
LA MYRA VÆRE I FRED! 

 

På Romerike er det en stor myr, Jødahlsmåsan, som Felleskjøpet vil 

grave opp. Det vil besteforeldrene prøve å stoppe. Jeg var nysgjerrig 

på hvorfor de ville redde myren og ble med bestemor på toget ut til 

myren. 

 

Intervjuer: Synne Margrethe Moe 

Intervjuobjekt: Astrid Sandvik 

 

Hvordan vil besteforeldrene redde 

myren? 

Vi vil protestere mot at 

gravemaskinene skal grave opp og 

ødelegge hele myren. 

 

Er det så farlig da om noen tar opp 

torven? 

Jo det er det sannelig! Vis 

Felleskjøpet tar opp torven fra 

Jødahlsmåsan, blir luften like mye 

forurenset som 150 000 biler i året! 

 

Hvorfor blir luften forurenset? 

Fordi når torven tas opp kommer 

den i kontakt med luften. Da lages 

det noe nytt, nemlig co2. Det er en 

gass som stiger opp til himmelen på 

samme måte som utslippet fra 

bilene. 

 

Jeg var jo med på å putte torv fra 

butikken ned i grøften. Hvorfor 

skulle vi gjøre det da? 

Det var en symbolsk handling Synne, 

for tydelig å vise at torven må få 

ligge i ro. 

 

Men har Felleskjøpet lov til å grave 

ut torven? 

Ja i dag har de lov. Det er ingen 

lover som verner myrene, men vi 

har en viktig paragraf i grunnloven, 

paragraf 112-miljøparagrafen. Den 



Grunnlovens paragraf 112 

Enhver har rett til et miljø som sikrer 

helsen, og til en natur der 

produksjonsevne og mangfold bevares. 

Naturens ressurser skal disponeres ut fra 

en langsiktig og allsidig betraktning som 

ivaretar denne rett også for etterslekten. 

 

 

Besteforeldrenes klimaaksjon  

mener den globale oppvarmingen er en 

etisk utfordring og et spørsmål om 

rettferdighet mellom generasjonene.  

Norges viktigste bidrag til en 

internasjonal avtale om 

utslippsreduksjon er å gå foran som 

eksempel på at rike land både kan og må 

redusere mest. 

www.besteforeldrenesklimaaksjon.no 

 

 

synes vi i Besteforeldrenes 

klimaaksjon at Erna, og de andre i 

regjeringen og Stortinget skal ta på 

alvor! 

 

Men dette var jo starten på en 

aksjon, bestemor… 

 

Ja vi har mange forskjellige planer 

alt fra e-post aksjon til sivil 

ulydighet. Du må følge med, Synne.. 

 

 

 

Takk for at jeg fikk være med på noe så spennende, bestemor! 

 

 

 

   

 

 

 

 


