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Tiårsdagen for terrorhandlingene

Husdyrfôr: Restar frå slakt
kan nyttast til å lage husdyrfôr. 
Foto: Lars Bilit Hagen

Norsk Protein
fryktar at
råstoffet kan
bli «stole»
BIOGASSELSKAP
Kommunale biogassel
skap kan ta slakteriav
fallet frå dei norske slak
teria, som tidlegare har
gått til Norsk Protein.

Utøya-minnesmerket
åpner neste sommer
Når det neste sommer har gått ti år
siden terroren rammet Norge, vil
minnesmerket over de drepte ha
kostet over 300 millioner kroner.
Det planlagte minnesmerket på
Utøykaia skal åpnes på tiårsdagen for terrorhandlingene som
krevde 77 liv i regjeringskvartalet og på Utøya. Statsbygg ønsker
ikke å oppgi sluttsummen på prosjektet før saken er lagt fram for

Stortinget, men den vil ha rundet
300 millioner kroner innen tiårsmarkeringen, skriver Aftenposten.
– Sluttsummen vil bli høyere
når alt er ferdig. Det blir mer til
prosjektering, tilrettelegging og

andre oppgaver for å gjennomføre prosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Vedtatt i forrige uke
Forrige uke vedtok kommunestyret i Hole kommune reguleringsplanen for nasjonalt minnested etter 22. juli. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
ved Statsbygg vil starte byggeprosessen, dersom Stortinget
også gir sin tilslutning til prosjektet.
Selve anleggsarbeidet skal ut-

Norsk Protein leverer mellom
anna animalsk feitt til fôrprodusentar. Administrerande
direktør Lars Aashammer,
fryktar at råvarene selskapet
er avhengige av kan forsvinne
til biogassanlegg.
– Det er eit svært attraktiv
råstoff, og vi kan dermed anta
at slakteria vil oppleve ein pågang frå biogassindustrien om
å levere råstoff, seier han til
bladet Kjøttbransjen.
Norsk Protein tek inn biprodukt og avfall frå norske
slakteri og foredlar avfallet
til kjøttbeinmjøl og animalsk
feitt.
– Dersom mykje av det tradisjonelle råstoffet forsvinn,
vil leveransane av feitt til norske fôrprodusentar bli redusert, seier Aashammer.
Han meiner norske slakteri
bør vere oppmerksame på at å
levere til biogassanlegg i staden for til Norsk Protein kan
svekke deira eiga stilling.

redaksjonen@nationen.no

Varig minnested
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Vekst. I fjor hadde Noregs
Mållag det høgste medlemstalet på 30 år. Veksten ser ut
til å halde fram også i år.
Til no har 12.400 medlemmer betalt medlemskontingenten for 2020, skriv Mållaget på nettsida si.
– Nesten 1000 fleire medlemmer har betalt medlemspengar enn på same tid i fjor,
seier Synnøve Marie Sætre,
nestleiar i Noregs Mållag.
Ho trur enklare betalingsløysingar og politikk som engasjerer gjer at fleire betaler
medlemskontingenten.
– Dessutan er det klart
at dei store sakene om ny
læreplan og ny språklov engasjerer, og fungerer som påminningar om kvifor Mållaget
trengst, seier Sætre.
Dei siste tre åra har Mållaget hatt over 13.000 medlemmer, noko som er 3000 fleire
enn for ti år sidan. Medlemstalet i 2019 var det høgste
sidan 1989.
©NPK

Bronsesøyler
Det er det tyske firmaet Ernst
Strassazher som har fått jobben
med å utforme selve kunstverket.
77 smale bronsesøyler skal symbolisere hver av de drepte.
– Vi skal bygge et varig minnested slik at minnet om 22. juli står
sterkt i generasjonene som kommer etter oss. Målet er at minnestedet skal stå ferdig til 10-årsmarkeringen 22. juli neste år. Det
er et veldig ambisiøst mål, men vi
vil strekke oss langt for å nå det,
sier kommunalminister Nikolai
Astrup (H).
Steinar Schjetne, NTB

Andrea Sørøy

God medlems
utvikling for
Noregs Mållag

føres av Skanska, og kontraktssummen er på 210 millioner
kroner. I tillegg utgjør kontraktssummen for utformingen av
selve minnestedet med bronsesøyler 29 millioner kroner. Fra
før har staten allerede brukt 58,8
millioner kroner på utredninger,
planlegging, tomteleie, tomtekjøp og konkurranse om kunstuttrykk for minnestedet siden de
første planene på Sørbråten ble
kjent.

Minnesmerke: Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved
Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler – en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011.
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«Vi skal bygge et varig
minnested slik at m
 innet
om 22. juli står sterkt
i generasjonene som
kommer etter oss.»
Nikolai Astrup, kommunalminister (H).

Næringsmiddelindustrien har vakse
KORONAKRISEN
Industriproduksjonen
i Norge gjekk ned 3
prosent frå februar til
mars. Det einaste unn
taket er næringsmid
delindustrien, som auka
med over 4 prosent.
Ein auke i etterspurnaden

Fleire grunnar
Ein auke i etterspurnaden for daglegvarer,
hamstring av mat og
mindre grensehandel
blir peikt på som årsak
til auken.
Agri Analyse

for daglegvarer, hamstring
av mat og mindre grensehandel blir peikt på som
årsak til auken, skriv Agri
Analyse.
Andre industrigreiner har
opplevd ein nedgang, mellom anna har maskinreparasjon og -installasjon gått
ned med 7,3 prosent, metallvare med 7,7 prosent og bygging av skip og oljeplattformer ned med 21,7 prosent.
Næringsmiddelindustrien auka med 4,1 prosent.
Andrea Sørøy
andrea.soroy@nationen.no

Næringsmiddelindustrien:
Har auka med 4,1 prosent
under koronakrisa.
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