
 

 

 

 

Høgskolen i StordHaugesund 

Uttak 23.07.2013 

3 papirartikler 

 

 

Nyhetsklipp 
 

 

Skrifta på veggen?  Finnmark Dagblad 23.07.2013 
 

Politikk, moral og klimagasser  Nordlys 13.07.2013 
 

Statsministeren og Lofoten  Finnmark Dagblad 11.02.2013 
 



 

Nyhetsklipp - Høgskolen i 
StordHaugesund 

Uttak 23.07.2013 Kilde: Retriever 
 

 

  
Side 2 av 5 

 

Skrifta på veggen? 
Finnmark Dagblad. Publisert på trykk 23.07.2013.  

Hans Prestbakmo. Seksjon: General.  

Side: 18.  

Del: 1.  
 

Middeltemperaturen på jorda har steget 0,75 
grader celsius de siste 100 år. Stigninga er 
størst i nord og sør og spesielt i Arktisk der det 
er tale om 2 4 grader. Vi må flere millioner år 
tilbake i tid for å finne tilsvarende rask 
stigning. 
 
 
Havet har steget 22 cm. siden 1880 og enkelte 
samfunn er truet, bl.a. i Bangladesh, på Maldivene 
og i Alaska. Halvparten av denne stigninga skyldes 
oppvarming av havet. Havet opptar mer 
klimagasser og blir surere. Det endrer 
betingelsene for livet i havet. Bl. a. smuldrer 
mange koralrev bort. Breene i Antarktisk, på 
Grønland samt i høgfjellet over heile kloden 
smelter og blir mindre. Havisen i Arktisk reduseres 
raskt i utstrekning og blir tynnere. Innholdet av 
CO2 (klimagasser) i atmosfæren har økt med ca. 
43 % til ca 400 p.p.m. (past pr million) siden 
starten på den industrielle revolusjon for rundt 200 
år siden. Det vesentlige av denne økninga er 
menneskeskapt og skyldes våre utslipp av 
klimagasser og måten vi i den rike verden lever på. 
 

Utslipp av metan fra tundra og havbotnen i Arktisk 
kan forsterke temperaturstigniga. Mer ekstremvær 
med storm, flom og tørke. Det medfører materielle ødeleggelser, store menneskelige lidelser og 
naturkatastrofer. Mange av endringene i miljøet skjer i dag raskere enn tidligere. Der forskerne tidligere 
snakker om årtusener og millioner av år, kan det i dag være tale om ti eller noen hundre år. Rundt 97 % 
av alle klimaforskerne er enige om at klimaproblemene er menneskeskapte og skyldes vår måte å 
forbruke naturen på. Fortsetter vi i samme lei som i dag, kan Jorda i følge forskerne ende opp som en 
død planet på linje med de øvrige planetene i vårt solsystem. Vi er mange (jamfør Klimavalg 2013 med 
rundt 90 tilsluttede organisasjoner) som krever at politikerne setter miljøet for våre barnebarn foran 
kortsiktig, egoistisk vekst. Det er på tide at vi og politikerne ser skriften på veggen og handler. Det 
haster, vi har ingen tid å miste for det gjelder vår felles framtid. 
 

medl. i Besteforeldreaksjonen 
 
© Finnmark Dagblad 
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Politikk, moral og klimagasser 
Nordlys. Publisert på trykk 13.07.2013. Seksjon: MENING.  

Side: 55.  

Del: 1.  
 

Av Hans Prestbakmo Medlem, 
Besteforeldrenes klimaaksjon 
 
 
Det store flertall av norske politikere har sluttet seg 
til FNs målsetting om maks to grader 
temperaturstigning i middel på planeten vår. Dette 
burde forplikte stortingspolitikerne og partiene til å 
handle ut fra det og gå inn for nødvendige 
reduksjoner i klimagassutslippene våre. Men hva 
gjør det store flertall av dem? De gjør som Ole 
Brumm og sier: Ja, takk begge deler. 
 

De støtter togradersmålet, men handler og fører en 
politikk som tilsier ei temperaturstigning 4-6 grader 
i middel av inneværende århundre. De går inn for 
olje- og gassutvinning i området Lofoten, 
Vesterålen, Senja (LVS) og Barentshavet enda de 
vet eller burde vite at 2/3 av kjente olje- og 
gassressurser må bli liggende i jorda om vi skal 
holde togradersmålet. 
 

Politikerne vet også at utbygging av feltene i nord 
kan bli en katastrofe for livet i havet. LVS er 
fødestue for torsken og matfat for menneskene. 
 

Mange av våre politikere opptrer i dag som 
lobbyister og løpegutter for oljeindustrien og skjønnmaler den i stedet for å legge fram fakta fra 
klimaforskerne for velgerne/allmennheten. 
 

Her er olje- og energiminister Ola Borten Mo et grelt eksempel. Han hevder bant annet at olje- og 
gassindustrien er en del av løsninga på klimaproblemet - ikke selve problemet. Forstå det den som kan. 
 

Det er også direkte skremmende at de to aktuelle statsministerkandidatene (Erna og Jens) ikke våger å 
ta klimapolitikken på alvor i valgkampen. Hva er grunnen til denne unnfallenhet? 
 

Det må også trekkes fram at gass- og oljeindustrien med Statoil i spissen kjører fram som om 
klimaproblemene ikke eksisterer og ikke ser at de selv er hovedproblemet. 
 

Med bakgrunn i det som her er nevnt, oppfordres partiene som stiller til valg i Troms, og aktuelle 
stortingskandidater til å svare på følgende spørsmål: 
 

■ Ja eller nei til olje- og gassvirksomhet i nord? 
 

■ Hva vil dere/du gjøre for at Norge skal klare å følge opp FNs togradersmål i kommende valgperiode? 
 

Vi er mange som ønsker svar på disse spørsmål da de gjelder framtida og miljøet for våre barnebarn og 
ikke minst hvem som skal få vår stemme ved høstens valg. 
 
© Nordlys 



 

Nyhetsklipp - Høgskolen i 
StordHaugesund 

Uttak 23.07.2013 Kilde: Retriever 
 

 

  
Side 4 av 5 

 

Statsministeren og Lofoten 
Finnmark Dagblad. Publisert på trykk 11.02.2013.  

Hans Prestbakmo, medl. Besteforeldrenes klimaaksjon. Seksjon: General.  

Side: 23.  

Del: 1.  
 

Ser av Nordlys av 6.02.at Aps programkomite i 
sitt forslag til partiprogram vil åpne for 
konsekvensutredning av området Lofoten 
-Vesterålen Senja i neste valgperiode. Det betyr 
i neste omgang boring og eventuelt utvinning 
av hydrokarboner. 
 
 
Statsministeren støtter forslaget. Videre ser vi at 
Olje- og energiministeren fra sidelinja støtter 
forslaget og applauderer Stoltenbergs 
heilomvending fra nei i inneværende periode til ja i 
neste. Vitner det om langsiktig tenkning fra disse 
politikere? Regjeringa og Stoltenberg sier de 
arbeider aktivt for reduksjon av 
klimagassutslippene både heime og ute. Dagens 
utslipp av klimagasser må reduseres drastisk om vi 
skal kunne nå FNs togradersmål for 
temperaturstigninga. Dagens utslipp av 
klimagasser peker mot ei temperaturstigning på 4 
6 grader innen 2100. Så å si 100 % av 
klimaforskerne og FNs Klimapanels tilrådinger 
tilsier at fossil energi må fases ut snarest mulig om 
kloden skal unngå en klimakollaps på sikt. 
 

Er det ikke dobbeltmoral når Stoltenberg på den 
ene side arbeider for å begrense 
klimagassutslippene og på den annen side ²tramper på gassen² for mer leiting etter hydrokarboner 
både i området Lofoten Vesterålen Senja og verden rundt? I Lofoten Vesterålen Senja er det fare for at 
en av verdens rikeste torskestammer (vårt matkammer), spesielle korallrev og storslagen natur kan gå 
tapt ved eventuell leiteboring og utvinning. 
 

Norge faller stadig på internasjonale rangeringslister for klimapolitikk sjøl om statsministeren og en del 
oljeentusiaster hevder det motsatte. De prøver å ²pynte² på utslippsida, men det de i realiteten gjør er å 
kjøpe seg fri og ikke ta de reelle klimautslippene heime. Vi kjøper kvoter som ikke gir reelle reduksjoner 
i utslippene, men overfører problemene på den fattige verden og framtida. Ordførere, 
næringslivsledere, leverandørindustrien og oljeindustrien driver lobbyvirksomhet og presser på for 
oppstart i nord. De ser bare sine kortsiktige, snevre mål og ikke fisken, naturen og eksisterende 
arbeidsplasser. Det er direkte skremmende når våre politikere ikke er i stand til å styre utviklinga, men 
lar seg styre av kortsiktig økonomisk vinning. 
 

Hver nordmann slipper ut 10 11 tonn klimagass pr. år. Det tilsvarer 30 kg pr. dag. Hver inder slipper ut 
vel 1 kg klimagass pr. dag. FNs klimapanel foreslår 3 kg pr. person som felles mål. 
 

Utslippstallene for oss er i virkeligheten langt større fordi skipsfart, flyreiser, forsvaret og norsk 
vareproduksjon i utlandet ikke er regnet med. Disse utslippene er større enn de innenlandske og tallene 
viser at Norge har et økologisk fotavtrykk som er langt større enn hva vårt folketall tilsier. På grunn av 
vår tilgang på fossil energi og rikdom, har Norge et moralsk ansvar til å gå foran, vise vei og være aktivt 
med for å redde klima for kommende generasjoner. Vi kan ikke fortsette med å skyve problemene foran 
oss og over på andre. 
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Er det ikke på tide at Regjeringa, resten av politikerne, næringslivet og vi alle legger om kursen og tar 
ansvar for klodens framtid i stedet for å fortsette raseringa av den. Venstres forslag om å frede området 
Lofoten Vesterålen Senja mot all utvinning av hydrokarboner vil være en god start. Det vil ta vare på 
fisken, naturen og framtida for våre barnebarn 
 
© Finnmark Dagblad 
 

 


