
IKONISK: Havområdet utenfor Lofoten er gyteområde for en av verdens største torskebestander. Det har også ikoniske betydning for Norge som             reiselivsmål, skriver innsenderne.  FOTO: SCANPIX

Norge som et land med noen av verdens 
vakreste naturopplevelser, og dermed for 
Norge som reiselivsmål.

DET ER ALTSÅ IKKE BARE natur- og miljøhen-
syn som veier tungt, men også risikoen 
for å ødelegge nettopp de to viktigste næ-
ringene vi skal leve av etter oljen. Dette 
er næringer med langt større potensiale 
for sysselsetting i regionen. Åpner vi for 
lete- og utvinningsvirksomhet i dette 
området, vil det ikke bare være ødeleg-
gende for Norges omdømme idag. Det er 
også å spille hasard med fremtiden for 
viktige næringer.

Andre stater, som Canada og USA, har 
erkjent at det ligger en helt spesiell sår-
barhet knyttet til oljeutvinning i arktiske 
farvann, og de har vedtatt varig vern. 
Også i Norge har det vært en tverrpolitisk 
forståelse av at LoVeSe er unikt og sår-
bart. Den logiske slutningen bør da være 
også her til lands at man konkluderer 
med at leting og utvinning ikke er aktu-
elt. Da har det ingen hensikt å starte en 
konsekvensutredning. 

La oss bruke tid og ressurser på noe 
bedre og mer fremtidsrettet.

Når mange mister jobben, kan det være  
fristende å gjennomføre tiltak som man tror 
kan bedre situasjonen raskt her og nå. 
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STORMFLOEN VI OPPLEVDE i Bergen 
forrige torsdag, kan allerede 
om få tiår være en årlig hen-
delse dersom vi fortsetter som 
i dag. Beregninger basert på 
eksisterende stormflostatistikk 
og gjeldende framskrivinger av 
havnivået, tilsier at det som i 
dag er en 200 års flo, i fram tiden 
kan bli en ettårsflo. Uten at 
stormaktiviteten behøver å øke.

Stormflo skyldes været, altså 
lavt lufttrykk og vind som stu-
ver opp vann mot land. Dersom 
stormflo sammenfaller med 
springflo, kan vannstanden bli 
svært høy. Springflo oppstår når 
tyngdekreftene fra måne og sol 
virker sammen, enten ved full-
måne eller nymåne. Den totale 
høyden ved flo sjø var på torsdag 
morgen nesten like mye fra væ-
rets virkning som tidevannet (54 
cm fra været og 73 cm tidevann).

SIDEN HAVNIVÅET STIGER  jevnt og 
trutt, vil alle variasjoner i vann-
standen i framtiden nå et høyere 
nivå. Vanlig springflo i Vågen 
rekker i dag 61 cm. over mid-
delvann mens stormflonivåer 
som statistisk sett inntreffer en 
gang i året rekker 108 cm opp. 
Enda høyere opp, 129 cm, rekker 
stormflo som inntreffer med 20 
års mellomrom. Det var omtrent 
dette nivået vi fikk på torsdag.

NÅR HAVNIVÅET STIGER,  vil disse 
nivåene endre seg i forhold til 
kaikanter og bygninger. Mest 
sannsynlig vil havnivået i Ber-
gen være 50 cm høyere mot 
slutten av dette århundret enn 
i dag. Dette betyr at de nevnte 
årlige 108 cm vil rekke 158 cm, 

altså høyere enn det vi i dag 
kaller 200 års-stormflo. I løpet 
av de nærmeste tiår kan vi altså 
regne med å oppleve hyppigere 
og større oversvømmelser. Det 
vi ser nå er bare begynnelsen.

HVORFOR STIGER så havet? Økende 
mengder drivhusgasser i atmo-
sfæren fører til at stadig mer sol-
varme blir fanget i jordsystemet. 
Både atmosfæren og havet blir 
varmere, og is smelter. Når havet 
blir varmere, utvider det seg. Og 
når is på land smelter, renner 
nytt vann ut i havet. På mange 
måter overvåker havnivået 
jordens generelle tilstand. Hav-
nivået er jordens termo meter, og 
det stiger stadig raskere.

HER HJEMME er vi velsignet med 
landheving. Langs Norskekys-
ten varierer den fra 1 til 5 mm/
år og reduserer havstigningen 
betydelig der landhevingen er 
størst. Oslo-området og Midt-
norge har rask landheving, 
mens vi på Vestlandet er blant 
de som ikke får så mye hjelp av 
landhevingen. Her merker vi 
allerede at havet stiger på grunn 
av klimaendringene. Observert 
stigning de siste 20 år er mer 
enn 2 mm pr. år på Vestlandet.

DE ENDRINGENE i høyde på storm-
floer og hyppighet i oversvøm-
melser som vi har skrevet om 
her, skyldes kun pågående 
klima tisk havnivåstigning. Vi 
har ikke tatt høyde for kraftigere 
og hyppigere stormer. Det er 
mye som tyder på at også stor-
mer kan bli hyppigere og ster-
kere i det fremtidige, men ingen 
beregninger har så langt vært i 
stand til å fortelle hva dette vil 
bety for havnivået regionalt, for 
eksempel på Vestlandet.

DENNE UKENS STORMFLO  opplev-
des dramatisk flere steder. Hvor 
vanlig dette blir, avhenger av 
hvor mye havnivået vil stige.

Har du debattinnlegg?
Hovedinnlegg kan være inntil 3500 
tegn. Redaksjonen forbeholder seg 
retten til valg av publiseringsplattform, 
forkorting og redigering av innsendte 
innlegg.  
Delta i debatten på bt.no/meninger
E-post: debatt@bt.no

Vi bryter  
ikke loven

JEG ER OVERRASKET over at en ryd-
dig avis som Bergens Tidende 
dessverre  bidrar til å formidle 
misforståelser og feilinforma-
sjon i saken som gjelder tilbake-
kallelse av statsborgerskap. 

I deres lederartikkel mandag 
16. januar skriver BT at «…tyder 
det på at innvandringsminister 
Sylvi Listhaug og hennar byrå-
kratar i UDI har tatt politikken 
for langt. Ein ting er at dei etter 
alt å døme bryt med norsk lov…»

MEN LOVVERKET PÅ dette området 
har ligget fast siden 2005. Det 
har vært bred enighet i Stortin-
get om at personer som jukser 
seg til opphold og statsborger-
skap i Norge, skal avdekkes, og 
at statsborgerskapet trekkes 
tilbake. Signaleffekten av tilba-
kekall er viktig. Å gi amnesti til 
personer som feilaktig har fått 
statsborgerskap ved å lyve til 
norske myndigheter, kan bidra 
til at flere gjør nøyaktig det 
samme. Det ødelegger først og 
fremst for dem som flykter fra 
krig og konflikt og reelt trenger 
beskyttelse.

NÅR DET GJELDER LOVEN, fremgår 
det meget tydelig av Europa-
rådskonvensjonen og FN-kon-
vensjonen om begrensning av 
statsløshet at dersom personen 
har løyet til myndighetene og 
fått statsborgerskap på feilaktig 
grunnlag, kan dette trekkes til-
bake - selv om personen skulle 
bli statsløs. Selv om enkelte jus-
sprofessorer og Europarådets 
generalsekretær Thorbjørn 
Jagland har gått ut og sagt det 
motsatte, er det betimelig å 
spørre seg om de har undersøkt 
egne konvensjoner før de har 
uttalt seg. Jussekspert Hans Pet-
ter Graver sa på NRK Dagsnytt 
18 den 17. januar at tolkningen 
departementet og undertegnede 
legger til grunn, er helt riktig.

JEG MENER DET er grunnleggende 
at norske myndigheter har de 
nødvendige virkemidlene for å 
sette i gang tilbakekallelsessa-
ker, og det er viktig at personer 
som har løyet til myndighetene 
får opphold eller statsborger-
skap inndratt. Når man bevisst 
har løyet til norske myndigheter, 
er dette tross alt noe man aldri 
skulle fått opprinnelig. Statsbor-
gerskap henger høyt, og det skal 
det fortsatt gjøre i Norge.

STORM OG FLO: Det vi ser nå er bare begynnelsen, skriver inn
senderne.  ARKIVFOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN
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Stormflo kan bli vanlig

Et forkastelig navn

RADIOEN MELDER  at når Horda-
land og Sogn og Fjordane fylker 
skal bli ett fylke, så skal navnet 
bli «Vestlandet fylke». Av alle 
rare og ubegavede navngiv-
ninger byråkratene i Norge har 
begått i det siste, er dette det 
verste. Her tar de navnet på 
landsdelen Vestlandet som går 
fra sør for Stavanger til nord for 
Kristiansund, og bruker det som 

navn på en del av Vestlandet. 
Hvor ubegavet må en være for å 
komme på det! 

Sogn og Fjordane fylke glir 
lett på tungen og i pennen, og 
gir en eksakt geografisk identi-
fisering. Nordfjord og Sunnfjord 
blir vel ikke så glad over at 
Fjordane forsvinner, men det er 
bedre enn å forsvinne i et stort 
og diffust «Vestlandet» som ikke 
beskriver noen ting. Fylkesnav-
nene i Norge er gamle, og mye 
er knyttet til navnene. Det burde 
være en langt større språkhisto-
risk respekt for fylkesnavnene.
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