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Økt vrakpant gir bedre miljø
Den norske bilparken har en gjennomsnittsalder på mer enn 19 år.
Det er Vest-Europas høyeste! Nye biler har ikke bare vesentlig
lavere utslipp, de er også vesentlig mer trafikksikre enn gamle
biler. Vi ser et stort behov for å motta og gjenvinne langt flere
biler i årene som kommer. Vi vet at det finnes gode tiltak, og
vi vet at de virker.
Lav belastning av CO2 ved produksjon av biler Det viser seg at kun
cirka 15 prosent av livsløpsutslippet av CO2 kommer fra produksjon
av biler, resten er ved bruk. Et realistisk kortsiktig mål i Norge
bør være 14-15 års gjennomsnittsalder.

www.autoretur.no

I dag er 26 prosent av den totale norske personbilparken eldre
enn 14,3 år. Hvis vi hadde erstattet alle disse gamle bilene med nye
lavutslippsbiler, ville miljøgevinsten vært betydelig!
Økt vrakpant bidrar til vraking av gamle biler Et sentralt element
i returordningen er vrakpanten, som incitament til å vrake gamle
biler. Sammen med en lavere engangsavgift bør vrakpantutbetalingen legge til rette for at levealderen reduseres ned mot
14 – 15 år. Vrakpanten sto uendret på kr. 1.500 i mange år.
I kampanjen med kr. 1.000,- i økt vrakpant i 2011 kom det inn
hele 17.500 biler på bare noen uker. Fra 1.1. 2013 økte vrakpanten

Kilder: ELV Direktiv 2000/53/EC, Risk Assessment Report (EU –RAR-HH 2006, EU-RAR-EV 2008)
COWI-rapport, februar 2013; Utrangerte kjøretøy og miljøgifter i materialstrømmer ved fragmenteringsverk

til kr. 2.500,- som i revidert statsbudsjett ble oppjustert til kr
3.000,- med virkning fra 1.7.2013. Vi mener beløpet bør økes til
minimum 5.000,- kroner, hvorav Staten bærer kostnaden for halvparten gjennom direte støtte, mens bileiere betaler vrakpantavgift ved kjøp av bil for den andre halvdelen, på nivå
med i dag. Les mer om dette på våre nettsider; www.autoretur.no.
Autoretur har siden 2007 hatt ansvaret for innsamling og gjenvinning av kasserte kjøretøyer. Autoretur AS drives på non-profit
basis for å sikre at ikke kommersielle og økonomiske hensyn kommer
i veien for målet om innsamling og gjenvinning av utrangerte
biler, til bransjens og miljøets beste.

Siste stopp - Ny start.

– Bilbransjens eget returselskap

B at e s u n i t e d

Monsooned
Malabar

Coffee of the World er en serie med utvalgte kaffebønner
fra hele verden. Monsooned Malabar oppleves som en
kraftig kaffe og har en krydret smak med tretoner,
en kort ettersmak, og nesten ingen syrlighet.
Fakta:
Opprinnelse: Malabar, India.
Brenningsgrad (1-7): 6
Brenningsmetode: Trommelbrenning
Meter over havet: 1000-1500 m
Single Origin:
Kaffebønner fra én spesiell region,
kjent for utmerkede dyrkingsforhold.
SlOWrOaSt:
Lavere brennings temperatur over noe lenger
tid enn normalt bevarer smaksnyansene bedre.

coffeeoftheworld.no

Joh. Johannson – kjent for god kaffe siden 1866
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I løpet av få år har Indonesia blitt verdens største eksportør av
kull. Utviklingen har naturligvis blitt fanget opp av det norske
oljefondets investor-øyne som jakter på de beste avkastningsmulighetene for dine og mine pensjonspenger. Fondet har investert
mer enn 500 millioner kroner i lokale indonesiske gruveselskap
og rundt 17 milliarder kroner i fem internasjonale selskap som
har etablert datterselskap i landet eller egen kullgruvedrift.
Journalist og researcher Sigurd Jorde fra Framtiden i våre hender har fulgt den norske pengestrømmen til gruvene i Indonesia. I
denne utgaven av Folkevett kan du lese om hans møte med lokalbefolkning og aktivister i noen av de mest berørte områdene på
Kalimantan, Indonesias del av Borneo.
Bildet er dystert. Mens selskapene og investorene, inkludert
det norske oljefondet, opplever en historisk kull-bonanza og stor
fortjeneste, må innbyggerne i kulldistriktene finne seg i at selve
grunnvannet blir forurenset, at de store livgivende regnskogene
hugges ned, og livsviktig dyrkingsjord forsvinner.
En av Sigurd Jordes indonesiske kilder, Andrie Wijaya fra organisasjonen Jatam, som følger gruvevirksomheten tett, er klar i
sin vurdering: Kullgruveselskapene i Indonesia har stor negativ
påvirkning, på grunn av korrupsjon, mangel på kontroll og dårlig overholdelse av lover og regler. Det finnes ingen god praksis,
og miljøødeleggelsene og avskogingen øker i omfang fra år til år,
hevder han.

“

Avsløringene om oljefondets
virksomhet på Borneo, den
grønne øya, har bismak av
plyndring.

Framtiden i våre hender har i mange år rettet søkelyset mot
oljefondets investeringer. De etiske overtrampene er mange og ofte
grove. Oppryddingen i portefølje og fondsforvaltningen har virket
halvhjertet og begrenset. Avsløringene om oljefondets virksomhet
på Borneo, den grønne øya, har bismak av plyndring, skjødesløs
håndtering av uerstattelige naturressurser og nedtramping av
lokalt livsgrunnlag og det biologiske mangfoldet.
Er det slik vi vil ha det? Gjør dette oss stolte av å være nordmenn? Hva vil etterkommerne våre si, når støvet etter jakten på
fortjeneste har lagt seg og et dypere etisk ansvar forhåpentligvis
har overtatt for kortsiktig økonomisk gevinsttenkning?
Er det ikke et paradoks at en del av fortjenesten fra Norges oljeindustri pløyes direkte inn i dårlig regulert og sterkt miljøskadelig
utvinning av en enda mer klimaskadelig energikilde? Må vi finne
oss i at våre framtidige pensjonsutbetalinger skal sikres ved at fattige folk på en annen kant av kloden får sin livssituasjon ytterligere
forverret?
FOLKEVETT nr. 3 • 2013
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Perspektiv
Av Gunn Hild Lem
skribent og forfatter
Gunnlem@gmail.com

Klær eller ikke klær?
Forskjellen mellom mennesker og dyr? Mennesker pynter seg med ting. Dyr
brisker seg, de viser frem sin pryd i form av fjær, muskler, pels, haler, nebb eller
kinnposer. De slåss for å finne sin plass i flokken.
Men på ett tidspunkt fant mennesket ut at det gikk an å pusse
en nøtt eller lage hull i en tann og
henge den rundt halsen. Vi festet
fuglefjær i håret og malte oss med
farger fra naturen. Så langt alt vel.
Intelligensen ga oss nye muligheter til å imponere hverandre.
Vi oppdaget symboler. Ting kan
vise til noe annet enn seg selv. En
høvding eller en prestinne kan
kle seg litt annerledes enn de
andre. En kongekrone er en kostbar hodepryd laget av metall og
edle stener, men den symboliserer
et kongerike. Klær kan vise stand
eller status.
Fortsatt er alt vel. Evnen til å
forstå at noe representerer noe
annet enn seg selv er grunnlaget
for at du kan lese denne teksten
hvor bokstavene på fabelaktig vis
representerer ord og tanker. Det
er grunnlaget for at vi kan forstå
en tegning eller følge en bruksanvisning og derved bevare og
reprodusere idéer. Mennesket kan
ordne seg i grupper med forskjellige oppgaver og myndighet, som
politi, sykepleiere eller dommere,
markert med uniformer som
symboler.
Problemene inntreffer først
når vi blander sammen ønsket
om høyest mulig status i gruppen
med de mulighetene vi har skapt
oss i det moderne samfunnet.
For dyr uten symboler og pynt, er
genene avgjørende. De sterkeste og
de flotteste får høyest status. Det
er urettferdig, men ukomplisert.
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I dagens samfunn har vi fått
muligheter som til nå knapt har
vært mulig å forestille seg. Uten
at jeg er involvert i noe av prosessen, kan mennesker på den andre
siden av kloden tilbringe dager
og netter med å sy klær jeg kan
bruke for å vise «hvem jeg er».
Eller hvem jeg gjerne vil være.
Hvor på stigen jeg befinner meg.
Hva slags smak eller hvor mye
penger jeg har. (Mye av grunnlaget for at dette kan gjøres for
nettopp mine eller dine penger
og ikke enhver annens penger,
er at vi er født i et land med olje

under havbunnen, men det er en
annen sak).
Mitt ønske om å kle meg en
spesiell måte kan altså i første
omgang være definerende for
livsbetingelsene til mennesker
jeg aldri har møtt og aldri kommer til å møte. I neste omgang
skal noen forholde seg til meg og
mine signaler. Kler jeg meg i klær
fra rimelige kjedebutikker eller
vil jeg vise frem rikdommen for
å vise min status til mennesker
som har mindre enn meg?
Ingen av delene er helt uproblematisk. Billige klær må lages

raskt av underbetalte arbeidere,
går ofte fort i stykker og kastes
tilsvarende raskt. Da er både
arbeidernes innsats, materialene
klærne er laget av og kjemikaliene som blir brukt til å bleke
eller farge stoffene, bortkastet.
Trender er på sin side selvforsterkende – det alle har, vil alle ha. Da
øker skillet mellom dem som har
og dem som ikke har råd.
Løsningen? Pynt deg gjerne,
men spander et par tanker på
hva du kjøper. Noen ganger kan
klærne gjøre verden kaldere.

Ninis lille grønne

Tips
Av Nini Hæggernes
Råd og tips for en grønnere hverdag.
Nini@mojomagasin.no
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Holdbarhet på egg

FOTO: ATTITUDEAJM/FLICRK

I Norge kaster vi årlig 13
mill. friske egg grunnet
EU regler som sier de skal
merkes med 28 dagers
holdbarhet fra verpedag.
Men egg kan være gode
i flere måneder, hvis de
oppbevares kjølig. Legg eggene i vann. Synker de som
vanlig er de friske, flyter de
til overflaten er de dårlige.

02
Fysisk aktivitet bidrar til
overskudd, bedre helse og
økt livskvalitet. Helsedirektoratet anbefaler minimum
30 minutter fysisk aktivitet
daglig. Lar du bilen stå og
sykler litt oftere, forbedrer
du både miljøet og egen
helse, samtidig som du sparer penger som kan brukes
på kjekkere ting.
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Mikrorengjøring
Man trenger ikke kjøkkenskap fulle av alskens
rengjøringsprodukter og
ugunstige kjemikalier for
å holde hjemmet rent.
Mikrofiberklut med rent
vann gjør de fleste flater i
hjemmet skinnende rene.
Liker du litt duft kan noen
dråper fersk sitron, som
også desinfiserer, gjøre
nytten.

Fem tips til kreativt gjenbruk av tekstiler
I Norge kaster vi 120.000 tonn
klær i året, og mye av det går rett
på søppelfyllingen. Av dette kaster norske husholdninger 44 prosent. Er du av den kreative typen
og har tekstiler liggende du ikke
bruker, kan de med en symaskin
lett forvandles til nye og nyttige

produkter, og brukes som unike
og personlige gaver. Sorter gjerne
tekstilene etter farger eller stofftyper før du går i gang. Kan du
ikke selv sy, kan du kanskje be om
hjelp. 1. Enkle gaveposer som kan
gjenbrukes. 2. Praktiske handlenett som erstatter bruk av plast-

poser. 3. Et koselig lappeteppe
eller fargerik pyntepute. 4. Fine
babysmekker eller kjøkkenforkle.
Eller hva med å lage noen flotte
tøyservietter som både pynter og
kan gjenbrukes.

Telysholdere til gjenvinning
Har du noen gang tenkt over at telysholdere også
kan gjenvinnes? I Norge bruker vi rundt 200 millioner te-lys årlig, noe som vil tilsvare rundt 28 700
sykler hvis vi leverer alle aluminiumsformene til
gjenvinning. Aluminium kan gjenvinnes uten
å miste kvaliteten, og man sparer 95 prosent av
energimengden sammenlignet med fremstilling
av nytt aluminium. I tillegg sparer man naturen
for unødige inngrep for utvinning av tilsvarende
mengde metaller. Holderne leveres tomme uten
stearin og den indre vekeholderen, til metallgjenvinning sammen med hermetikkbokser.

FOTO: Walt Jabsco

Sykle mer
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Profilen Andrew Nikiforuk

Våre tause slaver
Du kan si at Andrew Nikiforuk skiter i eget reir. Men han gjør det allikevel.
Midt i oljehovedstaden Calgary i den kanadiske provinsen Alberta skyter
han med skarpt mot det han kaller vår tids slaveri.
Teks og foto Kristin Eggen

En ting er alle de menneskelige slaver som produserer
alle de billige forbruksvarene
vi holder oss med. De er usynlige, de presses til å jobbe under
umenneskelige forhold, og vi
slår blikket ned – det er for ubehagelig å ta det innover seg. Men
det er ikke hele bildet.
Hovedbudskapet til den
canadiske forfatteren og journalisten Andrew Nikiforuk er at
vi også holder oss med et utall
mekaniske slaver, alle sprunget
ut av oljeindustrien. Som vokser. Og vokser. Og vokser. Som
legger under seg stadig større
deler av den levende planeten,
og som gjør oss til bevisstløse
konsumenter, lurt inn i troen
på at vekst er ensbetydende med
lykke. – Bullshit! sier Nikiforuk
med styrke.
Slavenes energi

Det er ikke noe tafatt ved Nikiforuk. Han har en stor portefølje av prisbelønte bøker. Nå
snakker han makten midt i
mot gjennom sin bok “Energy
of Slaves”:
– Alle, og jeg mener alle, mek-

tige imperier har holdt seg med
en stor mengde slaver. Babylonerne gjorde det, egypterne
gjorde det, romerne gjorde det,
og plantasjeeierne i sørstatene i
USA gjorde det. Hva er fellesnevneren? Tilgang på billig energi!
Så hva ser vi i dag, om ikke billig
energi gjennom oljeindustrien?
Det går an å gå gjøre et regnestykke: hvor mye kilojoule kan
et menneske produsere i forhold
til en maskin? Hvor mange slaver må til for å frakte deg frem
og tilbake til jobben? Langt
flere enn det du har til rådighet
i bilen din. Men slaver har du.
– Er ikke det bra, da? At vi ikke
lenger trenger menneskelige slaver
for å frakte oss frem og tilbake til
jobben? Plukkemaskiner som erstatter slavene på bomullsmarkene?
– Nei. Det er ikke bra. For
de som betaler prisen er de
menneskelige slavene som produserer bilen du kjører, plukkemaskinen og datamaskinen
du sitter ved, GPS’en som forteller deg hvor du skal ta av motorveien. Vi endrer klimaet, vi
forurenser vannveiene våre, vi
utrydder andre arter over en lav

sko. Det er en form for slaveri
vi ikke kan late som ikke er der.
Men akkurat det gjør vi.
Pengebingen

Alberta er Canadas pengebinge.
Det er her tjæresand blir utvunnet, fraktet og transportert til
markeder i USA og Asia.
Særlig det siste er en torn i
øyet på Albertas politikere; USA
nøler med å godkjenne den nødvendige rørledningen som må
til for å få varene fra prærien i
vest til Texas i sør. Rørledningene må gå gjennom fredede
naturområder, og bare det å
grave den ned vil medføre energibruk og forurensing. Den må
gå gjennom villmark, og indianerreservat, til stor motstand
fra indianerne selv, og fra miljøvernaktivister både i Canada
og USA. Det er ikke spørsmål
om hvis en rørledning bryter
sammen, sies det. Det er spørsmål om når.

Navn: Andrew Nikiforuk
Bakgrunn: Canadisk,
prisbelønnet journalist og
forfatter som i mer enn tjue
år har rettet søkelyset mot
blant annet canadisk olje- og
energiproduksjon. Han har
engasjert seg sterkt i debatten om landets rolle som
produsent av oljesand.
Aktuell: Utkom i 2012 med
boka «Energy of Slaves».
Nikiforuk bor i Calgary,
Alberta med sin kone og tre
sønner.

Sjøer av gift

I boken bruker Nikoforuk et
langt kapittel på å beskrive
oljestatene og deres politikk, og

k
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Profilen Andrew Nikiforuk

bruker Alberta som et eksempel.
– Denne provinsen drives
etter en bestemt modell: regjeringen og oljeselskapene er
kommet i et eier-slave-forhold.
Regjeringen er avhengig av inntektene fra oljeproduksjonen, så
det stilles få og beskjedne krav.
Et godt eksempel er at selskapene må love at jordområdene
som utvinnes må settes tilbake
i stand når området er tømt, sier
Nikiforuk. Høres fint ut på papiret, men så enkelt er det ikke.
Det er uklart hva “settes tilbake
i stand” betyr.
– Våtmarkene kan ikke erstattes, så området blir dekket med
et lag jord, det sås gress og trær
blir plantet. Så skulle det være
i orden! Det vi glemmer da, er
økosystemene vi har grepet inn
i, og sjøene av gift som er skapt
underveis. De blir også skjult
under et lag gress og jord. Ute
av øye, ute av sinn!
Politisk apati

– Men her ser vi igjen at politikerne bøyer hodet takknemlig
fordi de får inntekter av produksjonen. Og hva gjør de så?
Bruker penger som om i morgen
er avlyst, innbyggerne betaler
minimalt med skatt. Når innbyggerne ikke bidrar direkte til
statskassa, fører det til politisk
apati. Sitt stille i båten!
– Jeg tuller ikke, dette ser vi
i alle oljestater; pengene brukes omtrent før de er kommet
inn, og det er lite som tyder på

10 FOLKEVETT
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langsiktighet. Texas, Louisiana,
Alaska, Kuwait, Saudi-Arabia.
De drives alle etter samme mønster.
Norge som eksempel

– Norge er unntaket som bekrefter regelen. Der har regjeringen

med å betale for gildet gir deg
rett til å diskutere politikk. Dere
er medeiere. Ikke vi, ikke her. Vi
holder munn og sløser så mye vi
kan, fremdeles ut fra misforståelsen om at vårt forbruk holder
hjulene i gang, og at det ikke finnes noen grenser for vekst. Og

“

Det er ikke spørsmål om
hvis en rørledning bryter
sammen, sies det. Det er
spørsmål om når.

kontroll over både produksjon
og bruk. Dere har høy skatt,
ikke sant?
– Ja, og rent bortsett fra at vårt
oljeselskap Statoil har investert store
penger i den oljesanden du går til rette
med i din andre prisbelønte bok.
– Ja, det er riktig. Statoil har
allikevel tatt et større miljøpolitisk ansvar enn vi ser hos Shell,
Husky eller Suncore.
– Ikke at jeg forsvarer Statoil,
men jeg vet at det har vært en
ganske kraftig motstand mot at
Statoil er en del av den skitneste
oljeutvinningen vi kjenner til,
og at motstanden er klart og
tydelig uttrykt i Norge. At du er

at hunden ikke bør bite hånden
som gir den mat.

truet av sammenbrudd, det økonomiske og det økologiske. Hva ryker
først?
– Det økonomiske. Vi har
visst om den økologiske prisen vi betaler for vårt vanvittige forbruk lenge. Klimaet har
endret seg. Arter har forsvunnet.
Grunnvann er forgiftet og nye
sykdommer har kommet til. Har
vi reagert? Nei. Det er et annet
fellestrekk med de dekadente
samfunn før og nå; vi utvikler
et egosentrisk, individualistisk samfunn med penger som
målestokk for suksess. Men når
tilgangen til billig energi blir
mindre, må hele samfunnet
forandre seg. Vi ser det over hele
verden nå, Europa, USA, Japan,
alle storimportører av olje og
gass er i ferd med å knele. Den
høye prisen på olje tapper den
økonomiske handlefriheten til
landene det gjelder.
Forventer endringer

Et liv på tredemøllen

– Samtidig går vi utrettelig på
den samme tredemøllen. En
vittig, men allikevel treffende
metafor på livene vi lever: “Vi
bruker alt vi har av tid og krefter
på å tjene penger så vi kan kjøpe
ting vi ikke trenger på å gjøre
inntrykk på folk vi ikke liker!
Hvis vi kunne hente hit Aristoteles, hadde han sett på oss alle
som slaver. For ham var en slave
det samme som en som selger tid
og krefter for å betale ned gjeld.
– Det er to systemer som begge er

– Jeg tror allikevel ikke at endringen vil komme som et resultat av politisk handlekraft. Til
det er politikerne for avhengige
av den industrien de er en del av.
Jeg er redd vi kommer til å måtte
gå gjennom en serie sjokk og
katastrofer før ting endrer seg.
– Hva hvis forurensende energi
blir erstattet av fornybare kilder,
sol, vind, vann?
– Jeg skulle ønske vi kunne
satse på det. Vi er ikke der. På
langt nær. Det vil ta lang tid
å bygge ut kilder til fornybar

energi. Våre samfunn er fremdeles dønn avhengige av olje for
å holde hjulene i gang. Selv de
nye funnene i USA som lover
tilgang på gass gjennom såkalt
«fracking», lover mer enn de
kan holde. De må bruke mer
energi enn de får igjen for å få
denne produksjonen opp og
stå. Den eneste veien å gå er å
skru ned forbruk, og sette klare
grenser for energibruk, både
nasjonalt, globalt og for den del
individuelt.
Eier og slave på flere nivåer

Metaforen slave og eier, eller
mester og slave kan brukes på
mange nivåer, mener Nikiforuk.
- Når vi ser på verden i dag,
ser vi at maktbalansen har
forskjøvet seg mellom de som
produserer olje og de som
importerer olje. Dette er det globale bildet. Så er det nasjonalt.
Politikere er avhengig av billig
energi for å holde på makten og
gi befolkningen det de er vant
til og har krav på. Igjen sitter
makten hos de som har tilgang
til billig energi. For å bruke et
uttrykk herfra: «beggars cannot
be choosers» – tiggere kan ikke
forlange.
– På det individuelle plan
ser vi maktbalansen mellom
de som har og de som ikke har.
Og vi har gjort oss til avhengige
slaver av alle de duppedittene
vi bruker ved siden av bilen–
i-phone, gps, i-pad, laptop bare
for å nevne noe.

Søppelberget

- Hvis du ser på historien om
sivilisasjoner og imperium, er
de bygget på tilgang til billig
energi. Det samme gjelder Vesten. Hele vår samfunnsstruktur
er bygget på det samme fundament. På samme måte som store
herredømmer bryter sammen
når energikilden ikke er der lenger, står vi i fare for det samme
nå. Vi har ikke lenger råd til å
bygge vår økonomi på forbruk
og sløsing. Jeg skulle ønske jeg
kunne se for meg en myk overgang. Men det blir det neppe.
Vi må nok gå gjennom noen
smertefulle år før vi ser enden
på det. Jeg tror generasjonene
etter oss vil se tilbake på de 200
årene mellom 1850 og 2050 og
tenke: Herregud. Hva var det de
tenkte på? Hva skulle de med
alle tingene sine? Her sitter vi
igjen med søppelberget.

Bevisst
bankvalg
Miljø - kultur - fellesskap
Vi er den eneste banken i Norge som
forteller deg hva pengene dine lånes
ut til.
Velg at dine penger skal lånes ut til
prosjekter som skaper virkelige verdier.
På våre nettsider cultura.no kan bli
kunde i banken og se hva vi gir lån til.

Tlf.: 22 99 51 99
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Verden rundt

Av Margunn Grønn

Livet i Nordsjøen
Tiår med overfiske, oljevirksomhet, forurensning fra industri,
landbruk og befolkning har
gjort Nordsjøen til et plaget
havområde.

Foto: lillian andersen/ justworld

I tillegg kommer utfordringene med oppvarming, forsuring og nye arter som følge
av klimaendringene. Men det er fullt mulig
å få naturmangfoldet tilbake, dersom man
setter seg klare miljømål og sørger for at
alle virksomhetene som påvirker Nordsjøen
forholder seg til de samme målene. Det sier
Nina Jensen i WWF til «Verdens Natur».
WWF krever nå en pakkeløsning for renere vann,
mer fisk, fornybar energi og rikere naturmangfold.

Mens svenskene bygger vindkraft i stor
stil, går det i sneglefart i Norge.

India følger Costa Rica, Ungarn og
Chile og forbyr praksisen med å
holde såkalte delfin-show.

FOTO: GARY COOPER/FLICKR

FOTO: DOM SAGOLLA/FLICKR

Som en følge av den globale oppvarmingen kan vi i 2100 få et klima
som i Sør-Frankrike i dag.
FOTO: MARK EDLEY/FLICKR

Biene trengs til pollinering av en
rekke matvarer. Noenikotinoider
som benyttes som sprøytemiddel i
landbruket fører til massiv biedød.
FOTO: TREESHA DUNCAN/FLICKR

I år vil det bli bygd ti ganger
så mye vindkraft i Sverige
som i Norge. Årsaker kan
være at mange av de norske
kraftselskapene er kommuneeid, har lav investeringsvilje og frykter lavere kraftpriser ved større kapasitet. Det
har dessuten vært større
motstand mot vindkraft i
Norge, som i tillegg har olje
og gass.
Kilde: Dagens Næringsliv

12 FOLKEVETT

nr. 3 • 2013

foto : lillian jonassen

Svensk vindkraft

Delfiner får
rettigheter

Frykter
sør-europeisk klima

India tar nå de første
skrittene for å gi delfiner
rettigheter som «nonhuman persons». Det indiske
miljøverndepartementet har
gjort det forbudt å arrangere delfinoppvisninger og å
holde delfiner i fangenskap.
Ifølge forskere er delfiner så
intelligente og følsomme at
de bør ses på som «nonhuman persons» og ha
rettigheter deretter.

Variasjonene mellom årstidene viskes ut og i 2100 kan
vi få et klima som I dagens
Sør-Frankrike. Oppvarming
i nord fører til at skillet
mellom årets sesonger blir
mindre markant – vår og
høstperiodene blir kortere,
og årstidene kan etter hvert
knapt skilles fra hverandrre.
Det viser en studie publisert
i tidsskriftet Nature Climate
Change.

Kilde: ENS News

Kilde: Aftenposten

Biedød kan gi
matkrise
Ironisk nok er det sprøyting
i landbruket som forårsaker
biedød, og dermed setter
matproduksjonen i fare. I USA
og Mellom-Europa har halvparten av bikubene kollapset
helt. I Norge har tolv biearter
forsvunnet og flere titalls av
landets 200 arter er truet. Om
utviklingen fortsetter, kan det
føre til en global matvarekrise,
sier bieforsker Frode Ødegård
ved Norsk Institutt for naturforskning (NINA). Kilde: tv2.no

“

Fordi jeg setter Norge så høyt, gjør det
meg ekstra trist at Statoil er en del av
tjæresandprosjektet i Canada. bill mcKibben
Går for bedre konsentrasjon

foto: dreamstime

En undersøkelse gjort av 20.000 danske barn I alderen fem til nitten
år viser at barn som sykler eller går til skolen utfører oppgaver som
krever konsentrasjon betydelig bedre enn barn som reiser kollektivt
eller blir kjørt. Overraskende hadde dette mer å si for konsentrasjonen enn om og hva man hadde spist. Å gå til skolen er dessuten bra
for miljø, helse, trafikksikkerhet og trivsel. Sjekk ut Grønn hverdags
Beintøft-aksjon på www.beintoft.no.
Kilde: www.theatlanticcities.com og www.gronnhverdag.no
Barn som går til skolen har bedre konsentrasjon
enn de som blir kjørt, viser ny undersøkelse.

Søppel har blitt en egen industri
og Norge viser vei, i følge The
Guardian.

Verdensbankens sjef Jim Yong Kim
(bildet) advarer mot fare for en klimakatastrofe.

Etter en periode med med betydelig nedgang, øker avskogingen i
Amazonas.

FOTO: JIMMYWAYNE/FLICKR

FOTO: PETER ROSBJERG/FLICKR

FOTO: RYAN RAYBURN, VERDENSBANKEN

CIFOR/FLICKR

Den nye
dele-økonomien

Tjener fett på søppel

Verdensbanken med
krass klimavarsel

Avskogingen øker i
Amazonas

Når dagens barn når voksen
alder, kan de bli rammet av en
klimakatastrofe, advarer Verdensbanken. Ifølge en rapport
de har laget kan den globale
gjennomsnittstemperaturen
komme til å stige med fire grader eller mer i løpet av dette
århundret. Bare en oppvarming
med to grader (noe som kan
skje de neste 20-30 årene), vil
føre til omfattende matmangel, hetebølger og intense
sykloner.

I juni ble det hogd mer enn
fire ganger så mye regnskog
som i samme måned i fjor.
Det opplyser miljøorganisasjonen Imazon. Økningen
kommer som følge av Brasils
nye skoglov som åpner for
rydding av elvebredder og
åssider som tidligere var vernet for hogst. – Skogloven
sender et galt signal om at
man lukker øynene for tidligere avskoging, sier Adalberto Verissimo i Imazon.

Kilde: www.nrk.no

Kilde: Finansavisen

På nettet kan alt deles:
Bare i går bestilte 40 000
overnatting fra private via et
nettsted som tilbyr
250 000 rom i 192 land
(Airbnb). Dette er et eksempel på den nye deleøkonomien, hvor privatpersoner
leier ut rom, hus, biler, båter
og annet utstyr på nettet.
Ny teknologi gjør dette mulig i et langt større omfang
enn tidligere.
Kilde: The Economist

foto : lillian jonassen

I tillegg til de økonomiske fordelene
gir den nye deleøkonomien også en
ikke ubetydelig miljømessig gevinst.

Norge viser veien når det
gjelder å gjøre søppel om til
energi. Norske forbrenningsanlegg har kapasitet til å ta
i mot søppel fra utlandet og
tjener godt på det. Storbritannia betalte for å sende 45.000
tonn husholdningsavall fra
Bristol og Leeds til Norge mellom oktober 2012 og april I år.
Det er nå 420 anlegg I Europa
som skal forsyne mer enn
20 millioner mennesker med
varme og elektrisitet.
Kilde: The Guardian
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Kullfeber

Kerta Buana er en av mange landsbyer som de siste årene opplever at åkerlappene deres
rives opp av gruveselskaper på jakt etter kull.

Indonesia har på få år blitt verdens
største eksportør av kull. Oljefondet, KLP og Nordea har alle aksjer
i indonesiske kullselskaper. Vi har
besøkt kullprovinsen Kalimantan
for å se hvordan den norske oljeformuen investeres i energikilden som
bidrar mest til klimaendringene.

k
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I indonesia
tekst og foto Sigurd Jorde

Det norske
kulleventyret
på Borneo
Det norske oljefondet investerer våre oljeinntekter i selskaper som tømmer
Indonesia for kull. Mens Norge øker formuen, mister lokalbefolkningen
matjord og drikkevann.
Ibu Dewa Jati får et sint drag i
ansiktet der hun står på kanten av et digert hull i bakken.
Den åpne kullgruva ligger bare
50 meter fra landsbyen Kerta
Buana, i Øst-Kalimantan. Nede i
dagbruddet arbeider bulldosere,
gravemaskiner, lastebiler, tankbiler, og to lektere som pumper
grått vann ut av en dam som
fyller bunnen langt der nede.
Gravemaskinene skuffer kull og
løsmasse opp i ventende lastebiler. Kullet kjøres et par kilometer
ned til elva, hvor det fraktes ned
til kysten.
I løpet av ti år har Indonesia
vokst til å bli verdens største
eksportør av kull. Landet har
åpnet sine tre store kull-provinser, Kalimantan (Øst og Sør) og
Sør-Sumatra for kraftig vekst
i kullproduksjonen. Fra 2001
til 2011 ble produksjonen firedoblet. Mens lokalbefolknin-
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gen mister land, og åkrene og
vannet blir forurenset, tømmer
selskapene jorda deres for kull.
Når kullet tar slutt, vil de sitte
igjen uten land, skog, vann eller
inntekter. Gruveselskapene og
deres investorer opplever et lite
eventyr, og pøser svart energi ut i
et sultent asiatisk energimarked.
Oljefondets kulleventyr

En av investorene som har plassert penger i kullgruvene i Indonesia er det norske Oljefondet
(Statens Pensjonsfond Utland).
Oljefondet har investert mer en
500 millioner kroner direkte i
åtte indonesiske gruveselskap
som utvinner kull i Kalimantan eller Sumatra, Indonesias
to største øyer. Oljefondet har
også investert 17 milliarder i
fem internasjonale selskap som
selv driver gruvedrift eller transport av kull i Kalimantan, eller

som har opprettet indonesiske
datterselskaper med gruvedrift.
– Kullgruveselskapene i
Indonesia har stor negativ
påvirkning, på grunn av korrupsjon, mangel på kontroll og
opprettholdelse av loven. Det
finnes ingen god gruvepraksis
i Indonesia, slår Andrie Wijaya
fra organisasjonen Jatam fast.
– Derfor ser du at miljøødeleggelsene og avskogingen øker,
år for år.
Den Indonesiske organisasjonen Jatam jobber med å
informere om og endre skadelig
gruveproduksjon.
Omvisning i månelandskap

Innbyggerne i Kerta Buana flyttet til Kalimantan i 1984 etter
initiativ fra myndighetene. Ibu
Dewa Jati flyttet selv fra Bali
fordi hun fikk tilbud om ny
jord. I dag blir landsbyens jord

gravd opp for å komme til kullet som ligger noen titalls meter
under bakken. Det grå vannet
som pumpes opp fra gruva renner ubearbeidet ned mot åkerlappene til landsbyen. Familiene som
bor nærmest har mistet tilgang
til vann fra brønnen, ettersom de
dype dagbruddene senker grunnvannet. De må nå kjøpe vann fra
en tankbil en gang i måneden,
uten å få dekket utgiftene. Selskapet som driver gruven heter
Kitadin, som igjen er eid av Indo
Tambangraya Megah, hvor Oljefondet har investert 11 millioner
kroner.
Merah Johansyah som jobber
for organisasjonen Jatam som
kampanjekoordinator, gir oss en
omvisning i det største gruvedistriktet i Øst-Kalimantan. Deler
av distriktet minner om et månelandskap, med svære kratre fra
kullgruver, noen i drift, noen

01.

forlatte og fylt av vann. Jatam
har avslørt flere illegale kullgruver som nå er stengt av politiet.
Underveis stanser vi for å få
flere opplysninger fra en familie
som forteller at landsbyen deres
nylig har mistet et hus ned i et
av dagbruddene. Deres eget hus
står selv på kanten av et gruvehull.
Fem barn har mistet livet
i provinsen etter å ha ramlet
ned i de åpne gruvene, forteller
Merah. Forlatte dagbrudd er
ikke sikret, kantene er bratte
og glatte av leire, bunnen er
dekket av store innsjøer med
grått vann. Det foregår et stort
press fra gruveselskapene i
distriktet for å flytte på folk
og landsbyer for å åpne nye
gruver. Noen familier takker
ja, lokket av kompensasjonen
for jorda. Andre vil slett ikke
flytte, fordi de føler seg bundet

“

01. Grått vann pumpes opp fra det åpne
dagbruddet til Indominco, og renner ned
i rismarkene i landsbyen.

En god langsiktig avkastning på fondet
avhenger av en bærekraftig økonomisk,
miljømessig og samfunnsmessig
utvikling. Oljefondets årsrapport 2012

til hjemmet og landsbyen, eller
føler at kompensasjonen ikke
strekker til.
Fra regnskog til gruvekrater

Kalimantan er navnet på Indonesias del av Borneo, verdens
tredje største øy. Den grønne
øya ligger ved ekvator, og deles
av Malaysia og Brunei i Nord,
og Indonesia i sør. Fra 1970- til
1990-årene ble store deler av
Kalimantan avskoget og det

tropiske tømmeret eksportert.
Så sent som i 2005-2007 lå Indonesia på tredjeplass i verden for
klimagassutslipp på grunn av
den raske avskogingen, mye av
dette fra Sumatra som ligger ved
siden av Borneo.
I dag er det palmeoljeplantasjer og gruvevirksomhet som
ødelegger den gjenværende skogen i Kalimantan. Fra 2004 til
2010 ble det skrevet under 33
kontrakter med indonesiske

og internasjonale gruveselskap
som til sammen fikk 1212 gruvekonsesjoner. Bare i Øst-Kalimantan er landområder større
enn Belgia regulert til gruveselskapene.
Den norske regjeringen har
lovet seks milliarder og utbetalt 180 millioner kroner til
Indonesia for å bevare regnskogen. Paradoksalt nok investerer
Oljefondet over 17,5 milliarder
i selskaper som utvinner kull og
FOLKEVETT nr. 3 • 2013
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02.

04.

03.

05.

bidrar til avskoging i nettopp
Indonesia.
Politimannen i hjørnet

Tanjung er den største gruvebyen i Sør-Kalimantan, og
gruveindustrien er godt synlig
i bybildet i form av arbeidere
med hjelmer, gruveselskapets
biler og et par skinnende nye
hoteller. Gruven i Tanjung eies
av Adaro, Indonesias nest største kullprodusent. Flere norske
aktører investerer i Adaro. I tillegg til Oljefondet, har Nordea
og KLP Adaro-aksjer i sine fond.
Et stort grått sår i det irrgrønne landskapet, 6 kilometer langt, 3 kilometer bredt, er
godt synlig på Googles satellittbilder fra Tanjung. Dette er
den største kullgruven på den
sørlige halvkule, ifølge Adaros
egne nettsider. Gruveområdet
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02. Indonesia har på få år blitt verdens
største eksportør av kull. Bare en liten
del av kullet blir brukt i landet selv,
resten går til en voksende industriproduksjon i Asia.
03. En lang kø av lastebiler venter på å
tømme sin svarte last på et deponi like
ved kysten av Makassar-havet
04. Pradarma Rupang fra organisasjonen JATAM undersøker kull som har
skylt opp på stranda etter et tips fra
bekymrede naboer i Santan.
05. Andreas Bujed, i midten, representerer urbefolkningen dayak i gruvebyen
Tanjung i Sør-Kalimantan. Politiet krever
å få være tilstede når han intervjues om
problemene med gruveselskapet Adaro,
hvor Oljefondet, Nordea og KLP har
investert aksjer.
06. Kullgruven Kitadin.
07. Hvert 10. minutt passerer en ny
lekter med kull nedover Mahakam-elva
gjennom Samarinda i Øst-Kalimantan.

begynner ti minutters gange
bak huset til Misran, som lever
av å tappe gummitrær. Familien hans eide land der det i dag
ligger et enormt krater. Bredden
på motsatt side ligger én kilometer unna, og bunnene er dekket av en grå innsjø. Langs en
av kantene ulmer røyken fra et
saktebrennende bål, hvor små
flammer og røyk stikker opp
fra sprekker i bakken. Bakken
er glovarm, mens sola brenner
fra himmelen over.
De mange gruvekonsesjonene i Kalimantan følges av
landkonflikter. Misran selv
har flere saker gående mot selskapet. Hjemme i huset viser
han fram en tykk bunke med
dokumenter. Mens han forteller, legger han papirene utover
stuegulvet i forskjellige hauger.
Noe land har han beholdt, hvor

han i dag dyrker gummitrær.
Ett jordstykke ble forurenset
av gruvedriften, og har blitt
kompensert av selskapet med
nytt land. Noe land har han
også solgt til selskapet frivillig.
Men, ett stykke land har han og
familien også mistet, uten å få
kompensasjon.
Før gruveselskapet Adaro
kom, tilhørte landet rundt
Tanjung urbefolkningen dayak.
Andreas Bujed er forhandler og
talsperson for dayak-folket, og
kommer stadig i skvis mellom
befolkningen, myndigheter og
gruveselskapet Adaro. Han har
få godord om selskapet. Gruvedriften har skapt mange landkonflikter hvor folk blir lurt
eller presset til å selge land.
– De sosiale programmene
(CSR) til Adaro er ikke balansert mot effektene av selskapet,

“

Fem barn har mistet livet
i provinsen etter å ha ramlet ned
i de åpne gruvene.

06.

mener Bujed, som klager over
forurensing av elver og dyrket
mark, og over sosiale problemer
knyttet til gruvedriften.
Før 2000 var det bare sju personer fra landsbyen som fikk
jobbe i gruveindustrien, men
etter press fra befolkningen er
det i dag over 300. For Bujed har
det også en bakside; han føler
lokalsamfunnet mister litt av
sin dayak-identitet når de blir
en del av gruvesamfunnet.
Det som bekymrer han mest
er Adaros planer om å utvide
produksjonen fra 45 til 80 millioner tonn kull i året. Et kompendium på rundt tusen sider
dokumenterer selskapets planer
om å øke produksjonen rundt
Tanjung. Det vil kreve ytterligere mer land fra Bujeds folk.
I stua til Andreas Bujed sitter en person som legger en

07.

demper på kritikken hans mot
Adaro. En politimann sitter i
et hjørne av stua og noterer alt
som blir sagt. Andreas Bujed må
varsle politiet hver gang han får
besøk av en miljøorganisasjon.
Politiet forhindrer oss også fra å
kontakte selskapet eller nærme
oss gruveproduksjonen, «ettersom vi ikke har tillatelse fra
Jakarta».
Støv og skitt

«I gruveindustrien får befolkningen støv og skitt, mens arbeiderne og lederne får fordelene»,
skriver professor Luthfi Fatah
Udiansyah ved universitetet i
Banjarbaru, Sør-Kalimantan.
Det finnes lite tilgjengelig forskning eller dokumentasjon på
kullproduksjonen i Kalimantan.
Udiansyahs studie fra 2007 er et
av få forsøk på å analysere konse-

kvensene av gruvedriften.
Ifølge professoren er det lite
av verdien fra kullet som kommer lokalbefolkningen til gode.
Det meste går til selskapet, en
stor del av avgiftene havner
hos de sentrale myndighetene
i Jakarta. Bare én prosent av
avgiftene kommer tilbake som
tilskudd til distriktene. Udiansyah bekrefter organisasjonenes
påstand om at gruveselskapene
skaper korrupsjon blant de politiske myndighetene i Kalimantan, selv om dokumentasjon
på dette er knapp. Et lyspunkt
er at de rundt 800 illegale gruveoperasjonene som professoren dokumenterte i 2007 i dag
enten er stanset eller eksisterer
i lovlige former.
Professor Udiansyah deler
miljøorganisasjonenes bekymring for effekten på miljøet,

hvor flom, forurensing av drikkevann og grunnvann, støv og
støy er noen av problemene ved
industrien. CSR-tiltakene har
han liten tro på, de er mest for
syns skyld.
Miljøorganisasjonen Walhi
som samarbeider med Jatam,
sår tvil om hvorvidt Adaro i realiteten vil tette igjen de enorme
gruvekratrene når produksjonen er ferdig. Selskapet selv sier
på sine hjemmesider at de utfører grundig rehabiliterings- og
miljøarbeid, at de tar vare på
nettopp matjord og beskytter
vannkilder.
– Adaro er trolig bedre enn
de andre selskapene, sier Udiansyah. Men også de jukser. Ved
god gruvepraksis tar man vare
på det øverste jordlaget, og legger det tilbake på toppen etter å
ha tettet igjen dagbruddet når
FOLKEVETT nr. 3 • 2013
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Paradoksalt nok investerer Oljefondet
over 17 milliarder i selskaper som
utvinner kull og bidrar til avskoging i
nettopp Indonesia.

Fakta

Oljefondet har investert:
Indonesiske gruveselskaper:
• Bumi Resources
26 mill
• Indo Tambangraya Megah Tbk PT 11 mill
• Indika Energy Tbk PT
5 mill
• Adaro Energy Tbk PT
12 mill
• Harum [1]
5,9 mill
• Bukit Asam (Persero) [1] [1]
4,8 mill
• Timah
5,3 mill
• United Tractors
434,6 mill
SUM:
504,6 mill
Internasjonale selskaper:
• Tata Power (India)
65 mill
• Banpu (Thailand) [1]
64 mill
• Cokal (Australia) [1]
15 mill
• BHP Billiton (Australia og UK) 16.649 mill
• Peabody Energy Corp (USA) [1] 131 mill
• Bumi plc (UK)
19 mill
SUM
16.943 mill
* I Nordea kan du investere i Adaro gjennom Emerging Market Fund.
Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har investeringer i Adaro, Bumi
Resources, Bukit Asam (Persero) og Indo Tambangraya Megah.

08.
08. Misran bor like ved den største kullgruven på den sørlige halvkule. Det har
ført til en lang kamp med tap, salg og
erstatning for land som familien bruker
til å dyrke gummitrær.

de er tomme. Men det skjer ikke
her, alt blir blandet sammen.
– Jeg har selv jobbet for
Adaro, og sett det i praksis, innrømmer han.
Det er få, om noen, uavhengige og grundige studier som
med tyngde kan slå fast om selskaper som Adaro utfører grov
miljøskade i Kalimantan, eller
om de har vilje og evne til å rehabilitere landskapet i etterkant.
Men det samlede fotavtrykket
til 33 forskjellige gruveselskaper
med over 1000 konsesjoner er
svært ødeleggende, både lokalt
og for klimaet.
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Aggressive gruvevakter

Fra Borneos indre går det flere
transportårer med svart kull
fra de mange gruvene og ned til
kysten. På elva Mahakam som
renner gjennom Samarinda,
passerer en taubåt med et lite
fjell av kull hvert 10. minutt
gjennom hele ettermiddagen. På
Googles kart kan du se lekterne
som svarte rektangler på elva.
Fra Indomincos gruve i ØstKalimantan er det bygget en
egen motorvei hvor trailere med
kull kjører tett som togvogner
ned mot kysten. Mellom to av
disse trailerne kjører vi mot
kystlandsbyen Santan, hvor
Jatam vil undersøke et tips
om kull som har vasket opp
på stranda. Først har vi besøkt
gruveselskapet Indomincos
kontor i et forsøk på å snakke
om produksjonen deres. Indo-

minco eies av Indo Tambangraya Megah, nevnt tidligere,
hvor Oljefondet har investert 11
millioner. En CSR-ansvarlig for
Indominco har gitt oss en samtale om utdanningsprogrammer og jobbmuligheter for de
nærmeste landsbyene, men ikke
et ord om gruvedriften. Gruven
får vi ikke se, uten tillatelse fra
hovedkontoret i Jakarta.
Landsbyen Santan ligger
like i utkanten av Indomincos
store deponi for kull, hvor kullet lagres før det eksporteres
med båt. En rask stopp for å ta
bilde av deponiet fører til at to
aggressive gruvevakter forsøker
å arrestere oss. Jatams aktivist
sletter raskt bildene fra fotoapparatet, mens han forsøker å
snakke oss ut av situasjonen.
En heftig regnskur bryter ut og
dynker oss med varmt tropisk

regn, før sikkerhetsvaktene gir
opp og vi får kjøre videre.
Vel nede på stranda finner
vi kull som er skylt opp av bølgene, noe Jatam dokumenterer
med bilder og GPS-koordinater.
Det utgjør ingen miljøkatastrofe i seg selv, men er likevel en
av mange konsekvenser av kullproduksjonen. Besøket er samtidig en illustrasjon på hvordan
deler av kullet blir liggende igjen,
mens resten fraktes ut av Kalimantan og blir en del av verdens
komplekse energiforsyning. Bare
en liten del går til innenlandsk
forbruk eller industriproduksjon. Det er få tegn til at Indonesia pløyer inntektene fra kull
ned i varig utvikling i Kalimantan eller resten av landet.

Tema Bil og miljø

Toyota-konsernet har satset tungt på hybridbiler. Her plug-in-varianten av suksessmodellen
Prius, som også kan lades og kjøres som en
ren elbil. Rekkevidden er begrenset til rundt
30 kilometer.
foto: Arne Storrønningen

Kampen mot

«En stor mengde elektriske
biler på veiene er helt
nødvendig for at vi skal nå
EUs utslippmål for nye
privatbiler innen 2020. Selv
med de mest drivstoffgjerrige
bensin- og dieselbilene vil vi
ikke klare å komme i mål.»
Mathias Wissmann,
president i German Association of the Automotive Industry
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Antallet ladbare biler og hybridbiler i Norge
øker kraftig. Folkevett beskriver noen av trendene
og gir råd og tips.
Av Arne Storrønningen

– I følge EUs egen målsetting skal det gjennomsnittlige CO2 -utslippet fra nyregistrerte
biler i 2020 ligge på 95 gram per kilometer,
mot dagens mål på 130 gram. Det uttalte
Mathias Wissmann, presidenten i den mektige tyske bilindustriforeningen, German
Association of the Automotive Industry da
han møtte internasjonale biljournalister og
eksperter i forbindelse med åpningen av verdens største bilutstilling i Frankfurt 10. september.
Vanlige bensin- og dieselbiler har gjennomgått betydelige forbedringer. Dette har
skjedd gjennom såkalt «downsizing», blant
annet lavere motorkapasitet, færre sylindere,
og vektreduksjon.
Bare de tyske bilprodusentene alene tilbyr
nå 434 modeller med utslipp mindre enn 120
gram CO2 . Det er en økning i antall modeller
på over 70 prosent i løpet av et år, ifølge Wissmann. Det gjennomsnittlige drivstoff-forbruket på nyregistrerte tyskproduserte biler har

El-biler i kø

Store internasjonale bilgiganter
står nærmest i kø for å lansere nye
elbilmodeller. BMW, VW og Ford er
blant produsentene som har lanseringsklare modeller for det norske
markedet. Ford kommer med kompaktbilen Focus og BMW med sin i3,
en bil som vil koste under 240.000
kroner.
I følge informasjonssjef Anita
Svanes hos den norske VW-importøren har de allerede 900 bestillinger på e-Up. De regner med å
runde 1200 innen utgangen av året.
I følge NTB har også BMW langt
flere bestillinger på i3 enn de klarer
å levere i år. I august var elektriske
Tesla S Norges mest solgte bilmodell. Den amerikanske luksuselbilen
ligger dermed foran bestselgerne og
fossilbilene VW Golf og Mazda CX.
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gått ned fra 7,1 liter per 100 kilometer i 2006
til 5,7 liter per 100 kilometer i 2012.
– Men, advarte den tyske bil-industrilederen: vi nærmer oss grensen for hva det er
mulig å få til av utslippsforbedringer av de
tradisjonelle bensin- og dieselmotorene. Det
er nødvendig med et stort innslag elbiler på
det europeiske veinettet om vi skal ha mulighet til å nå målet, hevdet lederen for den tyske
bilindustri-organisasjonen.
Bare det neste året vil tyske bilprodusenter
lansere 16 ulike elbilmodeller. Også en rekke
andre store bilselskaper har lanseringsklare
elektriske biler. Det illustrerer den store interessen for elbilsatsingen, mente den tyske bilsjefen.
Det er to hovedtrender som vil prege
utviklingen av personbiler de neste årene,
mente Mathias Wissmann. Det ene er elektrifiseringen av bilparken og utviklingen
mot nullutslipp-kjøretøyene. Det vil skje
både gjennom rene elbiler, plug-in-hybrid og
hybrid, men også hydrogenbilene. Den andre
trenden handler om avanserte sikkerhet- og

navigasjonssystemer som vil bane vei for den
helautomatiserte og førerløse bilen.
Skal du studere et marked med stort innslag av elektriske og ladbare biler, er det Norge
du må titte nærmere på. Et omfattende fordelsprogram har medvirket til at vi ligger helt
i toppen som nasjon i den internasjonale statistikken, både når det gjelder antallet ladbare
kjøretøy totalt og per innbygger.
De siste tallene fra Opplysningsrådet for
Veitrafikken (OFV) fra august, viser at det ruller mer enn 13.000 elektriske kjøretøy på norske veier. Fra januar til og med august 2013
ble det registrert omkring 84.000 nye bensin
og dieselbiler, 3000 ladbare og 6000 hybridbiler. Gjennomsnittlig CO2 -utslipp fra nyeregistrerte norske biler i 2012 var 130 gram/
km. For august i år var det tilsvarende tallet
120 gram/km. Selv om bensin- og dieselbiler
utgjør størstedelen av bilparken, er kurven
over ladbare kjøretøy og hybrid bratt stigende.
I følge OFV het den mest solgte bilen i Norge i
august måned Tesla.

Tema Bil og miljø

Først i verden

Tesla – et kvantesprang?

Da Toyota Prius ble lansert som verdens første hybridbil
i 1997, ble den møtt med massiv skepsis, men også
hånflir. Det tok fort slutt. I dag er det solgt mer enn tre
millioner eksemplarer av Prius, og de japanske ingeniørene bak suksessen ble i 2007 kåret til «Heroes of the
Environment» (miljøhelter) av det amerikanske Time
Magazine.
Prius er fortsatt et svært godt kjøp. Bilen er blant annet utstyrt med automatgear, integrert gps-navigasjon,
ryggekamera, Ledlys,nøkkelfritt system for start og
døråping. Batteriet som holder til opptil 30 kilometer
helelektrisk kjøring kan full-lades fra vanlig stikkkontakt på halvannen time. Europeiske undersøkelser
viser at 70 prosent av kjøreturene er kortere enn 25
kilometer. Du kjører den lett under halvliteren og med
litt forsiktig bruk av gasspedalen omkring 0,45 l/km.
Fabrikktall for forbruk 0,37 l/m og et utslipp på 85 g/
km CO2. Pris fra 336.000 kroner.

En ettermiddag i september i et anonymt lokale midt i Groruddalen. Lyse
vegger, down-lights, lyskastere rettet mot en blinkende og helt nypolert
gjenstand midt i rommet. Folk går nesten ærbødig rundt og titter. To
unge menn som kanskje kommer rett fra Oslo Børs eller en finansinstitusjon på Aker Brygge følger oppmerksomt med, nesten med salig blikk.
Det er en bilbutikk, men minner like mye om en vernissage, en utstilling
med postmoderne kunst som snart skal åpne. Bare de høye glassene med
vin som folk bærer mens de svever rundt i lokalet mangler. Jeg merker en
anelse høytid. Er det en tidsmaskin som avdukes? Nei, det er en Tesla, En
Tesla S, den amerikanske el-luksusbilen som har ført til at folk snakker om
et nytt gjennombrudd for den elektriske bilen. Tesla S har en rekkevidde
på 35 til 50 mil og en startpris på 446.000 kroner til 595.000 kroner for
toppmodellen. Tesla har fått Norges mest kjente miljøforkjemper, Frederic
Hauge til å hente fram sine tyngste superlativer. Bellona-sjefen ble senere
omtalt «som den første nord-europeeren som mottok sin private Tesla S»
i flere aviser, men det ble samtidig fastslått av den mest prominente Tesla
S-kunden, er kronprins Haakon. Slottet har bekreftet overfor Dagens Næringsliv at kronprinsens nye Tesla Model S vil bli levert i løpet av høsten.
Les mer om våre erfaringer med Tesla S på Framtiden.no eller i neste utgave av Folkevett. Vi testkjører årets absolutte bilhype. Uten fotformsko.

Toyota Prius plug-in Hybrid

Bestselger i Norge
Nissal Leaf

Nissan Leaf skapte på mange måter en ny standard for elbiler da
den kom på markedet. Den ble kåret til Årets bil i Europa (2011). De
siste to årene har Leaf vært den desidert mest solgte elbilen i Norge.
Kjøreegenskapene er upåklagelige. Rekkevidden er oppgitt til 190
kilometer, noe som nok er vel optimistisk. Vår erfaring med moderat
sommerkjøring uten aircondition var at 12 til 14 mil var mer realistisk, i alle fall for å kunne ha en buffer på 2 til 3 mil før neste lading.
Kjøreegenskapene er upåklagelige, ok bakseteplass til voksne passasjerer. Hurtiglading opp til 80 prosent tar i overkant av en halv time.
Full hjemmelading fra vanlig stikk-kontakt, 6 -8 timer. Men tiden som
«konge» i elbilmarkedet er nok forbi. Elbiler i omtrent samme pris- og
størrelse fra både BMW, Ford og VW er lanseringsklare. El-Golf kommer første halvår 2014.
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Grønt prestisjeprosjekt

Et veiskille

Opel Ampera (Chevrolet Volt i USA) er General Motors
grønne prestisjeprosjekt. Da bilen ble lansert, fikk den betydelig oppmerksomhet. I Norge og Europa ble den kåret til
årets bil i 2012.
Opel Ampera har solgt forbausende dårlig i Norge. Bare
158 biler ble solgt i hele 2012.
Det er på mange måter ufortjent. Av de tre ladbare hybridmodellene i Norge har Ampera lengst batteri-rekkevidde,
omkring 70 kilometer.
Ampera er i tillegg til batteriet utstyrt med en bensinmotor
som fungerer som en generator og gir bilen en ekstra rekkevidde på 500 kilometer.
Ampera har størrelse som en mellomklassebil og er registrert for fire personer. Den tunge vekten på rundt 1.7 tonn
gir kjøreegenskaper som en bil i storbilklassen.

I-MiEV var den første fullverdige elbilen på det norske markedet.
Den representerte et klart veiskille i utviklingen av elbiler i retning en fullskala privatbil. Biler som Buddy, Think og flere andre
ur-elbiler representerer en annen og tidligere fase i utviklingen
av de elektriske bilene. Men så kom Nissan Leaf med et annet
konsept som raskt satte I-MiEV og de to franske søstermodellene
fra Peugeot og Citroën noe i skyggen. Folkevett har testkjørt IMiev og Citroën Zero. Begge bilene er nesten identiske i utseende
og spesifikasjoner. Kjørekomforten er overraskende god og skiller
seg markert ut fra forrige generasjon elbiler (som Buddy). Tilfredstillende, men ikke plagsom god plass til to voksne baksetepassasjerer. Du får plass til en stor koffert i bagasjerommet, men ikke
stort mer. Kjøring på motorvei og i hastighet rundt 100 kilometer
er uproblemtisk. Bilene kan lades hjemme i vanlig stikkkontakt og
i hurtiglader. Det siste åpner muligheten for mellomlange reiser
(8-10 mil) og friere bruk utenfor bykjernen. En viktig grunn for
mange til å vurdere en elbil i denne klassen er naturligvis pris. Ny
I-MiEV får du fra 193.700, Citroën Zero 189.300. Investerer du du
ca. 40 000 kr mer , får du en Leaf med bedre plass, bedre rekkevidde og bedre kjøreegenskaper. Din lommebok bestemmer.

Opel Ampera

For å få fart i salget, har Opel Norge satt prisen ned
med 60.000 kroner til nå en kampanjepris på 349.000
kroner.

Grønne hestekrefter
V60 Plug-in Diesel Hybrid

En «miljøvennlig» familiebil med mulighet for firehjulstrekk, som
yter 285 hestekrefter og som unnagjør 0-100 km/t på rundt 6
sekunder Joda, men du må betale. Motorkrefter straffes hardt i
det norske avgiftsystemet: Selv om Volvo V60 Plug-in Hybrid ligger
høyt oppe i hierarkiet over personbiler med lavt utslipp av CO2/km.
(48g Co2/km iflg produsent) er engangsavgiften 145.000 kroner.
Startpris i Norge fra 650.000 kroner.
Vekten på nesten 2 tonn gjør at bilen kjennes tung , men bidrar
også til svært gode kjøreegenskaper og opplevelse av god stablitet
under langkjøring. Baksetepassasjer under vår testkjøring oppgir
dårlig utsyn som et irriterende problem. Bilen kan kjøres i tre modus. Pure, Hybrid og Power. Kjører du i Pure kjører du i realiteten
en elektrisk bil med rekkevidde omkring 50 kilometers rekkevidde.
Ladetid er oppgitt til 7.5 timer ved hjemmelading.
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I-Miev og Citroën Zero
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Bybuddy
Norskproduserte elektriske Buddy er en bybil,
kort og godt. Regn ikke med kjørekomfort som i halvannet tonn tung tradisjonell
personbil. Treseteren som bygges på Økern
i Oslo er laget for byintern transport, og
produsentene har aldri forsøkt å bortforklare
det heller. Buddy og dens forløpere har vært i
markedet siden 1991, først i Danmark, og fra
1998 med eiere i Norge. Bilen har en trofast
tilhengerskare som kaller seg Buddyister.
En liten Buddy-tur på motorveien? Nei,er
Folkevetts erfaring. Noen kilometer langs E6
fra Ryen i retning Mortensrud var nok. Etter
passerte 70-80 kilometer var vår komfortsone nådd. I den ultrakompakte bilen trivdes vi
best i bytrafikk, du får en lettkjørt bil, litt stiv,
men med meget bra svingradius, lettparkert
(både på langs og tvers). Buddy for by. Skal
du ha det billigere blir det månedskort.
Pris fra 169.900 kroner.

Toyota Yaris
Hybrid

Honda Jazz
Hybrid

Citroën DS5 Diesel
hybrid

En kompakt og spennende småbil fra Toyota,
kanskje ikke rart at den
har blitt kvinnenes favoritt. Toyota har omkring
90 prosent av det norske
hybridbilmarkedet, inkludert merket Lexus. Pris fra
199-226.000 kroner. Produsent oppgir et forbruk
på 0,35 l/mil og 79g CO2 /
km. Våre erfaringer viste
0,43 med normal kjøring.
Uansett et bra alternativ
i sin klasse. Vi testet den
med tre voksne passasjerer, plassen var ikke
overveldende, men ingen
hadde følelsen av å sitte
ubehagelig eller trangt.
Med tre baksetepassasjerer ville nok situasjonen
vært annerledes.

En vellykket småbil, ikke
uten grunn at den har
blitt en av Hondas mest
populære modeller.
Plassen oppleves raus til
småbil å være, gode kjøreegenskaper på motorvei
og et bensinforbruk på.
ca 0,43 var vår erfaring,
nokså identisk med Toyota Yaris. Honda Jazz har
en 1,3 liters bensinmotoren som jobber parallelt
med en liten elektromotor. Honda kaller systemet
Integrated Motor Assist.
Det er enklere, lettere
og billigere enn Toyotas
Full Hybrid løsning. Pris
fra 209.000 til 229.000
kroner. Utslipp CO2 er
ifølge produsent 104 g/
CO2 /km. Smart plassløsning med bakseter som
kan slås opp.

Sammen med sin franske tvilling Peugeot 508
RXH er DS5 foreløpig de
eneste dieselhybridene
tilgjengelig i Norge. Pris
fra 419.000 kroner er nok
en pris i stiveste laget
for mange bilkjøpere.
Til gjengjeld er den et
klassisk flaggskip med
gjennomført storbilfølelse. 200 hk samlet
motorytelse. 99 g/CO2 /
km er ikke dårlig for en
så stor bil. Romslig plass
til bagasje og passasjerer,
og for de som legger vekt
på estetikk har DS5 diesel
Hybrid mye å by på. Forbruk under prøve-kjøring
0.5 – 0.55 liter pr. mil,
noe som er forventet for
en så stor bil.

VW Jetta Hybrid
Dette er VW første hybrid
i Norge. Jetta Hybrid
virker i overkant tørst til å
være en hybrid, opp mot
0,6 l/mil. VW oppgir et
snittforbruk på 0,41 liter
og et CO2 -utslipp på 95
g/km. Motorytelse 170
hk. God plass til passasjerer og behagelig
under langkjøring. Pris fra
326.000. Ps en Sedan-utgave i et land som sverger
til store stasjonsvogner,
var det så lurt? Kanskje
ikke, men Jetta Hybrid er
først og fremst produsert
for det nord-amerikanske
markedet hvor Jetta hører
med blant de populære
modellene.

Honda Civic
1.6 i-DTEC
Hondas 1.6. liter diesel er
en ren konvensjonell bil
uten batteri-assistanse,
men drivstoff-forbruk og
utslipp allikevel så bra at
vi velger å ta den med
som et eksempel på de
store forbedringene som
er gjennomført på rene
bensin- og dieselmotorer
de siste årene. Honda
oppgir et forbruk på 0,36
l/mil på denne bilen og
et utslipp på 94 g CO2 /
km. Folkevetts egen
testkjøring viste 0,37 l/m
på blandet kjøring. Også
andre som har testet bilen
er overrasket over hvor
lavt det faktiske forbruket ligger. Fabrikktall er
ofte noe annet. Pris fra
230.000 kroner.
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Hva skjer med maten vår?
Christoffer Ringnes Klyve,
leder for avdeling for klima- og miljø,
Framtiden i våre hender

Hvorfor har
norske menn
Europas dårligste
sædkvalitet?
Etter å ha lest denne boka får du lyst til å pløye opp plenen din og anlegge din egen
økologiske grønnsakshage. Du sverger å bake alt brødet ditt selv, av steinmalt,
økologisk urkorn. Og du kjøper aldri, aldri mer oppdrettslaks.
«Sannheten på bordet» heter
Nils Christian Geelmuydens
nye bok, med undertittelen «Det
du ikke får vite om maten din».
Det er ikke oppløftende lesning.
Hvis du tror at norsk mat stort
sett er sunn, og at Mattilsynet
og andre myndigheter passer på
at maten vi kjøper i butikken er
bra for oss, vil denne boka være
en vekker.
Geelmuyden har lenge vært i
tottene på norsk oppdrettsnæring. Han mener blant annet
at det er en fornærmelse å kalle
norsk oppdrettslaks en flytende
grønnsak ettersom den stort
sett spiser korn og planter. En
fornærmelse mot grønnsaken.
Ettersom laksen stort sett spiser
det samme som grisen, mener
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Geelmuyden at «flytende pølse»
er mer dekkende.
Vi som har sett Geelmuyden
kritisere oppdrettsnæringen
tidligere, finner her en mer fullstendig versjon av kritikken,
med flere og bedre kildehenvisninger. Vi får også en tilsvarende
kritikk av stort sett all industrialisert matproduksjon og konvensjonelt landbruk. Maten er ikke
sunn. Dyrene har det ikke bra.
Jord, luft og vann blir forurenset.
Jungelen

Slik skriver Geelmuyden seg inn
i en stolt tradisjon av avslørende
bøker om matproduksjon. Personlig klarer jeg ikke å glemme
Upton Sinclairs klassiker «The

Jungle» (1906), som beskriver
forholdende i kjøttindustrien
i Chicago. På denne tiden var
Chicago desidert verdensledende innenfor industrialisert
matproduksjon. I Chicago ble
dyrene slaktet, partert og pakket sammen til ... mye rart. Sinclair beskriver groteske forhold
i industrien som i løpet av noen
tiår hadde klart å gjøre jevnlige kjøttmåltider tilgjengelige
for den voksende urbane middelklassen. Hovedfokuset for
sosialisten Sinclair var på inhumane arbeidsforhold og kyniske
bedriftseiere, som han selv fikk
kjenne på kroppen da han arbeidet undercover i en av fabrikkene. Men folk lot seg nok vel så
mye bevege av mangelen på hygi-

ene og de levende beskrivelsene
av en generell industriell brutalisering. Konsekvensene lot ikke
vente på seg: Etterspørselen etter
Chicagos kjøttprodukter, både i
USA og i utlandet, falt drastisk.
Kongressen vedtok lover som
Meat Inspection Act og Pure
Food and Drug Act. «The Jungle» betraktes i dag som et vannskille både for den amerikanske
kjøttindustrien og for tradisjonen med å skrive bøker som skal
avsløre utrivelige forhold rundt
hvordan maten vår produseres.
Det gjenstår å se hvilken ny
lovgivning Geelmuyden baner
vei for med sin nye bok, eller
om nordmenn plutselig halverer kjøttforbruket og kjedene
tidobler omsetningen av økolo-

08. Langs breddene til Indrawati-elven i
Nepal jobbes det på spreng for å plante
ris. Dalen omdannes til en mosaikk av
vann. (Foto: Laurie MacGregor)
09. Regnet er omsider kommet. En
ung kvinne henter flere risplanter som
skal plantes ut på markene, en måned
forsinket. (Foto: Laurie MacGregor)
10. Monsunen kom for sent i år til at
familien Danwar rekker å plante mais
etter at risen er høstet inn.
(Foto: Laurie MacGregor)

11. Å ta et avkjølende bad i Ganges er
populært når temperaturen stiger over
40 grader celsius i byen Allahabad i
India. (Foto: Jitendra Prakash / Reuters)

gisk. Forhåpentligvis kan boken
bidra til at en ny regjering stiller noen nye spørsmål: Hvorfor
har Danmark og Sverige både
strengere regulering av gift i
maten og flere ganger høyere
omsetning av økologiske varer?
Hvorfor ligger Norge på verdenstoppen innen bl.a. prostata-, testikkel- og tarmkreft, diabetes,
astma og multippel sklerose?
Hvorfor har norske menn Europas dårligste sædkvalitet? Og
ikke minst: hvorfor har vi så mye
beinskjørhet? Vi som er så flinke
til å drikke melk?
Kjøtthuer?

Norske forfattere har skrevet om
slikt tidligere, uten at vi har sett
noen revolusjon av den grunn.
Journalist Espen Løkeland-Stai
og landbruksforsker Svenn Arne
Lie kom i 2012 med «En nasjon
av kjøtthuer - Ni myter og en
løgn om norsk landbrukspolitikk», der de kritiserer det de
mener er to toneangivende fløyer

i norsk landbruksdebatt: Høyresiden som mener bøndene er
oversubsidierte og ineffektive,
og det utvidede landskapet
rundt Senterpartiet, Bondelaget
og Landbruksdepartementet,
som mener at dagens politikk
gjør det som gjøres kan for å
opprettholde dagens nivå på
matproduksjonen. Året før kom
Kaare Bilden med sin «Mat er
makt», som i større grad trekker
opp et internasjonalt perspektiv
og ser på norsk matproduksjon
i en internasjonal sammenheng.
Begge bøkene er stort sett velskrevne og lesverdige. Men ingen
forteller de gode historiene på en
måte som beveger folk.
Hvorfor har norske menn
Europas dårligste sædkvalitet?
Jeg har i flere år ønsket meg en
norsk variant av amerikanske
Jonathan Safran Foers «Eating
animals» (2009). Denne boka
er også full av interessante forskningsfunn og statistikk. Men
den går også bak tallene, og skil-

drer levende ikke bare hvordan
forholdene er i matindustrien,
men også hvordan forfatteren
har funnet fram til informasjonen: De dramatiske scenene der
dyrevernaktivister med dekknavn tar med Foer inn i godt
bevoktede dyrefabrikker sitter
fortsatt i, snart tre år etter at jeg
leste boka.
Det er to mulige forklaringer
på at ingen har gjentatt Sinclair
(eller Foer) i nyere tid i Norge.
Enten er produksjonsforholdene
i norsk landbruk helt OK, eller
så er det ingen journalister som
både har nok tid/ressurser/
mot/nysgjerrighet til å gå løs på
temaet, og god nok formidlingsevne til å fortelle om det på en
måte som kan engasjere etterpå.
Etter å ha lest Geelmuydens
bok, er det vanskelig å konkludere med at alt er OK.

pølser, frossenpizza, skummetmelk, margarin, jordbær,
laksefilet, vanlige egg, billig kyllingfilet eller «butikkbakt» brød
etter å ha lest denne boka.
Helt til du kommer i butikken. Treåringen henger i buksebeina, du har nøyaktig 12
minutter på deg for å rekke din
tidsklemte families skjema.
Barnet maser om et eller annet
industrielt matprodukt med
morsom innpakning fylt av
barne-tv-figurer og en ingrediensliste så lang at barnet er langt
inn i videregående før det klarer
å lese alt sammenhengende. Du
vet dessuten at barnet kommer
til å grine på nesa av den økologiske kikertsuppen du har planlagt å lage, og du vet at arvingen
kommer til å våkne kl 02.30 dersom det ikke får i seg nok mat
før kvelden. Hva gjør du?

Hverdagen

Du får ikke lyst til å gå rett
i butikken og laste opp med
FOLKEVETT nr. 3 • 2013
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Den nye deleøkonomien

tekst Håkon Lindahl

Låner for miljøet
Gründeren bak nettjenesten SkyLib prøver å få oss til å låne ting av hverandre i stedet
for å kjøpe. Målet er intet mindre enn å redde verden fra forbrukskarusellen.
– Vi drukner i ting som vi sjelden bruker. Måten vi forbruker
ting på i dag er ikke bærekraftig, fastslår Geir Engdahl, som
unnfanget ideen til SkyLib da
han skulle skifte harddisk på
laptopen i 2011.
– Da jeg åpnet maskinen,
støtte jeg på en spesialskrue
som Apple har lagt inn for å
hindre at folk reparerer utstyret
selv. Jeg fant til slutt riktig skrutrekker, men jeg måtte kjøpet
hele settet med skrutrekkere,
selv om jeg bare trengte én, og
bare skulle bruke den en eneste
gang.

– Jeg ville fortelle andre at
jeg hadde disse skrutrekkerne,
og at de kunne låne dem. Dermed var ideen om SkyLib født,
forteller Geir Engdahl, som
tidligere har jobbet for Google
i Canada. Nå bruker han all
tiden sin på SkyLib.
Å låne må bli normalen

Foreløpig ligger det rundt
4.000 gjenstander til utlån på
SkyLib, og utvalget er størst i
Oslo-området. Du finner blant
annet et bredt utvalg av bøker,
hageredskaper og verktøy, og
litt mer kuriøse ting som coac-

her og brukerinteraksjonsdesignere som låner bort hodene
sine. Men Geir Engdahl har
ambisjoner om at SkyLib skal
bli mye, mye større.
– Det er mange steder i verden som trenger SkyLib mer enn
Norge, sier Engdahl. - Vi er rike
nok til at vi har råd til å kjøpe
nytt. Andre steder kan SkyLib
være forskjellen mellom at folk
har tilgang til det de trenger
og at de ikke har det. SkyLib er
oversatt til engelsk og tysk, og
vi ønsker å oversette til flere nye
språk etterhvert som vi blir sikre
på at funksjonaliteten er riktig.
- Verden trenger at det å låne
eller kjøpe brukt blir normalen,
mens det å kjøpe nytt blir noe
man gjør unntaksvis.
Dele viktigere enn å eie

– Jeg tror SkyLib appellerer til
mennesker med stor tillit til
andre, sier Douwe Beerda. Han
er aktiv i Omstilling Sagene, et
norsk skudd på stammen til
den internasjonale Transition
Town-bevegelsen.

Omstilling Sagene jobber for å skape et
mer miljøvennlig og sosialt lokalsamfunn.
Blant annet driver de med grønnsaksdyrking, kurs i reparasjoner og bytteøkonomi.
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Målet med bevegelsen er å
gjøre lokalsamfunn mindre
avhengige av fossile brensler,
og mer motstandsdyktige mot
eksterne påvirkninger som klimaforandringer, økonomi- og
energikriser. Samtidig ønsker
de å skape mer fellesskap og
levende lokalsamfunn.
– Ideen bak SkyLib passer
som hånd i hanske med Transition Town-bevegelsens tankegang. Det er tilgangen på ting
og tjenester som teller, ikke å
eie. Deling gjør at vi får mer
sosial kontakt, samtidig som vi
sparer både penger og miljø, forklarer Douwe Beerda, som tror
SkyLib har et stort potensial
også i Norge.
– Jeg tror vi er inne i et paradigmeskifte der deling er i ferd
med å bli viktigere enn eierskap.
SkyLib ligner på andre initiativer som er i vinden. Sofasurfing,
for eksempel, et konsept der
folk tilbyr gratis overnatting til
turister i hjemmene sine.
– Det er godt å vite at jeg har
tilgang til alt som ligger i SkyLib når behovet oppstår, avslutter Douwe Beerda, som blant
annet har lånt bøker, filmer
og en Nintendo Wii gjennom
SkyLib. Snart skal han låne en
Playstation 3.

Den nye deleøkonomien

Fakta

Dette er SkyLib
• Et sosialt nettverk av eiendeler,
der folk kan låne ut ting, gi
bort ting eller selge ting. Utlån
dominerer.
• Finnes både som nettside –
www.skylib.com – og app til
Android. Iphone-app er under
utvikling.
• Det er gratis å låne ut, selge
eller gi bort ting.
• Du kan låne, gi bort og selge
ting åpent, eller begrense deg
til venner, venners venner eller
definerte grupper som for
eksempel arbeidsplassen eller
borettslaget.

Deleøkonomi
i vinden
SkyLib er ett av mange
eksempler på fremveksten
av en ny form for økonomi.
Den såkalte deleøkonomien, som for alvor skjøt i
kjølvannet av finanskrisen i
2008, dukker opp i stadig
nye varianter. Sofasurfing, et
konsept der folk låner eller
leier ut hjemmene sine til
turister, vokser raskt. Deling
av private trådløse nettverk
i bytte mot tilgang til andres
er et annet eksempel. Bildeleordninger har eksistert
en stund, det samme har
såkalte «bytteringer» der
folk bytter tjenester med
hverandre.
Mer om deleøkonomi:
http://en.wikipedia.org/
wiki/Sharing_economy
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Malawi

“

Noens engasjement kan bety
en ny start i livet for andre.

01.
01. Det første av i alt 240 frukttrær blir
plantet utenfor fengselet. Trærne skal
bidra til et mer variert kosthold for de
innsatte i årene som kommer.
02. Det krever en del å få alle plantene
i jorda, men fangene deltar med engasjement.
03. –Jeg har så mye fred i hjertet mitt.
Hvis jeg ikke tilgir er det jeg som får det
vanskelig, sier tidligere innsatte Severia
Kalonga som i dag underviser kvinnene i
fengselet.

03.

04. Betjentene tar seg en pust i bakken
etter å ha jobbet sammen med innsatte
for å få trærne i jorda.

02.
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02.

Malawi

Mennesket som ressurs
Ildsjeler fra Framtiden i våre hender i Tønsberg står sammen med Future in our hands
Malawi om et unikt prosjekt i et av Afrikas høysikkerhetsfengsler.
Reisebrev fra et fengsel i Malawi Av Linn Mathisen

I Blantyre sør i Malawi i det
østlige sentral- Afrika ligger
«Chichiri prison», et høysikkerhetsfengsel bygget for 800
innsatte, som for øyeblikket
er hjemmet til 1700 menn og
42 kvinner, i tillegg til tre barn
under to år som sammen med
sine mødre oppholder seg i
fengselet. De vanskelige forholdene i Afrika har vi hørt om
før, de rystende historiene. Hva
er annerledes med denne fortellingen?
Overfylte fengsler

Med sitt lille landområde og
over 15 millioner mennesker
er Malawi et av Afrikas tettest
befolkede land. Dette vises
også i fangebefolkningen. Den
gjennomsnittlige levealder i
Malawi er 52 år for menn og
54 år for kvinner. Det skyldes
ulike faktorer som lav inntekt,
mangelfullt kosthold og liten
tilgang på medisinsk behandling. Spredningen av hiv/aids er
også et stort samfunnsproblem
som blant annet fører til en stor
andel foreldreløse barn.
Med disse dystre statistikkene er det ikke vanskelig å
forstå at fengsler og innsatte
ikke er høyest prioritert hos
styremaktene. Innsatte lever
under ekstremt tøffe forhold i
overfylte celler med dårlig tilgang på sanitære fasiliteter, lite
mat og medisinsk behandling.
Mange venter i årevis på sin
dom, og selv presidenten Joyce
Banda uttalte til Nyasa Times i
juli i fjor at mange sitter fengslet uskyldig.

En ny start

Hva er det som gjør at under
disse forholdene melder 33
mannlige innsatte, og to kvinnelige seg til å arbeide frivillig
som lærere for sine medinnsatte? At de på nasjonale eksamener utmerker seg med sine
gode resultater. Det var dette
som fanget interessen til to studenter fra Høgskolen i Vestfold
på studiereise i 2007. Siden den
gang har «Future in our hands»
(FIOH) blitt opprettet. En søsterorganisasjon til Framtiden i
våre henders lokallag i Tønsberg.
Det er opprettet et samarbeid
med Færder videregående skole,
avdeling fengselsundervisningen. Og dette var utgangspunktet for prosjektreisen i år der en
representant fra hver av samarbeidspartnerne i Norge reiste
ned til Chichiri for å se hvordan
noens engasjement kan bety en
ny start i livet for andre. Vår vert
var Janet Kasambala, styreleder
for FIOH, Malawi som sammen
med sitt styre av andre frivillige jobber for miljøbevissthet,
og rettferdig fordeling i landet
generelt. Og som helt konkret
jobber inn mot Chichiri i form
av støtte til skolemateriell,
undervisning og veiledning av
frivillige lærere. Det ensformige
kostholdet i landet viser seg også
i jordbruket. Det er en utbredt
monokultur. Fengselet er intet
unntak. Landområdene rundt
murene er dekket av maisåkre.
FIOH ønsker å bidra med økt
bevissthet rundt variert kosthold og dyrking av jorda. Dette
gjør de blant annet ved under-

visning, og ved sammen med
betjenter og innsatte å dyrke
andre grønnsaker i periodene
av året da det ikke dyrkes mais.
Under vårt opphold i Malawi
gjennomførte FIOH med støtte
fra FIVH Tønsberg planting av
240 frukttrær. Betjenter, frivillige fra FIOH og noen utvalgte
innsatte, jobbet sammen denne
dagen utenfor murene for å
plante trær som kan bidra til et
mer variert kosthold for innsatte
i årene som kommer.
Severias historie

På et av våre fengselsbesøk så vi
en eldre dame komme utenfra
for å undervise de kvinnelige
innsatte. Severia Kalonga på 68
år hadde tidligere vært innsatt
ved fengselet. Dette er hennes
historie:
«Kalonga er navnet etter min
mann som døde i 1998. Han jobbet i politiet i 32 år, og jeg som
barneskolelærer i mange forskjellige skoler og distrikter. Jeg likte
veldig godt å undervise. Vi giftet
oss i 1965. Vi fikk tre barn, bare
jenter. Men to av dem døde. Min
første datter døde i 2004. Den
andre døde i juni 1998. Mannen
min i juli samme år. Når mannen
din dør, er folk kritiske, de ser på

deg og lurer på hva du skal gjøre.
Jeg måtte skaffe penger. De lagde
historier og sa at jeg drev med
heksekunst. Det var ikke sant.
Jeg var 64 år da jeg ble fengslet.
Den første måneden gråt jeg hver
dag og hver natt. Å være uskyldig
i fengsel. Det var uvant og vanskelig. I kvinnedelen tar de godt
i mot deg når du er ny. De gir deg
det de har. Det er et godt fellesskap. Etter noen måneder respekterte de meg. Jeg ble gitt mye
ansvar på innsiden, og tok vare på
andre. De stolte på meg. Skole er
viktig i fengselet fordi det er noen
som ikke kan skrive og lese. Det
gir menneskene en sjanse. Det er
så mange jenter som ikke pleide å
like skole, men nå er de glade for å
lære, også praktiske ting som å sy
og strikke. Noen er veldig stolte
over det. Når de kommer ut, kan
de lage de samme tingene og selge
dem.
De som anga meg er fortsatt
naboene mine. Jeg har tilgitt
dem, men de er skamfulle. De
kristne kom ofte i fengselet. De
sa det var bedre å tilgi. Så nå føler
jeg fred. Jeg har så mye fred i hjertet mitt. Hvis jeg ikke tilgir er det
jeg som får det vanskelig. Jeg har
ikke forandret meg så mye. Jeg er
den samme.»

“Wether poor or rich this world is ours and what we
do with it will affect all of us. I was made to feel poor
because of where I come from. But I don´t feel poor or
uncivilized or black. I feel human and capable of making
a difference. Africa needs more africans that feel rich,
worthy and capable!”
Janet Kasambala, styreleder i Future in our hands, Malawi
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Greske
glimt
Lørdag
– Jeg hater sommeren, det blir alltid mangel på vann her, sier kassadamen på matbutikken, som
forteller at hun heter Eleni.
Min kone og jeg har kommet
til Kardamili, en landsby omgitt
av Middelhavet og fjellkjeden
Taygetos på Peloponnes i Hellas.
Vi sto opp klokken 05 for å
rekke flyet fra Gardermoen. Etter
middag synker vi ned i terrassestolen på hotellet der vi har leid
en leilighet. Servitøren heller en
kald øl i glassene, en Mythos. Et
brått velvære oppstår med den
første slurken.

Søndag
En kirkeklokke vekker meg. Jeg
setter meg på stranden idet sola
stiger opp over fjellet i øst og fjerner knotten rundt hodet mitt. Jeg
hører bølgeskvulp og en galende
hane.
Før lunsj vandrer vi på muldyrtråkk opp i høyden. Kraftig
lukt av timian, oregano og solkrem. Kraftig lyd fra sangsikader,
særlig i olivenlundene. «Sikadene
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er sterke som barbermaskiner»,
skriver Tomas Tranströmer i et
dikt.
Nedover til landsbyen igjen
skritter vi over store, lyse rullesteiner i en uttørket ravine. Vann
finnes bare i sekkene våre. Vi
hører det skvulpe.

Mandag
Frokost: Brød fra bakeren (skorpen er best), ost, oliven, skinke,
tomat – og svart kaffe.
Langs dagens tursti: gul
gyvel, blå timian og sauer på
brunt gress i skyggene. Fuglene
vi ser, virker mer skvetne enn
hjemme. Kan forklaringen være
de mange tomme haglpatronene
på bakken? I et magasin jeg finner på hotellet, leser jeg at store
mengder trekkfugler årlig kommer sørfra til Peloponnes. Og her
blir de møtt av haglskurer? Sånn
cirka fem milliarder fugler drar
årlig fra Afrika for å hekke på det
europeisk-asiatiske fastlandet. En
milliard blir drept av mennesker.
De fleste på trekkrutene over
Middelhavet.

Gresk salat på skyggesiden av
leiligheten. Til dessert egenpresset jus av Elenis små sommerappelsiner med løv på. Vi ser en
svart katt fange en firfirsle.

Tirsdag
Langt inne på fjellet treffer vi
en enslig, hvitkledd mann. Han
fanger fluer med hov og forteller
på tysk at han har lagt luktstoffer i terrenget i håp om å lokke
til seg sjeldenheter. Selv har vi
oppdaget en for oss ny sommerfugl, den guloransje «Kleopatras
sitronsommerfugl» (Gonepteryx
cleopatra). Den er alene verdt en
tur til Kardamili.
Eleni, som vi nå har forstått er
butikkeieren, mener det ikke er
menneskelig mulig å gå så langt
som vi har gjort i dag, bortimot
fem timer, hun sender oss til
butikkens kjøledisk for en Mythos hver på hennes regning.

Onsdag
Sammen med andre nordmenn
bestiger vi fjellet Profitis Elias,
2407 meter over havet. Vi ser

Sparta-sletten, striper av grå snø
nedover fjellsiden, og fargesterke
blomster. Min glede over farger blir
sterkere med årene, særlig den gule.
Fjellet mangler vann, bortsett fra
at Morten spanderer avkjølt musserende når vi når toppen. Dagens
kikkertfangst: Kretsende alpeseilere – fugler som sover, spiser og
parrer seg mens de flyr.
Menyen på tavernaene framføres muntlig på engelsk. Jeg har
problemer med å følge med – alt
er «delicious». Vi har funnet ut at
vi trives best med flere forretter, i
stedet for én hovedrett.

Torsdag
Ovenfor landsbyen, i skyggene,
ser vi svartkledde, eldre mennesker. En mann lyser opp når han
forstår vi er norske. Han sier noe
– vi skjønner ingenting. Tilfredsstillende da å høre kjente stemmer:
bokfink, ravn og svarttrost. Verden blir mindre forvirrende når
jeg hører trosten synge på norsk.
Fire katter kretser rundt lunsjbordet vårt. Kardamili er full av
dyr, ikke bare katter, også haner,

svaler, spurver, sikader, firfirsler
og tyrkerduer. De siste synger
utrettelig «ko-koo ko» overalt,
og kan minne litt om gjøken.
Ingen vind. Svette under skyggeluen. «Det skal bli godt å koma
heim nå», hører jeg en dame si i
mobilen sin.
Om kvelden rygg-svømmer
vi i lunkne dønninger under en
ukjent stjernehimmel. Musikken fra stranda derimot, er kjent
– Zorbas dans.

Fredag
Havutsikten er mer ensformig
her enn på vårt andre feriested
ved havet, på Jæren i Rogaland.
Her er ingen skipstrafikk og
spektakulære skyer, heller ingen
trekkende fugleflokker over
sjøen, men her frister en dukkert.
Middag i en olivenlund. Vi
griper sultent etter ventematen,
store, svarte, kjøttaktige Kalamata-oliven. Tid til å kikke på
gamle, uttrykksfulle oliventrær.

– De eldste slo rot på Kristus’
tid, forteller en nordmann over
sitt retsina-glass på nabobordet.
Jeg blir sittende å lure på hva som
fascinerer meg mest, trær, eller
fugler som bor i dem.

Lørdag
Hjem med fly fra Kalamata. I
kofferten har vi fem liter av Elenis olivenolje og noen bunter av
hennes tørkede oregano fra fjellet. Det ble dessverre ikke plass

til hennes tomater med smak av
sol og krydret luft. I hodet har
jeg noen øyeblikk fra ferieuken:
Alpeseilerne over Profitis Elias,
stjernehimmelen sett fra ryggsvømmerens posisjon – og den
første slurken av Mythos etter en
varm vandring.
Over Alpene ser jeg ned på elvedaler med vann i. Jeg gleder meg
til å høre bekken fra soverommet
hjemme.
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Nytt fra Framtiden i våre hender
Framtiden i våre hender arbeider for rettferdig fordeling av jordens ressurser. Vi mener hensynet til natur og klima er viktigere enn vekst i forbruk og økonomi.

Titusen underskrifter!

Framtiden i våre henders styreleder, Anne Skranefjell, kan glede seg over at fornyingen av organisasjonen er i et svært godt spor, men fusjonen med Grønn Hverdag lot
seg dessverre ikke gjennomføre av økonomiske årsaker. (foto: Arne Storrønningen)

Fornying i godt spor

Forbrukerminister Inga Marte Thorkildsen (SV) lovet et sterkt engasjement for en mer åpen og rettferdig tekstilindustri da hun mottok over
10.000 underskrifter fra Framtiden i våre hender i september i år som
et ledd i kampanjen «vreng kleskjedene».
Jeg vil berømme Framtiden i våre hender og alle andre som har
engasjert seg. Det har vært med på å gi oppmerksomhet til en viktig
sak og sørge for mer åpenhet i tekstilindustrien, sa Inga Marte Thorkildsen under overleveringen.
Etter at kampanjen ble lansert og underskriftene strømmet på, er
H&M, Varner (Bik Bok, Carlings, Cubus, Dressmann, Urban, Vivikes,
Volt, Solo, Wearhouse, Wow) og Moods of Norway blant dem som
helt eller delvis har gitt etter for kravet og offentliggjort oversikt over
hvilke fabrikker de bruker.

Tekst Håkon Fossmark, nettredaktør Framtiden i våre hender.

I forrige utgave av Folkevett kunne du lese om våre planer for en mulig
sammenslåing mellom Framtiden i våre hender og Grønn hverdag.
Denne prosessen er nå er lagt på is, fordi det viste seg å ikke være økonomisk grunnlag for en slik felles ny organisasjon. Styret i Framtiden
i våre hender bekreftet dette på et møte i august.
Styret fortsetter nå arbeidet med å revitalisere Framtiden i våre
hender.

“

Styret utelukker ikke
en navneendring for Fivh
som en del av en
revitaliseringsprosess.

–Arbeidet med å videreutvikle organisasjonen er inne i et svært
godt spor, og det arbeidet tar vi videre uansett, sier styreleder Anne
Skranefjell. Hun legger til at styret legger stor vekt på at våre frivillige
i lokallagene og medlemmene trekkes med i arbeidet.
Formålet er at Framtiden i våre hender skal klare å få med seg enda
flere, og i større grad enn i dag mobilisere folk flest og forbrukere i
våre satsingssaker. Styret utelukker ikke en mulig navneendring for
organisasjonen som en del av en slik revitaliseringsprosess. Vi vil gi
Folkevetts lesere nærmere informasjon i senere utgaver. Du kan gjerne
også melde deg på nyhetsbrevet fra Framtiden i våre hender og få
oppdatert og fortløpende informasjon rett i din epostkasse.
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Et land av kjøtthuer
Kjøttkonsumet i Norge har eksplodert de siste årene og er i ferd med
å bli et større klimaproblem enn bilen.
Beregningen er gjort i en ny rapport fra Framtiden i våre hender,
og den tar utgangspunkt i dagens kjøttkonsum, og at vi lever i gjennomsnitt 81,5 år.
løpet av livet spiser hver nordmann i gjennomsnitt: 1147 kyllinger
6 kyr og okser, 27 griser, 22 sauer og lam, 2,6 hjortedyr
Til sammen blir det over 1200 dyr per person.
I Norge spiser vi rundt 80 kilo kjøtt i året. I India rundt tre kilo.

*

I løpet av livet spiser
vi 1200 dyr per person.

Bli aktiv på nett

På vår nettside www.framtiden.no kan du diskutere og følge
sakene vi arbeider med. Du finner også grønne hverdagstips,
oppskrifter og videoer med mer.

Følg oss på:
www.framtiden.no/facebook
www.twitter.com/fivh
www.youtube.com/framtidenivh

Verv deg til en flott premie
Hemmelighold om klær
Norske kleskjeder sier de kaster svært lite klær, men vil ikke oppgi
hvor store mengder som kastes eller blir overflødig årlig. Det kommer
fram i en undersøkelse gjort av Framtiden i våre hender. Framtiden i
våre hender har i en fersk rapport kartlagt hva som skjer med klærne
som kleskjedene av ulike grunner ikke får solgt. Undersøkelsen viser
at det er svært lite åpenhet rundt hvor stort volum av overflødige
tekstiler kleskjedene håndterer. Av ti spurte kleskjeder på det norske
markedet, er det kun én som oppgir hvor store mengder som kastes
eller blir overflødig fra deres butikker hvert år.
Den svenske kleskjeden Gina Tricot sier at den for Norge og
Sverige har omlag ca. 20 000 kg overflødige tekstiler hvert år. Alle de
andre kjedene unngår å svare på dette helt sentrale spørsmålet.

Les mer om verving og flotte vervepremier på
www.framtiden.no/verv

Start et lokallag

Framtiden i våre hender vil nå ut til hele Norge. Hvis det ikke
finnes et lokallag i ditt nærmiljø vil vi gjerne at du starter et. Vil
du vite mer? Send en e-post til hanne@framtiden.no eller ring
oss på tlf 22 03 31 50 så får du mer informasjon.
df

emskart.p

fivh_medl

1

14.10.09

09.53

Møt likesinnede

I våre lokallag kan du møte andre medlemmer i Framtiden i våre
hender. Se kartet og våre nettsider for mer informasjon.

Gaver til Framtiden
i våre hender

Ønsker du å støtte vårt arbeid for miljø og en mer rettferdig fordeling av verdens
ressurser kan vår gavekonto benyttes:
1602 58 50800

Avliver myte om norsk olje
Er norsk olje bra for verdens fattige? Ja, hevder oljenæringen og norske politikere. Nei, mener SSB i ny rapport.
Den nye rapporten, som er laget av forskere ved SSB på oppdrag
fra Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender, viser at dersom
Norge reduserer oljeproduksjonen, vil ikke det ha noe å si for energitilgangen i fattige land.
Kirkens Nødhjelp og Framtiden i våre hender reagerer på bevisst
villedende kommunikasjon fra myndighetene.Konklusjonene i rapporten er stikk i strid med et av oljenæringen og norske toppolitikeres
mest brukte argument for norsk oljeutvinning, ifølge organisasjonene

Kontaktinformasjon
Har du tips til saker og innspill, spørsmål,
eller vil du melde adresseforandring med
mer, ta kontakt:
E-post: post@framtiden.no
Telefon: 22 03 31 50,
Adresse: Fredensborgveien 24G, 0177
Oslo
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Ytring innenfra

Folkevett

kolofon
Arild Hermstad
Leder i Framtiden i våre hender

Folkevett utgis av Framtiden i våre hender (fivh)
som arbeider for miljøan-

Ny regjering
– ny klimapolitikk?
Årets Stortingsvalg hadde heldigvis også miljø som en viktig sak.
Framtiden i våre hender tar gjerne litt av æren for det.

På vegne av 100 organisasjoner i alliansen Klimavalg 2013 evaluerte vi partienes klimapolitikk
før valget. Evalueringen ble brukt gjennom hele
valgkampen. I tillegg har frivillige fra Framtiden
i våre hender, fagbevegelsen, kirken og en rekke
andre organisasjoner møtt folk på gata og informert om klimavalget.
Debatten om oljevirksomhetens fremtid fikk god
dekning i valgkampen. Takket være Miljøpartiet
de grønne, kom ikke bare klima på dagsorden,
men også forbruksvekstens miljøeffekt. Jeg gratulerer De grønne med plass på Stortinget! Det
er første gang et parti som har miljø og vekstkritikk som viktigste budskap tar plass i det norske
parlamentet. Det er også gledelig at Venstre kom
seg godt over sperregrensen, og at SV ikke havnet
under. De fire partiene som vi vurderte som best
i klimapolitikken, KrF, V, SV og MDG, har fått
fire flere representanter enn sist. Bra! Jeg tror at
Sp og Ap vil skjerpe miljøpolitikken sin i opposisjon, og forventer at Norges største parti vil lytte
mer til de yngre miljøorienterte representantene
som nå kommer inn på tinget.
Hvilken klimapolitikk vil en borgerlig regjering
føre? Jeg tror Krf og V vil lykkes med å holde oljeindustrien borte fra Lofoten, Vesterålen og Senja,
om ikke annet fordi Høyre ser at utvinning der
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ikke haster. Jeg har også forventninger om at de
borgerlige vil bruke skatt som virkemiddel i klimapolitikken. Det må bli dyrere å forurense, og
billigere å leve miljøvennlig. Mer støtte til forskning på nye fornybare energikilder og grønn
teknologi, er en fanesak for Høyre. Slik kan nye
grønne næringer vokse.
Oljepolitikken vil bli en stridssak, men jeg tror
de borgerlige vil være mer redelige i argumentasjonen og mer tilbakeholdne enn det Borten
Moe var. Jeg er håper også at regjeringen Solberg
finner frem planene for lynraske tog mellom de
største byene. Behovet for å erstatte de flom- og
rasutsatte linjene over Dovre og Finse er akutt
og krever handling – raskt! Jeg vil også minne
de borgerlige om at veksten i trafikken i og rundt
våre største byer skal tas med sykkel, gange og
kollektiv. Da nytter det ikke med motorveiutbygging der, slik Frp går inn for. Om V, Krf og
Frp får gjennomslag for sine forslag om å sette
av mer av oljefondet til satsing på grønn og fornybar teknologi, kan det ha stor internasjonal
betydning. Slik kan Norge bidra til raskere global
omstilling: Bort fra fossil og klimaforurensende
forbruk og over til fornybare og rene løsninger.
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er laget av de beste kaffeb nnene fra
Fedecocaguas kooperativer i Guatemala.
Kaffen dyrkes under skyggetr r i bratte
terreng opptil 2000 moh. Dette gir en lang
modningsprosess som, i kombinasjon med
et vulkansk jordsmonn og m neder med
regntid, hever kvaliteten og setter en ekstra
spiss p smaken. Resultatet er en fruktig,
rund og frisk kaffe med meget god syrlighet,
og hint av m rk sjokolade, mandel og sitrus.

En fruktig, rund & frisk kaffe, som passer til enhver anledning
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