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Øy for biofile

Vet du hva
sparepengene
dine driver
med?

Sparepengene dine er plassert i tusenvis av selskaper rundt
omkring i verden. Der skal de vokse til den dagen du trenger dem.
Men vet du egentlig om pengene bidrar til noe bra her i verden
eller brukes de for å lyve, undertrykke, utnytte, drepe eller bidra til
ødeleggelse av jordas miljø og klima?
Du må nesten bare stole på at pensjonsselskapet eller banken din passer på.
Men gjør de egentlig det?
I KLP har vi jobbet aktivt med ansvarlige
investeringer lenge. Det høres rart ut
i dag, men i 2001 var vi blant de første
finansaktørene som tok pengene helt
ut av tobakksbransjen, etter innspill
fra helseforetakene som eier oss.

Det er krevende arbeid å gå opp
nye stier, men belønningen er
at vi ser at det nytter. I dag
er det få finansaktører som
investerer i tobakksbransjen,
og en stadig mindre
andel av verdens
befolkning røyker.
Da er det verdt det.

Les mer om hva pensjonspengene driver med i KLP på klp.no.

KLPs eiere er kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og offentlig tilknyttede virksomheter. Vi skal sørge for at pensjonspengene vokser mens deres ansatte jobber, og utbetale
pensjonen fra den dagen de slutter å jobbe og resten av livet. KLP er også Norges ledende
innen indeksfond og forvalter sparepengene til flere tusen privatpersoner og virksomheter.

For dagene som kommer

Vi er en av Norges største råvareleverandører
Vi gjenvinner stål og jern tilsvarende langt over 18 millioner griller*.
Det tilsvarer over syv griller i alle norske husstander*.

184 583 tonn bilvrak ble material- og energigjenvunnet i Autoretur-nettverket i 2020.
Det gjør oss til en av Norges største leverandører av råmateriale inn i sirkulær-økonomien.
Hvorfor er det bilde av en grill, spør du kanskje?
Jo, fordi i likhet med jernet i grillen din*, blir materialene
i kasserte biler også brukt om igjen. 184 583 tonn bilvrak ble
material- og energigjenvunnet i Autoretur-nettverket i 2020.
184 583 tonn kasserte biler ble altså til noe nytt. Gjenvinningsgraden for en hel bil var 97,6 prosent i 2020. Ganske utrolig
at bare 2,4 prosent av bilen blir til overs!

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 2020 ble 87,8 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.

I 2020 tilsvarte det gjenvunnede stålet og jernet fra norske vrakbiler altså vekten av over 18 millioner gassgriller*. Mange griller
er laget med gjenvunnet metall fra vrakbiler.

Gjenvinning av bil - bra for deg, bra for kloden og bra for alle som
er opptatt av et bærekraftig samfunn.

Andre materialer i norske vrakbiler 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 2020, Autoretur Årsrapport 2020,
autoretur.no. Bilretur AS, Bilgjenvinning, Norsk Gjenvinning Metall

*I Norge var det registrert i 2020, 2 475 168 husholdninger, 184 583 tonn bilvrak,
(gjennomsnittsvekt gassgrill i stål: 8 - 10 kg), - delt på 10 kg = 18 458 300 stk griller.

AUTORETUR
Bilbransjens eget returselskap

- en av Norges største råvareleverandører
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Norske
matreddere
Miljødirektoratet er tydelige på at flere aktører må med i
I denne utgaven av magasinet til Framtiden
arbeidet, dersom vi skal nå målet om å halvere matsvin
i våre hender kan du møte mataktivistene
Maren og Gisle som protesterer mot at ton
net innen 2030.
Derfor foreslår Framtiden i våre hender en matkastelov
nevis av spiselig mat hvert år havner i søp
som pålegger butikkene å donere bort mat som ikke kan
pelcontainerne.
selges framfor å kaste den i søpla. I tillegg ønsker organi
Nesten en tredjedel av maten som produ
seres i verden blir kastet. Det er et formida
sasjonen at det blir obligatorisk for aktørene i matbran
belt og nesten ufattelig tall.
sjen å delta i det som i dag er en frivillig bransjeavtale
Kampen mot matsvinn har i lang tid stått
som har som mål å halvere matsvinnet innen 2030.
på agendaen til både internasjonale organi
En ny lov mot matkasting kombinert med styrket hold
sasjoner som FN og EU og blitt utpekt
ningsskapende arbeid og opplæring, blant annet i
av norske myndigheter og indus
skoler, kommuner og husholdninger, vil være viktig
for å få ned matsvinnet. Matsvinn er et sammen
tri- og bransjeorganisasjoner
LES MER
som et viktig satsingsområde.
satt problem og kampen må føres bredspektret
side 8
Klimagassutslippene, samt areal
om den skal lykkes. En matkastelov vil være et
og vannforbruket fra produksjo
viktig virkemiddel for å hindre at store mengder
spiselig mat blir til søppel.
nen av maten som går til spille, er
Arbeidet for å bekjempe matsvinnet her i landet
så omfattende at det har avgjørende
startet for alvor for mer enn 10 år siden. Over et tiår med
betydning i den globale klimakampen.
frivillighet og idealisme har ført oss i riktig retning, men så
8 prosent av verdens klimagassutslipp stam
langsomt at kampen nå bør skjerpes gjennom lovgivning,
mer fra matsvinn. Hvis matsvinn var et land
dersom vi skal nå målet om minst en halvering av mats
ville det hatt det tredje største utslippet av
klimagasser i verden, etter USA og Kina.
vinnet innen utgangen av dette tiåret.
Framtiden i våre hender var tidlig ute med
Både samfunnet og enkelthusholdninger har mye å
å rette søkelyset mot matsvinn her i Norge.
tjene på at vi lykkes i kampen mot matsvinnet. Maten
Også matbransjen selv og flere av de store
som kastes i Norge kan mette over 850.000 personer.
dagligvarekjedene, bransjeorganisasjoner
Dersom vi klarer å bekjempe mesteparten av det norske
som NHO mat og drikke med initiativet
matsvinnet, vil det gi samme klimaeffekt som å fjerne
MatVett, mange kommuner, forskningsinsti
over 470.000 fossilbiler fra norske veier. Kanskje blir vi
litt lykkeligere også, om vi som samfunn og enkeltperso
tusjoner og lokale matsentraler har bidratt,
sammen med en rekke enkeltpersoner og
ner lærer oss å verdsette og respektere maten som holder
aktivister. Dette har ført til en reduksjon i
liv i oss. En ifølge undersøkelser får de fleste av oss dårlig
matsvinnet, men det er langt igjen til målet.
samvittighet av å kaste mat. Så kanskje på tide å slutte.

«Det fleste får dårlig
samvittighet av å kaste mat.
Så kanskje på tide å slutte.»

Framtiden i våre hender

Tekst
Arne Storrønningen
Redaktør

Åpenhetsloven

Endelig kommer

Regjeringen har lagt
fram et solid lovforslag
som gir forbrukere rett
til informasjon om
arbeidsforholdene
i produksjonen av
varene de kjøper,
men ikke hvor varene
er produsert. Nå må
Stortinget levere.

Foto ILO/ M. Crozet

åpenhetsloven til Stortinget!

Mange organisasjoner
og tusenvis av nordmenn
har engasjert seg for
å få på plass en ny
åpenhetslov. På bildet fra
2016, tekstilarbeidere i
Kambodsja på vei hjem
etter endt arbeidsdag.

«Én stor svakhet
med forslaget
er at selskapene

Barne- og familieminister Kjell
Ingolf Ropstad har levert et forslag til
åpenhetslov som gir offentligheten
rett til informasjon fra selskaper om
arbeidsforholdene i deres leverandørkjeder.
Samtidig vil lovforslaget forplikte
næringslivet til å jobbe systematisk
for å sikre menneskerettigheter.
Dette hadde ikke skjedd uten iherdig
arbeid fra Framtiden i våre hender og
allierte i sivilsamfunnet, politikere
og næringsliv. Dette har Framtiden i
våre hender og sivilsamfunnet jobbet
for i mange år.

Viktig del mangler
Én stor svakhet med forslaget er at
selskapene ikke må opplyse om hvor
bestemte produkter er produsert.
Det er svært skuffende da det svekker

muligheten til å etterprøve at selskapenes informasjon stemmer. En slik
rett lå opprinnelig inne i lovforslaget
fra Etikkinformasjonsutvalget. Vi setter vår lit til at Stortinget ser verdien
av en lov som sikrer at selskapenes
opplysninger kan etterprøves, og tar
inn dette punktet i loven.
Hvis Stortinget vedtar forslaget, får
næringslivet likevel et stort ansvar
for å legge fram korrekt informasjon
om hva de gjør for å sikre menneskerettigheter i produksjonen. Loven
vil gjøre det lettere å ikke bare gå
selskapenes policy og praksis i sømmene, men også bidra til at de gjør en
innsats for at kritikkverdige forhold
skal rettes opp.

Flere års arbeid
Etter Rana Plaza-tragedien i 2013,

ikke må opplyse
om hvor bestemte
produkter er
produsert.»

Kommentar
Carin Leffler
Carin Leffler er fagrådgiver Framtiden i
våre hender.
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ville ingen selskap tilstå at de produserte klær ved fabrikken som kollapset. Når bevis som koblet kleskjedene
til fabrikken tok kun noen få skikkelig
ansvar for livene som gikk tapt, og
de etterlatte. En hel verden sa «Aldri
igjen!». I kjølvannet av denne tragedien ba Stortinget regjeringen utrede
og utarbeide en lov som skulle pålegge selskaper å være åpne om hvor
varene varer produsert. Loven skulle
gi nordmenn tilgang til informasjon
om forholdene til arbeiderne som
laget et produkt.
Mange organisasjoner og tusenvis av nordmenn har engasjert seg i
saken. Nå er det opp til Stortinget å
levere siste etappe slik at dette kan bli
en lov som sikrer rettighetene til de
som trenger det mest.  
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Et dykk
ned i
Fokus

matsøpla
8
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Matredderne
Maren og Gisle
med noe av
dagens fangst.

De to norske mataktivistene
Maren og Gisle har gjort det
til en livsstil å redde spiselig
mat fra matvarebutikkenes
søppelcontainere. Vi ble med
dem ut på tokt med hodelykt,
ryggsekk og hansker.

Foto: Erik M. Sundt
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Foto Erik M. Sundt

Fokus

S

amtidig som Ola og Kari Nordmann tar seg en svipptur innom
butikken for å handle inn middag, er det er en voksende bevegelse
som tar seg et dykk ned i søpla istedenfor. Men hva er egentlig dumpster diving? Hvorfor har det blitt så
populært?  

Hva skjuler seg bak hengelåsen?
Jeg møter Gisle og Maren, to aktive dumpster divere, foran en
daglivarebutikk i Oslo-regionen. Vi
går forbi hovedinngangen og stopper
ved et skur forseglet med hengelås. For Maren og Gisle er ikke dette
noe problem derimot. De dumpstrer i
gjennomsnitt 2-5 dager i uka, så begge er godt rutinert idet de forter seg
rundt skuret og klatrer over gjerdet.  
Dumpster diving (søppeldykking eller skralling på norsk) går
ut på at man leter etter kastet mat,
eller andre varer, i butikkers søppelkasser. Det er ulovlig, fordi avfallet strengt tatt er butikkens private
eiendom. Hvis man derimot respekterer butikkens område, og etterlater seg åstedet like ryddig som ved
ankomst, stiller mange butikker seg
positivt til det, er inntrykket til de to
erfarne mataktivistene.

Tekst
Iris Josephina
Johanna van
Brunschot
Jeg studerer
internasjonale
miljø- og utviklingsstudier
ved NMBU, og
har vært opptatt
av miljøet siden
jeg var ung. I det
siste har jeg vært
spesielt opptatt
av saker som
sirkulær økonomi
og matsvinn. Jeg
dumpster diver
selv aktivt for å
synliggjøre og
bekjempe det
enorme matsvinnet i dagens
samfunn. Våren
2021 har jeg hatt
studiepraksis i
Framtiden i våre
hender.

Butikkene pålagt å kaste
«Det er ikke nødvendigvis butikkenes feil at det havner så mye spiselig
mat i søpla,» sier Maren mens hun
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graver i en haug med tomater og
mango. Butikkene vil ofte bidra til å
bekjempe matsvinn, men blir pålagt å
kaste utgåtte matvarer av reglene de
er pålagt å følge.
Med hodene i søpla ser verken
Maren eller Gisle butikkmedarbeideren som låser opp skuret. De skvetter
opp. Kommer han til å kjefte? Vil
han jage dem bort? Til deres lettelse
gjør han ingen av delene. Istedenfor
kaster han flere utgåtte salatposer
i søpla mens han forklarer at dette
er noe loven bestemmer, ikke noe
han finner glede i å gjøre. Samtidig
som han snakker fisker Gisle salatposene ut av søpla igjen. Butikkene kan

Foto: Erik M. Sundt

Butikkene er
dessverre pålagt
å kaste store
mengder spiselig
mat, fastslår
mataktivistene
Maren og Gisle.

ikke gi oss maten, men ser ofte gjennom fingrene med at vi plukker det
ut av søpla igjen. Nå blir det salat til
middag, sier Gisle.  

Tosidig aktivitet
Selv om det kan være gøy og
spennende å finne gratis mat,
føler mange dumpstrere på et sinne
og en maktløshet når de ser hvor
mye mat som kastes unødvendig. «Det gjør fysisk vondt å se hvor
mye spiselig mat som kastes, spesielt når jeg vet at 25 000 mennesker i
verden dør av sult hver dag,» sier Gisle, mens han rutinert sjekker søppelcontaineren for spiselig mat. Men

er det nok å redde maten gjennom et
dykk, eller trengs det større systemendring?
Den internasjonalt anerkjente
britiske forfatteren Tristram Stuart, har dumpstret siden han gikk
på universitetet. Ifølge aktivisten er
det er en måte å formidle omfanget av problemet på. Siden han var
student har han vakt stor oppsikt i
media. Arrangementet Feeding the
5000 på Trafalgar Square i London
i 2009 og 2011, markerte starten på
en nasjonal bevegelse i Storbritannia, hvor tusenvis av forbrukere kom
sammen og stilte krav til butikkers matkastevaner.
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«Det er ikke
nødvendigvis
butikkenes feil
at det havner
så mye spiselig
mat i søpla.»
Maren, matredder og mataktivist.
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av planetens ressurser så er det avgjørende å finne tilbake til kjærligheten
vi har ovenfor jorda og til hverandre,» sier Stuart. Han står ikke alene om sitt brennende engasjement for å hindre matsvinn.

Se til Danmark
Selina Juul er en dansk aktivist som
ser det som en oppgave å gjøre noe
med de mange matvarene som daglig havner i søpla. Hun har lenge
bekjempet matsvinn gjennom å
promotere et positivt samarbeid
med dagligvarebutikkene i Danmark. Gjennom Stop Wasting Food
bevegelsen (Stop Spild Af Mad) satte
hun i gang et titalls prosjekter
som i samarbeid med matindustrien reddet 14.000 tonn mat på 6
år. For eksempel så påvirket Juul i

2008 REMA 1000 til å innføre rabatter på enkeltvarer i alle deres butikker. Tiltaket har blant annet redusert
svinn av bananer med 90 prosent.  
Å forebygge svinn av frukt og grønt
er viktig for å redusere fotavtrykket vårt på planeten. Maren understreker at det gjør spesielt vondt å
finne eksotisk frukt i søpla, ettersom
de har reist langt for å komme til
Norge. «Man finner alt fra tran til
sjokolade på dumpsterdiving, men
bananer,mangoer og klementiner er gjengangere. Dette er utrolig triste matvarer å finne, for man vet
at det har gått enormt mye energi til
å produsere og frakte for eksempel
en banan fra Columbia til Norge. Det
er rett og slett respektløst at all den
energien forsvinner ned i grøfta.»  

Positive trender
Siden Tristram Stuart startet å dumpstre i 1997 har det vært mange positive endringer i folk sine holdninger til matsvinn. Bevisstheten rundt
matkasting har økt kraftig, det har
blitt innført politiske tiltak for å
bekjempe matsvinn i flere europeiske
land, og i det siste har korona ført til
en ny verdsettelse av planeten vår.
Selina Juul kan videre fortelle
at pandemien har skapt nye samarbeidsmuligheter. Mange matbutikker opplever økt etterspørsel og
inntekt under korona. I kombinasjon
med et vedvarende positivt trykk
fra forbrukere og Stop Wasting Food
bevegelsen (Stop Spild Af Mad) har
dette ført til økt interesse for samarbeidsavtaler for å forhindre matsvinn.

Foto: Erik M. Sundt

Effekten var umiddelbar, med
mange butikker som i etterkant endret politikken sin på svinn av frukt
og grønt. Tristram Stuart ble tildelt
Sophie-prisen i 2011, en norsk miljøpris grunnlagt av forfatteren Jostein
Gaarder, kjent for blant annet den
internasjonale bestselgeren «Sofies
verden».
Tristram Stuart mener matvarekjeden er systemet med størst negativ effekt på planeten vår. Selv om
vi har kunnskapen til å omstille
til mer bærekraftig matproduksjon,
så akselerer vi fortsatt baklengs inn i
fremtiden. «Men det er håp,» mener
Tristram. «Vi må slåss for å presse
de siste dråpene av sitronsaft ut av
sitronen.» Ved siden av å kjempe
må vi også vise kjærlighet. «Hvis vi
skal oppnå en rettferdig fordeling

Det gjør fysisk vondt å se
hvor mye spiselig mat som
kastes, spesielt når jeg
vet at 25 000 mennesker i
verden dør av sult hver dag.»
Gisle, matredder og mataktivist.
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«Pandemien
har skapt nye
samarbeidsmuligheter
for å redusere
matsvinn.»

Foto: Josephine Amalie Moldow

Selina Juul,
internasjonalt profilert
dansk mataktivist
og grunnlegger av
«Stop spild af mad».

Maren og Gisle har også sett økt
interesse rundt dumpster diving
under nedstengningen. «Det er
mange som blir frista til å prøve
seg på et dykk når andre ting er
stengt,» sier Gisle.
I løpet av det siste tiåret har det
også i Norge kommet flere positive
tiltak mot matsvinn. Paula Capodistrias, prosjektleder for Matsentralen, nevner blant annet nedprisede
varer, apper som «Too Good To
Go» og et nytt sporingssystem for å
hindre matkasting i NorgesGruppen. Tiltakene har bidratt til at
daglivarehandelen reduserte matsvinnet sitt med 17% fra 2015-2019.  I
tillegg er det stadig flere bedrifter

Fokus

som slutter seg til bransjeavtalen for
å bekjempe matsvinn. Likevel kan
det alltid gjøres mer, mener Capodistrias.
Til tross for at daglivarebutikkene har kuttet matsvinnet sitt,
og vi ser at pandemien har hatt en
rekke positive effekter på matvanene våre, så er ikke søppelkassene
tomme når matredderne kommer.
Det er fortsatt en stor jobb som gjenstår, som verken forbrukerne eller
butikkene klarer alene.  

Kan loven redde oss?
Når jeg spør Maren om hva hun
sier til folk som er skeptiske ovenfor dumpster diving er svaret at hun
først ville spurt hva vedkommende
er skeptisk til.  «Hvis det er loven, så
ville jeg svart at loven i dette tilfellet tilrettelegger utrolig dårlig for en
rettferdig og bærekraftig verden.»
Dumpster diving bidrar til redusert matsvinn opp til en viss grad,
men både Maren og Gisle mener det
ikke burde vært mulig å dumpstre i
utgangspunktet. «Vi må forebygge
matkasting istedenfor å rydde det
opp,» sier Maren bestemt. Hun mener en matkastelov er et steg i riktig
retning for å oppnå dette.
Tristram bekrefter at loven er et
viktig instrument for å formidle samfunnets normer og verdier på en
formell og tydelig måte. «Det sender
et tydelig budskap til industrien om
at folk anser matsvinn som uakseptabel.»  

Vi sjonglerer med kloden
Mens Gisle sjonglerer med appelsinene fra søpla tenker jeg at
vi på samme måte sjonglerer med
jordkloden vår. Vi befinner oss på en
vippe med planeten i andre enden,
og matsvinnet vårt gjør jorda farlig
tung. Det er ikke lenge til husken tipper over slik at jorda faller i bakken
og knuser.
Likevel deler Tristram og Selina, to
av dagens fremste mataktivister, et
optimistisk syn på saken. Mens Maren og Gisle har avslørt at søppelkassene er langt fra tomme, så
har pandemien vist oss at samarbeid er nøkkelen i å bekjempe enhver
global krise. Dette samarbeidet mot
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«Selv om vi har
kunnskapen til å
omstille til mer
bærek raftig mat
produksjon,så
akselerer vi fortsatt
baklengs inn i
fremt iden, men det
er fortsatt håp.»
Tristram Stuart. Britisk forfatter
og internasjonal mataktivist.

matsvinn er allerede godt i gang, men
kan styrkes ytterligere gjennom
loven.  
Leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise har selv dumpstret gjentatte ganger, og mener at
den eksisterende bransjeavtalen om
matsvinn ikke skaper tilstrekkelig forpliktelse for å hindre problemet. «Vi må lovfeste regjeringens
mål om å halvere matsvinn innen
2030,» sier Riise. «For å gjøre dette
trengs det en matkastelov som både
forebygger og håndterer overskuddmat langs hele verdikjeden, og den
trengs snarest.»  
Det viser seg at et dykk ned i søpla
har potensiale til å lette noe på matsvinnet vårt, og legge til rette for at
forbrukere og butikker sammen kan
grave seg opp av grøfta, og ut i en
bærekraftig fremtid.  
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Grønn hverdag

Foto Belgian Chocolate

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
Selg 100 ting

Har du for mye klær og
ting du ikke bruker? La det
komme til nytte og glede
hos andre. Lag en liste med
hundre punkter og kryss
av hver gang du har solgt
eller gitt bort noe. Gi bort
til loppemarkeder, eller selg
på bruktmarked, Finn.no og
apper som Tise.

Skifte kledning eller bevare den gamle?
Kvaliteten på materiale på eldre hus er ofte veldig god og mye bedre enn det som er vanlig i dag.
Fagfolk anbefaler derfor at man bevarer mest mulig av den gamle kledningen og bare skifter
det som er nødvendig. At planker har mistet maling og blitt grå av utseende betyr ikke at det er
dårlig og må skiftes. Tvert i mot kan det bety det motsatte, god kvalitet. Skift kun ut deler som
er råtten. Bedre for huset, miljøet og lommeboken. Sjekk byggogbevar.no for tips til oppussing
av eldre hus.

Ta vare på kaffeskvetten
eller kok opp plantedeler
med litt vann. Løkskall kan
for eksempel gi gulfarge. Jo
mer vann du har i jo svakere
blir fargen. Når vannet
har kjølt av blir det fine
naturlige vannfarger som
kan males med på papir.

Bananmaske

En overmoden banan er full
av næringsstoffer. Bruker
du den ikke i en smoothie
kan den brukes som
fuktgivende ansikts- eller
hårmaske. Mos bananen og
påfør ansikt, hals eller hår.
La det virke en halvtime,
skyll med kaldt vann og
vask som vanlig.
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Kortreist økoferie
i Norge
Under koronapandemien har vi blitt
mer vant til å måtte ta ferien i Norge.
Men siden vi bor i et av verdens
vakreste land, så er det vel egentlig
ikke det verste som kunne skje. Og
det bør vi fortsette med, også etter
pandemien. Ikke bare er det et godt
klimatiltak å være mer kortreist, det
støtter også opp om norsk næringsliv
og arbeidsplasser. På visitnorway.no
finner du link til Grønn Norgesferie,
bærekraftige reisemål, kortreiste
opplevelser og miljømerket reisemål.
Se også etter miljømerker som Svanen,
Miljøfyrtårn, Norsk Økoturisme og
Miljøstyringssystemet ISO14001.
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Male med plantefarger

Foto Flickr CC

Største massedød på millioner
av år – Bruk din
forbrukermakt!
WWFs Living Planet Report fra 2020
er krystallklare. Voldsom menneskelig
påvirkning har ført til at det siden 1970
har vært en gjennomsnittlig nedgang på
68 prosent i de globale populasjonene
av virveldyrarter, altså pattedyr, fugler,
amfibier, reptiler og fisk. Planetens
røde varsellamper blinker mer enn
noen gang, varsler de. Følgene av den
pågående naturkrisen hoper seg opp
og katastrofale konsekvenser står for
tur om vi ikke tar grep. Nedbygging av
natur, forurensning, klimaendringer
og andre menneskelige inngrep er
hovedårsaken. Nå er det viktigere enn
noen gang at vi som enkeltmennesker
tar valg som belaster naturen minst
mulig, både når vi handler, skal
stemme og ellers i hverdagen.

Gjenbruk asken
Ren treaske er et fint jordforbedringsprodukt, rik på kalium og kalk. Det
kan derfor brukes som gjødsel i blomsterbed eller erstatte kalk vi sprer på
plenen, for å gi næring til gresset, og redusere ugress og mose. Treaske er
basisk og må ikke brukes på planter som liker sur jord, som rhododendron,
azalea og hortensia. Aske øker pH-verdien, så sjekk surhetsgraden i jorden.
Et tegn på at jorden er for sur (lav pH) er hvis plenen har mye mose og ofte
er fuktig. Dosering: inntil 10-15 kg pr 100 kvadratmeter. Strø ut asken rett
før eller når det regner.

Kombinerer du ordene plast og jogging får du plogging. Et initiativ som
oppfordrer til å rydde søppel fra naturen, mens du allikevel skal ut.
Innsatsen kan selvfølgelig også gjøres når du går tur eller skal lufte hunden.
Ta med et gjenbrukbart nett til avfall du finner på veien og kast det
forsvarlig.
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Foto Chris og Karen Highland

Foto Funk Doby

Plogging – trening med mening

Bruk
Svanemerket
solkrem
– bedre for
deg, bedre for
miljøet
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Oljefondet og Paris-avtalen

Framtiden i våre hender krever

klimajustering

av Oljefondet
Klimajustering er Framtiden i våre henders hovedkrav
til Oljefondet. Det vil innebære at fondet tar Norges
klimaforpliktelser på alvor og aktivt begynner å
investere i selskap som styrer etter utslippsmålene i
Paris-avtalen.
I mai kom Oljefondssjef Nicolai Tangen, eller direktør for Norges Bank
Investment Management (NBIM),
som er hans egentlige tittel, med
glade nyheter til politikerne på Stortinget. Oljefondet skal bli flinkere til
å sortere ut de råtne eplene og vurdere selskaper også før de investerer
i dem! Framtiden i våre hender og
andre har lenge tatt til orde for forhåndsfiltrering, men var det egentlig
det Oljefondssjefen mente da han
snakket til Stortinget?

Oljefondet har blitt tydeligere
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s Bank

Det økte fokuset på analyse av infor-

Norge

Fortsatt passiv investor

En tydelig
klimajustering
er Framtiden i
våre henders
hovedkrav til
Oljefondet og
sjefen Nikolai
Tangen.

Foto:

Det har skjedd mye i Oljefondet det
siste året, og den nye Oljefondssjefen, som kom fra den private finansbransjen, har satt spor etter seg allerede. Fondet er blitt tydeligere i sine
klimaforventninger. Endelig er det
kommet en investering i fornybar
infrastruktur og NBIM har lansert en
ny strategi som sier at fondet skal bli
enda bedre på å unngå selskap som
gjør det dårlig.  

masjon om selskapene har Tangen
med seg fra sin tid som hedgefondsjef. Tangen understreker at Oljefondet skal fortsette å være det man
kaller en passiv investor, og derfor
hovedsakelig kjøpe de aksjene som
står på «handlelista», referanseinndeksen,. Men forvalterne skal trenes
i å ta enda bedre avgjørelser for å
unngå dårlige selskap. Da snakker
selvsagt Oljefondssjefen om selskap
som gir mindre avkastning, men
han er også tydelig på at de nå gjør
aktsomhetsvurderinger, det vil si
grundige vurderinger av risiko for
menneskerettighetsbrudd og miljø
skade.

«Sannsynligvis har
finanshusene med
tydelige mål for
investeringer og klare
krav mer påvirkning
enn Oljefondets myke
forventninger.»

Det som lønner seg,
får størst fokus
Når fondet vurderer om selskap
vil fortsette å være lønnsomme er
risikoen for negativ påvirkning på
miljø og mennesker nå blitt en del
av vurderingsgrunnlaget. Slike sammensatte analyser av miljø, mennesker og lønnsomhet har bredt om seg
i finansbransjen de siste årene. Men
det er fortsatt det som påvirker lønnsomheten som får størst fokus. Flere
verstinger enn før lukes allikevel ut
fra fondets investeringer.

Hele Oljefondet må
klimajusteres
Klimajustering er Framtiden i våre
henders hovedkrav til Oljefondet. Det vil innebære at fondet tar
klimaavtalen som ble undertegnet
av Norge i Paris i 2015 på alvor,
og begynner å investere i selskap
som styrer etter utslippsmålene i
Paris-avtalen.
Paris-avtalen som Norge har
signert har faktisk en egen artikkel

om omstilling av finanssektoren mot
lavutslippsøkonomien. Alternativet,
som er å tjene penger på selskap som
satser på at vi ikke når klimamålene,
er noe vi åpenbart burde styre unna.
En rekke store finanshus internasjonalt har allerede satt seg mål om
å klima-justere investeringene sine.
Det har også Storebrand i Norge. De
har satt seg et mål om null klimagassutslipp fra selskap de finansierer
i 2050, men også viktige delmål på
veien dit. Et mål i 2050 er lite verdt
uten målbare, vitenskapelig funderte delmål i 2030 og i de nærmeste
årene.
Den nye klimapolicyen til Oljefondet, de forventningene fondet formidler til selskap de investerer i, er
også tydelig på at Paris-avtalens mål
er viktige. Oljefondssjefen understreker at de nå snakker med flere tusen
selskaper og spør hvilke planer de har
for kutt i klimagassutslipp og ber dem
om å rapportere planer for hvordan
de skal tjene penger i en verden som
når klimamålene.

Tekst
Jonas Ådnøy
Holmqvist
Jonas Ådnøy Holm
qvist er rådgiver og
utreder i Framtiden
i våre hender.

Fra myke forventninger til
tydelige mål og handling
Det viser at Oljefondet tar klimarisiko på alvor og at de aktivt jobber for
å få mer informasjon i selskapene de
har eierandeler i. Forventningene
Oljefondet formidler har nok også noe
effekt ved at det påvirker selskapene
til å lage bedre planer eller samle inn
ny informasjon. Men sannsynligvis
har nok de finanshusene med tydelige mål for investeringer og klare
krav mer påvirkning enn Oljefondets
myke forventninger. Slik det er nå
styrer økonomien mot en global oppvarming på 3 grader eller litt mer. Det
vil være katastrofalt. At store finanshus tar dette på alvor og lager planer
for hvordan de kan kanalisere sine
penger til selskapene som er en del
av løsningen, ikke en del av problemet, skulle bare mangle. Vi trenger at
Oljefondet følger etter, og ikke bare
oppfordrer og analyserer, men setter
tydelige mål og agerer.
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Profil

Klimakamp
fra hjemme
kontoret
Tekst
Elin Espmark Wibe
Elin Espmark Wibe
jobber som kommunikasjonsrådgiver
i Framtiden i våre
hender. Hun har
studert International Relations ved
SOAS, og har en
mastergrad i digital
journalistikk fra
Goldsmiths University of London. Hun
har tidligere jobbet
i The Economist og
Metro.co.uk
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Leder i Natur
og Ungdom,
Therese
Hugstmyr Woie
har det siste
årete ledet
organisasjonen
fra hjemmekon
toret og legger
ikke skjul på at
det er krevende
å mobilisere folk
når muligheten
til å møtes fysisk
er begrenset.

Therese Hugstmyr
Woie (23) har i ett år
ledet Natur og Ungdom
fra hjemmekontor og
tror at høstens valg
kan bli en test på om
skolestreikene ble tatt
på alvor.

Vi møtes utendørs i en park i et
nedstengt Oslo, med koronavennlig
avstand. Vi ser noen få andre mennesker som har funnet det for godt å
spasere rundt her denne litt hustrige
vårmorgen. Kanskje er de permitterte
med en usikker framtid i møte, kanskje er de på vei til jobb med munnbind og plexiglass, kanskje strekker
de på beina før hjemmekontoret.
Uansett om de inngår i den dystre
ledighetsstatistikken i pandemikrisa
eller ikke, så står de få som har tatt
turen hit i sterk kontrast til vårmorgenen 22. mars 2019. Da landets gater
ble fylt med 40 000 unge som streiket skulder til skulder for en trygg
framtid truet av klimakrisa.
Spol fram til i dag. Mange unge har
levd livene sine i digitale klasserom,
med strenge smittevernstiltak og lite
sosial kontakt det siste året. Tallene
fra årets SHoT (Studenters helse og
trivselsundersøkelse) får alle varsellamper til å blinke.

Hvordan går det egentlig med
skolestreikerene?
- Ungdomsengasjementet er så utrolig sårbart, sier Therese. – Det krever
selvtillit å ha tro på at det du gjør er
nyttig. Det å skulle bygge opp denne
selvtilliten i andre når man sitter på
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Profil

«Vi har samlet lister
med over 4000
personer som har sagt
at saken i Repparfjord
er så viktig for dem at
de er villig til å bryte
loven for å stanse
utbyggingen, om det

hver sin side av landet, det er veldig
vanskelig.
Therese valgtes til leder i Natur og
Ungdom (NU) rett før pandemien
brøt ut. De planlagte streikene i fjor
ble raskt digitale som resten av landet, og hun fikk plutselig oppgaven i å
lede en av Norges største ungdomsorganisasjoner fra hjemmekontor.
- Det har vært mye opp og ned det
siste året. Vi gjør jo mye kult på nett,
men det som holder oss i gang og gjør
oss synlige er jo de gangene vi har
store aksjoner og markeringer.
Men hun er ikke pessimistisk på
vegne av bevegelsen av den grunn:
- Vi har fremdeles bildene fra
skolestreikene. Det sitter i toppen av
bevisstheten til folk at det engasjementet fins. Jeg tror ikke det forsvinner. Vi har vist at vi vil det her, sier
hun, og legger til:
- Skolestreikene kom jo fordi man
fant en måte å være enda mer kompromissløs enn tidligere. Vi trenger

kommer til det.»
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ikke sette oss inn i alle sakene, trenger ikke ha alle løsningene. Vi kan
bare si dette er ikke godt nok. Det har
vi ikke turt gjøre før, vi var redde for å
skremme bort folk.

Kamp for en forutsigbar framtid
Kampen for et klima og miljø alltid
vært en kamp for en forutsigbar framtid, mener Therese.
- Man trenger ikke egentlig bry
seg om natur eller klima for å være
miljøverner i dag. Det er ikke egentlig
fordi jeg er så utrolig glad i naturen
at jeg gidder bruke tida mi på det her.
Det er kanskje litt rart å si, men jeg
syns det er viktig å få fram, sier hun,
og utdyper:
- Det handler i større og større grad
om forutsigbarhet. Og det motsatte
av forutsigbarhet er klimaendringer.
Hun vokste opp i Lofoten og
Tromsø, og kom inn i miljøbevegelsen igjennom kampen for et oljefritt
Lofoten, Vesterålen og Senja. Lang-

Foto Natur og Ungdom

Skole-
streikerenes
krav

Natur- og miljø
engasjerte
aktivister står
nærmest i kø for
å delta i "slaget
om Repparfjord"
ifølge Natur og
Ungdom.

Kutte

55

prosent av
norske utslipp
innen 2030.

Ingen nye letelisenser
til olje og gass.

Vis internasjonal
solidaritet for
klimastreikere: Norge
må gi

65

milliarder i
klimafinansiering
årlig – og ingen
klimastreikere må
bli forfulgt av sine
myndigheter.
delliqu unditis
quatur, que vel
imo ea commole
ssumque veniani
musdae qui quid
ent lit et volorro
consequiatur.
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Stans tapet av
naturmangfoldet.
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Profil

«Alle partiene er nødt
til å ha en plan for tida vi skal

siktige arbeidsplasser i Nord-Norge
har vært hennes kampsak.
Det er jo en sammenheng mellom fiskeripolitikk, alt som påvirker
muligheten til å leve av ressursene i
havet og ha langsiktige arbeidsplasser, sier hun.
Og NU-lederen er tydelig på at
denne langsiktige samfunnsplanleggingen henger tett sammen med
skolestreikbevegelsen.
- Det som trigga at det ble så
enormt var at man sa rett ut at vi har
rett på og krever en levelig framtid.
For det er jo det dette handler om.
Da blir ikke klimaet et mål i seg selv
– det blir et spørsmål om hva som gir
oss en god framtid. Da vi sa det, fikk
vi med oss mange flere enn før, sier
hun, og legger til:
- Vi i miljøbevegelsen må bli
flinkere til å snakke om at dette er et
samfunnsspørsmål. Vi må ta eierskap
til arbeidsplassargumentet, heller
enn at det blir et argument mot oss.

Triggerpunkter i valget
I høst skal 238 900 unge stemme ved
et stortingsvalg for første gang, viser
tall fra SSB. Therese tror at hvorvidt
skolestreikenes krav blir tatt på alvor
eller ikke kommer til å trigge hva som
blir krysset av på stemmesedlene.
- Kommer man til å sette noen som
helst grense for olje? Vil man ha noen
som helst begrensning på flytrafikken? spør hun.
Therese er sikker på at NU og
skolestreikbevegelsen har lyktes i å
rette mye av sinnet dit det skal – mot
de som sitter med makta. Selv om
det hender at de får telefoner fra
bekymra foreldre med klimastressa
barn.
- Jeg syns det er kjempeviktig at
ungdom drar hjem fra streik eller
aksjoner og tenker at nå har vi store
forventninger til politikere, heller
enn at nå er jeg stressa over hva som
forventes av seg selv, sier hun.
- Når partiene nå har hatt sine
årsmøter kan vi se svart på hvitt om
de tør å sette grensene for det vi vet
er nødvendig. Og det er jo allerede
veldig tydelig at noen partier ikke
gjør det. Når vi har partiprogrammene ferdige må vi se de opp mot
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skolestreikernes krav, det tror jeg er
det som skal til for å få en ny bølge.

Krever omstillingsplan
- Vi i NU har bytta litt fokus, forklarer
Therese.
Fra å tidligere for det meste snakke
om å holde seg unna sårbare områder, roper de nå høyest om å kutte
olje.
- Vi har ikke blitt hørt på det de
siste tjue åra. Nå er oljeproduksjonen
så høy uten noen plan for reduksjon.
Da er det ikke nok å beskytte sårbare
områder lengre, fortsetter hun.
Deres nye hovedkrav er en omstillingsplan. For en trygg framtid, og en
stabil økonomi. Som mangeårig aktivist i miljø, klima og naturkampen
syns hun det føles rart at spørsmålet
om en trygg økonomi føles mer pressende enn økosystemer og klima.
- Jeg føler virkelig ikke en omstillingsplan er mye å be om, sier hun, og
legger til:
- Alle partiene er nødt til å ha en
plan for tida vi skal greie oss uten
olje og gass, men det er overraskende
vanskelig å få igjennom den tanken.
Det ser vi jo gang på gang - at tanken
er at hvis noen vil kjøpe olja så selger
vi olja. Og det er veldig skummelt for
oss som ønsker oss arbeidsplasser i
framtida.

Fire tusen vil bryte loven i den
«nye Alta-saken»
Det var bare så vidt Therese hadde
tid til å møte meg denne vårmorgenen i parken. Kort tid før fikk NU
beskjed om at gruveselskapet Nussir
varsler byggestart for den planlagte
kobbergruva ved Repparfjord i Hammerfest i løpet av sommeren.
Selskapet har fått tillatelse til å
dumpe 40 millioner tonn gruveavfall
i fjorden. Gruveavfall bestående av
blant annet kobber, krom, nikkel og
andre tungmetaller, ifølge avisa E24.
- Dette er en sak vi har jobba
mot kjempelenge, sier Therese, og
forklarer:
- Det handler om sirkulær økonomi. Er det en framtid i å kaste
ressurser på fjorden og ikke utnytte
det vi tar ut av naturen? Og økosystemene i havet og matproduksjon. Vil
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greie oss uten olje og gass, men
det er overraskende vanskelig å
få igjennom den tanken.»

laksebestander og kystfiske bestå? Og
på toppen av dette kommer arealinngrep i reindriftsområdet.
- Dette går inn på så mange ting vi
i NU jobber med, som gjør det til en
veldig personlig sak for mange av oss.
Det er en test på om vi går i riktig retning eller ikke, oppsummerer hun.
Repparfjord-saken har av mange
blitt omtalt som den nye Alta-saken.
Konflikten mot storskala vannkraftutbygging i Finnmark drevet av samiskeog miljøinteresser, som førte til store
aksjoner.
- Vi har samlet lister med over
4000 personer som har sagt at saken i
Repparfjord er så viktig for dem at de
er villig til å bryte loven for å stanse
utbyggingen, om det kommer til det,
sier Therese, og legger til:
- I løpet av sommeren kan de finne
på å sette spaden i jorda, og da bør
vi være til stede hele sommeren. Det
er et poeng i seg selv å vise at det er
folk i hele Norge som vil være der og
passe på at det ikke skjer. Vi fokuserer
på å være til stede. Så er det opp til
enkeltpersoner, hvis det kommer en
gravemaskin, hva de gjør da.

Foto Erik M. Sundt

Therese er sikker
på at NU og
skolestreikbeveg
elsen har lyktes i
å rette mye av sin
net dit det skal –
mot de som sitter
med makta.
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Profil

I riktig retning
Før vi går for å fortsette dagen på hvert
vårt hjemmekontor, spør jeg Therese
hva hennes drømmer er for framtida.
Hvor er vi 2040?
- Jeg er så enormt takknemlig for at
så mye av det vi jobber for faktisk gjør
livet bedre, heller enn motsatt, sier
hun.
- Jeg tror vi får et mye bedre samfunn. At landet skal være mye mer
tilgjengelig med kollektivtransport,
at det er lettere å bare låne alt man
trenger til enhver tid heller enn å eie
alt- alle med egne biler og egen hytte.
Jeg tror vi går i den retninga. Og at vi
har satt inn giret på arbeidsplasser som
holder seg til naturens tålegrenser. I
tillegg til at debatten på vei dit ikke blir
vond, men har respekt for arbeidere
når vi skal i en klimavennlig retning.
Hun legger til: -Og at vi har satt inn
giret på arbeidsplasser som holder seg
til naturens tålegrenser. Og at debatten på vei dit ikke blir vond, men har
respekt for arbeidere når vi skal i en
klimavennlig retning.

«Vi har lyktes i å rette
sinnet dit det skal – mot de
som sitter med makta.»

Bla om og se hva som
ligger bak nyheten
Røros Yoghurt Blåbær.
Prøv vår nye økologiske yoghurt med blåbær.
En populær og familievennlig smak. Den er selvfølgelig laget på norsk melk, med ordentlige blåbær.
Naturlig, søt og full av naturens egne smaker.
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Aktiv kvardag?

Optima pH4

tek vare på huda di!
• gjer at huda tåler hyppig vask utan å tørke ut
• inneheld mjukgjerande ingrediensar
Kombiner pH 4 Hudvask pluss med
pH 4 Hudpleie pluss/Hudbalsam
for best effekt. Påfør etter vask
eller ved behov.
Utan parfyme. Låg pH.
Optima Produkter AS
5600 Norheimsund, Tlf. 56 56 46 10

Scan for
meir
produktinfo

www.optima-ph.no

Lokalprodusert
i Hardanger

Det har aldri
vært enklere
å bli
Det
harlurt
aldri
vært enklere
å bli lurt

Hvem stoler du på innen ditt fag eller
interessefelt? Hvem lytter du til i krisetid?
Dette magasinet som du leser nå vil,
som medlem av Fagpressen, gi deg
grundig, uavhengig journalistikk laget av
en redaksjon med kompetanse og
Hvem stoler du på innen ditt fag eller
tid til å gå i dybden innen ditt fag eller
interessefelt? Hvem lytter du til i krisetid?
interessefelt. Dette er grunnen til at våre
Dette magasinet som du leser nå vil,
medlemmer ofte siteres av andre medier,
som medlem av Fagpressen, gi deg
og du kan stole fullt og helt på det du leser.
grundig, uavhengig journalistikk laget av
en redaksjon med kompetanse og
Er du god til å skille sant fra usant?
tid tilTest
å gådeg
i dybden
innen
ditt fag
selv og
les mer
på eller
interessefelt.
Dette er grunnen til at våre
fagpressen.no/fakta
medlemmer ofte siteres av andre medier,
og du kan stole fullt og helt på det du leser.
Er du god til å skille sant fra usant?
Test deg selv og les mer på
fagpressen.no/fakta
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Klimadugnad

Tekst
Nini Hæggernes
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Det er mange enkle grep du kan ta som
vil gjøre hverdagen din litt grønnere.
Hvorfor ikke bli med på Framtiden
i våre henders klimadugnad. Her er
noen av våre tips om hva du kan gjøre.
ENERGISPARING I HJEMMET
KJØPESTOPP

Å ta seg et
kjøpestopp er et
stort steg i den
retningen, hvor du
i en gitt periode,
eller alltid, bare
kjøper det du
absolutt trenger.
Du lager reglene
selv. Hvor lenge
skal kjøpestoppet
vare? Skal det
gjelde hele
familien eller bare
deg? Har du lov å
kjøpe hobbyutstyr
som for eksempel
garn i perioden?
For noen kan
det være lettere
hvis man får med
seg med noen
på kjøpestopp,
familiemedlemmer
eller venner.

Skru ned varmen om natten og slå den
gjerne helt av i rom som ikke er i bruk.
Ideell innetemperatur i bruksrom
er ca. 20 grader, men temperaturen
bør ikke gå mye under 16 grader,
da vil det kreve mye energi å oppnå
komfortabel temperatur igjen.
Andre gode tiltak er etter-isolering,
tettelister rundt vinduer og dører,
energieffektive hvite- og brunevarer,
unngå at apparater står på standby
og få på plass klimavennlige
løsninger som varmepumpe eller
solenergi. Sjekk enova.no for flere
energisparingstips. Her kan du også
søke om støtte til enkelte energitiltak.

KLIMAVENNLIG MAT
Kast mindre mat. Det ble kastet
minimum 417 000 tonn spiselig mat i
Norge i 2019. Dette tilsvarer ca. 78 kg
per innbygger per år, ifølge Matvett.
Ha ukentlige restedager, rydd i skap og
kjøleskap en gang i måneden så du ser
hva du har og hva som må spises opp.
Lag handlelister og handle en dag i uken.
Spise mindre kjøtt. Belgvekster,
kornvarer og grønnsaker er i
hovedsak mer klimavennlig enn
animalske produkter. Storfekjøtt er
klimaverstingen. Men husk at det ikke
bare er klimagassutslipp som avgjør
om maten er bærekraftig. Vannforbruk,
arealbruk og forurensning teller også. På
vår nettside framtiden.no finner du en
tabell over hvilke matvarer som er best
for miljøet.
Dyrk litt mat selv. Du trenger ikke
nødvendigvis en stor hage for å kunne
dyrke litt mat. En balkong, noen
blomsterpotter eller et stuevindu kan
brukes til å dyrke kortreiste urter,
grønnsaker og bærbusker. Har du hage?
Ja da kan du kanskje forvandle noe av
plenen til litt mer nyttig matproduksjon.

Foto Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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REISE- OG KULTUR
OPPLEVELSER
Grønn norgesferie

Sjekk visitnorway.no for en
kortreist Norgesferie. Her
finner du også egne tips til
en mer bærekraftig og grønn
ferie.

Kulturopplevelser
verden over

Google Arts & Culture har
inngått avtale med over
2500 av verdens mest kjente
gallerier og museum, for å
tilby virtuelle omvisninger
og online utstillinger.
Sjekk artsandculture.
google.com for en heftig
kulturopplevelse fra
sofakroken.

Xxxxxxx

Batteriet vil før eller
siden bli utslitt og det
kan bli skadet. Da er
det smart å sjekke før
du kjøper elsykkel,
hva et nytt batteri vil
koste. For det kan
i verste fall koste
mange tusen kroner.

Se hvordan
Se hvordan
de forskjellige
de forskjellige
produktene
produktene
blir blir
til til

MER KLIMAVENNLIG TRANSPORT
Men hva med de kortere
turene i hverdagen?
Å gå og sykle mer er
ikke bare bra for klima
og miljø. Det gir gode
helseeffekter. Norske
helsemyndigheter
anbefaler minst en halv
times aktivitet daglig for
å opprettholde en god
helse. Da kan det å gå til
butikken eller å sykle til
jobb være

akkurat det du trenger.
En elsykkel kan være
løsningen for deg som
trenger et ekstra puff til
å sykle. På elbil.no finner
du tips til hva du bør se
etter og hvordan du bør
vedlikeholde en elsykkel.
PS: Sjekk din kommune
om de låner ut transport
sykler eller elsykler. Da
kan du også teste før du
eventuelt kjøper.

Kilder: Miljødirektoratet, Statistisk sentralbyrå, Forbrukerrådet, Matvett

Illustrasjon: Cicero

Samkjøring eller bildeling
kan være løsningen for
deg som ikke trenger bil
så ofte. Nabobil.no er en
landsdekkende ordning
for bildeling, mens du
med appen Samme
vei kan finne samkjøring
i hele landet. Der fin
nes også flere lokale
tilbud på bilddeling og
samkjøring, og grupper
for det på sosiale medier.

Foto: Marius Rua

Foto: Marius Rua

TIPS: Sjekk hva
batteriet til
elsykkelen koster

HørHør
om historien
om historien
og fremgangsmåten
og fremgangsmåten

Bli med
Bli med
på aktiviteter
på aktiviteter

GJENBRUK

ZEROWASTE

Prøv å bruk ting som
skaper minst mulig avfall.
Engangsprodukter er et
godt eksempel på ting som
skaper mye unødvendig
avfall, krever ressurser å
produsere og energi for
å fraktes og resirkuleres.
Mange engangsprodukter
kan enkelt erstattes
med produkter som kan
brukes mange ganger.
Engangsbarberhøvler,
rensekluter, bomullpads,
brødposer og hygiene
produkter er eksempler
på det. Gjør det til
en vane å styre unna
engangsprodukter.

Gjenbruk det du allerede har. Møbler og
tekstiler kan redesignes og materialer kan
brukes til noe annet. Brukte ting kan du skaffe
deg på steder som Finn og Tise, eller hos de
utallige bruktbutikkene rundt i landet.

Byttefest

Inviter venner eller familie til en tema
basert byttefest. Det kan skje både fysisk
og digitalt, feks ved å opprette en lukket
gruppe på Facebook. Velg tema som bøker,
sportsutstyr, barneting, klær eller plantesaker, så blir det mer oversiktlig.

Garasjesalg

Smak
Smak
på produktene
på produktene

Nye
Nye
opplevelser
opplevelser
påpå
Rørosmeieriet.
Rørosmeieriet.
GodGod
mat mat
er eneropplevelse
en opplevelse
på mange
på mange
måter.
måter.
Nå kan
Nå kan
du besøke
du besøke
Rørosmeieriet
Rørosmeieriet
og se,
ogprøve,
se, prøve,
lyttelytte
og smake
og smake
hvordan
hvordan
produktene
produktene
vårevåre
blir til
bliri takt
til i takt
medmed
naturen.
naturen.
Les mer
Les mer
om hva
om hva
du kan
du kan
oppleve
oppleve
på rorosmeieriet.no
på rorosmeieriet.no

Ta en opprydding og arranger salg fra hage
eller garasje gjennom sommeren. Et praktisk
fenomen som er ganske vanlig i land som USA.
Markedsfør arrangement i sosiale medier,
legg ved noen bilder av det du selger og inviter
gjerne hele nabolaget til å ha garasjesalg.
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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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Et matnyttig
bi-drag
Det er zzzummen som teller når vi skal spise
godt og bærekraftig. Og nå er 2, 5 milliarder norske
bier klare for å lage det beste alternativet til sukker.
Ja, du leste riktig antall, og det er nok
ikke mye feil i opptellingen. Honningcentralen, samvirket som samler
norske birøktere, skryter gjerne av
at de er Norges største arbeidsplass,
med rundt 2 500 000 000 ansatte
som virkelig står på.
De er allerede i gang med årets produksjon!
Vi som svermer for sunn og riktig
mat kan bare se det for for oss, den
yrende aktiviteten som akkurat nå utspiller seg i bikubene rundt i landet:
Da våren såvidt titter fram i slutten
av mars våkner de så smått av vinterdvalen, sikkert litt forvirret. Men
når aprildagene byr på lekende sollys
mellom vårsprett trærne, da dukker
den rare skikkelsen med heldekkende hvite klær og hatt med netting
opp. Birøkteren tar en vårrengjøring,
og da er de bevingede småttingene
ikke sene.
De har nok å gjøre, for å si det
mildt. Gjennom mai måned står alt
som er av blomstrende vekster, fra en
liten løvetann til et storvokst frukttre,
i kø for å få deres oppmerksomhet og
støtte.

dringsverdig at de bidrar sterkt til
biologisk mangfold, i en ellers truende tid for mange arter!)
• Honning, det vi mennesker har
elsket i flere tusen år, er virkelig et
rent naturprodukt. Biene flakser
rundt og samler nektar fra blomstene, som de så tilsetter enzymer
fra seg selv og lagrer i vokstavler
hjemme i bikuben, der den tørker
og blir honning.
• Her i Norge spiser vi nå i snitt 500
gram honning i året. For å skaffe
den beskjedne mengden henter biene nektar fra omtrent 10 millioner
blomster! Det krever rundt 30 000
lange og utforskende flyvninger for
en enkelt bie, opptil tre kilometer
fra kuben.

Et rent naturprodukt

Mangfold av honning

• Biene er jo helt avgjørende for
planters slektsgang, gjennom det
vi kaller pollinering, som altså er
befruktende bestøvning. (Og det
gjør ikke innsatsen mindre beun-

Du trodde kanskje at honning smaker
honning? Da har jeg et bi-drag til
opplysning:)
Det finnes en lang rekke typer
honning, med ulik farge, variert

Framtiden i våre hender

Vi bevisste forbrukere kan takke for
innsatsen med virkelig å nyte honningen i stedet for sukker, siden den
faktisk er søtere. I flere europeiske
land spiser folk nå rundt fire ganger
så mye som oss, og i østligere strøk er
det helt utenkelig ikke å ha flere typer
honning i standard kjøkkenberedskap.

2,5 milliarder
"norske" bier
er klar til å
gi oss et av
verdens eldste
naturprodukter
- honning.

«Honning, det vi mennesker
har elsket i flere tusen år, er
virkelig et rent naturprodukt.»

konsistens og et vell av smaksnyanser. Grovt sett skiller vi mellom to
hovedtyper honning:
•S
 ortshonning, fra bier som har bodd
med stort sett én type blomster
rundt seg. For å kalle honningen
deres sortshonning må minst 55
prosent av plantene de har samlet
nektar fra være av samme sort.
•S
 tedshonning, som er betegnelsen
på honning fra bier knyttet til et
bestemt sted, da gjerne med ulike
blomster i nærheten.
Vit også at honning er helt utrolig holdbart. Den skal bare stå på
benken og kose seg, uten kjøling eller
noe. Her blir det lite matsvinn! (På et
jordbruksmuseum i Egypt har de to
krukker temmelig brukbar honning
datert 1400 år tilbake i tid!)
Mens våre hjemlige bier nå jobber
fletta av seg for å lage årets honning

Yngve Ekern er
en av Norges
ledende
matskribenter.
Du møter ham
i hver utgave
av Framtiden
i våre henders
medlemsmagasin
med nye inspi
rerende tips og
oppskrifter.

Foto: Klaas De Gelder

Foto: Privat

skal vi ennå bruke fjorårets sødme,
altså de fine boksene med Nyt
Norge-merke i butikkhyllene, som
er blandingshonning. Men vi som
uansett liker sesong og variasjon kan
glede oss!
Heldigvis er det blitt sånn de
siste årene at stadig flere birøktere
tilbyr lokale varianter levert direkte
til forbruker. Det er bare å sjekke
Facebook, folkens. Det er en handel
vi etterhvert er mange som synes er
både søt og meningsfull.
Litt mer skryt av rett og riktig i
matveien? Jada: I bienes verden er
andelen kvinner i ledelsen hele 100
prosent. Det er hun-biene som styrer
butikken.

Framtiden i våre hender 02/2021
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Foto: Yngve Ekern

Honninggrillet ost
En favoritt blant mine gjester! Dugende som forrett, som
tilbehør eller som avslutning på et herlig måltid.
noen tykke skiver norsk ost
av chevre-type
4 ss grovhakkede pistasjnøtter
4 ss honning
1 ss balsamicoeddik
masse frisk timian

Fordel skivene på fire små tallerkener og
trykk pistasjnøttene litt ned i oversiden av os
tene. Stek dem under grillelement på middels
spiker til de blir myke og lett brunede. Pass
på at de ikke får for mye varme og svir seg el
ler renner ut.
Varm opp honning og balsamico i en liten
kjele og fordel på ostene. Server med masse
timian.

Foto: Yngve Ekern

Gulrot med honning og kanel
Det er så godt å steke gulrot langsomt, og karamellisere dem med
honning og et hint kanel.
4 middels store gulrøtter, skåret i
stykker på en halvfinger
litt olje i stekepanne, pluss litt smør
1 ss honning
1/2 ts malt kanel
litt finhakket persille,
eller annet urte-grønt

Foto: Yngve Ekern

Stek gulrotbitene langsomt i olje på mid
dels varme. Ha i smør når de virker møre,
og pluss på med honning og kanel.
Skru opp varmen et hakk og og ha i per
sille. Dette må skje under konstant omrø
ring.

Poteter med honning- og
sennepsdressing
Hvis du ikke har i basilikum holder dressingen seg lenge i kjøleskap.
Pisk sammen like deler sennep, hon
ning og sitronsaft, med tilsammen
litt mer av en nøytral olje, i den rek
kefølgen.

Bland inn litt finhakket rødløk og basilikum,
smak til med litt salt og pepper.
Fordel over nykokte poteter.
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Les mer om vårt utvalg av
økologiske varer på:
www.frielefoods.no

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

o
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

Har du
du ennå
ennå ikke
ikke prøvd
prøvd
Har
www.almgardiskrem.no
den beste
beste kaffen
kaffen du
du har
har smakt?
smakt?
den

Mer enn
enn 20
20 sorter
sorter øko-logisk
øko-logisk kaffe
kaffe og
og espresso, også
også
Mer
Mer
enn 20Stort
sorterutvalg
øko-logisk
kaffe ogte.espresso,
espresso, også
koffeinfrie.
av økologisk
økologisk
koffeinfrie.
koffeinfrie. Stort
Stort utvalg
utvalg av
av økologisk te.
te.
Stavanger Kaffebrenneri
Kaffebrenneri tilbyr kaffe
kaffe av håndverksmessig
håndverksmessig
Stavanger
Stavanger Kaffebrenneri tilbyr
tilbyr kaffe av
av håndverksmessig

Harnybrent
du ennå
ikke fra
prøvd
standard –– fersk,
fersk,
kaffe på
på bønner
bønner
fra
helt spesielle
spesielle
standard
kaffe
Har du ennå ikke prøvd
standard
fersk, nybrent
kaffe
på bønner
fra helt
heltlangsom
spesielle
områder ii–verden.
verden.
Vibeste
foredler
bønnene
gjennom
dennybrent
kaffen
du
har
smakt?
områder
Vi
bønnene
gjennom
langsom
områder
ipå
verden.
Vi foredler
foredlerfor
bønnene
gjennom
langsom
brenning
små brennere
brennere
å la
la smak
smak
og aroma
aroma
komme
den beste kaffen du har
smakt?
brenning
på
små
for
å
og
komme
brenning
til sin rett.på små brennere for å la smak og aroma komme
til
til sin
sin rett.
rett.

Økologisk hudpleie

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
20enn
sorter
øko-logisk
espresso,
også
Karbon-nøytral
bedrift
siden
2009
Karbon-nøytral
bedrift
siden
2009utvalgog
ogsåStort
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

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

www.reinhudpleie.no

HANDEL I RIKTIG RETNING

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

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.
Ønsker
du
å
bli
forhandler?
Ønsker
du
Ønsker
du åå bli
bli forhandler?
forhandler?
Send en
en
melding
til 2009
post@stavangerkaffebrenneri.no
NETTBUTIKK: www.stavangerkaffebrenn
Send
melding
til
Karbon-nøytral
bedrift
siden
VELBEVARE.NO
Send en
melding
til post@stavangerkaffebrenneri.no
post@stavangerkaffebrenneri.no

- 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

STØRST

PÅ ØKOLOGISK

HONNING

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

- fortides korn er fremtidens mat
www.spesialkorn.no

rådgjevar

birøktar

økobonde

småbrukar bakar gründer osteprodusent
lærar

gartnar

avløysar

matskribent

er noko av det tidlegare elevar jobbar som i dag. Les meir på
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R e i n
Økologisk hudpleie

•

Foto: Fjordmoods Photography

NO-012-014

Prøv Optima pH 4

Bryllup
Firmafest

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

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

Biod

Tørr hud, kløe og hudplager?

pH4 -gir hud i balanse

www.reinhudpleie.no

sjh.no

A
Stange,

Framtiden i våre hender

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

med kode FIVH21

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
sunne sjokolade av
økologiske og fairtrade
kakaoprodukter.
HANDEL I RIKTIG RETNING

Uten
sukker.
KLÆR TIL KVINNER
& BARN,
LEKER &
TILBEHØR. KONGSVEIEN
104familien.
I OSLO.
For hele
VELBEVARE.NO

www.vossabia.no
w OPTIMA
w wLes
. r e i mer
n hPRODUKTER
u d om
p l e i eoss
. n o på
AS

okosjokolade.no
- med god samvittighet

Tørr hud?
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- Sprekker, kløe, skrubbsår og
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Utsyn

Når
kommer de
flygende
bilene?
Det er umulig å vite, men selvkjørende
biler kan komme ganske snart.

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.
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Teknologiprofetene lover stadig nye,
spennende løsninger. Noen handler
om opplevde problemer, som køer
eller forurensning. Andre skal løse
problemer vi ikke en gang vet at vi
har. Felles for mange av dem er at de
handler om vilt uforutsigbare prosesser, og at andelen riv, ruskende gale
spådommer, er enorm.

Solceller og smarte telefoner
Noen ganger er prognosemakerne
altfor konservative. Modellene deres
klarer ikke forutsi disrupsjon, altså
endringer som skjer så raskt at de forrykker balansen i hele markeder. Et
eksempel på dette er Det internasjonale energibyråets (IEA) spådommer
om solenergi.
I år 2000 anslo de at verden i
2020 ville ha 18 gigawatt solenergi til
sammen i 2020. Allerede i 2007 ble
18 gigawatt solenergi installert, på
ett år. I 2021 er solenergi den billigste
nye energiformen mange steder i
verden, og mer enn 100 nye gigawatt
installeres årlig. IEA-analytikernes
modeller var inntil nylig så tungt forankret i fossil energi at de ikke klarte
å forutsi konsekvensene av stadige,
små teknologiforbedringer i produksjonen, kinesisk investeringsvilje,
tysk energipolitikk og en verden som
generelt prøver å avvenne seg med
fossil energi.

Det var heller ikke mange som
klarte å forutsi hvor raskt smarttelefonene skulle dominere. Andre
hadde forsøkt seg tidligere, men
Apples lansering av iPhone i 2007
regnes som startskuddet. På knapt
ti år erstattet iPhone og konkurrentene det meste som fantes av digitale
kameraer, kalkulatorer, vekkerklokker, diktafoner, mp3-spillere (evt
discman eller walkman, avhengig av
hvor gammel du er), bærbare radioer,
syvende sans, og GPS-systemer,
for å nevne noe. I tillegg har disse
dingsene endret radikalt hvordan
folk kommuniserer, og vært en viktig
faktor i veksten av sosiale medier.

Men hva med de
flygende bilene?
Spådommene om flygende biler har i
mindre grad slått til. De første seriøse
forsøkene på å få det til ble gjennomført i 1917. Men utenfor science
fiction-litteraturen, Donald og Harry
Potter, har det ikke blitt så mye av. Nå
er imidlertid spådommene på full fart
inn igjen, og doninger som ser ut som
litt store leketøysdroner, blir testet ut
for allmenn trafikk. En normalt seriøs
prognosemaker som Boston Consulting Group (BCG) mener at selv om
teknologien ikke er helt klar ennå, er
det «bred konsensus om at et marked
for [flygende biler] vil tre fram det

Framtiden i våre hender

neste tiåret». Om det blir et leketøy
for de rike eller noe for et bredere
marked, er vanskeligere å si. BCGs
anslag for størrelsen på markedet
varierer mellom 10.000 og 60 millioner. Eller som vanlige folk ville sagt:
Vi aner ikke hvordan dette vil gå.
Selvkjørende kjøretøy er mer
jordnært, og ikke bare i bokstavelig forstand. Teknologien er ganske
moden, etter at teknologigiganter
som Tesla og Google har utviklet
og testet i over et tiår. Som vanlig i
denne bransjen, har de opprinnelige
tidsplanene sprukket. Elon Musk
påsto for noen år siden at man i 2019
ville kunne sette seg inn i en Tesla
i San Fransisco og be den kjøre deg
til New York. Det kan du ikke i 2021
heller. Men hvis du er innom Phoenix
i Arizona kan du visstnok nå bestille
deg en tur med Googles førerløse
taxi Waymo One. Mer tilgjengelig for
leserne: Både i Oslo, Bærum, Kongsberg og Forus har det vært gjort
forsøk med selvkjørende busser, og
våren 2021 står Ski utenfor Oslo for
tur. Det er fortsatt snakk om testing,
og det finnes en sjåfør om bord som
kan overta.
Hvor fort selvkjøring blir utbredt
avhenger av en rekke faktorer, og
det er veldig vanskelig å si hvor fort
det kan gå. Med høy andel teslaer og
andre biler som er en programvareoppdatering unna å være klare for
selvkjøring, har Norge forutsetninger
for å være tidlig ute. Om endringen
vil skje like raskt som med smarttelefonene, er det avgjørende at folk flest
umiddelbart ser gevinstene og velger
å ta dem i bruk. Men det er også et
spørsmål om hva slags selvkjørende
kjøretøy vi vil ha.

Selvkjøring i byene:
Buss, taxi eller bil?
Ruter har et omfattende testprogram for selvkjørende busser i og
rundt Oslo. De fikk også i 2019 gjort
et omfattende analysearbeid om
hvordan teknologi og marked kunne
utvikle seg. Da fant de ikke bare ut at
teknologien er ganske klar og at det
er teknisk mulig å slippe løs selvkjø-

Foto ARTPUPPY

Arciumquas
dolessim quias
nosaecaeceat ente
volor re volenis nis
auat maione nam
dorelim ipid.

«Selv om teknologien ikke er helt
klar ennå, er det «bred konsensus
om at et marked for [flygende
biler] vil tre fram det neste tiåret».

ringen ganske snart i Norge. Men
kanskje mest interessant: Det er helt
avgjørende forskjeller for samfunnet
hvordan dette gjøres.
Ruters «Oslo-studie» viser hvordan selvkjøringsteknologien kan
innebære enorme fordeler, både for
samfunnet og hver enkelt av oss. I
dag står biler ubrukt det aller meste
av tiden, noe som innebærer enorm
sløsing med ressurser. Forutsatt at
selvkjøring kombineres med deling,
vil selvkjørende kjøretøy kunne være
i drift det meste av tiden. Dermed
kan trengs langt færre kjøretøy enn
i dag. Det igjen gjør at vi kan spare
masse plass som i dag brukes av
parkerte biler, noe som særlig er en
utfordring i byene. Dette innebærer
også reduserte kostnader, fordi kostnadene til kjøp og vedlikehold av en
bil, kan deles på flere. I tillegg kjører
selvkjørende biler aldri i fylla, de
følger alltid trafikkreglene og krasjer
så godt som aldri.
Men disse gevinstene kan også
innebære at bilkjøring blir langt
billigere per kilometer enn i dag, og
samtidig mer praktisk for den enkelte
fordi man slipper å bekymre seg for
parkering samtidig som man blir
kjørt dør til dør. Det er ikke bare taxinæringen som kan skjelve i buksene
av dette; også kollektivtrafikk kan
bli utkonkurrert. Hvis prisen er den

samme og du har valget mellom å
bli plukket opp utenfor din egen dør
og kjørt helt fram dit du skal, eller å
gå fem minutter for å vente på en Tbane, trikk eller buss som kanskje er
litt forsinket, skal du være veldig glad
i kollektivtrafikk for å velge vekk det
mest praktiske alternativet. En konsekvens av dette kan være at mange
flere velger bort kollektivtrafikk og
heller kjører alene i selvkjørende
biler. Det vil kunne gi en dobling i
antallet kjørte kilometer, og veinettet
vil bryte sammen.

Boston Consulting Group (BCG)

Færre veier?
Men det finnes andre scenarier også:
Ett av dem innebærer at det først
og fremst er private bilturer som
blir erstattet av selvkjørende biler,
men også at bilene plukker opp folk
som skal ca. samme sted underveis.
Dermed blir det flere mennesker i
hver bil, og man kan redusere antallet kjørte kilometer totalt. Siden
selvkjørende biler også kan kjøre
tettere og utnytte veiene bedre enn
biler med sjåfør, kan dette scenariet
faktisk redusere behovet for veikapasitet ganske betydelig, særlig rundt
de store byene. Forutsetningen er at
også kollektivsystemet henger med i
utviklingen, og at særlig busser også
blir selvkjørende og mer fleksible.
Trolig snakker vi da om flere og

Framtiden i våre hender 02/2021

mindre busser enn i dag, som kjører
oftere og i et mer finmasket rutenett
slik at de kan dekker flere behov på
en bedre måte.
Det er nok en fordel at vi i Norge
har offentlig eide kollektivselskaper
som er på ballen i denne utviklingen,
mens det i USA er selvopptatte teknologiselskaper som er i førersetet.
Dermed kan du kjøre selvkjørende
Google-taxi i Phoenix, eller selvkjørende Ruter-buss i Oslo.
Hvilken framtid vi får for de selvkjørende bilene er i stor grad et politisk spørsmål. Dersom disse doningene både skal løse trafikkutfordringer i
byene og gi folk bedre mobilitet, er vi
avhengige av gode reguleringer, som
hindrer at alle gevinstene blir tatt ut
i form av selvkjørende, billige privattaxier. Ellers får vi bare selvkjørende
selvkjørende trafikkkaos, der den
eneste fordelen er at vi slipper å navigere bilen selv gjennom køen.
KILDER: IEAs siste analyse av solenergi,
BCGs analyse om flygende biler og
Oslostudien om selvkjørende transport.
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Stifinner

Superb
øy for
biofile

Sicilia, Santorini, Mallorca – jo, da, men
min favorittøy ligger nærmere. Bare få
ferge-minutter fra Aker brygge i Oslo.

Å være rik – hva er det? Ordboken forklarer: Det er å ha en stor
og variert mengde av noe, en
overflod. Min øy er rik. En av de
rikeste, ikke bare i Norge.

«En plante i
nattlysslekta
oppfatter lyden av
en summende bie
og svarer med å
lage søtere nektar.
Sånt øker min

En lørdag i april,
sønnavind,
drypp fra trærne
Foto Inge Knoff

Hule, nasale rop fra en fugleflokk
duvende på småbølger få meter
fra land: «A–h–oa–u–h–o». Med
kikkerten skjelner jeg fargene
i ærfugl-hannens fjærdrakt. I
nakken en flekk med en snodig
konditor-aktig grønnfarge. Hva
har evolusjonen ment med den?
Lider jeg, en fuglekikker-mann,
av planteblindhet? Biologen
Anne Sverdrup-Thygeson mener
vi mennesker gjør det. Vi har
en manglende evne til å se våre
klorofyll-fylte, fjerne slektninger.
Det gjaldt meg. Min naturgreie
var lenge kun fjær, vinger og nebb,
i liten grad arr, griffel og pollenknapp. Nå kikker jeg også på
busker og blomster.
(Har du lest Sverdrup-Thygesons bok «På naturens skuldre.
Hvordan ti millioner arter redder
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nysgjerrighet for
planteriket.»

livet ditt»? Den er rik. Den inneholder en stor og variert mengde
av naturviten, en overflod.)

tjue blomsterarter per kvadratmeter, takket være kalkrik berggrunn
og mildt klima.

En søndag i juni,
sol gjennom tynne skyer,
blank fjord

En torsdag i juli,
drøyt tjue grader,
brunsvidd gress

– Kom hit, roper kona, jeg har
funnet den. Hun peker på planten
vi har saumfart terrenget etter. Vi
huker oss ned og studerer arten
hjertegress. I sånne stunder dukker Hans Børli opp i tankene: «Og
alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi
sanser det sammen».
– Den er vakrest, skriver Kerstin
Ekman om hjertegress. Det var
hun som fikk oss til å lete. Ekman
skriver ikke bare prisbelønt krim,
men også engasjert og innsiktsfullt om dyr (f.eks. «Hunden»), om
skog (f.eks. «Herrene i skogen»)
– og om planter (f.eks. «Gubbas
hage»). I den siste skriver hun om
hjertegress: Draget fra en sommerfugls vingeslag får artens fiolette, hjerteformede, smykkelignende småaks til å dirre (svensk:
darrgräs). Den bevegelsen gir
hjertegress livfullhet og egenart.
Planter kan både se, høre, lukte,
smake og føle, på sitt vis, forteller Sverdrup-Thygeson. Charles
Darwin mente at en plantes rottupp ikke er så ulik hjernen til et
laverestående dyr. Et eksempel på
hørsel: En plante i nattlysslekta
oppfatter lyden av en summende
bie og svarer med å lage søtere
nektar. Sånt øker min nysgjerrighet for planteriket.
«The Oslo Fjord may not be as
famous and grandiose as its west
coast cousins, but that doesn’t
mean it is any less superb...»
(Michelin Guide). Min øy er med
på å gjøre den indre del av fjorden
enestående. Her trives omkring

Jeg ser en ung kvinne dra en svart
sekk etter seg. – Hva driver du
med, spør jeg. – Jeg luker en plante
som helst ikke skal vokse her, den
kveler andre planter. Ut av sekken
drar hun en plante med brunfiolett
blomst og lang stengel, og viser
meg. Jeg noterer meg navnet: russesvalerot.
Etter et par timers svettende
tråkk sitter jeg på øyas kafé med
et glass strågult, perlende brygg.
Den første slurken gir et brått
velvære, den er best. Jeg henter
mobilen opp fra bukselommen,
skygger den for solskinnet og googler russesvalerot. Den stammer
fra Russland og Ukraina. I Norge
fortrenger den truete arter. Oslo
kommune, landets mest artsrike
kommune, forsøker å holde den i
sjakk.
Jeg er biofil. Jeg har et nært forhold til våre ville, fjerne slektninger. Deler du legning med meg?
Da vil du trives på Gressholmen
og øyene den er forbundet med,
Rambergøya og Heggholmen.

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.

«Etter et par
timers svettende
tråkk sitter jeg
på øyas kafé
med et glass
strågult, perlende
brygg. Den første
slurken gir et
brått velvære,
den er best.»
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Sluttreplikken

Klimakamp i krisetider
For meg som bor i Oslo, har det siste året virkelig føltes som en unntakstilstand. Det er
som om jeg har gått i hi. Hvordan kan vi vekke kamplysten i oss selv, og hverandre, når vi
sitter hver for oss? Tro meg det nytter.

38

Foto Terese Samuelsen

F

or ett år siden øynet jeg et håp.
En krise kan tross alt gi noen
muligheter. Vi visste at verdensøkonomien ville trenge drahjelp,
så hvorfor ikke bruke krisen til å sette
i gang massive infrastrukturinvesteringer i tognett, sykkelveier, fornybar
energi og grønn industri? Ville våre
politiske ledere gripe muligheten?
Nå, ett år senere, er det deprimerende å gjøre opp status. Blant
verdens største økonomier har 12 prosent av krisepakkene mot korona gått
til klimatiltak. Det er alt for lavt, men
i Norge er resultatet enda mer nedslående. Bare 2 prosent av regjeringens
krisepakker har gått til klima. Mulighetene for en grønn omstart har så
absolutt vært til stede – men våre politiske ledere har valgt å ikke benytte
seg av dem.
På den andre siden av sommeren
er det stortingsvalg. Jeg er spent på
hvordan valgkampen vil spille seg
ut. Arbeidsledigheten, særlig blant
enkelte grupper, er høy. Ulikhetene
i samfunnet øker. Hvilke saker vil
dominere i valgkampen?
Jeg håper velgerne vil ta med seg
noen lærdommer fra det siste året inn
i stemmeboksen. På den ene siden har
vi som samfunn erfart at det er mulig
å ta ned tempoet. At vi ikke må gjøre
ting som før. Samtidig har «Krise»
fått en ny og kroppslig betydning. Vil
kriseforståelsen smitte over på folks
oppfattelse av klimakrisa?
I disse dager gjør klimautslippene et kraftig hopp når verdensøkonomiens hjul begynner å rulle. Samtidig
er det under 9 år til verdens utslipp
må halveres, om vi skal klare å nå
Paris-avtalens mål. Det haster mer
enn noensinne å kutte klimautslippene, få ned ressursforbruket og få i
gang den sirkulære økonomien. Men
vil disse sakene havne på dagsorden i
valgkampen?

«Krise» har fått en ny og kroppslig
betydning. Vil kriseforståelsen smitte over
på folks oppfattelse av klimakrisa?»

Anja
Bakken Riise,
Leder i Framtiden
i våre henderer

For meg som bor i Oslo, har det
siste året virkelig føltes som en unntakstilstand. Det er som om jeg har
gått i hi. Hvordan kan vi vekke kamplysten i oss selv, og hverandre, når vi
sitter hver for oss?  Det er kanskje det
jeg frykter mest, at denne stillesittende tilværelsen gjør folk apatiske. At
mange mister troen på at det nytter.  
Tro meg – det nytter. Denne våren
har du som medlem i Framtiden i våre
hender vært med og fått gjennomslag for en ny lov som pålegger norsk
næringsliv å ta ansvar for menneskerettighetene. Vi har fått gjennomslag
for et mer miljøvennlig oljefond.

Framtiden i våre hender

Det er mulig å skape positiv endring.
Men vi klarer det ikke uten dere.  
For at politiske partier og media skal sette klima og natur på
dagsorden, må de vite at dette er
noe folk bryr seg om. Her kan du
spille en viktig rolle. Hver eneste
lille gang du deler noe i sosiale
medier, skriver et innlegg i lokalavisa
eller tar opp klima på jobb. Selv om
det er andre, mer kortsiktige saker
har stått øverst på agendaen det siste
året, kan du være med og vise at du
krever klimahandling.  
Bare sammen kan vi gjøre valget til
et klimavalg. Er du med oss?

Ill.: Polestar

hydro + polestar +
wallpaper* + cake +
konstantin grcic
Utradisjonelle samarbeid på tvers er avgjørende for å finne nye, bedre løsninger
og nå klodens klimamål. På oppdrag av det anerkjente designmagasinet Wallpaper
og designet av den ledende industridesigner Konstantin Grcic, har Hydro som
materialekspert samarbeidet med bilmerket Polestar og den svenske elektriske
el-motorsykkelselskapet CAKE om å skape Re:Move, en ny, bærekraftig måte å
transportere og levere varer på.
Re:Move er en elektrisk trike laget i lavkarbonaluminium, utviklet som et multifunksjonelt transportmiddel for fremtidens byer. Den er nytenkende i både design
og konstruksjon, og har som ambisjon å inspirere nytenking og starte dialog om
urban infrastruktur og mobilitet.

Besøk hydro.com/polestar for å lære mer.

Innovation happens
when experts unite

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

A N N O N S E

ANNONSE

SKAPTE MILJØVENNLIG HUS
MED GRØNNE LÅN

GRØNT LÅN
Å totalrenovere hele boligen
er en kostbar affære. Jarl-Eirik
brukte mye tid på å finne
riktig bank der de ville søke
lån.
- Det ble SpareBank
1 Hallingdal Valdres
fordi de ga oss de beste
lånebetingelsene og de har
grønne lån med ekstra lave
renter.

Da Jarl-Eirik og May skulle oppgradere huset fra 1979 var de aldri i tvil om at
miljøvennlige valg var den eneste veien å gå. Med grønne lån fra SpareBank 1
Hallingdal Valdres ble miljøhuset i kystkommunen Sula en realitet.
- Vi har skiftet bordkledning, fått vannbåren varme,
skaffet oss solceller, lektet ned taket og fått det etterisolert. Vi har også byttet ut alle vinduer og dører,
og vi har etterisolert alle vegger.
Det forteller Jarl-Eirik Båtnes. Sammen med
samboeren May Mikkelsen brukte han store deler av
fjoråret på å totalrenovere barndomshjemmet hans.
Det miljøbevisste paret var svært opptatt av å finne gode løsninger, som er positive både for miljøet
og lommeboka.
- Som et eksempel har strømregninga vår gått ned
med to-tredjedeler. På boligen vår har vi nå solcellepanel og vannbåren varme. Alt tappevannet i huset
og all oppvarming av alle rom, går på vannbåren
varme og en vann-til-luft-varmepumpe.
I tillegg til forbruket fra selve huset, har paret
strøm nok til å lade en av deres to elbiler.

Viktige valg
Jarl-Eirik og samboeren er opptatt av å leve så miljøvennlig som mulig.
- Vi er veldig grønne av oss. Vi dyrker grønnsaker,
komposterer og forsøker å være bevisste på gjenbruk. Vi skal prøve å bli helt grønne.
Han forteller at det tok en del energi i begynnelsen
å komme i gang med en grønn hverdag, men at når
rutinene er opparbeidet så går det av seg selv.

Han forteller også at de
hadde bestemt seg for å
føre opp solceller. I jakten
på riktig solcelleleverandør
oppdaget han Otovo og
deres samarbeid med
SpareBank 1 Hallingdal
Valdres.
- Dermed ble det også sollån
i SpareBank 1 Hallingdal
Valdres.

Målet er å bli mest mulig selvforsynt med energi
også.
- Hvis jeg kobler på et batteri som er over 20
kilowatt, så vil jeg kunne være nesten 100 prosent
selvforsynt med strøm. Det er litt vanskelig i tre
vintermåneder, men fra februar og ut november, vil
jeg klare meg helt selv uten annet strømnett.
Da de bestemte seg for å renovere huset la paret
ned mye tid og energi i å finne ut hvilke valg som var
best for dem. De har gjort seg en rekke erfaringer,
og Jarl- Erik har særlig ett råd han vil dele med andre
som vurderer det samme.
- Jeg leita meg frem til de ulike løsningene selv,
og det har jo gått greit. Men jeg vil anbefale alle å få
en miljørådgiver til å se på prosjektet før man går i
gang. Dette er det lurt å gjøre før man trykker play.

Låner du 2.000.000 med effektiv rente på 1,38 % vil du totalt betale tilbake 2.363.454 kroner over 25 år.

Men det er ikke kun de gode
lånebetingelse som førte
til at valget falt på akkurat
denne banken.
- For min del er det viktig
å velge en grønn bank,
men det visste jeg ikke at
SpareBank 1 Hallingdal
Valdres var før jeg snakket
med banken. Jeg stusset litt
over at rentene var såpass
lave hos den banken kontra
andre, men jeg fant ut at
det var et ærlig og redelig
tilbud. Og jeg ble enda mer
interessert da
jeg forsto at
banken tar
miljøet såpass
på alvor.

