO

MILJØVENNLIG,
LAGET I NORGE
GJENBRUK ZERO WASTE
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Økologisk hudpleie
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Foto: Fjordmoods Photography
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gartnar

avløysar

matskribent

Biod

Prøv Optima pH 4

Bryllup
Firmafest

• førebyggande og pleiande
• basert på økologiske prinsipp
• anbefalt av Grønn Hverdag
• utan parfyme
HANDEL I RIKTIG RETNING

pH4 -gir hud i balanse

www.reinhudpleie.no

sjh.no

A
Stange,

Tørr hud, kløe og hudplager?

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

Hellviktangen er en praktvilla
med stor terrassewww.optima-ph.no
mot sjøen.
Egen brygge, økologisk mat.
Søndagskafé 12-19 hele året.
Nesodden ved Oslo.

Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

Bryllup, ﬁrmafest
32

økobonde

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på

NO-012-014

•

birøktar

småbrukar bakar gründer osteprodusent

STOFFLOKK
SÅPER
TØYBLEIER
BARNEKLÆR
METERVARE M.M.
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Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabener.

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

“Anbefalt
av Grønn Hverdag”
Abonnementsordning
Stange,
Hamar, Gjøvik, Lillehammer
www.optima-ph.no
Gårdsbutikk
Biodynamiske
OPTIMA grønnsaker,
PRODUKTER AS
korn, mel, kjøtt

R e i n

Vita Biosa

Økologisk hudpleie
Salg av norsk
økologisk mel og korn

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

www.norskurkorn.no

www.reinhudpleie.no

UBEHANDLET ULL
Nøstebarn har stort utvalg av klær i
Abonnementsordning
myk, økologisk
og ubehandlet ull til
baby,
barn
og voksne.
nettStange,
Hamar,
Gjøvik,Besøk
Lillehammer
butikken eller butikken i Bergen for
Gårdsbutikk
Økomat mer
i dine
hender
informasjon.

Fremtiden er
Biodynamiske grønnsaker,
www.okomat.no/ bestilling@okomat.no
korn, mel, kjøtt
Tlf::74 01 68 11

Tørr hud?
- Sprekker, kløe, skrubbsår og
andre hudplager? Prøv Optima.
Utan miljøgifter/parabener.

Lag din egen
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrad
kakaoprodukter.
Uten sukker.
For hele familien.

“Anbefalt av Grønn Hverdag”

www.optima-ph.no

okosjokolade.no
OPTIMA PRODUKTER AS

- med god samvittighet

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

www.isrosa.no

RTørr
e i hud?
n

Prøv Vossabias
hudprodukt
Ø k- oSprekker,
l o g i s k kløe,
h u d skrubbsår
p l e i e og– av bivoks, urter
andre hudplager? Prøv Optima. og honning!
Utan miljøgifter/parabener.

100% naturleg og økologisk
“Anbefalt av –
Grønn
Hverdag”
fordi
me bryr oss!
www.optima-ph.no

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

Lag din egen
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Tørr hud?
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- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Utsyn

Tekst
Christoffer Ringnes
Klyve
Jakter på nye
trender og bevegelser innenfor
internasjonal
miljø– og klimakamp. Han er
utdannet medieviter og nå nestleder i Framtiden
i våre hender.
Tidligere var han
utenlandssjef i
Utviklingsfondet.

Hva vi
snakker
om når vi
snakker
om vekst

Helt siden Erik Dammann stiftet
Framtiden i våre hender i 1974
har organisasjonen vært kritisk
til økonomik vekst. Dette har
hatt ulike utslag i snart et halvt
århundre; fra visjonære prosjekter
om systemendring og alternativer
til vekst, til lokale prosjekter for
alternative livsstiler til dagens
konkrete innspill og forslag i den
politiske debatten.
Dagens spinnville bruk-og-kastmodell for økonomien krever et raskt
omløp av ressurser og klimagassutslipp som ikke er økologisk forsvarlig.
Derfor mener vi at økonomisk vekst
bør være underordnet andre samfunnsmål, som rettferdig fordeling og
respekt for planetens tålegrenser. Når
Framtiden i våre hender i 2020 f.eks.
jobber for høyere avgifter på ulike
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typer forurensning, eller at produkter
som klær og hvitevarer bør ha lengre
levetid, vil konsekvensen kunne være
at den økonomiske veksten begrenses noe. Men vi formulerer sjelden
dette som et mål i seg selv.
De senere årene har vi som organisasjon jobbet mer med konkrete
politiske endringer enn med begrepet «vekst», selv om vekstkritikken
fortsatt er en viktig bunnplanke i
verdigrunnlaget. Dette blir vi blant utfordret på, og i forbindelse med flere
landsmøter på 2010-tallet har dette
vært et diskusjonstema. Det har likevel vært konsensus om at strategien
bør konsentrere seg om mer håndfaste
spørsmål. I løpet av 2021 skal vi utvikle
en ny strategi for de kommende årene,
så dette er en god anledning til å ta
opp slike spørsmål igjen.

Hva er grønn vekst?
Høsten 2020 kom gründeren,
klimapsykologen, akademikeren og
politikeren Per Espen Stoknes med
en ny bok som utfordrer oss med en
annen innfallsvinkel. I «Grønn vekst
– en sunn økonomi for det 21. århun-
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dret», sier han nemlig at vi bør ha en
form for vekst, både for å kunne løse
miljøproblemer og motvirke urettferdighet. Stoknes snakker samtidig om
en radikalt annerledes form for vekst
enn vi har hatt de siste par hundre
årene, og foreslår konkrete måleverktøy for å avgjøre om vekst er «reelt
grønn», eller bare grønnvasking.
Dette er et viktig skille. Det er veldig mange private selskaper, kommuner og land som sier at grønn vekst
er deres mål. Det meste av dette vil
Stoknes avfeie som grønnvasking,
altså primært forsøk på å framstille
seg som grønn, mens handling ikke
følger fagre ord. For å kunne skille
reell grønn vekst fra tradisjonell grå
vekst, mener Stoknes at man ikke
bare må redusere miljøkonsekvensene av det man holder på med. Det
holder heller ikke å være litt bedre
enn konkurrentene. Nei, man må
redusere miljøbelastningen nok til å
være i tråd med det planeten trenger
for å kunne opprettholde sine sentrale funksjoner. Dette er enklest å måle
på klimaområdet, der Stoknes mener
man er på rett kurs hvis man reduserer årlige utslipp med minst 5%, altså
i tråd med målene i Parisavtalen.

Fra grønn til sunn vekst
Stoknes skriver også mye om rettferdighet. Ikke bare er noenlunde
jevn fordeling etisk riktig, det er også
avgjørende for å opprettholde politisk

Foto Ryan Lash /TED, Flickr CC
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«Vi trenger økonomisk vekst,den
må være smart og grønn,» mener
Per Espen Stoknes.

Per Espen Stoknes
utfordrer miljø
bevegelsen og
organisasjoner
som Framtiden
i våre hender på
oppfatningen om
at økonomisk vekst
og bærekraftig
utvikling vanskelig
eller umulig kan
kombineres.
På bildet under
et Tedglobal foredrag i New York
20. september 2017.

legitimitet til miljøpolitikk som avgifter og reguleringer som begrenser
miljøskadelig adferd eller produkter.
Dette er noe politikere over hele
verden klør seg i hodet over, fra Emmanuel Macron og hans gule vesteropprør, til norske lokalpolitikere i
møte med bompengemostandere.
Derfor må veksten ikke bare grønn,
men også sunn, og da må den altså
også være omfordelende.
Akkurat her markerer Stoknes
seg med tydelig tilhørighet nær det
politiske sentrum i norsk politikk, og
noen på venstresiden vil nok protestere mot hans diskusjon av ulikhet.
Stoknes tar nemlig utgangspunkt i at
den fordelingen vi har i de nordiske

De grønne
organisasjonene og
miljøbevegelsen må
ifølge forfatteren
og miljøpolitikeren
Per Espen Stoknes
gjenerobre
vekstbegrepet.

landene i dag, der de rikeste 10%
av befolkningen tjener omtrent like
mye den fattigste 40%, er akseptabel. Mange kunne nok tenkt seg en
likere fordeling i Norge også, men i de
aller fleste land i verden er ulikheten
betydelig større. I flere land tjener de
10% rikeste både to og tre ganger så
mye som de 40% fattigste. Mange vil
nok derfor likevel følge Stoknes langt
på vei, når han advarer mot at den
type ulikhet skaper sosial ustabilitet,
og at land som Norge bør forhindre at
ulikheten øker.

Trenger vi vekst?
Men hvorfor trenger vi vekst i det
hele tatt? Økonomisk nedgang er jo
på mange måter bra for planeten.
Både finanskrisen i 2008-2009 og
dagens pandemi har ført til betydelige
utslipp i klimagasser, som er ganske
tett forbundet med økonomisk aktivitet. Mange vekstkritikere vil også
argumentere med at verdensøkonomien i dag har mer enn nok ressurser
til å løse alle fattigdomsproblemene,
hvis vi bare fordelte mer rettferdig.
Objektivt er begge deler riktig.
Samtidig peker Stoknes på flere
problemer med det han kaller «nedvekst» (andre kaller det motvekst,
eller bruker det engelske «degrowth»)
som målsetning. Gitt at verden er så
urettferdig som den er, vil det være
uorganiserte arbeidere og fattige
mennesker som rammes hardest i
dårlige tider. Dermed vil det kreve

Foto Markus Spiske, Flickr CC
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enorme strukturelle endringer i
politikk og økonomi dersom man skal
unngå at økonomisk nedgang rammer
de fattigste hardest. Dette vil andre
vekstkritikere løse ved å bygge hele
det økonomiske systemet på nytt på
et annet fundament, men det har ikke
Stoknes tid til å vente på. Selv om
hans modell også innebærer enorme
endringer i økonomien, skisserer han
en vei der hans visjon kan vokse fram
som en videreutvikling av dagens
økonomiske og politiske system
Den andre hovedinnvendingen er
at Stoknes mener vi trenger en dynamisk, levende og innovativ økonomi
for å klare å utvikle nye løsninger.
Vi trenger store omveltninger både
innen fornybar energi, sirkulære
forretningsmodeller, automatisering
og alt det andre vi trenger for å kunne
ta spranget fra dagens fossilbaserte
bruk-og-kast-økonomi, til en regenerativ kretsløpsøkonomi. For å kunne
ha rom for denne typen vekst og utvikling, og samtidig motvirke ulikhet,
trenger vi økonomier som vokser.
Her gjør han et mulig unntak for
rike land som Norge, som har både
et stort bruttonasjonalprodukt per
person, og et mindre behov for å bekjempe ulikhet enn andre land. Kaka
er stor nok, og en stor del av befolkningen har gode nok levekår til at vi
tåler litt høyere skatter for å oppnå
både omfordeling og begrensning av
miljøskadelig virksomhet. Vi kan nok
også skape en brukbar økonomisk
dynamikk som utvikler nye løsninger, uten at bruttonasjonalproduktet
nødvendigvis vokser.
Mitt stalltips er at Stoknes’ «Grønn
vekst» neppe vil være noe punktum
for debatten om grønn vekst slik han
definerer det, vil være mulig innenfor
dagens økonomiske system eller
ikke. Derimot er det å håpe at boka
kan bidra til en spennende og mer
konkret debatt om noe som ofte blir
abstrakt og høytflyvende. I mellomtiden inneholder boka en lang rekke
konkrete verktøy og målemetoder,
som kan brukes til å skille mellom de
som bare vil pynte seg med grønne
fjær, og de som reelt bidrar til løsning
på verdens problemer.
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– Stå fram.
Stifinner

Man kjenner
dere ikke
Vi snakker sjelden om furuskogens fortreffelighet i min
omgangskrets. Vi burde kanskje la oss inspirere av en
franskmann ved navn Ponge?

Ikke ueffent: Jeg sitter på tørr
mose utstyrt med kaffekrus,
franske sjokoladetrøfler og en
liten bok, en øyeåpner. Sola daler, skyer rødmer, en høstlig bris
suser i baret. Sørover i skoghavet
ser jeg blåne bak blåne milevis.
Vi snakker sjelden om furuskogens fortreffelighet i min omgangskrets. Vi burde kanskje la
oss inspirere av en franskmann
ved navn Ponge?
«Varje tallskog [furuskog] är
som ett naturligt sanatorium,
och även en musiksalong … en
kammare, en ofantlig katedral
för eftertanke…», leser jeg i boka
jeg har i hendene. Den er en hyllest til furuskogen av franskmannen Francis Ponge (1899–1988),
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oversatt til svensk («Tallskogshäftet»).
Hvor gamle er furutrærne i
naturreservatet jeg befinner meg
i? Omkring tre hundre år. Ennå
kan de stå og blomstre lenge,
kanskje et par hundre år til, hvis
oppvarmingen av jorda tillater
det. Vil den?
– Den siste bakken er strevsom, sier jeg.
– Ja, Glomma renner nedover
ryggen min nå, men jeg liker
motbakker som er gode mot
kroppen min, sier kvinnen, heseblesende. Hun har jogget opp
til furukollen jeg sitter på, 394
meter over havet, Ramstadslottet i Rælingen kommune.
– Ja, skal vi ikke kalle skogen
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her for et naturlig sanatorium,
sier jeg, og byr henne på sjokoladetrøfler.
Nazi-Tyskland invaderte Paris
og Nord-Frankrike sommeren
1940. Samtidig satt Ponge i SørFrankrike og skrev sin hyllest til
furuskogen. Den la beslag på dagene hans, på hele hans personlighet. Ponge mente selv at han
både logisk og moralsk isteden
burde forholde seg til tidens usikkerhet, til krigen, men at en eller
annen defekt hindret ham.
Joggeren blir stående å puste
ut. Jeg forteller henne at jeg blar
i en bok om furuskogen.
– Furua er mitt favoritt-tre, sier
hun. Sånne gamle med paraplykrone og lysende røde stammer.

Foto Ole-Anders Beck, Flickr CC

Tekst
Trond
Wormstrand
Trond Wormstrand
er vår faste natur
skribent og stifinner.
Spalten har vært en
fast og populær del
av Framtiden i våre
henders medlems
magasin i mange år.

– Enig, sier jeg, og varter opp
med nok en sjokoladetrøffel.
Verden krymper når jeg har
fartsmoro med ski og sykkel.
Langsomhet utvider den, gjør
den rikere. Jeg erfarer det her jeg
stillesittende konsentrerer meg
om å se, høre og lukte. Lommekikkerten hjelper meg med å se,
hjelper meg med å overskride
vanesynet. (Er det mulig å gå i
skogen uten kikkert? Min venn
botanikeren går med lupe.)
Hva ser jeg? Jeg ser at furubarets grønnfarge er lysere enn
granbarets, og at det rører seg
annerledes i vinden. Hva lukter
jeg? Jeg gnir furunåler mellom
tommel og pekefinger og sniffer.
Elg og storfugl beiter furunåler
om vinteren. En tiur kan nappe til
seg fire hundre gram om dagen.
Hva hører jeg? Jeg hører hektisk
hakking, griper kikkerten, saumfarer trærne og finner en konglehakkende flaggspett. Ikke bare
spetter, men også mus, ekorn og
korsnebb eter fettrike konglefrø.
Trives du med furuskogens letthet? Ponge beskriver den sånn:

a) i promenaden: inga låga
grenar, inga höga växter,
inga lianer. Tät matta. Några
klippor möblerar.
b) i eftertanken: modererandet
av ljuset, av vinden. Diskret
doft. Ljud og musik diskreta.
Sund atmosfär.
Jeg reiser meg med kvae på anorakken, maur kravlende oppover
leggen – og en tom sjokoladetrøffel-eske i sekken. Traskende
hjemover på halvmørk skogbunn
repeterer jeg Ponges appell til
furuskogene: – Stå fram. Man
kjenner dere ikke. Det er ikke
for ingenting at F. Ponge har lagt
merke til dere.
Fra nå av skal også T. Wormstrand legge merke til dere.
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«Hvor gamle er furutrærne
i naturreservatet
jeg befinner meg i?
Omkring tre hundre år.»

37

Sluttreplikken
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Tid for klimadugnad
Visste du at 60 prosent av klimautslippene i verden kan
kobles til husholdningers forbruk? Hvis ikke, så er det ikke så
rart - for dette snakker politikerne våre nesten ikke om.
Foto Elin Espmark Wibe

i nordmenn er på verdenstoppen i forbruk. Gjennom et liv
vil hver av oss i snitt kjøpe 36
mobiltelefoner, 14 TV’er og 1,2 tonn
med klær. Men utslippene fra det
høye forbruket vårt synes nesten ikke
i den norske klimastatistikken. Den
offisielle klimastatistikken viser kun
direkte utslipp som skjer innenfor
landegrensene våre, mens de fleste
varene vi kjøper kommer fra andre
land.
Utslippene knyttet til produksjonen av disse varene, transporten hit
med fly, båt eller lastebil, og avfallshåndtering som skjer utenfor Norges
grenser, er ikke synlig i det norske
klimaregnskapet.
I nabolandet vårt Sverige, har
de flere klimaregnskap. Svenskene
regner både på direkte utslipp som
oppstår innad i Sverige, og på utslipp
når forbruket er inkludert. De direkte utslippene i Sverige ligger som
i Norge på rundt 50 millioner tonn
CO2 per år. De forbruksbaserte klimautslippene er mye høyere; hele 90
millioner tonn CO2 per år. De nye tallene har satt i gang debatt i Sverige.
Politikerne blir ansvarliggjort. Den
svenske regjeringen må komme med
planer for å få ned utslippene fra forbruket. Den debatten og de planene
trenger vi også i Norge!
Det er lett å tenke at det lille jeg
gjør, det er ikke så viktig. Jeg snakker med mange som kjenner på en
avmakt i møte med de store utfordringene i natur- og klimakrisa vi
står ovenfor. Folk er usikre på hva de
bør gjøre. På hva som faktisk nytter.
Det er ikke så rart. For i dag settes
ikke utslippene fra mine og dine
«små» forbrukervalg inn i en større
sammenheng.
La meg gi et enkelt eksempel: Om
du bytter en kjøttmiddag med en
plantebasert middag i uka, sparer
du miljøet for litt under 2 kilo med
CO2. Gjør alle nordmenn det samme,
sparer vi utslipp tilsvarende 170.000
biler! Noen av kuttene vil skje
utenfor Norges grenser. Et lavere
kjøttforbruk vil for eksempel kunne
bidra til redusert avskoging i Brasil,
som følge av mindre import av brasiliansk soya. Men for klimaets del
er det likegyldig om utslippskuttene
oppstår i Brasil eller Norge.

«Før sommeren
svarte halve Norge
at de ønsker like
strenge tiltak mot
klimakrisen som
det vi har brukt
mot korona.»

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

Når klimaeffekten av forbruket
knapt synliggjøres, er det vanskelig
å engasjere folk til å kutte sine egne
utslipp. Folk tviler på om det egentlig
har noe å si. Det er også krevende å få
politikerne til å føre en politikk som
gjør det enklere og billigere for oss å
leve miljøvennlig, fordi det kan fremstå
som om klimanytten er lav. Men tallene
fra Sverige viser tydelig at å gjøre noe
med forbruksutslippene vil ha enorm
betydning for klimaet. Og da har vi ikke
engang begynt å snakke om de positive
effektene for naturen. Visste du for eksempel at å produsere én mobiltelefon
skaper 86 kilo med gruveavfall?
Derfor inviterer vi nå til klimadugnad. Før sommeren svarte halve
Norge at de ønsker like strenge tiltak
mot klima vi har brukt mot korona.
Vi vet at det store flertallet av befolk-
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ningen vil gjøre noe for klima, men
at mange er usikre på hva de bør
gjøre. Vi vil bidra med kunnskap,
informasjon og inspirasjon. Vi skal
vise deg hva du kan gjøre og hvilken
effekt det har. Til politikerne vil vi
vise at vi er klare. At vi tar vår del –
og nå må de ta sin. For det kan ikke
fortsette å være slik, at det skal være
opp til idealistene å velge miljøvennlig. Det er politikerne som må gjøre
det dyrt å forurense, og billig å velge
miljøvennlig.
Nå er det under ett år til stortingsvalget. Samtidig har vi under ti år på
å halvere verdens utslipp. Gjennom
klimadugnaden vil vi stille politikerne til ansvar. Vi vil at det å leve
miljøvennlig skal bli en hovedsak i
stortingsvalget. Nå trenger vi deg bli med på klimadugnaden!

Vi er en av Norges største råvareleverandører
178 808 tonn bilvrak ble material- og energigjenvunnet i Autoretur-nettverket i 2019.
Det gjør oss til en av Norges største leverandører av råmateriale inn i sirkulær-økonomien.
Vi gjenvinner vekten av over 94 millioner MacBook Pro* (16 tommer)! Det betyr at alle mennesker
i Skandinavia (ca 20 millioner) kan få nesten 5 stk MacBook Pro hver.
144 933 bilvrak kom inn til våre biloppstillingsplasser i 2019.
190 774 tonn kasserte biler ble altså til noe nytt. Over 7 000 tonn
gikk direkte til ombruk og 157 019 tonn gikk til ren materialgjenvinning. Det vil si at gjenvinningsgraden for en hel bil var
97,4 prosent i 2019. Ganske utrolig at bare 2,6 prosent av bilen
blir til overs!
Hvorfor er det bilde av en datamaskin, spør du kanskje? Jo, fordi
i likhet med materialene i Apples produkter**, blir materialene
i kasserte biler også brukt om igjen. Jern, stål, aluminium
- og noe plast - går videre til produksjon av for eksempel bildeler.
Plast er den mest utfordrende fraksjonen å gjenvinne, men vi
jobber med saken!
Andre materialer går videre til å bli helt andre ting som kumlokk
og annet støpegods, til husisolasjon, til hagemøbler i plast, til
stekepanner og kokekar, til kleshengere, stoler og handlevogner,
til sykkelstativ i Trondheim og Bergen.

autoretur.no
Kilder: Autoretur Miljørapport 2019, Autoretur Årsrapport 2019, autoretur.no
Apple.com, Bilretur AS, Bilgjenvinning, Norsk Gjenvinning Metall

Når de nye produktene, laget av gjenvunnede bilvrak kasseres på
nytt, går de nok en gang inn i kretsløpet og blir til nye ting - igjen
- et nesten evig kretsløp. I 2019 ble 86,0 prosent av materialene
i norske vrakbiler gjenvunnet (inkludert ombruk og materialgjenvinning).
Autoretur er derfor en av de største leverandørene av resirkulerte
råvarer i Norge og en viktig del av sirkulærøkonomien.
Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for kloden og bra for alle som
er opptatt av et bærekraftig samfunn.
*MacBook Pro (16 tommer) Størrelse og vekt: Høyde: 1,62 cm, Bredde: 35,79 cm,
Dybde: 24,59 cm, Vekt: 1,9 kg (kilde: Apple og Dinside.no)
Hvis du tar 178 808 tonn bilvrak som ble material -og energigjenvunnet i 2019 og
deler det på 1,9 kg. får du ca 94 109 469 stk.
**https://www.apple.com/environment
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0183 Oslo

A N N O N S E

Nå også tilpasset hjemmeundervisning!

«Artig, morsomt.
Spennende for vi
som er engasjert i
miljø og klima.»
ELEV, KJELLE VIDEREGÅENDE SKOLE

På en skala fra 1 til 10,
hvor bekymret er du for fremtiden?
Miljø og klima bekymrer unge mer enn noen
annen enkeltsak. KLPs Fremtidsreisen er et
gratis interaktivt undervisningsopplegg laget
for ungdomsskolen og videregående skole.

reflektert debatt rundt klimautfordringene og hvordan egne
valg påvirker klimaet og miljøet.

Elevene presenteres for fakta om klimaendringene og ulike
fremtidsscenarier. Dette gir et grunnlag for en opplyst og

Se mer på
klp.no/fremtidsreisen

Opplegget er laget av KLP i samarbeid med NORCE,
Bjerknessenteret for klimaforskning og Norsk Klimastiftelse.

