
Stopp forfallet
Folk i Nord-Norge er stadig mer 

kritisk til veivedlikeholdet. 
Forståelig nok.

� Det er vanskelig å tro på det akkurat nå
— men våren vil etter hvert begynne å mel-
de sin ankomst. Med den kommer mangelen
på veivedlikehold til syne. Og det er ikke et
vakkert syn: Dype hjulspor i asfalten og
hull på hull er i stadig
større grad blitt et sik-
kert vårtegn i Nord-Nor-
ge.

� I april legges Nasjo-
nal transportplan fram,
men i lekkasjen som
kom før påske, var det
fergefri kystvei mellom
Kristiansand og Trond-
heim som var viet opp-
merksomhet. Opprusting av landets fylkes-
veier er hittil ikke funnet en lekkasje verdig.

� Nasjonal transportplan må si noe konkret
om opprusting av fylkesveinettet. Noe annet
vil være skuffende, oppsiktsvekkende og
uholdbart. Da staten for få år siden overfør-
te ansvaret for denne delen av veinettet til
fylkeskommunene, fulgte et oppgraderings-
behov som er tallfestet til mellom 45 og 75
milliarder kroner med på lasset.

� Etterslepene varierer rundt om i landet,
men det er all grunn til å anta at den nordli-
ge landsdelen kommer langt, langt ned på
resultatlista. I alle fall blir nordlendingene
mindre og mindre fornøyd med vedlikehol-
det på veiene, viser en brukerundersøkelse
gjennomført av Statens vegvesen. Det sam-
lede resultatet for Region nord ligger under
det Vegvesenet vurderer som «godt nok»,
viser den ferske undersøkelsen.

� Dette er et utvetydig signal om at veinet-
tet må opprustes, og fylkeskommunen må gi
vei tilstrekkelig prioritet slik at man kom-
mer opp på en forsvarlig standard. Men det
store etterslepet taler også sitt tydelige
språk om at det må et spleiselag til. Staten
må utvilsomt erkjenne sin del av ansvaret
for de langvarige forsømmelsene.

� Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp)
uttalte forleden at det er viktig at vi får en
samferdselsdebatt som ikke bare handler
om å bygge firefelts vei, men også om å
ivareta dagens veikapital. Som landets sam-
ferdselsminister bør hun så absolutt være i
posisjon til å påvirke, slik at dette utsagnet
omsettes til handling.

� «Det skal lukte asfalt over Nord-Norge i
sommer», lovte Tromsbenkens og transport-
komiteens nestleder Anne Marit Bjørnflaten
(Ap) i fjor på denne tiden. En tilsvarende
lovnad forventer vi å få i år også.
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� Av Hans Prestbakmo
Moen i Målselv, medlem av
Besteforeldrenes klimaaksjon

BESTEFOREL-
DRENES klimaak-
sjon, som blei startet
i 2006, er en
sammenslutning av
besteforeldre og
andre som er opptatt
av klima og ønsker å
sikre framtida for
våre barnebarn. I
Oslo, Stavanger, Ber-
gen og Trondheim
har aksjonen jevnlige

markeringer for å fremme sitt bud-
skap. Det er også dannet flere lokale
grupper rundt i landet og i flere land.

DAGENS UTVIKLING på kloden er
skremmende. FNs Klimapanel har
gjennom sin forskning og sine rappor-
ter slått dette fast. Utslippene av kli-
magasser har de siste 200 år økt sterkt
som følge av brenning av fossile res-
surser: Kull, olje og gass. Økningen
av utslippene av klimagasser er men-
neskeskapt, og det er ut fra det mulig
å gjøre noe med det. Fortsetter dagens
utvikling, vil temperaturen på Jorda
kunne stige med fire til seks grader og
gjøre kloden ubeboelig for mennesker
innen utgangen av vårt århundre.  FN
har satt som mål at temperaturen ikke
bør stige mer enn to grader. Gjør den
det, kan klima kollapse hevdes det.

KYOTO-AVTALEN om klima og
diverse klimakonferanser på topplan
har ikke vært i stand til å snu utvik-
linga. All forskning tyder på at utslip-
pene av klimagasser må reduseres
med rundt 80-90 prosent innen 2050 i
de rike land om togradersmålet skal
være innen rekkevidde. Det haster
med å redde klima, men politikerne er

handlingslammet og «bærer ved til
bålet» ved å ta opp mer olje, gass og
kull. Besteforeldrenes klimaaksjon
ønsker å gjøre noe med dette. Aksjo-
nen har tatt initiativ til og gått sam-
men med rundt 60 større og mindre
natur- og miljøorganisasjoner, samt
grupper innen fagbevegelsen og kirka
for å gjøre høstens valg til Klimavalg
2013 der klima sjølsagt skal stå sen-
tralt. Det gjelder naturen og miljøet
for våre barnebarn.

DAGENS UTSLIPP av klimagasser
og forbruket av natur kan ikke fort-
sette. All forskning viser at forbren-
ning av olje, gass og kull må fases ut
snarest om vi skal kunne redde miljø-
et på Jorda for menneskene, men
politikerne styrer videre uten å ta
ansvar for naturen. Aksjonen sier nei
til boring og utvinning av hydrokar-
boner i området Lofoten-Vesterålen
og Senja. Her viser Havforskningsin-
stituttet til at dette området er mer
unikt enn en tidligere var klar over.
Instituttet viser også til at havet blir
surere som følge av opptak av CO2,
og at dette endrer miljøet i havet.
Spesielt vil det gå ut over korallre-
vene som er viktige oppvekstområder
for fisk m.m.

KLIMAFORLIKET som partiene
på Stortinget med unntak av Frp er
med på, er alt for beskjedent og gir
små reelle utslipp av klimagasser.
Besteforeldreaksjonen krever at det
vedtas en klimalov for å sikre lang-
siktige kutt i utslippene av klimagas-
ser. Klimavalg 2013 består som nevnt
av rundt 60 større og mindre organi-
sasjoner/grupper som samarbeider for
å gjøre valget høsten 2013 til et Kli-
mavalg. Du finner mer om dette på
nettet: www.klimavalg2013.no.

HVA KAN JEG gjøre for klima? Det

er mange ting hver enkelt av oss kan
gjøre for klima, men ved å gå sammen
kan vi gjøre mer. Det er viktig for kli-
ma at vi ved høstens valg klarer å
påvirke politikerne og gir vår stemme
til partier/kandidater som tar ansvar
for framtida og de som skal arve klo-
den. Besteforeldreaksjonen for klima
trenger din støtte for å kunne påvirke
våre politikere og gi dem styrke til å
føre en bærekraftig klimapolitikk.
Ønsker du å vite mer om Besteforel-
drenes Klimaaksjon eller bli medlem,
skriv til: post@besteforeldreaksjo-
nen.no

Besteforeldre og klima, noe for deg?
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For sein
Hvert femte fly i Norge er forsinket, og

ni av ti norske flyplasser sliter med å
holde rutetidene for både Norwegian og
SAS.
Det er en mager trøst at det ikke blir 

forsinkelser med SAS på Bardufoss til 
sommeren. Flyselskapet fjernet i stedet
sommerrutene fullstendig.

Hans 
Prestbakmo.
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� Av Jon K. Bakkland
Sørreisa

DET ER IKKE måte på hvor Sp-
lagene lokalt har lovprist Irene Lange
Nordahl for hennes «standpunkt» i
forhold til skutersaken. Denne saken
var jo egentlig tapt i utgangspunktet,
ærlig talt, men det var en effektiv
måte for partiet til å tjene seg noen
ekstra stemmer på meningsmålingene.
Sånn sett fungerte det nok etter pla-
nen.

MEN DET FINNES atskillig vikti-
gere saker enn skuterkjøring i disse
dager, og når Irene kjører så sterkt på
for gruvedriftsaken er det merkelig at
ingen hever stemmen imot. På den ene
siden ivrer hun for utvidelse av opp-
drettsnæringen, og mangedobling av
kapasiteten i oppdrettsanleggene. Det-
te stemmer godt med Karl Erik
Schjøtt Pedersens visjoner om Norge
som verdens ledende sjømatnasjon. Vi
har i utgangspunktet enorme kystarea-
ler med god vannkvalitet, og selv om
det «gammeldagse» oppdrettet ikke er
direkte bra for naturen, må vi jo
erkjenne at det er en stor eksportin-
dustri. Nå er det jo også mer røm-
ningssikre og mindre forurensende
anlegg under utprøving.

PÅ DEN ANNEN side vil altså Sp ha
fortgang i alle saker som angår

utslippstillatelser for gruvedrift langs
kysten, og fjerne alle hinder for mine-
ralutvinning, som det så fint heter.
Irene beskriver det som den nye olje-
næringa for landet. Men hva er egent-
lig konsekvensene av å dumpe enorme
mengder med giftig gruveavfall på
havbunnen langs kysten, og det på
grunt vann? Det er en grunn til at det-
te er strengt forbudt i resten av verden,
men her støtter de seg på en bestilt
konsekvensanalyse om forurensning-
ene.

AT DENNE plukkes i småbiter av
fagmiljøene i landet ser de glatt bort
ifra. Det er også en grunn til at Nus-
sir-sjefen Rushfeldt ikke liker at en
bruker uttrykket dumping, men vil
bruke ordet deponi. Dette selv om det
overhodet ikke er snakk om deponi i
vanlig forstand. Dette avfallet skal
dumpes i havet, og der vil det bli for
all framtid. Hvor mye avfall er det
snakk om? Når det på kun en lokasjon
er snakk om å «deponere» seks millio-
ner tonn per år spinner det fort på seg.
Ikke mindre når det for denne gruvens
del er snakk om en femtiårs-periode.

TRE HUNDRE millioner tonn er en
anselig mengde, og veldige mengder
med gift som skal ut med havstrøm-
mene. Det vil i praksis si at vi kan si
farvel til fjordfisket, farvel til rent lak-
seoppdrett og farvel til kongekrabben.

Det som eventuelt overlever forgift-
ningen vil ikke kunne eksporteres
etter at veterinærmyndighetene har
gjort sitt. En såkalt næringssatsing
skal slå i hjel en av de største næring-
ene vi har fra før. Og nå har jeg ikke
nevnt med et ord at en av disse gru-
vene skal dumpe giften sin i en nasjo-
nal laksefjord.

DET GRØNNE Senterpartiet er blitt
helt borte på et eller annet sted. Kan-
skje det er på tide å vurdere om partiet
skal skifte farge på partilogoen? Vi
foreslår koksgrå eller svart.
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