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Leder

Ingar Flatlandsmo

Dei får berre 
stresse ned. 

Dei er på ferie.

For nokre veker sidan vart eg intervjua av lokalavisa “Hordaland” 
heime på Voss. Temaet var miljøvenlege feriar, og journalisten ville vite 
kva for miljøvenlege ferieplanar eg hadde for sommaren. Svaret var, 
sikkert til glede for journalisten, at mine sommarplanar er alt anna enn 
miljøvenlege, dei involverer ein heil del flyging. 

Dårleg samvit, dårlig fylgjesvein
Det eg vil fram til med denne parantesen er at i ferien som elles er 
dårleg samvit ein dårleg fylgjesvein i klimakampen. Me vestlendingar, 
og alle landets andre lendingar, kjenner godt til konsekvensane av 
klimaendringane. Kanskje er me også det folket i verda som er best 
posisjonert for å gjera store kutt i våre eigne utslepp. Og det, det er 
fantastiske nyheiter!
Kvifor ikkje byrja ein miljøvenleg ferie? Ikkje fordi du ikkje har samvit til 
anna enn å sitja heime i stova heile juli, men fordi ein miljøvenleg ferie, i 
tillegg til godt samvit også opnar døra for fantastiske opplevingar.

Kva kan ein finna på her i bygda?
For ein del år tilbake jobba eg ein sommar på turistinformasjonen på 
Voss. Det mest spurde spørsmålet ein får på ein slik plass er sjølvsagt 
“kva kan ein finna på her i bygda?”. Dermed måtte eg finna ut av det. 

Kajakkpadling på Nærøyfjorden, hytte til hytte i Stølsheimen, rafting på 
Strandaelva og ein tur med Flåmsbana er nokre høgdepunkt frå ei lang 
liste over naturopplevingar i verdsklasse. Kor mange av oss er det som 
faktisk nyttar høvet?
Ferie handlar om å gjera noko anna enn det kvardagslege. Det handlar 
om gode opplevingar og avkopling. Me vestlendingar er så privilegerte 
at me har eit breitt utval opplevingar i verdsklasse rett utanfor stovedøra. 
For dei som føretrekk byen er Bergen fantastisk om sommaren. Det 
syrgjer den avslappa stemninga, den som alltid vakre byen og det breie 
kulturtilbodet for. 

Dei får berre stresse ne
Sjølv om det verkar som om enkelte bergenspolitikarar ville ha vondt 
for å seie seg einig no om dagen skal eg våge påstanden at det fins 
ting som er verdt å sjå og oppleve også utanfor Hordaland. Heldigvis 
fins det ofte miljøvennlige alternativ til miljøverstingen i lufta. Tog 
går seinare, men kanskje er det ein fordel heller enn ei ulempe? På 
turistinformasjonen jobba eg saman med ein hyggeleg, om enn noko 
lite serviceinnstilt, franskmann. Når temperaturen i lokalet steig til over 
30 grader og køen av ampre reisande sto til døra var han like roleg. 
Alltid med slagordet klart “Dei får berre stresse ned. Dei er på ferie.”

Med ynskje om at de alle får ein strålande sommar!

INGAR FLATLANDSMO

Det er ikkje alltid lett å leva så miljøvenleg som 
ein skulle ynskja. For ein buss- og togbrukande, 
hybelbuande student er det altså sommarens 
flyreiser som øydelegg CO2-rekneskapen. Me har 
alle vårt.
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“Kan det ikke tenkes at kapasitetsproblemer 
skyldes at det allerede er for mange biler?”

Dette var konklusjonen i NaturVest nr. 3 - 80 der Vestlandske 
Naturvernforening(senere Naturvernforbundet Hordalnad) ytret at de ville 
engasjere seg mer i by- og trafikkspørsmål. 
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Å verne med kajakk
Vi var to stykk som pakket kajakkene og reiste til Solund for å padle i kajakk. Her følger en skildring 
av våre opplevelse i det fantastisk vakre kystlandskapet.

Det er en fredags morgen i midten 
av mars at Børje Møster og jeg 
med hver vår kajakk på taket, 
kjører nordover Nordhordland. 
Målet vårt er den vesle øya Ospa i 
Solund kommune.

Fra sivilisasjon til natur.
Vi parkerte bilen i Hardbakke 
hvor vi fikk kajakkene ut i sjøen 
og gjorde oss klar til å ta fatt 
på reisen videre til Ospa. Ruten 
er på ca. 8 nautiske mil og går 
nordover Liasundet før vi krysser 
Lågøyfjorden og over til Ospa. 

Været er helt perfekt med lite vind. 
Solen, som til tross for litt skyer, 
minner om at våren nå er kommet. 
Det går ikke lang tid før vi kan nyte 
stillheten som preger et nesten helt 
urørt kystlandskap. Kajakkene glir 
nesten lydløst framover i vannet 
forbi skjærene hvor storskarven 
står og tørker vingene sine. Den 
lar oss komme ganske nært før 
den til slutt kaster seg mot vinden 
for å komme seg opp i luften. 
Slående nok kalles det ene skjæret 
nettopp for Skarveskjæret.

Langs hele Liasundet går 
massive fjell- og bergtopper 
støpt sammen av konglomerat, 
en bergart som er karakteristisk 
for Solundsområde. Vi padler 
stille oppover og blir møtt av to 
havørner som krysser over oss på 
sin vei mot Ramnefjellet. Etter å 
ha krysset Lågøyfjorden i relativt 
stille farvann kommer vi frem til 
Ospa. Her har havet og vinden fått 
forme landskapet i tusenvis av år. 
Lengre nord ser vi Norskehesten 
som rir høyt over bølgene i fra 
Nordsjøen.

Mørket er så vidt begynt å senke 
seg i det vi kommer i land i det 
som er blitt døpt Knokkelvika 
etter tidligere års seljakt. Etter å 
ha fått opp lavvoen og pakket ut 
av kajakkene tar vi en kjapp tur til 
i kajakkene for å samle sammen 
drivved. Kvelden avsluttes med 
medbrakt selkjøtt og økologiske 
grønnsaker mens vi filosoferer litt 
sammen over kveldsbålet.

Kystens voktere
Neste morgen pisker regnet lett 
mot duken og himmelen er litt 
grå. Vi bruker en time ekstra på 
frokosten og i mens skinner det 
opp utenfor og de grå skyene 
erstattes med blå himmel og sol. 
Det første vi gjør er å ta oss en 
gåtur rundt på Ospa hvor vi det 
er et fantastisk fugleliv. I et lite 
tjern ser vi to haveller som ligger 
å dykker i vannflaten. Plutselig ser 
vi to havørner som sirkler over 
landskapet i følge av to kråker. 
Vi sitter på en liten topp i det den 
lenge sirkler over oss. Vestover 
ligger noen mindre øyer, men i 
horisonten er det kun havet som 
råder. Da ser vi at de to havørnene 
plutselig er blitt til seks – kretsende 
over Ospa som kystens voktere.

Dessverre blir vi også møtt av 
viker som er fylt opp av plastavfall. 
Et materiale som aldri råtner, men 
som kun blir delt opp i stadig 
mindre biter. Resultatet er små 
strender av kunstig sand kalt 
«havfruetårer».  Kysten vår fylles 
hver dag opp med stadig mer 
avfall. Mens vi dokumenterer det 
vi ser, diskuterer vi muligheter for 
å starte en aksjon for å få ryddet 
opp kystlinjen vår – det haster. 

Vi går en runde på øya og følger 
en hjortesti med relativt ferske 
spor etter hjort. Vi ser stadig 
havøner som letter eller sirkler 
rundt oss. 

Det er på tide med middag. Planen 
er å fridykke etter kamskjell. Vi 
padler litt sørover for Knokevika 
til et lite strede kalt Småhamna. 
Der ser vi baugen på et båtvrak 
bygd i betong fra 30-tallet. Jeg går 
i land for å ta bilder, mens Børje 
begynner å dykke. På avstand 
dukker det opp en nysgjerrig 
steinkobbe som straks forsvinner 
igjen ned i dypet. Etter en liten 
stund har vi nok kamskjell til å 
lage en skikkelig middag. På veien 
tilbake plukker vi med oss mer 
drivved. 

Vi bryter leir
Søndagen våkner vi til sterk 
nordavind og gråe skyer. Vi tar 
kontakt med sivilisasjonen og får 
bekreftet at vindstyrken er økende 
og at det er meldt kraftigere vind 
neste dag. Etter en kort diskusjon 
blir vi enige om å bryte leir og 
få krysset Lågøyfjorden før det 
blir for ille. Vi pakker sammen 
og sørger for at vi etterlater 
leirplassen akkurat slik som vi fant 
den. Resten av veden stabler vi tørt 
inn under to steiner rett bortenfor 
slik at vi eller noen andre er sikret 
tørr ved en annen gang.

I det vi kommer ut av Ospa merker 
vi at det blåser hardt. Heldigvis er 
det medvind. Vi har tidligere trent 
på kameratredning og selvberging 
i kajakk. Vi bestemmer oss derfor 
på å ta sjansen og krysse. I det de 
første meterhøye bølgene slår inn 
fra siden merker jeg tydelig at 

pulsen banker. Kun få centimeter 
over bølgene i en liten kajakk gir 
en enorm respekt for de kreftene 
som ligger i naturen vår. Det 
går likevel bra og det hele blir et 
nærmest perfekt samspill mellom 
kajakk og bølger i det vi surfer 
framover på bølgetoppene og 
krysser fjorden.

Etter noen få timer er vi til slutt 
kommet tilbake til Hardbakke, 
havna der det hele hadde startet. 
Selve turen ender med pizza og øl 
i Isdalstø. Noen ganger smaker det 
godt med litt sivilisasjon også.

Til ettertanke
Det er en utrolig opplevelse å se 
naturen på så nært hold. Dessverre 
så blir det stadig færre slike urørte 
naturområder igjen. Stadig flere 
av de naturlige biotopene til våre 
rødlistetruede arter blir ødelagt til 
tross for de forpliktelser Norge 
har gjort seg internasjonalt på 
biologisk mangfold. Det er på 
en slik tur at en virkelig forstår 
at naturmangfold er noe vi må ta 
vare på.

Derfor er det viktig at 
Naturvernforbundet sloss for å la 
naturen gå i arv. Det er nemlig ikke 
menneskets oppgave å ødelegge 
naturen kun i løpet av noen få 
generasjoner.

AV ALEXANDER HOVLAND

FOTO: ALEXANDER HOVLAND OG BØRJE 
MØSTER
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På tur med tog
Feriereiser med fly utgjør en stor trussel mot klima og miljø. – Start ferien med en 
avslappende togtur i stedet er oppfordringen fra Naturvernforbundet.

En som har gjort nettopp dette er 
Nils Tore Skogland, daglig leder i 
Naturvernforbundet Hordaland. 
I fjor sommer sjekket han inn på 
en 63 timers togtur fra Bergen 
til Kroatia med sin kone, Natalia 
Skogland.

Interrail er en togbillett som gir 
et visst antall reisedager i flere 
europeiske land. I tillegg kan man 
reservere sitteplass eller seng.  

– Togreiser er mer spennende 
måte å reise på, enn å stresse 
rundt på flyplasser. På turen ser 
du hvordan landskapet endrer seg 
på tvers av landegrensene, forteller 
Nils Tore. Reisen kan også brukes 
til å lese bøker, prate eller sove seg 
fram til ferien. Men man må være 
innstilt på at denne avslappende 
måten å reise på, også koster mer 
enn billig flyreiser. Fordelen er at 
man slipper stress, trange flyseter 
og berusede sydenturister. 

En mangfoldig opplevelse
Komforten på togene er høy og 

tilgang til både restaurantvogner 
og sovekupeer gir avveksling. 
 
– På turen fra Oslo til Malmö fikk 
vi egen sovekupe med solnedgang. 
Her nøt vi medbrakt vin og 
deilige oster. I restaurantvognen 
fra Hamburg til München ble det 

servert brätwurst og pils. 

Farten økte betraktelig fra 
Hamburg til München, der 700km 
ble gjort unna på under 6 timer.  
Dette er mer enn dobbelt så fort 
som Bergensbanen. Interrail er en 
veldig fleksibel reisemåte ved at en 

kan endre reiseplaner etter behov 
og værmelding. En kan gå av toget 
når som helst og reise videre på 
samme billett.  

– Kontrasten fra flere dager på 
toget, til en nylig utendørs frokost 
på elegante Palace hotel i Zagreb 
var utmerket. Vi hadde det så 
deilig at vi mistet toget videre til 
Split. Problemet ble løst ved å 
bestille en pils og vente på neste 
avgang, forteller Nils Tore.

Fremme i Split på kysten av 
Kroatia, reiste de videre med 
båt øyen Hvar. Arkitekturen var 
preget av byens historie som 
romersk koloni.  

– På en dagstur til øyen Palmižana 
utenfor Hvar badet vi i det 
krystallklare vannet og slappet av 
under palmetrærne. En restaurant 
på øyen tilberedte dagens fangst. 
Det var en 200 kilos tunfisk, 
fortsetter han. 

Interrailturen fortsatte til øyen Vis, 
hvor Tito hadde sitt hovedkvarter 
under andre verdenskrig. I dag er 
Vis en rolig øy med et kloster, 
noen kirker, en del vinmarker, flere 
restauranter og en bensinstasjon. 

– Det siste oppdaget vi da 
mopeden var tom og vi var 
på feil side av øyen. Heldigvis 
hadde vi nedoverbakke nesten 
hele veien hjem, forteller han. 
En av restaurantene serverte 
middag i en villahage med statuer 
og palmetrær. Det er den beste 
sjømat risottoen jeg noensinne har 
smakt, avslutter Nils Tore. 

Fra Vis gikk interrailturen videre 
med båt til Ancona i Italia, tog 
til Roma og Paris. Siste stopp var 
et norsk -belgisk bryllup i Brügge 
med innlagt testing av flere hundre 
belgiske øl og besøk på bryggeri. 
Etter to dagers bryllupsfeiring var 
det bare å sjekke inn på natttoget 
og sove seg hjem.

Praktisk informasjon
Interrail er en reiseform som er 

På vei opp et trangt smug i Hvar Town

Deilig mat er halve turen
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Relaterte linker:

http://www.bahn.de
http://www.interrailnet.com/
http://www.interrail.net/
http://www.lonelyplanet.com/

5 dager i løpet av 10 dager (Flexi)
10 dager i løpet av 22 dager (Flexi)
22 dager
1 måned

Voksen
2. kl.
1 992
2 872
3 752
4 792

Ungdom
2. kl.
1 272
1 912
2 472
3 192

Gyldig for disse land

Alle land i Europa unntatt 
Nord-Irland, Albania, Moldova, 
de baltiske land og “tidligere 
Sovjetunionen”.

mest kjent blant ungdom, men 
som også passe godt til voksne 
med eventyrlyst. Bør ha med 
reisehåndboken Loneley Planet 
som gir gode tips om overnatting, 
gode restauranter og spennende 
opplevelser. Det gjelder å pakke 
ryggsekk, slik at man enklere 
kan bevege seg. Kan være smart 
å bestille første delen av reisen 
hos NSB, så en er sikret sitteplass 
og senger. Utenfor Norge får 
man senger fra litt over 100 
kroner. Planlegging av reisen kan 
gjøres hos Tyske Jernbaner på 
www.bahn.de

AV ALEXANDER HOVLAND

FOTO: NILS TORE SKOGLAND

Kamaza på Viz er en 
fantastisk opplevelse

1. Planlegg reiser som kan gjennomføres med sykkel eller 
tog. Unngå fly og bil. 

2. Velg lokal mat og lokale produkter der du reiser. Så 
langt det lar seg gjøre bør du også velge miljømerkede 
produkter.

3. Ikke kjøp eller ta med deg suvenirer laget av utrydn-
ingstruede dyre- og plantearter. Dette gjelder også 
døde biter av koraller eller store skjell som er en viktig 
del av økosystemet.

4. Ikke kast søppelet ditt i naturen og sørg for at mest 
mulig går til gjenvinning.

5. Velg hotell som er miljømerket. Da stilles det krav til 
gjenbruk, mat og energibruk.

6. La ville planter og blomster stå i fred. Ikke ta på eller 
mat ville dyr.

7. Velg sykkel eller bruk det lokale kollektivtilbudet fram-
for leiebil.

8. Respekter lokale regler for bruk og ferdsel i natur-
reservat og nasjonalparker. Mange plasser er det total-
forbud mot å brenne bål.

9. Unngå ferieaktiviter som belaster naturen eller miljøet 
slik som bruk av vannscooter og rallyturer med lan-
drover.

10. Opplevelse finnes overalt. Hva med en Norgestur i 
sommer? 

10 tips for en mer natur- og miljøvennlig ferie
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Folkemøte om vindmøller på Fedje
Det var mange og sterke meninger 
om vindmøller da Naturvern-
forbundet i Nordhordland 
inviterte til folkemøtet. Naturvern-
forbundet ser behovet for satsing 
på fornybar energi, men mener 
at vindmølleanlegg på Fedje har 
urimelig stor naturskade. 

FOTO: ALEXANDER HOVLAND

Havbeite-nei fra Fiskeridirektoratet 
Fiskeridirektoratet har avslått Helland Skjell AS sin søknad om å etablere 
et havbeite med kamskjell innenfor grensene til fuglefredningsområdet 
som omslutter Herdla naturreservat i Askøy og Meland kommune.

- Dette er en viktig seier som bekrefter at et område med vernestatus 
også skal beskyttes mot oppdrett. Naturvernforbundet Hordaland 
og Naturvernforbundet på Askøy er derfor svært godt fornøyd med 
avgjørelsen, forteller Ingar Flatlandsmo, leder i Naturvernforbundet 
Hordaland. 
  

Krever jord- og sjøkabel
Dette var det klare budskapet i fra folkemøtet på Radøy til planene om 
kraftledning mellom Kollsnes til Mongstad. 
Med seg fra folkemøtet fikk BKK et maleri i fra Naturvernforbundet 
Nordhordland med en ørn som flyr i hardt vær. Leder i 
Naturvernforbundet Nordhordland, Børje Møster,  håper at BKK 
vil henge dette opp i sine lokaler og at det vil hjelpe BKK å huske 
de naturverdier som her og i andre saker står på spill. Tidligere har 
Naturvernforbundet Nordhordland arrangert vardebrenninger for å vise 
sin motstand mot planene.
Både Naturvernforbundet Nordhordland og fylkeslaget vil gå i mot 
konsesjonssøknaden slik den foreligger i dag og kreve jord- og sjøkabel 
hele veien.Krever konsesjonstopp for nye 

fiskeoppdrett

Etter en kraftig reduksjon av sukkertare krever årsmøtet i 
Naturvernforbundet i Kvam konsesjonstopp for nye fiskeoppdrett i 
Hardangerfjorden. Årsmøtet oppfordrer kommunene langs fjorden til 
å unngå flere fiskeoppdrettstillatelse i fjorden. Naturvernforbundet i 
Kvam oppfordrer samtidig fiskeridirektøren og statsråden i Fiskeri- og 
kystdepartementet om å ikke tillate økt oppdrettsaktivitet i Hardanger.

Det har i flere år vært observert en sterk vekst av ettårige bunnalger i 
Hardangerfjorden. Økt tilførsel av fosfor og nitrogen fra oppdrett har 
vært pekt på som en mulig forklaring forteller Bernt Rydland Olsen, 
marin rådgiver i Norges Naturvernforbund.  Økt tilførsel av fosfor og 
nitrogen kan føre til en forskyvning i konkurranseforholdet mellom de 
ettårige bunnalgene og de flerårige.  

FOTO: BERNT RYDLAND OLSEN

Vil slåss for å bevare Glevika
Naturvernforbundet Kvinnherad vil slåss for å bevare Glevika på 
Varaldsøy som trues av planer om bygging av ny ferjekai. I et brev til 
samferdselsutvalget vises det til et spesielt biologisk mangfold både i 
strandsonen og skogen rundt. 

- Me må vera bevisste på å  bevare dei store naturverdiane til 
etterkommarane våre, er budskapet til Dagny Fuglø, leder i 
Naturvernforbundet i Kvinnherad.

FOTO: ALEXANDER HOVLAND

FOTO: DAGNY FUGLØ
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Nei til oljeboring ved Fedje
Ordfører Kristin Handeland ønsker velkommen til oljeboring utenfor Fedje. I dette leserbrevet minner 
Naturvernforbundets marine rådgiver, Bernt Rydland Olsen, om lærdommen fra Statfjord A, og 
advarer politikerne mot å sette miljøet på spill for kortsiktig profitt.

12. desember 2007 kom meldingen 
om en større lekkasje ved Statfjord 
A. Petroleumstilsynet (PT) kom 
for kort tid siden med sin rapport 
om ulykken. En rapport som bør 
få konsekvenser for framtidens 
petroleumsutvikling i norske 
farvann. 

Fedje har også i de siste årene vært 
utsatt for flere miljøbelastninger 
enn de fleste kystsamfunn i Norge. 
Både Serverulykken og ubåten er 
kjent for de fleste. Forståelsen 
både fra politikere, miljøvernere 
og folk flest har vært tydelig. Kort 
sagt har Fedje høstet stor sympati. 
Foruten sympati har Kystverket 
gjennomført ny anbudsrunde 
og Fedje fikk tilbake sitt 
oljeverndepot. I slutten av mars 
fikk til og med Folkeaksjonen for 
å heve kvikksølvet i ubåten U-864 
Naturvernforbundet Hordaland 

sin miljøpris 2008. Alt vel fortjent. 
Det er likevel lenge siden Fedje 
har vært i mediafokus, men 23. 
april og 26. april stod det å lese i 
avisene Strilen og Nordhordland 
at ordfører Kristin Handeland 
ønsker oljeboring velkommen 17 
km utenfor øyen. Aldri før har 
det blitt boret så nær land. Det 
er imidlertid kun prøveboring, 
men prøveboring innebærer 
alltid mulighet for funn. 

Kvikksølv på bunn og olje langs 
strendene er lett å selge som et 
miljøproblem. Oljevirksomheten 
er på den andre siden hakket 
verre fordi den lokker med 
arbeidsplasser og inntekter 
til kommunen. Ikke minst er 
industrien dyktige til å snakke for 
seg. På den måten vil miljøfarene 
nærmest bli blåst bort til fordel 
for vekst. 

Det spørs om Fedjepolitikerne har 
sett PT sin rapport om Statfjord-A 
ulykken. Rapporten var kort sagt 
lite smigrende for StatoilHydro. 
Den lister kort opp at nattemørket 
hindret dem i å oppdage lekkasjen 
visuelt. Deres egen beredskap ble 
ikke mobilisert etter at lekkasjen 
var oppdaget. Utstyr for oljelasting 
var brukt feil og den menneskelige 
siden fikk ikke spesielt god kritikk 
heller. 

Hvordan hadde ulykken sett ut 
om den hadde skjedd nærmere 
land, ved en annen vindretning, 
eller i nærheten av sjøfugl. 
Serverulykken på Fedje i 2007 
med sine 655 kubikk olje, kan ha 
tatt livet av opp til 8000 sjøfugl 
(minimum 3200). Man trenger 
ikke mye fantasi for se hva den 
potensielle konsekvensen av 4300 
kubikk kunne vært om det hadde 
skjedd ved Fedje. Ulykker er ikke 
et engangstilfelle. Det har skjedd 
før og kan selvfølgelig skje igjen. 

20. konsesjonsrunde står for 
døren, og det er lagt ut historisk 
mange kystnære blokker. Kysten 
vår er har et omdømme som 
uberørt sammenlignet med resten 
av Europa. Det omdømmet er 
det politikernes ansvar å bevare. 
StatoilHydros siste uhell har gjort 
det klinkende klart at risikoen 
er høy. Verken de eller andre 
operatører kan garantere helt 
sikker og miljøvennlig drift. 

Rapporten bør være et stort 

varsku til alle politikere. 
Oljevernberedskapen kunne 
ikke operere under forholdene 
og den menneskelige svikten 
var betydelig. Forholdene blir 
ikke bedre jo nærmere man 
kommer kysten. Heller tvert om. 

At ordfører Handeland ønsker 
boring velkommen er ganske 
utrolig og skuffende lesing. Er 
det forskjell på miljøfarer som 
gir klingende mynt i kassen og 
miljøfarer som bare betyr utgifter? 
Vi spør oss om ordfører 
Handeland har tatt innover seg 
risikoen ved et nytt oljefelt rett 
utenfor øyen. Har ordføreren tenkt 
over at det betyr mer skipstrafikk 
med værforhold det ikke finnes 
velfungerende oljevernutstyr? 
Har hun tenkt over at det blir økt 
utslipp av miljøgifter og hvordan 
det kan påvirke livet i havet? Har 
Handeland tenkt over hvordan 
man skal selge kommunen som et 
naturlig valg for fisketuristen med 
en oljerigg i solnedgangen? 

Mens mange kjemper for 
å begrense den ekspansive 
oljeindustrien, ønsker ordføreren 
oljeindustrien velkommen. 
Serverulykken og Statfjord-A 
ulykken er begge eksempler på 
hva som kan skje i framtiden. Pr. i 
dag finnes det ikke utstyr som kan 
hindre nye ulykker i dårlig vær.

BERNT RYDLAND OLSEN

NATURVERNFORBUNDET NORDHORDLAND

Bernt Rydland Olsen er marin rådgiver i Norges Naturvernforbund
Foto: Alexander Hovland
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“Å huffamei - å huffamei, 
her var det mye rot!”

Herdla er en 2 km2 stor øy nord 
i Askøy kommune. Øya er dannet 
av morenemasser fra den siste 
istiden som sluttet for ca 10.000 
år siden. 

På Herdla er det et rikt fugleliv. 
Over 200 registrerte fuglearter og 
et paradis for ornitologer. Det er 
den spesielle naturen med strender 

og våtmarksområder, som gjør at 
fuglene søker til Herdla. Dessuten 
tar en del fugler et lite matstopp 
på øya før de flyr videre til målet 
sitt. Av hensyn til fuglelivet er 
det områder på øya der ferdsel er 
forbudt i hekketida.

30 små og store miljøentusiaster 
hadde fått i oppdrag å fjerne 

søppelet som hadde samlet 
seg i strandkanten i løpet av 
vinteren. Søppelet måtte bort før 
fuglene startet med hekkinga si. 
Værgudene var dessverre ikke så 
snille mot oss denne dagen. Men 
selv om det regnet både katter og 
hunder, ble plastsekker fylt opp 
med flasker, blikkbokser, plast, 
isopor og annet rot. Det skal 

mer til enn litt regn og vind, for å 
stoppe ivrige Miljøagenter.
Etter utført jobb ventet en 
velfortjent grillstund. En flott dag 
på Herdla med nytte for naturen. 
Og nu er alt tilrettelagt for den 
kommende fuglesangen.

AV BENTE FOSSE

FOTO: HEGE NILSEN TORGHATTEN

Miljøagenter klar til oppdrag Og etterpå ble det grilling

Tante Sofie fra Kardemommeby ville fått det travelt om hun hadde tatt seg en tur til Herdla den siste 
søndagen i mars. Årets ryddeaksjon ble arrangert av Miljøagentene og Naturvernforbundet på Askøy.

Aksnesvegen 92. - 5600 Norheimsund - Tlf. 56 55 11 04

Foto: Mari Svenningsen 
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt, 
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Stadig flere byer er lei reklame
Stadig flere byer går inn for å speilvende dagens reservasjonsordning mot 
reklame. Så langt har Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Aurskog-
Høland, Sauherad, Rælingen og Moss sagt ja-takk til ja-takk.

Både Stortinget og Regjer-
ingen har en rekke ganger 
slått fast at avfallsforebygging 
og bærekraftig ressurs-
forvaltning er viktige 
nasjonale målsettinger.

Nå håper vi at målsetningene 
blir fulgt opp ved å åpne for 
en “reklame ja-takk” ordning 
når markedsføringsloven 
skal opp til revisjon, 
forteller Ingar Flatlandsmo 
leder i Naturvernforbundet 
Hordaland.

FOTO ALEXANDER HOVLAND

Klar for naturverninnsats
Det nye styret i Naturvernforbundet Hordaland er nå klar for naturver-
ninnsats etter strategihelgen som ble gjennomført på idylliske Årståhiti 
på Askøy i begynnelsen av mai. Styret definerte mål og strategier for 
innsatsen i 2008. Dette er basert på arbeidsprogrammet som ble vedtatt 
av årsmøtet.

Naturvernforbundet Hordaland retter en stor takk til Årstad menighet 
for leie av feriehytten Årstahiti på Askøy.

Fra bil til buss til bane 
Bergen har igjennom mange år lidd under en transportpolitikk basert på 
privatbilisme, noe som kun har gitt trafikkorker og økt luftforurensing. 
Satsing på Bybane er derfor en historisk seier for kollektivtransport 
i Bergen. Mens vi venter på Bybanen er det viktig å utvikle gode 
kollektivvaner. Derfor er Naturvernforbundet Hordaland i gang med 
prosjektet fra bil til buss til bane.

Målet med prosjektet er å informere innbyggerne om Bybanens 
fortreffelighet og busstilbudet som er tilgjengelig allerede i dag. I tillegg 
skal vi påvirke politikere både i Bergen og i Hordaland fylkeskommune 
til å prioritere kollektivtrafikken høyere, både med framkommelighets 
tiltak og flere avganger i tiden framover. Det vil minske trafikkaoset i 
anleggsperioden og legge til rette for en storstilt overgang i fra bil til buss 

til bane. Vi kan ikke vente til 2010 med å velge kollektivt. Klimaendringer 
og dårlig luftkvalitet gjør at bergenserne må reise kollektivt allerede nå. 

Naturvernforbundet Hordaland vil i månedene som kommer være synlig 
på stand og i media med følgende krav: 
• Linje 50, 90 og 20-bussene må få økt kapasitet og hyppige avganger 
• Arbeidet med nye kollektivfelt må prioriteres og framskyndes 
• Brukerne må få økt informasjon om busstilbudet i anleggsperioden.

FOTO: ALEXANDER HOVLAND

www.rr.no
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Mottaker av forureset masse.

.fsg.no

ARTI 2723

Vil vil gjerne at du husker to ting fra denne annonsen:
1) Når du leverer papir til gjenvinning blir det til nytt 

avispapir, skrivebøker, konvolutter og mye mer.
2) Alle selskaper i BIR-konsernet har felles telefonnummer:

www.bir.no

815 33 030

KAST RIKTIG - GI BOSSET VERDI

En bunke med gamle aviser 
= en bunke med nye aviser
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Klimagruppen på 
bioenergiekskursjon
På programmet sto Osterøytunets brikettfyrte varmesentral, Palle Karm og Kassefabrikken AS sin 
brikettfabrikk på Raknes og til slutt til Mjelstad for å se på planene om økt biogassutslipp.

Det var en forventningsfull gjeng 
fra Bergen som reiste nordover 
til Osterøy 10. april 2008. Der 
ble vi mottatt av Lars Mjøs, 
industrikonsulent på Osterøy. 
Han har vært pådriver for 
utviklingen av en bioenerginæring 
i Osterfjordregionen og var vår 
guide på turen.

Lokalproduksjon
Ved Brikettfabrikken på Raknes 
fikk vi en spennende omvisning av 
Rolf  Hagebø som fortalte oss om 
både produksjon og distribusjon av 
briketter i fabrikken. Råmaterialet 
får han fra sin egen bedrift Palle 
Karm og Kassefabrikken AS som 

gjenvinner og sorterer brukte 
paller for næringslivet. De pallene 
som ikke lengre kan brukes, blir 
omgjort til briketter.

Ved Brikettfabrikken tørkes 
pallene i stålcontainere utenfor 
selve fabrikken. Dersom pallene 
ikke er tørre, risikerer man at hele 
brikettproduksjonen stopper opp. 
Fuktig trevirke kan kile seg fast i 
brikettpressen. Da må de ansatte 
hakke brikettene løs. Dette var 
en erfaring som hadde blitt gjort 
noen ganger, kunne Hagebø 
fortelle. De tørre pallene ble kastet 
inn i en kvern som knuste dem i 
små biter samtidig som spikrene 

ble sortert ut av noen magneter. 
Trevirket ble så presset til briketter 
og transportert nærmest som 
tannkrem videre til sortering i 
esker, sekker eller bulkvare. 

I produksjonen tilsettes det ikke 
kjemikalier, men man baserer 
seg på hvordan trevirket naturlig 
reagerer på sterkt press og varme. 
Det er presset og varmen sammen 
med kombinasjonen av forskjellige 
treslag, som bestemmer 
brikettenes fasthet og bruksmåte. 
På den måten blir brikettene et 
helt naturlig treprodukt som kan 
brukes både i store varmeanlegg 
og i vanlige vedovner. 

Brikettfabrikkens suksess er i 
følge Hagebø et resultat av god 
brenselskvalitet og satsing på 
tradisjonelle salgsmetoder. Han 
lar stort sett jungeltelegrafen gjøre 
jobben, samtidig som han har 
fått en rekke lokale butikker til å 
forhandle produktet, men Hagebø 
har også en annen salgsstrategi:   

- Når det ringer noen som vurderer 
om de skal kjøpe briketter, men 
ikke er helt sikre, pleier jeg å la 
dem ta med seg en bærepose 
med briketter hjem gratis for å 
prøve. De ringer alltid tilbake for å 
bestille mer, fortalte Hagebø.

Heller ikke klimagruppens 

medlemmer dro tomhendt fra 
fabrikken på Raknes, men fikk en 
kasse hver av det lokalproduserte 
biobrenselet med seg videre.

Osterøytunet varmesentral
Et anlegg som har benyttet 
seg av Hagebøs briketter, er 
varmesentralen ved Osterøytunet 
aldershjem. Varmesentralen består 
av en silo og et fyrrom, men er 
ikke større enn at den ville kunne 
forveksles med en litt stor garasje. 
Da Lars vrir om en bryter og taket 
løftes opp, blir brikett siloen synlig. 
Den er fylt opp med briketter 
som blir matet inn i ovnen av 
en gigantisk skrue i bunnen av 
siloen. Skruen knuser brikettene 
mens de mates inn i ovnen. Det 
går vannrør igjennom ovnen der 
varmen hentes ut og overføres 
til aldershjemmet i et lukket 
rørsystem. På aldershjemmet sørger 
en varmeveksler for at varmen 
overføres til aldershjemmets 
sentralvarmeanlegget.   

- Tanken med varmesentralen var å 
benytte et lokalprodusert produkt 
til å produsere klimavennlig 
varme, sier Lars Mjøs. I dag er 
imidlertid prisen på elektrisitet for 
lav til at driften av varmesentralen 
er lønnsom. 

Fakta om Brikett : 
•  600 kg briketter tilsvarer ca 1 mål ved.
• Brennverdi 4,8
•  Ca. 50% billigere enn vanlig ved.
•  Minimal askerest, ca 1,5 %.
•  Kan brukes i vanlig ovn eller peis
• 1 Palle tilsvarer ca. 100kw/h varmeenergi

Kilde: Brikettfabrikken - www.brikettfabrikken.no

 Fra venstre, Nils Tore Skogland, 
Lars Mjøs, Silje Østerbø, Nils 
Johnsen. Grete Hillersøy mangler på 
bildet. Bioenergi er energi for framtiden 



12 nr 2 - 2008 nr 2 - 2008 13



14 nr 2 - 2008 nr 2 - 2008 15

Miljøagentene er barnas 
miljøvernorganisasjon.
 
Miljøagentene oppdager vår fantastiske natur, utforsker 
sammenhengen mellom menn esker og natur og utfordrer 
miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, 
framtiden og at det nytter å gjøre noe. I Hordaland 
besøker vi gjennom prosjektet Papirfabrikken barneskoler 
og inviterer barna til å bli Miljøagenter. Vi jobber også for 
å få flere til å kildesortere avfallet og redusere farlig avfall 
som kastes feil.

Nå har vi ledig plass til foreldre som vil jobbe med barna 
i lokallagene! 
- Lokallagene drives av barn sammen med voksne og 
bestemmer selv hva de vil engasjere seg i. Eksempler kan 
være å undersøke om butikker har økologiske varer og 
sjekke avfallshåndtering på skoler og bedrifter. Det kan 
også være ekskursjoner der en bl.a. lærer om økosystem 
og forurensing.
 - Dere får all den informasjon og støtte dere trenger for 
å delta i lokallaget av Miljøagentene i Hordaland. Hvis det 
ikke finnes et lokallag i ditt nærmiljø hjelper vi dere med 
å etablere ett.

- Å bidra frivillig i Miljøagent lokallag krever ikke mye tid. 
Det er et viktig og verdiskapende arbeid som barna setter 
stor pris på.
Papirfabrikkprosjektet er det samarbeid mellom Grønt 
Punkt Norge, BiR, 
Bergen kommune og 
N a t u r ve r n fo r b u n d e t 
Hordaland. 

Kontakt prosjektansvarlig 
Erlend Draget for mer 
informasjon.
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Naturvernforbundet Hordaland har ledig jobb som 
sivilarbeider på kontoret i Bergen. 

Du bør ha:
- Tidligere erfaring fra arbeid i frivillige organisasjoner. 

- Generelle kunnskaper om natur- og miljøvern
- Behersker bruk av data- og internettverktøy

- Evne til å jobbe selvstendig og praktisk 

Søknad sendes umiddelbart. Ønsket oppstart er sent i 
august 2008. Ta kontakt på
tlf 55 30 06 60 eller e-post: 
hordaland@naturvern.no 

Jakten på ny 
sivilarbeider er i gang
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Tlf: 55 30 06 64 - Mob: 99 69 04 12. 

lyst Å bli med i
 miljØagentene?
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Lørdag 28.mars var det duket 
for Naturvernforbundet 
Hordaland sitt årsmøte for 
2008. Her er en oppsummering 
av hva som skjedde.
Det var litt 20 over personer som møtte opp 
for å delta på årsmøtet til Naturvernforbundet 
Hordaland (NVH) i lokalene på Bryggen. Etter 
en kort velkomst fra Ingar Flatlandsmo, leder 
i NVH, ble Hilde Kalleklev valgt til ordstyrer 
og Alexander Hovland til referent under 
årsmøtet. 

God aktivitet i 2007
Ingar Flatlandsmo presenterte NVHs 
årsmelding for 2007 hvor kampen mot ukritisk 
utbyggiging av småkraftverk og kommune- 
og fylkestingsvalget stod sentralt. Det var 
dessuten under oppstart et prosjekt for å fjerne 
oljefyring i et  nytt klimaprosjekt. Prosjektleder 
Silje Østerbø supplerte med litt informasjon 
om dette arbeidet. I fylket er det generelt god 
aktivitet og NVH har hatt en økning på totalt 36 
medlemmer etter at antall utmeldte er trukket i 
fra. Årsmøtet var fornøyd med aktiviteten og 
årsmeldingen for 2007 ble enstemmig vedtatt. 
Regnskap og budsjett passerte også årsmøtets 
granskende blikk etter en liten korreksjon.

Vedtektsendringer
Det var i forkant av årsmøtet kommet inn ikke 
mindre enn 12 forslag til vedtektsendringer. 
Av forslagene fra styret var det kanskje forslag 
tre som skapte mest debatt. Det gikk ut på å 
fjerne kravet til 6 måneder medlemskap for å 
være stemmeberettig ved årsmøtet. Her delte 
årsmøtet seg i og forslaget falt. Endel debatt 
skapte også Erik Natvig og Ingar Flatlandsmo 
forslag om å fjerne varaordningen og gjøre alle 

til faste styremedlemmer. Begrunnelsen var å 
gjøre det enklere for styret å bli vedtaktsdyktige, 
noe som hadde vært et problem i 2007. Dette 
forslaget falt. 

Arbeidsplan for 2008
I 2008 skal klimaarbeidet styrkes samtidig 
som arbeidet for å sikre biologisk mangfold 
trappes opp. Her gjelder det å hindre 
de småkraftverkene som er redusere 
naturverdiene. Det skal også arbeides for et 
sammenhengende sykkelveinett i Bergen og 
medlemsbladet NaturVest skal i løpet av året 
få et kvalitetsløft. 

Uttalelser, foredrag og takketaler
Det ble sendt tre uttalelser i fra årsmøtet. 
Temaene var køprising, småkraft og 
fiskeoppdrett i Hardangerfjorden. 

Nytt styre for 2008
Valgkomiteen besto av Erik Natvig, Bjarte 
Storesund og Aaslaug Aalen. Erik la frem 

valgkomiteens innstilling som ble valgt ved 
akklamasjon. I tillegg kommer en representant 
i fra Natur og Ungdom som de selv velger. 

*Sigbjørn var styremedlem i 2007

Som en liten atspredelse fra vedtak og 
årsmøtesaker holdt Dag Arne Høystad fra 
Norges Naturvernforbund et spennende 
foredrag om energieffektivisering og kampanjen 
“Norges største kraftverk”.  Årsmøtet fikk 
besøk av Sølve Sondbø i Bergen Turlag som 
takket for samarbeidet i 2007. Han fikk også 
med seg en takketale fra Ingar Flatlandsmo på 
vegne av NVH. 

Årsmiddagen ble åpnet av musikerne Fliflet 
og Hamre. Ole Hamre spilte på kasseroller 
og presenterte en enmannsutgave av Nordnes 
Bataillon sin marsj. Deretter serverte 
spisestedet På Høyden urte- og geitostpanert 
brosme og konfektkake med krem og bær. 
Miljøprisen 2007 ble delt ut til Damene på 
Fedje for deres innsats med å fjerne kvikksølv 
u-båten utenfor Fedje. Styremedlemmene 
Erik Natvig og Sigbjørn Grønås fikk takk for 
innsatsen i styret.  

TEKST OG FOTO: ALEXANDER HOVLAND

Styreleder:
Styremedlem:

Vara:

Ingar Flatlandsmo (gjenvalgt)
Oddvar Skre (Ikke på valg)
Signe Sandberg  (Ikke på valg)
Eva Kittelseln (ikke på valg)
Marte Mjøs Persen (gjenvalgt)
Heidimarie Evensen (ny)
Nils Johnsen (ny)
Tor Øyvind Westbye (ny)
Anje Müller Gjesdal (ny)
Sigbjørn Grønås (gjenvalg)*

Oppsummering av årsmøtet 2008

Årsmøtet ble avviklet på det Grønne Loftet
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Et selskap i

Putt drikkekartong 
rett i papirbosset 
- uten plastpose!
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Sogn Interkommunale 
Miljø- og Avfallsselskap

SIMAS

Tlf. 57 65 70 70  -  Faks 57 65 70 79
www.simas.no

Tlf 08899
www.ragnsells.no
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www.isofi ber.no
Palle Justesen

Mob. 481 40 820
- Jacob Kjødes v. 4 A, 5232 Paradis - 

Autorisert installatør

Celluloseisolasjon for nybygg og etterisolering
20 år i Hordaland
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B-BLAD
retur: NaturVest
postboks 1201 Sentrum
5811 BERGEN

ETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL AVSENDER MED OPPLYSNINGER OM DEN NYE ADRESSEN

Kalender

Kontaktinfo:

Naturvernforbundet Hordaland
Pb. 1201 Sentrum, 5811 Bergen
Tlf.: 55 30 06 60
Faks: 55 30 06 50
E-post: hordaland@naturvern.no 
www: www.naturvern.no/hordaland

Hold deg oppdatert pa 
www.naturvern.no/hordaland
Her finner du ogsa kontaktinformasjon for alle vare lokallag

NaturVest er et tradisjonsrikt blad som først kom ut en gang på 
midten av 70-tallet i fra det som den gang var den Vestlandske 
Naturvernforening. Bladet har kontinuerlig kommet ut med 
natur- og miljønyheter, og mye har endret seg siden den gang.

Nå ønsker vi i redaksjonen å gjøre bladet bedre, både 
innholdsmessig og designmessig i løpet av 2008/2009. Skal vi 
klare dette trenger vi nettop din hjelp.

Vi leter etter folk som har lyst å skrive i bladet både fast og ved 
anledning, men også de som bare sitter med  en gode ide eller 
har en tanke om hva bladet mangler. Send oss en e-post på 
naturvest@naturvern.no

Juni 2008 

Miljøagentene på tur til Lygra
Dato: 07.06   Kl 

Styremøte i Naturvernforbundet
Dato: 10.06   Kl 18:00 - 18:01

Sommeravslutning
Dato: 10.06   Kl 19:00 - 22:00

Møte: Naturens skjulte krefter
Dato: 11.06   Kl 19:00 - 22:00

Miljøfestival i Ørsta 27.-29. juni 2008
Dato: 27.06 - 29.06   Kl 

August 2008 

Styremøte i Naturvernforbundet
Dato: 26.08   Kl 18:00 - 18:01

September 2008 

Ekskursjon til Eikemo 5. - 9. septem-
ber 2008
Dato: 05.09 - 07.09   Kl 

Naturvernkurs media og strategi 19-
21.09.08
Dato: 19.09 - 21.09   Kl 

Styremøte i Naturvernforbundet
Dato: 23.09   Kl 18:00 - 18:01 

Utlover dusør
Ulovlig dumping av søppel er et stort miljøproblem. 
Naturvernforbundet Hordaland utlover en 
dusør til den første som får et miljøsvin bøtelagt.

Ulovlig dumping av søppel er ødeleggende både for 
trivselen, men også for miljøet. Dette er bakgrunnen for 
at Naturvernforbundet Hordaland nå utlover kr 1000 til 
den første som får et miljøsvin bøtelagt for brudd på 
forurensningsloven. 
Folk dumper alt i fra gamle pc-skjermer og bildeler 
til gamle engangsgriller og tomgods. Nå vil vi at 
miljøsynderene skal bli tatt, sier Sverre A. Stakkestad i 
Naturvernforbundet Hordaland.

Økende motstand mot 
papirkatalogene
Oppfølgningen av fjorårets undersøkelse viser en kraftig 
økning hos den gruppen som klart sier nei til å motta 
noen av telefonkatalogen. 

I følge ENIRO er telefonkatalogen grønnere enn noen 
gang. De viser til at de har innført tiltak som har redusert 
papirbruken i katalogene med 30 prosent i fra 2008 til 
2007. 
Det forandrer fortsatt ikke det at av 7 millioner kataloger 
vil nesten 5 millioner gå rett i søpla. ENIRO må slutte 
å trenere saken og innse at katalogen er uønsket, sier 
Sverre Stakkestad i Naturvernforbundet.

Notiser


