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KrF ber om porno-råd

Krafteksport til Danmark i minus

Politikk. Regjeringen bør nedsette et porno
utvalg som kan gi råd til politikerne om
hvordan best beskytte barn mot seksualisert
innhold på nett, mener KrF. Fem KrFrepresen
tanter, blant dem partileder Knut Arild Harei
de, står bak representantforslaget, som altså
har til hensikt å forhindre at barn eksponeres
for porno.
– Norske barn er blant dem som er mest
utsatt for pornografi. Som stortingspolitiker
får jeg gjentatte henvendelser om å hjelpe for
eldre, sier KrFs, Kjell Ingolf Ropstad. ©NTB

Kraft. Regnskapet for de fire kablene mellom
Norge og Danmark viser at vinninga går opp i
spinninga mye av tiden.
Europower skriver at energitapet i overfø
ringskablene som regel er større enn den øko
nomiske gevinsten knyttet til høyere kraftpriser
utenlands.
«I hele 62 prosent av timene i fjor var tapskost
naden i kablene høyere enn flaskehalsinntekten,
altså inntekten som kommer av ulik pris mellom
prisområder», skriver avisen. ©NTB

Forslag: KrFs Kjell Ingolf Ropstad.
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○ Landbruk

Biokull kan kjøle kloden – m
Eks-statsråder og bondelagstopp vil
pløye karbon ned i jorda for å redde
klimaet. Men økt avling betaler bare
en brøkdel av kostnaden.
Sammen med tidligere helseminister og leder i Bioteknologinemnda, Werner Christie, og
tidligere leder i Norges Bondelag,
Bjørn Iversen, tar tidligere landbruksminister Johan C. Løken til
orde for en biokullstrategi for å
binde CO2 i åker og eng.
Det naturlige kretsløpet av
planter og dyr slipper årlig ut ti
ganger så mye CO2 som de fossile
utslippene, gjennom årlig forråtnelse eller forbrenning. Det
siste har skapt en diskusjon om

biobrensel, fordi treet som brennes avgir CO2 det tar tiår å binde
tilbake i skogen.
Biokull som lagres tar imidlertid karbon ut av kretsløpet i
århundrer.
Biomasse som varmes til 600
grader uten tilførsel av oksygen
forkulles – og råtner ikke i jord.
– Kjernen i biokullstrategien
er at vi kan lagre karbon i jordsmonnet i lang tid til lav kostnad,
skriver Christie, Løken og Iversen i en kronikk i dagens avis.

Biokull blandet i jordbruksjord eller skogsjord øker også
jordkvaliteten og øker avlingene,
ifølge norske og internasjonale
forsøk.

Liten interesse

Hos Treklyngen på Follum jobber Arbaflame for å etablere
kullpelletsproduksjon for smelteverksindustrien, mens Viken
Skog og finske ST1 planlegger bioetanolproduksjon. I tillegg har
Treklyngen et samarbeid med
blant andre Elkem og Vardar om
mulig produksjon av trekull til
norske silisiumverk. Men:
– Biokull til jordforbedringsformål er ikke inne i noen planer
hos oss, sier administrerende
direktør Rolf Jarle Aaberg i i Treklyngen.

– De andre produktene vi arbeider med har en kjent markedspris. Men ingen har så
langt kunne svare på hva betalingsviljen i jordbruket vil være
for biokull. På biokull til jordforbedring er det ingen kommersielle aktører. Det er stort
sett forskere og journalister, og
enkelte fra landbruket, som sier

dette burde være en god idé.
– Dersom det finnes betalingsvilje, vil Follum være et
egnet produksjonssted?
– Det er det ingen tvil om. På
Treklyngen er det plass til ytterligere industriprosjekter.
Johan C. Løken mener markedet må opprettes gjennom politisk etterspørsel.

Trenger investorer
«På biokull til jordfor
bedring er det ingen
kommersielle aktører.»
Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen

