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�Av Oddvar Skre

Nyleg las eg ei bok som heiter ”Sustainable 
energy” av David J.C. MacKay (Cambridge 
2009). Under kapitlet om samferdsel går det 
klart fram at på lange avstandar er høgfart-
stog den mest energieffektive måten, mens 
fly kjem på jumboplass. På korte avstandar 
er det sykkel og tog som er vinnaren, mens 
matpakkekjørarane kjem dårlegast ut. Eller 
som bergenspolitikaren Terje Valen uttrykte 
det: ”Det er idiotisk at kvar bergensar skal 
måtta drassa med seg eit tonn stål kvar dag 
til og frå jobben.” 

Men samferdsel er berre ein del av den totale 
energibruken. Oppvarming og avkjøling av 
hus krev energi, for ikkje å snakka om pro-
duksjonen av alle forbruksvarene, hus, bil og 
båtar, berre for å nemna noko. Og sist men 
ikkje minst olje- og gassproduksjonen på 
sokkelen, som er hovudgrunnen til bygginga 
av monstermastene frå Sima til Samnanger. 
Her er mykje å henta når det gjeld ENØK-
tiltak, særleg ved auka bruk av varmepumper 
og betre isolasjon av hus. Energisparing er 
klart det beste alternativet til bruk av fossilt 
brensel, betre enn både vasskraft, vindmøl-
ler, atomkraft og bioenergi. Dei har alle sine 
svake sider. Både vass- og vindkraft går ut 
over det biologiske mangfaldet, og i Natur-
vernforbundet Hordaland fører vi ein ustanse-
leg kamp for å prøva å hindra at verneverdig 
vassdragsnatur blir øydelagt, og at dei ver-

diane desse vassdraga representerer i form 
av arbeidsplassar og inntekter til lokalsam-
funnet dersom vatnet får renna fritt, ikkje går 
tapt. Akkurat no står Dalelvo i Rullestad og 
Raundalsvassdraget i fokus, og vi har anka 
den amputerte fylkesplanen for småkraft 
som fylkestinget vedtok i 2009 - i strid med 
sine eigne saksbehandlarar si tilråding - inn 
for Miljøverndepartementet. Det er dessverre 
ikkje like lett å mobilisera lokal motstand mot 
vasskraftutbygging som mot olje- og gassut-
vinning, fordi verneverdiane ikkje kan målast 
i kroner og øre, og fordi vasskraft blir fram-
stilt som eit klimatiltak.

I den komande valkampen i Bergen vil luft-
kvaliteten stå i fokus, og Naturvernforbundet 
vil prøva å synleggjera konsekvensane av by-
rådet sin feilslåtte politikk, der næringslivsin-
teressene kjem framfor omsynet til miljøvern 
og luftkvalitet. Her er det og snakk om bære-
kraftig utvikling. Bybanen må byggjast vidare 
ut, det må innførast køprising og det må leg-
gjast restriksjonar på parkering i bykjernen 
og ved store kjøpesenter, samstundes som 
kollektivtrafikken må stimulerast. Dette vil og 
føra til meir bærekraftig energibruk. Det nyt-
tar ikkje å byggja seg ut av problemet ved å 
bompengefinansiera stadig fleire vegar, som 
berre skaper meir trafikk. Bergen treng ein ny 
giv her, for både det sitjande byrådet og tid-
legare byråd har gjennom lang tid ikkje teke 
miljøproblema på alvor.
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Innhold

Tilbakeblikk

I dette nummeret av NaturVest ser vi nærmere på økoturisme og øyhopping. Du kan også lese om Hardangerfjordseminaret, og om mil-
jøvern og kjøtt. Sammen med Liv Lyngstad – styreleder i Fyksesund Landskapspark – undrer vi oss også på om vi egentlig hadde noen 
sjanse i kampen mot mastene fra Samnanger til Sima.

Du trenger ikke dra 
til Hellas for øyhop-
pingens skyld. Laila 
Borge forteller om et 

av øyparadisene i Ro-
galand.
s. 8-12

Dette nummeret

Grønn turisme i det blå?
- Er det virkelig slik at vi nordmenn lar naturverneren i oss bli igjen hjemme når vi 
drar på ferie. 

Dette spørsmålet stilles i NaturVest nr. 3 fra 1999, som har grønn ferie som tema. 
Dessverre er det minst like aktuelt idag, 12 år senere. Grønn turisme beskrives i 
NaturVest nr. 3 / 1999 som å reise med ansvar, og at man tar hensyn til både lo-
kalbefolkning og milijø. Sykkelferie dras frem som et godt tips, med forslag til både 
dagsturer og klassikeren Rallarvegen. Du får også lese om Natur og Ungdoms Grønt 
Spa’tak-prosjekt, der NU-ere arbeider på gårdsbruk i ferien, et tilbud som fortsatt 
eksisterer. 

Er du interessert i gårdsferie kan det være verdt å sjekke ut dagens versjon av såkalt 
wwoofing, etter «World Wide Opportunities on Organic Farms», se www.wwoof.org. 

Finnegarden på Voss 
ble tildelt Naturvern-
forbundet Hordalands 
miljøpris 2010. - Årets 

prisvinner er et godt 
eksempel på både øko-

logisk og kortreist mat, 
sa NVHs nestleder 

Gabriel Fliflet under 
pristildelingen.  
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�Av Petra J. Helgesen

I Norge er økoturisme en miljøsertifiserings-
ordning drevet av Innovasjon Norge, og en 
forening drevet av de sertifiserte bedriftene. 
Foreløpig er det 16 godkjente Norsk Økotu-
risme-bedrifter i Norge og økoturisme er en 
av sertifiseringsordningen som trekkes fram 
i  Innovasjon Norges prosjekt Bærekraftig 
Reiseliv 2015. Dette prosjektet er ment å 
skulle bidra til at norske reiselivstilbydere 
og norske destinasjoner blir mer bærekraf-
tige, og at bærekraft danner basen for det 
reiselivet som profileres i inn- og utland. 
Innovasjon Norge ser for seg at bærekraft 
kan utvikles som Norges konkurransefor-
trinn, og ønsker at Norge skal ta en lederpo-
sisjon på området.

– Økoturisme står for en helhetlig tanke-
gang. Dette er små og mellomstore bedrif-
ter som balanserer økologiske, kulturelle, 

sosiale og økonomiske hensyn i tillegg til 
fokus på natur og flora, sier Martin Lauten i 
Innovasjon Norge. 

Forvirrende begreper
Under paraplyen «Bærekraftig reiseliv» fin-
nes et vell av merkelapper og begreper. 
Økoturisme kan lett forveksles med for ek-
sempel geoturisme, eller brukes synonymt 
med grønt reiseliv. Slik Lauten forklarer 
begrepet er det en spesielt gjennomført og 
skånsom form for bærekraftig reiseliv, og 
den offisielle definisjonen er som følger: 
«Økoturisme er berikende natur- og kultur-
opplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reise-
livsbedrifter med omsorg for sine gjester, 
miljøet og det lokalsamfunnet de er en del 
av.» 

Første gang begrepet «økoturisme» ble 
brukt var i Mexico i 1983. Det er den 
meksikanske arkitekten Héctor Ceballos-
Lascuráin som har fått æren for økoturisme 
som konsept, og han fikk gjennomslag for 
sine prinsipper i Verdens Naturvernunion 
(IUCN) i 1996. Ceballos-Lascuráin er ek-
spert på planlegging og utvikling av bære-
kraftig turisme, økoturisme, nasjonalparker 
og miljøvennlig arkitektur, og han har inter-
nasjonal erfaring på alle disse feltene blant 
annet gjennom ulike posisjoner i Verdens 
Naturvernunion og Verdens turismeorgani-
sasjon (UNWTO).

Den opprinnelige meksikanske tanken var 
at økoturisme skulle ta turistene til mer el-
ler mindre uberørte naturområder, samtidig 
som det skulle tas hensyn til miljø og lokal-
befolkning. Som vi ser av den norske defini-
sjonen har destinasjonene her i landet ikke 
noe krav om å være uberørt, men grunntan-
ken er fortsatt den samme, turistene skal få 
en helt spesiell opplevelse og samtidig ikke 
etterlate spor. Mange andre steder i verden 
har begrepet blitt misforstått og misbrukt 
slik at det først og fremst dreier seg om å 
trenge lengst mulig inn i uberørte områder, 
mens hensynet til miljø og lokalbefolkning 

blir ignorert.

Kritikk og kriterier
Misbruket og misforståelsene rundt ordet 
«økoturisme» har gjort at mange er kritiske 
til denne voksende næringen. Det blir 
hevdet at økoturismen baner vei for mas-
seturismen inn i nye områder, og at disse 
nye områdene gjerne er spesielt sårbare. 
Et annet problem er at destinasjonene ofte 
ligger vanskelig til og dermed krever økt fly-
trafikk. Motsatt blir økoturismen kritisert for 
sin bevaringsiver, og det blir hevdet at den 
vanlige turismen kommer lokalbefolkningen 
mer til gode, fordi den i større grad bygger 
ut infrastruktur og servicetilbud. 

Fordi næringen er såpass liten i Norge, føler 
ikke Lauten at de rammes i nevneverdig 
grad av kritikken, og de har ikke deltatt i 
den internasjonale debatten. Det er likevel 
mulig å se at en forsøker å imøtegå deler 
av de nevnte problemene gjennom kriteri-
ene. Flyproblemet forsøker en for eksempel 
å bøte på ved å kreve at alle bedrifter skal 
avlegge klimaløftet, og ved å kreve lengre 
opphold av gjestene. I tillegg vektlegges 
markedsføring i nærområdene, noe som 
favoriserer kortreiste gjester.

Kriterieheftet til den norske ordningen 
bygger for øvrig på FNs prinsipper for 
økoturisme som kom etter en konferanse 
i Quebec i 2002. Disse prinsippene var 
foranledningen til det norske initiativet som 
kom i 2005. Det var stiftelsen GRIP (Grønt i 
praksis) som gikk sammen med Innovasjon 
Norge WWF, Direktoratet for Naturforvalt-
ning, Riksantikvaren og ulike reiselivsaktø-
rer for å få til norsk økoturisme, og i 2008, 
like etter at GRIP ble avviklet, var kriteriene 
på plass. Det spesielle med ordningen, 
sammenlignet med de andre sertifiseringe-
ne, er at næringen selv har vært delaktige i 
utformingen av de strenge kriteriene. Siden 
GRIP forsvant, er det Innovasjon Norge som 
har hatt ansvaret for sertifiseringsordnin-
gen, mens det er bedriftene selv som styrer 

Verdens mest helhetlige krit erier
Norsk økoturismeforening ønsker på sikt å bli et forbilde for økoturismen internasjonalt. Da 

kriteriene for norske økoturismebedrifter ble lansert, fikk de positiv internasjonal omtale for å 
tenke helhetlig og sertifisere hele bedriften.

Grønne reiseråd
• Velg en miljøbevisst reiseoperatør

• Vær kritisk, kom med spørsmål og 
krav

• Søk informasjon om destinasjonen

• Forsøk å unngå fly
• Dersom du flyr, kjøp klimabilletter på 

mittklima.no

• Velg direktefly framfor 
mellomlandinger

• Velg miljømerkede hoteller

• Unngå at håndklær og sengetøy 

skiftes hver dag

• Spar strøm og vann

• Kjøp lokal mat og lokale produkter
• Vær lenge og reis sjelden

Kilde: Grønn Hverdag
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Norsk Økoturismeforening. 

Ambisjoner
For øyeblikket er det Martin Lauten som 
administrerer, og Lone Lamark som gjen-
nomfører sertifiseringen av nye bedrifter. 
Lamark har vært med siden oppstarten,  
kommer fra GRIP, og har inngående kjenn-
skap til kriteriene og bakgrunnen for dem. 
Lauten ble ansatt da Innovasjon Norge 
overtok. Han kommer fra reiselivsnæringen 
og har ingen bakgrunn fra miljøbevegel-
sen. – Det er gøy å sette seg inn i et nytt 
saksfelt. Dette er jo en nisje som trenger 
markedsføring og større oppmerksomhet, 

sier han.

De 16 sertifiserte bedriftene i Norsk Økotu-
risme er svært varierte, her er både opple-
velsesarrangører, overnattingssteder, går-
der og lokale severdigheter. Lauten håper  
på seks nye sertifiserte bedrifter i år. Det 
har vært viktig for initiativtakerne at nåløyet 
skal være trangt og kriteriene strenge. Tan-
ken har hele tiden vært at kvalitet er vikti-
gere enn størrelse. – Vi skal finne de rette 
bedriftene, ikke flest mulig, slår Lauten 
fast. Samtidig tror han at med et enklere og  
mer intuitivt system, vil flere bedrifter være 
interessert i ordningen. – Vi jobber med en 

revidering av kriterieheftet nå, slik at det 
skal bli mer forståelig og tydeliggjort hva 
som kreves.  Hver bedrift må også gjennom 
resertifisering hvert tredje år for å opprett-
holde status som sertifisert. 

Lauten mener at de må være minst 40 
medlemmer i Norsk Økoturismeforening før 
de kan definere ambisiøse mål, men han 
antyder at norsk økoturisme  bør ha poten-
sial som et forbilde for næringen internasjo-
nalt, spesielt fordi kriteriene er så strenge. 
Her er det sosiale, kulturelle og miljømes-
sige krav i alle ledd av virksomheten, sam-
tidig som bedriften skal ha et økonomisk 

rit erier
turismen internasjonalt. Da 

kriteriene for norske økoturismebedrifter ble lansert, fikk de positiv internasjonal omtale for å 
tenke helhetlig og sertifisere hele bedriften.

Ypsøy Kystgard i Hordaland er en av de 16 sertifiserte økoturismebedriftene.
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overskudd. – Merkevaren Norsk Økotu-
risme skal være et konkurransefortrinn, 
men vi er ingen økonomisk støtteordning, 
sier Lauten.

Hvorfor økoturisme?
Miljøbevegelsen er generelt skeptisk til 
sammenblanding av miljø- og markeds-
hensyn, men kravene bedriftene stiller til 
seg selv og til hverandre, fremstår i stor 
grad som idealistisk motivert, selv om 
merkeordningen har et økonomisk sikte-
mål. De har sju grunnleggende prinsipper 
(se faktaboks) som de fleste siterer på 
sine nettsider,  og det er nok riktig som 
bedriften Matsafari i Rogaland skriver: 
«Norsk Økoturisme består av bedrifter 
som holder disse prinsippene høyt i sitt 
daglige virke».

Gode økoturismeprosjekter kan bidra til 
bevaring av miljø og lokalsamfunn, og det 

er et konsept som kan oppdra turister til 
å respektere natur og kultur. For den en-
kelte bedrift er det mulig å både ta miljø-
hensyn og tjene penger på disse tiltakene 
samtidig. Innovasjon Norge hjelper sine 
økoturismebedrifter med markedsføring, 
kompetanseheving og nettverk, og slik 
sett er det en fordel å være flere om de 
samme prinsippene. Det gjelder selvsagt 
også utover Norges grenser. I mai/juni i år 
skal Norsk Økoturismeforening arrangere 
europeisk konferanse på Geilo, og styrke 
samarbeidet med økoturismebedrifter i 
resten av Europa.

Det ligger et innebygd paradoks i denne 
formen for turisme. For på den ene siden 
er det en næring som skal ta hensyn til 
naturen, og dermed demper vekst, på den 
andre siden ønsker de å vokse og spre 
økoturismen til alle verdenshjørner. Det 
gjelder å finne den rette balansen. 

7 prinsipper for 
bedrifter i Norsk 
Økoturismeforening
• Natur- og kulturbasert og har 

økoturisme som grunnfilosofi for hele 
sin virksomhet.

• Bidrar aktivt til natur- og kulturvern, 
har god kjennskap til egen 

miljøpåvirkning og utøver alltid en 

føre-var-holdning.

• Etterstreber en mest mulig 

bærekraftig drift, som balanserer 
økologiske, kulturelle, sosiale og 
økonomiske hensyn.

• Bidrar positivt i lokalsamfunnet, 
bruker lokal arbeidskraft, lokale 
tjenester og produkter, jobber for 
økt samarbeid og utøver et generelt 

samfunnsansvar.

• Bidrar til å ta vare på verneverdige 

bygg og har stedstilpasning, lokal 
byggeskikk og særpreg som et 

generelt mål i valg av materialer og 

løsninger.

• Stiller spesielt høye krav til vertskap 

og guider. Formidling og læring er en 

sentral del av produktet.

• Tilbyr minneverdige opplevelser 

og skaper møteplasser som gir 

medarbeidere og gjester innsikt i 

lokalkultur, -samfunn og miljø.

Kilde: Norsk Økoturismeforening

Miljøsertifiseringer innen reiselivet

Svanen

www.ecolabel.no

Sertifiserte svanebedrifter finnes innenfor restauranter eller hotell og 
overnattingsbedrifter. Svanebedrifter må tilfredsstille strenge kriterier knyttet til energi- 

og vannforbruk, avfallssortering og bruk av kjemikalier.

Miljøfyrtårn

www.miljøfyrtarn.no

Sertifiserte Miljøfyrtårnbedrifter finnes innenfor hotell, aktivitetsbedrifter, alpinanlegg, 
transportselskap med mer. Det stilles konkrete krav til bedriftene på områder som 

avfall, energi, transport og bruk av kjemikalier. 

Norsk Økoturisme

www.ecotourismnorway.no

De fleste norske økoturismebedrifter er aktivitetsbedrifter. Det stilles strenge krav til 
internt miljøarbeid, natur- og kulturbruk og vertskapsrollen, - og et aktivt forhold til sitt 
lokalmiljø.

ISO 14001

www.standard.no

Standarden ISO 14001 er et redskap for å gi bedriften gode rutiner, organisering og 
kontroll på sitt miljøarbeid. I Norge vil du i hovedsak finne ISO 14001 sertifiseringer på 
hotell.

 

Blått flagg
www.blueflag.no
Miljøsertifisering for strender og marinaer. Blått Flagg på en strand betyr bra 
vannkvalitet, sanitære forhold, avfallshåndtering, info om offentlig transport og generelt 
en miljøvennlig drift. 

Kilde: Innovasjon Norge

Martin Lauten mener at Norsk Økoturisme kan 
bli et internasjonalt forbilde innen sin nisje.
økoturismebedriftene. Foto: Innovasjon Norge.
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MITSUBISHI  i-MiEV
«ENDELIG EN ELBIL FOR FOLKET!»
                                               ØIVIND SKAR / NTB-TEMA, 27. AUGUST 2010

Pris er inkl. frakt og andre lev. omk. 
Utstyrsdetaljer kan avvike fra standard. 

«Mitsubishi i-MiEV setter ny standard
Fremtidsbilen er ikke liten, det 
er bare du som er blitt stor.»

Dagens Næringsliv D2, 20.08.2010

«Endelig en elbil som virker»
Din Side Bil, 11.05.2009 

«Folk i kø for å kjøpe i-MiEV»
Aftenposten bil, 20.08.2010

«Bilen som vil gjøre elbil populært»
Nettavisen, 24.08.2010 

Fra kun kr. 251.900,- 
inkl. bl.a. innebygget navigasjon med informasjon om lade-
stasjoner, stabilitetskontroll og antispinn, 6 kollisjonsputer, 
aluminiumsfelger, klimaanlegg, tåkelys, elektriskevinduer, 
sentrallås, radio/CD/MP3, USB inngang og rekkeviddeindikator.

Rekkevidde i henhold til EU-norm er 150 km. Rekkevidde 
avhenger av kjørestil, temperatur og veiforhold. F. eks. under 
kalde forhold, høye hastigheter, tung last osv. må betydelig 
reduksjon i kjørelengde forventes.Ta kontakt med oss for mer 
informasjon og ikke minst hvordan batterikapasiteten kan 
utnyttes best mulig.

Følg Mitsubishi i-MiEV 
på Facebook

Mitsubishi i-MiEV gjør elbilen 
til en fullverdig bil 
Full tank for 16 kroner (avhengig av strømpris)

Plass til 4 voksne personer og bagasje
Årsavgift kun kr. 400,-
Gratis bompassering
Gratis parkering (off. parkeringsplasser)

Adgang til kollektivfelt
50% redusert fi rmabilskatt 

Mitsubishi  i-MiEV er  fremtidens 
kjøreopplevelse – for hele folket

Bergen

Øvre Kråkenes 51 - 5152 Bønes - tlf. 55 52 60 00  
 www.motorforum.no/bergen/

ÅPNINGSTIDER:

Mandag - fredag  08.30 - 16.30   
Onsdag/torsdag  08.30 - 20.00    
Lørdag  10.00 - 14.30
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�Av Laila Borge

Den vesle øygruppa Røvær er en bydel i 
Haugesund. Med en beliggenhet på det 
åpne havstykket Sletta, ti kilometer fra fast-
landet, er det lite som minner om byen. Her 
er hovedveien en kanal, og på land kommer 
man seg fram med sykkel eller til fots. Det 
finnes én liten varebil i bydelen, én moped-
bil, noen traktorer og en mengde trillebårer. 
Her er sågar taxitrillebår til utlån. 

For de 110 beboerne er båten et naturlig 
fremkomstmiddel, men her er ikke nødven-
dig å ha egen båt. Rutebåten går til og fra 
Haugesund flere ganger daglig. I Hauge-
sund legger den til ved indre kai, få meter 
unna hurtigbåten fra Bergen.

Bebodd siden steinalderen
Der alle kjenner alle er det unødvendig med 
gateadresser. Kreative og lite selvhøytide-
lige innbyggere har likevel gitt gatene sine 
navn som Bråkmakergata og Kusjiteveien. 

Mennesker har valgt å bosette seg på 
Røvær så langt tilbake som i steinalderen. 

Her har man funnet steinalderboplasser og 
gravrøyser fra steinalderen og et fiskevær 
med 14 hustufter fra vikingtiden. Kanskje 
var det fiskemulighetene som lokket folk ut 
i havgapet. Fisket var i hvert fall en viktig 
årsak til at Røvær til tider ble overbefolket i 
nyere historie.

Fiskeværet Røvær hadde på 1800-tallet 
en sentral plass i Søndre vårsilddistrikt. 
Vårsildfisket var viktig for området, og en-
kelte år var fisket eventyrlig rikt. Men når så 
mange som 20 000 fiskere i perioder var 
stasjonert på den vesle øygruppa, skapte 
det utfordringer. I 1899 ble det klaget over 
både losji, mat, drikkevann og sanitære 
forhold. Da fisket var på det livligste, kunne 
Røvær bli beskrevet som en eneste stor 
møkkabinge. Kanskje ikke så overraskende, 
når et lite øysamfunn i perioder fikk nesten 
like mange innbyggere som Bergen. 

Økende turisme
Sildefisket minket av etter 1950. Da begyn-
te også folketallet å minke, fra toppen på 
170 fastboende i 1950. Båter ble solgt og 
flere familier flyttet. Skolepolitikken gjorde 

nok også sitt til at mange foretrakk fastlan-
det. Folketallet var nede i 70. Men de siste 
årene har folketallet økt igjen.

– Vi har hatt en god del tilflytting de siste 
årene. Det har også ført til at befolkningen 
har blitt forynget. Nå er det 12 barn i bar-
nehagen og 16 på skolen, forteller Helga 
Rasmussen. 

Muligheten til å jobbe hjemmefra med inter-
nettforbindelse har kanskje litt av æren for 
oppblomstringen. 

Samtidig har entusiaster som Helga satser 
mye på en ny næring: Turisme. Det begynte 
på midten av 1980-tallet, da noen ungdom-
mer fant ut at de ville lage kafé på Sjøhu-
set. Der skulle de servere komler. Motiva-
sjonen var å skape liv og røre og trekke mer 
folk til øya. Det klarte de, og komlene ble 
snart så populære at båtene sto i kø i Sug-
gevågen.

De siste årene har det gamle fiskeværet i 
stadig større grad fått status som turistmål. 
Hit kommer backpackere for å overnatte 

Den lille bydelen som er 
omgitt av hav
På Røvær er du garantert å slippe trafikkstøy og giftlokk. Her er det hel-
ler bølgeskvulp og måkeskrik som preger lydbildet, mens lufta lukter 

sjø og natur.

Røvær Kulturhotell ble åpnet i 2005 og eies og drives av lokale 
krefter. 

Skyssbåten Røværfjord.



NaturVest      nr 2-2011 9

De fleste har båt, og bryggene er viktige. 
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på vandrerhjemmet, båtfolk for å legge til 
ved den nye gjestebrygga, jentegjenger for 
å oppleve spa-weekend, ungdommer for å 
få nye venner på leir og familier for å leke 
i fjæra. I løpet av sommeren er det også 
alltid to-tre par uten tilknytning til øya som 
velger å gifte seg i kapellet.

– Kapellet kan by på en ganske fin statis-
tikk. Ingen av ekteskapene inngått her har 
endt i skilsmisse, forklarer Helga Rasmus-
sen.

Helga Rasmussen åpnet Røvær Kulturhotell 
sammen med søsteren Ingeborg Rasmus-

sen for fem år siden. Hun synes at to-tre 
bryllup i sesongen er nok for det lille sam-
funnet. - Det er jo en del arbeid med et bryl-
lup, sier hun. 

Men både brudepar og andre gjester pleier 
å føle seg godt mottatt på Røvær. De fast-
boende har ord på seg for å ta godt imot de 
besøkende, og som gjest får man raskt et 
innblikk i dagliglivet i et lite øysamfunn.

– Vi får tilbakemeldinger om at gjestene 
blir overrasket over møtet med Røvær. De 
synes det er spennende å bli kjent med et 
lite, livskraftig samfunn med åpne og gjest-

frie folk. Folk som bor her er vennlig innstilt 
til de besøkende. De forstår at turismen er 
positiv for øya, sier Helga. 

Finner roen
De som reiser til Røvær for å finne roen, har 
gode muligheter for å lykkes. Her ligger alt 
til rette for å ligge i gresset og telle skyer, 
eller sitte på en knaus og se solen gå ned i 
havet. Her er også merkede turløyper, et ut-
siktspunkt og en barnevennlig badestrand. 
Fugletittere vil oppdage et rikt fugleliv. 
Fra 1980 til 2008 ble det registrert 227 
fuglearter på Røvær, som ligger midt i trekk-
leden for mange arter. Man kan også få øye 

I Røvær Sjøhus er det vandrerhjem og kafé om sommeren. 

Her er bussen en båt. En fugletitter har mye å se etter på Røvær. 
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på pinnsvin, mink, sel, niser og større hval 
på gjennomreise. Til manges glede finnes 
det ikke orm, mus og rotter på øyene, og 
flåtten bærer ikke borreliasmitte.

Om roen blir for kjedelig, finnes det sandvol-
leyballbane og ballbinge, og selvfølgelig sto-
re boltremuligheter i havet. De som vil jakte 
på egen mat kan bruke stang og snøre, 
eller dykke etter delikatesser som kamskjell 
og kråkeboller. De fleste som bor på Røvær 
har egen båt, og liker å fiske og sette krab-
beteiner. Om høsten er hummerfisket popu-
lært. De som bor på vandrerhjemmet i juli 
får være med å trekke garn om morgenen. 

Det er også mulig å leie egen båt, eller den 
lokale fiskeskøyta Brannflu. Eller hva med å 
gå på skattejakt med Geocaching og gps?

Røvær har også et rikt kulturliv. I år står 
Thom Hell på plakaten 10. juni. 9. juli er det 
Urdafestival, 22. juli er det konsert med An-
drea Rice og 11. august er det Komlejazz. 

Det er to ting Røvær er spesielt kjent for: 
Komlene, og Røværsulykken. Ulykken den 
13. oktober 1899 forandret med et slag 
livet på Røvær, og gjorde øyas navn kjent 
utover hele landet. Et helt gravfølge på 30 
personer, først og fremst menn, forliste og 

omkom på vei hjem fra en begravelse. De 
etterlatte familiene kom i en vanskelig si-
tuasjon etter tapet av sine forsørgere. Men 
hele landet ble mobilisert da de hørte om 
ulykken, og pengeinnsamlinger ble satt i 
gang for å støtte de gjenværende enkene 
og barna. Alle de omkomne ble funnet og 
begravd på Udland kirkegård. To år etter 
ulykken fikk Røver egen gravplass.

Mange mener at ulykken førte til et sam-
hold og en omtanke for naboene på Røvær 
som fremdeles er sterk og levende.

Les mer om Røvær på www.rovar.no

En fugletitter har mye å se etter på Røvær. 
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�Av Laila Borge

Alle øyene har sine egne historier, som 
inkluderer arkeologiske funn, eventyrlig 
sildefiske, utlendinger med hummerbusser, 
gruvedrift og tragiske sjøulykker. På alle de 
fire øyene er naturen tett på, og de som øn-
sker noen fredelige dager med fri tilgang til 
sjøen finner det de leter etter her. Dagene 
fylles gjerne med turgåing, bading, dykking 
eller fiske. Kanskje får du være med en av 
de lokale fiskebåtene på tur. 

Espevær er den eneste av øyene som ligger 
i Hordaland. Øyen ligger like vest for Bømlo, 
og hører til Bømlo kommune, men har egen 
butikk, post, bank, serveringssted, barne-
hage, skole og en kabelferge som frakter 
passasjerer over et lite sund. 

For hundre år siden skal alle fiskere med 
respekt for seg selv ha tilbrakt minst én 
natt på det lokale vertshuset Baadehuset. 
På midten av 1800-tallet kunne det være 
mellom 20 000 og 30 000 mennesker på 
øya når silden kom. I dag er innbyggertallet 
på Espevær rundt 130. Skyssbåten Espe-
værsekspressen går i fast rute til øya fra 
Eidesvik på Bømlo. 

Feøy kan skilte med 50 fastboende, fire ki-
lometer med hovedsakelig grusvei, en liten 
antydning til en gravemaskin, en gråtass 
som visstnok er blå, og to elektriske fire-
hjulinger. Her er det en liten landhandel og 
kafé, idylliske friluftsområder og vakre viker 
og kanaler. Feøy ligger utenfor Karmøy, litt 
over fire kilometer fra fastlandet, og hører til 
Karmøy kommune. Rutebåten tar 20 minut-
ter fra indre kai i Haugesund.

Røvær hører til Haugesund kommune og er 
byens vestlige bydel. Øygruppen har land-
handel, hotell og vandrerhjem. Den er i ferd 
med å bli et yndet reisemål for både over-
nattingsgjester og naboer på utflukt. Om 
sommeren kan den skilte med konserter og 
komlemiddager. Rutebåten går flere ganger 
daglig fra indre kai i Haugesund og bruker 
25 minutter om den ikke går via Feøy.

Utsira er Norges minste kommune med sine 
6,15 kvadratkilometer og 218 innbyggere. 
Utsira havner ofte øverst eller nederst på 
ulike kommunestatistikker. Innbyggerne er 
ikke så annerledes som de kan virke, men 
hver eneste en av dem  gir synlige utslag på 
statistikken. 

Med beliggenheten midt i Nordsjøen, 15 

kilometer vest for Karmøy, kan Utsira by på 
intense naturopplevelser. Allerede på den 
75 minutter lange båtreisen fra Haugesund 
kan man få en eksotisk opplevelse. Det er 
etablert to havner på Utsira, så en havn lig-
ger alltid i le. 

Utsira var tidligere kanskje den viktigste 
stasjonen for varsling av vær på Vestlandet. 
Betydningen er mindre i dag, men når man 
er på Utsira med kuling fra vest og drivende 
vær rett i ansiktet kan været føles tydelige-
re enn noen gang. Det sies også at mange 
på øya har personligheter som været. Det 
blåser hardt, men pleier å løye fort, skriver 
Rune Solevåg. Han kan også formidle at 
rekveden som vinden og havstrømmene fø-
rer med seg har forsynt flere huseiere med 
både byggematerialer og fyringsved. 

Utsira fikk i 2004 verdens første vind-
hydrogenanlegg med to vindmøller som 
produserte energi som kunne lagres i form 
av hydrogen. Hydrogendelen av anlegget er 
lagt ned, men vindmøllene produserer fort-
satt energi til beboere både på Utsira og på 
fastlandet. Vindmøllene er nå til salgs. 

Det går rutebåter til alle øyene. Les mer om 
øyene på nettsiden oyhopping.no.

Øyhopping i vestlandsnatur
Du behøver ikke dra til Hellas for å hoppe fra ferieøy til ferieøy. Reise-

livsnæringen på de fire vestlandsøyene Røvær, Feøy, Utsira og Espevær 
mener de kan tilby et godt alternativ.

Fra Røværs høyeste punkt Bråvarden, 43 moh., har du utsikt til Folgefonna, Utsira, Bokn og Jæren på klare dager.  
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�Av Henrik Lindtner

Finnegarden har i mer enn femten år arbei-
det med økologisk matproduksjon, og har 
gjennom sitt eget distribusjonssystem blitt 
uavhengig av kjedebutikkenes makt.
I begrunnelsen for tildelingen heter det 
blant annet at årets prisvinner sikrer mange 
muligheten til økologiske råvarer i hverda-
gen gjennom sin hente- og leveringsord-
ning. 

– En av menneskehetens største utfordrin-
ger er å mette en stadig økende befolkning, 
og samtidig ta vare på naturen- og klimaet. 
Løsningen er økologisk og kortreist mat. 
Årets prisvinner er et godt eksempel på 
begge deler, sa Gabriel Fliflet i forbindelse 
med utdelingen – som fant sted på en 
fullstappet Kafé Tre Brør på Voss lørdag 
16. april. Fliflet leste også opp sitt eget hyl-
lestdikt til Finnegarden (se diktet ved siden 
av bildet).

Knut Finne takket for prisen på vegner av 
Finnegarden, og uttrykte stor respekt for 
Naturvernforbundets arbeid. Miljøprisvin-
neren fikk trykket "Stormflo på Bryggen" av 
Audun Hetland som viser Bryggen i Bergen, 
halvveis under vann.

Du finner mer informasjon om Finnegarden 
på nettstedet finnegarden.no.

Miljøpris til Finnegarden
Finnegarden på Voss fikk Naturvernforbundet Hordalands Miljøpris for 
2010. - Prisvinneren viser at en mer natur- og klimavennlig matproduk-

sjon er mulig, sier nestleder Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet Horda-

land.

Knut Finne fra Finnegarden med premien – 
et trykk av Audun Hetland. 
Foto: Gabriel Fliflet

Og man føler seg så sliten
og man føler seg så liten
av de tusen millioner
visjonære folks visjoner,
de som støtt i lange baner
skrives ned i tunge planer
og mest ligner på en loff:
lekker, stilig første dagen,
-lite næringsrik for magen;
planer laget for en skuff.

Men:
Noen graver der de står,
traust og trottig, år for år.
Sår du, får du att om 
høsten.
Det får være største trøsten
for de arbeidsfolk som æres 
her.
Og vi andre - lytt og lær:
En visjon, en riktig stor én,
trenger røtter nedi jorden.

Gabriel Fliflet
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�Av Oddvar Soldal

Statssekretær Heidi Sørensen var hovud -  
innleiar på det fjerde Hardangerfjord-
seminaret som vart skipa til i Øystese 6. og 
7. mai. Hardangerfjord Villfisklag og Norges 
jeger- og fiskerforbund ved fylkeslaget i Hor-
daland står bak tilskipinga som har utvikla 
seg til å bli ein viktig møteplass mellom 
villfisk- og oppdrettsinteresser.

God naturtilstand
Sørensen peika på at dei vekslande vilkåra 
for villaksen si overleving i havet må sjåast 
på som rammevilkår for dei ville laksebe-
standane. Dermed er det lakselus og rømt 
oppdrettsfisk som er dei største utfordrin-
gane. Med den erkjenninga i bakhovudet 
vert det laga nye normer for miljøkvaliteten 
for villaks. Direktoratet for naturforvalting 
har kome med framlegg som Miljøvernde-
partementet skal vurdera.

Normene skal konkretisera kva me meiner 
med god tilstand for natur og bidra til meir 
effektive prioriteringar og gjennomføring av 
tiltak for vill laksefisk. Fisken og det gene-
tiske mangfaldet skal forvaltast berekraftig 
og ivaretakast på lang sikt. Me skal også 
forvalta villaksen slik at me kan hausta eit 
overskot, understreka Sørensen og viste til 
fleire paragrafar i naturmangfaldloven.

Truslar som ikkje er under kontroll
I fylgje Vitenskapleg råd for lakseforvalting 
er påverknadane frå oppdrett dei einaste 
ekstensielle truslane mot villaksen som 
ikkje er under tilstrekkeleg kontroll.
At Hordaland er det viktigaste oppdrettsfyl-
ket, gjer også at truslane mot villfisken vert 
størst her. Når talet på oppdrettsfisk i sjøen 
aukar, får lusa fleire vertar. Når lusa aukar i 
tal og avlusingsmidlane har dårlegare verk-
nad, vert situasjonen svært alvorleg.
Sørensen er svært bekymra for villaks-

smolten som vandrar ut på førsommaren. 
Endå verre er det for sjøauren som held seg 
i kyst- og fjordområda stor delar av året.

Rømt oppdrettsfisk er også ute av kontroll 
i mange elvar. Igjen skiljer Hordaland seg 
ut i negativ retning. Svært konservative 
registreringar og berekningar viser at berre 
28 prosent av fiskane som kom tilbake for å 
gyta i 2009, hadde villaksbakgrunn.

Naturmangfaldloven  
er basert på kunnskap
Heidi Sørensen viste til naturmangfaldloven 
som er det største lovverket som er utar-
beidd om norsk natur nokosinne. 
–Kunnskap er loven sin grunnmur. Me treng 
både vitskapleg kunnskap og erfaringsba-
sert kunnskap ved alle offentlege avgjerder 
som vedkjem mangfaldet i naturen, sa 
Sørensen.

Villaksen er ein av artane i norsk natur som 
me veit mest om, men me har ikkje kontroll 
med påverknaden frå oppdrett. Det trengst 
ein grundig verdidebatt om framtida til 
norsk oppdrettsnæring og dei verknadane 
næringa har på miljøet.

Auka produksjon av oppdrettsfisk aukar 
presset på naturmangfaldet. Eg er ikkje ute 
etter å ”ta” oppdrettsnæringa, men i dag 
ser eg ei næring som produserer langt ut 
over naturen si bereevne, sa Sørensen og la 
til spørsmålet: – Er me no i den situasjonen 
at me må spørja oss sjølv om me skal ofra 
villaksen for oppretthalda ei oppdrettsnæ-
ring som ikkje er berekraftig ?
Heidi Sørensen svara sjølv at svaret er 
enkelt. Det kan me ikkje og det har me hel-
ler ikkje lov til etter naturmangfaldloven. 
Dette må me også sjå i lys av at Noreg har 
eit serskilt ansvar for den nordatlantiske 
villaksen. 

Usemje og aukande interesse
Sven-Helge Pedersen frå Granvin er leiar 
i Hardangerfjord villfisklag og har vore pri-
mus motor bak Hardangerfjordseminaret 
sidan det starta for fire år sidan. I år samla 
seminaret over 120 deltakarar som er re-
kord.

– Me set villfisken sine vilkår i fokus og 
satsar på dialog med oppdrettsnæringa. 
Sjølv om det er usemje, viser den aukande 
deltakinga og interessa at det er behov for 
ein stad der villfisk- og oppdrettsinteresser 
kan møtast. Det arbeidet vil halda fram og 
me planlegg ny konferanse neste vår, seier 
Pedersen.

Utover bereevna
Villaksen er truga langs store delar av kysten. Aller verst står det til i 

Hardangerfjorden. Alt fiske etter villaks er no stengt i både elv og sjø i 
heile fjorden og for sjøaure i deler av fjorden. Oppdrettsnæringa med 

rømming og lakselus er dei største trugsmåla for villaks og sjøaure. 

Statssekretær Heidi Sørensen legg vekt 
på at Noreg har eit internasjonalt ansvar 
i forvaltinga av villaksen. Det genetiske 
mangfaldet skal takast vare på på lang sikt. 
Foto: Oddvar Soldal.
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�Av Oddvar Soldal

Konvensjonen om bevaringa av laks i det 
nordlege Atlanterhav (NASCO) er den vikti-
gaste internasjonale avtalen for forvalting 
av laks i dette området. Ei stadig minkande 
laksestamme har ført til at medlemslanda 
i NASCO har vorte samde om ei rekkje ret-
ningslinjer, blant anna førevar-tilnærming, i 
lakseforvaltinga. Det gjeld reguleringar i fis-
ket, forvalting av leveområde, akvakultur og 
utilsikta spreiing av artar. Frå miljøvernhald 
heilt på regjeringsnivå er det semje om at 
Noreg har eit internasjonalt ansvar for å ta 
vare på villaksen. På Hardangerfjordsemi-
naret spurde statssekretær Heidi Sørensen 
om villaksen er ”vår panda” . Sjølv om ho 
let spørsmålet hanga i lufta, vil nok svaret 
hennar vera ja.

Dei viktigaste trugsmåla mot villaksen, er 
det tamme familiemedlemet. I løpet av 
mindre enn 50 år har oppdrett av laksefisk 
vakse frå spede forsøk hos vågale entusias-
tar til ein industri med enorme økonomiske 
interesser. Årleg produksjon i Noreg, 2009-
tal, nærmar seg 1 millionar tonn med ein 
omsetnadsverdi på 22,4 milliardar kroner. 
For å få eit lite perspektiv på tala er det 
årlege innsiget av villaks til Noreg i dag 
mindre enn 500.000 individ, mot over ein 
million for 25 år sidan. I norske oppdretts-
anlegg står det meir enn 300 millionar laks. 
Det bør vera eit tankekors for næringa at 
om lag 20 prosent av fisken som vert sett i 
merd i sjøen, går tapt før slakting. Den pro-
sentsatsen har halde seg tilnærma stabil 
dei siste 15 åra. Med dagens produksjon 
vil det seia at meir enn 60 millionar fisk går 
tapt årleg. 

Det største tankekorset er at oppdrettsnæ-
ringa er så på defensiven når det gjeld å 
ta vare på villaksen, som er opphavet til og 
grunnlaget for deira eiga milliardnæring. 
Styresmaktene ved Kyst- og fiskeridepar-
tementet som forvaltar oppdrettsnæringa, 

ser ut til å la næringa sjølv styra utviklinga. 
På Hardangerkonferansen sa statssekretær 
Christopher G. Rønbeck at dei arbeidde 
for å finna fram til kva som er akseptabel 
påverknad på miljøet. Fiskeridirektør Liv 
Holmefjord applauderte dei nye tiltaka frå 
Fiskeri- og havbruksnæringen landsforening 
(FHL) som deira miljødirektør Aina Valland 
så flott kalla eit taktskifte i miljøarbeidet. 
For både miljøstyresmakter og miljørørsla 
er det tiltak som har vore etterlyst i årevis.

Diverre ser det også ut til at tiltaka er lite 
forpliktande når styresmaktene set for lite 
makt bak tiltaka og let initiativet vera hos 
næringa. Kamp mot lakselus og rømming er 
viktigaste og framlegga frå FHL understre-

kar det. Likevel ser det ut til å vera for seint 
og for smått for å få kontroll med dei to vik-
tigaste trugsmåla for villaksen og sjøauren. 

Lakselus og rømt oppdrettsfisk kan kvar for 
seg utrydda villaksen og sjøauren, vert det 
sagt frå statssekretær Heidi Sørensen. 
Når dei to faktorane verkar saman, er nok 
faren for villfisken endå større. Den største 
faren er likevel at oppdrettsnæringa kan 
leva både med rømming og lakselus og la 
”pandaen” vår verta utrydda. 

Kommentar 

Er villaksen vår panda?
Omlag 1/3 av totalbestanden av atlantisk villaks har gyteområda sine i 

Noreg. Me har eit serskilt forvaltingsansvar for arten. 

Lakselusa er eit av trugsmåla mot norsk villaks. Øvst: Vaksen lakselusho med 
eggstrengar. I midten: Vaksen ho utan eggstrengar. Nederst: Ung lus. Bilete teke på Norsk 
Havbrukssenter, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Under Creative Commons-lisens, BY-
SA-3.0.
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Verdens lengste miljølenke!

Foto: miljoagentene.no

I et forsøk på å få politikerne til å våkne opp har Miljøagen-

tene satt seg fore å lage verdens lengste miljølenke.

�Av Klaus Hjermann og miljoagentene.no

 - Vi vet det er mange som er glad i 
naturen. Nå vil vi gjerne vise de som 
bestemmer at det er enda flere enn de 
tror, er beskjeden fra Miljøagentenes 
hovedkvarter. - Vi vil at alle i Norge, 
både miljøagenter, barn, ungdommer, 
voksne og politikere, skal vise at de 
bryr seg om naturen ved å bli med på 
Miljølenka.

Det spesielle med denne miljølenka er 
at den lages digitalt ved at man laster 
opp sitt eget bilde på www.miljoagen-
tene.no/lenka der man har armene 
strukket ut til sidene. Miljøagentenes 
hovedkvarter vil samle alle bildene og 
redigere de sammen til en stor digital 
lenke. Når søvndyssende politikere får 
se lenka er håpet at de skal oppdage 
hvor mange som faktisk bryr seg om 
naturen, og gjøre noe med de  miljøø-
deleggelsene som foregår i våre lokal-
samfunn og på global skala.

Du kan laste opp ditt bilde på 
www.miljoagentene.no/lenka og bli 
med å gjøre miljølenka så stor at politi-
kerne ser alvoret!
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Halvparten av verdens dyrearter lever i regnskogen, 
likevel hogger vi mye av regnskogen hvor dyrene bor, 

blant annet for å bygge stoler og bord vi kan ha på ve-

randaen. 

�miljoagentene.no

Planlegger dere å kjøpe nye hagemøbler? Da bør du tipse mamma eller pappa om årets hagemøbelguide 
på Regnskogfondets hjemmesider. På www.regnskog.no finner dere oversikten over hvilke butikker som øn-
sker å ta vare på regnskogen, og hvilke som selger møbler laget av tropisk tømmer.

Akasie og teak er to av de tropiske treslagene dere bør unngå.

Hvert år ødelegges et regnskogsområde som er nesten like stort som halve Norge. Tømmerhogst og etable-
ring av plantasjer er en viktig årsak til avskoging. 

Er dine hagemøbler laget 
av regnskogtømmer?

Regnskogen er hjemmet til mange arter, som denne oljebillen fra en regnskog i 
Indonesia. Foto: Guido Bohne, Flickr. Under Creative Commons-lisens BY-SA 2.0.
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�Av Øyvind Strømmen 

Lat meg byrja med det openbare: Simon 
Fairlie – som gjerne vert omtala som ein 
«born-again carnivore» har skrive ei bok 
som er eigna til å provosera både vegeta-
rianarar og veganarar. Saman med Fairlie 
sine artiklar i blant anna det britiske Per-
maculture Magazine har ho også gjort nett-
opp det – debatten har tildels vore heitt. 
Diverre har han ikkje vore like heitt blant ei 
anna gruppe som burde vorte provosert av 
boka, nemleg kjøtetarane. 

Kvar nordmann et (ifølge det lågaste an-
slaget) 50,3 kg kjøt i året, meir enn det 
som ifølge helsemyndigheitene er sunt for 
oss, og også meir enn det som er sunt for 
miljøet. Men kor miljøfiendtleg er eigentleg 
kjøtkonsumet? Og er det miljøfiendtlege 
industrilandbruket eigentleg eit argument 
mot det å eta kjøt? Det er nettopp desse 
spørsmåla den tidlegare The Ecologist-
redaktøren grip tak i i boka «Meat: A benign 
extravagance». Han hevdar at det å eta 
noko kjøt faktisk kan vera eit meir miljø-
venleg alternativ enn å ha eit vegansk eller 
vegetarisk kosthald. Han argumenterer for 
at dyrehald vil måtta vera ein avgjerande 
del av eit meir bærekraftig landbruk, og 
han åtvarer mot ville vegar tenkinga til ein 
del veganar-ideologar kan føra oss inn på – 
med rimeleg grelle døme.

Og han leverer hardtslåande argument. 
Skribenten George Monbiot, som vel må 
omtalast som noko av ein «klimakjendis» og 
som tidlegare har argumentert for veganis-
me, får i boka rimeleg krass og gjenteken 
kritikk. Etter å ha lese boka konkluderte 
han på følgjande vis: «I am about to put 
down 1200 words in support of a book that 
starts by attacking me and often returns to 
this sport. But it has persuaded me that I 
was wrong». 

Kva var det som overtydde Monbiot? Han 
syner blant anna til at boka er «brilliant ar-
gued», og om dette kan det ikkje vera mykje 
tvil. Fairlie grev seg djupt ned i mengder av 
rapportar og data, noko dei mange fotnota-

ne illustrerer (ei litteraturliste man-
glar diverre). Han grev seg faktisk 
så djupt ned at boka vert alt anna 
enn lettlest – trass i at Fairlie er ein 
drivande god skribent. «Meat» er 
ei bok som må fordøyast i svært 
små doser, tildels er ho best eigna som 
oppslagsverk. Heldigvis er ho delt opp i 
kapittel som på mange måtar står godt på 
eiga hand – som sjølvstendige essays om 
ulike tema relatert til kosthald, landbruk og 
miljø. Dermed er dette ei bok ein kan tillata 
seg å bruka lang tid på å koma gjennom. 
Og ho er verdt forsøket, til og med om ein 
ikkje skulle klara det.

Sjølv om boka provoserer vegetarianarar 
og veganarar er det også ei bok som burde 
provosera langt fleire, og som burde pro-
vosera fleire til å gjera nettopp som vege-
tarianarane: eta meir frukt og grønsaker, 
og mindre kjøt. Boka leverer ramsalte åtak 
på veganistisk tenkning, men ho er endå 
meir ramsalt i sine åtak på ein landbruks-
industri som har gjort grisen – eit dyr som 
et nær sagt kva som helst – om til «grain 
guzzlers» (eit uttrykk som er vanskeleg å 
omsetja, men «kornslukarar» kjem nært). 
Det er ressursmessig vanvidd, det er ikkje 
miljøvenleg, og det er på ingen måte dyre-
venleg. Men det er ein del av forklaringa på 
det  billege svinekjøtet i ein butikk nær deg, 
jamvel om Noreg ikkje er verst i klassen. 
Fairlie oppsummerer på ein måte som – 
beteiknande for boka - er eigna til å provo-
sera på alle kantar:

«8.000 years ago when herds of wild swine 
were attracted to the settlements of early 
agriculturalists, an interspecies bargain 
was negotiate. ‘You give us your waste food 
and a bit of that extra juicy grass seed you 
have, and we’ll keep your camp clean and 
let you eat our surplus offspring (of which 
we have many.’ We have broken that con-
tract by forcing our pigs into concentration 
camps, and feeding them on concentrates, 
and we are materially and spiritually the 
worse for it».

Diverre har han også – språkføringa og den 

pro-
blematiske parallellen til konsentrasjons-
leirer til sides – eit poeng. Det industrielle 
landbruket må utfordrast. Fairlie understre-
kar alt i innleiinga at boka ikkje berre er ein 
kritikk av vegetarianismen, men også ein 
hyllest til vegetarianarar for å ha starta de-
batten om mat og miljø, for å ha gjort han 
breiare, og for å fremma nye perspektiv på 
dyr.

Ikkje berre britisk produksjon av svinekjøt 
får gjennomgå av Fairlie. Det gjer også 
amerikansk storfeindustri, som han kallar 
«one of the biggest ecological cock-ups in 
modern history». Denne industrien tek i 
bruk store mengder korn til ein høgst uef-
fektiv produksjon av feitt hamburgerkjøt. 
Igjen er det snakk om ressursmessig van-
vidd, og igjen er det knappast miljøvenleg i 
den mengda og skalaen det går føre seg. 

Her vil kanskje nokre innvenda – som 
meg - at Noreg ikkje er like ille som ein 
del andre land. Det er ein påstand nokre 
vil ha innvendingar mot, men eg vil meina 
han heldt. Om symptoma er noko mildare 
er likevel sjukdomen noko av den same 
også her til lands. Grunna import av soya 
til dyrefôr står du til dømes i fåre for å eta 
idag brasiliansk regnskog når du koser deg 
med ein god kjøtmiddag. Difor er Fairlie si 
bok ei bok som fortener å bli lest, også her 
til lands. Han leverer ein sterk appell for 
eit meir bærekraftig landbruk og eit meir 
bærekraftig samfunn, med utgangspunkt 
i  blant anna permakultur. Uansett korleis 
ein ser på Fairlie sine argument er dette 
spanande tankar.

Eigna til å provosera – og informera

Bokmelding
MEAT: A Benign Extravagance
av Simon Fairlie

Permanent Publications, 2010
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�Av Liv Lyngstad
styreleiar i Fyksesund Landskapspark

Regjeringa har vedteke å bygge kraftlina 
langs Hardangerfjorden i luftspenn. Lina vil 
ligge som eit band mellom fjorden, folket 
og fjellet, og her i Kvam vil ho krysse fjord-
armen Fyksesundet og våre vegar til fjells. 
Vedtaket er fatta etter det som tidlegare 
olje-  og energiminister Terje Riis Johansen 
seier, har vore ein god og grundig prosess. 
Alle rutinar og prosedyrar for handsaming 
er fylgt, og alle råka partar har fått uttale 
seg.
  
Men vert det ein god og grundig prosess 
berre fordi alle prosedyrar for handsaming 
av saka er fylgt? Det har rett nok vore folke-
møte, konsekvensutgreiingar,  høyringsrun-
dar, synfaringar og moglegheiter til å anke. 
Me har møtt på alle møte og synfaringar.  
Me har både som grunneigarar og organisa-
sjon nytta alle våre moglegheiter til å leggje 
fram våre synspunkt, kome med våre inn-
vendingar, peika på konsekvensar og bede 
om ytterlegare utgreiingar av problemstillin-
gar som etter vår meining har vore viktig å 
få klarlagt. Etter at NVE gav Statnett konse-
sjon for bygging av kraftline i luftspenn frå 
Sima til Samnanger, har me også sendt inn 
klage på vedtaket.
   
Olje- og energidepartementet har hand-
sama klagane. Me har peika på – som 
Statnett også stadfester i sine konsekvens-
utgreiingar – at kraftlina i vedteken trasé, 
vil få store negative konsekvensar for 
friluftsliv, naturmiljø,  kulturminne og kul-
turmiljø. Vidare vil lina få middels til store 
konsekvensar for landskapet og reiselivet. 
I klagehandsaminga tek Olje- og energi-
departementet for seg punkt for punkt. 
Departementet avsluttar kvart avsnitt med 
ei standardsetning: at sjølv om bygging av 
kraftlina vil gje store og betydelege nega-
tive konsekvensar, kan ikkje noko av dette 
isolert sett vere til hinder for framføringa av 
kraftlina. 
Det er eit paradoks når Olje- og energi-
departementet gjev oss medhald i våre 
innvendingar, dei er einige at kraftlina gjev 
store og betydelige negative konsekvensar 

for viktige område, men at dette likevel 
ikkje er til hinder for bygging. Våre spørsmål 
vert då: Kva skal til for å stanse planar om 
bygging av ei slik kraftline? Finst det så 
store negative konsekvensar at slike bygge-
planar vert lagt på is?

For oss som arbeider for å skape arbeids-
plassar og næringsverksemd med unike 
natur- og kulturopplevingar som grunnlag, 
er det også eit paradoks at planar om hyt-
tebygging og andre mindre inngrep vert 
stansa av lokale myndigheiter fordi det vil 
verke negativt på friluftsliv, naturmiljø, kul-
turminne og kulturmiljø, medan heilt andre 
reglar og vurderingar gjeld,  når store inn-
grep som ei kraftline skal avgjerast.    

Departementet har også ei samla vurde-
ring av heile kraftlina. Når det gjeld natur-
mangfald står det mellom anna at lina vil 
ha betydeleg negative verknad på fleire 
fugleartar, inklusive raudlisteartar. Departe-
mentet finn at denne verknaden i seg sjølv 

ikkje er til hinder for framføringa av lina. 
For kulturminne og -miljø, vil lina på fleire 
strekningar gje store negative konsekven-
sar, likevel tek ikkje departementet dette 
området med i ei samla vurdering. Etter å 
ha lese departementet sine vurderingar finn 
me også grunn til å stille dette spørsmålet: 
Har sakshandsamarane i Olje- og energi-
departementet god nok fagkompetanse til 
å vurdere verknadene av inngrepet og til å 
vurdere verdiane som vert forringa? Har dei 
tilstrekkeleg fagkompetanse for å sikre ein 
god prosess?

For oss som vert råka av kraftlinebygginga, 
har den gode og grundige prosessen vore 
eit skremmande møte med ein forelda 
energipolitisk tankegang, stivbeinte byrå-
kratar, arrogante politikarar og eit lukka mil-
jø av planleggjarar og  beslutningstakarar 
som hegnar om kvarandre. Me sit att med 
det inntrykket at me aldri hadde ein sjanse. 

Hadde me nokon sjanse?
For oss som vert råka av kraftlinebygginga, har den gode og grundige 
prosessen vore eit skremmande møte med ein forelda energipolitisk 

tankegang, stivbeinte byråkratar og arrogante politikarar.

Frå ein synfaring om linja på Soldal i 2007. Artikkelforfattar Liv Lyngstad freistar å nå fram 
til dåverande NVE-direktør Agnar Aas med argumenta sine.

Innlegg
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Kjøper du boss?

Still deg sjølv tre spørsmål når du skal handla:

1. Har eg eigentleg bruk for dette? 

2. Er produktet av god kvalitet?

3. Er det miljøvenleg?

Er svaret nei, spar både pengar og miljøet!

www.ngir.no

Damsgårdsveien 95, 5058 Bergen
Telefon: 55 34 17 70

bergen@metallco.com

www.akvariet.no

dypere
opplevelser

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!

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

Vil du annonsere i Na-
turVest?
Kontakt Grønn Markedskontakt
på tlf: 55 10 10 97 eller e-post: sverre@gmk.as

Medlemsblad for Naturvernforbundet Hordaland

NaturVest

Putt drikkekartong 

rett i papirbosset 

- uten plastpose!
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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

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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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

Vi tar det modige valget og 

sier nei til økt oljeutvinning. 

Vi satser heller på fornybar 

energi og et miljøvennlig 

næringsliv.
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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

ww
w.

cr
ea

to
.n

o 

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 tar klimaproblematikken på alvor, og ønsker 

å være aktive for å begrense klimavirkningene 

fra vår virksomhet. Overgang fra olje til gass 

i vårt brenneri, samt bulkleveranser av kaffe 

har redusert vårt årlige CO
2
-utslipp med 20%, 

tilsvarende 500 tonn.

Miljøvennlig 

kaffehus

I 2011 ble vi Miljøfyrtårn 

sertifi sert. Vi er også 

medlem i Grønt Punkt 

Norge og bidrar til å 

fi nansiere returordningene 

for brukt emballasje.

www.friele.no/samfunnsansvar

500 tonn 
tilsvarer årlig utslipp fra 

217 biler, eller ca 6 500 

enkelt-fl yturer mellom 

Oslo-Bergen

CO2

KVALITET

TILLAVPRIS

STØRST 
PÅ

SYKKEL

BILLIGST 
PÅ

PRIS

RETT OVER BERGEN STORSENTER
Vestre Strømkaien 5008 Bergen

TLF. 55 21 24 90
E-POST: FIRMAPOST@SYKKELSENTERET.NO 

WWW.SYKKELSENTERET.NO
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Bli oljefri.
HAR DU OLJEFYR?

Bytt ut oljefyren eller parafinkaminen din med hjelp 
fra Bergen kommune, BKK og Naturvernforbundet.  
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Spar energi og reduser klimagassutslippene dine med 

hjelp fra Bergen Kommune, BKK, Fjell kommune,  

Hordaland Fylkeskommune og Naturvernforbundet.
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Naturvernkalenderen 2011
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 "Lokalvalget". Har du tips til saker som 

fortjener omtale, send en e-post til naturvest@naturvernforbundet.no.no

Mai
Helgeseminar om ”Biologisk mangfold i skog”
27.05-29.05, Hestevika, Varaldsøy 
Natur & Ungdom, Naturvernforbundet i Kvinnherad og Folgefonnsenteret arrangerer i anledning FNs ”Skogens år”, et helgese-
minar på Varldsøy. Her blir det mange gode foredrag, samt turer i fjellskog og strandskog veiledet av botanikere. Samlingsplas-
sen er konferansesenteret i Hestvika, Skjelnesodden. Påmelding til Dagny Fuglø på tlf: 41693576 eller e-post: dag-fugl@online.
no

Juni
Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
06.06 kl. 18:00, Det Grønne Loftet, Bryggen i Bergen

Samlinger om vann og vanndirektivet
08.06-09.06, Rica Saga Hotel, Haugesund
FRIFO, SRN og SABIMA har gått sammen i en satsing for større medvirking i forvaltningen av våre vann. I vår vil det bli holdt fire sam-

linger, med fokus på hva du kan gjøre for å sikre at vann og vassdrag rundt deg blir godt ivaretatt. Program, påmeldingsskjema og all 
annen informasjon om samlingene ligger eller vil legges ut her: sabima.no/vannsamlinger
Påmeldingsfrist 25. mai

August
Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland 
15.08 kl. 18:00, Det Grønne Loftet, Bryggen i Bergen

Landsmøte i Norges Naturvernforbund 2011
26.08-28.08, Scandic hotell, Hamar
Naturvernforbundet avholder sitt landsmøte på Hamar. Her vil det blant annet bli valgt nytt sentralstyre og landsstyre, og utarbeidet 
arbeidsprogram for 2011.Påmelding skjer på www.deltager.no/lansdsmote2011. Har du praktiske spørsmål ta kontakt Signe Lind-
bråten på sl@naturvernforbundet.no eller 93222335

September
Styremøte i Naturvernforbundet Hordaland
12.09 kl. 18:00, Det Grønne Loftet, Bryggen i Bergen


