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Som en av verdens fremste skipsnasjo-
ner er grønn transport en kjempemulig-
het for Norge hvor vi har internasjonalt 
ledende posisjoner og er teknologisk i 
front.

Klimaavtalen i Paris, klimaforliket i 
Stortinget og andre klimapolitiske for-
pliktelser innebærer at vi i fellesskap må 
ta et betydelig ansvar for å redusere vårt 
klimaavtrykk. Transportsektoren står for 
en stor andel av klimaavtrykket og må ta 
et stort ansvar for å redusere klimagass-
utslippene. Norge er i en unik posisjon 
til å skape både konkurransefortrinn og 
bidra internasjonalt innen dette områ-
det.

Fra vei til bane og sjø 
Et av de viktigste målene for nasjonal 
transportplan er å flytte transport fra 
vei og over på båt og bane. Potensialet er 
ifølge godsanalysen i transportplanen 
at fem til syv millioner tonn av dagens 
godstransport på vei kan overføres til 
bane og sjø. Det tilsvarer 300.000 lastebi-
ler, og ett enkelt skip kan ta opptil flere 
hundre trailere av veien. Også interna-
sjonalt påpekes ikke bare mulighetene 
innen denne sektoren, myndigheter på-
legger også en rekke krav. 

I dette bildet bør Norge se både mulig-
hetene og forpliktelsene til et blått skifte 
innen transport. Det norske maritime 
miljøet har en unik kompetanse, og en 
særskilt evne og vilje til omstilling og ny-
satsing. Gjennom generasjoner har dette 
gjort oss til en av verdens ledende skips-
fartsnasjoner. 

Nullutslippsvisjon
Transport på sjø er i en egen liga når det 
kommer til klima- og miljøvennlighet. 
Men selv om denne transportsektoren 
har tatt store steg de senere årene, er 
ambisjonen og mulighetsrommet enda 
større. Rederiforbundet har gått i front 
for nullutslippsvisjon som alle medlem-
mene har sluttet seg til, og visjonen er at 
norsk skipsfart ikke skal ha miljøskade-
lige utslipp i fremtiden. 

Teknologien innen dette området ut-
vikles i rekordfart. Bruk av nye typer 
drivstoff fremfor konvensjonell bruk av 
diesel og tungolje, gassmotorer i kombi-
nasjon med batteri og hybride løsninger 
er noen eksempler som vil ha stor miljø- 
og konkurransemessig verdi for Norge. 

I randsonen av denne etablerte og in-
ternasjonalt ledende maritime klyngen 
ligger det også store muligheter for å 
utvikle digitale tjenester og løsninger. 
Den norskutviklede gründerløsningen 
Xeneta er en programvare som gjør det 
enkelt å få oversikt over priser på contai-
nerfrakt, ikke ulikt mer kjente løsnin-
ger som Ûber, Nabobil og Airbnb. Norge, 
som et av verdens mest digitale land, har 
betydelige muligheter til å ta posisjo-
ner i det industrielle, digitale skiftet som 
også vil ha stor betydning for maritim 
industri.  

Langsiktig satsing
Vi trenger et offensivt næringsliv som 
innoverer frem nye løsninger i samar-
beid med forskning og akademia, kom-
binert med myndigheter som går foran. 
Kystverkets innspill i nasjonal transport-
plan om å lansere et testområde for selv-
gående båter er et eksempel på den of-
fensiven vi trenger: Satsing på teknologi 
gjennom tilrettelegging og krav fra myn-
digheter innen et område hvor Norge 
har betydelige fortrinn har alle mulighe-
ter til å lykkes. 

Statsminister Erna Solberg lanserte 
sammen med næringsminister Monica 
Mæland, fiskeriminister Per Sandberg og 
olje- og energiminister Tord Lien for en 
drøy uke siden ambisjonen om en egen 
havstrategi. Sett i sammenheng med den 

allerede lanserte maritime strategien 
og den nylig foreslåtte nærskipsfarts-
strategien har en hel næring og en hel 
skipsnasjon et godt utgangspunkt. En 
helhetlig strategi hvor satsing på havet 
står sentralt er et helt nødvendig trekk. 
Det er kostbart å investere i første om-
gang i innovasjon, og i neste omgang i 
bygging. Derfor er langsiktighet i satsin-
gen avgjørende og bred politisk enighet 
viktig.

Vi skal fortsette å innovere innen en 
rekke områder for å få til et grønt skifte. 
Men i det globale bildet må vi prioritere 
der hvor vi kan ha størst avtrykk, bidra 
internasjonalt og samtidig ha et konkur-
ransefortrinn. Maritim teknologi er et av 
områdene som bør være høyt på listen 
til Norge.

Grønt skifte i kjente farvann
 Norge både kan og må prioritere bidragene til et grønt skifte der hvor 
vi har de største fortrinnene både internasjonalt og teknologisk.

at da jeg fremmet forslag om 
henne i lokalforeningen, ble 
jeg møtt med kulde og taushet. 
Samtidig fikk jeg følelsen av å bli 
skjøvet ut av det gode selskap. 
Jeg kan ikke huske at det var 
noen sentrale personer som sto 
frem for å gi henne støtte. Uten 
støtte i lokalforeningene, ble det 
ingen renominasjon.

Dette er nå vel 30 år siden. I lø-
pet av denne tid har det skjedd 
store forandringer i samfunnets 
syn på homofili. Mange er både 
Wenche Lowzow og hennes Kim 
Friele stor takk skyldige, både 
for karrièremuligheter og gode 
liv også som homofile. Det er det 
viktigste.
Ole B.  Hovind
Oslo 

Landbruket har 
forebygget  
sykdommer!
I Aftenpostens leder 6. juni er 
søkelyset satt på globale drivere 
som truer mattryggheten. Bak-
grunn er Mattilsynets hørings-
svar på internasjonale utfordrin-
ger for mattrygghet. 

Ja, globalisering medfører nye 
utfordringer. Det er ingen selv-
følge at maten i Norge har lite 
bruk av medisiner, antibiotika 
og kjemikalier i matproduksjo-
nen – også i fremtiden.  

Men Aftenposten bommer. 
Det er ikke fravær av norsk mat-
kriminalitet eller Mattilsynets 
kontroller som er årsaken til 
god mattrygghet, god plante- og 
dyrehelse samt lavt antibiotika-
bruk.

Årsaken er at myndigheter, 
forskning og næring sammen 
har satset på å forebygge syk-
dommer hos dyr og planter. 
Internasjonale handelsavtaler 
fremmer produksjon av billig 
mat. Det gir uønsket konkurran-
se hvor kvaliteten blir skadeli-
dende. 

«Prevention is better than 
cure», bør være navnet på frem-
tidens handelsavtaler hvis vi skal 
lykkes med å tøyle klimautslip-
pene, skaffe nok, trygg og sunn 
mat. 
 Ola Hedstein
administrerende direktør, 
Norsk Landbrukssamvirke  

Hege 
Skryseth
administrerende 
direktør for  
Kongsberg Digital
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Håkon Haugli og Arne Flåøyen avviser kri-
tikken fra de internasjonalt anerkjente 
forskerne Stein Tønnesson, Thomas Hyl-
land Eriksen og Thomas Hegghammer 
mot deler av EUs forskningsprogram. 
Haugli og Flåøyen mener isteden at nor-
ske forskere må samarbeide med og lære 
av de beste forskningsmiljøene, nemlig 
de som får tilslag i EUs tematiske pro-
gram etter grundig fagfellevurdering. 

Haugli og Flåøyen overdriver både kri-
tikernes innvendinger og EUs fortreffe-
lighet. Kritikken gjelder bare de pro-

grammene der søknadsprosessen er for 
ressurskrevende og som ikke velger den 
beste forskningen. Motsetningen er det 
europeiske forskningsrådet (ERC), med 
enklere søkeprosess, for enkeltforskere 
heller enn forskningskonsortier. 

Haugli og Flåøyen antar at all fagfelle-
vurdering i EUs forskningsprogram vel-
ger ut de beste forskerne. Den ekspert-
gruppen som anbefalte å opprette ERC 
i 2003, mente det motsatte. EUs vanlige 
forskningsprogram fremmet ikke frem-
ragende forskning i Europa, og kunne 

ikke forbedres. Et nytt ERC var nødven-
dig. For å lokke dyktige forskere til å søke 
skulle ERC tildele midler uavhengig av 
politiske føringer, med en brukervenn-
lig søknadsprosess – i motsetning til EUs 
vanlige forskningsprogram. 

Haugli og Flåøyen må begrunne hvor-
for vi bør tro at alle deler av EUs fors-
kningsprogram nå finansierer alle frem-
ragende forskere verd å samarbeide med.

Debatt
Andreas 
Føllesdal
professor, PluriCo-
urts, Universitetet i 
Oslo

Overdriver både kritikernes innvendinger og EUs fortreffelighet

Sjursøya er Norges største containerhavn med fire containerkraner og åtte stablekraner 
som sørger for at containerne fortsetter sin fraktreise på skinner og vei.  
Foto: olav olsen

Fakta 

Klimarevisjonen
XX Spaltister i Klimarevisjonen er Hege Skry-
seth og Andreas Thorsheim.
XX Hege Skryseth er administrerende 
direktør for Kongsberg Digital, et selskap 
som er del av Kongsberg Gruppen hvor 
Skryseth i tillegg er Chief Digital Officer. 
Hun har ledererfaring fra internasjonale 
teknologiselskaper og innehar flere styre-
verv, blant annet i NHO og Abelia. Verden 
står overfor et digitalt paradigme skift, og 
Skryseth skriver i Aftenposten om hvor-
dan teknologi og digitalisering vil være 
de viktigste driverne for en bærekraftig 
miljø- og klimautvikling.


