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Miljøvennlig lørdagskos
Bergens miljøagenter tester utvalget i 

butikkene. Kan de finne økologisk snop?
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�Espen Edvardsen
Leder i Naturvernforbundet Hordaland 

Teknologistiftelsen Zeros har i forbindelse 
med den planlagte linjen mellom Sima-
Samnanger bedrevet et forunderlig maskespill 
med å uttale seg prinsipielt positive til 
monstermaster, men samtidig hevde å ikke 
ha konkludert når det gjelder det planlagte og 
meget omdiskuterte monstertråkket mellom 
Sima og Samnanger i Hardanger. Stiftelsen 
forteller at det generelt er for monstermaster 
bare de ikke fører til, ”unødvendig store 
konsekvenser for trua arter”, og Zero har 
nå laget et notat om Hardanger hvor de 
trekker fram behovet for flere undersøkelser 
av de negative konsekvensene av 
sjøkabel. Slikt maskespill lønner seg 
tydeligvis: Statsminister Jens Stoltenberg 
skamroste nylig teknologistiftelsen Zero 
og deres leder Einar Håndlykken for deres 
standpunkt i spørsmålet om kraftlinjer. 
Hertuginneomfavnelsen fant sted på 
teknologistiftelsens årlige konferanse, også 
i år med et meget kjendisspekket program, 
med for eksempel Live Aid-gründeren Bob 
Geldof og klimapanelets leder Rajendra 
Pachauri.

Zeros leder er den energiske og dyktige, 
tidligere lederen av Natur og Ungdom, Einar 
Håndlykken. Han går inn i det som er en egen 
norsk gründerbevegelse: Energiske og dyktige 
menn med et miljøengasjement som allierer 
seg med velbemidlede enkeltpersoner eller 
selskaper og grunnlegger sitt eget selskap. 
Disse nye selskapene skaper arbeidsplasser 
fra mennesker med miljøengasjement og 
relevant kunnskap. Fredric Hauge, Kurt 
Oddekalv og Einar Håndlykken er forskjellige, 
men de er en del av det samme fenomenet. 
Disse selskapene bidrar svært ofte med 
relevant kunnskap, og de har verdifulle 
ressurser til å kunne følge opp faglig og 
bidra med egne utredninger. Det er lett å se 
at også Naturvernforbundet er inspirert av 
arbeidsmåtene til disse selskapene. Stadig 
oftere legges det fram gode og relevante 
rapporter og utredninger fra hovedkontoret. 
Det siste eksemplet er rapporten ”Krafttak 
for riktig kraftbruk” om det store potensialet 
for å spare elektrisk kraft. 

I tillegg til sin egenverdi, så hadde 

kraftrapporten også alliansebygging 
som en viktig tilleggsverdi. Medutgivere 
er Norsk Industri og teknologiforbundet 
NITO. Naturvernforbundet er bra, men kan 
trolig bli enda bedre på å bygge allianser. 
Både blant flere fagorganisasjoner og 
matprodusenter finnes det helt klart 
potensielle alliansepartnere. Også når det 
gjelder alliansebygging kan vi nok lære noe 
av de nye miljøselskapene à la Zero. Det er 
viktig å hele tiden være tilgjengelig og åpen 
for samarbeid. Og vi prøver hele tiden å lete 
etter alliansepartnere i saker som engasjerer 
medlemmene våre. Naturvernforbundet og 
Norsk Astma- og allergiforbund samarbeider 
derfor både nasjonalt og i Bergen om å få 
stoppet giftskyen som ligger over både Bergen 
og andre norske byer i vinter. Det mangeårige 
prosjektet Oljefri.no inkluderer kommuner, 
fylkeskommuner og private selskaper og 
viser slik en meget stor samarbeidsevne fra 
vår side.

Systematiske utredninger, samarbeid og 
allianser er noe vi har til felles med Hauge, 
Håndlykken og delvis Oddekalv. Men vi har 
også noe som egentlig er en skinnende juvel, 
men som i hverdagen kan framstå som en 
grå papirlapp. Nemlig medlemmer, årsmøter 
og brede og sammenhengende diskusjoner. 
Og denne herlige blandingen av gamle og 
nye tradisjoner og ferske og halvgamle 
diskusjoner gjør at Naturvernforbundet 
har en langt mer helhetlig politikk på 
sine egne premisser enn det vi finner 
hos miljøselskapene. Dette kommer fram 
i flere spørsmål, men spesielt i Sima-
Samnanger- spørsmålet har dette kommet 
klart fram. Zero er nærmeste utelukkende 
opptatt av fornybar energi og feirer 
nærmest alle teknologier uten punktutslipp, 
selvsagt til jubel fra kraftselskapene og 
omfavnelser fra kraftsosialisten Stoltenberg. 
Naturvernforbundet er opptatt av både 
klimaet, det totale energiforbruket og 
naturmangfoldet. Og derfor arbeider vi for en 
massiv ENØK-satsing som vil gjøre mange 
nye linjer overflødige. Vi ønsker selvsagt også 
å bli omfavnet, men av medlemmer og ikke 
av stats- og bedriftsledere. 

Bruk gjerne adventstiden til å spørre noen 
venner og familiemedlemmer om de vil bli 
medlem av miljøbevegelsen!
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Nå er det snart jul og da er det nærliggende for oss naturvernere å tenke igjennom vårt eget private forbruk. I dette nummeret av 
NaturVest skriver vi om en av de viktigste postene på ethvert julebudsjett: maten. Vi ser nærmere på vilkårene for økologisk mat i Norge, 
møter mennesker som skaffer oss de økologiske varene – bønder, butikkgründere og en restauranteier, og vi forsøker å stille noen 
kritiske spørsmål. Det er dessverre ingen entydige konklusjoner, men det er i alle fall mulig å tenke positivt: Miljøvennlig mat er god mat 
– så nyt jula!

Les om vilkårene for økologiske 
gardsbruk i Norge s. 4-9

Hanne på Høyden gir deg 
oppskrift på miljøvennlig og 

lekker julemat s. 21

Dette nummeret

150 millioner mennesker krever handling
Under Donau-konferansen i mars 1990 ble det utarbeidet en handlingsplan 
på vegne av 350 ikke-statlige organisasjoner (NGOs) i miljø- og 
utviklingsbevegelsen. Etter at kravene var bearbeidet og formelt vedtatt, ble 
de overlevert til ministrene. Noen av sakene var: «ikke mer kjernekraft», «nei til 
reklame for miljøskadelige produkter», «stopp oljeboring i polarområdene» og 
«miljømotivert långiving».  Bak organisasjonene sto 150 millioner mennesker, 
deriblant Naturvernforbundets medlemmer.
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Mange utfordringar for 
Homlagarden
Kalkunane på Homlagarden lever eit fritt liv, får mindre medisin, 

meir naturleg fôr og ei meir skånsam slakting. Men førebels må ein 

vere kreativ entusiast for å drive kalkunproduksjon på denne måten 

i Noreg. 

�Av Laila Borge

Vanlege kalkunar ser aldri dagslys. Slik 
er det ikkje for dei økologiske kalkunane 
på Homlagarden i Norheimsund. Kvar 
morgon vert dei sleppte ut på beite, anten 
dei vil eller ikkje.

– Det er vanskelegare å få dei ut, enn å få 
dei inn at. Om morgonen er dei trøytte og 
trege, og vi kan ikkje stresse dei, då vert 
det kaos, fortel gardseigar Bjørn Brynjolf 
Pedersen. 

Trikset er å sørgje for at kalkunane er litt 
svoltne om morgonen, då har dei lyst til 
å kome ut og grave etter makk og andre 
godsaker.

Om kvelden må dei inn, ute kan det 
vera skummelt for kalkunane om natta. 
Gjerdet klarer ikkje å halde reven unna 
dei freistande kalkunane. Hundar har 
også vore på ferde i kalkunflokkane, 
og iblant ser Pedersen ørnen sirkle 
over beitet. Men det er vanlegvis ikkje 
vanskeleg å få kalkunane inn. Inne ventar 
det økologiske kraftfôret, som mettar 
meir enn graset og det dei finn ute på 
marka. Også visst det regnar kan det vera 
naudsynt å få kalkunane inn. Dei minste 
og svakaste risikerer å fryse i hel om dei 
vert våte. 

Ekstra arbeid
Det høyrest ut som eit idyllisk kalkunliv, 
men for bonden tyder det ein del ekstra 
utfordringar å driva økologisk. Blant anna 
kan han ikkje gje kalkunane fôr som er 
tilsett medisin. Difor oppstår sjukdom 
lettare dei fyrste vekene.

– Vi kan ikkje medisinere før sjukdommen 
oppstår. Sjukdom spreier seg raskt i 
fjørfeflokkar, og på kort tid kan hundre 
dyr døy. Vi må følgje veldig godt med, og 

reagere raskt om sjukdom oppstår, seier 
Bjørn Brynjolf Pedersen. 

Homlagarden har fått støtte til å leite 
etter kalkunrasar som kan passe betre 
til økologisk drift. Pedersen trur at 
kalkunane som dei får tak i i Noreg i dag, 
har for dårleg resistens og veks for raskt.

– Dei er avla fram til å vokse raskt, med 
fri tilgang på kraftfôr og medisinar. For 
økologisk drift kunne det vere betre 
om dei hadde betre resistens og voks 
langsommare. Og kanskje passar dei 
eigentleg ikkje ute i norsk klima, seier 
han.

Spaserer til slakteriet
Homlagarden har hatt si nåverande form 
sidan 2007. Men kalkunar har det vore på 
garden sidan Pedersen og kona overtok 
i 1975. Først hadde dei frilandskalkunar, 
men sidan 1991 har dei drive økologisk. 

No har dei tre gardar dei driv sjølve, 
i tillegg til at dei leiger areal og 
arbeidskraft på andre bruk. Kvar flokk på 

500 kalkunar har tre beiter, så dei alltid 
har friskt gras. Med slike små flokkar er 
det lett å ha oversikten over dyra.

– Vi følgjer med på helsetilstanden, og 
kan gripe tidleg inn om nokon vert sjuke 
eller om det er nokon som vert hakka på, 
seier Pedersen. 

Når tida har kome til slakting, har 
kalkunane kort vei til slakteriet på garden. 
Dei kalkunane som har vore på andre 
gardar i området, får stressa ned ein 
dag på beite på Homlagarden før dei 
slaktast. Dei går sjølve inn på slakteriet, 
i motsetnad til andre kalkunar som vert 
fanga i beina og putta i bur før dei vert 
køyrt til slakteriet. Ti minutt tek det frå 
kalkunane på Homlagarden beitar på 
graset, til dei er ferdig slakta. 
Pedersen er overtydd om at det frie livet 
og den skånsame slaktinga betyr mykje 
for smaken på kjøtet. 

Økonomisk vanskeleg
– Eg fekk ein idé, og har angra litt på det 
kvar dag sidan. Men det er spennande 
å sjå om det er mogleg å driva økologisk 
kalkunproduksjon i Noreg.

Slik forklarer Pedersen kvifor han gjekk i 
gang med økologiske kalkunar. 

I dag produserer Homlagarden 10.000 
kalkunar i året. Om dei ikkje hadde drive 
økologisk, trur Pedersen at dei kunne 
ha tredobla produksjonen med same 
inneareal. Å driva økologisk inneber 
dyrare kraftfôr, meir arbeid og kalkunar 
som veks langsommare. Dessutan 
kan dei ikkje ha kalkunar om vinteren, 
ettersom dei skal ut kvar dag.

– Det er vanskeleg å få økonomi i 
drifta. Vi har fått mykje prosjektmidlar 
til oppbygging og utviklingsarbeid, elles 

Bjørn Brynjolf Pedersen vel å satse på 

økologisk drift. Foto:Homlagarden
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hadde vi ikkje overlevd, seier Pedersen.
Han kan ikkje selje 10.000 kalkunar 
på eiga hand, og er avhengig av å selje 
ein del gjennom butikkar. Det er ei stor 
utfordring.

– I butikkane er det enorm konkurranse 
på prisane, og kvart år er det 
dumpingpris på julekalkun. Vanlege 
kalkunar som skulle ha kosta 90 kroner 
kiloen vert kanskje seld for 18 kroner. 
Butikkane sel dei med tap, for å lokke 
kundar. Hadde vi konkurrert mot reelle 
prisar, hadde det vore lettare, seier han.

Han legg til at det også er vanskeleg å 
få butikkane til å ta inn og jobbe for å 
selje økologisk. I år sel han produkta 
sine hjå Coop.
– Dersom dei klarer å selje det ut, kan 
vi få det bra framover. Men det er tøft å 
finna marknaden, seier han.

Om ikkje butikkane og kundane har 
fått augo opp for økologiske kalkunar 
enno, har Homlagarden blitt lagt merke 
til i bransjen. I fjor fekk dei Innovasjon 
Norge sin bygdeutviklingspris, og i 

august vart dei kåra til Årets leverandør 
av økologiske produkt 2010. 

– Regjeringa har eit mål om at 15 
prosent av både produsert og forbrukt 
mat skal vere økologisk produsert innan 
2020. Dette er eit ambisiøst mål. Då 
treng vi gode førebilete som inspirasjon 
for andre som ønskjer å utvikle sin 
produksjon, sa landbruksminister Lars 
Peder Brekk i samband med tildelinga 
av den sistnevnte prisen. 

Juryen grunngav tildelinga med at 
Økodrift Homlagarden AS utmerkar seg 
ved å vere landets einaste profesjonelle 
produsent av økologisk kalkunkjøt. 
– Dei har ei innovativ organisering av 
verksemda som leiger ledige bygningar, 
areal og arbeidskraft frå samarbeidande 
bruk, heiter det vidare i utsegna frå 
juryen.

– Det er kjekt å bli lagt merke til. 
Eg har tru på at økologisk fjørfe kan 
ha ei framtid i Noreg, men det krev 
forsking på både raser og fôr, avsluttar 
Pedersen. 

Medan andre kalkunar lever eit liv innandørs, får dei økologiske kalkunane på Homlagarden vere ute blant eple- og plommetrea i Hardanger.. 

Foto:Homlagarden

Bonde Bjørn Brynjolf Pedersen er overtydd om at 

kundane kan kjenne på smaken at kalkunane har 

levd ute.. Foto:Homlagarden
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Ingen knekk med 
økologisk sau
For Tarjei Aalvik og Cecilie Ailen Johansen på Bjørnebruket har det 

verken redusert eller fordyra produksjonen å leggje om til økologisk.

�Av Laila Borge

Det er fire år sidan Tarjei Aalvik og Cecilie 
Johansen overtok Tarjei sin familiegard, 
Bjørnebruket på Rykkje. Då flytta dei med 
borna Gabriella (9) og Timre (5) samt 
hunden Ludvig frå Åsane til garden som 
ligg på Rykkjebøen over riksvegen mellom 
Øystese og Fyksesund, med utsyn over 
Kvamsøy, Hardangerfjorden og Folgefonna. 

Då Tarjei og Cecilie overtok, var det nok av 
ting å ta fatt i. Blant anna var det naturleg 
for dei å leggje om til økologisk produksjon, 
sidan dette er noko begge interesserer seg 
for. Det innebar først og fremst å kutte ut 
kunstgjødsel og sprøytemiddel. Å kutte ut 
kunstgjødsel gjekk overraskande lett.

– Mange seier at ein kan vente ein knekk 
i produksjonen etter eitt til to år. Men for 
oss har det ikkje vore eit problem å halde 
storleiken på garden.  Dette er den tredje 
vinteren vår utan kunstgjødsel, og vi har 
like mange sauar som før, seier Tarjei.

Yrande liv i økologisk jord
Garden har vel 70 mål dyrka mark, 50 
mål beite og sommarbeite med støl i søre 
Hamlagrø. Dei har omlag 75 vinterfôra 
sauar. I tillegg har dei nokre høns, og 
dei tek seg av 400-500 kalkunar frå 
Homlagarden kvar sommar. 

Kalkunane gjev næringsrik gjødsel til 
markene. I tillegg får dei møkk frå lokale 
kalkun- og hønsebønder. Dette er eit godt 
alternativ til kunstgjødsel. Hønsa treng ikkje 
vera økologiske, så lenge dei er frittgåande 
er det lov å bruke møkka til gjødsling på 
økologiske gardar. 

– Eg trur ikkje vi hadde klart oss utan, 
men det har så langt vore lett å få tak i 
hønsegjødsel, seier Tarjei. 

Tarjei og Cecilie trur at fråværet av 
kunstgjødsel på sikt vil ha positiv effekt på 
avlinga.

– Medan kunstgjødsel utarmar jorda, aukar 
humuslaget i jorda ved økologisk drift, seier 
Cecilie.

Dei har allereie sett endringa.

– Det verkar som det er mykje meir liv både 
oppå og under bakken. Vi ser ei auke i 
småkryp, spesielt i slåtten, seier Tarjei. 

– Mangfaldet i vekstar er også større, legg 
Cecilie til. 

Mangfald er positivt, men det fører også til 
at ugraset kan få betre rotfeste. Kjemiske 
sprøytemiddel kunne ha teke knekken på 
det, men på den økologiske garden må 
ugraset fjernast fysisk.

– Høymole er ein kamp. Vi må ta han før 
frøa går i bakken, elles kan dei vere lagra i 
mange år. Det krev meir fysisk arbeid, fortel 
Cecilie. 

Denne kampen løyser dei blant anna ved å 
pløye opp att ein del av marka kvart år. Då 
får ikkje ugraset tid til å gro.

Fokuserer på lokalmat
Hønsa på garden har vaglepinne på låven, 
men spankulerer fritt dit dei vil. Dei er 
gode vener med hunden Ludvig, katten 
og sauane, men fridomen kan også vera 
farefull. Reven har vore på ferde, så nett 
no er det få høns igjen. Tarjei og Cecilie har 
innsett at dei må gjerde inn hønsa sine. 
Sauane sine inneareal må også endrast. 
Nye krav til økologiske sauebønder gjer at 
sauane må få større plass. For å sleppe å 
redusere talet på sau, er dei no i gang med 
å byggje om fjøset. 

Paret har fått tilskot frå Innovasjon 
Norge til investeringar i samband med 
generasjonsskiftet på garden. Dette 
hjelper dei med investeringane som må 
gjerast for å klare omlegginga. Men dei 
trur ikkje det blir lett å leva av gardsdrifta. 
Førebels er Tarjei i full jobb, medan Cecilie 

har garden som si fulltidsgeskjeft. Ho 
tek imot skuleelevar på garden gjennom 
aktivitetstilbodet Inn på tunet, og har tankar 
om å få i gang eit tilbod for turistar og 
andre  som ønskjer å oppleve eit levande 
gardstun. Målet er at begge skal kunne ha 
garden som arbeidsplass, men då treng dei 
fleire bein å stå på. 

Dei har allereie begynt å selje kjøtprodukt 
og lammefell av eigne lam, noko dei tener 
meir på enn å sende det til Nortura. Dei 
køyrer dyra til eit gardsslakteri på Voss, og 
foredlar på eit nabobruk med godkjente 
foredlingslokale. 

– Førebels har vi berre selt dette til folk 
som har kontakta oss, men vi vurderer å 
starte opp eit lite utsal på garden. Der vil vi  
og selje andre produkt  frå garden , som egg,  
urter, grønsaker og litt anna. Ved å bruke 
heile eigedomen og heile dyret kan vi kan-
skje få eit levedyktig gardsbruk, fortel dei.

Dei trur det er marknad for meir 
lokalproduserte jordbruksvarer, og 
har inntrykk av at det er lettare å selje 
lokalprodusert mat enn økologisk mat. Difor 
legg dei større vekt på at varene deira er 
lokalproduserte, enn at dei er økologiske.

 – Produkta våre er ikkje dyrare fordi dei er 
økologiske, men mange reknar nok med 
at økologisk alltid er dyrt. Difor trur eg at vi 
hadde avvist ein del kundar om vi hadde 
fokusert på at maten er økologisk, seier 
Tarjei. 

Sjølv er dei opptekne av at varene dei 
bruker er både økologiske og så kortreiste 
som mogleg. Difor synest dei det er dumt 
at det ikkje finst norskprodusert økologisk 
kraftfôr.

- Vi er avhengige av ein del kraftfôr til dyra, 
men må bruke økologisk kraftfôr for at 
kjøtet skal verte godkjent som økologisk. 
No må vi kjøpe økologisk kraftfôr som er 
produsert i Argentina, påpeiker dei.
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Tarjei Aalvik og Cecilie Ailen Johansen møttest på Komprimert økologisk kurs på Stend Vidaregåande skule. I haust vart deira eigen gard 

godkjent økologisk. Foto: Laila Borge
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Langt igjen til 15 prosent
Regjeringen har et uttalt mål om at 15 prosent av norsk matforbruk 

og produksjon skal være økologisk innen 2020. Men selv gjør ikke det 

offentlig mye for å oppnå målet.

�Av Mads Myr Munthe-Kaas

Flere småprodusenter av økologisk mat 
forteller om problemer når det gjelder salg 
av produkter. De færreste har mulighet til 
å selge selv, og er avhengig av å få solgt i 
butikkene. I et trangt marked med mektige 
aktører presses prisene ned, og økologisk 
produserte varer blir fort utkonkurrert på 
pris alene. Emil Mohr, seniorrådgiver i 
Statens Landbruksforvaltning, konstaterer 
at det er vanskelig å være liten:
– Vi har et stort arbeid foran oss, 
og dette gjelder ikke minst på 
informasjonssiden. I Danmark har de 
langt større forbrukerinteresse, mens 
norsk markedsføring på mange måter har 
framstilt all norsk landbruk som spesielt 
miljø- og dyrevennlig, med ord og uttrykk 
som kjennetegner økologisk landbruk. 
Mange forbrukere forstår derfor ikke 
meningen med å skulle betale høyere pris 
for økologiske varer, mener han.
– Vi trenger sannferdig opplysning og ikke 
hedersord, ellers er det ikke rart forbrukere 
slutter å se etter økologiskmerket mat, 
mener Mohr.

Jon Magne Holten, fagsjef hos Oikos, er 
helt enig. Oikos er fellesorganisasjonen for 
økologisk produksjon og forbruk, og har 
rundt 1900 medlemmer, både produsenter 
og forbrukere.
– Grossistene står for det meste av salget, 
enten det er Bama, Nordgrønt eller andre. 
Dermed blir små produsenter, som ofte 
driver mer allsidig og bedre, stående 
utenfor, påpeker han, men understreker at 
ikke alt er svart. 
– Det finnes vellykkede tiltak som 
”Bondens marked”, abonnementssalg 
og direktesalg, men dette er vanskelig 
å leve av. Noen steder har man gått 
sammen i ”samvirker”, og på den måten 
styrket stillingen i markedet, men det er 
utfordrende så lenge den store majoriteten 
av kjøpere går til de store kjedene for å 
kjøpe mat, konstaterer han.

Statssekretær Ola T. Heggem i Landbruks- 
og matdepartementet forteller at man 

jobber med denne problemstillingen.
– Verken primærleddet, industrien eller 
handelen er tjent med en dysfunksjonell 
verdikjede. Det kan ikke være slik at 
én aktør i kjeden dikterer premissene 
for andre aktører. Regjeringen har 
derfor opprettet et offentlig utvalg – 
”Matkjedeutvalget” – ledet av Einar 
Steensnæs. Dette utvalget skal vurdere 
styrkeforholdene mellom aktørene i den 
norske matkjeden.

Verdt å satse på
Reidar Andestad i Oikos forklarer hvorfor 
økologisk landbruk er et gode:

– Både i norsk og internasjonalt landbruk 
er det i dag omfattende bruk av kjemiske 
sprøytemiddel, bruk av uheldige e-stoffer 
i maten og ikke god nok dyrevelferd – for 
eksempel når det gjelder burhøns. Norske 
forbrukere putter i seg masser av giftrester, 
e-stoffer og andre kjemikalier som skulle 
vært unødvendig i maten, og her er 
økologisk mat vanligvis et sunt alternativ. 
Danske helsemyndigheter har særlig 
advart mot coctail-effekten ved at en rekke 
giftstoffer i ulik mat kan virke forsterkende 
på hverandre, forteller han, og viser til 
forskning fra Gerd Holmboe-Ottesen ved 
Universitetet i Oslo (se faktaboks).

Graf fra 2005. Indikatoren viser andelen av økologisk landbruk i forhold til det totale 

landbruksområdet i et land. Områdene er enten fullstendig økologiske eller i prosessen til 

å bli det. Kilde: Oikos
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Emil Mohr forklarer at regjeringen også har 
andre grunner til å sette ambisiøse mål for 
det økologiske landbruket:
– Fra departementets side har man ønsket 
at de økologiske landbrukene skal være 
en spydspiss for utvikling av landbruket 
generelt. I tillegg skal økologisk landbruk 
bidra til en bredere debatt om miljø.

Det offentlige må ta ansvar
Våre naboland Sverige og Danmark har 
kommet langt når det gjelder økologisk 
landbruk. Selv om de norske målene er 
høye og ambisiøse, står mye igjen før man 
når 15 prosent, forteller Andestad.
– På arealsida er ca 5,6 prosent av 
landbruksarealet økologisk drevet, og 
det er faktisk relativt høyt internasjonalt 
sett. Når det gjelder omsetning sliter vi 
nede på 1,2 prosent av dagligvare- og 
faghandelsomsetning, så her må det 
åpenbart iverksettes flere tiltak, mener han.
Det mest åpenbare tiltaket er offentlig 
initiativ. Intensjonen er klar, men svært 
få institusjoner som fengsel, barnehager, 
skoler, sykehus kjøper. Det blir for dyrt, 
når det ikke følger ekstra midler fra 
myndighetene.
– Oikos jobber for at det offentlige skal 
kjøpe inn økologisk mat tilsvarende det 
de krever at forbruket skal være, altså 15 
prosent.  Det vil gi et stort løft i markedet 
for økologiske produkter, og med det vil 
også ekstra kostnader med økologisk 
distribusjon kunne bli mindre på grunn 
av stordriftsfordeler. Men staten er ennå 

ikke troverdig på dette området, forteller 
Andestad. Til Ren Mat sier landsbruks- og 
matminister Lars Peder Brekk:
– Kritikken mot det offentliges manglende 
innkjøp av økologisk mat er det vanskelig å 
motsi.

Emil Mohr understreker:
– Det er viktig at andre enn landbruket 
alene tar ballen. Flere departementer 
må bidra for at forbruksmålet skal kunne 
oppnås.

Et økologisk forsvar
Noen steder har de tatt initiativ. Forsvarets 
prosjekt om 15 prosent økologisk mat i 
Midt-Norge innen 2010 er nådd. Prosjektet 
omfatter fem forlegninger i Midt-Norge 
som serverer mat til ca 1 200 soldater 
og ansatte hver dag. Med ansvar for 
matservering til eget personell er Forsvaret 
en betydelig kunde i matmarkedet, og 
interesse for økologiske produkter vil derfor 
ha praktisk betydning. Det vil også være et 
viktig signal til samfunnet.

For til syvende og sist er det forbrukeren 
som må gjøre en forskjell. Jon Magne 
Holten fra Oikos avslutter: 
– Forbrukeren må se at man ved å kjøpe 
økologisk gjør en god ting, både for miljøet, 
for dyrevelferden og for sin egen helse.

Hvert år blir det satt av midler til utviklingstiltak innen økologisk landbruk over 
jordbruksoppgjøret. For 2010 er det avsatt 43 millioner kroner. Midlene blir 

forvaltet av SLF med utgangspunkt i regjeringens mål om at 15 prosent av 
matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk i 2020.  

Tall fra svenske husdyr- og planteproduksjonsgårder viser at økologiske gårder 
hadde lavere overskudd av nitrogen per dekar, sammenlignet med tilsvarende 
konvensjonelle bruk. Det samme gjaldt for fosfor på gårder med kjøtt- eller 
mjølkeproduksjon, mens gårder med økologisk planteproduksjon hadde høyere 
fosforoverskudd enn konvensjonelle planteproduksjonsgårder.

Rapport fra Oikos: Økologisk jordbruk og klima, kan du lese på oikos.no

Ernæringsmessig sammenligning av 

økologisk versus konvensjonelt 

produsert mat

- Fettinnholdet i melk fra økologiske 

kuer er lavere

- Høyere innhold av vit C, A, E i melk 
fra kyr som beiter

- Høyere innhold av fytoøstrogener 
(pga. av mer belgvekster i fôret)

- Produkter fra husdyr som beiter/går 
fritt har høyere innhold av omega-3 
fettsyrer (EPA, DHA) og konjugert 
linolsyre (CLA) sammenlignet 
med de som får korn eller ikke får 
grøntfôr

Reidar Andestad i Oikos. Foto: Oikos
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 Klimavennlig mat  
= økologisk mat?
Klimaendringer og matvaresikkerhet henger sammen. Er den 

maten vi produserer også årsak til problemene? Og kan økologisk 
matvareproduksjon løse begge floker?

�Av Anne Kristine Søvik

Den voldsomme flommen i Pakistan og 
tørken i Russland i sommer er en forsmak 
på hvordan fremtidens klima vil bli, ifølge 
klimaforskerne. Tørken i Russland førte 
til at landet bestemte seg for å bremse 
kraftig i sin eksport av korn. Samtidig ble 
Kanadas avlinger redusert med nesten en 
fjerdedel på grunn av flom. Dette har ført 
til at hveteprisen har steget med ca 70 
prosent siden juni, og viser tydelig hvordan 
klimaendringer vil virke inn på den global 
matvaresikkerheten. 

Samtidig som landbruket må tilpasses 
de utfordringene som et endret klima 
vil medføre, er landbruket selv også en 
stor kilde til utslipp av drivhusgasser. 
Landbruket er estimert til å bidra med 
mellom 10 og 12 prosent av de totale 
globale menneskeskapte utslippene 
av drivhusgasser. Hvis indirekte bidrag 
som arealbruksendring, produksjon og 
distribusjon av kunstgjødsel, samt bruk av 
maskiner på gården regnes med, så er det 
noen forskere som estimerer landbrukets 
bidrag til å være så høyt som 17 til 32 
prosent av de globale utslippene. 

Jordens befolkning forventes å nå 
ca. 9 milliarder i 2050.  For å mette 
denne økende befolkningen må 
landbruksproduksjonen økes tilsvarende. 
Spørsmålet er da om dette lar seg forene 
med reduserte utslipp av drivhusgasser fra 
landbrukssektoren? Økologisk landbruk 
blir av mange fremhevet som den mest 
miljøvennlige måten å produsere mat på. Er 
dette også den mest klimavennlige måten å 
produsere mat på? 

Dette og flere spørsmål ble tatt opp på 
et åpent møte om klima og mat som 
Naturvernforbundet i Hordaland arrangerte 

i begynnelsen av november. Som innledere 
hadde vi invitert forstkandidat Trygve 
Refsdal, professor i jordmikrobiologi ved 
UMB Lars Bakken, Jon Magne Holten fra 
Oikos og Thor Øyvind Jensen fra Slow Food 
Bergen.

Hvordan påvirker landbruket 
klimaet?
Møtet ble innledet av Trygve Refsdal som 
snakket om karbonbinding i skog og jord. 
I skog lagres det karbon i stammene, 
greinene og røttene til trærne. Men også 
jorden lagrer mye karbon i form av organisk 
materiale. I dag er store områder som 
tidligere var dekket av skog, gjort om 
til landbruksjord. Oppdyrking av jord og 
jordbearbeiding fører til at det organiske 
materialet i jorden brytes ned og gjøres 
om til karbondioksid (CO2) som slipper ut i 
atmosfæren. 

Før skogene og prærien ble gjort om til 
landbruksjord hadde de et innhold av 
organisk materiale på 6 til 10 prosent av 
jordvolumet, noe som er langt over de 1 
til 3 prosentene som er typisk for dagens 
landbruksjord. Så bare det at mennesket 
dyrker jorden, fører til at landskapet har 
lavere kapasitet til å ta opp og binde CO2. 
Nedhuggingen av regnskog står for nesten 
en femtedel av de globale utslippene av 
drivhusgasser hvert år.

Lars Bakken presenterte en annen 
viktig drivhusgass, lystgass (N2O) 
som produseres i jord. Mesteparten 
av nitrogenet (N) på jorden finnes i 
atmosfæren som inert nitrogengass 
(N2). Nitrogenet i atmosfæren tilføres 
biosfæren via lynnedslag eller gjennom 
biologisk nitrogenfiksering. Nitrogenet som 
er tilført biosfæren gjennomgår en rekke 
kjemiske reaksjoner katalysert av diverse 
mikrobesamfunn før det igjen vender 

tilbake til atmosfæren via den mikrobielle 
prosessen denitrifikasjon. Prosessen finner 
sted under anaerobe forhold, det vil si der 
det ikke er luft, og bakteriene som utfører 
prosessen bruker nitrat (NO3-) istedenfor 
oksygen for å «puste», og omdanner på 
denne måten nitrat til nitrogengass. 
Lystgass inngår som et biprodukt. 

Med det moderne landbruket og utstrakt 
bruk av kunstgjødsel har mengden nitrogen 
som tilsettes biosfæren økt kraftig. 
Dermed øker også mengden nitrat som 
denitrifiseres, noe som igjen fører til økt 
produksjon av lystgass. Mengden lystgass 
som slippes ut til atmosfæren er mye 
mindre enn mengden av CO2, men lystgass 
er ca. 300 ganger kraftigere som klimagass 
enn CO2. 

En annen viktig drivhusgass fra 
landbruket er metan (CH4). Denne gassen 
produseres i fordøyelsessystemet til dyr. 
I fordøyelsesprosessen vil bakterier i 
tarmene fermentere fôret, og et biprodukt 
i denne prosessen er metan. Kvaliteten 
på fôret og mengden fôr vil påvirke 
metanproduksjonen, jo dårligere fôrkvalitet 
og jo høyere inntak av fôr, jo mer metan vil 
produseres. Metan produseres også ved 
anaerobisk nedbrytning av husdyrgjødsel, 
for eksempel ved lagring i dammer eller 
gjødselskjellere der ikke oksygen slipper 
til. Metan er ca. 23 ganger kraftigere som 
klimagass enn CO2.   

Økologisk landbruk og klima
Økologisk landbruk er kjennetegnet ved at 
det ikke er tillatt å bruke kunstgjødsel eller 
kjemiske plantevernmidler. Er det dermed 
sagt at økologisk landbruksproduksjon 
bidrar til mindre utslipp av klimagasser enn 
konvensjonelt landbruk? 

Ja, mener Jon Magne Holten fra Oikos, 
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som forklarer at ved at jorden kontinuerlig 
tilføres organisk materiale gjennom bruk 
av husdyrgjødsel og grønngjødsel (som 
pløyes ned), vil matjord som blir drevet 
økologisk ha et stort potensial for å binde 
luftas CO2 som organisk materiale eller 
humus i jorden. Jon Magne Holten refererer 
til en studie i EU-land som viser at det 
er 15 til 30 prosent høyere innhold av 
organisk materiale i økologisk dyrket jord 
enn i konvensjonelt dyrket jord. Dette synet 
støttes av The Rodale Institute i Pensylvania 
som gjennom 23 år med forsøk har vist 
at økologisk landbruksproduksjon bidrar 
til opptak av CO2 mens konvensjonelt 
landbruk forårsaker en netto tilførsel av 
CO2 til atmosfæren.
Videre peker Jon Magne Holten 
på at energiforbruket i økologisk 
landbruksproduksjon er mindre enn i 
konvensjonelt landbruk, særlig fordi det 
ikke blir benyttet kunstgjødsel. En rapport 
utgitt av Oikos viser at for å produsere 
nitrogengjødsel går det med ca. 1 kg olje til 
1 kg nitrogengjødsel, noe som tilsvarer ca. 
3 kilo CO2 per kilo nitrogen. I tillegg dannes 
det lystgass under selve produksjonen av 
kunstgjødsel. Med Yaras nye teknologi er 
lystgasstapet redusert betraktelig, men det 
dannes likevel lystgass tilsvarende 1,5-2 
kilo CO2  per kilo nitrogen. 

En studie ved The Rodale Institute viser 
at økologisk landbruk bare bruker 63 
prosent av energien sammenlignet med 
konvensjonelt landbruk, hovedsaklig 
på grunn av energien som kreves for å 
produsere nitrogengjødsel. I økologisk 
landbruk brukes det også mindre importert 
fôr (f.eks. soya som medvirker til karbontap 
ved avskoging i f.eks. Brasil).

Men er CO2 den viktigste drivhusgassen 
når det gjelder landbrukssektoren? I USA 
representerer landbruket bare 2 % av 
CO2-utslippene, mens det står for rundt en 
tredjedel av de menneskeskapte utslippene 
av metan og for nær 80 prosent av de 
menneskeskapte utslippene av lystgass. 

Hvilken type driftsform er best, økologisk 
eller konvensjonell, når det gjelder utslipp 
av lystgass? Det er gjort flere forsøk 
der utslipp av lystgass fra økologisk 
og konvensjonelt landbruk er blitt 
sammenlignet. Resultatene fra forsøkene 
varierer, i noen forsøk er det økologisk 
landbruk som kommer best ut, mens i 
andre studier er utslippene av lystgass 
fra økologisk og konvensjonelt landbruk 
omtrent like. 

Mer intensiv bruk av nitrogen vil kunne 
føre til høye utslipp i konvensjonelt 
landbruk, men samtidig er det mulig med 

større presisjonsgjødsling når det brukes 
kunstgjødsel, det vil si å bare tilsette den 
mengden nitrogen som plantene har behov 
for. Når det gjelder bruk av grønngjødsel 
i økologisk landbruk kan nedpløying om 
våren føre til store utslipp av lystgass på 
grunn av alt det lett omsettelige karbonet 
som blir tilsatt jorden.

I økologisk landbruk brukes det mye 
husdyrgjødsel istedenfor kunstgjødsel. 
Men bruk av husdyrsgjødsel kan også by 
på utfordringer når det gjelder utslipp av 
drivhusgasser. Husdyrgjødsel må lagres, 
og under lagringen vil det produseres 

metan. Skal husdyrgjødselen brukes på 
avlinger som skal bli menneskeføde, må 
den komposteres for å fjerne patogene 
organismer. Denne prosessen fører også til 
metanutslipp. 

Den største innvendingen mot økologisk 
landbruk er ifølge Lars Bakken, at økologisk 
landbruk generelt gir mindre avlinger per 
dyrket areal sammenlignet med avlingene 
fra det konvensjonelle landbruket. Ved 
å bruke kunstgjødsel oppnås det økte 
avlinger noe som reduserer behovet for å 
pløye opp nytt land. Rydding av blant annet 
regnskog til jordbruksformål er en av de 

Cecilie Ailen Johansen dyrker økologiske gulrøtter i Hardanger.
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Lover rein e og 
bærekraft ige dagligv
Salget har gått over all forv   entning f

første heløkologiske daglig   v

dem for et etterlengtet tilb    ud.

�Av Laila Borge

I hyllene hos nyåpnede Reindyrka finner 
kundene alt fra råkakao, miso og blå 
maischips til frukt, brød og pålegg. Her 
er det meningen at folk skal finne alt de 
trenger, både basisvarer og mer eksotiske 
produkter. Og i denne butikken slipper 
de økologiske varene å kjempe om 
hylleplassen med konvensjonelle varer. 
Her er nemlig alt økologisk. God og rein, 
lokal, trygg, bærekraftig, frisk og kvalitet er 
stikkordene som gründerne Anja Eilertsen 
og Anne-Line Randal lover skal kjennetegne 
maten i butikken. 

Det nye tilbudet har blitt ønsket velkommen 
av bergensere.

- Det har gått over all forventning. Selv om 
vi ikke har hatt mye midler til markedsføring 
har folk funnet oss. Det er tydelig at det har 
vært et tomrom her, sier Anne-Line Randal.

Siden oppstarten 5. oktober har salget 
vært jevnt godt i butikken. Spesielt 
populær er frukten og grønnsakene, mens 
det hittil har blitt solgt lite av tekstil- og 
hudpleieproduktene.

- Men det er for tidlig å si hva vi selger 
mest av, sier Randal, som kan fortelle at de 
nesten daglig blir tipset om nye produkter 
av kunder. Så sant de får tak i varene, 
forsøker de å lytte til kundenes ønsker.

Etterlengtet omsetningsledd
Det er ikke bare kundene som har vist at de 
setter pris på den heløkologiske butikken. 

- Mange bønder og produsenter har 
manglet et omsetningsledd utenom 
Bondens marked, sier Randal.

Hun liker å ha direkte kontakt med 
produsentene. De prøver også å la kundene 
møte produsentene, om lørdagene har de 
ofte demonstrasjon av ulike produkter. 

- Bøndene og produsentene vet jo mer om 
produktene enn vi, så det er fint å skape et 
møtepunkt for dem, sier hun. 

største kildene til klimagassutslipp. Med en 
forventet befolkningsøkning vil det bli desto 
viktigere å utnytte den dyrkede marken 
mest mulig optimalt. 

Så hva skal vi gjøre mens de lærde strides? 
Det må da være noe vi kan gjøre for å spise 
mer klimavennlig?

Finnes det klimavennlige mat og 
matvaner ?
Spis lokalprodusert mat og gjerne 
økologisk, er Thor Øyvind Jensen fra Slow 
Food sitt råd. Ved å spise lokal mat kjøpt 
på det lokale marked fremfor mat som har 
reist verden rundt,  kan de totale utslippene 
av drivhusgasser reduseres med 10 til 12 
prosent. 

Lag din egen mat fra bunnen av og unngå 
industrilaget mat, er et annet råd fra Thor 
Øyvind Jensen. For å lage industrimat 
kreves det mye energi til fremstilling, 
frysetørking, sterilisering, konservering og 
for ikke å snakke om all emballasjen. 

I følge Lars Bakken er noe av det viktigste 
vi kan gjøre så enkelt som å spise opp 
maten vår. Opp til 10 prosent av de rike 
landenes utslipp av klimagasser kommer 
fra produksjon av mat som blir kastet. 
Det finnes omkring 1 milliard feilernærte 
mennesker i verden. De omkring 40 
millioner tonn mat som hvert år vrakes av 
amerikanske husholdninger, matbutikker 
og restauranter er tilstrekkelig til å mette 
samtlige av disse menneskene. Arealet som 
skal til for å dyrke all maten som vrakes i 
USA og England tilsvarer ca. 7 ganger det 
arealet med regnskog som hvert år går tapt 
i Brasil, hovedsaklig på grunn av kvegdrift 
og soyaproduksjon til eksport som dyrefor.

Spis mindre kjøtt er det andre klare rådet 
fra Lars Bakken. En mer vegetarisk kost 
vil føre til mindre utslipp av klimagasser. 
Gjennomsnittlig brukes det 25 kcal fossilt 
brensel per kcal kjøtt sammenlignet med 
bare 2,2 kcal for plantebaserte produkter. 
Hvis utviklingsland skulle konsumere like 
mye kjøtt som de industrialiserte landene 
ville vi trenge ca to tredjedeler mer 
landbruksjord enn det vi har i dag. 

Et råd fra våre besteforeldre må også med: 
Forsyn deg av naturens spiskammers. 
Blåbær, tyttebær, multer, krekling, 
rognebær, sopp, brennenesle, geiterams, 
løvetann og mye mer står hvert år og venter 
på å bli til syltetøy, saft, stuinger, salater og 
supper. 

Og til slutt – har du en liten grønn flekk, så 
dyrk dine egne grønnsaker!
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meat-based and plant-base diets and 
the environment»
P. Smith m.fl.: Agriculture. In: Climate 
Change 2007: Mitigation 
J. Stalenga m.fl: «Emissions of 
greenhouse gases and soil organic 
matter balance in different farming 
systems»
B. Swensen: Økologisk jordbruk og klima
Folkevett nr. 4, 2010
Utviklingsfondet: A viable food future. 
Part 1.
http://www.rodaleinstitute.org/about_
us
http://blog.sustainablog.org/organic-
farming-would-be-better-in-terms-of-
climate-change-impact-right/

Noen bøker for de 
som vil lese mer
Anna Lappé: Diet for a hot planet 

– the climate crisis at the end 

of your fork 
Tristram Stuart: Waste – 

Uncovering the global food 

scandal

Beate Slipher: Sopp og bær – og 
andre ville matvekster

Ellen-Beate Wollen: Hannahs 
hage. Økologisk kjøkkenhage 

for store og små
Mats-Eric Nilsson: Ekte vare. 

Guiden til uforfalsket mat
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er rein e og 
bærekraft ige dagligvarer 

v   entning for gründerne bak Bergens 

e daglig   varebutikk Reindyrka. Kundene takker 

t tilb    ud.

Anja Eilertsen og Anne-Line Randal gleder bergenserne med økologiske 

varer. Foto: Anne-Lise H. Arendal

5 på gata!
Hva synes du om 

økologisk mat?
Marte Åm (29), Trondheim 
Jeg spiser økologisk mat – mest 
frukt og grønt. Det gjør jeg 
fordi de er sunnere enn vanlige 
grønnsaker. Er ikke så opptatt 
av økologisk kjøtt. Prisen er ikke 
viktig, så lenge varene er av god 
kvalitet.
 

Mrs. Britt (81), Scotland 
Jeg spiser mye økologisk mat, og 
dyrker også mye selv. I hagen har 
jeg bl.a. poteter, erter, rødbeter, 
boysenbær, stikkelsbær, løk, 
salat m.m. Folk i Scotland er 
flinke til å spise økologisk, men 
utvalget kunne gjerne blitt bedre. 
Det er pga. den økologiske maten 
at jeg er så sprek som jeg er!

Evy Kilavik (45), Bergen
Jeg spiser litt økologisk mat, 
men synes at det er dyrt. Derfor 
blir det ofte til at jeg handler 
på for eksempel Rema 100 i 
stedet. Dersom det hadde vært 
noenlunde lik pris på vanlig mat 
og økologisk, ville jeg nok ha 
handlet mer av de økologiske 
varene. Vurdert en gang å lage 
økologisk julemiddag, men kjøttet 
var altfor dyrt.

Gunnar Osjord (43), 
Stavanger 
Økologisk mat smaker bedre 
enn vanlig mat. Men jeg 
synes utvalget er for dårlig, 
og å handle på rene øko-
butikker blir for dyrt. Ca. 20-
30% av maten vår hjemme 
er økologisk, og vi prøver å 
handle mest mulig miljøvennlige 
husholdningsartikler. 

William Ingebrigtsen (53), 
Bergen 
Jeg spiser ikke økologisk mat 
fordi jeg ikke har særlig tro på at 
den er noe bedre enn vanlig mat. 
Eks. økologiske egg: Tynt skall og 
lite farge og smak. Økologisk mat 
er unødvendig bruk av ressurser, 
og verden ville sultet dersom alle 
åt økologisk.

Hun forteller at det går ganske bra 
å få tak i varer til butikken.

- Det kan selvfølgelig være 
vanskelig med ferskvarer. For 
eksempel kan det være en uke 
vi ikke får tak i stangselleri. Men 
sånn er det med økologi, sier hun. 

Kundene takker
Anne-Line Randal er 
apotektekniker, men har lenge 
vært interessert i økologisk og 
ren mat og dyrevelferd. Hun var 
fast kunde hos Helios, og ble slik 
kjent med Anja Eilertsen som drev 
butikken. Da Helios-kjeden ble 
nedlagt, fikk de ideen om å åpne 

økologisk butikk sammen. 

- Jeg sa opp jobben på apoteket og 
kastet meg ut i det, sier Randal.

Det har mange kunder takket 
henne for. 

– Mange sier de har brukt mye tid 
på å leite etter økologiske varer i 
andre butikker i Bergen. Alle de 
andre store byene i Norge har 
økologiske butikker, så jeg føler 
meg trygg på at det er et marked 
for dette i Bergen også, sier hun. 



NaturVest      nr 4-201014

Vi kan ta ansvar for 
naturen gjennom forbruk
En kronikk om natur, ansvar, butikkjedemakt og våre muligheter

�Av Thor Øivind Jensen
Slow Food Bergen

At klimaforhandlingene i København 
krasjet, er bare nok et bevis på at det vi 
kaller «regjeringer» ikke makter å håndtere 
klimautfordringen og ivareta naturens 
mangfold. Politikerne er kanskje både 
ærlige og ulykkelige – de deler antagelig 
våre verdier og bekymringer – men de får 
det altså ikke til. Likevel har naturvernere 
ofte et evig frustrerende håp om at 
løsningen ligger i sentrale regjeringers gode 
styring, samtidig som både naturvernere og 
politikere har mistillit til forbrukerne og ser 
disse som uansvarlige korttenkte egoister. 

De grunnleggende strukturene som dagens 
regjeringer bygger på, er arvegods fra en tid 
preget av fattigdom og mangler for vanlige 
folk, kombinert med tro på overflod av 
naturlige ressurser. De politiske partier er 
grunnlagt omkring produksjonsinteresser 
til eiere og arbeidere. De mektige 
interesseorganisasjoner som dominerer 
de tusen komiteers irrganger, er i enda 
sterkere grad preget av enkle ideer om 
penger og økt produksjon. Det er i dette 
systemets natur å være uforstående, 
ineffektivt og handlingslammet overfor 
utfordringer som omhandler klima, natur, 
langt tidsperspektiv eller flernasjonale 
spørsmål.

Mer nytelse, ansvar og kultur
Jeg hadde en tankevekkende opplevelse 
på et klimaseminar arrangert av 
det gastronomiske universitet i Bra, 
Italia. Klimaspesialistene holdt sine 
vanlige dramatiske innlegg med god 
dokumentasjon og markerte den vanlige 
mistillit til politikere som ikke prøver 

hardt nok og forbrukere som er håpløst 
kortsiktige. Deretter kom representantene 
fra Slow Food som ikke angrep dette 
direkte, men holdt fram visjonen om at vi 
skulle spise med mer nytelse, mer ansvar 
og mer kultur. De forklarte hvordan det 
ville gi mer kortreist mat, i tillegg til stoltere 
og bedre betalte produsenter som brukte 
mindre kjemikalier. Alt i alt et stort bidrag 
til reduksjon av klimautslipp og bevaring av 
artsmangfold. 

Det som hindrer en slik kombinasjon 
av gode målsetninger og god smak er 
ikke forbrukerne eller småprodusenter, 
men industrialiseringen av produksjon 
og omsetning. Ingen av leirene har 
hundre prosent rett eller galt, men selve 
tenkemåten i Slow Food-miljøet er ny og 
viser en annen vei framover, ikke minst 
gjennom  det klimapolitiske manifestet fra 
2008.  Hva slags muligheter har vi langs en 
slik hyggelig vei til miljø- og naturvern?

Tilstanden i matkjeden
Matens produksjon, prosessering, 
distribusjon, bruk og kassering/gjenbruk 
utgjør samlet sett den største menneskelige 
påvirkning av natur og klima, på godt og 
vondt. Beregningene varierer, mellom 20 
og 40 prosent av klimagassutslippene 
kan knyttes til mat om en tar alle direkte 
og indirekte faktorer med. Truslene mot 
artsmangfoldet kan også først og fremst 
knyttes til matproduksjonen, i sin vide 
definisjon.

Vi kan velge å se på dette positivt: Mat 
er noe av det vi faktisk kan påvirke. 
Nettopp på matområdet har vi mange 
valgmuligheter og mange alternative 
påvirkningskanaler. En litt mer betenkelig 

fordel er at tilstanden i matkjeden er så 
kritisk at en liten forbedring vil gi store 
utslag. 

Den maten vi kjøper i dagens norske 
butikker er tett knyttet til lange og 
kompliserte transporter, til monokulturer 
som har rasert mangfold over hele kloden, 
til intenst bruk av gjødsel og kjemikalier, til 
storindustriell prosessering og endelig til 
en distribusjon – i et nytt kjedesystem med 
nye lange transporter – som begrenser vår 
valgfrihet og øker kasseringsandelene. 

Noen faktorer her er så lette å se og 
så pinlige at kritikk burde virke fort 
og alternativer bli en kjapp suksess i 
butikkene. Nydelige sardiner (brisling) 
fra Vestlandskysten fryses og kjøres tur/
retur Polen i trailer for å pakkes. Norsk 
fisk fryses i blokk og sendes til Kina 
for prosessering (der den blant annet 
tilsettes fosfat) og tilbake igjen. Selv lokale 
grønnsaker og blåskjell må ut på lange 
nasjonale og internasjonale reiser før vi får 
dem i butikkhyllene. På butikken i Flåm, 
bygda med flere av Norges mest berømte 
matspesialiteter (ost, fårekjøtt, pølse, 
sider etc.) finnes ikke en eneste lokal vare. 
Færøyene har fantastiske lokale ressurser 
av sau, fisk og hval, men på super’n har 
de i stedet fårekjøtt fra New Zealand og  
Falklandsøyene, fiskefilet fra Kina og Island, 
og hvalkjøtt fra Norge. I Odense som er midt 
i fiskeressurslandet Danmark er den ferske 
fisken fra Vietnam, pakket i gassatmosfære. 
Og hvordan er det med lokal fersk fisk i 
fiskebyen Bergen? 

Bevisst forbruk
Nøkkelen til å gjøre noe med alt dette 
ligger i kombinasjonen av vanlig politisk 

Kronikk:
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arbeid og et mer bevisst forbruk. Vi har 
kjøpekraft og en hel del faktiske valg vi 
kan foreta. De store kjedene, som på 
mange måter er hovedfienden i dette 
systemet, er følsomme både for dårlig 
renommé og for små endringer i forbruket. 
Norske forbrukere i dag har mye dårlig 
samvittighet for miljøet, stor interesse for 
mat og matens nytelse, sterk kjøpekraft 
og god informasjon. Vi snakker dessuten 
om verdier som miljøbevegelsen har brakt 
fram til seier – i den forstand at få i dag 
er i mot idealene om respekt for naturen, 
håndtering av klimakrisen, og et sunnere og 
mer ressursmessig gjennomtenkt kosthold.  

De enkle rådene kan oppsummeres 
med den svenske regjeringens fornuftige 
punkter om mat og klima fra 2009: «Spis 
litt mindre kjøtt, men av bedre kvalitet. 
Spis mer grønnsaker og fisk. Velg lokal 
mat der det er mulig og en god del 
økologisk.» Det sier litt om utfordringen 
den gamle statspolitikken står overfor at 
den svenske regjeringens anbefalinger 
ble stoppet av EU-kommisjonen, antagelig 
fordi produsentene av den vanlige 
langreiste, ikke-økologiske maten mente 
det var «konkurransevridende» med slike 
anbefalinger. Vi forbrukere kan derimot 
velge slik så mye vi vil!  

Nå til jul er det lett å se at den gode maten 
– den vi helst vil ha – bidrar positivt: Fersk 
torsk, lokalt røyket eller saltet pinnekjøtt, 
villsau, lutefisk med kjent opprinnelse 

og historie, kalkun eller gris som har 
hatt et godt liv, alt med rimelig lokalt og 
tradisjonelt tilbehør, som for eksempel gode 
norske rotfrukter. Noe av dette er i dag dyrt, 
noe er vanskelig å få tak i, men det er en 
fin ønskeliste i matveien for en familiejul 
med et positivt miljøbidrag. Det gode ølet 
og den gode vinen til alt dette, er også slik 
at det beste ofte er lokalt forankret, har 
reist litt kortere og er laget med mer hensyn 
til naturen. Også det som dessverre må 
være langreist, som kaffe og sjokolade, 
er slik at de beste kvaliteter oftest er 
knyttet til småprodusenter, mangfold, små 
naturinngrep og mild prosessering, og ikke 
sjelden er det økologisk.

Litt tøffere er det å finne fram til disse 
gode valgene i en travel hverdag med 
begrenset økonomi. Hvor er alternativene 
og «lekkasjene» i det store industrielle 
systemet? Bondens marked gir oss gode, 
men sjeldne, alternativer. Gårdshandel 
direkte med flinke og stolte produsenter blir 
mer og mer vanlig og det finnes stadig nye 
små butikker og restauranter som drives 
med entusiasme og ansvar. Slik kan en 
finne de dyre spesialitetene, det økologiske, 
det som faktisk kommer fra Vestlandet og 
lister der en kan bestille fisk eller kalkun til 
jul for å sikre seg kortreist og miljøvennlig 
mat fra dyr som har hatt gode liv.

Kjedene kan tilpasse seg
Kjedene er ikke dumme eller onde, men 
ganske pragmatiske. De merker godt 

tendensene hos oss forbrukere og justerer 
seg litt etter litt. Finner vi alternative kanaler 
med pengene våre, blir de bekymret.  Mat 
med kjent opprinnelse, økologisk mat, og til 
og med enkeltbestillinger av kortreist mat 
kan vi mase oss til, finne bortgjemt eller 
som dyre spesialiteter (med spesialavanse). 
Vi må bli mer pirkete og miljøpolitiske i 
butikkene: finlese innholdsfortegnelse, 
forlange informasjon om opprinnelse, 
være på vakt mot det som bare ser ut 
som om det er ekte og godta høyere pris, 
agurker med varierende størrelse og 
kjøttpålegg uten kunstig farge. Kjedene er 
pragmatiske og tilpasser seg våre verdier, 
hvis de må. Problemet deres er at hele 
omsetningssystemet er bygget rundt store 
partier, dårlige råvarer, mange kjemikalier, 
høy standardisering, mye planlegging, stor 
fleksibilitet mellom leverandører og lite 
krav til kompetanse ute i butikkene. Men 
må de, så må de. Og i 2010 er den norske 
situasjonen faktisk preget av markant 
bevegelse i riktig retning, selv om de så 
langt er flinkere med løftene enn med 
virkeligheten.

Dette er altså en oppfordring til en sosial 
matjul med god miljøsamvittighet, god og 
dyr mat (men kanskje litt mindre ) som er 
nøye gjennomtenkt. Miljøansvar, fest og 
nytelse kan bli en konstruktiv enhet. La 
oss bruke julens tradisjonelle forbruks- og 
matglede til naturens beste!

Bondens marked gir oss gode, men sjeldne, alternativer. Foto: Leif Harboe
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Vinner av Gå til skolen-
dagen kåret!

av Klaus Hjermann og Miljøagentenes hovedkvarter

Den 16. september gikk, skatet, syklet og krabbet skolebarn over hele landet til skolen 
i anledning Norges første nasjonale Gå til Skolen-aksjon. 

Over 1000 skoler har sendt inn rapport til Miljøagentenes hovedkvarter om 
omfattende bruk av beina til skolens elever denne dagen.

– Miljøagentene og Grønn Hverdag vil bidra til at barna får gode klimavaner tidlig. 
Derfor er det viktig å gå til skolen, forteller Trond Enger, daglig leder i Miljøagentene.

En heldig vinnerskole ble kåret i Miljøagetenes Gå til Skolen-konkurranse. I år var 
vinneren Myklerud Skole på Nesodden. De får besøk av Larry og Gammelråkkerne 
og får være med å sette opp en barnerockeopera. Miljøagentavdelingen i NaturVest 
gratulerer!

Ansvarlig for miljøagentsidene: Klaus Hjermann

Hvorfor bør man gå til skolen?
• Det er miljøvennlig
• Man våkner til første time, så det blir lettere 

å lære mer
• Det blir bedre luft i området rundt skolen 

når man slipper all eksosen
• Man slipper farlige situasjoner med 

stressede foreldre og mange barn
• Om man tar følge med andre, blir man 

bedre kjent
Et lite steg for en miljøagent – et stort steg for en 

miljøvennlig skolevei. Foto: Miljøagentene
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Miljøagentene har startet økotesting av 

butikkene i Bergen. Bli med du også!

av Sverre A. Stakkestad

En stormfull ettermiddag i Fana lister to agenter seg inn døren på 
Safari Midttun. Fins det økologiske varer i disse hyllene? Andreas 
og Elias er utstyrt med både forstørrelsesglass og lange armer – 
hvis butikken har varene, skal de finne dem. 

Andreas og Elias er ikke de eneste miljøagentene som i disse dager 
tråler butikkhyllene etter alt man trenger til økologisk lørdagskos: 
taco, brus, is, chips og godteri. Miljøagentene mener å sett både 
økologisk kjøttdeig, agurk og diverse annet til tacoen, men er 
det noen butikker som har «rent snop i posen»? Det hemmelige 
oppdraget gikk ut til agentene for få uker siden, og så langt har fire 
butikker blitt undersøkt. 

Mens våre to agenter gikk Safari Midttun etter i sømmene, ble 
Safari Vestkanten utsatt for samme behandling. Det viser seg at 
kjedebutikkene er akkurat så samkjørte som de hevder: Begge 
butikker fikk 12 poeng og terningkast 4. Et helt greit resultat, men 
Andreas og Elias savner snopet.

De trøster seg med at de tross alt var heldigere enn agenten som 
testet Kiwi. Her var det ikke mye miljøvennlig lørdagskos å spore: 
et stakkarslig beger lettrømme er det ikke mye futt i. Det ble 1 
poeng og terningkast 1, mens butikksjefen fikk klar beskjed om 
å skjerpe seg. Så får vi håpe at  han sender beskjeden videre til 
NorgesGruppen.

Agenten som testet en annen av NorgesGruppens kjeder er 
foreløpig den mest fornøyde i gjengen. På Meny fant vi nemlig 
godteri! Butikken fikk 13 poeng og terningkast 4. Til sammen er det 
25 produkter på handlelisten, så her er det gode muligheter for å 
toppe.

Miljøagentene fortsetter letingen, og oppfordrer leserne av 
NaturVest til å gjøre det samme. Bli med på testen og bidra til at 
butikkene tar inn snop med ekte farge og smak! Ta med skjemaet 
som du finner på neste side (og på NVH sine hjemmesider: 
naturvernforbundet.no/hordaland/), og gi butikksjefen beskjed om 
hva som mangler. 

Andreas og Elias har i alle fall tenkt å lete i flere hyller!

Her gjelder det å gå systematisk til verks. 

Foto: Sverre A. Stakkestad

På sporet av en 
økologisk lørdag

Miljøagentene strekker seg laaaangt etter økologiske 

tomater. Foto: Sverre A. Stakkestad 
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Økologisk vare Har inne Har ikke

Kjøttdeig

Tacolefser/shell

Tacopulver

Hvitost

Agurk

Maisboks

Salat

Avocado

Paprika

Tomat

Maischips

Potetgull

Popcorn

Rømme/lettrømme

Tacosaus

Brus

Juice

Kjeks

Sjokolade

Smågodt

Kjærlighet på pinne

Godtepose (div. Ø-snop)

Pinneis

Is (1 liter e.l.)

Tyggegummi

                                                    Miljøagentenes butikktest 
                                                      2010

                                                      Tema:
                                                      Økologisk lørdagskos

Navn på Butikken_________________Sted____________________ Antall økologiske varer________

Hemmelig oppdrag «Butikktest 2010» ble utført av________________________________ 

!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til Butikksjefen!

Miljøagentene ønsker seg en økologisk, og miljøvennlig lørdagskveld med «rene» varer uten store mengder av e-

stoffer og kunstig smak. Økologisk Taco, godteri, is og brus. Vi testet din butikk og du fikk følgende karakter:

 Ikke sinna, bare veldig veldig skuffet: 0-4 varer på listen

 Dårlig                5-7 varer på listen

 Mindre bra        8-11 varer på listen

 Bra                    12-14 varer på listen

 Meget bra         15-19 varer på listen

 Svært bra!         20-25 varer på listen

Dere fikk karakter: 

Miljøvennlig hilsen_______________________________

Klipp ut skjem
aet og test din egen butikk (se forrige side).
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Færre biler i Bergen!
�Av Jon Fartein Hoel, Bergen NU

Allerede nå er problemene fra sist vinter i 
gang igjen. Media har kommet med varsler 
om forurenset luft på Danmarksplass, og 
astmatikerne får beskjed om å holde seg 
innendørs. Dette er ikke første gang, og 
dessverre blir det nok ikke siste gang. Lite 
er gjort for å bedre byluften og redusere 
klimagassutslippene. 

Men det er grunn til håp. Debatten 
om køprising og tidsdifferensiering 
av bompenger har også blusset opp 
igjen, og fylkesmann Lars Sponheim 
sier nei til Sparebanken Vest og de 96 
parkeringsplassene i bankens nye bygg i 
Jonsvollskvartalet. Sponheim har fått mye 
pepper fra kommunen på grunn av dette 
vedtaket. Men vi vil heller rose ham for å 
følge opp Regjeringens løfte om redusert 
biltrafikk i byene. 

Jeg håper og tror at køprising eller 
tidsdifferensierte bompenger kan redusere 

biltrafikken. Men samtidig ønsker vi jo å 
bygge ut bybanen, som skal finansieres 
av bompenger. Her står vi overfor et 
ubehagelig paradoks. 

Det første man må passe på, er at 
biltrafikken ikke øker. Her har Sponheim 
allerede tatt første steg. Fylkeskommunen 
har satt seg som mål at transportveksten 
skal skje kollektivt. Bergen kommune har 
satt seg mål om å redusere kommunens 
klimagassutslipp med 50 prosent innen 
2030 i forhold til 1991-nivå. Fra 1991 til 
2007 økte utslippene med 17 prosent. 
Sparebanken Vest ønsker nå å leie 
p-plasser i den foreløpig stengte delen av 
Klostergarasjen. Men Bergens byluft tåler 
ikke flere biler. I tillegg er veiene overfylte, 
og har ikke kapasitet til økt trafikk. Derfor 
bør Sparebanken heller betale for busskort 
til sine ansatte. Også andre bedrifter bør 
heller gi busskort til sine ansatte istedenfor 
gratis p-plass. 

Når det gjelder køprising, bruker byrådet 

et annet argument: småbarnsfamiliene. 
Småbarnsfamiliene er avhengig av bil for 
å kunne kjøre sine barn i barnehagen, og 
vi kan ikke straffe dem med køprising. 
Javel, så sørg for at barna får plass i den 
barnehagen som ligger nærmest hjemme 
da, og ikke i den andre bydelen. Da kan 
barna gå til barnehagen, og argumentet om 
småbarnsfamilienes bilavhengighet, ryker.

Jeg håper og tror på bybanen. For noen år 
siden var det stor debatt blant politikerne 
og innbyggere om bybane var et alternativ. 
Men nå er det tverrpolitisk enighet om 
at bybane er fremtiden. Selv den store 
bybanemotstanderen FrP er nå mer positivt 
innstilt til prosjektet. Så får vi se om 
innbyggerne eller staten som skal stå for 
finansieringen. 

I mellomtiden får vi håpe at den resterende 
delen av Klostergarasjen holdes stengt og 
at Sparebanken Vest gir gratis busskort til 
sine ansatte.

Natur og Ungdom har tro på bybanen. Foto: Rune Jenssen

NU har ordet:
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Inspirert av de  
lokale råvarene
Restauranten Hanne på Høyden er en av de spisestedene i Bergen 

som tar det helt ut når det gjelder å kun bruke lokale og økologiske 

matvarer. 

�Av Anne-Lise H. Arendal

Leder og inspirator Hanne Frosta har som 
visjon å formidle norsk matstolthet til alle 
hun møter og det gjør hun til gangs. Hun 
mener maten som har reist kortest har 
bevart mer av den gode smaken og er et 
glimrende utgangspunkt for et godt måltid. 
På Hanne på Høyden er de kreative og 
bruker alt i nærmiljøet som kan gi en god 

smak. Her eksperimenterer de entusiastisk 
med det de kan finne i naturen og de 
samarbeider med de lokale bøndene for å 
få tak i den beste maten for hver sesong. 
Da er det heller ikke rart at menyen blir 
spennende og gjerne litt utenom det vanlige. 
Bant annet kan en få servert langtidsbakt 
fjellsprett fra Aurland med Høydens 
mjødurtsalt,frisk rødkålsalat og furusmør, 
eller lutefisk bakt med Høydens tangsalt, 

Stilfullt må det være når man skal spise det beste av det beste: lokalt og miljøvennlig. 

Foto: Thor Brødreskift

ertepuré og bacon fra Evanger.

Hanne sier at stadig flere kvitter seg med 
skeptikeren i seg og blir nysgjerrige på 
lokal og økologisk mat. Folk begynner å 
sette pris på det de har i nærheten og 
ønsker å lære mer om det. Interessen 
for å ta i bruk, eller produsere, lokale 
matvarer er en økende trend. 

Hanne på Høyden er så mye mer enn 
bare et spisested. Den er et hjerte som 
entusiasme og gode ideer kan springe 
ut fra. Restauranten er  en kilde til 
inspirasjon, og maten som serveres 
her kan gi enda flere lyst til å bruke og 
produsere lokal mat.
Restauranteieren er en ildsjel, stadig på 
farten, og hun gir tips og råd til alle som er 
interessert. Gjengen på Hanne på Høyden 
er kanskje en dråpe i havet, men deres 
engasjement skaper bølger. 

– Alt dreier seg om hvordan vi ønsker å ha 
det fremover, sier Hanne.
– Ønsker vi å ta vare på nærmiljøet og de 
ressursene som ligger hos menneskene 
og naturen der? Når jord og vann er fri for 
forurensing, og dyra har blitt godt tatt vare 
på, får vi førsteklasses råvarer. 

Menyen på Hanne på Høyden gjenspeiler 
også andre hendelser i nærmiljøet. 
Varsel om forurensing på fjorden gir 
annen middag enn når fisken er fin. 
Konsekvensene av det som skjer med 
naturen, blir tydelige her. Ikke rart at 
Hanne Frosta og alle på Hanne på 
Høyden er så engasjerte i nærmiljøet, og 
entusiasmen er smittende. 

La oss håpe at restauranten lager mange 
og store ringer i vannet rundt seg.
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Krydre kjeet med salt, oregano eller urter 
som du har plukket selv!
Sett i ovn på 60 grader i ca 12 timer.
Ha varmen opp på 200 grader 5 min før du 
serverer steken.
Kjernetemperatur 60 grader.
 
Temperaturene og tidene er veiledende, og 
vil variere fra ovn til ovn, samt tykkelsen på 
steikene. Steketermometer og lav varme 
over lang tid sikrer det beste resultatet.
 
Gresskar deles i to. Grav ut frøene 
og "trådene" som ligger rundt. Skrell 
gresskaret og kutt kjøttet i terninger. 
Pastinakk skrelles og kuttes i terninger. 

Rødløk skrelles og deles i båter. Ha alt en 
form, ha på litt god olje, salt og honning. 
180 grader i ovn ca 15 min.
Poteter vaskes og kokes møre. 

Ramsløksmør.
Romtemperér smøret. Bland smør og 
ramsløkspuré i foodprocessor. Legg på 
kjøttet ved servering, helst romtemperert.

God jul!

På høy tid med høytidsmat fra Hanne på 

Høyden. Foto: Jørgen Sørheim

Jeg vil med dette oppfordre folk til å spise mer kje. Kjeet bidrar til 

landskapspleie og er i tillegg en delikatesse. 

Kje til 2 personer

1 bog- eller lårstek av kje
100 gr pastinakk
200 gr gresskar
100 gr rødløk
200 gr poteter
100 gr smør 
1- 2 ts ramsløkspuré
mild honning 

Du kan få kjøpt steker av kje på bondens 
marked, eller hos Kvamme kolonial. Sjekk 
også hos Reindyrka.

�Av Hanne Frosta

Julemat
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Grønn menighet fikk 
Askøys Miljøvernpris
�Av Hege Torghatten

Naturvernforbundet Askøys årlige 
Miljøvernpris ble delt ut 17. oktober på det 
populære turmålet «Dronningen». Årets 
prisvinner er Herdla kyrkjelyd, som på eget 
initiativ har gjort en innsats for å minimere 
belastningen på naturen, og for å lette 
klimatrusselen med lokale midler.

Menigheten har, som den første på Askøy, 
nylig blitt sertifisert som «Grønn kyrkjelyd». 
Sertifiseringsordning er opprettet av Den 
Norske Kirke og tar utgangspunkt i kirken 
som ansvarlig aktør og viktig bidragsyter til 
et bedre miljø og en mer rettferdig fordeling 
av ressursene. Håpet en at slik sertifisering 
kan være et virkemiddel for å møte den 
største utfordringen i vår tid: miljø- og 
fattigdomskrisa.

Kirken skriver selv om ordningen: «Å være 
grønn menighet er en prosess som griper 
inn i alle deler av menighetens virksomhet. 
Prosessen bør forankres i stab, råd og blant 
de frivillige. Det er en stor fordel å knytte 
menigheten til det økumeniske kirkelige 
nettverk for miljø, forbruk og rettferd.» Dette 
har Herdla kyrkjelyd tatt på alvor. Blant 
annet arrangerer de temakvelder med 
en teologisk vinkling på miljøspørsmål, 
bruker kortreiste og lokalt produserte 
varer, komposterer organisk avfall og 
har miljøvennlig nedbrytbart materiale i 
gravplassens kranser. Naturvernforbundet 
Askøy mener at et slikt initiativ bør 
synliggjøres.

Den syttende utdelingen av Askøys 
Miljøvernpris foregikk i nydelig 

høststemning med ca 25 fremmøtte 
tilskuere. Kjellaug Eidsaa tok imot prisen på 
vegne av Herdla Kyrkjelyd. Norgesmester 
i trompet, Hans Marius Andersen, deltok 
under prisutdelingen med musikalsk 
innslag, og Naturvernveteran, Jørgen 
Jørgensen, holdt appell om Miljøvernprisens 
historie og betydning. 

I sin begrunnelse for prisen berømmet 
Naturvernforbundet Askøy det initiativet 
Herdla kyrkjelyd har tatt for å sette 

fokus på klima og rettferdig handel. 
Samfunnet er avhengig av at bedrifter 
og virksomheter igangsetter tiltak for 
å redusere klimautslipp lokalt. Enhver 
CO2-ekvivalent som slippes ut er lokal, 
og eneste måten å komme i mål med 
klimautfordringen på, er ved at hver enkelt 
person, bedrift og organisasjon tar sitt 
ansvar. Naturvernforbundet Askøy avsluttet 
seremonien med et ønske om at flere 
menigheter og andre bedrifter vil følge 
Herdla kyrkjelyd sitt gode eksempel.

www.sim.as

Svartasmoget 

N-5419 Fitjar

telefon 53 45 78 50

telefaks 53 45 78 60

e-post sim@sim.as

Sunnhordland 

Interkommunale 

Miljøverk IKS

Informasjon frå 

Sunnhordland 

Interkommunale 

Miljøverk IKS

Tenk miljø -  brems forbruket!

www.akvariet.no

dypere
opplevelser

Kjellaug Eidsaa fra Herdla kyrkjelyd og Hege Torghatten fra Naturvernforbundet Askøy. 

Foto: Jan Norstrøm.
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Anmeldelse

Ein smak på grønsaksbasillen 
This Organic Life: Confessions of a Suburban Homesteader

av Joan Dye Gussow

Chelsea Green, 2001

The Ultimate Guide To Urban Gardening 
- Learn the Secrets behind a Successful Garden 

av M. Smith (red)

Smith Kindle Publications, 2010

�Av Øyvind Strømmen

Eg høyrer til det som kanskje er den siste 
dessertgenerasjonen, lat oss kalla han 
ostefatgenerasjonen. Sjølv om me hadde 
både frukttrær, bærbuskar, poteter og 
litt grønsaker i hagen då eg var liten var 
dette på mange måtar ei framand verd for 
meg. Inntil eg vende attende til heimbygda 
for tre år sidan kunne eg svært lite om å 
dyrka min eigen mat.

Framleis veit eg i grunnen ikkje så mykje. 
Men grønsakshagen veks. For kva mat er 
det som er mest kortreist, og kva mat kan 
ein vera tryggast på at ein veit korleis er 
produsert? Svaret er enkelt. Den maten 
ein dyrkar sjølv. Dei siste åra har eg 
difor slukt ei rekkje bøker om økologisk 
hagedyrking. Nokre av dei har vore gode. 
Nokre av dei har vore dårlege. Nokre har 
vore laga for engelskmenn som liker å ha 
alt i fine rader, nøye oppmålt. Andre har 
vore laga for permakulturalistar som ikkje 
ein gong vil grava i jorda.

This Organic Life: Confessions of a 
Suburban Homesteader av Joan Dye 
Gussow er ikkje noko perle blant gråstein, 
men er ei god introduksjonsbok for deg 
som vil verta inspirert. I motsetnad til ein 
del andre hagebøker er ho nemleg skrive i 
ei levande og engasjerande form. Gussow 
tek oss med på si eiga reise inn mot å 
verta – som sonen hennar seier tidleg 
i boka - «besatt av å dyrka mat»; og det 
er ei fornøyeleg reise. Nokre historier er 
dessutan ganske artige, som forteljinga 
om stikkelsbær og FBI (eg seier ikkje meir, 
men kapitteloverskrifta om desse to er 
kanskje litt villeiande, på same måte som 
enkelte framsidetitlar i VG).

Innbakt i forteljinga ligg det samstundes 
ei mengde gode tips, til dømes når 
Gussow fortel om korleis dei gjekk frå 
ein vanleg hage til ein hage som gav dei 
mykje av deira eigen mat: «[det var] når 
me slutta å så alt om våren». Dei hadde 
lært at noko kunne plantast tidlegare, 
og at noko like gjerne kunne plantast 
seinare. Av eiga erfaring veit eg at den 
norske grønsakssesongen også er lengre 
enn mange trur.

Men boka er ikkje berre ei hagebok. 
Ho inneheldt også tankar om kvifor 
hagedyrking er noko å satsa på, ein 
dæsj ideologi – om du vil. Nokre gongar 
kan det verta litt repetitivt (jo, takk, no 
har me fått med oss at du ikkje liker 
supermarknadmat), men det er med på 
gjera boka meir interessant enn mange 
andre i sjangeren, særleg fordi desse 
tankane er fordelt utover og ikkje skvist 
inn i ein langdryg introduksjon dei fleste 
vil bla forbi. På toppen av det heile 
inneheldt boka oppskrifter, slik at jamvel 
folk som knapt har plass til ei urtekrukke 
på balkongen kan ha glede av ho.

Innvendingar? Delar av boka er ganske 
uinteressante forteljingar om husskifte og 
renovering, som med fordel kan blas forbi. 
Oppskrifter kunne det godt vore fleire av. 
Og sjølv om Gussow sitt utgangspunkt er 
det nordlege USA er det ikkje alt som utan 
vidare let seg overføra til norsk fjordklima. 
For deg som berre har ein balkong, eller 
ikkje det ein gong, har ho også avgrensa 
verdi.

The Ultimate Guide To Urban Gardening - 
Learn the Secrets behind a Successful 

Garden er ei bok som passar betre for 
deg. Denne korte og lettleste boka – som 
kan kjøpast frå Amazon som e-bok - 
handlar om innandørs hagebruk, og er ein 
grei introduksjon til det temaet. 

Diverre fortel ho ikkje all verda om 
grønsaker, berre eitt kapittel er sett av 
heilt og halde til det. For ferskingar som 
bur i ei leilegheit på Landås kan det nok 
likevel fungera som inspirasjon nok til 
å koma i gang; og med Google i veggen 
er vegen vidare ikkje særleg lang. Eit 
kapittel med vintertips er dessutan nyttig, 
og kapittelet om hydroponikk kan få 
sjølv teknonerdar interesserte i å dyrka 
grønsaker (på høgst unaturlig vis, må ein 
vedgå).

Det viktigaste er uansett ikkje kva bok 
du les. Plukk opp ei bok hagebruk og 
grønsaksdyrking, og set i gang – om 
det så berre er med to mynteplantar til 
kveldsteen. Før du veit ordet av det er du 
bitt av basillen, og har vorte mikrobrukar, 
du også. Sjølvbergarar kan knappast 
alle bli, men dei fleste kan bli litt meir 
sjølvberga.

Og dessutan har Gussow rett: Heimedyrka 
grønsaker smaker betre.
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Tlf. 56 52 99 00 

Faks 56 52 99 01

E-post: ihm@ihm.no 

www.ihm.no
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Ta vare på naturen
- Hugs at farleg avfall må leverast til godkjend mottak!

 
● Stoff med faremerke er nesten alltid farleg avfall.
● Farleg avfall kan leverast på miljøstasjonen, 
 sjå opningstider på www.ihm.no

50 tunfiskbokser 
= 1 forhjul

Metallemballasje leverer du til containerne for  
glass- og metallemballasje på returpunktene.

Kast riktig -

gi bosset verdi

Tlf: 815 33 030 | www.bir.no

Putt drikkekartong 

rett i papirbosset 

- uten plastpose!
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Reis miljøvennleg!

Bruk buss eller Bybanen og bidra til eit betre 
miljø. Prøv vår nye reiseplanleggar på skyss.no.  
God tur! 

skyss.no | Tlf 177
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Har du boss? 
Ring Franzefoss!
Tlf. 55 34 92 00

Damsgårdsvn. 99
5058 Bergen

www.franzefoss.no
Telefax: 55 34 92 10
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TITLESTAD&BRUDESETHA/S

STÅL-JERN-METALLER

Damsgårdsvei95/97
Telefon55341770

Faks55343232

Tlf08899

-Avfallsløsningerfornæringslivet

-Containerutleie

Møllendalsveien31

5009Bergen

Tlf.:81533030

Faks:55295848

E-post:bedrift@bir.no

55 27 70 91 

Et selskap i

Vi støtter

morgendagens helter
Statoils suksess skyldes i stor grad mennesker med evne og vilje til å tenke annerledes, med mot 

til å forsøke å gjøre det umulige mulig og med kompetanse og utholdenhet til å jobbe hardt for å 

oppnå enestående resultater. Skal vi lykkes i fremtiden trenger vi flere slike mennesker. Ikke bare 

vi, men også samfunnet vi lever i og av. Vi kaller dem morgendagens helter. 

 

Helter inspirerer oss og binder oss sammen. Men ikke bare har vi behov for noen å se opp til, 

noen som kan bidra med store opplevelser innen kultur og idrett. Verden står overfor store 

utfordringer som vi trenger høyt spesialiserte fagfolk for å løse. Derfor støtter Statoil 

morgendagens helter innen både idrett, kultur og ikke minst utdanning. Til glede 

for dem selv og alle oss andre.

www.statoil.com

Med ferdigstillelsen av Løvåshagen i Bergen  

har ByBo AS bygget Norges mest energisparende 

boligprosjekt.

Vi satser videre på miljøvennlig boligbygging  

og er derfor partner i forskningsprosjektet ZEB  

(The Research Centre on Zero Emission Buildings)  

for å utvikle og bygge nullutslippsboliger i Bergen.

BO SMART - SPAR PENGER

BYGGER BOLIGER FOR FREMTIDEN        BYBO.NO
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Økologisk

Frå Hardanger

Om produkt og salsstader sjå:

www.homlagarden.no
eller ring: 95 21 50 60
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Velkommen om bord på banen!
Vi ønsker deg en god tur med Bergens

mest miljøvennlige transportmiddel. 

skyss.no | Tlf 177
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5811 BERGENETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL AVSENDER MED OPPLYSNINGER OM DEN NYE ADRESSEN

Naturvernkalenderen 2010
Her finner du en oversikt over noen natur- og miljørelaterte arrangement framover. 
For mer informasjon, se nettsidene naturvernforbundet.no/hordaland

Neste nummer av NaturVest har temaet "ENØK". Har du tips til saker som 
fortjener omtale, send en e-post til naturvest@naturvern.no

Desember

Førjulsfest
13.12 kl. 20.00 «Det Grønne Loftet»

Medlemmer av Naturvernforbundet inviteres til førjulsfest på Bryggen. Påmelding på e-post: hordaland@
naturvernforbundet.no eller telefon: 55 30 06 60, innen 6.12.10.

Miljøagentene på Kringlebotns juleverksted
10.12 kl. 19.30 Kringlebotn aktivitetshus

Miljøagentene på Kringlebotn gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer juleverksted på Kringlebotn aktivitetshus. Her lages 
det julepresanger, julepynt, fuglekasser, resirkulert papir m.m. 
Påmelding til Sverre Stakkestad innen 08.12 til: sverre@gmk.as.

Møte i Bergen lokallag
15.12 kl. 19.00 i Wilhelm Bjerknesvei 45, ring på hos Sivert.

Velkommen til ny arbeidsgruppe i Naturvernforbundet i Bergen.
Vi tenker i første omgang å arbeide med sykkelveier og luftkvalitet. Info: 98059534 (Signe Sandberg)

Januar
Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
12.01 kl. 18.00-21.00

Lectures & Debates on Sustainability
19.01 kl.14.00-16.00 Bergen Arkitektskole

Bergen Arkitektskole arrangerer en rekke på 12 foredrag og debatter om holdbarhet og bærekraft. 
Påmelding og spørsmål til: adm@bergenarkitektskole.no. For mer informasjon se: www.bergenarkitektskole.no

Februar
Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
16.02 kl. 18.00-21.00

Lectures & Debates on Sustainability
02.02 kl.14.00-16.00 Bergen Arkitektskole

Bergen Arkitektskole arrangerer en rekke på 12 foredrag og debatter om holdbarhet og bærekraft. 
Påmelding og spørsmål til: adm@bergenarkitektskole.no. For mer informasjon se: www.bergenarkitektskole.no

Mars
Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
16.03 kl.18.00-21.00

Årsmøte 2011 i Naturvernforbundet Hordaland
26.03 kl. 15.00-18.00


