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Behov for mer vern: Studien viser behov for økt vern av 
flere skogtyper for å ta vare på biologisk mangfold. Her 
fra Gartland barskogvernområde i Høylandet kommune i 
Nord-Trøndelag.  Foto John Yngvar Larsson, NIBIO

 Foto: NTB scanpix

Mange vil skyte villrein
Skrantesjuken. Det såg lenge ut til å bli for få 
jegerar til skyte ned villreinflokken i Nordfjella, 
men den siste tida har mange jegerar meldt 
seg.

Harald Skjerdal i Aurland Fjellstyre seier dei 
var uroa då søknadsfristen for fellingsløyve 
nærma seg, men at det no ser lysare ut, skriv 
NRK Sogn og Fjordane. Landbruksminister Jon 
Georg Dale gav tidlegare i vår klarsignal for 
nedslakting av heile villreinflokken i Nordfjella 
for å hindre spreiing av skrantesjuke. Det inne-
ber nedslakting av om lag 2.200 rein.  ©NPK

Bønder ferierer lite
Velferd. Norske bønder har liten tid til ferie, 
går det fram av gransking. Over halvparten 
nøyer seg med to veker eller mindre.

21 prosent av bøndene seier dei har hatt to 
veker ferie det siste året, medan snautt 14 pro-
sent berre har hatt éi veke, ifølgje ei gransking 
som Agri Analyse har gjort for Landbruks-
forsikring. Nær 18 prosent oppgir å ha tatt ut 
endå mindre enn dette.

Samla sett svarte drygt 52 prosent at ferie-
lengda siste 12 månader har vore to veker eller 
mindre.  ©NPK

Begrenset: Statoils tidligere sjeføkonom Klaus Mohn spår at 
lønnsomheten i en eventuell olje- og gassutvinning i nord blir 
begrenset. Her utsikt over Svolvær i Lofoten fra Tjeldbergtin-
den.  Foto: Marianne Løvland / NTB scanpix

Statoils tidligere sjeføko-
nom Klaus Mohn mener 
lønnsomheten i en eventu-
ell olje- og gassutvinning 
i Lofoten, Vesterålen og 
Senja er overdrevet.

Han er kommet til at statens 
samlede nettoinntekter blir 133 
milliarder kroner over hele ut-
vinningens levetid. Oljefondet 
får dermed 4 milliarder kroner 
mer i avkastning hvert år. Dette 
tilsvarer drøyt 750 kroner ek-
stra per innbygger, sier han til 
Aftenposten.

– Hvis en i tillegg tar hensyn 
til miljøeffekter, klimaeffekter 
og indirekte virkninger i norsk 
næringsliv, er det slett ikke opp-
lagt at oljevirksomheten i disse 
områdene er lønnsomt for sam-
funnet, mener Mohn.

Han peker på at verdiene i 
oljevirksomheten i nord fra næ-
ringens side ofte blir illustrert 
med det største tallet, nemlig 

salgsverdien av oljen og gassen.
– Men dette tallet sier lite om 

lønnsomheten og hva nord-
menn flest får igjen i form av va-
rig økt pengebruk på statsbud-
sjettet, sier Mohn.

Nå er han professor i petro-
leumsøkonomi ved Handels-
høgskolen ved Universitetet i 
Stavanger. Mohn viser til at Ol-
jedirektoratets forventninger 
til ressurser i det såkalte LoVe-
Se- området og en oljepris på 60 
dollar per fat gir en samlet salgs-
verdi av ressursene på i overkant 
av 500 milliarder kroner.

Men kostnadene ved leting 
og utvinning må trekkes fra, ol-
jeselskapene skal ha sin fortje-
neste og inntekter og utgifter på 
ulike tidspunkter må regnes om 
til dagens verdi.

– Samfunnet og Finansde-
partementet vil sitte igjen med 
mye mindre enn salgsverdien 
av oljen og gassen, sier Mohn. 
 ©NTB

Demper Lofoten-
forventningene

Stortingsrepresentant 
Kjersti Toppe (Sp) er kri-
tisk til omstillingsproses-
sen i Arkivverket. Hun me-
ner prosessen svekker de 
regionale statsarkivene.

En konsekvens av omorgani-
seringen er at statsarkivene 
ikke lenger skal være selvsten-
dige enheter, men derimot 
underlagt de nye avdelingene 
«innovasjon», «forvaltning» 
og «publikum», skriver Klasse-
kampen.

– Det foregår en stor sentra-
lisering av Arkivverket, og de 

ulike statsarkivene blir faglig 
svekket av dette. Det har ført 
til klart dårligere vilkår og til-
gang for publikum. Ikke bare 
for vanlige brukere, men også 
for dem som driver med profe-
sjonell historieskriving, som for 
eksempel studenter og faghis-
torikere, sier Toppe.

Derfor vil hun og hennes 
partifeller stoppe de pågående 
omstillingene. Partiet har ny-
lig hatt et forslag til behandling 
i Stortingets kulturkomité om å 
gripe inn i Arkivverkets omor-
ganiseringsprosess, men fikk 
ikke gjennomslag.  ©NTB

Sp vil stoppe arkiv-omstilling
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