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LEDER

Politikerne i Hordaland fylkesting har 
gjort et enstemmig vedtak som får 
store følger: Snart forsvinner 90% av 
klimagassutslippene fra fergene. Det 
er fordi politikerne ikke var redde for å 
stille krav til transportselskapene. 
 Vi i Naturvernforbundet Hordaland 
ble så begeistret at vi vekket en nedlagt 
ærespris til live igjen, og ga hele 
fylkestinget vår miljøpris for 2017. Vel 
fortjent! 
 Jeg synes likevel det er trist at det 
skal være oppsiktsvekkende at politikere 
holder sine løfter om klimakutt. Vi i 
Naturvernforbundet lover å rope enda 
sterkere ut mot politikere og bedrifter 
som ikke tar ansvar for fellesskapet, som 
mishandler naturen. Det skal bli mer 
protest fra oss fremover, ikke mindre. 
 Naturvernforbundet er både 
prisutdeling, protest og praktisk arbeid. 
Nå er vi ute på strendene, sammen med 
folk fra tretti andre organisasjoner; 
redningsselskap, dykkerklubber, 
båtforbund, fuglekikkere og mange 
flere. Vi plukker og rydder. Og roper 
ut: Plasten må vekk! Fra strendene, fra 
havet. Fra vassdrag, åker og mark. Vårt 

eget prosjektet Plastjakten Hordaland 
har vår tidligere leder og monstermast-
aksjonisten Synnøve Kvamme i spissen. 
Her gjør vi vårt for å hindre at det skal 
bli mer plast enn fisk i havet.
 Rikspolitikerne bør lære av 
politikerne i Hordaland fylkesting: Noen 
ganger skal man bare skjære gjennom. 
Vi har ingen tid å miste. Plast-marerittet 
må stanses. Vi kan starte med å forby 
bygging av nye kunstgressbaner og 
engangsbestikk i plast. Innføre høy 
pant på all slags plastflasker. Og, siden 
den største enkeltkilden til mikroplast-
forurensing er slitasje fra bildekk, har vi 
nok en grunn til å skrinlegge veiplaner 
som øker biltrafikken. Jo mindre 
bilkjøring, jo mindre mikroplast til havet! 
Derfor: Avlys de nye motorveiene. Dropp 
norgeshistoriens største naturinngrep - 
fergeløs E39. La Bjørnafjorden lyse - uten 
monsterbro! Så lover vi å stille med en 
pris som sier pang.

Gabriel Fliflet
Nyvalgt leder i Naturvernforbundet.

Vi priser. Vi protesterer. 
Og samler plast på 
strendene.

TEKST GABRIEL FLIFLET

Foto: Hans Jørgen Brun

Noen ganger skal man bare skjære 
gjennom. Vi har ingen tid å miste. 
Plast-marerittet må stanses. 
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KORTNYTT

– Vi skal fortsette å vise vei i norsk 
miljøpolitikk, sa leder Silje Ask Lundberg 
da Naturvernforbundet åpnet sitt 
landsmøte i Stavanger 20. april i år.
 – Naturvernforbundet er selve 
beviset på at miljøengasjement ikke 
er noe Grünerløkka-fenomen. Vi har 
over 60 lokallag som er basert utenfor 
de store byene. Og vi er ikke alene. I 
meningsmåling etter meningsmåling 
ser vi at folk ønsker å ta vare på unik 
og verdifull natur. Folket støtter ikke 
gruvedumping i fjordene våre. Flertallet 
i folket, også bygdefolket, ønsker å 
ha ulv i Norge. Folk ønsker å ta mer 
miljø- og klimavennlige valg. Så når vi 
fremstilles som ensomme miljøsvaler 
i norske bygder, er det fordi noen har 
interesse av å fremstille det slik. Det er 
å undervurdere miljøbevegelsen og det 
er å undervurdere folk flest, sa leder 
Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet 
under åpningen av landsmøtet ved 
naturperlen Mosvatnet i Stavanger .
 – Klimaendringene og tapet 
av naturmangfold er de to største 
miljøproblemene verden står overfor. I 
dag er det arealtap som er den største 
trusselen mot naturmangfoldet – men 

- Miljøengasjement er ikke noe storbyfenomen

 Naturvernforbundet har hatt 
en sterk økning i medlemstallet de 
siste årene, og har nå over 24.000 
medlemmer.

dersom vi ikke løser klimaproblemet, vil 
1/3 av verdens arter kunne forsvinne. 
Derfor er det desto viktigere at vi ser 
disse utfordringene i sammenheng, og 
at de ikke settes opp mot hverandre. 
For hver eneste gang noen gjør det – så 
taper både klima og natur, sa Lundberg i 
sin tale.

Foto: Naturvernforbundet

PLASTSAMARBEID. 28. januar 2017 døde en gåsenebbhval utenfor Sotra 
med magen full av plast. «Plasthvalen» døde ikke forgjeves, men inspirerte 
til handling og mer enn 25 organisasjoner gikk sammen for å arbeide mot 
marin forsøpling i gruppen The Plastic Whale Heritage. Vi er stolte av å være 
en del av dette samarbeidet! Vårt første felles prosjekt var å gjennomføre 
en opprydningsaksjon og konferanse 25. -26. april. Konferansen ble filmet 
og er tilgjengelig på Facebook: Del 1: bit.ly/2I2uyNg  Del 2: bit.ly/2HssFw9 
Fotografiet over viser deler av plasten som forskerne fant i magen på hvalen. 
Den er utstilt på Universitetsmuseet i Bergen. Foto Mona Maria Løberg
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Per-Erik Schulze 
etterlyser plastvett
Plast er lett å forme, kan resirkuleres og har lang levetid. Plastforsøpling i 
naturen er imidlertid noe skikkelig griseri. 

Mye av plasten havner i havet, hoper seg 
opp på strender, forsøpler sjøbunnen 
og ender opp i sjødyr. Hver dag driver 
plastavfall i land på en strand nær deg. 
Men hvor kommer det fra? Er det lokal 
forsøpling eller kommer det langveisfra? 
Og er det enkelte bransjer som forsøpler 
norskekysten spesielt mye?
 Slike spørsmål var en av 
grunnene til at marinbiologen Per-Erik 
Schulze, Naturvernforbundets marine 

TEKST ØYVIND STRØMMEN

fagrådgiver, i starten av 2016 startet 
opp Facebookgruppa «2-minutters 
strandrydding Norge – se hva jeg fant!». 
Gruppa har i dag over 2.000 medlemmer, 
stor aktivitet og har blitt et viktig 
nettforum for kildesporing av marin 
forsøpling i Norge. 
 – Gruppas formål er deling 
av strandsøppelbilder, slik at vi får 
kategorisert plastfunn og bygget opp et 
felleskartotek, sier Schulze, som forteller 
at gruppa i dag har temaalbum på ulike 
forsøplingskilder, og at den inneholder 
over 1300 bilder.
 – Samtidig plukker gruppas 
medlemmer plastsøppel de finner på 
avveie i naturen hver eneste dag, og det 
diskuteres løsninger, legger til.

Plasthvalen 
Det har nå gått omtrent et år siden en 
gåsnebbhval, døpt Jarle Kval, strandet 
på Sotra. Hvalen viste seg å ha 30 
plastposer i magen, og ble et symbol 
på den uholdbare forsøplingen av 
verdenshavene, og kime til en egen 
utstilling om plastforsøpling på 
Universitetsmuseet i Bergen.
 Plastproblemet har også i 
økende grad kommet på agendaen 
internasjonalt. Både FN og en rekke 
enkeltland, blant dem Norge, lanserer 
nå tiltaksplaner mot plastforsøpling. - 
Vanene våre må endres, sier Schulze. - Vi 
trenger ikke å vente med å gjøre noe, vi 
vet nok. 

PLASTJAKTEN.NO

På plastjakten.no finner du mer 
informasjon om hvordan du kan 
bidra til plastjakt i Hordaland. 
Der ligger det også informasjon 
om hvordan du kan gjennomføre 
en opprydningsaksjon og 
pekere til både Hold Norge 
Rents refusjonsordning og til 
facebookgruppen «2-minutters 
strandrydding».

Per-Erik Schulze, som er fagrådgiver 
for Naturvernforbundet, ble 
tidligere i år tildelt miljøprisen 
Gullklypen for sitt arbeid mot 
marin forsøpling. Foto: Jo Straube / 
Naturvernforbundet. 

PLASTVETTREGLER
Her er Per-Eriks plastvettregler:

- Etterlat aldri plast i naturen når 
du er på tur.
- Vær ikke redd for å rydde opp 
plastavfall etter andre.
- Bli med på strandrydding, se 
f.eks. www.kystlotteriet.no, eller 
Facebook-gruppa «2-minutters 
strandrydding Norge».
- Meld fra om forsøpling 
til kommunen eller www.
holdnorgerent.no/ryddeportalen.
- Pass på at det er gode rutiner på 
jobben for å unngå plastforsøpling.
- Unngå å oppbevare løse 
plastgjenstander i flom- eller 
høyvannutsatte områder
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Hent gratis strandryddesekker på en av våre 

gjenvinningsstasjoner eller på BIRs hovedkontor 

på Minde og gjør en innsats for miljøet!
 

Fulle sekker leveres gratis til alle BIR sine gjenvinnings- 
stasjoner. Etter avtale tar BIR også imot strandryddesekker  
på bossbiler i rute. Send en epost til bir@bir.no eller ring vårt 
kundesenter på tlf. 55 27 77 00 for å avtale henting av sekker. 

Bli med og 
rydd en strand!
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TEKST INGRID VAKSVIK

Jordvern må løna seg
Klimaendringane kjem til å skapa problem for matproduksjonen. Skal 
Noreg vera rusta, må me ta vare på vår eiga matjord.

Klimaendringar, reduksjon i biomangfald, 
auka befolkningsvekst og nedbygging 
av matjord. Dette truar verdas 
matsikkerheit, dramatisk. Det er naudsynt 
å ha eit langsiktig perspektiv. Mange 
land har allereie store problem med 
matproduksjon grunna klimaendringar. 
Derfor vert produksjon av mat i 
nordområda, særs viktig og verdifullt 
i åra som kjem. Skal Noreg være godt 
rusta til ein eventuell matmangel hos 
våre eksportørar, bør vi være mest 
mogleg sjølforsynte. Tek vi vare på jorda 
vår her heime, får vi også trygg og lokal 
mat – laga med omtanke for både dyr, 
miljø og menneske. 
 Matjord er grunnlaget for den 
moderne sivilisasjonen og hovudkjelda 
til mat for menneske og husdyr. 
Men, jorda blir gradvis utarma av 
det tunge industrielle landbruket og 
klimaendringane gjer den mindre 
fruktbar. Globalt har vi mista 40 
prosent av matjorda på 40 år. Vi 
treng ei omlegging av landbruket på 
sikt, frå tunge fossildrivne maskinar, 
sprøytemiddel og kunstgjødsel. Dyrka 
jord og dyrkbar jord er ikkje-fornybare 
ressursar og bør handsamast deretter. 
 Bøndene er også ein sjeldan ressurs, 
med uvurderlig kunnskap og evne til å 
produsere fantastiske verdiar som heile 
samfunnet nyttar godt av. Forfedrane 
våre har slite for dette i generasjonar. 
Dei investerte i framtida – lukkeleg 

uvitande om at fleirfoldige livsverk no er 
i ferd med å ruinerast, i stor skala. 

Viktig å ta vare på det som er igjen

Vi har allereie mista enorme mengder 
matjord i Noreg sidan etterkrigstida. Å 
byggje opp god matjord er ein tung og 
møysommeleg jobb, som tek fleire titals 
år. Dessutan er berre 3 % av det totale 
arealet i Noreg er dyrka mark, derfor 
er det viktig å bevare det lille som er 
igjen. For å ta vare på alle overflater 
som brukast i matproduksjon, treng vi 
både store og små gardsbruk. Områda 
omkring bør også vernast, då desse gir 
skugge, ly og bustad for nyttedyr som 
piggsvin samt pollinatorar og rovinsekt. 
Desse er med på å stabilisere miljø og 
produksjonstilhøve kring åkeren. 
 Hvis vi skal lukkast med å ivareta 
matproduksjonen i Noreg, må dei 
som tek avgjerder om jordvern være 
kompetente til det. Stat, fylke, kommune, 
plan- og bygningsetat må jobbe tettare 
saman med primærprodusenten, 
forbrukaren og næringslivet. Kunnskap 
om matproduksjon og handtering av mat, 
må få større fokus både i barnehage, 
skule og på arbeidplassen. Landbruket og 
kulturlandskapet som det har skapt, er 
ein del av vår identitet, vårt varemerke, 
vårt levebrød – og bidrar til vår allmenne 
trivsel. Auka kunnskap om desse 
verdiane er essensielt for god skjøtsel av 
jorda samt handtering av maten som vert 
produsert. 

Skjerp lovverket!

Om varig vern av norsk matjord ikkje vert 
realisert med det første, må lovverket 
skjerpast og det må leggjast langt større 
vekt på alternative areal for utbygging 
av bustader og naudsynt infrastruktur. 
Ein plass må grensa gå. Vi skal tross 
alt leve av matjorda i uoverskodeleg 

framtid, og det er ingen garanti for 
at andre land kan forsyne oss med 
mat i ein krisesituasjon. Vi kan ikkje 
tillate øydelegging av meir matjord, 
for kortsiktig profitt, dårleg politikk og 
mangel på god arealplanlegging. Vi 
har nok uproduktivt areal å ta av, men 
slik systemet er no er det billegare for 
utbyggar å ta av matjord enn andre areal. 
Dette er skammeleg og uakseptabelt, og 
det bør difor innførast ordningar som 
gjer det ulønsamt og/ eller ulovleg å ta 
i bruk dyrka jord til utbygging. Flytting, 
omdisponering og nydyrking av matjord 
er ei falsk løysning. Det vil berre forskyve 
og forverre problemet med ukontrollert 
byvekst. Ein risikerer at jorda som blir 
flytta får langt dårlegare kvalitet og 
nydyrka jord kan ikkje kompensere 
for ytterlegare nedbygging. Dessutan 
manglar det tilstrekkeleg skjøtsel ved 
omdisponering av overskotsmassar. 

Fortetting er viktig

Ein berekraftig by er ein tett by - med 
kort veg til naturområder, jobb, butikk, 
helsetjenester, barnehage, skule og 
kollektivtransport. Ein bør fortette i 
forstadane og elles i distriktet, slik at 
byveksten vert redusert. Den beste 
matjorda ligg rundt dei største byane, 
dermed er fortetting og alternative 
løysingar kritisk for å bevare denne 
jorda. Vi kan ikkje ha uendeleg vekst, 
vår tørst etter meir har drive forbruket 
vårt ut av kontroll – og dermed også 
vårt klima, og planeten vi lev på. Det kan 
ikkje halde fram slik. Vern av matjord 
er eit samfunnsansvar. Nøkkelen til eit 
berekraftig og framtidsretta landbruk, er 
varig vern av all matjord.

Ingrid Vaksvik er medlem av 
Naturvernforbundet.

Tek vi vare på 
jorda vår her 
heime, får vi 
også trygg og 
lokal mat.
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Naturlig onsdag om jordvern
Bydelsplanen for Ytrebygda var utgangspunktet då jordvern vart sett på 
agendaen under Naturlig onsdag-arrangementet i februar.

Bakgrunnen for den naturlige onsdagen 
i februar var at utbygginga i samband 
med fortettinga rundt Bybanen og ved 
flyplassen har gått hardt ut over dei 
grøne lungene og den dyrka jorda i 
Fana og Ytrebygda, og bydelsplanen 
for Ytrebygda (BLÅE-planen) medførte 
nedbygging av over 1.000 dekar dyrka og 
dyrkbar jord på Birkeland, Liland, Ådland 
og Espeland, og halvparten av dette på 
Liland. I staden for landbruksproduksjon 
skal det koma bilfirma og annan 
plasskrevande industri som må flytta frå 
Mindemyra. 

 Dette meiner Naturvernforbundet 
og Bondelaget er heilt feil bruk av 
areal, og vi sende difor ein klage før 
jul til Kommunaldepartementet om å 
overprøva vedtaket i bystyret. 
 I skrivande stund er Bergen 
kommune i dialog med Fylkesmannen 
om å halda unna ein del av det aktuelle 
området på Liland til landbruk også 
i framtida. Men sidan jordvern er ei 
stadig meir aktuell problemstilling, 
bestemte naturmangfaldgruppa i 
Naturvernforbundet i Hordaland seg 
for å arrangera ein Naturlig onsdag 7. 

februar med innleiarar frå begge sider av 
debatten. 

Ein knapp ressurs

Arrangementet var på Amalies Hage på 
Biblioteket, og var svært vellukka med 
nær 50 tilhøyrarar. Synnøve Kvamme var 
ordstyrar, og som innleiarar stilte leiar 
Ketil Mehl i Hordaland Bondelag, Erik 
Joner frå Norsk Institutt for Bioøkonomi, 
bystyremedlem for Ap, Rasmus Haugen 
Sandvik og Ørjan Sælensminde frå 
Forum for natur og friluftsliv (FNF)-
Hordaland. 

TEKST ODDVAR SKRE

Foto: Haanala 76 (CC0 1.0).
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 Ketil Mehl understreka at dyrka 
jord er ein knapp ressurs her i landet, 
og utgjer berre 3.3% av totalarealet. 
I tillegg til å produsera mat har den 
dyrka jorda ein viktig funksjon ved 
å binda vatn og karbon. Jorda rundt 
dei store byane har ein særleg viktig 
funksjon ved å produsera kortreist mat. 
Dessutan er det opne kulturlandskapet 
viktig for turismen. Ute i distrikta 
går mykje landbruksareal tapt ved at 
landet gror til med skog, men rundt 
byane skjer det ved nedbygging og 
omdisponering av LNF-område til 
vegar og bolig- og industriareal. Dei 
siste åra har nedbygginga vore så høg 
som 6-8.000 dekar pr år. I 2015 vedtok 
derfor Stortinget ei øvre grense på 4.000 
daa/år for omdisponering frå LNF til 
industriareal. Det arealet som går tapt 
ved BLÅE-planen, er altså ein fjerdedel 
av heile det nasjonale arealet som kan 
omdisponerast pr år. Mehl konkluderte 
med at det må ei mykje strengare 
og meir lagsiktig arealdisponering i 
framtida, med meir vekt på jordvern.
Nedbygging fører til varig tap
 Forskar Erik Joner frå NIBIO 
framheva at jord som går ut av 
produksjon ved at det gror igjen med 
skog eller blir teken til golfbanar, kan 
dyrkast opp att og koma i produksjon, 
medan den som blir nedbygd, går 
tapt for alltid. Han understreka sterkt 
jorda sin rolle som karbonbindar. Jord 
inneheld som regel i volum om lag 
48% mineraljord, 25% luft, 25% vatn og 
2% humus. Det totale karboninnhaldet 
i dyrka jord i Norge er 10 Mt (=10 
mill tonn) karbon, og dei viktigaste 
årsakene til tap av karbon, er oppdyrking 
av våtmarksområde med drenering 
og gjødsling (1.8 Mt/år), erosjon og 
jordbearbeiding. På andre sida kan 
karboninnhaldet aukast ved tilførsel av 
planterestar og organisk avfall, og ved 
plantedyrking. Kjøttproduksjon medfører 

derimot eit visst utslepp av klimagassen 
metan, som går over til karbondioksyd 
etter kort tid.
 Joner understreka at i ein slik sårbar 
situasjon som no, er det viktig å ikkje 
byggja ned dyrka jord, for å kunna sleppa 
å dyrka det opp att. Flytting av matjord 
ved nedbygging er ikkje noko godt 
alternativ.
 Både Rasmus H. Sandvik, som 
sit i Komite for byutvikling for AP, og 
FNF-koordinator Ørjan Sælensminde 
kommenterte den aktuelle BLÅE-
planen. Sandvik forsvarte vedtaket ved 
å påpeika at planarbeidet starta alt i 
2010 under det førre Høgre-byrådet, 
og i at den nye kommuneplanen var 
tilsaman 7.134 dekar perifert byggeland 
blitt omdisponert til LNF-område av 
det noverande byrådet, blant anna på 
Dyngeland og i Vårheia (Arna). Byrådet 
har og laga temakart over blågrøne 
strukturar. Når det gjeld Liland og 
Fylkesmannen sin rolle i BLÅE-planen 
så blei det levert ei generell innseiing 
om jordvern i januar 2015, men 
spesifiseringa kom 4. mars, like etter 
uttalefristen. Fylkesmannen hadde 
altså «sove i timen», slik at det blei 
vanskelegare å stoppa vedtaket. Sandvik 
meinte at det berre var 250 daa dyrka 
jord på Liland, men i debatten etterpå 
blei det opplyst at så seint som i 1979 
var det dyrka arealet over 500 dekar, 
men at halvparten av det var grodd til 
med skog og myr, fordi tre av dei fem 
bruka på Liland var blitt nedlagt. 

For låg takst presser bønder til sal

Erik Joner påpeika at taksten på 
jordbruksareal var altfor låg i forhold 
til byggetakst, noko som gjer at 
utbyggarane kan pressa bøndene til 
å selja for å unngå ekspropriasjon, 
dette er framleis eit stort problem. 
Han kritiserte AP-byrådet for å ha 
bunde seg for sterkt til førre byråd, 

men håpte at noko av fadesen kunne 
rettast opp att ved arbeidet med den 
nye kommuneplanen (KPA 2018-30). 
Sandvik påpeika at matjorda ville bli 
samla opp og flytta til andre områder 
for matproduksjon, men blei møtt med 
motspørsmålet om kvifor ikkje byrådet 
kunne ha funne uproduktive område der 
bilforretningane kunne få plass, i staden 
for å ta den beste jorda i Bergen. Fleire 
tilhøyrarar reagerte på Sandvik sin bruk 
av argumentet om «forutsigbarhet» 
for bilforhandlarane – har ikkje også 
bøndene krav på det? 
 Det blei også stilt meir 
grunnleggjandee spørsmål om det er 
ønskeleg med vidare vekst i forbruket 
og bilbruken, når alle snakkar om 
korleis ein skal nå togradersmålet. 
Naturvernforbundet Hordaland vil ta 
alt som kom fram i jordverndebatten 
med seg i arbeidet med Visjon 2030 
Hordaland, som skal presenterast for 
politikarane i kommunevalkampen 2019.

Oddvar Skre er æresmedlem i 
Naturvernforbundet i Hordaland.

Dei siste åra har nedbygginga vore 
så høg som 6-8.000 dekar pr år. 

SE MØTET PÅ NETT
 

På YouTube-kanalen vår ligger 
møtet «Må matjorda ofrast for 
byutviklinga?». Se den og andre 
videoer på: https://youtu.be/
yH5zcWfVk4Q
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for at du rydder i ditt nærmiljø! 

Det hjelper!

    
    

     
     

      
      

 
    

    
     

     
      

       
   Plasten f nner du i                                                                                                                                                  

   
   
   

   
   

   
    

    
    

    
   

TAKK



NaturVest 1/2018         11

f

    
     

       
             veikanten                  sko

g
en

                langs stranda                                                 i sjøen                      



12         NaturVest 1/2018

Ifølge Friends of the Earth Europe vil 
37% av all mat som blir solgt i Europa 
bli pakket inn i plast - det mest 
brukte emballasjematerialet i dagens 
samfunn. I dag hevdes det gjerne 
at plastemballasje fører til mindre 
matsvinn. 
 I denne artikkelen vil jeg se 
nærmere på to rapporter på området. 
Den ene er utgitt av Institute for 
European Environmental Policy, og har 
tittelen «Unwrapped: how to throwaway 
plastic is failing to solve Europe’s food 
waste problem (and what we need to do 
instead)». Den andre rapporten kommer 
fra Østfoldforskning og ForMat, og heter 
«ForMat-prosjektet – Forebygging av 
matsvinn». 

Plastemballasje vokser i takt med 

matavfallet

Ifølge rapporten fra Institute for 
European Environmental Policy (IEEP) 
er det estimert at Europa innen 2020 vil 
konsumere mer enn 900 milliarder mat- 
og drikkevarer pakket i plastemballasje. 
 Matavfall representerer en stor 
skyggeside i dagens økonomi. De 
assosierte kostnadene for matavfall i 
Europa ble i 2015 beregnet til å være ca. 
143 milliarder euro, noe som tilsvarer 
omtrent 1,4 billioner norske kroner, 
mer enn hele utgiftssiden på det norske 
statsbudsjettet for 2018. 
 Plastemballasjeavfall er et annet 
symptom på ineffektivitet i matkjedene. 
Volumet av emballasje har vokst i takt 
med økt matavfall, og dette utfordrer 

vårt potensial for å bidra til å redusere 
matavfallet.
 Plastemballasje blir ofte brukt 
og lansert som et middel for å 
unngå økt matsvinn, men ser man 
helhetlig på problemet er det ikke en 
bærekraftig løsning. Veksten i bruk av 
plastemballasje har vokst i takt med den 
økende mengden matavfall. Europas 
etterspørsel etter plast øker med ca. 
49 millioner tonn hvert år, hvorav 40% 
av plasten blir brukt til emballering. 
I gjennomsnitt kaster europeere 
mer enn 30 kg plastemballasje per 
person hvert år, og mindre enn 30% 
av emballasjen blir resirkulert. Dette 
medfører at plastemballasje forblir svært 
problematisk for både avfallshåndtering 
og miljøet vårt.

Vi må få større kunnskap om emballering 

av mat og drikke

IEEP konkluderer med at Europa har en 
mulighet til å lede vei ved å forbedre vår 
tilnærming til produksjon, levering og 
forbruk av mat og matvareemballasje. 
Da plast har en stor rolle i samfunnet 
kreves det en større i kunnskap på dette 
feltet. Rapporten understreker behovet 
for å undersøke plastemballasjens 

begrensninger, behovet for å redusere 
mengden matavfall og hvordan 
man generelt kan få til en bedring i 
avfallshåndteringen. Rapportforfatterne 
etterlyser et matsystem som verdsetter 
matprodusentene, og som gjør det mulig 
å fremme regional utvikling og å sørge 
for at redusert forbruk, økt gjenbruk og 
økt resirkulering blir regelen, også for 
emballasje.

Matsvinn er mer resussurssløsende enn 

plastemballasje

I rapporten til matprosjektet ForMat 
viser Aina Stensgård til at hver 
nordmann årlig kaster ca. 42,1 kg mat 
som kunne vært spist. Produksjonen av 
dette matavfallet tilsvarer ca. 112 kg 
CO2-ekvivalenter. I følge beregninger 
Grønn Punkt Norge har gjort vil en 
gjennomsnittlig nordmann kjøpe 
omtrent 18 kg plastemballasje per 
år, noe som tilsvarer ca. 42 kg CO2-
ekvivalenter.
 «Kasting av mat er nesten alltid 
mer ressurssløsende enn bruk og kast 
av plastemballasje, særlig dersom 
du kildesorterer plasten», sier Aina 
Stensgård, forsker ved Østfoldforskning, i 
et intervju med ANB.

Fører plastemballasje til 
mindre matavfall?

Som problemer må matsvinn og plastavfall fra emballasje sees i 
sammenheng, og ikke bare hver for seg.

TEKST ELISE KOBRO DRANGEVÅG

Veksten i bruk av plastemballasje 
har vokst i takt med den økende 
mengden matavfall. 
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 Østfoldforskning publiserte i 2016 
en rapport hvor det fremkommer at 
plastemballasjen bare står for 1-20% 
av klimagassutslippene til en emballert 
matvare. Jaana Røine, administrerende 
direktør i Grønn Punkt Norge forteller 
at emballasje spiller en viktig rolle i 
kampen mot matsvinn, da den sørger for 
at matvaren får lengre holdbarhetstid og 
beskytter mot støtskader. 
 I tillegg kan plastemballasjen 
gjenvinnes flere ganger. Et godt 
eksempel på dette er brokkoli og 
blomkål. Disse grønnsakene bevarer 
ferskheten lengre dersom de er pakket 
inn i plast, fordi de raskt blir relativt 
slappe når de eksponeres for oksygen. 
Plastemballasjen som resirkuleres vil 
kunne brukes til ny plastemballasje eller 
til andre ting som er laget av plast.
 «Materialene i plastemballasjen kan 
gjenvinnes mange ganger. Derfor er det 
bra at folk flest er flinke til å kildesortere 
emballasjen sin. Gjenvunnet plast brukes 
i alt fra snøskuffer og blomsterpotter til 
kontorstoler og bildeler», forteller Røine 
til Rana blad.

Peker i ulik retning

Østfoldforskning konkluderer med at 
matavfall generelt sett er et større 
problem enn plastavfall, da det er 
et høyere CO2-utslipp ved matavfall 
enn det er ved å produsere plast. 
Konklusjonen til Østfoldforskning 
er basert på forskjellen mellom 
henholdsvis CO2-ekvivalentene til 
matavfall og CO2-ekvivalentene til 

plastemballasje, og det faktum at 
Norge har en relativt høy grad av 
plastresirkulering. 
 Institute for European 
Environmental Policy konkluderer 
derimot med at bruk av plastemballasje 
ikke vil redusere matsvinn, men 
heller føre til mer. Konklusjonen til 
IEEP er trukket på bakgrunn av flere 
faktorer, som for eksempel at bruk av 
plastemballasje og matavfall har økt i 
samme tempo. I tillegg betoner de at 
mindre enn 30% av plastemballasjen 
i Europa blir resirkulert, og at plast 
er skadelig for miljøet vårt. I IEEP sin 
rapport blir ikke forskjellen mellom 
CO2-utslippene i plastemballasje og 
matavfall belyst som noe problem.
 En av de store fordelene med 
plastemballasje er at matvaren ofte 
holder seg lengre fersk med emballasje, 
enn uten emballasje. Når flere varer 
er emballert sammen, og en av disse 
varene blir dårlig, vil hele pakken med 
matvarene bli kastet. Et godt eksempel 
på dette er epler. 
 I rapporten til Østfoldforskning 
fokuseres det på CO2-utslippene ved 
matsvinn og gjenvinning av plast. 
Det de ikke tar i betraktning er at 
plastemballasjen stadig havner i 
naturen, og at mesteparten av den 
plastemballasjen vi har i dagens 
samfunn ikke er nedbrytbar.

Elise Kobro Drangevåg er studentpraktikant 
hos Naturvernforbundet i Hordaland. 

Foto: PressReleaseFinder, www.flickr.com/pressreleasefinder (CC BY-NC-ND 2.0)
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Gabriel Fliflet og Sivert Straume 
overrakte i mars Naturvernforbundet 
Hordalands miljøpris 2017 til 
Fylkestinget i Hordaland for deres 
satsing på klimavennlig skipsfart.
 – I årtier har norske politikere 
lovet og løyet om å kutte i 
klimagassutslippene. Endelig kommer 
det noen som gjør vei i vellingen, sa 
Gabriel Fliflet under overrekkelsen. 
 – Fylkespolitikerne i Hordaland får 
nå til 90% kutt i klimagassutslippene fra 
fergene, nærmest over natten!
Det var Hordaland fylkestings 
enstemmige vedtak om en satsing på 
miljøvennlig båtteknologi som gjorde 
dem fortjent til Naturvernforbundet 
Hordalands miljøpris for 2017.
 – Det dere har fått til et lysende 
eksempel for alle andre folkevalgte. 
Dere turde å stille krav. Som 
næringslivet innretter seg etter, uten 
større smerter. Tvert i mot! Maritime 
miljøer på Vestlandet blir enda 
dyktigere og utvikler ny teknologi, 
kanskje best i verden, sa Fliflet i sin 
tale til fylkestinget. - I ett smell får vi: 
Rekordkutt i utslipp, ny teknologi, nye 
arbeidsplasser.
Fliflet benyttet også anledningen 
til å advare mot blind 
teknologioptimisme:  
 – Det er en farlig illusjon å tro at vi 
kan komme ut av uføret ved teknologi 
alene. I tillegg til ny teknologi trenger 
vi gamle dyder. Besinnelse. Moderasjon. 
Pliktfølelse. Pliktfølelse overfor nye 

Naturvernforbundet Hordaland ga 
miljøpris til fylkestinget
Fylkespolitikerne i Hordaland satser på klimavennlig skipsfart og 
resultatet er 90% kutt i klimagassutslippene fra fergene.

TEKST SYNNØVE KVAMME

generasjoner og andre arter.
 Han trakk fram elbilen som 
eksempel. Selv om den er mindre 
miljøskadelig enn fossilbilen, er den 
også energikrevende å framstille, tar 
like mye plass og bruker de samme 
bildekkene – som er den klart største 
kilden til mikroplast. 
 – Derfor trenger vi både nyskaping 
og måtehold i forbruk for å løse 
miljøproblemene, sa Fliflet.
 Han oppfordret videre alle 
fylkespolitikerne til å skrinlegge fergeløs 

E39, monsterbroer og motorveier.  
 – Kortreist mat er bra, men 
kortreiste folk er bedre!
 Avslutningsvis minnet Fliflet 
fylkespolitikerne om deres ansvar 
som folkevalgte, og kom med en klar 
oppfordring: 
 – Vær tilbakeholdne med det som 
kan skade. Vær modige der det må 
handles. Dere har scoret ett elegant mål, 
men vi ligger fortsatt langt, langt under i 
kampen. Så ikke gi dere nå!

FOTO MONA MARIA LØBERG



ANNONSE NaturVest 1/2018      15

I uke 3 2018 ble det samlet opp 4 kg flytende plast i 
«Slurpen» - en PortBin som er utplassert ved Torget i 
Vågen, Bergen.

Vi er først ute med egen 
tiltaksplan mot plast- og 
marin forsøpling:

Bergen kommune skal være en aktiv 

pådriver for strandrydding, et hav 

uten plast, mikroplast og miljøgifter!
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Reis miljøvennleg!
Reis kollektivt og bidra til eit bedre miljø. 
Last ned appen «Skyss reise» eller  
gå inn på skyss.no for å planlegge reisa. 

Spar miljøet – reis kollektivt! God tur!

skyss.no

Sirkeløkonomi
Utfordringa rundt klima og miljø handlar om korleis 

vi nyttar naturressursane. Sirkeløkonomi er å ta vare 
på ressursane ved å halde dei i krinslaupet. 

Vi sparer energi, og vi sparer naturen. 

Du er viktig! 
For å lykkast, kan du bidra med: 

•  å hindre at avfall oppstår

•  å bruke om att 

•  å sortere til gjenvinning

Vil du vite meir, eller har du spørsmål, sjå ihm.no  
eller ring IHM på tlf. 56 52 99 00.

På naturen si side

L
o
g
o
li
n
k



16         NaturVest 1/2018



NaturVest 1/2018         17

Miljøagentene i Kringlebotn hadde i 
april årsmøte med «frøplantefabrikk» 
på Bergendal gård. Der plantet de alt 
fra gulrot, agurk og tomat til squash 
(eller «skvåsj», slik en av dem mente 
at navnet på grønnsaken egentlig 
burde skrives på norsk). De plantet 
også solsikker og andre blomstre. Så 
får vi se hvem som får den største 
squashen eller den høyeste solsikken 
i høst!
 Barna i Miljøagentene plukket 

samtidig en hel sekk med søppel, 
for det skal da ikke være søppel på 
«miljøagentenes egen gård». 
 Etterpå grillet Miljøagentene 
svinaktig gode økologiske pølser, 
for man blir jo sultne av å plante 
og av å plukke søppel. Siden det var 
lørdag og årsmøte fikk de også testet 
økologisk sjokolade og godteri, noe 
som var veldig populært. 
 Miljøagentene i Kringlebotn vil 
invitere alle leserne av NaturVest 

med på en daglig ryddedugnad, 
1-2-3, plukk opp! Om alle plukker 
opp litt boss fra sitt nærmiljø – ved 
butikken, jobben, skolen, ballbingen 
osv – så blir det fort mye bedre. 
Det tar omtrent tre sekund. «Ingen 
kan ta alt, men alle kan ta litt», sier 
Miljøagentene. 

Årsmøte på Bergendal gård

TEKST OG FOTO MILJØAGENTENE I KRINGLEBOTN
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IKKE ALLE NYE ARTER ER LIKE VELKOMMEN

Selve grunnlaget for Akvariet i Bergen er dyr som trives - i omgivelser som gir godt livsgrunnlag. I verden 

i dag finnes det mange trusler mot nettopp dette. Det viktigste våpenet vi har mot disse truslene er 

kunnskap. På Akvariet prøver vi å gi små og store lærelyst gjennom utstillinger som “Et hav av søppel” og 

“Ulovlig utsetting av fisk” og ved å delta i bevaringsprogram for Filippinske krokodiller – blant mye annet. 

Velkommen til Akvariet for å lære mer (og selvfølgelig for å ha det gøy).

Langåpent 10-18 torsdag, lørdag og søndag (ellers 10-16)

HAVSKADE
Plastic exterminatore

akvariet.no 

LES MER PÅ
www.grontpunkt.no

RETURKARTONG-LOTTERIET!

LES MER PÅLES MER PÅ
www.grontpunkt.no

Sunnhordland 

Interkommunale 

Miljøverk IKS

Svartasmoget,  

N-5419 Fitjar

Telefon: 53 45 78 50

Telefaks: 53 45 78 60 

E-post: sim@sim.as 

Tenk miljø – brems forbruket!

www.sim.as
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Eventyrlige gammelskoger

√

Som medlem er du med på å sikre småfuglenes naturlige leveområder i:

Bli med å hjelpe småfuglene! 

Send SMS kodeord NATUR til 2377 (200,-) eller fyll ut skjemaet og send!

NaturvernforbundetSvarsending 03620090 OSLO

Rike kulturlandskap
√

Gamle og hule trær 
√
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Ja takk, jeg vil bli medlem i Naturvernforbundet

Medlemskapet koster 200,- det første året. Deretter koster det 390,- per år. 

Du kan også melde inn hele familien på www.naturvernforbundet.no/medlem

kjøttmeis og fuglekasse5.indd   4

Kontakt oss på:   
55 27 70 50

  Vi kan tilby:

•  Rådgivning
•  Henting av papp, plast, 
  næringselektro m.m.
•  utleie av container for 
  privat og næring
•  Skreddersydde løsninger 

I samarbeid med Retura 
hjelper BIR Bedrift din 
virksomhet med å sikre 
sin miljøinnsats. 

Avfallsløsning
med fokus
på miljø
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Hindrer utbrudd av insekter
Spise larver som skader frukt og grøntTrivelig nabo og farge-klatt på fuglebrettet

√

√

√
KJØTTMEIS     

Hver brikke er viktig!

kjøttmeis og fuglekasse5.indd   1

BESTILL VERVEMATERIELL

Du kan bestille brosjyrer, 
klistremerker, plakater ol. 
på naturvernforbundet.no/
vervemateriell 

Mange småfugler sliter fordi vi mennesker tar fra dem 

leveområder. Du kan hjelpe dem ved å bygge fugle-

kasser. Bestill byggesett på www.naturvern-

butikken.no, eller lag kasser med denne oppskriften:

Småfuglene 
trenger din hjelp!

Dette trenger du 
En planke (2 x 15 x 150 cm), hammer, 

sag, målebånd, boremaskin og spiker.

Slik gjør du det
Sag planken opp i seks deler, som vist 

på tegningen nedenfor. Husk å justere 

lengden på bunnen hvis planken har 

en annen tykkelse. Spikre sammen 

veggene og bunnen.

Taket
For at taket skal kunne åpnes borer du 

hull til spikrene før du slår dem inn, 

1
5
 c

m

2 cm

Sidevegg

25 cm

Sidevegg

25 cm

Bakvegg

25 cm

Front

25 cm

Tak

25 cm

P
la

n
k

e 3,2 cm

Spikre delene sammen som vist på denne tegningen.

8/26/2016   12:11:38 PM



B-BLAD
retur: Naturvernforbundet Hordaland

co/ Medlemsregisteret

Naturvernforbundet

Mariboesgt. 8, 0103 OSLO
ETTERSENDES IKKE VED VARIG ADRESSEENDRING, MEN SENDES TILBAKE TIL AVSENDER MED OPPLYSNINGER OM DEN NYE ADRESSEN

Naturvernkalenderen 2018
Oversikt over noen natur- og miljørelaterte arrangement framover. 
Besøk www.naturvernforbundet.no/hordaland for mer informasjon.  

Tips til saker sendes til: 
naturvest@naturvernforbundet.no

Bli en plastjeger! 

Bli frivillig! Lokallagene jobber med natur, 
miljø og klimasaker i sine nærmiljø. 
I Hordaland har vi lokallag på 
Askøy, i Bergen, Kvam, Kvinnherad, 
Nordhordland og på Voss.

Du kan også bidra med din 
kompetanse i NaturVest eller i 
holdningsskapende arbeid.   

Andre aktive grupper: 
• Miljøagentene
• Natur og ungdom 
• Naturvernstudentene

Les om hvordan du kan engasjere 
deg: bit.ly/aktiv-1914

Faggrupper:

• Klima og transportgruppen
• Naturmangfoldsgruppen
• Bygg- og energigruppen 
• Visjonsgruppen

Naturlig onsdag: Vestlandets hemmelige 

regnskoger 

6. JUNI 19-21 BERGEN OFF. BIBLIOTEK

Naturglede Hordaland: Sommerspel på 

Spelhaugen

9. JUNI 11:00-16:00 SPELHAUGEN 

Folkefest med en mengde aktiviteter! 
Bl.a. bygg din egen fuglekasse, service 
av sykler, informasjonsboder om 
kjøkkenhage.

Naturlig onsdag: Plast

5. SEPTEMBER 9-21 STED ANNONSERES

Vassdragstreff i Aurland 

7.-9. SEPTEMBER  
Med fokus på utbyggingsplanar i det 
verna Flåmvassdraget

Naturlig onsdag: rovdyrforvaltningen i 

Norge

3. OKTOBER 9-21 STED ANNONSERES

VÅR OG HØST

Følg oss!

Søk etter Naturvernforbundet 
Hordaland på Facebook, YouTube, 
Instagram. 

Hjelp oss med å finne ut hvilken plast som havner i naturen.

Plukk plast 
I ditt nærområde og 

der du er på tur. Langs 
stranden, i skogen 
eller i veikanten.

Fotografer funnene

Ta et bilde av plasten 
du finner.

Last opp bildene

Besøk  
plastjakten.no. 


