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I mange år har Norge hatt en ledende rolle i 
internasjonalt miljøvern, og særlig i arbeidet 
mot klimaendringer. 

På europeisk plan har Norge vært et fore-
gangsland innen bevaring av marine miljø-
er: Norge var det første landet som innførte 
vernetiltak for kaldtvannskoraller tidlig på 
2000-tallet. 

Med en av verdens lengste kystlinjer og 
en sterk maritim arv, er det ingen tvil om at 
Norge er toneangivende når det gjelder be-
skyttelse av det marine miljøet. Men når det 
gjelder proaktivt, klimarelatert vern langs 
egen kyst, stikker den norske regjeringen av 
fra regningen.

Liste over prioritere tiltak
Ett av foraene der arbeidet med bevaring av 
marine miljøer kan føre til betydelige frem-
skritt, er OSPAR – konvensjonen om vern av 
det marine miljø i Nordøst-Atlanteren. Her 
samarbeider 15 land for å styrke vernet av 
truet marint liv. 

OSPAR bruker en liste over truede og/el-
ler sårbare arter og habitater for å prioritere 
vernetiltak. For øyeblikket omfatter listen 34 
truede arter og 14 habitater som trenger spe-
sielle vernetiltak. 

Det er imidlertid ennå mange som man-
gler på listen, og til tross for satsinger for å 
oppdatere den, er det ikke blitt tilføyd nye 

habitater eller arter siden 2008.
I 2015 oppdaget Verdens naturvernunion 

(IUCN) at nesten 80 prosent av europeiske 
fiskearter som er utrydningstruet i Nordøst-
Atlanteren, ikke var oppført på OSPARs liste.

Vil ha tareskog på listen
I 2015 fremmet Oceana, den internasjonale 
organisasjonen for beskyttelse av livet i ha-
vet, forslag om å føre tareskoger opp på OS-
PARs liste. Tare danner store undervannsko-
ger som gir ly og næring til en rekke arter, 
deriblant fisk, virvelløse dyr og pattedyr. 

Tareskogene går tilbake over hele Europa. 
Det skyldes at de er svært følsomme for kli-
maendringer, forurensning og fiskepress. 
Noen tareskoger er allerede klassifisert som 
truet i Norge, og med stadig varmere hav 
kan tareskogene forsvinne helt fra store om-
råder langs den europeiske kystlinjen. 

Dessverre er Norge hovedmotstanderen 
mot å få tareskogen oppført på OSPARs liste. 

En slik oppføring er viktig fordi det betyr 
at man anerkjenner nedgangen i dette vik-
tige økosystemet. Samtidig åpner det for 
bedre beskyttelse og felles innsats i OSPAR-
landene. 

Skuffet over Norges motstand
Oceana er skuffet over denne motstanden 
mot vitenskapsbasert argumentasjon. 

Det ser ut til å være en politisk motivert av-
gjørelse når tare ikke blir ført opp på OSPARs 
liste, og det er ganske urovekkende for en 
internasjonalt anerkjent klimaforkjemper 
som Norge.

Oceana forventer derfor at Norge tar det 
samme ansvaret hjemme som de maner til i 
utlandet, og oppfordrer Vidar Helgesen, Nor-
ges klima- og miljøminister, til å støtte opp-
føringen av tareskog på OSPARs liste under 
det neste OSPAR-møtet i Berlin, 6.–10. mars.

Den norske regjeringen 
må slutte å gjemme seg 
bak tomme fraser om 
klimaendringer
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Dessverre er Norge hovedmotstanderen mot å få tareskogen oppført på liste over truede og/
eller sårbare arter og habitater, skriver artikkelforfatteren. Foto: Sara JohanneSSen, ntb Scanpix

Kort sagt
Bjerrum Nielsen og 
kjønnslikestilling
Harriet Bjerrum Nielsen har i 
mange år vært en sterk tilhen-
ger av de mest radikale tiltak for 
å fremme absolutt kjønnsba-
lanse ved universitetene. Som i 
Forskerforum nr. 9 2003, da hun 
forsvarte selv det å øremerke en 
hel rekke akademiske stillinger 
bare for kvinner som et nødven-
dig tiltak for at ikke «universi-
tetet fortsetter som bastion for 
hvite middelklassemenn». Det 
handlet nemlig om «å gjøre opp 
en gammel gjeld som universite-
tene har til kvinnene». 

Uten å ta hensyn til hvordan 
skjevhet i kjønnsbalansen på 
høyere akademiske stillinger 
også er en konsekvens av høy 
gjennomsnittsalder og etter-
slep, påsto hun blant annet at 
«kjønnsdiskriminering kan do-
kumenteres på en annen måte 
enn diskriminering knyttet til 
de fleste andre indikatorer som 
nevnes. Kjønn er offentlig regis-
trert og utgjør i denne sammen-
hengen en binaritet som kan gi 
grunnlag for pålitelig statistikk.»

Ifølge Bjerrum Nielsen var 
absolutt kjønnsbalanse vikti-
gere enn bare det å undersøke i 
hvilken grad det faktisk foregår 
diskriminering i akademia på 
grunn av for eksempel etnisitet, 
seksuell orientering eller funk-
sjonsevne, fordi «arbeid for et 
mer kjønnsbalansert universitet 
kan snarere fungere som loko-
motiv for et mer åpent og mang-
foldig universitet.» 

Med tanke på hvordan hun 
nå slåss alt det hun kan mot en-
hver forståelse av underrepre-
sentasjon av gutter og menn i en 
rekke statistikker som grunn for 
kjønnsrelaterte tiltak, er det vel 
sånn nå at hun har endret me-
ning. Bjerrum Nielsen, du går 
vel ikke lenger inn for radikale 
tiltak for å få flere kvinnelige 
professorer og førsteamanuen-
ser? For du er vel ikke bare en 
god gammeldags kjønnssjåvi-
nist som bare støtter tiltak som 
gagner mennesker som er akku-
rat som deg selv?
Dag Øistein Endsjø
professor,
Universitetet i Oslo

Feil i Klimapanelets 
prognoser
I Hans Brennas Innlegg om «Kli-
mamodellenes begrensninger» 
21. februar refererer han til Carl 
I. Hagens utsagn fra IPCCs Synte-
serapport (2014): «For perioden 
fra 1998 til 2012 viser 111 av 114 
tilgjengelige modellsimulerin-
ger av klimaet, en oppvarmings-
trend som er større enn observa-
sjonene». Brenna gjør et poeng 
av at det ikke er så sterke «resul-
tater» som Hagen og andre ser 
ut til å tro.

Dessverre er det nok slik at Kli-
mapanelet har bommet grovt 
med sine globale temperatur-
prognoser, ikke bare i denne rap-
porten, men helt fra de startet 
med å presentere sine progno-
ser i sin første hovedrapport, 
FAR, i 1990. 

I artikkelen «Klimapanelets 
feilaktige estimater» hos geo-
forskning.no har jeg foretatt 
en evaluering av IPCCs lang-
tidsprognoser som de har pre-

sentert i sine hovedrapporter i 
1990, 2001, 2007 og 2013. Det er 
prognoser som går frem til år 
2100. Sammenligninger viser at 
prognosene ligger langt over de 
observerte, globale temperatur-
målingene. Det fremgår også at 
IPCCs langsiktige prognoser er 
blitt redusert for hver ny seksår-
speriode de er laget for. IPCC selv 
har i periode etter periode fra 
1990 innsett at temperaturprog-
nosene har vært for høye. 

IPCCs langtidsprognoser er 
basert på utslippsscenarioer el-
ler prognoser for årlige globale 
utslipp i Gigatonn karbon (C) 
fra produksjon av olje, gass, kull 
og sement. Ved å sammenligne 
utslippsprognosene som IPCC 
lagde i år 2000 med de reelle 
målte utslippene, konstateres 
det at IPCC i sine scenarier har 
forutsatt for høye utslipp. Dette 
er også en av forklaringene på 
hvorfor prognosene feiler.

I den norske debatten er disku-
sjon av usikkerheten i progno-
sene nesten fraværende. Det er 
verdt å merke seg at Klimapa-
nelet, selv, i Technical Summary 
TS. 6.1-4 i sin siste hovedrapport, 
lister opp en lang rekke punk-
ter som de kaller nøkkelusikker-
heter. Det er bekymringsfullt at 
politikere og andre ser ut til å 
ha full tiltro til IPCCs klimaprog-
noser.
Kjell Stordahl
Dr. Philos. 

Bevar Gimle kino!
Aftenposten skriver den 27. fe-
bruar om Gimle kino der de nye 
eierne av gården vil nedlegge ki-
nodriften og heller satse på un-
derholdning og bespisning. Selv 
om Gimle kino utvilsomt har 
store arkitektoniske kvaliteter, 
er de nye eierne helt uenig med 
byantikvar Janne Wilberg i det. 

Her kan ikke byantikvar Janne 
Wilberg fire en tomme, men bør 
gå inn for å frede Gimle kino. 
Oslo kommune har gjennom 
årenes løp vært altfor lite flinke 
og ansvarsbevisste når det gjel-
der å kreve at man pusser opp 
verneverdige bygninger pietets-
fullt til moderne bruk. Det er 
blitt for mye aksept for riving og 
moderne oppussing der histori-
en blir utslettet. Oslo kommune 
og dets innbyggere har ikke råd 
til å miste mer av sin arkitekto-
niske historie. Det finnes derfor 
kun en løsning på striden mel-
lom byantikvaren og eierne av 
gården, og det er at Gimle kino 
blir totalfredet.
Thor Krefting Nissen
Oslo

Vi behandler 
mennesker
Joacim Lund raljerer 28. febru-
ar over oss som er positive til 
lokalsykehus. Som sannhetsvit-
ner bruker han teknologer og en 
økonom. Ikke noe galt sagt om 
disse, men de gir neppe en full-
god innsikt i de spørsmål Lund 
vil belyse. 

Følgende bør tilføyes:

 ● Ja, sjeldne tilstander skal be-
handles av store sykehus, men for 
vanlige tilstander og skader yter 
mindre sykehus bedre kvalitet, 
forutsatt at de har stabile drifts-
vilkår og basale akuttfunksjoner.
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Andreas Slettholm har helt rett i at det 
er en politisk beslutning hvorvidt det 
skal bygges en tredje rullebane på Nor-
ges hovedflyplass, som han påpeker i en 
kommentarartikkel i Aftenposten fredag 
3. mars. Men i og med at det er en sentral 
del av Avinors samfunnsoppdrag å sørge 
for at det til enhver tid er tilstrekkelig ka-
pasitet på flyplassene til å håndtere den 
flytrafikken samfunnet har behov for, 
må vi gi våre beste faglige råd. Det er vik-
tig å merke seg at det ikke er for Avinor 
vi gjør dette, men for samfunnet.

Med den trafikkutviklingen som for-
ventes, vil det sannsynligvis være behov 
for en tredje rullebane på Oslo lufthavn, 
Gardermoen i 2030. Alternativet vil være 
kø, trengsel, avvist trafikk og høyere pri-
ser. Hvis vi skal rekke å få rullebanen 
ferdig i tide til 2030, er det nødvendig å 
starte det forberedende planleggings-
arbeidet så snart som mulig. Endelig 
beslutning om bygging vil eventuelt bli 
tatt på et senere tidspunkt, av Samferd-
selsdepartementet som eier og konsern-
styret, når man ser om trafikkøkningen 
har slått til som forventet.

Andre lufthavner er klare til å ta over
Begrenset kapasitet på Oslo lufthavn vil 
føre til at trafikken ledes over til andre 
flyplasser og gi økt «lekkasje» til blant 
annet Stockholm, København og Amster-
dam, samt noe overføring til bil og tog. 
Dette fører til mer kompliserte og lengre 

reiser via knutepunkter i andre land, og 
vil særlig bli negativt for Distrikts-Norge. 
Store deler av landet er i dag avhengig av 
Oslo lufthavn for å komme ut i verden. 

Oslo lufthavn leder på klima
Avinor er fullt klar over de klima- og mil-
jøutfordringene luftfarten represente-
rer, og vi har en offensiv strategi for å iva-
reta vårt samfunnsansvar også på dette 
området. Oslo lufthavn Gardermoen var 
den første store flyplassen i verden som 
kunne tilby bærekraftig biodrivstoff til 
alle flyselskap.

Det er et mål at innfasing av biodriv-
stoff i betydelig grad skal bidra til at 
luftfartens klimagassutslipp flater ut og 
deretter reduseres. Beregninger viser at 
innblanding av jet biodrivstoff vil sørge 
for at CO₂- utslippene ligger omtrent på 
2014-nivå i 2030, også med tredje rulleba-
ne. I tillegg har Avinor tatt nye initiativ 
for å se på muligheten for elektriske fly. 
Utviklingen hos de store flyprodusente-
ne viser at det som for kort tid siden var 
en fjern drøm, nå er realistisk. 

Før det blir aktuelt å bygge ut en tredje 
rullebane på Oslo lufthavn, vil alle til-
tak for effektiv bruk av eksisterende in-
frastruktur bli utnyttet. Alternativer til 
tredje rullebane på Oslo lufthavn, som 
å utnytte kapasitet ved andre flyplasser 
på Østlandet, har vært vurdert i arbeidet 
med Nasjonal Transportplan, men gir 
begrenset effekt. I beste fall kan det ut-
sette bygging av ny rullebane med noen 
få år. 

For Norge er luftfart ekstra viktig på 
grunn av lange, interne avstander og be-
liggenhet i utkanten av Europa. Norsk 
næringsliv i omstilling trenger en inter-
nasjonal storflyplass som knytter Norge 
til det globale nettverket. Norge trenger 
et sammenhengende rutenett mellom 
innland og utland og et knutepunkt 
som også kan hevde seg i den internasjo-
nale konkurransen. 

Dette behovet er det bare Oslo lufthavn 
som kan dekke, med en tredje rulleba-
ne når behovet er der. Til sist – investe-
ringen dekkes ikke over statsbudsjettet, 
men finansieres av brukerne. 

Hvorfor tredje rullebane 
på Oslo Lufthavn?

 Kø, trengsel, avvist trafikk og høyere priser vil bli normen i fremtiden 
ved Oslo lufthavn dersom planleggingen av en tredje rullebane står i 
stampe. ● Små sykehus redder liv også på 

skadde pasienter som får endelig 
behandling sentralt, ved å stabili-
sere dem for transport. 

 ● Store sykehus er mindre effek-
tive enn små, og bruker langt mer 
av ressursene på administrasjon.

 ● De høye tallene for behandlede 
pasienter er i stor grad skapt av at 
pasientene sendes frem og tilba-
ke som pakkepost og derfor telles 
mange ganger.

 ● Norge ligger i bunnsjiktet i Eu-
ropa i antall sykehussenger og 
i liggetid. Dette fører til brutale 
utskrivninger og mange reinn-
leggelser. Det vil ha store skade-
virkninger å senke liggetiden yt-
terligere.

 ● Sykehus designet av ukritiske 
teknologioptimister har store 
problemer. Ikke fordi teknologi-
en er uviktig, men fordi man over-
vurderer dens evne til å erstatte sy-
kehussenger, tid og nærhet.

Torgeir Bruun Wyller
professor, 
Oslo universitetssykehus 
og styreleder, 
Helsetjenesteaksjonen

Forfølgelse som 
«korrekt» løsning
Erlend Loe er i sin fulle rett til 
å mislike Scorseses film «Silen-
ce» (Aftenposten 2. februar). Jeg 
stusser imidlertid over slengbe-
merkningen om at hans sympa-
ti ikke ligger hos de portugisiske 
paterne, som helst burde kjepp-
jages, men hos japanerne. Jeg 
håper sympatien i dette tilfelle 
retter seg mot de japanske krist-
ne som ble forfulgt, torturert 
og henrettet. Men sluttreplik-
ken tyder på at den snarere er 
rettet mot det japanske regimet 
som ønsket å utrydde alt som 
fantes av kristen tro og «satte fo-
ten ned», noe Loe opplever som 
«helt korrekt gjort».

Det er greit å mislike jesuit-
tisk misjon i ly av portugisisk 
ekspansjon, men historiske for-
dommer kan lett få en til å over-
se langt verre maktutfoldelse. Ja-
pan hadde på 1600-tallet etablert 
et militærdiktatur uten like i 
japansk historie, en totalitær og 
brutal politistat der alt var gjen-
nomkontrollert med systema-
tisk spionvirksomhet helt ned 
til nærmeste naboplan. Alt som 
kunne oppleves som illojalt mot 
regimet, skulle underkues. Den 
systematiske undertrykkelsen av 
kristne varte i 250 år, og selv et-
ter at Japan ble åpnet for vestlig 
nærvær fra midten av 1800-tal-
let, hendte det at skjulte kristne 
ble straffet med eksil.
Notto R. Thelle
seniorprofessor,
Det teologiske fakultet 

En brutal erkjennelse 
etter søndagens langrenn
Debatt

Dag Falk-Petersen
konsernsjef,
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Debatt

Marius S. Lystad
jentefotball-
koordinator, 
Akademisjef 
Jenter Heming, 
Frigg

Næringslivet trenger et sammenhengende rutenett mellom innland og utland og et 
knutepunkt som også kan hevde seg i den internasjonale konkurransen, skriver direktør 
Dag Falk-Petersen i Avinor. Foto: Gorm Kallestad, ntb scanpix

Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, 
Martin Johnsrud Sundby, Niklas Dyr-
haug og Sjur Røthe er helt sjanseløse i 
spurt, både i klassisk og skøyting – mot 
Petter Northug, Finn Hågen Krogh, 
Sergej Ustjugov, Alex Harvey og Calle 
Halfvarsson.

Men er de klar over det selv? Er det 
noen som forteller dem det, med for-
ventning om at de forsoner seg med, og 
tar konsekvensene av sine svakheter i 
forberedelse og gjennomføring av fel-
lesstarter? Eller gikk Sundby inn i india-

nerbakken på tre- og femmil under VM i 
Lahti, i den tro at han faktisk kunne ryk-
ke fra Ustjugov?

Inkompetanse
Hvis Sundby faktisk trodde på gull i in-
dianerbakken, avslører det en sjokke-
rende inkompetanse i herrelandslaget 
i langrenn. Jeg er ikke i nærheten av å 
besitte nok innsikt i langrenn til engang 
å være instruktør for 8-åringer, men jeg 
vet i hvert fall at Sundby er fullstendig 
sjanseløs mot Ustyugov de siste par kilo-
meterne av en fellesstart. Det krever på 
den annen side ikke rare innsikten; det 
holder å ha fulgt med på NRKs langrenn-
sendinger. 

Så hvis jeg, som sofasynser, vet at tremi-
la i Lahti var avgjort etter 7,5 km – hvorfor 
vet da ikke landslagstrenerne og Sundby 
selv dette? Hvis jeg, som amatørsynser, 
visste at Ustjugov var Sundby overlegen 
over 15 km skøyting på alle sett og vis, og 
altfor sterk til ikke å klare siste halvdel 

av klassiskdelen på tremila – hvorfor vet 
ikke Sundby det selv? 

Er teamet rundt landslagsløperne nai-
ve og inkompetente? Eller er de redde 
for den brutale erkjennelsen at norsk 
herrelangrenn uten Northug må ty til 
viljestyrke og distanseslit på nivå med 
Bjørn Dæhlie og Finn Hågen Krogh? For 
det er virkeligheten, landslagstrener 
Tor-Arne Hetland og resten av gjengen: 
Martin Johnsrud Sundby er fullstendig, 
hundre prosent sjanseløs på gull hvis 
han avslutter de siste kilometerne av en 
fellesstart med mindre enn 10 sekunders 
forsprang på Ustjugov. 

Hvis dere ikke makter å forsone dere 
med det innen OL neste år, ber jeg om 
ydmykhet i forkant av fellesstartene i 
hvert fall. Og at taktikken i fellesstartene 
legger til rette for gull, og ikke for latter-
vekkende flauser på oppløpssiden. Når 
det er sagt, neste år er nok Northug tilba-
ke i slag. Og Krogh er blitt et år sterkere. 
Da kan Sundby ta seg av verdenscupen.

å Korrigeringer
Fritak fra vurdering

 ■ I en artikkel lørdag 4. mars 
skriver vi at elever med dysleksi 
kan få fritak fra sidemål. Det kor-
rekte skal være at disse elevene 
kan få fritak fra vurdering, men 
ikke fra opplæring i sidemål.


