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Metoder for gjenvinning av bilvrak er i kontinuerlig utvikling
Våre samarbeidspartnere Norsk Gjenvinning Metall AS og Bilgjenvinning AS gjør sammen med biloppsamlerne en svært viktig
jobb i å samle inn og gjenvinne kasserte kjøretøyer. I løpet av
de siste seks årene har vi sett en svært positiv utvikling når
det gjelder graden av gjenvinning. Med dagens behandling av
bilvrak oppnådde Autoretur i fjor en gjenvinningsgrad på hele
93,8 prosent.
Vil vi klare å oppnå de nye kravene til 95 % gjenvinning i år 2015?
Autoretur med samarbeidspartnere vurderer fortløpende om de
fraksjoner som i dag ikke gjenvinnes, kan reduseres gjennom

www.autoretur.no

teknologiske løsninger eller endrede arbeidsmetoder i behandlingskjeden. For å øke gjenvinningsgraden vesentlig innenfor et økonomisk
akseptabelt nivå, må innsatsen rettes mot fragmenteringsanleggene
og utvikling av post-shredder teknologi.
Look to Europe! For å kunne være en pådriver for å øke gjenvinningsgraden gjennom rasjonelt utstyr og rasjonelle arbeidsmetoder, følger aktørene utviklingen som skjer i resten av verden,
spesielt i Europa. Målet er å øke kompetansen og finne bedre
verktøy for å øke gjenvinningsgraden i Norge. I behandlingskjeden for vrakede biler skjer jevnlige endringer.

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

Dette er endringer med formål å øke gjenvinningsgraden samtidig
som de gir positive miljøbidrag.
Det finnes allerede i dag post-shredder anlegg i Europa som oppfyller de nye kravene til 95 prosent gjenvinning. Et eksempel er
VW Sicons post-shredder-prosess. Du kan lese mer om denne i en
forenklet beskrivelse 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

Innhold 4:13
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Arne Storrønningen
Ansvarlig Redaktør

Karbonfangerne

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

VELSKREVET OG
OPPSIKTSVEKKENDE!
Niels Christian Geelmuyden
SANNHETEN PÅ BORDET
Forfatteren kommer med en rekke knusende fakta om
både oppdrettslaksen, jordbruket, kvaliteten på kyllingkjøttet og hvordan maten vi spiser, kan gå på helsa løs.

En kritisk, folkeopplysende og grundig kildebelagt bok om moderne matproduksjon.
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I høst valgte den avtroppende norske regjeringen å sette punktum
for et av Norges største teknologiske prestisjeprosjekter i nyere
tid; fullskala fangst og rensing av karbon på Mongstad. Sammenligningen med det amerikanske månelandingsprosjektet på
slutten av 60-tallet var ikke tilfeldig valgt. Norge skulle utvikle
det ypperste av teknologi på området, og bidra til å drive fram et
hovedverktøy i kampen mot globale klimaendringer.
Men prislappen ble for høy, og framdriften og muligheten for
tidsriktig ferdigstillelse for usikker.
Det er ikke bare i Norge at store prestisjetunge CCS-prosjekter
stamper i motbakke. I en temaartikkel i denne utgaven av Folkevett
tar den Calgary-baserte miljøjournalisten Kristin Eggen leserne
med bak kulissene i en industri som sliter med å finne sin form.
Spørsmålet som stilles er om tiden er i ferd med å løpe fra den
teknisk krevende og industrioverskridende karbonfangsten- og
lagringen?
Karbonfangst er kritisert både for å være ekstremt kostbart og
for å bidra til å kunne forlenge den fossile tidsalderen betraktelig.
Dette er viktige innvendinger. Samtidig er det naivt å tro at overgangen fra et fossilt til fornybart samfunn, kan skje nærmest med
et fingerknips. Infrastrukturene som skal byttes ut er for omfattende og kompliserte til at det kan skje uten betydelige overgangsløsninger. Ifølge den siste av FNs klimarapporter som ble lagt fram
i Stockholm i september i år, har vi knappe 25 år på oss, før de
globale klimagassutslippene må stabiliseres.

“

Ifølge den siste av FNs
klimarapporter, har vi knappe
25 år på oss, før de globale
klimagassutslippene må
stabiliseres.

Vi trenger mange virkemidler. I en kritisk overgangsfase kan
CO2-rensing av kull, gass og olje ikke skrinlegges som konsept.
For å komme i mål må vi uten tvil bruke et stort spekter av
virkemidler. Det grønne skriftet som vi nå kan ane er i gang, vil bli
omfattende, og det er neppe rom for særlig dogmatiske holdninger
til virkemiddelbruk.
Det må allikevel være klart at det er de ekte fornybare energikildene som må ha prioritet og som representerer langsiktighet
og bærekraft. Vi trenger en global og utvidet versjon av den tyske
energiomleggingen. Flere rapporter, blant annet en omfattende
analyse i regi av Greenpeace, viser at vind- og solkraft og andre
fornybare energikilder har potensiale til å overta rollen til fossil
energi i løpet av noen få tiår. Det gir håp. Men det haster.
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Perspektiv

Ninis lille grønne

Tips
Av Carin Leffler, Framtiden i våre hender og
Amirul Haque Amin, National Garment Workers
Federation, Bangladesh

Av Nini Hæggernes
Råd og tips for en grønnere hverdag.
Nini@mojomagasin.no
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De sydde våre klær

Renseolje
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Naturlig juleduft

en lengre periode har lønnsutviklingen i Bangladesh vært negativ.
Siste minstelønnsøkning i Bangladesh skjedde i 2010. Sterke
gateprotester, som ble møtt med
politiets gummikuler og omfattende arrestasjoner av fagforeningsaktive, presset fram en
endring av minstelønna fra 1650
til 3000 taka per måned (tilsvarende 125 og 225 norske kroner).
Siden mai har streiker og uro
rystet tekstilsektoren som står for
80 prosent av landets eksportinntekter. Verdens største kleskjeder
har en nøkkelposisjon i å sikre
syerskene en anstendig lønn,
dempe protestene og sikre jevne
leveranser til egen butikk.
Det kommer ikke gratis, men

Clean Clothes Campaign, som Framtiden i våre hender er en del av, jobber med å sikre
de pårørende erstatning etter Rana Plaza kollapsen. «De etterlattes tap er enormt, det
er tapet av en du var glad i, en forsørger, mer enn tusen arbeidere og ikke minst tapet av
drømmer», forteller fotografen Taslima Akhter. FOTO: TASLIMA AKHTER

krever en egeninnsats fra kleskjedene. De må betale en høyere pris
for varene og sikre at den økte
prisen omsettes i høyere lønninger. Kleskjedene virker ikke like
begeistret for ideen. H&M-sjefen
Karl-Johan Persson uttalte i et
intervju i Dagens Næringsliv tidligere i sommer at strategien, ifølge
deres leverandører, ville skape
«kaos». En rekke intervjuer med
fabrikkeiere i Bangladesh de siste
månedene tyder på det motsatte.
De, i likhet med landets statsminister, uttrykker uro over et eska-

lerende prispress og ber selskapene
betaler mer. Det ville gi rom for at
myndighetene kan øke minstelønna til et mer anstendig nivå.
De rundt fire millioner arbeiderne
som fortsatt lever og jobber med
å sy klærne vi kjøper fortjener en
levelig lønn, sikre arbeidsforhold
og retten til å gjøre sin stemme
hørt. Kleskjedene må ta sin del av
ansvaret.

Du lager enkelt din egen
juleduft. Ha appelsinskrell,
litt kanel og eventuelt
litt anis i en varmesikker
skål med vann og plasser
den på vedovnen. Duften
spres med vanndampen.
Husk å fyll på vann etter
hvert. Man kan også bare
legge appelsinskrell og anis
direkte på en vedovn.
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Hjemmelaget skopleie
Fyll en liten beholder med
to deler matolje og en del
eddik. Skrubb skoen ren.
Påfør noen dråper av blandingen med en klut. Sokker
eller andre tekstiler som
skal kastes er supre å gjenbruke. Oljen både pleier og
beskytter. Oppbevar kluten
på et syltetøyglass til neste
gang.

FOTO: xxx

24. oktober 2013 var det seks
måneder siden elendige sikkerhetstiltak, luselønninger og
mangel på faglige rettigheter i
Bangladesh skapte medieoverskrifter og hjerteskjærende bilder
verden over.
Rana Plaza, en bygning i
utkanten av Dhaka som huset fem
tekstilfabrikker, raste sammen
som et korthus. 1133 arbeidere
døde. Mer enn 2500 arbeidere ble
reddet ut fra ruinene, mange av
dem lemlestet for livet.
«We are all scared», fortalte en
ung kvinne til en BBC-reporter i
det hun motvillig gikk tilbake inn
i bygningen med synlige sprekker
i veggene.
Andre arbeidere, som først nektet å gå inn, fortalte at de ble slått
med plastflasker og truet med
å miste flere dagslønner hvis de
ikke gikk tilbake til arbeid. Hvor
mange av dem som bukket under
for presset og som ikke lever i dag
får vi aldri vite.
Liknende «ulykker» skjer
nærmest ukentlig i form av gjentatte fatale branner, trapper som
kollapser og syersker som dør av
elektriske sjokk fra gamle, slitte
symaskiner.
Den mest betydningsfulle konsekvensen av tragedien ulykken i
Dhaka er at over 100 kleskjeder
har signert en historisk avtale som
skal sikre bygninger i Bangladesh
mot brann og kollapser og andre
livsfarlige forhold.
Sikrere arbeidsplasser gir likevel ikke mer i tekstilarbeidernes
slunkne lønningspose. Sett over

Unngå engangskluter
og sminkefjernere med
ugunstige stoffer. Lag din
egen milde sminkefjerner
med like deler mandel- og
olivenolje. Ha blandingen i
en liten flaske. Rist før bruk
og ha noen dråper med
oljen på en fuktig vaskeklut
og tørk forsiktig. Oljen
både renser og gir næring
til huden.

Gamle mobiler til gjenvinning
I Norge kjøper vi så mye som 2,5 millioner nye
mobiltelefoner i året, men kun en prosent av de
gamle blir levert til gjenvinning. En mobil består
av en mengde ulike metaller, plastikk, keramikk
og stoffer som er skadelig for miljøet, men hele 95
prosent av en mobiltelefon kan faktisk gjenvinnes

og bli til nye produkter, og samtidig spare miljøet
for utvinning av nye metaller. Med det høye antallet solgte mobiler bør mange også vurdere om man
virkelig trenger en ny telefon. Gamle telefoner leveres i din el-butikk eller få pant for mobilen din på
www.greenmobile.no.

Pepperkaker uten palmeolje
Enorme mengder med regnskog raseres
årlig for å plante palmeoljeplantasjer. Nær
15 prosent av verdens klimagassutslipp
kommer fra avskoging av tropisk skog.
Ikke bare ødelegger det naturmangfoldet
og miljøet, og påvirker klimaet, men dyr
og mennesker som bor der og avhenger av
skogen får ødelagt sitt levegrunnlag. Palmeolje finnes i en mengde produkter fra
kosmetikk og vaskemidler til mat. Palmeoljekampanjen har redusert bruken av oljen
i Norge, men du finner den fortsatt i mange
produkter. Sjekk at pepperkakene og andre produkter er fri for palmeolje i ingredienslisten eller
Palmeoljeguiden hos Regnskogfondet www.regnskog.no. Av 37 pepperkaker- og deiger opplistet,
er det kun 13 som ikke inneholder palmeolje.
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Rana Plaza-kollapsen, hvor 1133 arbeidere døde, var ikke en ulykke. Det var en tragedie
som kunne vært unngått dersom respekten for dem som syr klærne våre var større.
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Av Margunn Grønn

“

Tunfisken truet

Bestanden av blåfinnet tunfisk er
redusert med nærmere 90 % siden
60-tallet ifølge WWF.

Kilde: www.davidsuzuki.org, wwf.no og greenpeace.org

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

Kinesisk landbruk klarer ikke lenger å
brødfø sin befolkning.

FOTO: GARY COOPER/FLICKR

FOTO: GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY/FLICKR

Nudie Jeans er blant to klesmerker som
får grønt lys av Grønn hverdag som bærekraftig og miljøvennlig merke.

De norske husene er kraftig overpriset,
ifølge en ny rapport fra Det internasjonale pengefondet.FOTO: HRADCANSKA/FLICKR

FOTO: CHIPPYCHEEKY/FLICKR

Kinas landbruk må
globaliseres

Grønne selskaper har de siste
fem årene gitt bedre avkastning enn fossile energiselskaper. Fossile energiaksjer
(olje, gass, kull) har de siste
årene i snitt gitt 1,8 prosent
i avkastning. Til sammenligning har resten av verdens
aksjeselskaper, inkludert
grønn energi, kastet av seg
2,3 prosent årlig. Det viser
en ny rapport fra det grønne
investeringsfondet Impax Asset Management.

På grunn av økende matusikkerhet i Kina, har myndighetene oppmuntret til investeringer i landbruk rundt om på
jorda, inkludert Mexico, Cuba,
Russland, Kazakhstan, Kamerun, Uganda, Tanzania, Laos,
Filippinene og Australia. Rundt
to tredeler av tilgjengelig land
i Kina er nå klassifisert som
enten ufruktbart eller med lavt
landbrukspotensiale. Ti prosent
av den kinesiske befolkningen
er antatt å være underernært.

Kilde: Vårt land/Energi og klima

foto : lillian jonassen

Grønne selskaper gir
bedre avkastning

Kilde: The Diplomat.com

Får miljørefs
Etter initiativ fra tidligere
statsråd Inga Marte Thorkildsen har Grønn hverdag spurt
34 norske klesmerker om deres
etiske retningslinjer, kjennskap
til leverandører og fabrikksertifisering. 25 av 32 får refs fra
Grønn hverdag i undersøkelsen, kun to får grønt lys. De
som fikk grønt lys var Nudie
Jeans og Alpacca Society.
Kilde: minmote.no

IMF advarer mot
norsk boligboble
Det internasjonale pengefondet
(IMF) mener at norske boligpriser er 40 prosent overpriset.
Bare Canada er verre, i følge
pengefondet. Metoden de har
brukt inkluderer avviket mot
historiske nivåer for boligpris
mot inntektsnivå, avviket mot
historiske nivåer for boligpris
mot leiekostnad og en egen
sårbarhetsanalyse. Løsningen
for boligmarkedet i Norden vil
være raskere nedbetaling av lån,
men også redusert rentefradrag
nevnes som et mulig tiltak.

Dag O. Hessen, etikkrådet til Statens Pensjonsfond Utland.

Utvikler hydrogenbilen
Toyota sier de har klart å kutte brenselcellekostnadene med nesten én
million dollar for en ny hydrogenbil som vil bli lansert i 2015 til en
pris under 100.000 dollar. Bilen konverterer hydrogen til elektrisitet,
avgir bare vanndamp og kan kjøre like langt som en konvensjonell
bensindrevet bil. Bilen sies å være det nye store innen bilproduksjon
med alternativt drivstoff.
Kilde: Planetark.org

foto: blogscars.com

Canadiske forskere fant en 69 prosent nedgang I
atlantisk blåfinnet tunfisk og kunne dermed klassifisere den som en utrydningstruet art. I Norge er
arten forlengst nedfisket.
Det finnes imidlertid flere tunfiskarter, sel v om
mange av disse, som gulfiinnet tunfisk, også er
overbelastet. MSC-merket fisk, og fisk som er
merket «fad-free» (går på fangstmetode), kan man
spise med god samvittighet. Skipjack og tongol
er greie alternativer som finnes i hermetikk, men
ifølge Greenpeace bør den også være «fad-free».

foto: tom puchner/flickr

Tunfisk som svømmer rundt i
verdenshavene kan inneholde høye
verdier av kvikksølv og leve på randen
av utryddelse.

Oljefondet burde investere langt mer
i grønne selskaper.

Ved å redusere andelen platina i brenselcellesystemet
i hydrogenbilen har den blitt mye billigere.

Oljefondet hadde ved utgangen av 2012
over 55 milliarder kroner investert i
selskaper som driver med tjæresandutvinning i Canada. FOTO: KRIS KRUG/FLICKR

Vi har fått nye råvarer, nye matretter og
nye typer bakterier som kan gjøre oss
syke. FOTO: LOLLY KNIT/FLICKR

Ulovlige tjæresandinvesteringer?
Oljefondets investeringer i
selskaper som utvinner olje fra
tjæresand i Canada kan være
ulovlige. Årsaken er at Finansdepartementet ikke har vurdert
miljøforhold knyttet til fondets
investeringer i disse selskapene.
Dette er konklusjonen i en juridisk utredning advokat Cathrine
Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma har gjort på oppdrag fra
Norsk Klimastiftelse.

foto : lillian jonassen

Verden rundt

Vi spiser mer enn 1000 kyllinger per
år, viser en rapport fra Framtiden i våre
hender. FOTO: HOMER4K/FLICKR

Nå er det bevist at utendørs luftforurensning kan gi kreft. Bildet er fra Indonesia.

Hygiene stadig
viktigere

Spiser 80 kilo kjøtt
i året

Utendørs luftforurensning kan gi kreft

Utenlandske studier har
anslått at rundt 30 prosent av
befolkningen i industrialiserte
land rammes av matforgiftning
hvert år. Opp imot 90 prosent av disse tilfellene skyldes
dårlig håndtering i hjemmet.
Nordmenn spiser mat importert fra hele verden, og det har
kommet nye farlige bakterier
som ikke fantes for bare 20-30
år siden.

Vårt kjøttkonsum er i ferd med
å bli et større klimaproblem
enn bilen. I Norge spiser vi
rundt 80 kilo kjøtt per person
i året. I India spiser de rundt
tre kilo per person i året. Det
viser en rapport Framtiden i
våre hender har utarbeidet.
Klimagassutslippene relatert til
norsk kjøttkonsum er nesten
like høye som utslipp fra personbiler.

Kilde: Dagens Næringsliv

Kilde: www.framtiden.no

Utendørs luftforurensning
forårsaker lungekreft og øker
sjansen for blærekreft. Det
opplyser WHOs internasjonale byrå for forskning på
kreft (IARC). Svevestøv, en
viktig komponent i utendørs
luftforurensning, ble evaluert
separat og ble også klassifisert som kreftfremkallende
for mennesker. IARC trakk
konklusjonen basert på 1000
vitenskapelige studier rundt
om i verden.
Kilde: ens-newswire.com

Kilde: di.se/abcnyheter.no
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Profilen Gunn Hild Lem

En reise til
Måneskinnslandet
– Det norske overforbruket gjør at mange av oss er i ferd med å miste
kontakten med virkeligheten, med folk flest i verden rundt oss, med alle de
som ikke er en del av en langt på vei hemningsløs forbrukskultur.
Teks og foto Arne Storrønningen

“

Jeg skulle jo ønske at jeg kunne
treffe Steinar igjen. Men jeg tror
dessverre ikke på det.
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Gunn Hild Lem kommer rett
fra skrivebordet og nesten ferdig bokmanus. Sommeren er på
hell og vi møtes på en uformell,
rustikk formiddagsåpen restaurant i Lillestrøms handlegate
med store tekopper på bordet og
hyggelig svensktalende betjening
bak disken.
Jeg har mange spørsmål på
blokka. Gunn Hild Lem er en
takknemlig intervjuperson. Hun
er engasjert over et stort spekter
av viktige og spennende saksområder. Hun er modig og går rett
på sak.
Det er vanskelig å komme
forbi det klassiske temaet, forbrukersamfunnet. Gunn Hild
Lem har bakgrunn fra Framtiden i våre hender og mener
fortsatt organisasjonen gjør en
viktig jobb i å rette søkelyset mot
overforbruk og forbrukskultur.
Forbruket vårt har på mange
måter endret seg i negativ retning i løpet av de nesten 40 årene
FIVH har eksistert, mener hun.
– Det skumle er at mange
nordmenn etter hvert opplever at
de fortjener den enorme rikdommen som drysser ned over oss.

Det er jo feil. Det handler mest
om utrolig flaks, om olje og fossile ressurser på vårt territorium,
og om det tilfeldige ved å bli født
her i Norge og ikke i et land hvor
flertallet fortsatt lever i dyp fattigdom, mener Gunn Hild Lem.
Vi lærer barna våre til å tro at
å overforbruke til det meningsløse, det å gå kledd i moteklær
til tusenvis av kroner, er et ideal
og noe som kan oppfattes som
normalt. Vi lever i en isolert
og bedragersk forbrukerboble,
mener Lem. På den måten fjerner vi oss fra virkeligheten som
gjelder for et stort flertall av
befolkningen i verden.
Gunn Hild Lem har etablert
seg med sin egen stemme og sitt
eget kraftfulle engasjement i
norsk samfunnsdebatt. Det er
over fire år siden ektemannen
Steinar Lem, profilert talsmann
for Framtiden i våre hender,
døde av kreft i bukspyttkjertelen. «Ordløs. Steinar forlot meg
i natt», skrev hun på bloggen sin.
I løpet av to kaotiske måneder våren 2009 opplevde familien Lem det ingen ønsker å
oppleve. Pappa, ektemann og

miljøforkjemperen Steinar Lem
ble alvorlig syk med diagnosen
uhelbredelig kreft. Etter et kort
sykeleie døde han 29. april bare
57 år gammel. «Ingenting kunne
forberedt meg på stillheten som
oppstår når et menneske slutter
å puste. Mannen min, kjæresten
min. Det gjør fysisk vondt at
han ikke lenger trekker pusten»,
skrev hun i dagboknotatene sine,
og det som senere skulle bli en
bok om Steinars kreftsykdom
og sorgprosessen etter at han
ble borte.
Gunn Hild Lem satt alene tilbake som enke, bare 33 år gammel med tvillingene Erle og Tina
på fem år. Siden den gangen har
hun kjempet seg videre til et nytt
liv for seg og døtrene og med ny
kjæreste, som hun møtte i en
sorggruppe i regi av kreftforeningen.
At hun ble forelsket og fikk
kjæreste bare sju måneder etter
at mannen døde, fikk noen til
å reagere og til å angripe henne
offentlig. Kritikken om upassende oppførsel som enke, kom
utelukkende fra mennesker hun
ikke kjente.

Navn: Gunn Hild Lem
Profesjon: Foredragsholder,
skribent og forfatter
Alder: 38
Sivilstatus: Bor i Fetsund
med tvillingdøtre (10) og
er nabo med kjæresten og
døtrene hans.
Aktuell: Aktiv samfunnsdebattant og skribent om
miljø, forbruk, livskvalitet og
religion. Podcastaktuell i høst
med Plass til tanken (finnes
på iTunes). Bokaktuell i januar
med boka Religionskritikk
Pro&Contra, Humanist
Forlag.
Hun har tidligere utgitt Sorg
og Sommerfugler (2010) og
Måneskinnslandet (2011)
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Profilen Gunn Hild Lem

Få gratis blad
Send sms BANK til 2007

– Personangrepene kom
totalt overraskende. Jeg hadde
ikke forestilt meg at noen kunne
engasjere seg så direkte og sterkt
i et så privat og personlig forhold. «Nå har bygdedyret våknet» skrev hun i et blogginnlegg
den gangen. – Det å miste noen
er brutalt nok i seg selv, det å
finne ut at folk vokter over deg
for å se om du oppfører deg riktig
og anstendig i etterkant hjelper
ikke, mener Gunn Hild Lem.
Opplevelsene knyttet til Steinars død resulterte etter hvert
i to bøker. Først ut kom «Sorg
og sommerfugler» (Aschehoug
2010). Mottakelsen var overveldende. «En av høstens vesentligste bokutgivelser, mente
daværende kulturredaktør i
Aftenposten og nå statssekretær,
Knut Olav Almås.
To forlag ønsket seg en mer
filtrert versjon, enn den direkte
og rå formen med redigerte innslag fra de umiddelbare dagboknotatene som forfatteren la opp
til og som Aschehoug valgte å
utgi. – For meg var det umulig å
skrive enn annen bok, den måtte
handle om situasjonen slik den
utfoldet seg og slik vi opplevde
den der og da, sier Gunn Hild
Lem. Leserne skulle vise seg å like
den bunn ærlige og åpne formen
som preger boka. Gunn Hild
Lem hadde truffet en nerve. Pårørende og andre kjente seg igjen i
den uretusjerte beskrivelsen av
kreftsykdommen. «Leseren kan
kjenne sorgen puste bak svart
blekk», skrev bloggeren Tonje

12 FOLKEVETT

nr. 4 • 2013

“

Utviklingen går i retning av
mer religion, og ikke mer
sekularisering.

Boganes. «Lems friske stil og helt
usedvanlige ærlighet gjør hennes
bok til page-turneren blant årets
bøker om død og sorg», skrev
førsteamanuensis i idéhistorie
ved Universitetet Ellen Krefting,
i et essay i det faglitterære tidsskriftet Prosa.
Det neste bokprosjektet fra
Gunn Hild Lem hentet også
energi fra forfatterens egne sorgerfaringer. I barneboka «Måneskinnslandet», formidler hun

barnets opplevelse når pappa
blir borte. Bokens hovedperson,
10-åringen Tiril, mister brått
faren sin som hun bor hos og
som hun er nært knyttet til.
Etter at faren er død, flytter hun
til moren sin. En natt våkner hun
av at hesten Natt banker på takvinduet hennes. Tiril setter seg
mellom vingene hans for å lete
etter pappaen hun har mistet,
men hesten som har komme til
henne er en mørk kraft. Hun må

til slutt velge om hun vil fortsette
å være med Natt eller avvise han
og leve videre i dagen og lyset
med moren og vennene.
«Det beste ved boka er det
nære bildet av det sørgende barnet. Lem viser fram hele spekteret
av følelser i barnet. Hun går ikke i
bue rundt noe av det vonde. Leseren tas med hele veien, helt inn på
dødens værelse, der barnet hører
farens siste åndedrag. Det er tøff
og klok formidling.», skrev litteraturanmelderen Maja Troberg
Djuve i Dagbladet.
På et bilde i medlemsmagasinet til Human-etisk forbund
sitter en ung Gunn Hild Lem
på en veranda, glad, smilende,
barbeint, sommerkledd , og med
en bibel i fanget. Men bildet av
den håpefulle tenåringen med
bustete 80-tallsfrisyre gir ikke
uttrykk for hele sannheten.
Gunn Hild var aktiv i det kristne
karismatiske miljøet i hjembyen
på Sørlandet.
– Jeg har vokst opp med en
inderlig kristen tro. Troen på Jesu
gjenkomst, og at den nokså sikkert ville finne sted i min levetid,
var bokstavelig. Troen på gullgater og helvete også. Men det
ulmet under overflaten. – Skylden tynget og plaget meg i flere
år, forteller Gunn Hild. I følge
teorien skulle alle mennesker i
løpet av livet få minst en sjanse
til å bli frelst, ellers kunne ikke
Gud være en god gud, men tenk
om jeg var den sjansen?
En nagende mistanke sa meg
nok ganske tidlig at en Gud som

kan holde ut med, eller til og med
ønske, at milliarder – eller bare
noen få stykker for den del – skal
fortsette å eksistere i helvete uten
mulighet for benådning, ikke
kan være helt god. Problemet,
fortsetter Lem, var at akkurat
den følelsen ikke kunne ytres i
mitt miljø og i hvert fall ikke som
en åpen anklage.
Det ble starten på en lang
reise. Hun forflyttet seg til miljøer med en mer åpen og liberal
kristendomsforståelse, for til
slutt å ta et endelig oppgjør med
barne- og ungdomstroen med det
hun opplevde som umulige paradokser om frelse og fortapelse,
himmel og helvete, en Gud som
straffer, og en Gud som opptrer
både som personifisert kjærlighet
og en kompromissløs hevner.
Langt på vei har jeg altså gått
fra den kritiserte, til den kritiserende siden, framholder Lem. Der
religionen har såret meg, føler jeg
meg berettiget til å ta igjen; til å le
av trusselen om helvete, fordi latteren i seg selv virker helbredende
mot angsten.
Om kort tid skal hun levere
det som blir hennes tredje bokutgivelse. Denne gangen handler
det om tro, religion og religionskritikk, et av temaene hun
har vært sterkt engasjert i siden
hun tok et oppgjør med sin egen
kristentro da hun var i begynnelsen av tjueårene.
– Vi trenger fortsatt religionskritikk. Riktignok lever vi
i et samfunn hvor en religion
og ett trossyn ikke dominerer

lenger Vi lever i en verden med
et stort spekter av religioner og
forestillinger. Men utviklingen
går i retning av mer religion, ikke
mindre, mener Gunn Hild Lem.
Religionskritikken har i store
trekk virket siviliserende på samfunnet. Det bør stimuleres og
dyrkes. Tenk deg bare hva religionskritikken og sekulariseringen
har ført til av positiv utvikling i
det norske samfunnet og i mange
andre vestlige samfunn. Vi tar for
gitt at vi har trosfrihet og ikke
trostvang. Vi kan le av rettsakene om blasfemi som var ramme
alvor for en generasjon siden.
Men å kritisere religionene,
dogmene og forestillingene om
et liv etter døden, er ikke ensbetydende med å underslå den
rollen åndelige spørsmål alltid
har spilt i menneskets historie.
Menneskene har jo i hele sin
kjente historie dyrket religiøse
tanker og forestillinger. Det er
ikke uten grunn. Vi både søker og
konstruerer forklaringer på det
vi ikke forstår, på de vanskelige
spørsmålene om hva vi er, hvor
vi kommer fra og hvorfor vi lever
her. At jeg er grunnleggende positiv til religionskritikk betyr ikke
at jeg ønsker velkommen enhver
fornærmelse mot eller ethvert
forsøk på å diskreditere enhver
troende. Men det betyr at jeg tror
samfunnet vårt ville blitt dårligere om vi ikke våget å diskutere
de aller viktigste spørsmålene om
oss selv, og de dogmene som har
oppstått gjennom tusenårige tradisjoner, mener Gunn Hild Lem.

Vi tilbyr lesere av Folkevett et eksemplar
av vårt blad Pengevirke - Tidsskrift for
ny bankkultur.
I dette nummeret av bladet kan du blant
annet lese om borgerlønn, hvordan penger
fungerer og om å leve godt med lite
penger.
Send sms BANK til 2007 og vi sender deg
bladet. Du finner også Pengevirke på
www.cultura.no/Pengevirke
Tlf.: 22 99 51 99
cultura.no
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Luftige løfter

Løfter om karbonfangst har ikke gjort dypt
inntrykk på de canadiske aktivistene som
kjemper mot økt produksjon av olje, blant
annet fra tjæresand. På bildet demonstranter som viser motstand mot en stadig
mer omfangsrik oljesektor i landet.

Karbonfangst er ikke et magisk virkemiddel
som løser de gigantiske utslippene fra fossil
energiproduksjon. Men mange tror det er
den eneste måten vi kan få til en utslippsbegrensning som monner på kort sikt.
Hvordan går det så med teknologien som
skal hjelpe oss ut av den fossile hengemyra?
Frilansjournalist Kristin Eggen i den canadiske oljehovedstaden Calgary har sett
nærmere på hva som skjer.
k
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I canada
tekst og foto Kristin Eggen

«Å slippe ut ett
tonn CO2 koster 35
kroner, like mye som
en pakke seigmenn»
Karbonfangst blir knapt mer enn et fikenblad for en utdatert industri, hevder
skeptikerne, Andre mener CCS er den eneste tilgjengelige overgangsteknologien
fra fossil til fornybar energi, som kan virke hurtig nok og i stor nok skala.
De er lette å gi, vanskeligere å
holde. Løfter fra i går svever rundt
i skjønn pardans med stadig
større mengder karbondioksid.
Alle som er opptatt av miljøvern vil huske Jens Stoltenbergs
nyttårstale i 2007. “Dette blir vår
månelanding” sa han, og lovet at
Norge skulle gå i bresjen for karbonfangst og lagring.
Vi skulle vise verden hva Norge
kan og vil. Vi skulle ta i bruk en
teknologi som skulle bremse den
globale oppvarmingen. Da det
ble kjent at Statoil ville investere
i oljesandindustrien i Alberta,
Canada, sang storkonsernet med;
vi skal bygge renseanlegg. Vi skal
ta ansvar. Sangen økte i styrke
da daværende førsteminister
Ed Stelmach la inn en ny bass:
Alberta skulle investere to milliarder canadiske dollar i utvikling
av karbonfangsteknologi (CCS).
Begrepet tjæresand låt unekte-
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lig litt surt – tjæresand er blant
verstingene når det gjelder CO2 utslipp. Med dette skulle den
skingrende undertonen endelig
bli borte.
Alberta og Statoil ble som
tante Sofie og politimester Bastian da de forsikret om at alt blir
bra nå. Joda, det var litt skummelt med så store utslipp, men
stol på oss: Vi driver forsvarlig
utvinning av de naturressursene
vi har fått. Dessuten bør vi være
fornøyde med at det er de fredelige, miljøvennlige demokratiene
som bringer energi til verden. For
bare tenk om…!
Norge og Canada var selvfølgelig ikke alene. I 2003 annonserte president George W. Bush
begeistret at FutureGen-prosjektet i Illinois skulle bevise at
ny teknologi kunne gjøre kullkraftverk utslippsfrie. Også på
det europeiske kontinentet var

begeistringen nærmest til å ta og
føle på; endelig hadde vi funnet
løsningen!
Stille… stille..

Det er ingenting så tomt som
når musikken dør ut. Den siste
tonen henger i lufta i noen korte
sekunder. Så blir det veldig stille.
Sånn var det også med den store
nyheten om karbonfangst. Det
ble påfallende tyst fra media
og politikere. Antakelig ble det
tidd i styrerommene også. På
spørsmål fra organisasjoner
som Framtiden i våre hender,
Zero og Greenpeace var svarene
de samme og i første futurum;
Vi har planer om...», «Vi kommer til å...», «Vi er klare så snart…»
Datoen ble flyttet stadig lenger
fremover. 2014… 2016.. . 2020...
Så kom det noen betingelser;
«når det blir forretningsmessig
forsvarlig».

I Alberta, der Statoil har sitt
Leismer-felt, ble det ene lovende
prosjektet lagt ned og gitt opp
etter det andre. Prestisjeprosjektet TransAtlanta Project Pioneer
er lagt ned. Swan Hills, kullkraftverket som skulle gjøres
miljøvennlig ble “satt på vent”.
I skrivende stund er det bare tre
prosjekter igjen på tegneblokka i
Canada: Shells “Quest”, Alberta
Carbon Trunk Line, samt Boundary Dam, som er et kullkraftverk
i naboprovinsen Saschatchewan.
De satser på å bli utslippsfrie
innen 2014, og vil fange en million tonn CO2 i året. FutureGen i
Illinois, USA, har hatt en karriere
som Fugl Fønix. Det ble lagt ned,
men ser ut til å ha gjenoppstått
og er på planleggingsstadiet igjen.
Eple til frøken?

Norge er fremdeles best i klassen
når det gjelder karbonfangst og

01.

– lagring. Sleipner og Snøhvit
fanger og lagrer opp mot to millioner tonn årlig. Det samme
gjaldt Statoils fangstanlegg i
Algerie, In Salah. Der lagret de
omtrent en million tonn årlig,
før det ble satt på vent i 2012.
– Så var det Mongstad, ja,
stønner geolog Keith Whiriskey
i Bellona oppgitt.
– Først skulle alt stå klart
i 2012. Så var planen å starte
et fullskalaanlegg i 2020. I
mellomtiden lanserte de et
internasjonalt testsenter. For
nettverksbygging og kunnskapsdeling slik at karbonfangst kan
bli lønnsomt en gang i fremtiden. Men hva er det å finne ut?
Teknologien er der, man vet
hva slags rørledninger som må
til, man kan kartlegge egnede
lagringssteder, man vet nok om
hvordan CO2 reagerer med porøs
sandsten, og om hvordan man

“

Karbonfangst, eller CCS, er den eneste
måten vi kan få til en utslippsbegrensning som monner.
Keith Whiriskey, Bellona.

kan lagre gassen i tomme oljebrønner. Hva er det de forsøker
å finne ut? Hva er det de somler
etter? Karbonfangst, eller CCS,
er den eneste måten vi kan få
til en utslippsbegrensning som
monner, sier Whiriskey.
(Etter at denne artiklen ble
skrevet vedtok den daværende
rødgrønne norske regjeringen å
skrinlegge de ambisiøse planene
om å bygge et fullskalaanlegg
for karbonfangst, ofte også kalt

«den norske månelandingen»).
I den kanadiske tenketanken Pembina har de kommet til
samme konklusjon som Bellona,
men med en noe forsiktigere formulering; Karbonfangst er ikke
noen treffsikker sølvkule som vil
løse problemet en gang for alle.
Det er i beste fall en dirrende pil.
Men det er det eneste våpen vi
har. Den eneste kjente teknologien som kan bremse de massive
CO2 -utslippene.

01. Det er et intenst kappløp mellom
forskere verden over om hvordan man
kan gjøre overgangen fra et fossilbasert
samfunn til et bærekraftig samfunn mulig. Pete McGrail ved Pacific Northwest
National Laboratory studerer basalter
for å kunne avgjøre om karbondioksyd
kan lagres trygt og permanent i disse
massive, dype undergrunns stenformasjonene.
FOTO: PACIFIC NORTHWEST NATIONAL LABORATORY/FLICKR

Det er bare et par snublesteiner underveis.
Kremt.. tar du regninga,
eller?

Da løftene ble gitt og planene
lagt, regnet både politikere og
miljøvernere med at det ville bli
lønnsomt å fange og lagre karbondioksid for storindustrien,
både i Europa og Alberta. Det ble
innført klimakvoter. Alt over en
viss utslippsgrense skulle koste
FOLKEVETT nr. 4 • 2013
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Å bygge ut anlegg som kan lagre sånne
mengder tar nødvendigvis flere tiår. Og
den tiden har vi ikke.
Professor Vaclav Smil.

02.

05.
05. Mongstad-prosjektet var daværende statsminister Jens Stoltenbergs
«månelandingsprosjekt». Teknologisenteret er den eneste gjenværende delen
av det norske månelandingsprosjektet
som lever videre. Foto Statsministerens

kontor/Flickr/

06. Rørledningspumpestasjon I
Nebraska. Keystone-prosjektet er et
3.461 kilometer langt rørledningssystem som skal levere canadisk råolje fra
Alberta, Canada, til flere steder i USA.
Foto Shannonpatrick/flickr

03.

04.

flesk. Med pris på rundt 50-60
dollar eller euro per kvote, ville
det koste mer enn det smakte å
ikke investere i CCS.
Men det frie marked har sin
innebygde logikk; prisene falt
bratt. I skrivende stund koster
en kanadisk kvote 15 dollar
(ca 35 kroner) per tonn, mens i
Europa koster den omtrent det
samme – fem euro (35 kroner) –
pr. tonn. To pakker seigmenn på
Kiwi. Mikke Mus-penger for de
store aktørene.
Rainer Baake, direktør for
European Climate Foundation
sier det så tydelig som det kan:
EU er basert på et fritt marked,
inkludert energisektoren og
annen forurensende industri.
For det private næringsliv ville
det å investere i karbonfangst,
eller CCS, være som å hive penger ut av vinduet. Det er flere
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02. Mange urfolksgrupper har markert
seg som påvirkningskraftige aktivister.
Her fra protestmarsj i den nordlige
delen av Alberta, nær oljeboombyen
Ford Mac Murray.
03. Evnen til å simulere CO2 -flyt og
transport i underjordiske formasjoner er
avgjørende for å kunne evaluere blant
annet kapasitet og varighet på den
injiserte CO2 -en. Dr Christine Doughtys
arbeid går ut på å utvikle bedre
modeller for fangst av CO2 og å utføre
simuleringer av injeksjon.
FOTO: ROY KALTSCHMIDT/FLICKR

04. Den canadiske delstaten Alberta
byr på noen av verdens største vannressurser. Miljøorganisasjoner i landet
frykter at den omfattende oljeutvinningen kan gjøre ubotelig skade på
ferskvannet. FOTO: kris krug/flickr

grunner til det; for det første har
finanskrisen ført til nedbremsing av industri. Utbyggingen av
CCS er ikke økonomisk mulig.
For det andre finnes det en
sterk motstand mot kullkraft i
befolkningen. Karbonfangst blir
knapt mer enn et fikenblad for
en utdatert industri.
For det tredje: Kullkraftverk
er dyrt å drifte. Den må gå for
fullt døgnet rundt av både økonomiske og tekniske årsaker.
Det er ikke hva vi trenger nå. Vi
trenger en mer fleksibel kilde til
elektrisitet. Fremtidens energikilder er vann, sol og vind,
sammen med naturgass, som er
en annen fleksibel energikilde
med mye lavere utslipp enn kull
og olje, en mye bedre respons på
morgendagens behov.
Så selv om CCS som industri
skulle bli billigere med tiden,

06.

ville behovet for den dø ut etterhvert som Europa vender seg
mot fornybar energi, sier Baake.
Alle venter på alle…

Mens kua dør og gresset gror, sitter beslutningstakerne over hele
verden på gjerdet og venter på at
noen andre skal ta første skritt.
Ja, det ser vi overalt, alle venter på alle, bekrefter journalist
Graham Thompson. Han har
skrevet et omfattende dokument
om karbonfangst og lagring
på oppdrag fra Universitetet i
Toronto. Med den talende tittelen: “Carbon Capture, Political
Folly or Climate Fix?” (Karbonfangst og lagring – klimaløsning
eller politisk dårskap?)
Der går han i dybden på
grunnene til at karbongfangst
ikke er CO2 -løsningen vi har
ventet på. Det er plasskrevende.

Det gir økt vann- og energiforbruk. Det er stor usikkerhet
omkring langtidsvirkningene
av CO2 i tomme oljebrønner og
i vannholdig sandstein. Og ikke
minst: de juridiske og politiske
komplikasjonene som følger
med – gassen lagres ikke nødvendigvis der den slippes ut.
Dermed må det bygges
fangstanlegg. Så må et enormt
nettverk av rørledninger produseres, graves ned og sikres før det
fraktes til lagringssted. Gjerne
over landegrenser og gjennom
tettbygde strøk. Hvem tar ansvaret hvis det skjer en ulykke?
Det er mange pilotprosjekter
der ute som har bevist at teknologien virker, men for at det skal
bli noe skikk på det, så må det
bygges ut i mye større skala. Og
her ligger dilemmaet, nærmest
et «catch 22»; Industrien tar

ikke sjansen på å bygge stort før
den er sikker på at det er lønnsomt. Og det vet vi ikke før dette
er prøvd nettopp i stor skala.
Professor Vaclav Smil fra
Manitoba-universitetet Canada,
regner i sin bok “Energy Myths”
ut hva karbonfangst egentlig
innebærer. “Jeg er sjelden enig
med Greenpeace”, skriver han,
“men jeg gjør et unntak i dette
tilfellet. Karbonfangst innebærer så store inngrep i naturen,
og medfører så store investeringer over så store deler av
kloden at det hele faller på sin
egen urimelighet. Hvis vi skulle
lagre bare 15 prosent av utslippene fra 2008, måtte vi lagre
4,8 billioner tonn årlig. Å bygge
ut anlegg som kan lagre sånne
mengder tar nødvendigvis flere
tiår. Og den tiden har vi ikke,
skriver han.

En million her, en million
der…

Ja, det det er svimlende tall det
er snakk om. Ved siste opptelling var de globale utslippene
av CO2 på omtrent 31 milliarder
tonn, altså 31 tusen millioner
tonn karbondioksid. Sleipner
og Snøhvit kan fort fremstå
som et musepiss i havet med
sine 1,7 millioner tonn forsvarlig lagret. Allikevel, alle monner
drar. Prosjekt for karbonfangst
er i gang verden over, viser en
oppdatert liste som er publisert
på the Global CCS Insititute’s
hjemmesider. (www.globalccsinstitute.com)
Listen viser 72 prosjekter verden over. Av dem er 55 på planleggingsstadiet. Med andre ord;
17 aktive prosjekter. Bare seks
av dem, to i Norge, ett i Canada,
ett i USA, ett i Australia og ett i

Polen bygget utelukkende for å
lagre CO2 .
For de andre elleve er formålet ikke først og fremst å fange
CO2 av miljøhensyn, men for å
øke oljeutvinningen. CO2 -en blir
fanget, solgt og sendt til kjøpere
som ønsker å blande CO2 og
vann som sprøytes inn i felt og
brønner som synger på siste verset. Med denne teknikken flyter
oljen friere, og kan hentes ut for
transport og salg. En ny industri
er født.
– Ja, det er akkurat det, sier
Bellonas Keith Whiriskey. - Jeg
skulle ønske denne teknologien
ikke bidro til livsforlengelse av
utvinning av fossile brennstoffer, men dette er tross alt det
minste av to onder. Nå som teknologien ligger der klar, må man
jo på et tidspunkt se poenget
med å ta den i bruk i større skala.
FOLKEVETT nr. 4 • 2013
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Matavfall

Se til Danmark
I Danmark selges grønnsaker i løsvekt i stedet for i
store pakker. Det er slutt på «tre for to»-tilbud, og
varer som er i ferd med å gå ut på dato selges billig.
Tekst Liv Thoring

Initiativtaker Selina Juul fra
Danmark vant nylig Nordisk råds
natur -og miljøpris. Den fikk hun
for sitt arbeid gjennom organisasjonen «Stop Madspild» som
kjemper for redusert matkasting.
Den frivillige forbrukerorganisasjonen ble startet i 2008, og målet
er at Danmark blir et av landene i verden som kaster minst
mat. Danske forbrukere kaster
540.000 tonn mat hvert år, til en
verdi av 16 milliarder kroner. All
maten Danmark alene kasserer,
kunne dekket behovet til en million mennesker hver dag.

Selina Juul er Danmarks ledende ekspert på matavfall og har satt
temaet på dagsorden gjennom en rekke artikler i danske og
internasjonale medier og TV-programmer.

Frykter mer gift i norsk mat

07.

07. Aktivister samler seg før blokade av
et anlegg for produksjon av tjæresand I
Texas, USA. FOTO: ELISABETH BROSSA/FLICKR

– Joda, og en måte å finpusse
imaget sitt, mener Thompson.
– Med image som miljøvennlig
er det lettere med «business as
usual», sier han.
Han peker på at når feltet
eller brønnen er tom, etter 20
eller til og med 30 år, blir resten
av CO2 -en lagret, men så vil det
være en netto utgift for industrien å vedlikeholde og overvåke
lagringsstedet – nødvendig i det
lange løp. Kan vi stole på at det
blir gjort, når oljeindustrien har
kastet kortene? Det er alltid fare
for lekkasje fra lagringsstedet.
Og hvis bare én prosent av gassen skulle lekke ut, eller flytte
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Organisasjonen har vokst fra
en liten Facebook-gruppe til å
bli den største kampanjen mot
matavfall i Danmark. Kampanjen samarbeider blant annet
med EU og FN, og har engasjert
mange tusen dansker, i tillegg til
politikere og kjente personligheter. Selina Juul er Danmarks
ledende ekspert på matavfall og
har satt temaet på dagsorden
gjennom en rekke artikler i danske og internasjonale medier og
TV-programmer. Hun er også en
dyktig og ettertraktet foredragsholder.
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seg til grunnvannet, ville konsekvensene bli dramatiske. Er det
en sjanse det er noe vits i å ta?
– Ja og nei, sier professor i
geokjemi ved Universitetet i
Calgary, Bernhard Mayer. Det
er liten grunn til å tro at CO2
skulle lekke. Den sendes tilbake
til der den kom fra. Det første
som vil skje, er at mesteparten
av CO2 oppløses i det salte vannet i sandsteinen. Resten vil tas
opp som en del av mineralene,
med andre ord bli forsteinet,
riktignok etter lang tid, 100 år,
kanskje. På toppen av det hele,
bokstavelig talt, blir CO2 -en
holdt på plass av et lag hardere
stein. Sånn har det jo vært siden
før oljeutvinnigen tok til. Den
eneste risikoen jeg ser, er svakheter ved borehull og skjøter
mellom rørledninger. Ingenting
er helt risikofritt, men jeg mener
bestemt at dette er en svært liten
sjanse å ta.

Statoil og karbonfangst

Rørledningen mellom oljesandfeltene i Canada og USA har
blåst liv i debatten om karbonfangst nok en gang. Førsteminister Alison Redford har vært
I Washington for å overbeviste
Obama om at Alberta er en provins som tar miljøet på alvor,
og ikke minst; hvis oljen kunne
flyte fritt gjennom landene, fra
Alberta til Texas, så ville USA
være sikret olje og arbeidsplasser fra en vennligsinnet nabostat. Karbonfangst er øverst på
agendaen, forsikrer hun, noe
beskjemmet all den stund de
store prestisjeprosjektene er lagt
ned ett etter ett. Men det kommer! I fremtiden en gang! Vi
lover! Bare vent!
Også den nytilsatte presidenten for Statoil i Canada, Ståle
Tungesvik, ville ønske rørledningen velkommen.- Ja, når man
ser på de store oljereservene som

ligger her, og de ligger landfast,
så går både myndigheter og
industri glipp av store verdier, sa
han til Alberta Oil i et intervju i
januar i år. Planen er jo dessuten
å øke produksjonen til 220.000
fat olje om dagen innen 2025.
Oljen må ut på markedet.
Bare rolig…

Etter omfattende mailutveksling med talspersoner for Statoil
har vi lykkes med å få følgende
forsikring fra kommunikasjonsdirektør Morten Eek:
Når det gjelder vårt SAGDprosjekt, Leismer, er dette
klargjort slik at CCS kan ettermonteres når det er teknisk og
økonomisk mulig.
Per i dag har vi ingen konkrete planer for CCS. Derimot
jobber vi for å øke energieffektiviteten og for slik å redusere
CO2 -utslippene.
Så da, så.

Regjeringen foreslår å kutte Mattilsynets støtte med 22,6 millioner. – Vi frykter det kan føre til færre
kontroller og mer gift i norsk mat, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.
Tekst Håkon Fossmark

En av Mattilsynets viktigste oppgaver er å kontrollere at maten
som selges i Norge ikke inneholder for mye sprøytemiddelrester. Nå kutter regjeringen
bevilgningen til tilsynet med
22,6 millioner kroner. 7,6 av
disse millionene skal spares inn
gjennom «generell effektivisering». Framtiden i våre hender
frykter konsekvensene, ettersom
økt inntak av sprøytemidler har
negative konsekvenser både for
mennesker og miljø.
– Allerede i dag gjennomfører Mattilsynet for få kontroller
av giftrester i norsk mat. Siden
1997 er antallet halvert, og med
kuttet regjeringen foreslår, kan
det bli enda færre kontroller,
sier Arild Hermstad, leder i

Framtiden i våre hender.
– Vi frykter at vi kommer til å
få inn flere produkter med ulovlige mengder sprøytemidler på
grunn av dette kuttet. Det er
negativt både for miljøet og norske forbrukere, sier Hermstad.
Det er omdiskutert hvordan
sprøytemiddelrester virker på
mennesker, men stadig flere
eksperter knytter dem til økt forekomst av blant annet fødselsdefekter, kreft, ADHD, autisme og
allergier.

PS: Vil du unngå sprøytemidler i maten, kan du kjøpe
økologisk mat. Økologisk
mat produseres uten kjemiske
sprøytemidler.

Holder du deg til økologisk mat, så slipper du å være redd for kjemiske sprøytemidler.
På bildet et utvalg kortreiste og økologiske produkter fra et økologisk bakeri. foto: Arne
Storrønningen
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Solenergi

Solenergi
tekst og foto Ida Stang
Solbatteriet og muligheten til å lagre og
dele elektrisitet vil snu dagens situasjon med gigantiske strømprodusenter
opp ned. Framtida handler om sterk
desentralisering i kombinasjon med store
smartnett, tror ekspertene.

Solenergi til alle
Batterier som lagrer solenergi kan revolusjonere strømmarkedet. Nå kan snart hvem
som helst produsere, lagre og dele sin egen strøm. Eksperter tror at den tredje industrielle revolusjon står for døren.
tekst Ida Stang

“

Dette er en energirevolusjon.
Lagring av strøm gjør at
solenergien er tilgjengelig
døgnet rundt.
Norbert Hahn, styremedlem i IBC SOLAR,
en av Tysklands ledende solcelleprodusenter.

Energi produsert av solcellepanel har vært i sterk vekst de siste
årene. En stor utfordring ved solcellepanelet har derimot lenge
vært: Hvordan få lysene til å lyse
når solen ikke skinner?
Solcellebatteriet er svaret.
Batteriene gjør som batterier
flest; de lagrer energi. På denne
måten får husholdninger og forretninger utnyttet solenergien
ut i de mørke timer. Eksperter
mener vi nå står foran en energirevolusjon.
Batteriene kan også hjelpe til
med å lage et såkalt «smartnett»
som reagerer på plutselige energisvingninger og dermed frigjør
energi når det trengs. Smartnettet vil også gjøre det mulig for
batteriene å sende overflødig
energi ut i strømnettet og kan
dermed kutte ned vår avhengighet til strømleverandører.
Teknologien er fortsatt dyr
og ikke særlig utbredt, men med
høye og irriterende strømregninger, kan man ikke se bort i fra
at dette fort vil bli en bestselger
på markedet, som allerede sliter
med overkapasitet.
Prøvestart for Tyskland og
Italia

Italia har høyest strømpris i
Europa og er dermed svært
ivrig etter å kutte strømkostnader. Nico Cosciani, sjef ved
Italias største batteriprodusent,
Fiamm, sier at store strømforbrukere som sement- og stål-
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fabrikker, er på utkikk etter å
fremkalle og lagre sin egen solenergi, i tillegg til å selge overflødig energi fra sine batterier til
markedet.
Tyskland, verdens største solcellemarked og Europas største
energiforbruker, er heller ikke
fremmed for den nye teknologien. Tyskerne planlegger å
støtte installasjonen av batteriene med minst 50 millioner
Euro, og flere solcelleleverandører produserer nå de energieffektive batteriene.
– Dette er en energirevolusjon. Lagring av strøm gjør at
solenergien er tilgjengelig døgnet rundt. Systemeiere vil dermed bli selvforsynte. Dette er
en kraftfull og ideell løsning for
boliger, forklarer Norbert Hahn,
styremedlem i IBC SOLAR, en av
Tysklands ledende solcelleprodusenter.
– Grunnet stigende tilgang og
bevissthet, forventer vi at flere
titusener av disse systemene blir
solgt i Tyskland i år, sier Hahn.
Effektivt men dyrt

Solcellebatteriet ser ut som et
stort bilbatteri og er som oftest
installert i kjelleren i huset. Det
er koblet til et solcellepanel på
utsiden av huset og deretter
koblet videre til strømnettet med
en inverter som omgjør solcellene til strøm.
En husholdning på fire personer kan kutte ned mengden av

energi som blir brukt fra markedet med 30 prosent dersom
de benytter seg av solcellepanel,
og ytterligere 30 prosent dersom
de bruker solcellebatterier. Da
vil altså kun 40 prosent av forsyningene komme fra markedet.
Et enkelt solcellebatteri koster rundt 800 euro per kilowatt
i timen (kWh), så et vanlig 6kWh
batteri koster rundt 5000 euro.
Inkludert installasjon, skatt,
samt deler til å koble batteriet
til nettet, vil en normal husstand
som konsumerer rundt 3500
kWh i året, trolig ut med rundt
10 000-20 000 euro per lagringssystem. Dette tilsvarer rundt 75
000 – 150 000 norske kroner.
Batteriene er fortsatt veldig
dyre, men prisen på solcellepanel har allerede falt to tredjedeler de siste to årene, så prisen på
batteriene er forventet å halveres innen fem år. Med stadig
stigende strømregninger og
dalende pris på batteriene, kan
dermed energilagring utvides
dramatisk innen de neste to til
fire år.
– Vi tror at batteriene vil bli
tilgjengelige for 400 – 500 euro
per kilowatt-time innen fem
år, med en levetid på 20 år, sier
Martin Rothert, produktsjef ved
SMA Solar, en annen stor solcellefabrikk i Tyskland.
Japan NEC, en av verdens
største produsenter av lagringssystemer, arbeider med å utvinne
en ny generasjon smarte nettverk

der solcellebatteriene vil kunne
operere. Utviklingen av disse
smarte nettverkene kan hjelpe til
å kutte energikostnadene og tillate selvstendige fornybar energiforsørgere å selge sin energi ut
til strømnettet.
– Ideen er å anvende de
samme prinsippene for nettverket til det elektriske nettverket
– alle maskiner tilkoblet kan
sende og motta innhold, sier
Ugo Govigli, visepresident for
Europeisk smarte nettverksløsninger for NEC.
Den tredje industrielle
revolusjon

Hundre millioner av mennesker
vil dermed kunne produsere
sin egen energi og dele det over
energinettverket på samme måte
som vi genererer og deler informasjon over internettet i dag.
Jeremy Rifktin, politisk rådgiver og forfatter, spår nå en
tredje industriell revolusjon,
bygget opp av internettteknologi og fornybar energi. Han
kaller det nye energinettverket
for en demokratisering av energi,
da energimarkedet vil bli mer
åpent for alle; en kollaborativ
handling.
Anders Bjartnes, daglig leder
i Norsk klimastiftelse, er enig i
at solcellebatteriene kan bidra
til desentralisering av energisystemene.
– Det gamle fossile energisystemet var sentralisert og
FOLKEVETT nr. 4 • 2013
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enveis. Det moderne fornybare
energisystemet er desentralisert
og toveis, forklarer Bjartnes, og
fortsetter:
– Taperne er de store kraftselskapene som får sin forretningsmodell ødelagt. Slik sett er
kombinasjonen mellom solenergi,
batterier og annen lokalt produsert energi (biomasse, småkraft,
vind) en såkalt «gamechanger».

“

Ønsker du å glede famile og venner med gaver de
virkelig ønsker seg, som er nyttige, etiske og
miljøvennlige? Mulighetene er mange, men det handler
om planlegging og litt forhåndskunnskap.
foto: Stephen Vance( Flickr)

Et flertall ønsker seg opplevelser og
tjenester til jul i stedet for pakker.

Deling, deling, deling

Deling er med andre ord fremtiden.
– Det kollaborative energimarkedet rokker ved hele den
hierarkiske grobunnen; fra topp
til bunn; side om side; alle vil
kunne være med på energiens
flyt, sier Rifktin.
Rifktin forklarer at det hele er
litt som musikkbransjens utvikling. Først forstod ikke bransjen
at den distribuerte kraft før millioner av mennesker begynte å
dele musikken gjennom internettet. Andre eksempler på vellykket og omfangsrik deling er
blant annet den internettbaserte
ordboken wikipedia, som nå er
verdens ledende referansekilde. I
tillegg er blogger i ferd med å ta
over for papiravisene.
Demokratiseringen av informasjon har, med andre ord, vist
seg å endre oppfatningen vår av
globale forbindelser og sosiale
relasjoner. Man kan jo dermed
forestille seg den enorme innflytelsen solcellebatterier og en
såkalt demokratisering av energi
vil kunne få; velkommen til den
tredje industrielle revolusjon!

Sammendrag
• Solcellebatterier kan lagre
strøm fra solcellepanel og i
tillegg dele den ut i strømnettverket
• P rivate husstander kan derfor
bli selvforsynte av strøm
•D
 agens hierarkiske strømmarked vil bli desentralisert og
demokratisk
• T eknologien forventes å revolusjonere hele markedet for
fornybar energi
• P risen på batteriene er fortsatt
høy, men forventes å falle betraktelig i løpet av noen år
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Tips: Grønne julegaver
Unngå å belaste naturen med en gave som mottakeren
allikevel vil legge innerst i skuffen. Vi hjelper deg på vei.

Mange av oss er misfornøyde
med presanger vi får og skulle
aller helst ha kjøpt dem selv.
Derfor kan det være smart å
tenke nytt. Her er tips til gaver
som, forhåpentligvis, gleder, og
samtidig belaster naturen minst
mulig.
Ønsk deg noe og spør om
ønskeliste!

Hvis du svarer «ikke noe», «snille
barn» eller «vet ikke» på spørsmål fra dine kjære om hva du
ønsker deg, kan du risikere å få
en fullstendig unyttig elektrisk
dings (roterende slipsholder,
sjokoladesmelter, sitruspres-

ser), genser med elgmotiv eller
hvite tennissokker. Lag heller en
ønskeliste.

etiske produkter: klær, leker, interiørprodukter, frisører med mer.
Gi bort abonnement

Spleis på gaver

Pris og kvalitet henger ofte
sammen. Kjøp en dyr gave
sammen i stedet for flere billige
hver for seg. Her er det mange
muligheter, og ved å gå opp i
pris, vil nytte-effekten kunne
øke betydelig.
Grønne og etiske pakker

Vil du kjøpe ting – en hard eller
myk pakke – er det mulig å gjøre
dette på etisk vis. Sjekk Grønn
Hverdags butikkoversikt for

Gi en gave som gleder hele året!
For eksempel et gaveabonnement på et magasin du vet mottakeren vil sette pris på å lese.
Årsabonnement på spa-senter/
treningssenter osv. Medlemskap
i en nyttig organisasjon er også
et bra alternativ, med mindre du
vet at mottakeren støtter virksomheten og formålet.
Gi av din tid

Gir du bort tid, gir du noe de
fleste av oss ønsker oss mer av:

Middagslaging, barnevakt, vindusvask med mer. Er du nevenyttig og kjenner noen som ikke er
fullt så praktisk anlagt som deg,
kan hjelp til enkle praktiske oppgaver være en ide.
Kultur, natur eller ren nytelse?

Billetter eller gavekort til kino,
teater, konserter og festivaler,
overnattingstur, utlån av hytte,
hotellferie, massasje... Bare fantasien setter grenser for hvilke opplevelser som kan gis bort i gave.
Til den nysgjerrige

Kurs kan være en super gave!
Det tilbys kurs og foredrag i det
meste: Matlaging, vinkunnskap,
gitarspilling, data for seniorer,
båtførerprøven, jegerprøven,
møbeltapetsering, språkkurs,
redesign, salsa og mye, mye mer.

Lite kan måle seg med unike, håndlagede gaver som er laget med omtanke og kjærlighet. Her lyseblå og brune håndlagede juletøfler med snømannmotiv.
Foto: FunkyShapes/Flickr

Ganegleder

Å gi bort mat, drikke og restaurantopplevelser er mer miljøvennlig enn ting og tang som folk
egentlig ikke har bruk for. Velg
gjerne noe økologisk. Eller hva
med en middag på en restaurant
med økologisk og kortreist mat?

Her er de mest
miljøvennlige gavene
Framtiden i våre hender har beregnet klimapåvirkningen av 13 ulike julegaver. Mellom julegaven med
laveste utslipp av klimagasser og høyeste utslipp
skiller det nesten tre tonn CO2.

Fairtrade gir dobbel glede

Fairtrademerket finnes på en
rekke produkter, for eksempel:
Snacks, sjokolade, blomster, te,
kosmetikk, vin og bomull. De
som produserer varen garanteres anstendige arbeidsforhold og
akseptabel lønn. En Fairtradegave gleder dermed dobbelt -både
den som får gaven og den som
produserer.
Kilde: Grønn Hverdag, sjekk mer info
på gronnhverdag.no med fullstendig
tipsoversikt

Utregningen viser at et gavekort på klimakvote er det mest miljøvennlige alternativet av de vi har sjekket. Dette er en gave som reduserer
utslipp ettersom det bidrar til at fossil energi byttes ut med fornybar
energi i et klimaprosjekt i et fattig land. Du kan kjøpe klimagavekort
på www.myclimate.no.
Vår gjennomgang viser også at det er stor forskjell på klimagassutslippene på ulik elektronikk. Et gjennomsnittlig fotoapparat gir for
eksempel utslipp på 6 kg CO2 mens en PC gir utslipp på 360 kg CO2.
En undersøkelse Framtiden i våre hender har gjort, viser at et
flertall ønsker seg opplevelser og tjenester til jul i stedet for harde og
myke pakker. Vi har derfor laget en gavekortgenerator hvor du kan
designe ditt eget gavekort, fylle det med en opplevelse eller tjeneste,
printe det ut og legge under juletreet. Se mer om dette på:
www.framtiden.no
FOLKEVETT nr. 4 • 2013

25

Test El-sykkel

Test El-sykkel

Svettefritt og
miljøvennlig
El-sykkelen er et
fristende, CO2 - og
svettefritt, alternativ til bilen. Alle
de små bilturene
vi gjør av dårlig
gammel vane kan
el-sykkelen hjelpe
oss å ta et oppgjør
med. Til foreldremøte, butikken, til
marka
Tekst Øivind Løtveit
Foto:Arne Storrønningen

Jeg har i flere år kombinert
sykkel og kollektivtransport
til jobb. Buss, og en ganske lett
hybridsykkel, er mine transportmidler.
Turen fra Østenstad i Asker til
jobben i Oslo er 26 kilometer. Når
jeg sykler, betrakter jeg det som
en treningstur. Det er moro å se
at tidsbruken synker når formen
stiger. Slik ble det ikke med elsykkelen.
I turbofart opp bakken

Jeg har testlånt en Merida
Espresso 110. En sporty el-sykkel
som i utseende ligner en vanlig
hybridsykkel. Med motor og batteri er den likevel vesentlig tyngre.
Før jeg starter, setter jeg i batteriet og computeren. På panelet
ser jeg at fem pinner indikerer fulladet batteri og at farten er 0 km/t.
Motoren virker umiddelbart
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01.

når jeg tråkker på pedalene. Hvor
mye hjelp jeg vil ha, bestemmer
jeg selv. Turbo gir mest. Jeg klikker inn nivået under, sport. Sykkelen får uventet raskt fart. 25
km/t vises snart på den uvanlig
store skjermen på styret.
Motbakken opp forbi naboen
går som en lek. Det er noe underlig med denne syklingen som får
fram smilet. Det er jo så lett. Jeg
sitter og tråkker, så vidt, og suser
oppover.
Bakken ned til Slemmestadveien er svært bratt, men gode
hydrauliske skivebremser gjør
at jeg føler meg trygg. Etter fem
kilometer ligger det lange flater
framfor meg. Speedometeret
viser 26,5 km/t, motoren kutter
og lar meg gjøre jobben alene.
Det føles tungt. Det blir til at jeg
velger en stabil og litt lavere fart.
På skjermen ser jeg at motoren
jobber på laveste nivå.
I veien

På sykkel er jeg fleksibel. Jeg kan
velge hvem jeg vil drive samferdsel med når det finnes en bilvei
og et gang/sykkelfelt. Ofte føler
jeg meg i veien. Enten for bilister
eller for fotgjengere.
Det blir til at jeg varierer. I veibanen aksepterer bilistene syklister. Stort sett. Færre enn før tuter
med truende blikk og pekefingeren tappende mot gangveien via
tinningen. Og jeg skal innrømme
at jeg har returnert hilsenen med
hevet knyttneve. Jeg opplever at
det er blitt bedre, men mange er
stadig på krigsstien.
Blir dette annerledes med en
el-sykkel? Jeg tror faktisk det. En
el-sykkel er mer et transportmid-

02.

del enn en treningsmaskin. Jeg
innfinner meg med sykkelens
fart og trenger ikke stresse og
mase. Ikke vil jeg bli svett heller.
Men jeg trenger et egnet sted
å sykle. Mange av veiene vi har i
Norge er ikke planlagt for mange
myke trafikanter. Det er veier for
biler. Norge er et sykkel-u-land
med skarve fire prosent andel,
Sverige har eksempelvis 12 prosent. Men Norge har et ambisiøst
mål om å doble transportandelen med sykkelbruk.
Jeg tråkker videre sammen
med tett biltrafikk og kommer
etter hvert til Billingstad. Her
er det et perfekt opplegg. Veien
utvides med en sykkelskulder og
har separat fotgjengerfelt. Samferdselharmoni.
Motbakke, motor og muskler

En seig bakke møter meg ved Slependen. Farten synker, jeg finner
riktig gir og fyker opp bakken i
22 km/t. Jeg sykler i olabukse
og passerer kondomsyklisten
som nylig kjørte fra meg på slettene. Idet jeg passerer ser jeg et
pesende ansikt og muskler som
strammes under tightsen. Mine
ser ingen grunn til å overarbeide
seg, men el-motoren øker sitt
bidrag.
På bakketoppen hvor jeg vanligvis puster lettet ut, føles det
brått tungt med el-sykkelen, når
motoren takker for seg. Jeg trår
lett og ruller nedover. Det er bare
å nyte turen og den gode starten
på dagen.
Vel framme ser jeg på skjermen at distansen er 26,9 km,
snittfart 25,8 km/t. Turen til
jobb tok en time og to minutter.

03.

Perfekt for norske byer

El-sykkel må være det perfekte
transportmiddelet til jobb for
alle som bor i åsene rundt Oslo,
slår det meg. Slik er det mange
andre plasser i Norge også; relativt kort reisevei, men en god del
bakker. Folk kan rulle ned til
jobben og slappe av i bakkene
hjemover. For alle som bor slik
vil el-sykkelen være et effektivt
og fleksibelt alternativ. Med på
kjøpet kommer frisk luft, helsegevinst og gleden det gir å være
miljøvennlig.
Myndighetene heier på elbiler ved å lette på avgifter som
gjør de rimelige i bruk og innkjøp. Politikerne har verktøykassa som skal til for at vi skal
gjøre grønne forbruksvalg. Enda
bedre enn at bensinbiler erstattes med el-biler vil en overgang
til el-sykler være. I tillegg til mindre klimagasser vil el-sykkelen gi
helsegevinst og bidra til mindre
kødannelse.
Det finnes andre måter politikerne kan bidra på. Momsen kan
kuttes, bedriftene kan gis anledning til å kjøpe el-sykler uten at
de ansatte fordelsskattes og det
må tilrettelegges for sykkelframkommelighet. Mulighetene er
mange.
Alle de små bilturene vi gjør
av dårlig gammel vane kan elsykkelen ta et oppgjør med.
Til foreldremøte, butikken, til
marka. El-sykkelen er et fristende, CO2 - og svettefritt, alternativ til bilen.
På lengre sykkelturer med to
personer i ulik form vil en elsykkel utjevne forskjellen. Sykkelferie neste sommer?

04.
01. På den oversiktlige skjermen vises fart,
distanse, hvor mye hjelp du får av motoren,
samt hvor mye batteri det er igjen og et
estimat for hvor langt det holder.
02. Giret, Shimano XT og øvrig utstyr på
testsykkelen er «high end».
03. Bosch batteri, lithium 400wh, kan
lades 800-1000 ganger.
04. Bosch motoren trår til når du tråkker,
og kan stilles inn på ulike nivåer fra null
til turbo.

Fakta

Meirida E-SPRESSO
410 GENT
Gir/krank: Shimano XT, 8 gir
Motor: Bosch
Batteri: Bosch, Lithium (kan
lades 1000ganger)
Ladetid: 80 prosent etter to
timer, fulladet 3,5 time
Annet: dempegaffel, skivebremser (Magura MT-4 160)
Veil pris 31 000 kroner

Fakta

Salg av elsykler 2012
Land/antall/markedsandel
Tyskland/380.000/12 prosent
Nederland/171.000/17 prosent
Sveits/53.000/20 prosent
Norge/3.000/1 prosent
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Tallinn
tekst Anne Haga

Her Reiser du
gratis med
trikk og buss
I år reiser Tallinns innbyggere med trikk og buss uten å betale billett. Noen
kaller det et modig steg mot en grønn hovedstad, mens andre kaller det et
politisk popularitetsstunt.
01.

Mens busser og biler buldrer
forbi, møter jeg Kristen Kasur
på holdeplassen. Han tar trikken uten å betale, lik resten av
Tallinns befolkning. Med et
grønt smartkort registrerer han
hver tur, men uten å bli trukket
én krone. Slik har det vært siden
1. januar i år, da byens ordfører
Edgar Savisaar, fra Estlands
Senterparti, erklærte kollektivtransporten gratis for alle som
bor i Tallinn. Byen er med sine
425 000 innbyggere den største
byen i Europa som tilbyr kollektivtransport uten billettavgift.
Bilvennlig

En buss åpner dørene, og mennesker renner ut. Boblejakker og
noen russiske pelshatter ferdes
rundt. Det er kaldt i Tallinn,
men sola varmer såvidt, og Kristen har solbrillene på. Han har
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bil, men i dag velger han trikken. – ja jeg gjør det i dag, fordi
det er en herlig dag, og fordi det
er gratis. Jeg kjører ofte bil, men
liker å reise kollektivt på sånne
dager som denne, når jeg bare
vil slappe av og nyte sola.
Estland er hva professor
i trafikkplanlegging, Dago
Antov, kaller et bilvennlig land.
Da kommunen utvidet antall
kollektivfelt i 2012, skapte
dette sinne og forargelse blant
bilkjørerne, da de måtte stå i
bilkø mens bussene suste forbi.
Med få skatter og avgifter for
bilistene og med stadig økende
antall biler i byen, mener Antov
at det er tid for å tenke annerledes.
– Vi vil med dette si med
klare ord: «vær så snill og bruk
offentlig transport. Vi har ikke
plass til flere biler, sier leder for

trafikkavdelingen, Talvo Rüütelmaa.
Mobilitet for alle

Bystyret fjernet billettavgiftene med sosiale, økonomiske
og miljømessige hensyn som
begrunnelse. I rådhuset møter
jeg Allan Alaküla, leder for EUkontoret i Tallinn. Han har vært
mye involvert i promoteringen
av prosjektet, og i samarbeidet
med andre land.
– Mobilitet for alle mennesker
er en viktig begrunnelse for tiltaket, forteller Alaküla. Finanskrisen rammet hardt og sendte
Estland i det Alaküla kaller en
dyp økonomisk depresjon.
– Veldig mange ble rammet
av krisen, og arbeidsledigheten
var – og er fortsatt høy. Mobilitet ble en måte å hjelpe folk i
arbeid på, forteller han. Han

legger til at de regner med at tilbudet fører til at flere reiser inn
til byen og bruker penger der, og
slik hjelper på økonomien i Tallinn.
Miljøhensyn er også en side
ved prosjektet. Klarer man å
trekke bilistene over til bussene,
vil det opplagt ha en positiv miljøeffekt, med redusert CO2-utslipp,
friskere byluft og bedre bymiljø.
Tilbudet om gratis kollektivtrafikk har kommunen selv kalt «et
modig steg mot en grønn hovedstad», og blir lansert som en del
av ønsket om å bli kåret til Europeisk grønn hovedstad i 2016.
Vil trekke nye skattebetalere

I sentrum er avgangene hyppige,
og jeg kjører buss og trikk i alle
retninger. Dago Antov forteller at trikkene er stort sett de
samme som for femti år siden.

På De fleste turene har jeg god
plass, mens på noen av bussene
er det så fullt at jeg strever for å
finne plass til beina og et sted å
holde meg fast blant Tallinnere
på vei hjem fra jobb.
Hvordan har byen råd til å
fjerne billettavgiftene? Jeg spør
Allan Alaküla.
– Billettinntekter har til
nå dekket omtrent tretti prosent av budsjettet for offentlig
transport. Dette er en lav andel
i forhold til i mange andre byer.
Vi hadde gratis transport for
mange ulike grupper fra før, og
å fjerne billettavgift helt gjorde
derfor ikke så stor forskjell for
oss, sier Alaküla. Fjerning av
billettavgift for innbyggerne gir
kommunen et tap på 12,5 millioner euro. I tillegg til å spare
administrasjonsutgifter ved å
slå sammen to busselskaper,

regner de med å dekke mye av
utgiftene ved hjelp av flere skattebetalere.
For det er bare dersom man
er registrert som innbygger i Tal-

“

disse skatteinntektene.
Reformpartiet, som er regjeringspartiet i Estland, og Senterpartiets bitre motstander,
kaller tiltaket et politisk stunt

foto: Anne Haga

blir politisk umulig for et nytt
bystyreparti å ta vekk tilbudet
når det først er satt i gang.

Frihet, likhet og gratis kollektivtransport.

linn at man slipper unna billettavgiften. Folk som er registrert
i andre byer må betale som før.
Dette har ført til et raskt stigende innbyggertall i Tallinn,
med 5500 nye registrerte innbyggere på litt over tre måneder i
2013, i tillegg til 3500 nye i 2012.
Alaküla forteller at mye av tapet
fra billettinntekter vil dekkes av

01.Alle med gyldig bosetting i Tallinn,
Estlands hovedstad, kan reise gratis med
alle kollektive transportmidler i byen.

for å vinne popularitet, og misliker prioriteringen:
– Før kommunen setter i
gang slike eventyrlige prosjekter
må de konsentrere seg om sitt
hovedansvar, som for eksempel
å sørge for barnehageplasser,
noe det er mangel på i byen, sier
Kalev Kallemeis, byrådsmedlem
fra Reformpartiet. Han sier det

Fungerer det?

Måleinstrumenter i trafikken
har i år vist en reduksjon på
10-15 prosent biler i sentrum,
samtidig som antall busspassasjerer har gått opp fra seks til
ti prosent i forhold til 2012.
– I tillegg til utvidelsen av
kollektivfeltene har det blitt
kjøpt inn 74 nye busser i 2012
og man har planer om å renovere trikkelinjene. Så venter vi
og ser hvordan behovet utvikler seg før vi utvider mer, sier
Harjo i transportavdelingen. De
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02.

04.

06.

Noe for norske byer?
Det er ikke bare i Estland det hoper seg opp med biler. De største byene i Norge har
også en utfordring med økende trafikk og plassmangel på veiene. Hva gjør vi i
Norge for å løse disse utfordringene? Er gratis kollektivtransport en
mulig løsning?
Tekst margunn grønn

03.

05.

grønne kortene som brukerne
registrerer for hver tur, brukes
til å kartlegge bruken, og et
eventuelt behov for utvidelse.
Selv om Tallinn er den
største byen som tilbyr gratis transport, er den i selskap
med over tjue andre europeiske
byer som gjør det samme. Tallinn ønsker å bygge et nettverk
mellom europeiske byer som
vil gjøre kollektivtransporten
avgiftsfri, og har et samarbeid
med Aubagne og Hasselt. Den
belgiske byen Hasselt har hatt
positive erfaringer etter å ha
gjort kollektivtransporten gratis så tidlig som i 1997. Med
bare to busslinjer og åtte busser, innså byen den gang at de
hadde et transportproblem. Da
utbygging av veier ville ha blitt
dyrere, satset de på å forbedre
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02. Arkitektstudent Eva Liisa Lepik
synes den nye ordningen fungerer bra
og tror gratistilbudet har bidratt til at
flere bruker buss og trikk i byen.
foto: Anne Haga

03. Målinger har vist en reduksjon på
10-15 prosent biler i sentrum, samtidig
som antall busspassasjerer har gått opp
fra seks til ti prosent i forhold til 2012.
foto: Anne Haga

04. Tallinn er den største byen i Europa
som tilbyr kollektivtransport til innbyggerne.
foto: Anne Haga

05. Estlands hovedstad Tallinn tar
høyde for å bli blant Europas grønneste
byer. foto: Remi Ravlin
06. Myndighetene i Tallinn har fått
kritikk av politiske motstandere for å
bruke skattepenger på gratis transport,
mens andre basistjenester som skoler
og barnehager ikke får sitt. Her fra en
av trikkene i byen.
foto: flikcr

“

Bergen

Mobilitet for alle mennesker er en viktig
begrunnelse for tiltaket.

kollektivtrafikken. Bruken av
kollektivtilbudet eksploderte,
og antallet kollektivt reisende
er mangedoblet siden 1996.
I Frankrike er distriktet
Aubagne det største området
blant mange byer uten billettavgift. Med mottoet frihet, likhet
og gratis kollektivtransport,
har Aubagne siden 2009 hatt
gratis buss for alle. Distriktet melder om et mer positivt

miljø i kollektivtransporten,
samt økonomiske fordeler som
penger spart på vedlikehold av
veier. Byene har samarbeidet og
delt erfaringer med Tallinn, og
alle ser fram til en europeisk
nettverksbygging rundt temaet.

I Bergen har Sondre Båtstrand i
Miljøpartiet De Grønne og Thorstein Dahle i Rødt levert inn et
forslag om gratis kollektivtilbud
som vil bli behandlet i byrådet.
– Vi ønsker å få folk over fra
bil til et kollektivt tilbud. Vi har
gode erfaringer fra Tallinn og det
er flere steder som har prøvd det
samme. En svensk undersøkelse
viser dessuten at et gratis kollektivtilbud har en sosialt utjevnende effekt, så en slik ordning
vil være både sosialt og økologisk
gunstig, sier Sondre Båtstrand til
Folkevett.
Så gjenstår det å se om et slikt
forslag kan få gjennomslag hos
byrådspartiene.
Trondheim

I Trondheim har man gjennom
den såkalte «Miljøpakken», en
massiv satsning på kollektivtilbudet, oppnådd vel så gode resul-

tater som Tallinn. – Vi hadde en
vekst på 40 prosent i kollektivtrafikken ved utgangen av 2012,
og regner med å se en vekst på
45 prosent ved utgangen av året.
Samtidig var det en nedgang i
biltrafikken på rundt 10 prosent
ved utgangen av året. Reduserte
billettakster er bare et av mange
tiltak som ligger bak suksessen,
forklarer leder i Miljøpakken
Henning Lervåg.
Kommunen har blant annet
satset på gang- og sykkelveier,
gangtrafikk og trafikksikkerhet, støytiltak, ekstra driftstilskudd til kollektivtrafikken, en
stor økning i kollektivfelt, bedret
framkommelighet, bedre innfartsparkering og utbedring av
holdeplasser og knutepunkter for
kollektivtrafikken. Samtidig har
man satt opp bomstasjoner for
biltrafikken og utvidet bytakstsonen for de som reiser kollektivt.
– I tillegg går bussene på

naturgass, men skal over på biogass i framtida, forklarer Lervåg.
Oslo

Byrådssekretær for miljø og
samferdsel, Eivind Nikolaysen,
er skeptisk til ordet «gratis».
– Nei, vi har ikke planer om
det. Gratis vil det jo aldri bli. Om
det er i billettpriser eller i skatteinntekter pengene kommer fra,
blir det uansett ikke gratis. Han
forteller at en kraftig reduksjon
i pris i 2008 rekrutterte mange
flere til kollektivtransporten.
– Nå er det ikke lenger pris, men
kvalitet det står på for å tiltrekke
brukere til kollektivtilbudet. Det
folk ønsker er bedre plass om
bord, flere avganger og et utvidet
tilbud, sier byrådssekretæren, som
forteller at de nå har prioritert
byggingen av Lørenbanen, som
vil øke kapasiteten på t-banen ved
at flere tog kan kjøre samme strekning uten å belaste kapasiteten.

Stavanger

Stavanger har tidligere gjort
forsøk med en gratisbuss, den
såkalte «Nullen» som gikk en
runde rundt i sentrum. – Dette
var for å få folk til å parkere på
jernbanelokket og dermed redusere bilkjøringen i sentrum,
forteller Egil Olsen i Høyre. Tanken var også å opprettholde
sentrumsnæringslivet. Etter et
forsøk på fire måneder, ble bussruten imidlertid nedlagt. – Når
vi så på hvor mange som tok bussen, så lyktes vi ikke helt. Hadde
vi lyktes med det, hadde vi fortsatt med ordningen, forteller
Olsen. – Hva med et fullstendig
gratis kollektivtilbud som det
de har i Tallinn? - Ja, det kunne
være ønskelig, men hvem skal
betale det? Kommunen har ikke
råd til det. Olsen nevner i stedet
Bilfri søndag som eksempel på
gratis kollektivtiltak i distriktet.
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Stifinner

Av Trond Wormstrand
Folkevetts faste stifinner

Røde rop

“

Regnbyger. En brusende
foss. To kjøttmeiser på naken
grein. Jeg sitter i min røde anorakk ved et skogsvann og slurper
dampende kaffe. Det er et snev av
sludd i regnet.
En svartspett flakser ustøtt
forbi meg. Når jeg hører eller ser
denne store spettefuglen, tenker
jeg alltid på noe den finske maleren Akseli Gallen-Kallela skrev:
«Svartspettens røde isse markerer
individets rop i villmarkens stillhet». Er ikke det flott sagt?
Vi mennesker roper også med
rødfargen, for eksempel med rød
bil eller røde klær. «Jeg er sterk»,
roper vi. Med rød anorakk henter vi kanskje ut litt ekstra krefter,
for eksempel i trege fokksnø-løyper på fjellet? Engelske forskere
har funnet ut at det er lettere å
vinne en sportskonkurranse med
rød drakt. Forskerne studerte
fotball og en kampsport og ble

Engelske forskere har funnet ut
at det er lettere å vinne en
sportskonkurranse med rød drakt.
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overrasket over hvor konsekvent
denne effekten var. Årsaken er
usikker. Kanskje røde klær øker
testosteronnivået og tar motet fra
motstanderen?

Ett eneste gult blad klamrer
seg fast til ospen jeg lener ryggen
min mot. Bladet virrer i vinden,
men faller ikke. Bortenfor meg
klatrer svartspetten opp en tørr
trestamme og hakker etter insekter, litt her og litt der. Jeg skimter
så vidt den røde issen. Glemmer
vi at også fugler er individer?
«Snesokker og Begsøms Sko
ere gode Greier paa en Skitur, og
legger man saa dertil rød Toplue,
har man ogsaa den Fordel at
gjøre en national Figur», skrev
en innsender i Morgenbladet på
1800-tallet. Nasjonal figur? Maleren Henrik Sørensen mente at
høyrødt og krepserødt er typisk
norske farger. De uttrykker en
utfordrende, larmende glede –
en opposisjon mot det betenkte.
Bærer du rød lue?
Nå sludder det. Jeg trekker
luen nedover ørene, holder begge
hender rundt kaffekoppen og
tenker på skiene i boden hjemme.
Er de klare til bruk? Husket jeg å
fjerne klisteret fra aprilturen på
fjellet? Gadd jeg?
En dame går forbi meg på
skogsveiens grus. Hun bærer et
spann med tyttebær. I likhet med
trosten og tiuren har hun latt seg
friste av tyttebærfargen: Se meg!
Spis meg! Spre mine frø!
– Hei, roper jeg til henne. Hun
smiler tilbake. Den type smil bær-

og soppsankere har når de kommer hjem med fulle kurver eller
bøtter og passerer naboen som
har brukt dagen på Facebook.
Tenk om vi kunne komme hjem
i en slik tilfreds-stolt stemning
hver dag.
Over meg seiler mørkegrå
skyer nordover. Edvard Munch så
røde skyer da han i solnedgangen
sto trett og syk ved Oslofjorden:
«Jeg følte som et skrik gjennem
naturen – jeg syntes at høre et
skrik. Jeg malte dette billede –
malte skyerne som virkelig blod
– farverne skreg».
Jeg hører en kjær rødfarget
serveringsstue rope på meg gjennom naturen. Besøk meg! Ostekake venter deg, blåbærmuffins
venter deg, varme fra peisen venter deg. Jeg stapper kopp, termos
og sitteunderlag ned i sekken og
rusler fuktig på en blåmerket sti i
retning lukten av bakverk. Finnes
det noen bedre lukt?
Nå snør det vått.
PS. Jeg leser i Wikipedia: «Rød farge
i naturen kan markere både fare og giftighet, men også en signalfarge for å tiltrekke seg oppmerksomhet, brukt av
både planter og dyr, eller for å vise at
frukter og annet er modne.»
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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.

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
Finansdepartementet tar i Shell med silkehansker., mener Fivh. Shell er oljefondets nest
største enkeltinvestering. Organisasjoner over hele verden har demonstrert mot oljegigantens miljø-ødeleggelser i Niger-deltaet i Nigeria. (foto: Jean Farr/Flickr

Tas på med silkehansker?
Framtiden i våre hender synes det er oppsiktsvekkende at Shell blir
behandlet svært mildt i en ny melding fra Finansdepartementet .
Mens små selskap kastes ut på grunn av miljøødeleggelser, vil ikke
Finansdepartementet engang sette Shell under observasjon.
I en FN-rapport har Shell fått hard kritikk for å ha vært medvirkende til forurensningen i Niger-deltaet. Opprydningen kommer til å
koste mer enn en milliard dollar og vil ta 30 år. Shell er Oljefondets
nest største enkeltinvestering, hvor nesten 30 milliarder norske kroner
er investert.
Etikkrådet anbefaler at Shell settes på Oljefondets observasjonsliste
for sine grove oljeutslipp i Nigerdeltaet, men Finansdepartementet
overprøver vurderingen og vil drive «aktivt eierskap».

Vindmøller sett fra Københavns havneanløp. (Foto: News Øresund – Johan Wessman).

Børs og idealisme i grønn allianse
Framtiden i våre hender er med i en bred allianse av investorer og
organisasjoner som ber Oljefondet investere mer i fornybar energi og
en grønn framtid.
Den uvanlig bredt sammensatte gruppen av underskrivere omfatter finansinstitusjoner som KLP, Storebrand, Umoe AS, energiselskapet
Scatec, Oslo katolske bispedømme og en rekke organisasjoner innen
miljø og utvikling: WWF, Norsk Klimastiftelse, Utviklingsfondet, Framtiden i Våre Hender, Zero, Greenpeace, Naturvernforbundet og Natur
og Ungdom.
-Vi forventer at Erna Solberg lytter til vårt råd og trapper opp
investeringene i fornybar energi. Det gir finansiell mening: Vi kan
være med på å redde kloden, og tjene penger mens vi gjør det. Men
det haster, slik at også Norge kan bidra i det grønne skiftet, sier Arild
Hermstad, leder i Framtiden i våre hender.

Vi kan glede oss over god medlemsvekst og sterkt engasjement fra
lokallag og aktivister rundt omkring i landet, fastslår leder i Framtiden i våre hender, Arild Hermstad .
Så langt i år har organisasjonen vokst med mer enn tusen medlemmer i forhold til på samme tid i fjor
Det er spesielt gledelig at mange tidligere medlemmer viser oss
tillit ved å komme tilbake. Vi er også glad for at aktiviteten blant
lagene våre på universitetene er god, sier Hermstad. Til sammen har
Framtiden i våre hender nå omkring 20 aktive lokallag.
Organisasjonen fyller førti år i 2014, og som en del av feiringen
ønsker styret at Framtiden i våre hender skal fremstå som en ny og
mer slagkraftig organisasjon. Vi ser et stort behov for å bringe klimaog miljøkampen nærmere folk flest. Vi tror også det er grobunn for
mer hverdagsmiljøvern i den norske befolkningen. Folk ønsker å engasjere seg, men myndighetene og næringslivet må legge til rette for at
det kan skje, sier Hermstad.
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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

Størst i Norge
Framtiden i våre hender hadde ved utgangen av
oktober over 21.000 betalende medlemmer. Det
gjør FIVH til den største av miljøorganisasjonene i
Norge.

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

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

Bruk av helse- og
miljøskadelig palmeolje
i matvarer har gått ned
som følge av press fra
forbrukere og frivillige
organisasjoner.

Noen av de sammenraste
bygningene i Dhaka/
Bangladesh hvor mer enn
1133 arbeidere mistet
livet. (foto Rijans/Flickr)

Photo: David Gilbert/

Presset mot bransjen fortsetter

Lytter til forbrukerne

Rana Plaza-kollapsen, hvor 1133 arbeidere døde for et halvt år siden,
var ikke en ulykke. Det var en tragedie som kunne vært unngått hvis
respekten for dem som syr klærne våre var større, sier seniorrådgiver
Carin Leffler i Framtiden i våre hender.
Global og nasjonal fagbevegelse og frivillige organisasjoner, deriblant Clean Clothes Campaign som Framtiden i våre hender har et
mangeårig og nært samarbeid med, har startet en prosess for å sikre
kompensasjon til de pårørende og skadde etter kollapsen.
Den kanskje mest betydningsfulle konsekvensen av den tragiske
ulykken i Dhaka er at over 100 kleskjeder har signert en historisk
avtale som skal sikre bygninger i Bangladesh mot brann, kollapser og
andre livsfarlige forhold.

NorgesGruppen har de siste årene fjernet 750 tonn med palmeolje
fra sine produkter. Det er 75 prosent av totalt volum.
NorgesGruppen, som er landets største handelshus står bak butikker som Kiwi, Meny, Spar, Joker og Deli de Luca.
Palmeolje har lenge blitt brukt i matvarer som for eksempel kjeks,
sjokoladepålegg, nudler, margarin og taco. Palmeolje er både billig
og effektivt å bruke for produsentene, men det er uheldig å bruke
både for miljøet og helsen.
Dette er positivt, og det viser at de store aktørene legger merke
til forbrukernes ønsker, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre
hender.

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
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

Bedre klima med
nytt storting
Etter valget fikk vi ny regjering bestående av H og Frp, de to partiene
som skåret lavest på Framtiden i våre henders klimarangering før
valget. Likevel er jeg optimist. Her er tre viktige gjennomslag som har
kommet etter valget:

1. Nei til oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og
Senja. Statsminister Erna Solberg måtte gi V
og Krf denne miljøseieren for å sikre seg et
parlamentarisk grunnlag i stortinget. Selv om
både hun og Siv Jensen hadde lovet oljeindustrien full tilgang til disse sårbare områdene,
garanterer deres regjering nå for at det ikke vil
bli noen oljevirksomhet i området i deres periode. Hurra! Jeg håper også at oljeiveren som
ellers preger H og Frp avtar når de for alvor
tar inn over seg et generasjonsperspektiv for
både klimaet og den langsiktige inntjeningen.
2. Ny grønn skattekommisjon. I samarbeidsavtalen mellom de fire borgerlige partiene slås det
fast at det skal satses mer på grønne skatter.
Dette har lenge vært et viktig krav for Framtiden i våre hender, men utviklingen har gått
feil vei de siste årene. Nå skal regjeringen lage
en utredning som sier hva markedet kan gjøre
for å styre forbruket og produksjonen i miljøvennlig retning. Flere grønne skattelettelser
bør det i hvert fall være mulig å få gjennomslag
for. Disse finansieres lettest ved at forurensning blir dyrere.
3. Flertall for Stortinget for å hive kull ut av oljefondet. Aps Jonas Gahr Støre har kunngjort
at han nå er klar for å kaste kullselskaper ut
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av oljefondet. Både V, Krf, SV og De grønne
støtter dette, og forslaget har dermed flertall
på Stortinget. Det gir håp om at fondet kan
starte nedsalget i fossile selskaper neste år.
Framtiden i våre hender har lenge hatt dette
som et krav, og i forrige utgave av Folkevett
kunne du lese vår reportasje fra kullindustrien
i Indonesia, som viser at det også har svære
negative følger lokalt. Det hører også med til
denne kuvendingen at Ap nå har fått mange
unge delegater inn på tinget. Miljøfløyen i Ap,
som lenge har vært i mindretall, kan være i
ferd med å få mer innflytelse over partiets politikk. I energi- og miljøkomiteen på Stortinget
har den tidligere AUFeren Eva-Kristin Hansen fått selskap av to unge AP-representanter:
Åsmund Aukrust og Anna Ljunggren. Jeg
håper disse vil bruke sine plasser i komiteen
til å presse miljøpolitikken ytterligere i riktig
retning i årene som kommer.
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Er din emballasjeidé
verdt 50 000 kroner?

Har du en idé til emballasje som kan bidra til at vi kaster
mindre mat? Hver nordmann kaster 50 kg mat hvert år, og
Coop vil gjerne gjøre noe med det.

Matkasting – et enormt miljøproblem

Jeg tror derfor valgresultatet og regjeringsskiftet
gir en nye muligheter for at Norge kan få en ny
og mer ansvarlig miljøpolitikk.
OPPLAGSKONTROLLERT

Folkevett er tilsluttet
Fagpressens Redaktør- plakat.

Nordmenn kaster 300 000 tonn spiselig mat i året. 1/3 av verdens mat kastes
eller går til spille. Samtidig sulter 870 millioner mennesker. Matkasting er sløsing
med ressurser, og fører til forurensing og unødvendige klimagassutslipp.
Nå ønsker vi dine ideer til emballasje som kan bidra til at
mindre mat kastes. Se coop.no/miljopris

Les mer på
opris
coop.no/milj
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Frist for fors
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Bladabonnement
Bladabonnement
Bladabonnement
returadresse:
folkevett,
fredensborgveien
g, 0177
oslo
Returadresse:
Folkevett,
Fredensborgveien
24 G,240177
Oslo
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STONES SPILTE I OSLO
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SKEID BLE CUP-MESTERE
OLJEEVENTYRET STARTET
THE SOUND OF MUSIC KOM

MALDIVENE
BLE SELVSTENDIG
Det
finnes ingen
planet B

VI FIKK VINDUER MED
Vi kjemper for å ta vare på kloden vår

MILJØGIFTEN PCB!
Isolerglassvinduer fra perioden 1965 - 75 kan inneholde
miljøgiften PCB, og skal behandles som farlig avfall.
Skal du skifte ut isolerglassvinduer fra denne perioden, må du sørge for at
de leveres som farlig avfall på et avfallsmottak. Giften sitter i forseglings-

a

Send SMS med limet,
teksten
FRAM
til 2300
og giften
fra ett vindu
er nok til å gjøre 70 normale tomter uegnet til
og bli medlem iboligformål.
Framtiden
i
våre
hender.
Orienter deg på www.ruteretur.no
Det koster kr. 400,- ut 2014.
Les mer om oss på framtiden.no

