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Til miljøminister Vidar Helgesen                                                   Januar 2017     

 

Høringssvar til 

Klimaloven                                                                                                                                

                                                                      

Vi ser virkningen av den globale oppvarmingen. Vi kan ikke lenger  late som, ikke lenger 

lukke øynene for miljøpåvirkningene.  

Ikke kutte av grenen vi si tter på.   På tide å ta grep. Fornuftige miljøgrep. På høy tid å 

bruke den klokskapen som er utdelt.  

Konkrete gjennomførbare miljøvennlige tiltak; Som kan legges inn i regjeringens 

handlingsplan og som kan bidra til hvordan klimamålene kan oppnås 

 BIL: HYDROGENBIL HYDROGEN/BRENSELCELLE ELBIL Få fremdrift av utbyggingen av 

Hydrogenstasjoner.  

 

 BÅT: ELEKTRISK TILKOPLING TIL SKIP LANDBASERT STRØM unngår da at båter slipper ut mye 

eksos og svevestøv og NOX fra tungolje ved lossing, lasting ved kai fra cruiseskip og Lasteskip. 

 

 TILFØRSEL AV BIODRIVSTOFF TIL FLY: For mindre utslipp av CO2.                                                      

 

 TOG-  BØR ELEKTRIFISERE JERNBANESTREKNINGER som ikke er elektrisk basert i dag, det vil si å 

elektrifisere -Nordlandsbanen, -Raumabanen (Åndalsnes) og 

Rørosbanen.                                                                                                                          Senke priser på 

togbilletter slik at passasjerer vil ta tog I større grad. 

 

 BYTTING AV 1 MILLION GAMLE VEDOVNER til nye rentbrennende ovner. 

De økonomiske midlene finnes, det er bare å prioritere. 

La oss verne om det vi er avhengige av, det viktigste og mest dyrebare vi har: Miljøet, naturen 

på jorden, menneskene og dyrene. 

Det er forskjell på å være intelligent og klok. Jeg vil til slutt gjerne referere til Helge Ingstads ord, han var 

begge deler. Han var unik. 



«Intet er uberørt, intet er lenger hellig.  Alt er kartlagt og kan omsettes for penger. Profittjaget har fjernet 

ærefrykten for naturen, arven og miljøet. Dette har jeg selv sett og 

opplevd.»                                                                                                                                   Helge Ingstad 

 

Året 2016 er registrert som det varmeste noensinne.  La oss ta ansvar for klimaet NÅ, mens vi ennå kan. 

Penger kan tjenes også på Klima tiltak. 

Med hilsen 

T. Sødahl (wwf) 

 


