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TÆRING ETTER NÆRING 

Å sette tæring etter næring betyr å ikke forbruke mer enn man har dekning 
for. Det gamle visdomsordet står i grell kontrast til dagens miljøsituasjon. 

Dette nummeret av Vardøger belyser hvordan fortæringer av naturens 
produksjonsevne henger sammen med samfunnets næringsutvikling. Det er 
med andre ord et temanummer om miljøproblemer og næringsutvikling. 

Et miljøproblem består i at menneskeskapte påvirkninger på naturen 
oppfattes som problematiske. Mange sosiale konflikter springer ut fra 
forskjellige gruppers betraktning av hvilke påvirkninger på miljøet som skaper 
problemer. Disse miljøkonfliktene skyldes delvis forskjellige interesser i 
utnyttingen av naturen. Selskaper som produserer turbiner til vannkraftverk 
har interesser i kraftutbygging, mens disse utbyggingene som oftest går utover 
andre næringsinteresser - så som landbruket. Miljøkonflikter skyldes også 

forskjellige verdier med hensyn til påvirkninger. Mens noen betrakter store 
vannkraftverk som imponerende ingeniørkunst, kan andre betrakte dem som 
uestetiske og uetiske inngrep i naturen. 

Samfunnets produksjon handler om at menneskene omfonner naturen for 

å dekke materielle behov og ønsker. Næringsutvikling innebærer endringer i 
samfunnets produksjon. Vi fokuserer på slike endringer som utgangspunkt for 
å forstå årsaker til miljøproblemer. Både teknologi og sosiale institusjoner 
danner fundamentale rammer rundt næringsutviklingen, og dette er denned 
også utgangspunktet for vår oppmerksomhet. 

I dag skrives det mye om miljøproblemer. Allikevel vil vi påstå at 
miljøproblemenes samfunnsmessige årsaker er lite påaktet. I vår tabloide 
hverdag har avsløringer av miljøkriminalitet fått underholdningsverdi. 
Fragmentene flimrer forbi av en tønnegraving her og en pipeklatring der. På 
skolen lærer elevene det meste om årsaker til «hullet i himmelen» og drivhus
effekten - vel å merke årsakene i naturen til at gasser av det ene og andre 
slaget har uheldige konsekvenser. Når søkelyset en sjelden gang rettes mot 

samfunnet, skjer dette som oftest ved henvisninger til vår ressurssløsende 
livsstil og lignende vage abstraksjoner. I den grad det fokuseres på historiske 
årsaker til dagens miljøproblemer, dreier det seg som regel om hvordan 
natursyn har endret seg gjennom tidene fram mot industrialismens tidsepoke 
der det er blitt akseptabelt å gjøre inngrep i naturen. Allmennhetens tilgang 
på kunnskaper reflekterer hvor vekten på kunnskapsproduksjon om miljøspørs
mål legges. 

Dette nummeret av Vardøger omhandler miljøproblemer utfra fokuseringer 
på historiske årsaker knyttet til næringsutvikling. Vi pretenderer på ingen måte 
å komme med en uttømmende framstilling av temaet Vår intensjon er heller 
årette søkelyset mot et område som bør gjøres til gjenstand for generering av 
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mer kunnskap. Videre handler dette nummeret om hvordan miljøproblemene 
oppfattes og møtes av forskjellige teoretiske og politiske tankeretninger. 

I artikkelen til Sjur Kasa og Lars Mjøset betraktes miljøproblemer i lys 
av forskjellige faser i den industrielle utviklingen. Teori om slike faser henter 
artikkelforfatterne fra ny-schumpeterianerne Carlota Perez og Christopher 
Freeman samt den franske reguleringsskolen. Hver fase, som varer ca. 50 år, 
er preget av bestemte teknologier og institusjoner. Siden den første industrielle 
revolusjonen for 200 år siden, har suksessive industrielle revolusjoner økt 
menneskenes evne til å omforme naturen. Kasa og Mjøset viser hvordan 
miljøproblemene har endret seg fra periode til periode. Artikkelen konsentrerer 
seg om miljøproblemer tilknyttet de forskjellige fasenes hovedenergikilde. 
Teknologiske endringer i en ny periode har til en viss grad løst tidligere tiders 
miljøproblemer, samtidig som nye problemer har kommet til. Artikkelen viser 
de historiske røttene til dagens globale miljøproblemer ved en stadig 
akkumulasjon av miljøforringelser fra fase til fase. Hvilke muligheter har vi 
i dag til å gå inn i en mer miljøvennlig utviklingsfase? Kasa og Mjøset 
diskuterer noen politiske forutsetninger for dette utfra noen trekk ved den 
teknologiske utviklingen. 

Artiklene til Kristen Nordhaug og Hanne Svarstad anlegger også et 
historisk perspektiv på miljøproblemer tilknyttet næringsutvikling. Disse 
artiklene handler om norske miljøproblemer: Nordhaug skriver om fiskeri
næringen, mens Svarstad setter søkelys på vannkraftutbygging. 

I følge Nordhaug har markedsintegrasjon og statlig politikk ført til at deler 
av den norske fiskeflåten etter andre verdenskrig ble lagt om til en kapital
krevende og teknologisk avansert havfiskeflåte. Fangstkapasiteten ble med 
dette så høy at ressursgrunnlaget var truet Havfiskeflåten var nært integrert 
med nye former for fiskeindustri. Sammen utgjorde de et «fiskeriindustrielt 
kompleks». Nordhaug drøfter hvilke politiske og organisatoriske maktforhold 
som støttet opp om dette teknologiske komplekset. Han mener at problemene 
med overbeskatningen av fiskeriressursene må løses . ved innføring av 
reguleringsformer som i større grad fremmer kystfiske framfor havfiske. 
Videre kritiserer Nordhaug forslag om omsettelige fangstkvoter. 

Artikkelen om vannkraft sammenligner konsekvenser for næringsutvikling 
og miljø av norske kraftutbyggeres virksomhet «hjemme» og «Ute». 
Vannkraftutbygging i Norge har gitt viktige bidrag til den økonomiske 
utviklingen. Allikevel avvises påstanden om at u-land uten videre vil oppnå 
en tilsvarende næringsutvikling av vannkraftutbygging. Norge har hatt spegielt 
gunstige forutsetninger for næringsutvikling basert på vannkraft utfra 
naturforhold såvel som institusjonelle rammer. Videre avvises påstanden om 
at vannkraft pr. definisjon er en miljøvennlig energikilde. Dette skjer også 
med utgangspunkt i naturforhold og institusjonelle rammer. I tropiske u-land 
kan vannkraft til og med bidra til globale miljøproblemer. En av artikkelens 
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politiske konklusjoner, er at norske myndigheter ikke bør tillate de norske 
kraftutbyggerne å delta i prosjekter i andre land som medfører store 
miljøforringelser og gjennomføres ved undertrykking av den berørte 
befolkningen. 

Mens de første tte artiklene er empirisk orienterte, byr essayet til N. 
Shanmugaratnam på teoretiske betraktninger av hva som er vesentlige 

elementer i menneskenes forhold til naturen. Shanmugaratnam viser hvordan 
miljøet er dannet og omdannet i menneskenes samspill med et biofysisk 
fundament I denne prosessen legger han vekt på institusjonaliseringen av 
kontroll over ressurser i form av eiendomsrett Når naturen privatiseres og 
gjøres til vare, ignoreres viktige sider ved miljøets funksjoner for menneskene. 
Dermed oppstår det motsetninger mellom den individuelle rasjonaliteten i 
menneskenes utnyttelse av ressursene og samfunnets kollektive, langsiktige 
rasjonalitet Shanmugaratnam peker også på hvordan BNP-baserte målsettinger 
om vekst ikke tar hensyn til forringelser av miljøet. Naturen kan kun 
verdsettes når den befinner seg på en vareform, mens det er umulig å 

redusere sentrale økologiske prosesser til en slik form. Shanmugaratnam 
betrakter bærekraft som et spørsmål om å forstå og takle motsetningene og 
de gjensidige avhengigheter i menneskenes utnyttelse av naturen. Han 
definerer utvikling i lys av en målsetting oss en likhetspreget og rettferdig 
sosial orden. Artikkelen presenterer en typologi over forskjellige visjoner om 
bærekraftig utvikling som en sosial endringsprosess. 

N. Shanmugaratnam nevner feministiske visjoner om et nytt økologisk 
bevisst samfunn blant andre radikale visjoner. Han går derimot ikke nærmere 
inn på de økofeministiske visjonene. Derimot gir den neste artikkelen et 
kortfattet og godt bilde av økofeministiske retninger. Forfatteren, Carolyn 
Merchant, er en framtredende økofeminist. Hun har blant annet skrevet boka 
The Death of Nature* som må betraktes som en moderne klassiker innen 
temaet kvinner, miljø og utvikling. 

Knut H. Sørensen skriver om den norske miljøbevegelsen. Artikkelen tar 

opp tråden fra V ardøgers forrige miljønummer (9-1977) der Sørensen også 
bidro med en artikkel om miljøbevegelsen sammen med Kjell Gunnar Holm. 
Sørensen er selvkritisk i forhold til det 15 år gamle essayet. Allikevel 
opprettholder han fremdeles en kraftig kritikk mot moralisme og svale 

samfunnsforståelse i miljøbevegelsen. Sørensen framholder at handlinger for 
å løse miljøproblemer krever en analyse av de politiske mulighetene til å løse 
dem, mens han hevder at miljøbevegelsen baserer sine handlinger på en 
innskrenket naturvitenskaps-preget verdensforståelse og en forholdsvis passiv 
medlemsmasse. 

* Charolyn Merchant 1982: The Death of NaJrue, Wildwood House, London. 
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Langs hele det politiske fargespekteret har det i den senere tid vært malere ute 
og tilføyd grønnskjær. Artikkelen til Anders Ekeland og Inger Spangen setter 
søkelys på de røde partienes ferske grønnmaling. Ekeland og Spangen har 
intervjuet SVs grønne malermester Paul Chajfey og hans kollega i RV, Pdl 
Steigan. Intervjuet synliggjør noen av venstresidens problemer med å 
kombinere det røde og det grønne: Faglig politikk og sysselsetting stilles ofte 
opp mot miljøhensyn, protester mot miljøproblemer tilknyttet oljeboring står 
i kontrast til krav om et stort offentlig forbruk tilknyttet velferdsstaten, og det 
er vanskelig for politiske partier som vil redusere privatbilisme å få aksept fra 
velgerne for konkrete tiltak. 

Vardøger har en lang tradisjon med sosialøkonomisk kjetteri. Artikkelen 
til sosialøkonomen Anders Ekeland føyer seg inn i denne tradisjonen. Ekeland 
retter et kritisk søkelys på kollegaers forslag til å løse klimaproblemene ved 
bruk av markedsmekanismer og vektlegging av kostnadseffektivitet Kritikkens 
kjerne er at de tilsynelatende uangripelige matematiske resonnementene 
bygger på høyst tvilsomme forutsetninger. Sin vane tro overser sosialøkonom
ene fordelingsvirkninger av forslagene sine. Dette innebærer at løsningsfor
slagene vil bidra til å opprettholde det skjeve forholdet mellom rike og fattige 
land. Her er det paralleller til Nordhaugs kritikk av forslag om å ta i bruk 
omsettelige kvoter i fiskerinæringen. 

Flere av artiklene i dette nummeret peker på mangler i miljøhensyn når 
markedsmekanismer gis stort spillerom. Så hvor er artikkelen om EF og 
miljø?, spør kanskje noen. Svaret er at den kommer i neste Vardøger-nummer 
som er det andre av våre to utgivelser om EF i år. 

Hanne Svarstad 
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Sjur Kasa og Lars Mjøset 

MILJØPROBLEMER OG TEKNOØKONOMISKE 
PARADIGMER 

En skisse til miljøproblemenes historie• 

Dagens miljøproblemer er skapt av det industrisamfunn som har utviklet seg 
siden den første industrielle revolusjon for 200 år siden. Teknologihistorien 
viser hvordan suksessive industrielle revolusjoner siden den tid har økt 
menneskenes evne til å omforme naturen. Disse industrielle revolusjonene kan 
kobles til sosio-økonomiske forhold innad i verdensøkonomiens dominerende 
land, ulik utvikling mellom disse landene og til konflikt- og samarbeidsfor
holdene mellom dem på verdensbasis. Disse dimensjonene er sammenstilt i 
skjemaene 1 og 2, som antyder en periodisering av kapitalismens utvikling i 
sentrum av verdensøkonomien. 

Denne utviklingen har belastet miljøet med forurensning og ødeleggelse 
av naturressurser.1 Disse problemene har framfor alt sammenheng med 
tilførselen av energi til å drive industriens maskinsystemer, skaffe befolknin
gen lys og varme, og etterhvert også til å drive de maskiner som husholdning
ene anskaffer. Miljøproblemenes spesifikke form har forandret seg fra periode 
til periode. I visse henseende vil teknologiske endringer i en ny periode løse 
tidligere tiders miljøproblemer, men samtidig skapes nye problemer. Mens 
miljøproblemene langt inn i etterkrigstiden bare var merkbare på lokalt og 
regionalt plan, er de i løpet av 1970- og 80-tallet også blitt registrert på 
globalt plan. Dette tyder på at miljøproblemene også utvikler seg kwnulativt, 
at de ikke bare avløser hverandre. Dermed øker mulighetene for at bevisst
heten om miljøproblemene i større grad enn tidligere vil påvirke den teknolo
giske utviklingen. 

Faser i industrikapitalismens utvikling 

Teknologihistoriske studier viser at industrisamfunnet med ca. 50 års 
mellomrom har vært preget av nye teknoøkonomiske paradigmer.2 Et slikt 
paradigme er en «idealtypisk produksjonsorganisasjon», det etablerer 
tommelfingerregler for investeringsbeslutninger og teknologivalg. Den 
industrielle basis for paradigmene består av nøkkelfaktorer (inputs som inngår 
på diverse steder i produksjonsstrukturen, og som blir suksessivt billigere), 
bevegende sektorer som produserer disse nøkkelfaktorene, samt bærende 
sektorer. Sistnevnte benytter nøkkelfaktorene, realiserer den idealtypiske 
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produksjonsorganiseringen, og påvirker den økonomiske veksttakten. Skjema 
1 definerer de fem teknoøkonomiske paradigmene som kan avgrenses etter 
den industrielle revolusjonen.3 

Skjema 1. Tekno-økonomiske paradigmer 

Tids- Bevegende Nøklcelfalaorer Btzrende Hoved-
periode se klorer se klorer energikilde 
(ca) 

1780 - Husholdningene Arbeid Tekstil- Vannkraft, 
1830 industrien kullfyne damp-

maskiner 

1830 - Gruver, damp- Kull, dampdreven Jernbanesele- Kullfyrte 
1880 maskinproduk- transport toren dampkjeler 

sjon 

1880 - Elektrisitets gene- Stål Maskin-, rust- Olje, elektri-
1930 rering, stålverker nings- og sitet (fra kull, 

kjemisk indu- olje, vann) 
stri 

1930 - 01 jeraffinerier Olje, o.a. petrokjern- Massekonsum- Som over 
1970 iske produkter industrier 

1970 - Mikrochips, Mikrochips Telelcommu- Som over 
datamaskin- nikasjon 
produksjon 

Joseph Schumpeter forsøkte i sitt hovedverk å knytte de lange bølgebeveg
elsene i verdensøkonomien til de suksessive industrielle revolusjonene.4 

Nyschumpeterianske økonomer (bl.a. Freeman og Perez) forsøker å forbedre 
hans forklaring ved å legge stØrre vekt på sosiale forhold. Om man i det hele 
tatt kan konstatere lange bølger i statistikken over verdens produksjon og 
prisnivåer er meget omdiskutert. Vi skal ikke her ta stilling i denne debatten, 
men bruker de teknoøkonomiske paradigmene alene som en komponent i 
periodiseringen av industrikapitalismens utvikling.5 I et marxistisk perspektiv 
står de teknoøkonomiske paradigmene som en presisering av produktivkrefte
nes utvikling. 

Men denne periodisering blir bare komplett når vi legger til to andre 
hovedkomponenter (skjema 2). Den ene er vekslingen i reguleringsformer 
(varianter av det Marx kalte kapitalistiske produksjonsforhold) i de viktigste 
kapitalistiske landene.6 Dette har stor betydning for den ulike utviklingen 
mellom de kapitalistiske sentrumslandene. Den andre komponenten er de 
internasjonale forholdene disse landene imellom. 
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Skjema 2. Reguleringsformer og internasjonale forhold i verdensøkonomien 

Tidsperiode (ca.) Teknoø/conomisk Reguleringsform Internasjonale 
paradigme forhold 

1700-tallet Merkantilistiske 
kriger 

1780 - 1830 Tekstil Engelsk liberal Engelsk makt-
kapitalisme balanse (Pax 
(konkurranse- Britannica) 

1830 - 1880 Jernbane regulering) til 1814-1880 
ca. 1870 

1880 - 1930 Kjemisk/- Tre konkurreren- Fragmentering 
elektrisk de modeller: 1870-1945 

tysk, ameri-
kansk, engelsk 

1930 - 1970 Masseproduksjon Amerikansk Fra 1945: Pax 
masseproduk- Americana 
sjonsmodell 
( «Fordisme») 

1970 - Mikroelektronikk Samme som 
over, men utfor-
dret av en 
japansk modell 

I det følgende skal vi knytte miljøproblemene til regioner og faser som angitt 
i skjemaene 1 og 2. De viktigste miljøproblemene er knyttet til energiproduk
sjon (jfr. rubrikken lengst til høyre i skjema 1), og vi legger hovedvekten på 
disse. 

Den første industrielle revolusjon - fossile brennstoffer 

I perioden 1700-1815 var England involvert i ni stormaktskriger, mot bare en 
(Krim-krigen) i det neste hundreåret. Perioden før 1815 var merkantilismens 
siste periode og med seieren i Napoleonskrigene i 1814 sto England som 
verdensøkonomiens dominerende stormakt Englands maktposisjon hvilte ikke 
på en stor befolkning, men på landets rivende industrielle utvikling og på dets 
geografiske posisjon som en øy, adskilt fra det europeiske kontinent, noe som 
gjorde store landstyrker unødvendig. 

Den europeiske merkantilismen representerte en handelskapitalistisk 
overbygning over et tradisjonelt jordbrukssamfunn. Skogen var den viktigste 
energikilden. Allerede på 1300-tallet hadde man sett lokal mangel på skog. 
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Ved ble brukt til fyring, ttekull og ved ble brukt til jernsmelting, og dessuten 
gilde mye materiale til bygging av hus og båter. De merkantilistiske manufak
turene (som produserte jern, bly, glass, osv.), samt skipsfarten og militær
vesenet, ekspanderte kraftig i det 17. og 18. århundre, hvorved knappheten på 
trevirke ble prekær.7 Produksjonen av jern foregildc ved hjelp av primitive 
smelteovner som ble plassert i skogrike områder. Når skogen var brukt opp, 
ble produksjonen flyttet til andre områder. Mangel på skog ble etterhvert et 
problem over hele Europa.8 

I England begynte man tidlig å utnytte åpne forekomster av steinkull (som 
vi heretter bare kaller kull), blant annet til fyring. I 1560 produserte England 
0,2 millioner tonn kull, i 1690 3 millioner, og i 1790 10 millioner.9 Når 
England ble ledende i omstillingen til kullbasert smelting av råjern, hadde det 
sammenheng med teknologisk endring i kullgruvene. V ed inngangen til 
1700-tallet ble de første (atmosfæriske) dampmaskiner oppfunnet for å drive 
pumper som senket vannstanden i kullgruvene. På slutten av 1700-tallet kom 
Watts forbedrede (høyurykks) dampmaskin, og i denne perioden ble kull i 
stigende grad brukt som erstatning for trekull.10 Overgangen til kull var 
dessuten en reaksjon på konkurransen fra svensk jernindustri som trakk 
fordelen av jernmalm av høy kvalitet og store skogsressurser.11 På landsbygda 
førte overgangen fra trekull til kull, og selve urbaniseringen og industrialiser
ingen som fulgte, i første omgang til mindre press på naturressursene. 

Overgangen fra trekull til kull representerte et brudd med begrensningene 
i den/ ørindustrielle form for energiforsørgelse. Det førindustrielle jordbruks
samfunnet baserte seg på solenergi. Jordbruk besto jo nettopp i å sikre 
priviligert tilgang på solenergi for nytteplanter og husdyr.12 Bruk av skog til 
trekull var likeledes en utnyttelse av energi skapt gjennom fotosyntese i trær. 
Også kull går i siste instans tilbake på solenergi, men er et fossilt brennstoff, 
et energireservoar ansamlet for mange millioner år siden. Dette reservoaret har 
ligget bundet og ubrukt, helt til den industrielle revolusjonens pionerer viste 
at denne energien i stort omfang og meget raskt kunne frisettes ved bren
ning.13 Siden den tid har industrisamfunnet produsert sin energi ved å brenne 
det som hentes ut av dette reservoaret Ved brenningen avgis en rekke gasser, 
både giftige gasser som karbonmonoksyd (CO) og svoveldioksyd (SOJ og 
potensielt klimaforandrende gasser som karbondioksyd (COJ. Utslippene av 
disse gassene har økt konstant siden den industrielle revolusjon.14 Olje og 
naturgass er andre fossile brensler som avgir de samme gassene ved 
forbrenning. Disse brennstoffene kommer i anvendelse like før århundreskiftet 

Industrialiseringen beror fullstendig på utnyttelse av fossile energibærere, 
og har på 200 år revolusjonert historien: tidobling av befolkningen, enorm 
økning av det stofflige og energimessige kretsløpet, utnyttelse av skjulte 
råvareforekomster, utvikling av nye kjemiske synteser, innsnevring av det 
artsmessige mangfold i naturen og endringer av atmosfærens, verdenshavenes 
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og jordoverflatens kjemiske sammensetning. Maskiner, ikke dyr og planter, 
ble de viktigste midler til å forvandle energi. Kunststoffer og metaller erstatter 
organiske stoffer. Alle restriksjoner knyttet til jordbruksarealet overvinnes: 
landbruket er ikke lenger sentralt for forvandling av energi, det er selv 
industrialisert og avhengig av det fossile energisystemet. Allerede ved 
inngangen til 1800-tallet brukte England så mye kull at det ville krevet 
årsveksten av skog i hele England og Wales om man skulle skapt tilsvarende 
energi med de gamle metodene. Dampmaskinen konverterte kullets varme
energi til mekanisk energi. Man var ikke lenger begrenset av den energi som 
til enhver tid ~noe utvinnes fra biosfæren, men «forsynte seg fra en unik 
skatt, som syntes uuttømmelig». 15 I denne forstand ligger fossile energikilder 
til grunn for all industrialisering. I mer snever betydning brukes imidlertid 
betegnelsen «den industrielle revolusjon» om framveksten av det første 
tekno-økonomiske paradigmet, knyttet til tekstilindustrien. 

England hadde bestemte betingelser for å utvikle industrikapitalisme: 
jordbruket var blitt sterkt markedsorientert allerede før de revolusjonære 
begivenhetene som på 1(500-tallet konsoliderte parlamentets maktposisjon. 
Aristokratiet dominerte parlamentet og kunne holde kongemakten i sjakk. 
Mange aristokratiske jordeiere hadde interesser i protoindustriell næringsvirk
somhet på egen jord, og hadde bånd til handelsborgerskapet, særlig gjennom 
eksporten av ull og ulltekstiler. ~ 

V ed siden av jernindustrien, var bomullsindustrien den sentrale sektoren 
i den industrielle revousjonen. Bomullsindustrien startet som forlagsdrift, der 
entreprenøren fordelte råvarer til husholdningene som fikk ekstrainntekter ved 
å spinne og veve. Den manuelle spinnemaskinen (Spinning Jenny) stimulerte 
denne hjemmeproduksjonen av tekstiler på den britiske landsbygda. Det nye 
ved den industrielle revolusjon på slutten av 1700-talet var konsentrasjonen 
av produksjonen til store fabrikker, og følgelig også urbanisering. 

I en overgangsperiode var vannkraft av betydning som et alternativ til 
dampkrafL Fabrikksystemet hadde sammenheng med anvendelsen av 
vanndrevne spinnemaskiner fra 1780-tallet ,pg framover.16 Produksjonen ble 
anlagt i dalføre med gode elver og stryk, så som i Yorkshire-dalene i England 
og langs elvene i New England I den grad tekstilindustrien benyttet vannhjul 
som basis for drivkraft var den ikke noen stor belastning for miljøet. I andre 
land (som Norge fra 1850-tallet), var vannhjul lenge hovedkilden til drivkraft 
i tekstilindustrien, men i England grep bruken av dampmaskiner om seg. År 
1800 ble halvparten av alle dampmaskiner i England anvendt i gruvedrift, og 
i overkant av 20 prosent i tekstilindustrien. I 1870, derimot, brukte tekstilindu
strien 35 prosent av alle dampproduserte hestekrefter, mot 26 prosent i 
gruvene. Manchester var tekstilindustriens sentrum på 1800-tallet, til tross for 
at byen var dårlig beslått med elvestryk egnet til vannhjul.17 
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I jernindustrien førte suksessive forbedringer i anvendelsen av kull og nye 
valseprosesser til økning av kvalitet og produksjonskapasitet innenfor den 
britiske jernframstillingen. Prisene sank, mens anvendelsen av kull og 
utslippene fra de nye jernverkene økte sterkt 

Den første industrielle revolusjon markerte altså et gjennombrudd i 
anvendelsen av fossile brennstoffer. Forurensning fra kullbrenning økte, men 
dette stanset den verste rovdriften på skogsressursene. I den grad man brukte 
vannhjul og lokaliserte produksjonen spredt, unngikk man energibasert 
forurensning. Men fabrikksystemet økte imidlertid belastningene på arbeids
kraften, noe som skulle slå ut i full blomst da urbaniseringen skjøt fart under 
den andre industrielle revolusjonen. 

Den andre industrielle revolusjon - lokal forurensning av storbyene 

Det virkelige gjennombruddet i den industrielle anvendelsen av kull kom først 
med den andre industrielle revolusjon, der England fortsatt var ledende. Fra 
1830-tallet (se Skjema 1) ble dampmaskinen tilpasset en rekke industrielle 
prosesser. Dermed kunne kullet utnyttes som universell energibærer. 
Sammenkoplingen av nyvinningene innenfor jernproduksjonen og dampmaski
nen la grunnlaget for framveksten av jernbanen. · Både bruken av vogner på 
skinner og selve dampkraften var utviklet i forbindelse med utvinning av kull. 
Utbyggingen av jernbanenettet hadde mye mer vidtfavnende konsekvenser enn 
den første industrielle revolusjon innen bomulls- og jernindustrien. For første 
gang i historien fikk man i innenlandsk ferdsel et transportmiddel som var 
raskere enn hesten. Reisetiden ble dramatisk redusert, tiden omkring i 
distriktene ble koordinert av togtidene, transportkapasiteten Økte kraftig. Kull 
kunne bringes til både husholdninger og fabrikker over hele England. Under 
den engelske kapitalismens gullalder på midten av 1800-tallet var landet 
sentrum for et verdensomspennende nettverk for fordeling av kull, via 
dampbåter og jernbane. Slike nettverk ble senere også bygget opp på basis av 
de andre energikildene (gass, bensin). Fordelingsnettverkene oppstår først 
lokalt, og utvides deretter. Foretakene konsentreres raskt og inngår ofte i 
kartellsamarbeid med hverandre, som eksempelvis de største oljeselskapene, 
i lang tid et kartell av «sju søstre». 

De teknologiske nyvinningene førte til massive økninger av de lokale 
utslippene i de mest industrialiserte og tettest befolkede områdene, først i 
England, og noe senere i de kontinental-europeiske landene som industriali
serte i Englands kjølvann. Allerede i boka Reiser til England og Irland fra 
1835 klaget Alexis de Toqueville over voldsomme forurensningsproblemer i 
Manchester. I boka Hard Times fra 1854 beskriver Charles Dickens et av 
samtidens industristeder under navnet Coketown, en betegnelse Mumford tok 
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opp i sin historiske oversikt over byenes utvikling. Han daterer den til 
perioden 1820-1900, altså perioden for den andre og den tredje industrielle 
revolusjonen. Parallellt til Polanyis analyse av hvordan liberalismen midt på 
1800-tallet forsøkte å gjøre alle produksjonsfaktorer (arbeid, kapital og land) 
til varer,18 viser Mumfords analyse hvordan nedbyggingen av de tidligere 
byenes institusjoner (kommunalt apparat, laug, osv.) førte til fullstendig fravær 
av planlegging nettopp i den tiden da uendelige rekker av arbeidere innvandret 
til byene, henvist til det liberale lønnsforholdets permanente usikkerhet 
arbeide til markedslønn eller sulte. Den liberale kapitalistiske reguleringen 
som preget 1800-tallets utvikling (Skjema 2), skapte «det mest degraderte 
bymiljø verden noen gang hadde sett».19 

De nye storbyene ble skapt rundt de dampdrevne og verdensmarkedsorien

terte fabrikkene. Deres vekst ble påskyndet av jernbanekomplekset fra 1830-
tallet av. Store investeringer i maskiner og fabrikker førte til at entreprenørene 
bestrebet seg på å kutte kostnadene så sterkt som mulig. Kostnadene ved kull 
til dampmaskiner kunne reduseres ved billigere transport, og kull muliggjorde 
regelmessig produksjon uavhengig av variasjoner f.eks. i vannfønngen i elva. 
Etterhvert som kull ble viktigere som energikilde, ble de større fabrikkene 
lokalisert i nærheten av kullfeltene, og langs jernbanelinjene i de nærmeste 
dalførene: Lille-distriktet i Frankrike, Merseburg og Ruhr-områdene i 
Tyskland, Englands svarte belte (den første jernbanen gikk mellom Liverpool 
og Manchester), Allegheny-fjellene og de store innsjøene, samt østkysten av 
USA. Kullgruveområdene var omkranset av tekstilindustri og modemisert 
tungindustri: jernverk, smeltehytter, knivsmeder, glassverk og maskinprodu
senter. Bosetting utviklet seg også langs jernbanelinjene, med industrisentra 
langs de tettest trafikkerte oppsamlingslinjene, og særlig ved jernbaneknute

punktene. Aktiviteten i nettverket av mer desentraliserte gruver, manufakturer, 
kanaler og møller ble gradvis redusert.1'° I denne perioden var forurensning 

hovedsaklig et byproblem. 
Hovedelementene i liberalkapitalismens by var fabrikken, jernbanen og 

slummen. Alle forhold ble underkastet fabrikkens funksjonelle behov. Til 
bomullsindustrien hørte spinnerier og veverier, men også kjemiske fabrikker 
som sørget for farging og bleking. Jernindustrien produserte først maskindeler 
(overgang fra tre til jerndeler i maskiner), og ekspanderte siden kraftig ved å 
produsere for jernbanen. Fabrikkene lå ved elva, for vann trengtes til 
dampmaskinene, samt til avkjøling og farging. Industriavfall ble dumpet i 
elva, som ble den nye industribyens avløp. Alt liv i vannet ble raskt 
forgiftet. 21 Horisonten rundt byene var preget av a'ske, slagghauger, rustent 

skrap og søppel. Giftig røyk skapte et dystert mørke, enten det var i Sheffield, 
Birmingham, Pittsburgh, Essen eller Lille. Regnvannet ble ikke ordentlig 
renset, aske og andre stoffer blåste fra fabrikkene og forurenset jordsmonnet 
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Jernbanen ble lagt rett igjennom byen, og ødela det tradisjonelle gatenettet 
Arbeiderboligene ble oppført kloss inntil fabrikkene, med dårlig ventilasjon 
og lite dagslys. Avfallet ble dumpet rett ut i gata. Personlig hygiene var 
praktisk talt umulig. Presset fra massene av tilstrømmende arbeidere skapte 
mangel på husrom, så kjellere ble også tatt i bruk til overnatting. «Fattigdom
men og fattigdommens miljø skapte organiske modifikasjoner: barna fikle 

engelsk syke grunnet fravær av solskinn, deformeringer av benstruktur og 
organer, feil ved indre sekresjon på grunn av ussel diett, hudsykdommer 
forårsaket av at elementær vaskehygiene var umulig, kopper, tyfus, skar
lagensfeber, halsonder forårsaket av skitt og ekskrementer, tuberkulose, som 
var et resultat av dårlig diett, mangel på sol og overbefolkede rom. Alt dette 
kom i tillegg til yrkessykdommene, som dels også var miljømessige.»22 Selv 
ved århundreskiftet var forholdene så ille at unge menn som hadde vokst opp 
under slike forhold ble avvist av vervingsoffiserene, de var ikke en gang 
brukbare som kanonføde. En del av Edvard Munchs malerier viser at slike 
forhold også rådde i Norge på den tiden. Dødeligheten var skremmende høy 
i byene (Munchs «Syk pike»), og byenes befolkning kunne bare øke takket 
være en jevn strøm av nye innflyttere fra landsbygda. 

Mens Lancashire var det mest typiske industriområdet, var London mest 
berømt for sine smogproblemer. Smog var den folkelige betegnelsen på svart, 
forurenset tåke (smoke-fog).23 London hadde av meteorologiske grunner 
alltid vært utsatt for tåke, men utover på 1800-tallet ble den hyppigere og mer 
skitten. Høydepunktet var på 1890-tallet.24 I 1851, da verdensutstillingen i 
London skulle demonstrere Englands ledende stilling på alle områder, klaget 
mange tilreisende på luften. I 1873 skal fortetninger av røyk og tåke ha tatt 
livet av mange mennesker i byen. London var et handels-, finans-, og 
administrasjonssenter. I utgangspunktet kom forurensningen like mye fra 
kullfyring som fra industrien. Men dampmaskinen betØ<i at kraft kunne 
produseres på stedet, der -det var behov for den. Den førte til at flere 
ind11striaktiviteter også ble flyttet inn i London.25 

Kampen mot utslippene fra kullforbrenningen var den viktigste miljøkam
pen som ble ført i England i det nittende århundre. Allerede i 1819 ble saken 
tatt opp i Parlamentet.26 Etter komite-behandling vedtok man i 1821 en lov 
som ga domstolene rett til å beordre bedrifter til å minske utslippene. 
Parlamentsmedlemmer sc>m representerte interesser i gruveindustrien, 
smelteverkene og maskinindustrien greide imidlertid å unndra sine sektorer fra 
loven. Denne konflikten var et tidlig eksempel både på typiske løsninger og 
frontlinjer i kampen mot røykutslipp i England. 

De velorganiserte industriinteressene i de nye vekstsektorene sto mot en 
løs koalisjon av lokale myndigheter, håndverkere, detaljister, landeiere og 
framstående gentlemen. Både på lokalt og nasjonalt plan lyktes det å få 
gjennom viktige vedtak. Året 1866 ble et høydepunkt med fastsettelse av 
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utslippsbegrensninger som del av den nye hygieneloven. Utslipp av svart røyk 
ble definert som en forbrytelse, og nasjonale og regionale myndigheter fikk 
vidtrekkende myndighet til å forfølge lovbrytere. rT Dette var i grove trekk 
strukturen på de reguleringene som gjaldt røykutslipp de neste nitti årene. 

Både utforming og håndhevelse av den nye loven ble uthult fra første 
stund. I 1875 ble gruver og smelteverk unntatt Til tross for at det fantes 
teknologi som kunne redusere utslippene, ble ikke loven brukt for å stimulere 
bruk av denne. En viktig bakgrunn var den nye konkurransen fra industrien 
i Tyskland og USA. Høyere produktivitet og mindre reguleringer i disse 
landene ble viktige argument for britiske industrieiere i kampen mot 
utslippsbegrensningene. Hensynet til arbeidsplassene og profitten seiret i siste 
omgang. 

Eksemplet med London-tåka viser hvordan miljøproblemer knyttet til en 
periode varer ved gjennom senere perioder. Londontåka var på tilbaketog fra 

rundt århundreskiftet, grunnet gradvis overgang til gass og elektrisitet og mer 
effektiv brenning av kull. Men utbygging av elektrisitetsnettverk gikk tregt i 
England, og langt inn i etterkrigstiden satset man på kull heller enn olje i 
mange sammenhenger. Viktoriatidens londonere var vel vant med smogen og 
dens farer. I etterkrigstiden var disse begivenhetene mer sjeldne. Men i 
desember 1952 ble byen rammet av en katastrofe, da fire tusen mennesker 
døde av tett smog i løpet av få dager. 1952-katastrofen var resultat av en 
vekselvirkning mellom ekstremt ugunstige meteorologiske forhold og utslipp 
som følge av kullfyring: antisyklonsentret i en kald, tørr luftmasse ble 
liggende ubevegelig over byen i flere dager, noe som førte til ekstreme 
konsentrasjoner av svoveldioksyd-partikler fra industri og husholdninger. Tåka 
kom først den 4. desember, fikk en kvelende lukt i løpet av fredag, man ble 
tilskiblet om man forsøkte å gå ut Londonerne holdt seg inne og fyrte mer 
for å holde varmen i mørket og kulda. På lørdag stanset transportsystemet 
opp. Stadig flere fikk respirasjonsvansker og folk døde, etterhvert var ikke 
legevakten i stand til å ta seg av alle dødsfallene. På mandag bedret 
forholdene seg og tirsdag var det over.28 Først denne katastrofen førte til nye 
reguleringer av røykutslippene fra den britiske industrien. 

Den tredje industrielle revolusjon - renere byer, bedre arbeidsmiljø, men 
nye · kilder til forurensning og relokaliseirng av gamle 

Relativt til liberalkapitalismens periode skjer det en opprenskning rundt 
århundreskiftet En rekke faktorer - den nye teknologien som skaper 
el-nettene, arbeiderbevegelsens sosiale mobilisering, framveksten av 

storforetak som uttrykk for en mer organisert kapitalisme og økende 
statsinngrep - førte til at den verste tilskiblingen av storbyene og rovdriften 
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på arbeidskraften ble dempet Men den tredje industrielle revolusjonen preges 
også av den kjemiske industriens framvekst, og denne blir en ny kilde til 
miljøproblemer. Dessuten skal vi se at elektrifiseringen i et videre geografisk 
og historisk perspektiv bare betyr en relokalisering av forurensende utslipp. 

Fram til 1840-tallet hadde England forbud mot eksport av maskineri. Men 
i en bølge av liberaliseringstiltak på den tiden ble både dette forbudet, tollen 
på innførsel av kom og de såkalte navigasjonslovene (som bestemte at 
engelske varer skulle transporteres på engelske skip) opphevet England hadde 
allerede fra 1815 oversvømmet verdensmarlcedet med billige bomullstekstiler, 
og midt på 1800-tallet kom det i tillegg en eksportboom basert på all slags 
jernbanemateriell. Både den unge Amerikanske unionen og de nærmeste 
landene på kontinentet hadde fått i gang noe tekstilindustri, men først med 
importen av engelsk teknologi fra omkring 1850 kom det virkelig fart i 
industrialiseringen. I løpet av de neste tiårene utviklet stålindustrien seg som 
et tillegg til jernindustrien. Utbyggingen av jernbanenettet både i den gamle 
og nye verden skapte en transportrevolusjon som endret den internasjonale 
arbeidsdelingen. Fra slutten av 1870-tallet økte tollbarrierene i sentrumsland
ene igjen, og bak disse murene gjennomførte de store landene importsubstitu
sjon. Englands nærmeste konkurrenter bygget selv ut tekstil-, jern- og 
stålindustri. Englands industrielle forsprang ble således snevret inn. 

Produksjon av soda og andre alkaliske stoffer var forløpere for den 
moderne kjemiske industrien. Alkaliene var viktige som blekemidler i 
tekstilindustrien, som basis for såpe og glass og ingrediens i framstillingen av 
en rekke andre varer. Senere i århundret fikk disse stoffene et mye bredere 
anvendelsesområde. Både stålindustrien, gjødselproduksjonen, papirindustrien, 
sprengstoffindustrien og petroleumsindustrien ble avhengige av soda. På 
begynnelsen av attenhundretallet ble teknologien for produksjon av soda 
endret: i stedet for trevirke som råstoff, tok man i brukt en kombinasjon av 
kull, salt, kalkstein og svovelsyre i den såkalte Leblanc-prosessen.29 Frank
rike var tidligst ute med å benytte denne prosessen, men etter 1820 vokste den 
engelske produksjonen eksplosivt og dominerte verdensmarkedet fram til 
1870-tallet. Produksjonen ble samlet i tre regioner: Glasgow, Merseyside og 
Tyneside. Nærhet til tekstilproduksjon og til kull- og saltressurser var 
avgjørende for lokaliseringen. 

I begynnelsen var sodaproduksjonen sterkt forurensende. Den ga saltsyre 
som slaggstoff, og denne ble sluppet rett ut i luften. All vegetasjon ble 
utryddet i nabolagene rundt. Dette problemet ble dempet fra 1836, da man 
fant ut at kalkstein i skorsteinene absorberte saltsyren. Produksjonen førte 
imidlertid også til enorme mengder kjemisk avfall. Fra industriens synspunkt 
var dette en sløsing med kjemikalier og kostbart fordi avfallet la beslag på 
lagerplass. Fra samfunnets synspunkt var avfallet en stor forurensningstrussel. 

14 



Utover 1800-tallet var det en parallell bevegelse der industrien forsøkte å 
utnytte avfallet kommersiellt, mens Parlamentet innførte nye reguleringer.30 

Forurensningsproblemene i sodaindustrien ble imidlertid først for alvor 
redusert da Solvay-prosessen kom i bruk fra 1863. Den gjorde det mulig å 
utvinne ammoniakk av avfall fra destilleringen av lysgass fra kull. Ammoni
akk ble i neste omgang ingrediens i en prosess som hadde vann, karbondiok
syd og soda som sluttprodukt, og som krevde mindre energi enn Leblanc-pro
sessen. Denne langt mindre forurensende prosessen ble raskt utbredt i 

Tyskland, mens den britiske industrien reagerte defensivt, på grunn av 
monopolisering og fordi man i stedet ville intensivere utvinningen av klor fra 
Leblanc-prosessen. Slik var Leblanc-prosessen, med sine giftige avfallsstoffer 
og sin energisløsing, fortsatt i bruk helt fram til 1890-tallet. Da ble elektro
lyseteknikker for klorframstilling, som ga langt billigere klor enn Leblanc-pro
sessen, raskt utbredt i USA og Tyskland. I 1920 var Leblanc-produksjonen 
helt oppgitt.31 Miljøproblemer og sløsing med ressurser oppmuntret i dette 
tilfellet til teknologiske innovasjoner som hadde klare fordeler fra et 
miljøsynspunkt. Utbredelsen av innovasjonene var imidlertid sterkest i 
Tyskland og USA, mens England, som hadde det politiske og militære 

hegemoniet, ble liggende etter. 
En annen viktig gren av den kjemiske industrien var produksjon av 

fargestoffer. De første vitenskapelige oppdagelsene her ble gjort i England, 
men Tyskland kom snart til å dominere denne bransjen, blant annet på grunn 
av sitt langt bedre utbygde utdanningsvesen. Produksjon av fargestoffer startet 
med anilin og liknende sammensetninger (alizarin 1873, azo-sammensetning
ene i 1876, indigo i 1897). Industrien omfattet etterhvert også produkter som 
medisiner og parfyme. 

Forgiftning av vannet var et av de viktigste miljøproblemene den kjemiske 
industrien skapte. I 1864 forårsaket entreprenøren Muller-Pack i Basel en 
forgiftningsulykke på grunn av arsenikkutslipp fra anilinproduksjon. Syv 
mennesker i nabolaget viste tegn på alvorlig arsenikkforgiftning. Muller-Pack 
ble rettsforfulgt, og måtte selge fabrikken til Geigy-Merian.32 Som en 
historisk ironi vokste denne bedriften etterhvert til å bli en del av den 
farmasøytiske storforurenseren CIBA-Geigy. Utslippene fra den kjemiske 
industrien i Tyskland og den farmasøytiske industrien i Sveits fortsatte likevel 

å være lite regulert. Elva Rhinen ble den kjemiske industriens kloakk. Også 
dette miljøproblemet varte ved gjennom perioder. Først etter 1970, da et 
alvorlig giftutslipp berøvet store deler av Nederland vannforsyningen og førte 
til omfattende fiskedød, ble det for alvor oppmerksomhet om problemet. 

I England ble vannforurensningen fra industrien møtt med sterkere 
protester. Dette hadde sammenheng med utbredelsen av sportsfisket som 
tidsfordriv blant britiske gentlemen. Organiserte sportsfiskeinteresser greide 
rundt første verdenskrig å få igang omfattende straffetiltak mot vannforurens-
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ning. Bedriftene fikk valget mellom enonne bøter eller rensetiltak. Britiske 
borgeres rett til rent vann og tilgang til levende fisk ble stadfestet i lovs fonn 

på 1920-tallet33 

I tillegg til omfattende vannforurensing, førte den kjemiske industrien med 

seg nye trusler mot arbeidsmiljøet. I Tyskland ble det påvist at blærekreft var 
en utbredt sykdom blant arbeidere i anilinindustrien. I fyrstikkindustrien førte 
arbeidet med hvitt fosfor med seg etseskader. I framstillingen av tungmetaller 
var forskjellige forgiftningssymptomer alminnelige. 34 

Først med den tredje industrielle revolusjon begynte olje for alvor å få 
betydning for industrilandenes energisystemer. Olje og gass ble først brukt til 
belysning. England hadde vært først ute. Fram mot midten av 1800-tallet var 
arbeidsdagen i fabrikkene begrenset av dagslyset Fra kull kunne man utvinne 
gass (i samme proses8 som ga koks). Gassbelysning forekom først i 
fabrikklokaler (i London fra 1802, i Manchester fra 1805). Nettverk for 

distribusjon av gass ble anlagt i de store byene, som etterhvert også fikk 
gatebelysning. På landsbygda, derimot, ble belysningen basert på olje 
(parafin). Patent på raffinering av kerosen og lysolje ble tatt ut i 1854. De 
første store oljefeltene ble oppdaget i USA (Pennsylvania) i 1859. Det første 

store oljeselskapet - Standard Oil - ble etablert da Rockefeller slo sammen 
alle produsentene i Pennsylvania i 1870, og Standard Oil etablerte sin trust i 
1880. Hovedanvendelsen for olje var i denne perioden belysning. Standard Oil 
bygget opp et internasjonalt distribusjonsnett, og skapte etterspørsel - blant 

annet i Østen - ved å dele ut gratis lamper. 
Den profesjonelle oppfinneren Edison utviklet elektrisiteten og etablerte 

General Electric i 1878. Den første elektrisitetsstasjonen med tilknyttet 
nettverk ble etablert i New York i 1881 og ga lys til kontorene på Wall Street 
Elektrisitetsnettverk ble raskt en overlegen konkurrent til gass i byene, og etter 
ytterligere innovasjoner (høyspenning), viste elektrisiteten seg rimeligere å 

transportere enn alternativene.35 Det 20. århundre ble således preget av at 
elektrisiteten i Vesten koblet by og land sammen. 

Elektrisiteten produseres ved forbrenning av enten kull eller olje. 

Elektrisitetsnett muliggjorde transport av hydraulisk energi. Utbredelse av 
el-nett fikk stor betydning for fabrikksystemet. Innen tekstilindustrien måtte 
en sentral dampmaskin drive mange maskiner. Men i jernindustri og annen 

verkstedsindustri var arbeidsprosessene ofte av forskjelligartet karakter og 
krevde diverse dampmaskiner av forskjellig slØrrelse. Ofte ble kapasiteten 
dårlig utnyttet, dampmaskinene krevde mye arbeid (både skuffing av kull og 
vedlikehold), bråkte og spydde ut eksos samt kullslØv. Elektrisiteten forvandlet 
fabrikkene. Motorer kunne kobles til redskapene, og redskapene kunne 
beveges dit jobben skulle gjøres. Det ble slutt på «jungelen av stag og belter 
som hadde vært typisk for maskinrommene siden 1770-tallets vannmøller, og 
som hadde vært en trussel for sikkerheten, et hinder for bevegelse, en kilde 
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til sammenbrudd og et energisluk.»36 Elektrisiteten muliggjorde også en ny 
desentralisering og fleksibilitet De nye teknologiene i den første og den andre 
revolusjonen kunne bare brukes i stor skala, og stimulerte derfor konsentra
sjon. Nå ble kapitalintensiv virksomhet konsentrert i fabrikkene, mens mindre 
verksteder kunne gjøre arbeidsintensive aktiviteter med lette elektriske 
redskaper. Landes understreker at den symbiotiske framveksten av elektrisk 
kraft og elektromotorer var like revolusjonerende som koblingen mellom 
dampmaskiner og tekstilmaskineri i den første industrielle revolusjonen.37 De 
stØrste foretakene utviklet nye organisasjonsformer, som vertikal integrasjon 
og profesjonell, hierarkisert bedriftsledelse. Store selskaper som General 
Electric kombinerte elektrisitetsgenerering og distribusjon med produksjon av 
elektriske artikler. Med sine enorme kapitalbehov måtte de store elektrofore
takene koble seg til finansfolk, slik at denne industrien ble idealtypen på 
«finanskapitalen» som de marxistiske økonomene (bl. a. Rudolf Hilferding) 
la slik vekt på rundt århundreskiftet. 

Dampmaskinens betydning ble gradvis redusert Siemens utviklet den 
første elektriske jernbanen i 1878. Særlig utviklingen av vekselstrømmotoren 
(Tesla 1894) var et framskritt Lokal forurensning i storbyene ble antakelig 
redusert Kull var en av kildene til elektrisitet, men brenningen skjedde 
konsentrert i stØrre kraftverk, hvis lokalisering ikke førte til så stor forurens
ning i bykjernene. Graden av forbedring av lokalmiljøet avhang også av hvor 
mye av husholdningenes energibehov til oppvarming som fortsatt var basert 
på kull. Elektristetsprisen utviklet seg snart gunstigere enn kullprisen.38 Men 
elektrisiteten muliggjorde også tung kjemisk og metallurgisk industri, og disse 
betØd ny forurensning, som vist ovenfor. 

Tilskitningen og helseproblemene i 1800-tallets Coketowns skapte en 
reaksjon. Polanyi viste hvordan den liberale kapitalismen forsøkte å gjøre 
arbeidet til en vare hvis pris fluktuerte i tråd med markedsmekanismen, 
likegyldig om arbeiderne måtte sulte. Dette skapte en protestbevegelse som 
han kalte arbeidets selvforsvar. Fram mot århundreskiftet mobiliserte 
arbeiderbevegelsen innen de europeiske nasjonalstatene med krav om 
demokrati, almen stemmerett og forbedring av arbeidsforholdene. V i skal ikke 
her gå inn på de nasjonale variantene, men påpeke at man samtidig innenfor 
de utviklede kapitalistiske landene hadde en bevegelse for offentlig hygiene. 
Staten sørget gjennom kommunene for å bygge ut infrastruktllr som 
vanntilførsel, avløpssystemer og offentlig søppeltØmming. Nye ideer om 
byplanlegging la vekt på byparker som hygieniske «lunger» i bykjernen. 39 

De nye industrisektorene var medvirkende her: tidligere tiders gassbelysning 
og dampmaskiner ble erstattet av elektrisk energi. Lettere metaller som 
aluminium, magnesium og kopper, samt syntetiske materialer som gummi, 
bakelitt og plastikk, ble etterhvert anvendt i egne baderom, og i nye produkter 

17 



som telefon, bil og radio. Den moderne storbyen fikk en undergrunn som 
rommet både offentlig transport og avløpssystemer. 

Mobiliseringen for bedre arbeidsmiljø ga også resultater: først fikk 
arbeiderne masker til beskyttelse fra støv og gasser, derpå fikk de egne 
kantiner så de skulle slippe å spise i fabrikklokalet. Arbeidsforholdene til 
svakere grupper, kvinner og barn, ble først regulert. Man viste etterhvert mer 
omtanke for plasseringen og planleggingen av fabrikken, og la vekt på bedre 
opplysning og ventilasjon. Man forsøkte å reorganisere produksjonsprosessene, 
og erstattet giftige stoffer med mindre giftige. 

De nevnte endringene fikk ikke umiddelbart betydning for kullets 

dominans som energikilde. Pr. 1885 var kull blitt like viktig som trekull og 
ved i USAs energiforbruk. Pr. 1900, var 71,4 prosent av energien basert på 
kull, 21 prosent på tre, og bare 1,4 prosent på olje.40 Ved overgangen fra det 
tredje til det fjerde teknologiske paradigmet (Tabell 1) gjorde olje seg for 
første gang gjeldende som en alternativ primærenergikilde i forhold til kull. 
Denne utviklingen startet i USA. I 1900 og 1901 oppdaget man store nye 
oljeforekomster i Texas og California, men den nye råoljen var uegnet for 
raffinering til lysolje. F1ere unge oljeselskaper begynte aggressivt å markeds
føre olje som drivstoff, i konkurranse med kull. 

En ulempe ved kull var høye transportkostnader, mens olje var billigere 

å frakte ved hjelp av rørledninger og oljetankere. Olje slo fort igjennom i de 
regionene der oljekildene fantes, de områdene som senere er kalt for The 

Sunbelt (fra Texas vestover til California). Olje kunne også erstatte kull med 
småjusteringer. Først gikk deler av jernbanen over til olje, senere marinen og 
store deler av handelsflåten. Like før 1. verdenskrig la den engelske marinen 
om fra kull til olje, og nettopp på den tiden begynte den engelske regjeringen 
å involvere seg i det internasjonale oljemarkedet 

Gjennom de første tiårene av vårt århundre ekspanderte energikonsumet 
i USA i seg selv kraftig, så de to energikildene (kull og olje) var ikke alltid 
i konkurranse. I motsetning til de eldre industriområdene i Nordøst, nært opp 
mot kullforekomstene (Appalachian-fjellene), hadde industrialiseringen i Vest 

og Sørvest, som startet på den tiden, nær tilknytning til petroleum. Økonom
iske hensyn spilte en hovedrolle som drivkraft bak oljens økende andel av 
energikonsumet Men det ble også påpekt at oljen ikke skapte plagsom røyk 

og støv.41 Oljeselskapene symboliserte de nye prinsippene om vertikal 
integrasjon, de var internasjonalt aktive, og forbedret stadig sine produkter og 
service. Dette ble kraftig forsterket fra tiden omkring 1. verdenskrig, da 
bilindustrien for alvor begynte å utvikle seg. Dette er tema i neste avsnitt 
Eksplosjonsmotoren (1876), drevet av bensin, ble av fikk stor betydning for 
oljeindustrien. Dieselmotoren (1898) brukte enda billigere drivstoff, og fikk 
innpass i fastmonterte drivverk samt i tungtransport, først i jernbanen. Lettere 
transport ble basert på eksplosjonsmotoren, som var mye lettere enn 
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dampmaskinen. Denned var landtransporten frigjort fra det nettverk av spor 
som jernbanen var avhengig av.42 Som følge av bilens gjennombrudd i USA, 
overgikk bensinsalget der allerede i 1911 salget av parafin til belysning. 

Perioden 1880-1939 er preget av betydelige forskjeller i utviklingen innen 
de største industrilandene. Når det gjelder teknologisk utvikling, viste det seg 
at England ikke var i stand til å følge opp innenfor de nye sektorene, 
elektro-teknisk og kjemisk industri. Som vi har sett, sto Tyskland sterkest i 
kjemi (organisk kjemi), og USA sterkest i elektro-teknisk produksjon. Også 
selve reguleringen av kapitalismen varierte sterkt: Mens England i mange 
henseende sto fast på den liberale kapitalismens prinsipper, var den tyske 
kapitalismen sterkere preget av statsinngrep, og den amerikanske kapitalismen 
av såkalt organisert kapitalisme i forholdet mellom foretakene.43 I alle land 
var imidlertid de store enhetene innen stålindustri og kjemisk industri av 
betydning. Offentlig etterspørsel var avgjørende: staten sto for utbygging av 
infrastruktur, og fram mot 1. verdenskrig var det også betydelig opprustning, 
blant annet et rustningskappløp mellom den engelske og tyske marinen. Som 
vi har påpekt var perioden preget av at mange byer ble renere, men dette var 
primært en relokalisering av forurensningene. Retrospektive analyser av 
konsentrasjonen av klimagassen C02 i atmosfæren tyder på at denne begynte 
å øke fra århundreskiftet 44 

Første verdenskrig innebar i mange henseende forurensning: den betød et 
gjennombrudd for kjemisk krigføring, og etterlot seg minefelter over hele 
Europa. Etter krigen var de europeiske landene hemmet av stor uorden, ikke 
minst finansielt og i spørsmålet om krigserstatninger. USA opplevde derimot, 
som vi skal se, starten på den fjerde industrielle revolusjonen, som først skulle 
nå Europa etter 2. verdenskrig. 

Miljøproblemer under fordismen • biler og olje 

Olje og elektrisitet var av betydning allerede i oppsvingsfasen før 1. 
verdenskrig. Men i denne fasen var ikke det private konsumet av særlig stor 
betydning for industriens utvikling. Gjennom fasen fra slutten av første 
verdenskrig og over i etterkrigstiden ble USA foregangslandet for et nytt 

industrielt masseproduksjon/massekonsumkompleks. Basert på middelklasse
konsum preget dette komplekset utviklingen allerede på 20-tallet i USA, men 
det fikle et alvorlig tilbakeslag i den store depresjonen ' etter børskrakket i 
1929. Først med New Deal og egentlig så sent som med 2. verdenskrig fikle 
det en virkelig ny oppblomstring. Fram til 1945 var verdensøkonomien 
fragmentert som følge av krig og proteksjonisme, så disse prinsippene ble ikke 
egentlig spredd til andre land. Dette skjedde først i ly av den kalde krigen fra 
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1946/47. Først da erobret den amerikanske livsstilen - basert på privatbilisme 
og andre varige forbruksgoder - verden. 

Masseproduksjonen bygget særlig på samlebåndsproduksjon som senket 
kostnadene pr. produsert enhet radikalt. Biler og andre varige forbruksgoder 
kunne produseres til en mye lavere pris enn tidligere. Massekonsumet bygget 
på institusjonelle innovasjoner som kollektive lønnsavtaler der lønningene 
vokste i takt med produktiviteten i industrien, et kredittmarked for husholdnin
ger og utviklingen av statlige styringsmidler for å motvirke svikt i etterspørs
elen. Fordisme er en utbredt betegnelse på denne formen for organisering av 
produksjon og samfunn.45 

I løpet av 1950-tallet overtok olje den dominerende rollen i USAs samlede 
energikonsum. I 1940 utgjorde kull 50 og olje 30 prosent, i 1950 lå begge på 
36 prosent og på 60- og 70-tallet var kull omkring 20 prosent og olje oppe i 
ca 45 prosent46 Prisen på olje ble holdt lav på grunn av økningen i produk
sjonskapasitet i Midt-Østen, USA og Latin-Amerika, samt gjennom · den 
institusjonelle innflytelsen fra kartellet av store oljeselskaper (seks av de 
såkalte «sju søstre» var amerikanske), dels i vekselviikning med den nå 
internasjonalt dominerende Nord-Amerikanske staten. Samme trend som i 
USA gjorde seg gjeldende med en viss forsinkelse på verdensplan. Den 
prosentvise fordeling kull/olje/naturgass/vannkraft utviklet seg som følger: 
1940: 74(}1)/2,5/1,2; 1950: 61(27/10/1,6; 1960: 50/33/15/2,l; 1970: 31/46/21/-
2).47 Men industrien har foreløpig i det 20. århundre vært mer avhengig av 
kull enn disse tallene tyder på, for de øvrige energikilder brukes i stor grad 
i forbindelse med transport og privat konsum.48 I industrien i OECD-landene, 
som forbruker noe mer energi enn transportsektoren, er kull nesten like viktig 
som olje for energitilførselen.49 

Økningen i oljeforbruket hadde framfor alt sammenheng med utbredelsen 
av bilismen. Mens kullfyring og dampmaskiner hadde skapt sine smogproble
mer, var det områdene i Sør-California, det mest utviklede området av 
Sunbelt, som først fikk merke smogproblemene som følge av at all transport 
ble gjort avhengig av privatbiler (Los Angeles, for eksempel, la ned sitt 
trikkesystem). Dette var gullalderen for bilindustrien. Fra midt på 50-tallet, 
samtidig med rock'n'roll-musikken, rullet dollarglisene av samlebåndene til de 
tre store i Detroit (Ford, GM, Chrysler): Blytunge statussymboler av stål, 
nikkel og krom, med grandiose og totalt ufunksjonelle forsiringer i form av 
finner og lykter inspirert av den kalde krigens jetfly, bomber og raketter. 
Disse bilene var i mange henseende en sikkerhetsrisiko for førere og 
passasjerer, og de overdimensjonerte men ellers umoderne motorene var 
forurensningskilder av dimensjoner. 

Spredningen av de amerikanske produksjons- og konsumnormene til 
Vest-Europa ble bakgrunnen for den økonomiske «gullalderen» i den vestlige 
verden mellom 1945 og begynnelsen av 1970-tallet. Den økonomiske 
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veksttakten savnet sidestykke i nyere historie, og den krevde stadig økt innsats 
av energi og materialer. Oljen spilte en hovedrolle både som drivstoff for 
biler, fly og skipsfart, og som innsatsfaktor i den stadig voksende petrokjem
iske industrien. I perioden mellom 1950 og 1986 økte verdens samlede bilpark 
fra 53 millioner kjøretøy til 386 millioner kjørelØy. Spredningen av fordismen 
gjenspeiles i USAs synkende andel av bilparken. I 1950 var denne på omkring 
75 prosent, mens den på åttitallet er nede på 35 prosent. USA har imidlertid 
beholdt en overlegen ledelse i innbyggere pr. bil. I 1986 hadde USA 1,8 
innbyggere pr. bil, mens Vest-Europa lå på 2,8 og Japan på 4,2. 135 millioner 
av verdens kjøretøy finnes i USA, med Vest-Europa på annenplass med 125 
millioner og Japan på tredje plass med 29 millioner.~ På verdensbasis har 
forbruket av bensin til personbiler steget bratt og sammenhengende, fra drøyt 
40 milliarder gallons i 1950 til drøyt 200 milliarder gallons i 1980. Depresjo
nen på begynnelsen av 80-tallet ser ut til å ha forårsaket en midl€?rtidig 
utflating av denne vekstraten som igjen stiger fra 1986. I 1985 utgjorde 
transportsektoren 65 prosent av forbruket av olje i USA, 44 prosent av . 
Vest-Europas oljeforbruk, 35 prosent av forbruket i Japan og 49 prosent av 
forbruket i den tredje verden.51 Parallellt med veksten i bilproduksjonen og 
produksjonen av varige konsumgoder ble naturfibre og andre naturprodukter 
som gummi og lær erstattet av rimelige, oljebaserte produkter. 

Vest-Tyskland var et av de landene som hadde sterkest økonomisk vekst 
i denne perioden. Mellom 1960 og 1973 steg forbruket av energi, sement og 
veitransporttjenester proporsjonalt med den raske økningen av nasjonalproduk
tet, det ble således nesten fordoblet.52 Når det gjelder OECD-landene, lå 
etterspørselselastisiteten for energi i forhold til BNP-vekst på over 1 for 
perioden 1951-1973, men med store individuelle variasjoner for de enkelte 
land.53 Den sterke veksten førte slik med seg en like sterk økning i anvendel
sen av energi basert på fossile brensler. Dette førte til økte miljøproblemer på 
alle nivåer, fra lokalt til globalt. 

To av de viktigste miljøProblemene som den fordistiske vekstfasen har 
stimulert, er forurensning fra sur nedbør og trusselen om globale klimaendrin
ger gjennom den såkalte drivhuseffekten. Når vi i det følgende bare 
kommenterer disse to, innebærer ikke det noen nedvurering av de mange 
andre lokale og globale problemer som er tilknyttet utbredelsen av fordismen: 
problemer som havforurensning, nedbrytingen av ozon-laget og massive smog
og ~annforgifblingsproblemer er bare utelatt av plasshensyn. 

Vi skal primært behandle drivhuseffekten, men før denne for alvor ble 
oppdaget på 80-tallet, var problemet med sur nedbør det viktigste symptomet 
på at miljøproblemene rammet stØrre geografiske områder. Sur nedbør i 
Europa og USA er intimt knyttet til både transport- og energisektoren. Mens 
svovelutslippene fra kull- og oljekraftverk lar seg fjerne ved avanserte 
rensemetoder, ser det ut til å være vanskeligere å kvitte seg med nitrogenut-
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slippene fra biler. Skogsdød og fiskedød er den umiddelbare bakgrunnen for 
de begrensningsavtalene som nå forhandles fram. Det kan imidlertid se ut til 
at det er vanskelig å få til de reduksjonene som trengs for å gi naturen en 
sjanse. Mens man i forhandlinger i regi av FNs økonomiske kommisjon for 
Europa arbeider med reduksjoner opp mot (i() prosent, hevder økologer at det 
egentlig trengs reduksjoner på 90 prosent 54 Det kan med andre ord se ut til 

at det internasjonale samarbeidet utvikler seg langsommere enn det som er 
nødvendig for å styre unna en ytterligere økning av miljøproblemene. Sur 
nedbør er et internasjonalt problem, men drivhuseffekten er et globalt 
problem. 

Drivhuseffekten - et globalt problem 

Siden midten av 80-tallet har den såkalte drivhuseffekten tiltrukket seg stØrst 
oppmerksomhet i den internasjonale debatten. Selve betegnelsen bygger på en 
analogi. Glasset i et alminnelig drivhus slipper kortbølget lys inn, men holder 
på langbølgede varmestråler. Resultatet blir en oppvarming av drivhuset 

Gasser som karbondioksyd og metan og klorfluorkarboner har en analog 
virkning på jordkloden ved at de slipper lys inn, men ikke varme ut En 

økning i konsentrasjonen av slike gasser, for eksempel fra forbrenning av 
fossilt brensel, vil teoretisk øke temperaturen på jorda. 

Erkjennelsen av at en slik mekanisme kan påvirke det globale klimaet er 
på ingen måte ny. Den britiske forskeren John Tyndall var allerede i 1863 
oppmerksom på at denne effekten kunne tenkes å gjøre seg gjeldende for 
kloden som helhet. I artikkelen «On Radiation through the Earth' s Atmos
phere» advarte han mot klimaendringer som kunne følge økningen i utslipp 
av gasser fra forbrenning av kull.55 Problemstillingen var også framme på 
1970-tallet, men i denne perioden fryktet man også en motsatt mulighet, 
nemlig at partikkelforurensning kunne forårsake en global nedkjøling.56 

Det var først på 1980-tallet at antakelsen om en langsiktig økning av 
innholdet av karbondioksyd, som er den viktigste klimagassen, i atmosfæren 

kunne verifiseres ved hjelp av målinger. Analyser av luftlommer i store 
ismasser kunne fortelle at innholdet av karobondioksyd hadde vært noenlunde 
stabilt fra fjortenhundretallet til århundreskiftet, med en svak økning i tiden 
etter den industrielle revolusjon. Fra århundreskiftet fram til ca. 1950 økte 
konsentrasjonen med omkring 10 prosent, mens man fra begynnelsen av 
1950-tallet til 1984 kunne fastslå en økning på rundt 15 prosent57 Klorfluor
karboner (KFK.) fra spraybokser og plastproduksjon har også vært i fokus som 
en viktig klimagass. I det siste har imidlertid usikkerheten om disse gassenes 
bidrag til drivhuseffekten økt radikalt. Derfor blir ikke disse utslippene 
behandlet her. I den opprinnelige rapporten fra FNs klimapanel IPCC, ble 
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karbondioksyd, KFK-gasser og metan tilskrevet henholdsvis 59, 26 og 9 
prosent av ansvaret for oppvarmingen. Den nye usikkerheten om KFK-gass
enes bidrag øker dermed først og fremst karbondioksydens betydning som 
klimagass. 

På bakgrunn av disse opplysningene er det dekning for å påstå at det har 
vært en sterk økning av de samlede utslippene av klimagasser i samme 
periode som den fordistiske vekstmodellen med billig olje som nøkkelfaktor 
fordypes i USA og spres til Vest-Europa. Utslippene av klimagassen 
karbondioksyd fra industri og energiproduksjon ble fordoblet mellom 1950 og 
1966, og vil igjen fordobles en gang på 90-tallet.58 Den geografiske fordelin

gen av utslippene er helt klar. USA ligger på topp med sine 230 millioner 
innbyggere og er ansvarlig for den samme mengden utslipp av klimagasser 
som en befolkning på nesten 4 milliarder i den tredje verden. Sovjet og 
Vest-Europa følger på de neste plassene. G7-gruppen, de sju største 
industrilandene (USA, Canada, Japan, England, Frankrike, Italia og Tyskland), 
med 12 % av verdens befolkning, står for 40 % av verdens energiforbruk og 
for 44 % av verdens C02-utslipp.59 I 1986 var USAs C02-utslipp pr. 
innbygger pr. år på 20 tonn, Australia lå på 15,5, England på 11,8, Vest-Tysk
land på 11,7 og Frankrike på 7. Østblokklandene lå også relativt høyt: 22,4 
i Øst-Tyskland, 13,3 i Sovjet og 12,8 i Polen. Folkerike land som Kina (2,4 
tonn) og India (0,7 tonn) hadde mye lavere utslipp.60 Hvis for eksempel India . 
og Kina skulle slippe ut den samme mengden karbondioksyd pr. innbygger 
som USA, ville de globale utslippene tredobles.61 

Intens forskning på 80-tallet har ført til en viss grad av enighet om graden 
av global oppvarming ved ulike scenarier. Konsekvensene av oppvarmingeQ 
er imidlertid temmelig usikre. FNs klimapanel IPCC har vurdert de klimatiske 

konsekvensene av et «business as usual»-scenario der utslippet av klorfluor
karboner reduseres kraftig mens utslippene av karbondioksyd øker både på 
grunn av økonomisk vekst og befolkningsvekst I scenariet innebygges en 
reduksjon av karbonintensiteten fra 16,3 tonn pr. gigajoule i 1985 til 15,5 tonn 
pr. gigajoule i år 2025, og en tilsvarende økning av intensiteten i den tredje 
verden fra 14,2 til 15,6. Den globale temperaturøkningen pr. tiår blir i dette 
scenariet anslått til 0,3 grader. I år 2030, da konsentrasjonene av klimagasser 
har blitt fordoblet i forhold til førindustrielt nivå, tilsier dette en stigning i 
havnivået på ca. 20 cm på grunn av smeltende arktisk is. Ved slutten av neste 
århundre vil man kunne få en stigning i havnivået på 65 cm. Usikkerhetsmar

ginen ligger mellom 30 og 100 cm.62 

Økninger av havnivået i en slik stØrrelsesorden kan føre til store globale 

problemer. Nesten en tredjedel av jordas befolkning bor innenfor en avstand 
på 60 kilometer fra havet I Egypt ville 12-15 prosent av den dyrkbare jorda 
bli oversvømmet, Bangladesh ville få en reduksjon på 14 prosent av det 
samme arealet 63 Viktige fiskebestander kan bli skadet Temperaturøkningen 
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kan føre til at viktige områder for matproduksjon i USA, Europa og Sovjet 
tørker ut Det er usikkert om produksjonsøkninger i andre landområder kan 

tenkes å kompensere for en slik regional uttørring. Klimaendringer kan 

dessuten føre til økninger i utbredelsen av plantesykdommer, som igjen skader 

matproduksjonen. 

Vurderingen av både drivhuseffekten og problemene med sur nedbør har 

godtgjort den intime sammenhengen mellom globaliseringen av miljøproblem

ene og fordismens forserte utnyttelse av fossile brensler. Etter at utviklingen 

under den tredje industrielle revolusjon hadde renset opp industribyene, ble 
disse fra 1930-tallet og framover igjen tilskitnet av bilismen, som også førte 

til en helt ny infrastruktur av bilveier presset ned over eldre infrastruktur. 
Samtidig flyttet store deler av middelklassen ut i forstedene, hvis vekst var 
betydelig, og økte utslippene ved å kjøre bil til jobben i bykjernen hver dag. 
Men viktigere ble de globale miljøproblemene, som ikke direkte var knyttet 

til mørke, støv og skitt i bestemte byer, men mer usynlige, knyttet til stråling, 
forsuring og klimaendringer, med faretruende langsiktige konsekvenser. 

De fleste vurderinger av miljøproblemer i framtiden tar en fortsatt kopling 

mellom energiforbruk og økonomisk vekst som en forutsetning, selv om man 

legger inn antakelser om energiøkonomisering og forflytning av energiproduk
sjon til renere energikilder som naturgass, vindkraft og solkraft. 

De globale miljøproblemene og dagens utviklingstendenser 

Utviklingen mellom 1945 og 1973 var en verdensøkonomisk oppsvingsfase 
i den vestlige verden, en fase preget av samspill og gode sirkler i forholdet 

mellom teknoøkonomisk paradigme og sosioøkonomisk struktur. Men de 
institusjonelle mekanismene blir etter hvert til tregheter som skaper problemer 

og konflikter i overgangen fra ett teknoøkonomisk paradigme til et nytt. Den 
økonomiske nedgangsfasen i verdensøkonomien fra 1970-tallet og framover 

preges således av økende gnisninger og onde sirkler i dette samspillet Men 

i denne situasjonen kan man samtidig spore konturene av et nytt teknoøko

nomisk paradigme. I det følgende skal vi først antyde noen særtrekk ved dette 

paradigmet og særlig diskutere påstandene om at det bryter opp den nære 

koplingen mellom energiforbruk og investeringer som preget den fordistiske 
vekstfasen. Deretter skal vi drøfte hvilken rolle institusjonelle forhold som 

statlig styring og internasjonal koordinering spiller i denne sammenhengen. 
Krisetendensene i den fordistiske modellen slo ut tidlig på 1970-tallet. 

Oljeprisøkningene var et aspekt ved denne krisen. Energikrisen på 70-tallet 
dreide seg mer om økonomi og verdenspolitikk enn om ressursknapphet. På 

kort tid skiftet USA om fra å være en viktig eksportør til å bli en tung 
importør av olje. I forbindelse med Suez-krisen i 1956 hadde Araberlandene · 
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ingen mulighet for å påvirke oljeprisen, da kunne USA motvirke enhver 
arabisk reduksjon ved å ta i bruk noe av sin overskuddskapasitet. USAs 
oljeimport (i prosent av totalt konsum av råolje og petroleumsprodukter), lå 
da på 16,5, importen fra OPEC var 13,4 prosent. Men disse prosentene økte 
til henholdsvis 35,8/22 i 1975 og 46,5/33,6 i 1979.64 I 1973 førte således 
krigen mellom Israel og Egypt til at kartellet av oljeproduserende land, OPEC, 
var i stand til å skru opp oljeprisen fra 2,5 til 20 dollar pr. fat. Etter den 
iranske revolusjonen i 1979 økte oljeprisen til 40 dollar pr. fat (det såkalte 
«OPEC 2», det andre oljeprissjokket). Men _fra midt på 1980-tallet økte 
uenigheten mellom OPEC-landene, og dessuten gjorde flere uavhengige 
produsentland seg gjeldende utenfor kartellet Da hadde USA også redusert 
sin sårbarhet når det gjaldt oljeimport (de nevnte prosenter var da 27,2/11,6.) 
Oljeprisen var nede på 15 dollar pr. fat i 1986, hvilket i reale termer var 
nivået fra før oljekrisen i 1973. Dette hadde sammenheng med at andre 
energikilder ble mer attraktive etter oljekrisen: heller enn å øke oljekonsumet, 
økte man bruken av kull, naturgass, kjernekraft og vannkraft.65 

Under oljekrisen på 1970-tallet fryktet mange at verdens energiressurser 
var i ferd med å bli uttømt. Denne frykten var knapt berettiget. Jordas 
kullressurser er enorme. De vil vare i flere hundre år. Etter olje er kull, som 
vi har sett, fortsatt verdens nest viktigste energikilde, og det er særlig viktig 
for industrien i USA, SUS, Kina og England. Kullkraftverk er fortsatt et 
alternativ til olje, når oljeprisen igjen begynner å stige. Bruken av kull vil 
særlig vokse i de land i den tredje verden som har kullforekomster.66 

Problemet er imidlertid den forurensningen vi allerede har drøftet, framfor alt 
C02-utslippene. Teknologi for rensing av CO- og S02-utslipp er allerede 
utviklet og vil antakelig stå sentralt i et nytt teknoøkonomisk paradigme. 

De oljeressurser man i dag kjenner vil holde i over 30 år med dagens 
konsum. For å vurdere framtidig oljetilførsel må man legge til de ressurser 
som kan antas oppdaget. Her strides ekspertene. Et relativt pessimistisk anslag 
kommer til at oljen vil holde i 100 år til. Men prisen vil etterhvert stige og 
konsumet sy~e. Olje kan også utvinnes fra ressurser som i dag vanligvis ikke 
brukes (Sør-Afrika har under olje-blokaden utvunnet olje fra kull). I visse 
anvendelser kan olje dessuten erstattes av kull eller andre energibærere, man 
kan eksempelvis kutte ut oljedrevne elektrisitetsverk og bruke kull istedet 
Oljen vil da konsenteres i anvendelser der den ikke kan erstattes, nemlig som 
drivstoff i transport, til smøring og i andre ledd av petroleumsindustrien. Som 
vi skal komme tilbake til, vil de økte forurensningsproblemene forsterke 
presset for utvikling av elektriske biler for lettere lokal transport. 

Naturgassreservene regnes å være omlag like store som oljereservene. 
Med dagens konsum kan de vare i 200 år til. Vannkraft og kjernekraft utgjør 
bare små andeler av verdens energikonsum, i dag henholdsvis 7 og 4,5 
prosent. Noen land har imidlertid gjort seg sterkt avhengig av atomkraft. 75 
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prosent av Frankrikes elektrisitet skapes av atomkraft.67 Uten teknologiske 
gjennombrudd i produksjonen av fusjonsenergi, som fremdeles befinner seg 

på et tidlig eksperimentstadiwn, vil verdens energitilførsel i overskuelig 
framtid fortsatt være.basert på fossile brensler. Spørsmålet er så om dagens 
teknologiutvikling åpner muligheter for å redusere bruken av fossile brensler, 
og for å redusere noen av utslippene de fører til. 

Mens USA i gullalderen var eneste kilde til nye teknologier, er forsk
ningsfronten i dag spredt på en rekke land. Mellom de sterkeste industriland
ene foregår et restruktureringskappløp der satsing på nye nøkkelteknologier 
inngår som et viktig våpen.68 Som Skjema 1 antydet, fører denne 

konkurranseprosessen i retning av et nytt teknoøkonomisk paradigme, med 
mikrochips (hukommelsesbrikker) som nøkkelfaktorer og telekommunikasjon 

som bærende sektor. Chips er kalt 1980- og 90-tallets råolje: sett i lys av 
brikkenes stadig økende ytelser er prisen synkende. Telekommunikasjonsutstyr 
danner basis for en ny infrastruktur i det framvoksende informasjonssamfun
net; det vil utgjøre et nervesystem med samme betydning som motorveier og 
flyruter i fordismens periode. Andre produktområder innen mikroelektronikken 
er femte generasjons datamaskiner, tredje generasjons industriroboter 
(intelligente sådanne, med evne til å se og føle overflater), datamaskinbasert 
design og utvikling av programvare. 

Disse nye teknologiene kan løse opp en del av flaskehalsene og problem
ene i det fordistiske produksjonskomplekset: en mikroprosessor muliggjør 

automatisering, noe som kan redusere behovet for arbeidskraft og lette presset 
på lønnsomheten. Mikroelektronikken sparer energi ved å erstatte mange 
mekaniske deler. Reparasjoner skjer raskere gjennom at hele moduler 
simpelthen byttes ut Mange nye systemer kan diagnostisere og reparere seg 

selv. Både bioteknologi og mikroelektronikk gjør det mulig å spare inn på 
råmaterialer. Slik elnettene førte til økende fleksibilitet sammenliknet med 
produksjon basert på dampmaskinener, overvinner mikroelektipnikken 
stivhetene i det kompliserte oppsett av spesialmaskiner som fordismen krevde 
for å produsere lange serier ensartede produkter. Nå kan roboter reprogram
meres, design kan raskt revideres via CAD/CAM (datamaskinbasert design og 
produksjon), markedsinformasjon blir raskt tilgjengelig via telekommunika
sjonsnettverket. Noen hevder således at den nye fleksible spesialiseringen vil 
føre til en desentralisering som reduserer sammenstimlingen av mennesker i 
bykjernene, gjør byene mindre forurenset og i det hele tatt mindre viktige. 69 

Hvorom enn dette er, ved å spare energi og råmaterialer vil de nye produk-. 
sjonsprosessene være mer miljøvennlige enn de fordistiske. Perez konkluderer 

med at hovedtendensen i det nye paradigmet er informasjonsintensitet heller 
enn energi- og råvareintensitet.70 

Utviklingen av dette nye teknoøkonomiske paradigmet er kommet lengst 
i Japan. Freeman hevder at Japan i løpet av etterkrigstiden har utviklet et 
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teknologisk forsprang i forhold til resten av den første verden. Mens foretak 
i Vest-Europa imiterte USA på 1950- og 1960-tallet. imiterer både vest-euro
peiske og amerikanske foretak nå japanerne, som på sin side anser Europa 
som et museum og USA som en bondegård.71 Den japanske modellen 
innebærer sterk vekt på design, servicenettverk, solide underleverandører, 
automatisering i stor stil, «just in time»-systemer for å redusere lagerkostna
der, sterk integrasjon mellom forskning, utvikling og produksjon, kvalitetssirk
_ ler blant arbeiderne (med «zero-defect objective»), og ofte sysselsetting på 
livstid (noe som Vesten finner det vanskeligere å ta etter). Også offentlig 
byråkrati i den vestlige verden forsøker seg med forskningsparker, industripo
litikk inspirert av MITI (Ministeriet for utenrikshandel og industri) og med 
utvanning av monopollovgivning (som er svak i Japan).72 

Spørsmålet er så om en kan spore noen sammenheng mellom energiøko
nomisering og teknologisk endring siden fordismens krise brøt ut i den 
vestlige verden tidlig på 70-tallet. I Vest-Tyskland vokste forbruket av energi 
helt i takt med den sterke økningen i BNP i perioden fra 1960 til ca. 1973. 
Etter OPEC 2 inntrådte en forandring, idet energiforbruket steg langsommere 
enn den økonomisk veksten. Samme mønsteret preger utviklingen av 
etterspørselen etter frakttjenester både når det gjelder tog og biler. Frakoplin
gen i forhold til etterspørselen etter stål og sement gjorde seg gjeldende 
allerede fra begynnelsen av 1970-tallet. I 1987 var Vest-Tysklands BNP ca 
120 prosent høyere enn i 1960. Forbruket av energi var imidlertid ikke høyere 
enn under høykonjunkturen på begynnelsen av 70-tallet, da BNP var ca 20 
prosent lavere. Forbruket av sement og stål var nede på 1960-nivå.73 

Beregninger av forholdet mellom økning i energiforbruk og økning i BNP 
tyder på at samme tendens råder i de fleste avanserte OECD-landene 1970-85. 
Et uveiet gjennomsnitt for ti OECD-land viser at energifotbruket økte med 0,4 
prosent når BNP økte med en prosent i denne perioden. For Sverige var 
økningen på 0,8, for Finland, Frankrike, Østerrike og Norge var økningen på 
ca. 0,6, Japan og Vest-Tyskland lå på gjennomsnittet. Belgia på 0,17 mens 
England og Danmark hadde minus 0,07. Jo lavere tallet er, jo mindre energi 
må landet bruke for å oppnå en gitt økning i BNP. I tillegg til energiforbruket 
er også forbruket av sement, stål og frakttransport tatt med som en komponent 
i vurderingen av forholdet mellom BNP-utvikling og miljøskader. I de fleste 
tilfelle viste disse indikatorene en enda bedre utvikling med betydelige 
reduksjoner i forbruk. Et land som Sverige kommer heldig ut i en slik 
vurdering, med reduksjoner i forbruk av stål, produksjon av sement og forbruk 
av fraktet vekt på henholdsvis 37,9, 41,2 og 21,4 proS(fnt. Øst-europeiske land 
(inkludert det tidligere Sovjet) og utviklingsland som Tyrkia og Portugal 
kommer svært dårlig ut. med økninger i forbruk og produksjon av material
og energiintensitet som langt oversteg økningen i BNP. I 1985 overgikk land 
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som Tsjekkoslovakia. Sovjet-Unionen og DDR de vestlige industrilandene i 
miljøskader pr. innbygger målt ved energi- og materialforbruk. 74 

En OECD-rapport fra 1985 konkluderer med at sparing av energi har ført 
til større miljøgevinster enn installasjon av renseanlegg i land som England, 
Frankrike og USA.75 Dette var også tilfelle for Japan, selv om landet var 
klart ledende i installasjon av renseutstyr på 1970-tallet. Det «optimistiske» 
bildet fra disse studiene slØttes av studier av investeringsmønstre i OECD-lan
dene under høykonjunkturen i annen halvdel av 1980-tallet. I perioden fra 
1970 til 1983 økte investeringene i OECD-området med 2,6 prosent årlig, 
mens den årlige økningen fra 1983 til 1990 var på 7 prosent.76 I den siste 
perioden utgjorde datamaskiner en tredjedel av amerikanske selskapers utlegg 
til nytt utstyr. Et beregnet årlig prisfall på 25 prosent på personlige datamaski
ner fra 1982 kan være en viktig del av forklaringen på at investeringsøkningen 
kom i en periode med rekordhøyt rentenivå.77 

Investeringene i infrastruktur for telekommunikasjon har også steget sterkt 
på 80-tallet. Innovasjoner i transport av signaler, blant annet ved innføring av 
optiske fibre, fører til at også kommunikasjonsindustrien preges av sterkt 
stigende effektivitet og synkende priser. Forbedringer i telekommunikasjoner 
gir i tillegg positive ringvirkninger til effektiviteten av informasjonsbehandling 
ved dramatisk å senke prisen på overførsel av informasjon over store 
avstander. Mens tilførselen av kobber for tyve år siden så ut til å kunne sette 
grenser for utbyggingen av kommunikasjonsnettene, er kommunikasjonsindu
strien idag i stor grad uavhengig av denne ressursen. 
Den høye kunnskapsandelen i nye investeringer og den gunstige prisutvik
lingen på datamaskiner og kommunikasjonstjenester på 80-tallet ser ut til å 
bekrefte Perez' påstand om at et nytt teknologisk paradigme er under 
utvikling. Dette ser ut til å dempe noen av de miljøproblemene fordismen har 
skapt Samtidig er imidlertid dagens miljøproblemer så akutte og alvorlige at 
det er tvilsomt om omlegginger basert på det enkelte foretaks disposisjoner 
er tilstrekkelig til å forhindre økologisk katastrofe. 

Det sentrale spørsmålet i denne sammenhengen er politikkens rolle både 
på det nasjonale og internasjonale nivå. Slik staten i etterkrigstidens gullalder 
hadde hovedansvaret for å styre etterspørselen i forhold til konjunktursving
ningene, kunne statens rolle i de globale miljøkrisenes tidsalder være å treffe 
tiltak slik at foretakene raskere kan utnytte de miljøvennlige potensialene i en 
ny vekstfase. Et godt eksempel på en slik kombinasjon av statlig politikk og 
teknologisk tilpasning til energiøkonomisk produksjon kan man finne i Japan. 

OECD-statistikk viser at Japan midt på 80-tallet var verdens mest 
energinøysomme land pr. dollar nasjonalprodukt. I tillegg hadde Japan verdens 
nest høyeste energi-økonomiseringstakt mellom 1973 og 1985, bare slått av 
Luxembourg.78 I Japan har Ministeriet for utenrikshandel og industri (MITI) 
påtatt seg lederrollen i arbeidet med energiøkonomiseringen. Mm har makt 
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til å både bestemme midler og mål innenfor energipolitikken, og til å 
overprøve enkeltdepartementers beslutninger. Bedrifter med energiforbruk over 
et visst minstemål har pillet til å utnevne egne energiledere. Disse plilcter å 
følge kurser i energiøkonomisering og må bestå omfattende eksamener. MITI 
har fullmakter både til å gi enkeltbedrifter pålegg om energisparing og til å 
bøtelegge manglende oppfølging. Mindre bedrifter har tilgang til offentlig 
stØtte for planlegging og gjennomføring av energispareplaner. Mm utarbeider 
også spesifikke spareplaner for enkeltindustrier, slik som luftkondisjonerings
anlegg og frysebokser.79 

Statlig styring har dessuten ført til raskere gjennombrudd i offentlig 
transport. Japan var det første som bygde høyhastighetsjernbaner for å løse 
transportproblemene. Tokyo har idag et av verdens mest miljøvennlige urbane 
transportsystem. Mens bare 19 prosent av byen Washingtons arbeidere går, 
sykler eller bruker offentlig transport til jobben, er det tilsvarende tallet for 
Tokyo 84 prosent 80 I Japan bruker transportsektoren en fjerdedel av oljen, 
mens den samme sektoren bruker to tredjedeler av oljen i USA og mer enn 
40 prosent i Vest-Europa.81 Et av resultatene av Japans ambisiøse tiltak for 
energisparing er at de samlede svoveldioksydutslippene i 1985 lå på under en 
tredjedel av England. Utslippene av nitrogenoksyder lå på under halvparten 
av Vest-Tyskland, og oversteg ikke utslippene i noen av de andre større 
europeiske industrilandene. 82 

Japan har hatt et sterkt behov for energiøkonomisering på grunn av 
avhengigheten av oljeimport. I denne situasjonen har landet trukket store 
fordeler av en effektiv og sentralisert statlig styring av energibruken i 
industrien, og av sitt teknologiske forsprang som ga landet en tidlig start når 
det gjaldt energieffektivisering og etablering innenfor «miljøvennlige» 
sektorer. Land som Sverige og Frankrike har en like god utvikling innenfor 
energiøkonomisering, men har hatt større problemer med å tilpasse seg den 
«teknologiske stilen» i det framvoksende paradigmet 

Siden 1986 har det imidlertid skjedd en utflating av energiøkonomiserings
takten i Japan. Dette henger antakelig sammen med fallet i oljeprisen dette 
året. I tillegg har den sterke veksten i Japans eksport på 80-tallet ført til sterke 
krav spesielt fra USA om å øke forbruket i det japanske hjemmemarkedet De 
statlige tiltakenes effektivitet i Japan har delvis vært avhengige av at 
massekonsumet av biler og varige forbruksgoder har hatt mindre betydning 
der enn i USA og Vest-Europa. Mens energiøkonomisering på nasjonalt nivå 
ser ut til å være en direkte provokasjon for den jevne amerikaner på grunn av 
den intime forbindelsen mellom «the american way of life» og høyt 
energiforbruk, har de mer nøysomme japanske konsumentene små innvendin
ger mot slilce reguleringer. Derfor er også kravene om høyere forbruk i Japan 
fra USAs side paradoksale fra et miljøsynspunkt En reduksjon av det 
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amerikanske forbruket vil være en langt mer miljøvennlig løsning på denne 
handelskrisen. 

Utviklingen av det japanske energiforbruket siden 1986 ser likevel ut til 
å bekrefte at selv ikke en gunstig teknologisk utvikling og en sterk nasjonal 
motivasjon for energiøkonomisering er sterke nok faktorer til å drive fram en 
mer miljøvennlig vekstfase på globalt nivå. Selv om både Japan og enkelte 
europeiske land eksemplifiserer mulighetene for energiøkonomisering gjennom 
å kombinere nasjonale tiltak og ny teknologi,83 ser likevel den nasjonale 
beslutningsarenaen ut til å være altfor kortsiktig og følsom for press både fra 
handelspartnere, nasjonale grupper og kortsiktige markedsbevegelser til å 
fungere som en tilfredsstillende ramme for organiseringen av det globale 
miljøarbeidet 

Det ville sprenge rammene for denne artikkelen å diskutere mulighetene 
og forutsetningene for oppbyggingen av effektive internasjonale organer for 
miljøforvaltning. Men det er åpenbart at dagens internasjonale miljøarbeid 
lider under fraværet av en hegemonimakt med interesse for å drive gjennom 
omfattende avtaler. I fravær av en samlet EF-politikk på området, er USA den 
eneste aktøren med makt til å drive gjennom globale miljøtiltak. I vårt 
perspektiv framstår USAs manglende vilje til å bruke sin makt som et uttrykk 
for at landet - som England - har vanskelig for å fri seg fra den vekstmodel
len landet en gang ledet an i. Selv om USA fortsatt er et av de førende land 
på visse områder av den teknologiske utviklingen, er den amerikanske 
samfunnsstrukturen i siørre grad enn noen annen nasjon tilpasset et høyt 
forbruk av energi. På samme måten som England hadde store problemer med 
å tilpasse seg fordismen fordi landet var preget av sin rolle som 1800-tallets 
industrielle pioner, kan det idag se ut til at USA har tilsvarende problemer: 
Mens landet ledet an i utviklingen av det foregående, massekonsumbaserte 
paradigmet, viser USA en betydelig treghet i anvendelsen av mikroelektronikk 
til energisparing og utslippsreduksjoner.84 Utvilsomt har den amerikanske 
livsstilen» i seg selv noe av ansvaret for at USA ikke har hevet energiprisene 
tilstrekkelig til å stimulere til utvikling av mer energisparende teknologier.85 

Tilsvarende har vi sett at det land som ligger lengst framme når det gjelder 
utviklingen av det nye paradigmet, Japan, antakelig er kommet lengst når det 
gjelder energisparing. Men i motsetning til situasjonen ved utgangen av 2. 
verdenskrig, ser det idag ikke ut til å være noen klar arvtaker til hegemonirol
len i verdensøkonomien. Denned er det fare for at Japans suksess når det 
gjelder å utnytte mulighetene i det nye teknoøkonomiske paradigmet ikke blir 
generalisert. 86 
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Konklusjon 

V år historiske gjennomgang har vist hvordan miljøproblemene har forskjøvet 
seg fra å plage de underpriviligerte massene i 1800-tallets storbyer til å bli en 

• 
global trussel. Den liberale kapitalismens miljøtrussel var håndgripelig og ble 
redusert i et samspill mellom arbeiderbevegelsens mobilisering og framveksten 
av et elektrisitetsbasert paradigme i perioden fra 1870-1914. Men det 20. 
århundres moderne, organiserte kapitalisme hadde stØrre appetitt på fossile 
brennstoffer enn sin liberale forgjenger. Økte utslipp og nye former for utslipp 
i tilknytning til etterkrigstidens fordistiske vekstmodell har skapt en mer 
abstrakt, men like reell global trussel: sur nedbør, global oppvarming og 
ødeleggelse av ozonlaget truer alle mennesker, uansett klassebakgrunn.87 

Vi har også sett at en del av dagens teknologiske trender peker i retning 
av en mer miljøvennlig fonn for økonomisk vekst Men teknologiske trender 
har aldri alene bestemt samfunnsutviklingen. Den preges av et samspill 
mellom institusjonelle og teknologiske innovasjoner. Vår vurdering av 
styrkeforholdet mellom dagens stormakter tyder på at USA representerer den 
mest avgjørende institusjonelle treghet i det internasjonale systemet USA 
representerer en amerikansk livsstil med glupsk appetitt på fossile brennstof
fer, og er samtidig talsmann for en naiv tro på liberalisering og offentlig 
passivitet. Trass i at landet ligger langt framme når det gjelder å innføre visse 
typer reguleringer av utslipp, kan landet komme til å blokkere de internasjo
nale tiltakene som trengs for å sikre en mer miljøvennlig utvikling i gamle og 
nye industriland 
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1) Under forurensning regner vi særlig forurensning av luft og vann, inklusive forsur
ing og forringelse av grunnvann, dessuten spredning av giftige kjemikalier og 
farlig avfall. Under forringelse av (fornybare og ikke-fornybare) naturressurser 
regner vi ogsA reduksjon av artsmangfold, ødeleggelse av villmark, erosjon og 
ørkendannelse. Jfr. Reiner Grundmann: «The Ecological Challenge to Marxism», 
New Lefl Review, 187, May/June 1991, s. 105. 

2) Carlota Perez: «Microelectronics, Long Waves and World Structural Change: New 
Perspectives for Developing Countries», World Developmenl, 13:3, 1985; Carlota 
Perez: «Structural change and assimilation of new technologies in the economic 

31 



and social systems», Futures, 15:5, 1983, 357-375; C. Freeman & C. Perez: 
«Long waves and new technology», Nordisk Tidskrift for Politisk Ekonomi., 17, 
1984; C. Perez: «New Teclmologies and Development» i C. Freeman & B. Å. 
Lundvall: «Small Countries Facing the Technological Revolution», London 1988; 
C. Freeman & C. Perez: «lntematioqal Business Cycles, Investment Behavior and 
Technical Change», i G. Dosi etal.: Economic Theory and Technical Change, 
London 1988. 

3) Skjemaet bygger på Perez' arbeider, men har en egen rubrikk for hovedenergi
kildene, som Perez gjeme knytter direkte til nøkkelfaktorene. 

4) Joseph Schumpeter: Business Cycles, New York 1939. En kort oversikt fra 
marxistisk perspektiv gis av E. Mandel: «De lange bølgene i den kapitalistiske 
utviklingen», Vordøger, 12/1982; en bredere oversikt finnes hos J. J. van Duijn: 
The Long Wave in Economic Life, Oxford 1983. 

5) Jfr. Angus Maddison: Phases of Capitalist Growth, Oxford 1982. 

6) Vi bygger her pA den franske institusjonalistiske reguleringskolen. Jfr. Robert 
Boyer: The Regulation School: A Critical lntrodu.ction, New York 1990; Lars 
Mjøset: «Regulation and the institutionalist tradition», i Lars Mjøset/Jan Bohlin: 
Introduksjon til reguleringskolen, Arbejdspapirer fra Nordisk Sommeruniversitet, 
Nr. 21, Aalborg 1985; Bob Jessop: «Regulation theories in retrospect and 
prospect», Economy and Sockty, 19:2, 1990. En kritisk vurdering gis av Robert 
Brenner & Mark Gliclc: «The regulation approach: Theory and history», New Left 
Review, No. 188, July/August 1991. 

7) Norsk skogsdrift ble integrert i denne periodens merkantilistiske arbeidsdeling. 
Norge var sA avhengig av trelasthandelen på 1600- og 1700-tallet at en krig eller 
brann i London kunne bety økonomisk oppsving, mens ugunstige tollsatser skapte 
krise. Robert G. Albion: Foresis and Sea Power, Cambridge 1926, s. 142. 

8) Rolf Jurgen Gleitsmann: «Aspekte der Ressourcenproblematik in historischer 
Sicht», Scripta Mercatwae, 2:1981. Kopperverket på Røros var på 1700-tallet 
Norges nest stØrste arbeidsplass (etter sølvverket pA Kongsberg). Malmen ble 
smeltet med trekull og Rørosvidda ble etterhvert helt avskoget. Brenning og 
kjøring av trekull ble flaskehalsen blant driftskostnadene. Jfr. S. Dyrvik, et al.: 
Norsk økonomisk historie 1500-1970, bd. 1, Oslo 1979, kap. 17. - Max 
Nicholson: «Economy, Society and Environment 1920-1970» i Carlo M. Cipolla 
red., The Fontana Economic History of Europe, Vol. 5:2, Glasgow 1976, s. 750, 
henviser til landskapsmaleriet, som ble populært fra 1600-tallet, som en indikasjon 
pA rovdriften pA naturressursene på de tilbakeliggende landsbygdene. 

9) G. F. Ray: «Energy economics - a random walk in history», Energy &onomics, 
July 1979, s. 141. 

10) Ved inngangen til det 20. Arhunch'e var kull grunnlag for 90 prosent av Englands 
energiforbruk, Ray: «Energy economics - a random walk in history», s. 142. 

32 



11) G. Hamrnersley: «The Charcoal lndustry and its Fuel, 1540-1750», Economic 
History Review, XXVI, 4, 1973. 

12) Rolf Peter Sieferle: «Energiei., i Franz-Josef BrUggemeier & Thomas Rommel
spacher, red.: Besiegte Natur. Geschichte der Umwelt im 19. und 20. Jahrhundert, 
Milnchen 1987, s. 24. 

13) Sieferle: «Energie», s. 31: En gammel skog vil derimot maksimalt ha en 
oppsamlet energi som går tilbake pA !Jæmes fotosyntese gjennom omlag 300 år. 

14) Allerede i 1852 presenterte R. A. Smith et skrift for den litterære og filosofiske 
foreningen i Manchester som konkluderte med at regnet som falt i områdene rundt 
byen hadde unormalt høye konsentrasjoner av svovelsyre. Jfr. Michael Allaby: 
Green Facts, London 1989, s. 106. 

15) Sieferle: «Energiei., s. 35, og s. 32-33. 

16) Dudley Dillard: Vesteuropas och Forenta stalernas ekonomiska historia, Lund 
1970, s. 204. 

17) John Langton & R. J. Morris, red.: Atlas of lndustrializing Britain, London 1986, 
Tabell 8.1 og s. 108. 

18) Karl Polanyi: The Great Transformation, Boston 1957. For en gjennomgåelse av 
Polanyi's analyse, se Lars Mjøset: Kontroverser i norsk sosiologi, Oslo 1991, s. 
62-69. Polanyis bok er blant annet et av de første forsøkene innenfor samfunns
vitenskapen pl A utarbeide en forståelse av de økologiske konsekvensene av 
markedet som organisasjonsform. 

19) Lewis Mlllllford: The City in History, New York 1961, s. 447, s. 454. Folkemeng
den i Manchester, hovedstaden i Lancashiredistriktet, vokste fra 6000 i 1685 til 
om lag 40 000 i 1760, til 72 000 i 1801, etterfulgt av eksplosiv ekspansjon til 303 
000 i 1851 (s. 455). 

20) Mlllllford: The City in History, s. 455-458. 

21) Slik vannforurensning har en forhistorie i eldre byer: slaktere vasket innvoller i 
kanalene og fargerne helte ut avløpsvann. Dette forurenset kanalen sl sterkt at 
bryggeriet lenger ned ikke kunne bruke vannet til A lage øl. Jfr. Anneke Wijbenga 
& Otto Hutzinger: «Chemicals, Man and the Environment A Historie Perspective 
of Pollution and Related Topics», Naturwissenschaften, 71:1984. 

22) Mlllllford: The City in History, s. 467. 

23) L. A. Chambers: «Classification and Extent of Air Pollution problems», i Arthur 
C. Stem. ed.: Air Pollution, New York 1970, utdrag gjengitt i R. Detweiler, J. N. 
Sutherland & M. S. Werttsman, editors: EnvirONnental decay in ils historical 
context, Glenview, Illinois 1973. 

33 



24) Bribblecombe: The Big Smoke, London 1986, kap. 6. 

25) Peter Bribblecombe: The Big Smoke, s. 100. 

26) Carlos Flick: «The Movement for Smoke Abatement in 19th-Century Britain», 
Technology and Culture, 21:1, 1980, s. 29. 

27) Aiclc: «The Movement for Smoke Abatement in 19th-Century Britain», s. 36. 

28) Bribblecombe: The Big Smoke, s. 165-8. Sammenliknbare katastrofer inntraff i 
flere andre land på høyt industrialiseringsnivå: i Belgia i 1930, i Pennsylvania i 
USA i 1948. Richard J. Hickley: «Air Pollution», i William M. Murdoch, red.: 
Environment, resources pollution and Society, Stanford 1971, s. 189-213. For en 
oversikt over andre tilfelle i London og New York i etterkrigstiden, se Wesley 
Marx: Man and his environmenl: Waste, New York 1971, Tabell 2, s. 40. I juni 
1991 skapte liknende meteorologiske forhold en helt tilsvarende smogkrise i byen 
Cubatao, ikke langt fra byen Sao Paulo i Brasil, til tross for en omfattende 
rensingskampanje etter at dette sterkt industrialiserte området på 1970-tallet hadde 
fått kallenavnet «dødens dal». Financial Times, 10.7.1991. 

29) David S. Landes: The Unbound Prometheus, Cambridge 1969, s. 111. 

30) Landes: The Unhound Prometheus, s. 271, s. 113. 

31) Landes: The Unbound Prometheus, s. 273. 

32) Wijbenga & Hutzinger: «Chemicals, Man and the Environment», s. 241. 

33) De britiske gentlemen ser ut til A ha vært en viktig faktor i miljøkampen i 
Storbritannia. I tillegg til sportsfiskerne gikk som nevnt en rekke gentlemen i 
bresjen for kampen mot røykutslippene. PA begynnelsen av sekstitallet var den 
britiske foreningen for revejegere, The Masters of Foxhounds, blant de mest 
pågående kritikerne av bruken av pesticider i britisk jordbruk, Nicholson: 
«Economy, Society and Environment 1920-1970», s. 752, 757f. 

34) Wijbenga & Hutzinger: «Chemicals, Man and the Environment», s. 242-243. 
Mengden av populære navn på yrkessykdommene er en indikator på deres 
utbredelse. Fyrstikkarbeidernes fosforskader hadde betegnelsen «phossy jaw». 
Forgiftningene fra tungmetallindustrien ble kalt «metal fume fever». Blærekreften 
blant anilinarbeiderne fikk navnet «anilinkreft». 

35) Jean-Claude Debeir, Jean-Paul Deleage & Daniel Hemery: Les serviludes de la 
pwissance. Une historU! de l'energU!, Paris 1986, s. 180. 

36) Landes: The Unbound Prometheus, s. 288, s. 284. 

37) Landes: The Unbound Prometheus, s. 284, som også understreker at den tredje 
industrielle revolusjonens konstellasjon var distinkt forskjellig fra fasen med 
varige forbruksgoder i etterkrigstiden. 

34 



38) Debeir, Deleage & Hemery: Les serviJwdes de la puissance, s. 191. 

39) I 1842 var det bare en by i hele Lancashire-området, Preston, som hadde en 
offentlig park, og bare Liverpool hadde offentlige bad. Mwnford: The Cily in 
History, s. 463. 

40) Sam Schurr & Bruce Netschert: Energy in the American &onomy, 1850-1955, 
Baltimore 1960. 

41) Joseph A. Pratt: «The Ascent of Oil: The Transition from Coal to Oil in Early 
Twentieth-Century America», i Lewis J. Perelman, August W. Giebelhaus & 
Michael D. Yokell: Energy Transilions. Long-Term Perspectives, Washington 
D.C. 1981, s. 21, s. 27. 

42) Debeir, Deleage & Hemery: Les servilwdes de la puissance, s. 199. 

43) Giovanni Arrighi: «Sedvane og innovasjon», Sosiologi i dag, 18, 4, 1988. 

44) Allaby: Green Facts, s. 79. For metoden, se under i avsnittet om drivhuseffekten. 

45) Lars Mjøset: «Fordisme», Samtiden, 96, 6, 1986. Se ogsA referansen til reguler
ingsskolens arbeider i note 6 over. 

46) Resten var naturgass. Sam Schurr & Bruce Netschert: Energy in the American 
Economy, 1850-1955, Baltimore 1960, s. 36, s. 145; Franklin Tugwell: The 
Energy Crisis and the American Political Economy, Stanford 1988, Tabell 1, s. 
26 f. (Beregnet i BTU, en engelsk standard mAleenhet for vanne). 

47) Carlo M. Cipolla: The Economic History of World Population, Hannondsworth 
1970, Tabell 4 a. s. 59. Regnet i millioner megwatt-timer elektrisitets-ekvivalenter. 

48) Landes: The Unbound Promelevs, s. 291. 

49) I 1985 bidro kull med 9.666 petajoule til industrien i OECD-landene, mens olje 
og flytende brennstoff bidro med 11.390 petajoule. World Resources 1988-89, 
Washington 1988, s. 116, tabell 7.4. 

50) Worldwatch Institute: State of the World 1989, Oslo 1989, s. 98-101. 

51) State of the World 1989, s. 100. 

52) Jfr. Martin Janicke, Harald Monch. Thomas Ranneberg, Udo E. Simonis: 
«Structural Change and Environmental lmpact», lntereconomics, January/February 
1989, s. 28. 

53) Patrice Ramain: «The energy demand elasticity in relation to gross domestic 
product - A relevant indicator», Energy Economics, January 1986, s. 29-38. 

54) Worldwatch Institute: State of the World 1990, Oslo 1990, s. 117. 

35 



55) Jfr. Allaby: Green Facts, s. 76. 

56) Walt W. Rostow: The World Economy, London 1978 s. 620-621. 

57) Allaby: Green Facts, s. 79. 

58) World Resources 1988-89, tabell 23.3 s. 336. Det er interessant A merke seg at 
perioden med stØrst absolutt (og relativ) vekst i disse utslippene inntraff på 
1960-tallet. Dette tiAret representerer høydepunktet i fordismens oppgangskon
junktur. 

59) Die 'Z.eit, 2. Juli. 1990. 

60) Die 'Z.eit, 2. Nov. 1990. 

61) Leiv Lunde: The North/SouJh Dimension in Global Greenhouse Politics -
Conjlicts, Dilemmas, SoluJions, Rapport 1990/9, Fridtjof Nansens Institutt, Oslo 
1990. 

62) Alle opplysninger i dette avsnittet er hentet fra Intergovemmental Panel on 
Climate Change, Globale klimaendringer, Miljøverndepartementet, Oslo 1990 s. 
49-50. 

63) Globale Klimaendringer s. 83. 

64) Franklin Tugwell: The Energy Crisis and the American Political Economy, Tabell 
5, s. 120. 

65) Gerald Foley: The Energy Question, Harmondsworth 1989, s. 286. 

66) Foley: The Energy Question, s. 282. 

67) Atomkraft-andelen av elektrisitetsproduksjonen i 1989 var: Frankrike 75, Belgia 
61, Sverige 45; Sveits 42, Spania 38, Taiwan og Finland 35, Vest-Tyskland 34, 
Bulgaria 33, Japan 28, England 22, USA 19; Die 'Z.eit, 26. April, 1991. Farene ved 
atomkraftverk blir ikke diskutert i denne artikkelen. 

68) Det følgende bygger pl Rob van Tulder & Gerd Junne: European Multinalionals 
in Core Technologies, New York 1988. Se ogsA Gerd lunne: «Det strukturpo
litiske kappløpet mellom de kapitalistiske industrilandene», Vardøger, 17/1986. 

69) Jfr. Michael J. Piore & Charles S. Sabel: The Second lndllstrial Divide, New York 
1984. 

70) Perez: «Microelectronics, Long Waves and World Structural Change», s. 447. 

71) Robert Gilpin: The Political Economy of International Relations, Princeton 1987, 
s. 378. 

36 



72) Christopher Freeman: Technology Policy and EconOmic Performance. lessons 
from Japan, London 1987. Robert Boyer: «New Directions in Management 
Practices and Work Organisation», rapport til OECD-konferansen Technological 
change as a social process - society, enlerprises and the individual, Helsingfors 
1989, sammenlikner nye fonner for arbeidsorganisering i en rekke land og finner 
mange likheter mellom Sverige og Japan. Hans konklusjon er at den modellen 
som er realisert i Japan ikke nødvendigvis avhenger av spesielle japanske 
kulturelle forutsetninger. Dette er omstridt 

73) Janicke, Ml>nch. Ranneberg, Simonis: «Structural Change and Environmental 
Impact», figm 2, s. 28. 

74) Janicke, Ml>nch, Ranneberg, Simonis: «Structural Change and Environmental 
Impactit, figm 6, s. 33. 

75) OECD: The State of the Environmenl, Paris 1985. 

76) Samtidig har det vært en tendens til at investeringene får synkende levetid på 
grunn av rask utdatering av teknologien, slik at aggregerte BNP-tall ikke 
reflekterer det fulle omfanget av investeringsaktiviteten på grunn av høye tall for 
kapitalslit 

77) Robert Ford & Pierre Poret: «Business lnvestment: Recent Performance and Some 
lmplications for Policy,» OECD Economic Studies, No. 16, Paris, Spring 1991. 

78) World Resowces 1988-89, tabell 7.3, s. 114. Amerikanerne hadde nok på 
1970-tallet et lønnlig håp om at den økende oljeprisen ville kvele den høyst 
dynamiske veksten i den japanske økonomien. Som vi skal se ble utfallet motsatt: 
Japan omstilte seg med letthet, USA ikke. 

79) For et overblikk over Japans energipolitikk, se UK Association for the Conserva
tion of Energy (ACE): lessons from Japan: Separating Economic Growth from 
Energy Demand, London 1990. Rapporten bemerker at Japan fremdeles ligger 
etter Emopa på et viktig område som energieffektivitet i boligoppvarming. 
Hovedkonklusjonen er likevel at den japanske energipolitikken illustrerer hvilke 
enorme muligheter som ligger i statlig koordinering og planlegging av energipoli
tikken sammenliknet med mer mukedsorienterte løsninger. Forutsetningen er at 
de statlige organene organiseres på en effektiv måte og gis tilstrekkelige 
fullmakter. 

80) Worldwatch Institute: State of the World 1991, Oslo 1991, tabell 4-3 s. 69. Japan 
anvender også i stigende grad sykkelen som transportmiddel mellom boligen og 
terminaler for kollektivtransport. 

81) Deborah Lynn Bleviss: «The role of the automobile», Energy Policy, March 1990, 
s. 137. 

82) World Resources 1988-89, tabell 10-1, s. 164. 

37 



83) Tyskland er det nyeste og kanskje mest dynamiske eksemplet på en bevisst 
kopling mellom industripolitikk og miljøvern. Tyskland ønsker å bli en internasjo
nal leder i utviklingen av energieffektiv og miljøvennlig teknologi, noe som blant 
annet reflekteres gjennom landets ambisiøse ensidige mål for utslippsreduksjoner. 
Tyskland dominerer allerede markedet for miljøteknologi innenfor EF, der landets 
markedsandel anslås til ca. 40 prosent Helge Ole Bergesen: EFs klimapolitikk, 
upublisert utkast, Fridtjof Nansens Institutt, Oslo 1991. 

84) Dette på tross av at delstaten California er forgjengeren når det gjelder restriktiv 
lovgivning om utslipp fra biler. Disse reglene blir gjeme etter et par år nasjonal 
amerikansk lovgivning. De overtas sågar av europeiske land og Japan. Californias 
1980-standarder ble gjorde gjeldende for hele USA fra 1983, i Japan fra 1984, 
men i EF først fra 1993. California lanserer fra 1993 nye reguleringer, og disse 
vil antakelig spre seg raskere. Lenger enn disse reguleringene kan man ikke gå 
uten å kassere konvensjonell motorteknologi. Kommende californske framstØt vil 
derfor antakelig innebære krav om at en viss prosent av alle solgte biler ved 
framtidige årstall skal være «l..ow Emission» og .<Zero Emission» biler (LEVs og 
ZEVs). LEV innebærer motorer som går på metanol, e.l., mens ZEV er elektriske 
biler. Financial Times, 11.9.1991, s. XI. 

85) David P. Calleo: The Jmperious Economy, Cambridge, Mass. 1982, s. 129-137, 
påpeker at Nixon-administrasjonen gjennom sin manglende evne til å øke de 
innenlandske oljeprisene på 70-tallet bidro til å forverre den globale oljekrisen. 
President Bushs forslag til National Energy Strategy fra våren 1991 fortsetter 
deme linjen: USAs bensinpris har de siste årene ligget på omkring en tredjedel 
av den europeiske, men det foreslås fortsatt ingen indirekte skatter på oljeproduk
ter. Istedet skal man stimulere til utvikling av biler som går på andre typer 
brennstoff. For en relativt pessimistisk vurdering av at disse tiltakene skal få 
USAs oljeetterspØrsel ned fra fem til to millioner fat pr. dag, se Ole Gunnar 
Austvik: «Svak oljepolitisk plan for USA», Dagens Naringsliv, 26.3.1991, s. 7. 

86) Mange har lekt med tanken om at verdensøkonomiens sentrum gjennom historien 
har beveget seg fra Middelhavet via Atlanterhavet til USAs vestkyst og over i 
Stillehavsområdet Men tanken om at Japan kunne bli en ny hegemonimakt med 
tilsvarende stabiliserende virkning på verdensøkonomien som England i perioden 
1840-70 og USA i perioden 194~73 har ingen særlig stØtte i litteraturen om 
internasjonale forhold. Ikke minst viktig er det at Japan ikke er noen militær 
stormakt Selv blant dem som går lengst i å betone den japanske utfordringen, 
f.eks. Gilpin: The Political Economy of International Relations, s. 376, våger 
ingen prediksjon om framtidig japansk hegemoni. 

87) Ulrich Beck: Risilwgesellschaft, Frankfurt a.M. 1986 analyserer dette skiftet fra 
liberal til organisert kapitalisme som overgangen fra et klassesamfunn, der farene 
ved modemiseringen rammet bestemte klasser i befolkningen, til et risikosamfunn, 
der moderniseringens konse.Jcvenser rammer helt generelt 

38 



Kristen Nordhaug 

NORSKE FISKERIER 

Overbeskatning og fordelingskonflikt i historisk perspektiv* 

Denne artikkelen behandler den historiske bakgrunnen for overbeskatningen 
i den norske fiskerinæringen. Jeg fokuserer på næringens økonomiske 
utvikling og de økonomisk-politiske maktforholdene som er knyttet til denne 
utviklingen.1 

Ut fra denne gjennomgangen forsøker jeg så å antyde noen miljøpolitiske 
alliansemuligheter mellom organisert miljøvern og næringsinteresser innen 
fiskeriet og hva slags organisatoriske problemer en slik allianse vil stå overfor. 

Fiskerikrise og konflikten mellom kystflåte og havflåte 

Norskekysten er langstrakt med grunne havområder omkring. De varme 
havstrømmene i dette området fører til en rik produksjon av plankton som er 
livsgrunnlag for store mengder fisk. Vandringene til denne fisken inn til 
kysten har gitt grunnlag for et utbredt kystfiske. Etter krigen har dette 
tradisjonelle kystfisket blitt supplert med et mer teknologisk avansert og 
kapitalkrevende havfiske med trål og snurpenot. 

Til tross for den rike ressurstilgangen, har imidlertid de norske fiskeriene 
vært kriseutsatte i etterlcrigstiden. Den siste ressurskrisa var innen det 
nordnorske torskefisket i 1989-90. Fiskerikrisene har blitt møtt med kvote
reguleringer og fredning. Lodda har vært totalfredet i perioden 1987-90, mens 
kvotene på de øvrig<'. bestandene av sild, torsk, hyse og sei er blitt satt svært 

lavt. \ 
De rike fiskeressursene ville med forsvarlig forvaltning gitt opphav til et 

betydelig nasjonaløkonomisk overskudd, men ressursene er blitt så nedfisket 
at det offentlige må ut med store beløp i støtte til fiskerne. Statsstøtten har 
ligget rundt en milliard kroner her årlig i de senere årene. Gjennom disse 
subsidiene sementeres også overkapasiteten i fiskeriene. Strammere offentlige 
finanser, nyliberalisme, EF-tilpasning og kanskje også økt vekt på miljøvern 
har ført til at dette systemet er under politisk press. Men hvis fangstkapasi
teten må bygges ned, hvem skal da trekke seg, og hva slags virkemidler skal 
brukes til en slik nedbygging? 
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Krisa har skjerpet fordelingskonflikten mellom kystfiskere med små fartØyer 
og havfiskere med store trål- og snurpenotfartØyer. Denne konflikten har en 
rekke sider. For det første går den mellom landsdeler. 90 prosent av 
fiskerbefolkningen i Nord-Norge er kystfiskere. Kystfisket med ringvirkninger 
har vært sysselsetttingsgrunnlag for den spredte bosetningen langs kysten av 
Nord-Norge. I det øvrige kyst-Norge utgjør kystfiskeflåten en mindre andel 
av den totale fiskeflåten, og de lokale næringsstrukturene er stort sett mindre 
fiskeriavhengige. Videre er det en konflikt mellom forskjellige ledd i 
foredlingsprosessen. Havfiskeflåten er nært tilknyttet et «fiskeriindustrielt 
kompleks» basert på videreforedling av råfisk. Fiskeindustrien foretrekker de 
store helårsdrevne havfartØyene som sikrer stabile leveranser framfor 
leveranser fra sesongdrevne kystfartØyer. Siden frossenfiskindustri er hjørne
steinsbedrifter i en rekke lokalsamfunn i Nord-Norge, grumser denne 
konfliktlinjen mellom fiskeindustri og kystflåte til bildet av en ren nord
sørkonflikt mellom nordnorske kystfiskere og vestlandske havfiskere. 

Endelig inneholder konflikten også økologiske momenter. Fra kystfisker
og naturvernhold hevdes det at årsaken til torskekrisa ligger i overfiske og 
fiskemåte innen havflåten. Norges Naturvernforbund ved Barentshavutvalget 
har stØttet kystfiskesiden i denne konflikten og går inn for sterke begrensnin
ger på havfisket. Barentshavutvalgets utspill innebærer at de følger en 
tradisjonsrik grønn eller rød-grønn populistisk linje innen norsk naturvern med 
vekt på desentralisme, små enheter og enkel teknologi. Imidlertid har også 
mer teknokratiske og markedsorienterte «blågrønne» miljøløsninger fått vind 
i seilene utpå 80-tallet Fiskeriøkonomer har anbefalt omsettelige kvoter som 
et middel til både å løse miljøProblemer og å effektivisere fisket. Ved at 
kvotene er omsettelige er tanken at de mest effektive fiskerne kan kjøpe opp 
kvoter fra mindre effektive fiskere. Et slikt virkemiddel vil sannsynligvis 
styrke posisjonen til de kapitalsterke aktØrene tilknyttet havfiskeflåten. 
Konsumfiskindustrien er også sterkt interessert i et slikt utfall. Det foreligger 
altså to motstridende resepter for ressursvern som griper rett inn i den 
pågående interessekonflikten mellom kystfiskere, havfiskere og foredlings
industri. Dette innebærer at de økologiske ressursproblemene ikke kan løsrives 
fra fordelings- og interessekonflikt innen fiskeriet En fungerende ressursvern
strategi kan heller ikke unngå å involvere seg i denne konflikten. I det 
følgende skal jeg se på den økonomiske utviklingen som ligger bak framveks
ten av denne konflikten og hvordan de økologiske momentene i konflikten er 
blitt stadig sterkere ettersom den teknologiske overkapasiteten har blitt bygd 
opp. Periodiseringen gir en oversikt over argumentene i den historiske 
gjennomgangen. 
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FASER I NORSK FISKERIUTVIKLING 

Periode Markedsintegrasjon I Teknologi ReMursforvaltnlng Reguleringer av fang-
ftsket stmengde og nskered-

skap 

CL 1900 Kombinasjonsdrift, Seilbåter, gam, line og Overveiende kystfiske- Liberalt regime med fA 
sterk subsistensorienter- juksa, landnot bevarte ressursene: reguleringer fra 1857 
ing, i Nord-Norge for- Fiskerne kom ilcke ut 
sterket av avhengighet pA fiskens oppvekstom-
av handelskapital råde 

1900-1945 Økt markedsintegra- Srørre båter drevet med Fortsatt kystfiske- Forbud mot kystfiske 
sjon, men fortsatt sterk forbrenningsmotorer, dominans sikret ressurs- med snurpenot (1891) 
subsistensorientering. noe havfiske med trAl ene og trAl (1908). Konse-
Handelskapital svekket og snurpenot sjonsregulering av hav-
med Råfiskloven 1938 trAlfiske 1939 

1945-70 Sterk markedsintegra- Modernisering og me- Merkbar overbeskat- Liberal håndheving av 
sjon fremmet av fiske- kanisering av flåten, ning, spesielt i sildefis- konsesjonsregelverket 
res kontroll med omset- kraftig vekst i havfiske- ket åpnet for økt havfiske 
ning samt statlig stØtte flåten 

1970-90 Ytterligere markeds- Ytterligere moderniser- Sterk overbeskatning Streng konsesjonsregu-
integrasjon, fiskeriene inger for en rekke fiskearter, lering; Deltaker be-
avhengige av statlige ogsA innen torskefisket grensning, redskaps-

• subsidier regulering. Periodevis 

"""' fangststopp og fredning 



Fiskeriet fram til andre verdenskrig: Fiskerbønder og nessekonger i 
økologisk balanse 

De norske fiskeriene kan grovinndeles i sildefiske og torskefiske. Sildefisket 
foregår etter fiskearter som sild, lodde, makrell, brisling og kolmule. I nyere 
tid har denne fisken i stor grad gått til oppmaling til mel og olje. Torskefisket 
går derimot hovedsakelig til konsum; torsk, sei, hyse, lange, uer og brosme. 
Rekefangst regnes også ofte til torskefisket. På 1800-tallet var sildefiske - på 
den tiden først og fremst for konsum - det viktigste kommersielle fisket på 
Vestlandet, mens torskefiske dominerte i Nord-Norge. Forskjellene mellom 
disse fiskeriene fikk stor betydning for regionale utviklingsforskjeller. 

I det 19. århundre var fiske den viktigste næringsveien ved siden av 
jordbruk i kystområdet fra Lindesnes og nordover. Som regel var fiske den 
viktigste pengeinntektskilden da mye av jordbruket i dette området var rent 
subsistensorientert. Fiskeriene var sterkt eksportorienterte med eksportandeler 
på 70-80 prosent av samlet fangstkvantum. Rundt 10-12 prosent av Norges 
yrkesbefolkning deltok i de store sesongfiskeriene. I tillegg vokste en rekke 
sidenæringer med fisket. Fiskevirksomheten ble hovedsakelig drevet av bønder 
på sesongbasis ved siden av jordbruk. 

Inntil slutten av 1800-tallet eide fiskerne i hovedsak sitt eget produk
sjonsutstyr. Fisket skjedde med små åpne båter drevet av årer eller seil, det 
måtte derfor begrenses til kysten. De viktigste fiskeredskapene var snøre, line, 

gam og landnot. Veksten innen fisket var hovedsakelig et resultat av økt 
arbeidsinnsats i fiskeriet Men det var også forskjeller mellom regioner og 
mellom typer fiskerier. På Vestlandet vokste det fram et mer markedsorientert 
spesialisert fiskeri enn i Nord-Norge. 

I det nordnorske torskefisket skjedde det ikke nevneverdige forandringer 
av fangstmåter. Kystfisket var forholdsvis stabilt da torsken flyttet seg lite. 
Det var derfor ikke nødvendig å bruke slØrre båter eller mer effektive, 
kostbare redskaper. Innen sildefisket skjedde det derimot en viss utvikling. 
Vårsildefisket ekspanderte voldsomt på Sørvestlandet i første halvdel av det 
19. århundret med Stavanger som sentrum. I motsetning til torsken kom ikke 
silda inn på de samme stedene for å gyte, den flyttet seg hele tiden. Silda 
flyttet seg stadig lengre nordover langs kysten. Dette fikk store deler av 
befolkningen på Sørvestlandet til å oppgi fisket og investere fiskeinntektene 
i jordbruket Men noen spesialiserte seg på fiske og fulgte etter fisken. Silda 
begynte å komme inn nord for Bergen fra omkring 1850 og helt opp mot 
Vesterålen, Lofoten og Helgeland i 1860-årene. Vestlandske sildefiskere tok 
da i bruk losjibåter og stØrre og bedre fiskebåter konstruert for seiling. 
Utviklingen førte til at kapitalbehovet økte i sildefisket Sildas mobilitet 
hindret en klassedifferensiering av nordnorsk type. Stabiliteten til torske
innsigene gjorde at Lofotværeiere kunne etablere seg som lokale overklasser 
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med grunnlag i utleie av fiskevær, lån til fiskere og handelsvirksomhet 
Fraværet av en slik utbyttende tradisjonell overklasse i sildefisket, var en 
ytteligere grunn til at utviklingen i sildefisket var mer dynamisk enn i 
torskefisket.2 

Fra 1880-årene vokste et norsk havfiske fram med skøytefiske på bankene 
ved norskekysten og langs kysten av Island. I Ullstein og Hareide nær 
Ålesund ble det brukt dampbåter til slikt havfiske. Båtene ble i stor grad 
finansiert av fiskerne selv gjennom samvirkeordninger. Nordlendingene 
fortsatte derimot å satse på det mindre kapitalkrevende kystfisket og garderte 
seg mot feilslag i dette fisket med fiskerbondekombinasjonen i den grad 

betingelsene lå til rette for jordbruk. Den lette ressurstilgangen gjorde dette 
lite kapitalkrevende «høstingsbruket» til den mest attraktive tilpasningsstrate

gien. 
I slutten av det 19. århundre falt prisene for den tradisjonelle norske 

fiskeeksporten av tørrfisk, klippfisk og saltsild. Dette gikk sammen med 
ressursnedgang i det nordnorske kystfisket Samtidig truet nye driftsfonner det 
tradisjonelle fisket i Nord-Norge. Dette førte til krasse konflikter mellom 
nordnorske fiskere og nye grupper av kapitalistiske entreprenører. For å forstå 
utfallet av disse kofliktene er det viktig å ta en kikk på norske sosiale, 
politiske og økonomiske forhold rundt århundreskiftet. 

Sammenliknet med Vesteuropa fikle Norge en relativt tidlig demokrati
sering og en relativt sen modemisering av fiskeriene. Den lette ressurstilgan

gen ved kystfiske gjorde at ansporingene til modemisering og yrkesspesialiser- · 
ing var små sammenliknet med land som Holland og Storbritannia, hvor det 

vokste fram kapitalkrevende og kapitalistisk organiserte havfiskerier. 
Kystfiskerne brukte sin nyvunne politiske styrke til å forsvare denne nærings
veien. Fiskerinteressen i Norge var tidlig representert på Stortinget I 
begynnelsen av århundret var de representert av embetsmenn, så i økende grad 
av fiskere og fiskehandlere. Med det parlamentariske gjennombruddet i 1884 
og den påfølgende utvidelsen av stemmerettigheter, organisasjonsutvikling og 
partidannelser, hadde fiskeribefolkningen store potensielle maktmidler til å 
forsvare seg mot ny teknologi og kapitalistiske inngrep på et tidspunkt da 
fiskeriene i V esteuropa var sterkt kapitaliserte og med liten tallmessig 
betydning.3 

Gjennom det 19. århundre hadde omsebling, transport og tildels foredling 
av fisk blitt overtatt av handelskapitalistiske grupper. Kapitalistiske grupper 

investerte imidlertid ikke i moderniseringer av selve fangsten. Dette endret seg 
mot slutten av århundret da det ble forsøkt anvendt store notbruk fraktet med 

dampskip. Fiskerne oppfattet dette som en trussel mot deres tradisjonelle 
levevei. I 1980 førte denne konflikten til det såkalte Trollfjordslaget mellom 

mannskapet på et dampskip og fiskere. Fiskerrepresentanter brakte fiskere 
saken til Stortinget, som i 1891 vedtok lover mot bruk av snurpenot Dette ble 
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stadfestet med Lofotloven av 1897. I 1908 ble forbudet utvidet til trålfiske 
langs kysten. Denned ble det etablerte kystfisket skjermet mot kapitalistisk 
drift som bare kunne finne sted på bankene og i fjerne farvann.4 

Fiskerne fikk på ny vist politisk styrke i 1903 i en konflikt som kan sies 

å ha vært den første egentlige miljøkonflikten innen fiskeriet Kobbeinvasjon 
i Finnmark hadde da ført til redusert torskefiske. Fiskerne hevdet at dette 
skyldtes at hard hvalfangst med bruk av Sven Foyns nye harpun reduserte 
hvalbestanden som holdt selen borte. En gruppe fiskere gikk til angrep på 
Sven Foyns hvalstasjon i Mehamn og rev den ned. Parlamentarisk ble saken 
om hvalfredning tatt opp av Alfred Eriksen, en tidligere venstremann som 

stilte for Arbeiderpartiet i Troms til valget i 1903 med hvalfredning som 
merkesak. Etter at Eriksen ble valgt inn på Stortinget på hvalsaken skiftet 

også venstrerepresentanten Egede-Nissen fra Finnmark til Arbeiderpartiet 
Denned fikk Arbeiderpartiet sitt parlamentariske gjennombrudd i Nord-Norge 

i tilknytning til hvalsaken.5 Fiskerinteressene fikk bred slØtte i Stortinget. 
Hvalfangstselskapet ble riktignok tilkjent erstatning for fiskernes ødeleggelser, 
men hvalen i norske farvann ble i 1904 fredet for en tiårsperiode.6 

Fra begynnelsen av det 20. århundret ble kystfisket modemisert ved at det 
ble tatt i bruk forbrenningsmotorer i båtene. Med investeringer i nytt utstyr 
økte fiskernes gjeldsposter. Fiskerne ble derfor hardt rammet av deflasjons
politikken i 1920-årene og den økonomiske krisa fra slutten av 20-årene og 
utover i 30-årene. Depresjonen i verdensøkonomien utløste internasjonal 
proteksjonisme som rammet det eksportorienterte fisket hardt. Fiskeri
befolkningen økte likevel, siden ungdomskullene i kystbygdene hadde små 
muligheter til å få seg annet arbeid enn jordbruk og fiske på foreldrenes bruk. 
Trengselen i fiskeriet gjorde at det var stor fiendtlighet mot ny kapital
krevende og arbeidssparende teknologi. 7 

Trålfangst langs norskekysten var forbudt, men det var ikke noe forbud 
mot havtrålfangst fra Norge i andre farvann. Videreforedlere av fisk i Bergen 
og Kristiansund begynte nå å utruste trålere for å sikre stabil ressurstilgang 
av fisk. Dette mØlte imidlertid protest fra fiskerhold, særlig i Nord-Norge. 
Fiskerne argumenterte med at trålfangst ville presse prisene ned. Denne 

fordelingskonflikten inneholdt også miljømomenter siden kystfiskerne hevdet 
at trålerne beskattet fiskebestanden for hardt og ødela gyteplassene. Det ble 
krevd at bare faktiske fiskere skulle ha rett til å eie fiskebåter. Både 
vestnorske trålere og nordnorske kystfiskere mobiliserte politisk gjennom sine 
lokale medlemmer av Arbeiderpartiet Drakampen pågikk innad i Arbeider
partiregjeringen og på Stortinget. En midlertidig lov fra 1937 satte en stopper 

for videre utbygging av flåten, og i 1939 kom et kompromisspreget lovvedtak. 
Antall trålkonsesjoner ble begrenset til de eksisterende 12 og staten beholdt 

kontrollen over utdeling av konsesjon for tråldrift når noen av de etablerte 
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trålerne ble lagt opp. Fiskerimyndighetene fikk imidlertid fullmakt til å utvide 
antall trålkonsesjoner hvis markedsforholdene bedret seg. 8 

Selv om det da hadde skjedd en gradvis modernisering av fiskeriet fram 
mot andre verdenskrig holdt de sosiale forholdene - spesielt i det nordnorske 
fiskeriet - seg noenlunde uendret. Dette begrenset ressursbeskatningen. Mens 
ytre kapitalsterke grupper ble effektivt hindret i å investere i fiskeri av 
fiskernes hardtslående mottiltak og politiske makt, så virket lokale klassefor- . 
hold, husholdsorientering og begrenset teknologisk kapasitet til å begrense 
moderniseringer innenfra. 

Med termer fra bondeøkonomiteori kan en si at fiskerhusholdene var 
preget av subsistensorientering heller enn kapitalistisk profittmaksimering. 
FiskerbØndene var i varierende grad avhengige av markedssalg for å kjøpe 
produksjonsmidler, konsummidler og betale skatter, men denne markeds
avhengigheten var ikke total. Atskillige av produksjonsmidlene kunne skaffes 
tilveie utenfor markedet, arbeidskraften var ikke lønnet og en stor del av 
produksjonen innen jordbruk og fiske ble konsumert av husholdet. V ed bruk 
av familiens arbeidskraft er ikke husholdet avhengig av pengeinntekter til å 
betale lønner. Når det brukes primitive redskaper er også pengebehovet til 
kjøp av produksjonsmidler begrenset. Dermed er markedstvangen forholdsvis 
mild. Arbeidskraften kan brukes til å forøke pengeinntekter, men den kan også 
brukes til å øke selvforsyningsgraden av konsumvarer, eller bedret levemåte 
kan tas ut i mer fritid.9 

Bondehusholdtilpasningen i de nordnorske fiskeriene innebar betydelige 
institusjonelle hindre mot en kapitalistisk utvikling i denne landsdelen. 
Eventuell sparing foregikk innenfor hushold. · Husholdets oppsparte ressurser 
av produksjonsutstyr og jord ble for det meste brukt til å hjelpe barna med å 
etablere seg økonomisk. Med store barnekull innebar dette at ressursene ble 
spredt på flere hender. Dermed ble det et mindre tilgjengelig overskudd for 
investeringer. Dette gjaldt spesielt for velstående hushold som best var i stand 
til å legge til side et økonomisk overskudd som alternativ kunne ha vært 
investert. Sterke egalitære normer og sosiale sanksjoner mot folk som prøvde 
«å slå seg opp», hemmet også kapitalakkumulasjon. Slike hindre mot rask 
teknologisk endring i fiskeriet ble forsterket av utbyttende klasseforhold, som 
reduserte fiskernes tilgjengelige overskudd for investeringer. 

Fram til slutten av 1930-årene var fiskerne avhengige av lokale oppkjøps
menn som sikret seg betydelige andeler av inntektene fra fiskeeksport. Dette 
begrenset fiskernes andel av inntekter fra fiskesalget. Oppkjøpsprisene svingte 
i takt med fiskeinnsiget, slik at fiskerne fikk lavere priser når innsiget var 
stort enn når det var lite. Fiskernes inntekter var derfor langt mer stabile enn 
fangstmengden. Det overskuddet som de større oppkjøpsleddene akkumulerte, 
ble i stor grad brukt uproduktivt. De sørnorske fiskeribedriftene med filialer 
i Nord-Norge reinvesterte heller ikke lokalt Fisken ble brukt til råstoffer i 
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videreforedling sørpå. Det overskuddet fiskerne satt igjen med til investering 
i mer kapitalintensivt utstyr var minimalt. Med de ugunstige markedsforhold
ene var det hasardiøst å satse på spesialisert, kapitalkrevende havfiske framfor 
næringskombinasjoner. Fiskeressursene var dermed også beskyttet av 
oppkjøpernes ressurstapping av de lokale fiskersamfunnene. Fiskerne fortsatte 
å bruke små båter og forholdsvis enkle redskaper på sesongbasis, og var ute 
av stand til å komme ut til fiskens oppvekstområde på bankene. Dette var 
også et resultat av at mangel på egnet teknologi i form av båter, redskap og 
konserveringsmetoder gjorde det vanskelig å forfølge fisken kontinuerlig ute 
på bankene.10 

Fra slutten av 1930-årene og utover i etterkrigstiden ble imidlertid disse 
hindrene fjernet ·Først ble oppkjøpernes makt svekket av Råfiskloven. Dette 
åpnet for en stØrre grad av teknologisk modemisering av fiskeriet innenfra 
ved at fiskerne fikk hånd om en stØrre del av fiskeriinntektene. Utover i 
etterkrigstiden ble det _så lempet på fiskeriets avskjerming fra ytre kapitalist
iske interesser. Sammen med statlig stØtte til kapitalintensiv drift fremmet 
dette teknologiske moderniseringer utenfra. 

Fra 1935 hadde Arbeiderpartiet regjering med stØtte av Bondepartiet 
Denne regjeringen brukte stØtte til primærnæringene som sysselsettingspoli
tikk, for å bøte på gjeldskrisa og som selvbergingspolitikk for å bedre 
utenriksbalansen. Regjemingen Nygaardsvold møtte krisa innen fiskeriene med 
betydelig prisstØtte for å bedre lønnsomheten. Denne støtten hjalp både 
fiskeoppkjøpere og fiskere. Derimot innebar Råfiskloven av 1938 en 
grunnleggende endring av klasseforholdet oppkjøper-fisker. Loven ble 
forberedt av omsetningsorganisasjoner som vokste fram i fiskeriet opp 
gjennom det 20. århundre. I mellomkrigstiden ble disse omseUlingsorganisa
sjonene gradvis innlemmet i den «korporative innflytelseskanalen», først med 
Sildeloven i 1929-30 og så med Råfiskloven av 1938 som kom etter sterkt 
press fra Norges Fiskarlag. Loven ga fiskernes salgsorganisasjon, Råfisklaget, 
monopol på førstehånds omsetning av fisk." Dette ga fiskerne tilgang på 
eksportinntektene av økt fiske og åpnet for at disse inntektene kunne 
reinvesteres i modemisert fiskeutstyr. 

Dette var et avgjørende brudd med klasseforhold som inntil da hadde 
sikret at fiskeressursene ble bevart. Endringene i klasseforhold gikk sammen 
med forbedret og billigere teknologi innen fangst og konservering. Sammen 
med Arbeiderpartiets modemiseringspolitikk overfor fiskeriet i etterkrigstiden 
åpnet dette for en beskaUling som var sterk nok til å true fiskebestanden. 
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Fiskeripolitikken 
stampesjø 

1950- og 60-irene: Strukturrasjonaliseringer 

I etterkrigstiden satte DNA-regjeringene i gang en politikk for å rasjonalisere 
primærnæringene og sikre en arbeidskraftavgang til industri og moderne 
tjenesteyting parallelt med en inntektsØkning til de som ble igjen i primærnær
ingene. Politikken ble begrunnet med den nye situasjonen innen eksport og 
arbeidsmarkeder. I 1930-årene var det høy ledighet, nå var det mangel på 
arbeidskraft og de internasjonale fiskeprisene steg. Dette rettferdiggjorde i 
følge DNAs økonomiske program en reversering av politikken fra 1930-
årene.12 

Nord-Norgeplanen ble lagt fram i Stortingsmelding nr. 85~ 1951. 
Diagnosen her var at Nord-Norge hadde en underutviklet økonomisk stniktur, 
blant annet fordi en for stor andel av arbeidsstyrken var innen lavproduktive 
primærnæringer preget av smådrift, primitiv teknologi og lite kapital. 
Målsetningen med planen var å stimulere de mest utviklingsdyktige økonom
iske enhetene innen primærnæringene til å spare, låne og investere i ny 
teknologi. Rasjonaliseringer av primærnæringene skulle så fremme en 
arbeidskraftsvandring til industri og tjenesteyting.13 

I fiskeriene ble det i tråd med denne politikken satset på slØITe enheter og 
mer videreforedling. Hovedsatsingsområdet for rasjonaliseringene var 
torskefiskeriene. Det ble ansett som nødvendig å legge om fra tradisjonell 
tilvirkning som klippfisk og lØrrfisk til mer valutaskapende og kapitalkrevende 
virksomhet s0m frossenfisk. Fiskeripolitikken ble i stor grad utformet ut fra 

hensynet til de nye fryseriene. Fisketilgangen til fryseriene skulle sikres ved 
vertikal integrasjon der fryseriene fikle en egen flåte. På farlØysiden la 
regjeringen vekt på at det måtte tas i bruk flere trålere i fisket for å sikre 
stabile råvareleveranser til fryseriene da ujevne leveranser fra det sesongbe
tonte småbåtfisket førte til underlcapasitetsproblemer.14 

Etter krigen ble de strenge konsesjonsreguleringene av 1939 uthulet ved 
tildeling av midlertidige konsesjoner. I 1951 kom en ny konsesjonslov for 
trålere. Fiskeridepartementet kunne nå fritt gi konsesjoner til farlØyer under 

300 bruttoregistertonn, mens konsesjoner til slØrre farlØyer var avhengig av 
innstilling fra et rådgivende utvalg. I 1952 - ett år etter at loven var satt i 
verk - var antall tildelte tråltillatelser til båter over 200 tonn økt fra 17 til 29 
og fra 49 til 115 for båter mellom 50 og 200 tonn. Aktive fiskere hadde bare 
fortrinnsrett for trålkonsesjoner. Når denne fortrinnsretten ille ble benyttet, 
ble det åpnet for ille-fiskere. Adgangen for andre eiere enn fiskere ble 
ytterligere liberalisert i en lov fra 1956.15 

DNA-regjeringen forsøkte å hindre at oppbyggingen av en fiskeflåte og 
foredlingsindustri basert på stordrift gill på bekostning av partiets velgerslØtte 
innen fiskeriene og de nære forbindelse til Norges Fiskarlag. Denne 
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balansegangen ble forsøkt løst ved at rasjonaliserings- og industrialiser
ingsprogrammet kom aktive fiskere til gode.16 De store enhetene ble 
systematisk fremmet på bekostning av de små. De mest levedyktige 
økonomiske enhetene skulle stØttes gjennom den premieringen som lå i 
skattefri avsetning av overskudd over et visst minstebeløp til kapitalinvesterin
ger. StØrrelsen på minstebeløpet sikret at det bare var de store produksjons
enhetene som fikk skattefritak. De billige lånene fra Statens Fiskarbank gikk 
bare til enheter over en viss minstestØrrelse. Småbåtflåten var henvist til det 
private lånemarkedet I 1969 og 1970 gikk rundt 70 prosent av Fiskarbankens 
utlån til bygging av trålere. Utlånspolitikken ble kombinert med kondem
neringstilskudd for eldre fartØyer. Statlig prisstØtte diskriminerte også 
småbåter. Omregnet i tilskott pr. ukeverk mottok sjarkene i begynnelsen av 
1960-årene 14-21 kr. pr. ukeverk, mens båter over 80 fot mottok 200 kr. Den 
statlige minstelottsordningen som garanterer fiskerne en minsteinntekt 
ekskluderte enmannsbåter for å hindre økt bygging av småbåter.17 

De diskriminerende tiltakene hadde liten virkning på kort sikt Sjarkflåtens 
andel av den samlede fiskeflåten vokste, mens trålerflåten led under 
mannskapsmangel og lav lønnsomhet. Andelen av mellomstore båter gikk 
tilbake i etterkrigstiden, mens andelen små og store båter økte. En mulig årsak 
til nedgangen i antall mellomstore båter og veksten i sjarkflåten var at både 
eiere og mannskap på de gamle mellomstore båtene skaffet seg sjarker. 
Utviklingen ble stimulert av tekniske framskritt som garnspill og juksatna
skiner som gjorde fiskeren i stand til å klare seg alene på en småbåt 
Småbåtfisket ble brukt som en delinntektskilde. De små utgiftene til disse 
båtene gjorde at fiske kunne kombineres med andre næringer, selv om den 
tradisjonelle fiskerbondekombinasjonen ble mindre vanlig. I 1960 utgjorde 
båter under 25 fot 63 prosent av det totale antall registrerte båter, i 1967 73 
prosent.18 

Også på foredlingssiden ble det forsøkt gjennomført strukturrasjonali
seringer med økt satsing på frossenfisk framfor tØrrfisk og klippfisk siden 
prisene på frossenfisk holdt seg bedre. Lønnsomheten innen filetindustrien var 
lenge høy. Inntektene kunne avsettes skattefritt i produksjonsutstyr. Etterhvert 
som produksjonskapasiteten ble utbygget i selve industrien, ble overskuddet 
avsatt i trålere til de samme gunstige betingelsene. Det var denne vertikalt 
integrerte trålerflåten som var økonomisk konkurransedyktig, mens de 
uavhengige trålerrederiene slet med store problemer og hyppige konkurser.19 

V ed utgangen av 1960-årene var det med politiske virkemidler blitt bygget 
opp et «fiskeriindustrielt kompleks» basert på trålere, ringnotfartØyer og 
videreforedling av frossenfisk, fiskemel og fiskeolje. I det vestlandsdominerte 
sildefisket som på forhånd drev kapitalintensivt, hadde denne utviklingen gått 
forholdsvis friksjonsfritt Den nye fabrikkvirksomheten var kontrollert av 
sildefiskerederiene og denne virksomheten skapte ikke større konflikter innen 
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fisket. I Nord-Norge og da spesielt det nordnorske torskefisket gikk utviklin
gen langt tregere. Den nye frossenfiskindustrien og en trålerflåte tilpasset 
denne industriens interesser av jevn ressurstilgang hadde blitt innplantet med 
politiske virkemidler. Sesongbetont kystfiske var imidlertid fortsatt utbredt 
Trålerflåten sysselsatte fortsatt bare en liten andel av fiskerbefolkningen. Men 
regnet i fangstkvantum var trål og snurpenot nå blitt viktige, og sysselset
tingseffektene av den landbaserte videreforedlingen var betydelige. 

Re~urskrise og reguleringer i 1970- og 1980-årene 

Den rådende oppfatningen i tidlig etterkrigstid var at havet var en uulØmmelig 
allmenning. Etterhvert som ressurskrisene i fiskeriet meldte seg utover i 1970-
og 1980-årene, skjedde det en endring i denne oppfatningen. Allmenningen 
måtte vernes ved statlige virlcemidler og reguleringer. Den nye situasjonen 
med ressursknapphet kom som en følge av etterkrigstidens oppbygging av et 
kostbart og teknologisk avansert fiskeri, der stadig flere av aklØrene var 
tvunget til kontinuerlig helårsdrift for å dekke de store utleggene til produk
sjonsutstyr. Denne teknologiske opprustningen var orientert mot privat 
«høsting» av fisk som var fritt tilgjengelig for alle parter, en friressurs. 
Høstingen av friressursene skjedde med hjelp av avansert teknologi under 
tilnærmet fri etablering (konsesjonsregelverket ble praktisert liberalt) og liten 
overordnet regulering. Hvis denne dynamikken hadde fått spilt seg ut 
uhemmet, hadde det vært stor fare for at fiskebestanden var blitt utryddet, 
eller i hvertfall så redusert at fiskerinæringen hadde blitt avviklet. Men dette 
er et lite trolig utfall i moderne kapitalistiske land med stort omfang av 
statsintervensjon. I stedet har staten fra 1970-årene og utover grepet inn med 
reguleringer for å berge bestanden, noe som i neste omgang har skapt nye -
problemer med overkapasitet, omgåelser av reguleringer og privilegier for 
etablerte grupper. Gjennom reguleringer blir fiskebestanden til en viss grad 
opprettholdt, men samtidig fører forskjellige former for statsstøtte til en solid 
overkapasitet innen fiskeflåten og reguleringsbestemmelsene viser seg vanske
lige å opprettholde i praksis. 

De mest utsatte friressursene er stimfisk som lodde og sild, fordi det her 
er mulig å gjøre store fangster nesten helt til bestanden er utryddet Bunnfisk 
som torsk og kveite blir fortere ulønnsom fordi ·den går forholdsvis spredt, 
derfor vil overfisket normalt ikke være så sterkt for disse artene. Det var da 
også stimfisleressursene som først ble utsatt for overbeskatning. Sildefisket var 
mer spesialisert og teknologisk avansert enn torskefisket, samtidig som det 
lettere kunne drives lønnnsom rovdrift på disse fiskeressursene. I perioden 
1945-1955/56 var vintersildefisket ined snurpenot i sterk vekst. I 1956 var 
fangstkvantumet oppe i 12 millioner hektoliter. Som følge av overfiske, nye 
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vandringsmønstre for fisken og endrede havtemperaturer, begynte fangstkvan
tumet deretter å falle til det lå under 1 million hektoliter i 1961/63. Denne 
krisa ble mestret ved kombinasjonen av ny teknologi og beskabling av nye 
fiskeressurser. Bruk av kraftblokk og sterkere nøter av nylon reduserte mann
skapsbehovet og gjorde det lønnsomt å gå etter stadig mindre fiskeforekoms
ter, mens fiske etter Nordsjøsild og senere makrell og lodde ga nye sysselsett
ingsmuligheter slik at sysselsettingen i snurpenotfisket ikke gikk ned selv om 

mannskapsbehovet ble mindre. I perioden 1963-67 ble snurpeflåtens fangst 
femdoblet og det ble bygget omlag 70 nye ringnotsnurpere. Ved inngangen 

til 1970-tallet startet en ny og alvorlig ressurskrise som følge av overfiske. 
Først falt sildefisket fra 1 500 000 tonn i 1969 til 40 000 tonn i 1971, og så 
sviktet makrellen. Nedgangen ble til en viss grad balansert ved at loddefangst
ene økte fra 400 000 tonn i 1967 til 1 372 000 tonn i 1971. Dermed var 
sildefisket blitt sterkt avhengig av fangsten av en enkelt fiskeart, lodda, som 
er en hjørnestein i næringspyramiden i Barentshavet I 1970 ble det innført 
registreringsstopp på nye ringnotfartøyer, og fra 1973 ble ringnotfisket 
konsesjonsregulert. 20 

På tvers av gode fordelingspolitiske og distriktspolitiske forsetter bidro 

konsesjonsreguleringene til å fremme store og etablerte rederier lokalisert i et 
fåtall velstående kommuner i Møre og Romsdal og Hordaland. Det ble fort 

etablert praksis at konsesjonen fulgte med på kjøpet ved omsetting av 
konsesjonsbelagte båter, dvs. at myndighetene automatisk lot den nye eieren 

få beholde konsesjonen. Kjøperen kjøpte ikke bare en fiskebåt, men også 
retten til å fiske. Fiskerikonsesjoner ble et verdipapir som kunne selges videre 
til en pris over fiskebåtens inntjeningsevne siden konsesjonen skatterettslig er 
et driftsmiddel som gir muligheter for skatteavskrivninger. Konsesjonene tilfalt 
kapitalsterke grupper med fiske som en av flere virksomheter. 

Også etter konsesjonsreguleringene var det en betydelig fangstmessig 
overkapasitet, og det fantes forskjellige måter å omgå reguleringene på. 
Begrensninger i antall båter førte til at det ble bygget stØrre båter, begrensnin
ger av tonnasje førte til effektivisering av fangstkapasiteten. Når slike begrens
ninger ikke innfridde, ble de supplert med kvotereguleringer. Fra 1974 ble 

loddefisket kvoteregulert. Overkapasitetsproblemene ble så møtt med 
kondemneringsstØtte i perioden 1979-83. 

Kondemneringen reduserte antall fartøyer noe, men med nedgangen i 
antall fartØyer økte også fangstmengde pr. båt slik at fiske ble mer attraktivt 

for de gjenværende, noe som begrenset ytterligere nedbygging av fangst
kapasiteten. Dermed steg verdien av konsesjoner. Samtidig var ringnotrederi
ene garantert å få gjelden dekket av staten hvis de ønsket å trekke seg ut og 
kondemnere. For store markedsvante rederier ble ringnotfartøyer et spekula
sjonsobjekt der prisene stadig ble presset opp gjennom hyppige kjøp og 
salg. 21 Konsekvensene av disse forsøkene på ressursvern ble at en liten 
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gruppe fikk priviligert tilgang til å drive fiske på grensen av overbeskabling, 
og at det ikke eksisterte økonomiske insentiver til å bygge ned fangstkapasi
teten tilstrekkelig til å gjenoppbygge fiskebestanden. 

Også innen torskefisket ble reguleringene skjerpet fra 1970-årene. På 
slutten av 60-tallet steg fangstene innen disse fiskeriene betraktelig med torsk 
som den viktigste enkeltarten. 1971-72 var toppår. Torskefangsten lå da på 
4 70-480 000 tonn, mens den samlede fangsten innen torskefisket lå på over 
700 000 tonn. Det meste av denne fangsten kom fra det nordlige torskefisket, 
den norske fangsten av norsk-arktisk torsk i 1971-72 lå rundt 400 000 tonn. 
Så slo overfisket ut også her. I 1973 falt torskefangsten til 329 000 tonn, 
derav 285 000 tonn norsk-arktisk torsk.22 Reguleringene av trålerflåten ble 
skjerpet utover i 1970-årene. Nye trålkonsesjoner ble stoppet, i tillegg ble det 
innført trålfrie soner på fiskefeltene og maskeviddebestemmelsene for trålere 
ble strengere. I 1976 ble det norsk-arktiske torskefisket kvantumsregulert, 
mens kystfisket fortsatte å være uregulert fram til 1981.23 Her rammet altså 
offentlige reguleringer trålerne hardere enn småbåtfisket etter en lang 
foregående periode med systematisk diskriminering av småbåter. Ottar Brox 
forklarer dette skiftet i fiskeripolitikk ut fra det politiske klimaet tidlig på 70-
tallet. Nei-sidens seier i EF-kampanjen styrket distriktspolitiske krav, inklusive 
kystfiskerinteresser. «Ingen politiske partier kunne forklare seierherrene fra 25. 
september 1972 at de dessverre måtte kveile opp juksa og henge garna på 
hjell fordi filetfabrikkene i Hammerfest, Tromsø og Myre hadde bruk for all 
fisken».24 

Fangstmengden tok seg opp igjen utover i 70-årene, og trålerne utvidet 
kapasiteten. I 1980 kom et nytt tilbakeslag. Fangsten av norsk-arktisk torsk 
falt fra 380 000 til 191 000 tonn mellom 1978 og 1980. Opp gjennom første 
halvdel av 1980-årene lå fangstmengden av norsk-arktisk torsk rundt 200 000 
tonn.25 Fra 1981 ble også kystfisket nord for 62. breddegrad regulert ved 
periodemessige fangststopper, mens trålerflåten ble bygget ned med kondem
neringsslØtte. Trålernes andel av den samlede torskefangsten falt fra rundt 40 
prosent i 1978-79 til 23 prosent i 1983-84.26 I 1986/87 skjedde det en ny 
kapasitetsøkning innen torskefisket som følge av optimistiske anslag av 
torskebestanden fra havforskeres side, fangstmengden av torsk nord for 62. 
breddegrad økte fra 185 000 tonn i 1985 til 342 000 tonn i 1989 og trålernes 
andel av samlet fangstmengde kom opp i nesten 60 prosent i 1987. Deretter 
fulgte et ny nedgang som kulminerte med den mye omtalte torskekrisa i 1989-
90. Totalkvoten av torsk nord for 62. breddegradJalt til 113 000 tonn i 1990 
og trålernes andel av samlet fangst falt til under 40 prosent.27 

Ut fra det foregående kan vi konkludere med at norsk fiskeri gjennom 
1970- og 80-årene har hatt et vedvarende overkapasitetsproblem. Spesielt 
innen torskefiskeriene har det vært sykliske svingninger mellom skjerpede 
reguleringer og overfiske. Fiskenedgang har blitt møtt med forskjellige typer 
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bevaringstiltak; konsesjonsbegrensninger, kvotereguleringer, sonereguleringer 
og kondemneringsstøtte for havfiskeflåten og periodemessige fangststopper for 
kystfisket I den grad disse tiltakene har bygget opp igjen bestanden, har det 
så kommet nye runder med overfiske. Effektiviteten til de forskjellige 
vernetiltakene har variert Kvotereguleringer lot seg mer effektivt opprettholde 
enn begrensninger på redskapsbruk og fartøytype, men også med kvote
reguleringer oppsto det press på ressursene. Fiskerinteressser med sterke 
kommunal- og regionalpolitiske støttespillere presset på for å utvide kvotene 
utover det ressursmessig forsvarlige, og myndighetene ga i stor grad etter. 

90-Aras spørsmll: Nye reguleringsformer 

Torskekrisa aktualiserte spørsmålet om mer effektive vernetiltak kombinert 
med høyere bedriftsØkonomisk lønnsomhet. Omsettelige kvoter er blitt 
framhevet som en reguleringsform som fremmer de mest effektive delene av 
flåten innenfor rammene av et forsvarlig ressursuttak. Ideen er at aktive 
fiskere blir tildelt omsettelige fiskekvoter som de kan fiske opp selv eller 
selge videre. Når fiskerne på forhånd vet hvor store kvoter de kan ta opp, vil 
de være i stand til å foreta mest mulig effektive investeringer i forhold til 
denne kvotemengden. Omsettelighet vil stimulere de mer effektive fiskerne til 
å kjøpe kvoter for å utnytte fangstkapasiteten fullt ut, mens de mindre 
effektive fiskerne selger sine kvoter. På denne måten kan kvotebegrensninger 
kombineres med effektiviseringer i fiskeriet, og på lengre sikt også struktur
omlegginger. Satsingen på effektive enheter som leverer råvarer av høy 
kvalitet, slik som fabrikktrålere, skal så stimulere den landbaserte eksport
industrien til å satse på videreforedling av høykvalitetsvarer der høy pris 
kompenserer for mengdenedgangen. I Norge har et slikt system lenge vært 
diskutert blant fiskeriøkonomer, men først i den senere tiden har det kommet 
opp på den politiske dagsordenen. I et høringsnotat fra Fiskeridepartementet 
fra juni 1991 ble det'foreslåu å innføre omsettelige kvoter.28 

Omsettelige kvoter vil påvirke driftsformen innen fisket. Tradisjonelt 
reagerte sesongfiskere på dårlig fiske med en kortere tilbaketrekning fra fisket, 
siden de hadde forholdsvis lite kapital bundet opp i fiskeutstyr og gjeme drev 
fiske som en bigeskjeft. Når ressurssituasjonen så bedret seg, vendte de 
tilbake til fisket Med omsettelige kvoter vil et slikt fleksibelt reaksjonsmøn
ster straffes. Småbåtfiskere som har holdt seg borte fra fisket i løpet av en 
nedgangsperiode blir ikke registrert som aktive fiskere og mister dermed 
kvoteretten. Langtidseffekten vil dermed være en styrking av den permanent 
drevne helårsflåten som også vil omfatte deler av kystfiskeflåten, men ikke de 
minste enhetene. Men også den permanent drevne kystfiskeflåten vil kunne 
møre problemer. Gjennom en nedgangsperiode kan kapitalsterke aktører i 
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stØrre grad leve med tap enn kapitalsvake. Disse kan da kjøpe opp kvoter og 
vente på bedre tider. Dette vil i tilfelle medføre en styrking av havflåten. 

Fiskeridepartementets statistikker viser at de stØrre båtene jevnt over er 
mer lønnsomme enn de små Imidlertid er det en logisk kortslutning å utlede 
av dette at lønnsomhetsforskjellene er en følge av teknologiske overlegenhet, 
og at omsettelige kvoter derfor vil øke den samlede lønnsomheten i fisket 
Lønnsomhetsforskjellene avhenger i stor grad av reguleringsformer. Innen 
torskefisket, der det fortsatt finnes en stor kystfiskeflåte har reguleringene av 
havfisket ført til en todeling av flåten. Kystfiskere og havfiskere driver ikke 
bare med forskjellige redskaper og fartøytyper og i ulike havområder, men 
også under forskjellige typer reguleringer. Mens kystfiskerne har fri etablering 
i de nære kystområdene avbrutt av periodevise fangststopper, driver 
havfiskerne under individuelle kvotereguleringer ute på bankene. 

En slik organisatorisk todeling fører til at kystfiskeflåtens lønnsomhet blir 
lavere enn havfiskeflåtens. Havfiskeflåten kan tilpasse bruk av mannskap og 
kapitalutgifter, slik at den på billigst mulig måte fisker opp en gitt kvote. 
Lønnsomheten til havfartØyene er beskyttet av konsesjonsreguleringer og de 
høye kapitalkravene for å delta i denne virksomheten. Økt lønnsomhet for 
havfisket vil derfor ikke fØre til at det settes inn nye fartØyer som presser ned 
ressurstilgang og inntekt for de enkelte båtene ute på bankene. Derimot vil 
kystfiskeflåten konkurrere under tilnærmede frikonkurransebetingelser om å 
fiske opp en stØrst mulig mengde fisk før en eventuell fangststopp. Fri 
etablering og rask tilgang på billige kystfiskefartøyer fører til at det i perioder 
med godt kystfiske raskt kommer inn nye fartØyer. Den skjerpede konkurran
sen om fiskeressursene langs kysten presser dermed inntektene ned.29 At 
dette todelte reguleringssystemet gjør havfisket mest lønnsomt er derfor ikke 
noe argwnent for at havfisket er den fiskeformen som best sikrer et samfunns
økonomisk overskudd i fiskeriet 

Hvis en ordning med omsettelige kvoter skulle fungere ressursmessig, 
ville den innebære at ressurstilgangen ble begrenset til fiskere som var etablert 
på forhånd og at det samtidig skjedde en konsentrasjon blant disse. Et 
forholdsvis begrenset antall priviligerte fiskere ville hente inn en betydelig 
fortjeneste i form av en grunnrente. Men da ville det oppstå et legitimitets
problem. Hvordan skal det rettferdiggjøres at en gruppe har monopol på å 
høste grunnrenterikdommen, mens andre grupper holdes utenfor? Med de 
norske fisketradisjonene ville dette være politisk umulig når de gunstige 
virkningene av reguleringene faktisk meldte seg. Dette systemet ville dermed 
bli undergravd av dets egen suksess, en kunne eventuelt tenke seg sykler: Et 
fungerende system med omsettbare kvoter fører til politisk press for å frigjøre 
allmenningen, dette utløser nye runder med overfiske som møtes med nye 
kvotereguleringer. og så videre.30 

53 



Samtidig vil de driftsformene som omsettelige kvoter stimulerer ha klare 
ulemper for ressursvernet. Fra naturvernhold er metodene i havfisket blitt 

sterkt kritisert. Havfiskeflåten er i stor grad basert på fangst av ungfisk under 
gytemoden alder på oppvekstområdene, mens kystflåten tar utvokst gyteferdig 
fisk som går inn til kysten. I tillegg tar trålerne opp store mengder småfisk og 
yngel under tillatt minstestØrrelse som spyles på havet igjen. Bruken av 
«aktive redskaper» som trål, snurpenot og skjellskrape skader også en større 
del av den bestanden som ikke tas opp enn de passive redskapene som 
dominerer i kystfisket; gam, line og juksa. 31 

I tillegg til ressursbruk er også småbåtflåtens fleksibilitet et stort pluss fra 

et verneperspektiv. Næringskombinasjoner og små kapitalutlegg gir stØrre 
muligheter for frivillige eller lovregulerte fangstbegrensninger enn fiske med 

store mengder kapital bundet opp i båter og utstyr. Imidlertid ville det være 
nødvendig å endre reguleringssystemet for at en slik driftsform skulle bli 
mulig. En mulighet her er Ottar Brox' forslag om uomsettelige kvoter som 
fordeles jevnt på registrerte fiskere, uten at fiskeriet lukkes for nye deltakere 
eller deltakere som har vært ute av virksomheten for en periode. Kvotetil
delingen ville da være basert på havforskeres anslag. Økonomisk ville dette 
favorisere de små arbeidsintensive enhetene i kystfisket som kunne fiske opp 
kvotene sine billigst mulig. Eventuelt kunne flere fiskere slå seg sammen og 

utruste stØrre båter, men hele tiden ville det ligge en føring mot forholdsvis 
arbeidsintensiv og lite kapitalkrevende drift 32 

Slike reguleringsregimer er imidlertid utopiske uten organisatorisk og 
politisk stØtte. Her er det av avgjørende betydning med en miljøpolitisk 
allianse som i tillegg til det organiserte naturvernet også omfatter organiserte 
næringsinteresser, fortrinnsvis kystfiskerinteresser. I midlertid har kystfiskerin

teressene i liten grad kommet til uttrykk i etterkrigstidens organisasjonsflora 
innen fiskeriene. 

Organisasjonsmakt og r~ursvern 

Før andre verdenskrig var kystfiskets politiske makt basert på parlamentarisk 
representasjon heller enn organisasjonsmakt Organisasjonsdannelsene i 

fiskeriet begynte først for alvor i 1930-årene med dannelsen av det landsom
fattende Norges Fiskarlag. Det ble ikke opprettet noe eget Fiskeridepartement 

før i 1946.33 

I tillegg til Norges Fiskarlag har en rekke forskjellige organiserte 

interessegrupper virket innen fiskeriene i etterkrigstiden. Trålerne var 
representert gjennom Norske Trålerrederiers Forening, og fiskerrederne var 

ellers organisert i Fiskebåtredernes Forbund som representerte stØrsteparten 
av havfiskeflåten. Sjømannsforbundet organiserte båtmannskapet som med den 
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teknologiske utviklingen i stigende grad ble tilknyttet havfiskeflåten. 
Foredlingsleddet var organisert gjennom Norske Fiskeprodusenters Forening. 
Arbeidsselgerrsiden i foredlingsindustrien ble organisert av Nærings- og 
nytelsesmiddelforbundet. Alle disse organisasjonene har stØttet opp om 
havfiskeflåten. I tillegg har den nye fiskeforedlingen fått sterk lokalpolitisk 
støtte, siden fryseri- og filetindustrien bød på attraktive helårsarbeidsplasser, 
og ofte ble etablert i nært samarbeid med kommunene. Denned fikk disse 
industriinteressene stor innnflytelse i kommunal- og distriktspolitikk og kunne 
bygge på både organisasjonsmakt og den distriktspolitiske bølgen.34 

Norges Fiskarlag kunne i liten grad fungere som motvekt selv om dets 
medlemsmasse hovedsakelig var småbåtfiskere. Mens · de førnevnte organisa
sjonene hadde forholdsvis enhetlige interesser når det gjaldt stØtten til havfiske 
og fiskeindustri, så var fiskarlaget delt i dette spørsmålet Laget var organisert 
som en «føderasjon» av fylkeslag med tildels vidt forskjellige interesser, blant 
annet når det gjaldt redskapsbruk. Slike brennbare tema måtte derfor 
undertrykkes. Laget søkte også aktivt å integrere organisasjonsrivaler for å 
styrke sitt korporative grunnlag som hovedrepresentant for fiskerinæringen. 
Med hovedavtalen av 1964 fikk Fiskarlaget forhandlingsrett med staten om 
støttemidler. Dette gjorde Fiskarlaget til en viktig arena for de ulike interesse
gruppene i fiskeriene, inkludert tidligere rivaler. I 1969 gikk Fiskebåtredernes 
forbund og Norske Trålrederiers Forening inn i laget. Disse organisasjonene 
fikk fast plass i Fiskarlagets landsstyre. Dette forsterket tendensen til å 
fremme saker av felles interesse for alle medlemmer og undertrykke interne 
interessekonflikter mellom trålerredere og kystfiskere.35 En slik organisa
sjonsstruktur innebærer at Fiskarlaget i liten grad har kunnet virke som en 
pådriver for et reguleringsregime som koblet kystfiskerinteresser og ressurs
vern. 

I løpet av torskekrisa på slutten av 1980-årene ble konflikten mellom kyst
fiskere og trålere skjerpet Norges Kystfiskarlag ble dannet som en egen 
interesseorganisasjon for kystfiskere i protest mot havfiskets sterke posisjon 
innen Fiskarlaget. Kystfiskarlaget har også nære forbindelser med Norges 
Naturvernforbund. Fiskarlaget fikk dermed en potensiell konkurrent om 
medlemsmassen som var orientert mot den ene siden i torskefiskekonflikten. 
Fiskarlaget svarte med å ta noe sterkere hensyn til kystfiskesiden. Blant annet 
anbefalte Fiskarlaget i 1990 en betydelig reduksjon av trålernes fangstandel. 
Denne strategien later til å ha fungert, Kystfiskarlaget har forblitt en forholds
vis liten og ubetydelig organisasjon. 

Med hensyn til ressursvern er slike kortsiktige endringer i Fiskarlagets 
politikk av mindre interesse når de ikke går sammen med mer prinsipielle 
tiltak for å endre reguleringsregimet innen fiskeriene. Fiskarlagets økte 
hensyntagen til kystfiskersiden blir dermed bare et middel til å opprettholde 
et uholdbart status quo. Vi krysser fingrene for at Kystfiskarlaget en gang vil 
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vokse seg stor og sterk nok til å kombinere kystfiskerinteresser og verneinter
esser på en bedre måte. 
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Hanne Svarstad 

NORSK VANNKRAFT 

Næringsutvikling og miljøkonsekvenser hjemme og ute* 

Vannkraft har spilt en sentral rolle i den økonomiske utviklingen i Norge. 
Derfor er det ikke til å undres over at miljøbevegelsen her til lands i stor grad 
har vokst opp som en protestbevegelse mot konsekvenser av vannkraft 

De siste årene har norske selskaper dratt til u-land der de fortsetter 
virksomheten med utbygging av vannkraft. Mange norske bistandskroner 
bevilges til dette formålet Artikkelen belyser to påstander som ofte framsettes 
om vannkraft: 1) Siden utbygging av vannkraft i Norge har medført 
næringsutvikling, vil det samme skje i u-land dersom Norge hjelper til med 
slik utbygging. 2) Vannkraft er pr. definisjon en miljøvennlig energikilde. 

Jeg vil først skissere opp noen viktige trekk ved framveksten av 
vannkraftutbyggingen i Norge. Det legges vekt på rammebetingelser for denne 
virksomheten som deles inn i de ytre pressfaktorene teknologi og kapital samt 
naturforhold og institusjonelle rammer som indre forutsetninger. I annen 
halvdel av artikkelen settes søkelyset på de vannkraft-relaterte selskapenes 
internasjonalisering. Her er det norske selskaper som medvirlc:er til et ytre 
press for kraftutbygging. Artikkelen diskuterer hvordan forskjellige indre 
forutsetninger henholdsvis «hjemme» og «ute» bidrar til å skape forskjellige 
miljøkonsekvenser og utviklingseffekter. Figuren under gir en oversikt over 
faktorene som artikkelen fokuserer på: 

Rammebetingelser: 

Ytre press 
Teknologi 
Kapital 
Indre forutsetninger 
Naturforhold 
Institusjonelle rammer 

Konsekvenser: 

Næringsutvikling 

Miljø 

Rammebetingelser og konsekvenser av vannkraft i Norge og u-land. 
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Kraften som beveget land~t 

De norske vannkraftnæringene omfatter kraftkrevende industri så vel som 
leverandører av varer og tjenester til utbygging av vannkraft Disse virksom
hetene har i fellesskap vokst fram siden århundreskiftet Framveksten skjedde 
som et resultat av ytre pressfaktorer fra datidens industrielle sentrumsland 
samt indre forutsetninger i Norge. 

Det industrialiserte Europa og USA var i perioden 1880-1930 preget av 
det teknoøkonomiske paradigmet der generering av elektrisitet og elektrisitets
basert kjemi utgjorde ledende sektorer.1 Norge var på slutten av 1800-tallet 
et tilbakestående land i Europas periferi. De nye teknologiene medførte 
imidlertid at vårt karrige fjelland med ett ble attraktivt for industrielle 
investeringer. Fra Nordsjøen siger regntunge skyer innover fjellene og vannet 
strømmer nedover bratte fjellsider tilbake til havet igjen. De dype og isfrie 
fjordene innbyr til skipstrafikk. Da de tekniske mulighetene forelå for 
kraftintensiv produksjon basert på vannkraft, tok det ikke lang tid før 
kapitalinteresser fra Europa oppdaget de gunstige lokaliseringsforholdene i 
Norge. Starten på norsk vannkraftutbygging ble således preget av teknologi 
og kapital fra mer utviklede land. 

Norsk Hydro ble etablert i 1905 og bygde en produksjonsbedrift på 
Rjukan for å framstille amoniakk basert på den såkalte Birkeland-Byde 
metoden. Denne metoden var den eneste norske oppfinnelsen av sentral 
betydning for den norske industrireisingen ved århundreskiftet Oppfinneren 
var professor Birkeland ved Universitetet i Oslo. Metoden innebar en 
utvinning av nitrogen fra luften ved høy temperatur. For å skaffe energi til 
den kraftkrevende produksjonen, gjennomførte Norsk Hydro etterhvert flere 
kraftutbygginger i området Produktet, ~t Norgessalpeter, ble først og fremst 
benyttet til kunstgjødsel for jordbruket men også til kruttindustrien. Selskapets 
kapital kom fra franske finansgrupper og den svenske Wallenberg-familien. 
Fra 1906 samarbeidet Norsk Hydro med det tyske BASF-konsemet, og Hydro 
gikk etter noen år over til å benytte deres produksjonsmetode. Den norske 
entreprenøren Sam Eyde (1866-1940) spilte en hovedrolle i etableringen av 
Hydro: Han «samordnet på en økonomisk lønnsom måte innsatsfaktorene ide, 
råstoff, vannkraft og finanskapital til et kommersielt produkt som hadde hele 
verden som marked».2 

En rekke bedrifter ble grunnlagt rundt århundreskiftet for å framstille det 
kraftkrevende produktet karbid som ble anvendt til belysning og kunstgjødsel. 

Dette var NS Hafslund (1899), Borregaard (1899), Meraker Smelteverk 
(1900), Notodden Calcium Carbidfabrikk (1901), Ilen Smelteverk NS i 
Trondhjem (1907) og Odda-anleggene (1908)3

• Karbid ble snart erstattet av 
andre stoffer. Allikevel dannet framstillingen av dette produktet grunnlaget for 
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etablering av en rekke bedrifter som siden har fortsatt med kraftkrevende 
produksjon. 

Engelske, franske og kanadiske elektro-metallurgiske selskaper satte 
etterhvert inn sine teknologiske ressurser for smelting av aluminium og andre 
metaller i Norge.4 Aluminiumssmeltingen skjedde ved en prosess basert på 
elektrolyse som ble oppfunnet i 1886.5 En rekke aluminiumsselskap ble 
etablert i perioden 1900-1920. Blant disse var Det Norske Nitridaktieselskap 
(DNN), 1912, med smelteverk ved Arendal og i Tyssedal, samt Norsk 
Aluminium Company, 1917, i Holmestrand 

Ved siden av kraftutbygging i tilknytning til kraftkrevende industri, var 
bykommuner helt .fra begynnelsen av viktige aklØrer i utbyggingen av mindre 
vannkraftverk, først og fremst med tanke på belysning. 

F~pekulasjoner og politiske reaksjoner 

De institusjonelle rammene som etterhvert har vokst fram rundt vannkraftut
bygging i Norge klargjør fø.lgende: Hvilke aklØrer som har rett til å foreta 
utbygginger og utnytte vannkraft, på hvilke betingelser dette kan skje, og 
hvilke aktører som har spesielle rettigheter til å delta i beslutninger om 
utbygginger. 

De som ville benytte norske elver til kraftproduksjon ved århundreskiftet, 
måtte først skaffe seg eiendomsrett til disse elvene. I motsetning til i de fleste 
land i Europa, har ikke de norske elvene automatisk tilhørt staten. Bønder som 
eide jordarealer inntil en elv, hadde også eiendomsrett til den aktuelle 
elvestrekningen. Fra rundt 1890 ble fallrettigheter i elver gjenstand for 
spekulasjoner. Bønder som hadde små forutsetninger til å vite hvilke 
gullgruver de eide, solge fallrettighetene sine for en slikk og ingenting til 
omreisende fossespekulanter. Noen av oppkjøperne solgte rettighetene videre 
med gode fortjenester. Andre hadde konkrete planer om kraftutbygginger og 
industrietableringer. Sam Eide kjøpte opp store deler av de aktuelle fallrettig
hetene i Rjukanområdet med henblikk på etableringen av amoniakkproduk
sjon. Sammen med andre oppkjøpere etablerte Eyde NS Rjukanfoss, et 
aksjeselskap som i 1905 tjente store penger på å selge de oppsamlede 
fallrettighetene til Norsk Hydro. Eyde sikret seg også rettigheter i Tyssefallene 
som ble utbygd for kraftgenerering til smelteverk, i første omgang karbidpro
duksjon. Mellom 1890 og 1914 ble en betydelig del av.de best egnede fossene 
til utbygging overtatt av private norske oppkjøpere og kjøpere som represen
terte utenlandske selskaper6. 

Fra 1894 begynte også staten å kjøpe fallrettigheter. En begrunnelse for 
dette var bekymringer på Stortinget om at fossespekulasjonene ville skade 
utviklingen av industrien fordi prisene ble skrudd i været. Det ble også fryktet 
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at utenlandske selskap skulle tilegne seg all kontroll over den norske 
vannkraften. Videre ble det påpekt at staten burde kjøpe vannfall som kunne 
generere kraft til jernbanedrift og industriformål. I det første stortingsforslaget 
om statlig fossekjøp, som ble framsatt av Gunnar Knudsen i 1892, het det 
også at staten burde kjøpe vannfall «der ved sin eiendommelige Skjønnhed er 
af Viktigbed for Turisttrafikken».7 De fleste statlige fossekjøp skjedde i tiden 
1907-1920. Oppkjøpspolitikken førte til at staten i 1923 eide omlag en 
femtedel av landets utnyttbare vannkraft. 1 

Forløperne for den norske miljøbevegelsen kjøpte også opp fallrettigheter. 
I 1898 betalte Den Norske Turistforening (DN1) syv tusen kroner for retten 
til å forhindre utbygging av Skjeggedalsfossen og Tyssestrengene i Hardan
ger. 9 Vettisfossen ved Øvre Årdal ble kjøpt og fredet i 1924 av Vestlandske 
Kretsforening for Naturfredning i Norge med StØtte blant annet av DNT.10 

Dagens naturvernorganisasjoner har med andre ord ikke funnet på en ny 
miljøstrategi når de kjøper opp områder med regnskog for å verne den. 

Ved siden av statlige fossekjøp, kom Stortingets innføring av konsesjons
lovene (1906-17) som en ny strategi for politisk kontroll over vann- og 
etterhvert også andre naturressurser. Den såkalte Panikkloven fra 1906 innebar 
«Midlertidig konsesjonsplikt for utlendingers og uansvarlige selskapers 
fossekjøp».11 Konsesjonslovenes innføring kan delvis forstås i lys av et 
nasjonalistisk klima omkring unionsoppløsningen fra Sverige. I Stortinget ble 
det også uttrykt frykt for at en rask industrialisering skulle skape et ulykkelig 
proletariat i skitne fabrikkbyer. Lovene innebar at staten saue en tidsbegrens
ning på den private eiendomsretten til vannfall og nye innstallasjoner. Etter 
60-80 år fikk staten hjemfallsrett uten vederlag. Framfor alt betØd konsesjons
lovene at de politiske myndighetene kunne sette vilkår for hvordan naturres
sursene skulle utnyttes. Næringsinteresser kunne dermed ikke uten videre 
kjøpe opp fallrettigheter og bygge ut en elv slik de måtte ønske. Med 
utgangspunkt i konsesjonslovene, har inngrep i vassdrag blitt gjenstand for en 
politisk prosedyre som er videreutviklet fram til våre dager. 

De norske kraftutbyggernes framvekst 

Norske industribedrifter som lager utstyr til vannkraftverk, befinner seg i dag 
pl verdenstoppen. EB-Konsernet innehar ca 10 prosent av verdensmarkedet 
for vannkraft-generatorer. Bedriften er underlagt det svensk-sveitsiske 
selskapet Asea Brown Boweri som totalt seu kontrollerer 20 prosent av 
verdensmarkedet. EB har verdensansvar for Asea Brown Boweri innen 
vannkraftsektoren. Kværner har produsert 15 til 20 prosent av alle vanntur
biner i verden. Mange av disse befinner seg i Norge. I dag står Kværner for 
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omlag 10 prosent av verdensmarkedet STK Alcatel er ledende produsent på 

verdensmarkedet av kabler med høy spenning - spesielt sjøkabler.12 

Spirene til dagens norske vannkraftindustri ble sådd ved begynnelsen av 
vannkraftepoken i Norge. De norske småbedriftene vokste fram til tross for 

at sterke europeiske selskaper dominerte produksjonsområdet og var 
innehavere av teknologien. En viktig årsak til dette var trolig konsesjonslov
enes klausul om fortrinnsvis bruk av innenlandske leveranser. Dette medførte 
at de utenlandske selskapene ble tvunget inn i et samarbeid med norske 
leverandører. Svenske, tyske og sveitsiske produsenter kjøpte seg inn i norske 
foretak eller opprettet datterselskaper i Norge og brakte med seg sine patenter 

og sine kunnskaper.13 

Produksjon av generatorer og transfonnasjonsutstyr for elektrisitet, ble 
områder Elektrisk Bureau (1894) etterhvert satset på. Norsk Elektrisk 

Aktiebolag (Frognerkilen Fabrik) fra 1894 gikk i 1908 sammen med sveitsiske 

Brown Boveri og dannet Norsk Elektrisk & Brown Boveri NS (NEBB). Det 
svenske selskapet ASEA kjøpte i 1916 aksjemajoriteten i selskapet Per 
Kure.14 Etter en rekke fusjoner fram til i dag, står det bare en eneste bedrift 
igjen på arenaen, nemlig storprodusenten EB-Konsernet. Aksjemajoriteten i 
dette selskapet besittes i dag av den multinasjonale sammenslåingen ASEA 
Brown Boweri (ABB) som fra 1992 også kaller sitt norske datterselskap for 
ABB. 

Noe etter århundreskiftet innledet tyske, franske og sveitsiske turbinfir

maer et nært samarbeid med norske verksteder som fulgte opp med egne 
konstruksjonsavdelinger. Dette gjaldt blant annet det mekaniske verkstedet 
K væmer som i likhet med en rekke andre mekaniske verksteder var grunnlagt 
i 1840-50 årene. Allerede fra tidlig på 1870-tallet hadde Kværner produsert 

småturbiner for kraftleveranser til treforedling som var basert på norske 
ingeniørers spesialisering i Tyskland. Fra omkring 1915 var de norske 
turbinverkstedene blant verdens fremste leverandører.15 

I 1915 opprettet en gruppe industri- og bankfolk NS Skandinaviske 
Kabel- og Gummifabrikker i Oslo. Initiativet til etableringen kom fra 
Hackhethal Draht und Kabelwerke NG, Hannover, gjennom selskapets 

representant i Norge. På 1920-tallet overtok det amerikanske selskapet ITT 
bedriften, og fra 1934 ble bedriften kalt Standard Telefon og Kabelfabrik NS 
(STK} (Hodne 1981:354). Selskapet skiftet videre navn til STK Alcatel i 1988 
etter at bedriftens aksjemajoritet ble underlagt det nye transnasjonale 
konsernet Alcatel med røtter i 1TT og Compagnie Generale d'Electricite.16 

På tross av at konsesjonslovene begrenset utenlandske selskapers 

handlefrihet i utnyttingen av norske naturressurser, kan det i ettertid 
konstanteres at perioden 1905-16 var preget av kraftig vekst, og da særlig i 

de næringer som var mest berørt av konsesjonslovene.17 I 1909 var hele 85 
prosent av aksjekapitalen i kjemisk industri og 47 prosent i kraftproduksjon 
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på utenlandske hender.18 Konsesjonslovene saue ikke uoverkommelige 
barrierer for utenlandsk kapital, men bidro tvertimot til teknologioverføringer 
og utvikling av den norske vannkraftindustrien. Det er forøvrig denne delen 
av konsesjonslovene som fjernes ved EØS-avtalen. 

Når det gjelder lokaliseringen av de vannkraftbaserte bedriftene, kan det 
være verdt å merke seg forskjellen mellom kraftkrevende industri og bedrifter 
tilknyttet utbygging av vannkraften. De kraftkrevende industrivirksomhetene 
ble lokalisert nær kraftkildene, selv om bedringer i overføringsteknologi 
etterhvert har medført at bedriftene kunne legges ved gode havneanlegg et 
stykke unna Industrien som produserer vannkraftutstyr er imidlertid 
konsentrert i OslCH>mrådet. Det samme er tilfelle for konsulentene og 
entreprenørene. I konflikter om kraftutbygginger har miljøvernere i noe grad 
oppfattet kraftkrevende industri som viktige motaktører, mens de i liten grad 
har vært oppmerksomme på at kraftutbyggingsbedriftene i Oslo-området også 
kan ha øvet betydelig innflytelse i utbyggingssaker. 

Mens kraftutbyggingene fram til 1920 i det alt vesentlige foregikk i privat 
regi, ble praktisk talt alle utbygginger deretter utført med staten eller en 
fylkeskommune som byggherre. Statens utbygginger har blitt planlagt og 
forestått av Statens, senere Norges, Vassdrags- og Elektrisitetsvesen som ble 
opprettet i 1921.19 På grunn av økonomisk depresjon, var aktivitetsnivået 
svært lavt for vannkraftutbygging i mellomkrigstiden.20 

Under krigen ble det satt i gang en rekke utbyggingsarbeider under tysk 
ledelse. Adolf Hitler uttalte i 1941: «Norge vil med tiden bli sentret for Nord
Europas kraftforsyning. Dermed får da også Norge endelig engang sin 
historiske misjon». Hitlers plan var å bygge ut den norske aluminiumsindust
rien i et så stort omfang at den derved kunne sikre Tyskland aluminium til 
den tyske massefabrikasjon av krigsfly.11 

Historiens mest kraftfulle aksjon mot vannkraft i Norge ble trolig gjennomført 
i 1942 da aggregater og rørgater i Glomfjord ble sprengt av en spesialbrigade 
med engelske og norske soldater. Den tyske aluminiumsproduksjonen ble 
dermed satt ut av drift for den gjenværende del av krigen.22 

I det siste okkupasjonsåret fryktet den norske regjeringen i London at 
tyskerne i krigens siste fase ville ødelegge infrastruktur og industri. Hjemme
frontens forberedelser til forsvar var ikke minst rettet mot beskyttelse av 
kraftstasjoner og tilknyttede industrianlegg. 23 

V ed krigsslutt var det politisk enighet om å satse på utviklingen av 
kraftkrevende eksportindustri. For å skaffe elektrisitet til dette formålet og 
også til alminnelig forbruk, ble kraftutbygging et senttalt område for statlige 
investeringer. Etterkrigstidens kraftutbyggingsbølge varte helt til 70-tallet Fra 
1946 til 1975 ble produksjonen av elektrisk energi sjudoblet 24 Den gamle 
motstanden mot stor-industrialismen var etter krigen forsvunnet Hos den 
voksende arbeiderbevegelsen ble kraftsosialismen en framtredende ideologi. 
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Produksjonsutviklingen ble arbeiderbevegelsens sentrale middel for å oppnå 
sosial rettferdighet og utjevning.25 Staten la forholdene til rette for etablerin

ger og styrking av smelteverkene ved kraftutbygging og deltakelse i 
industriselskaper, ofte i samarbeid med utenlandsk kapital. En god del av 
etterkrigstidens kraftutbygginger ble finansiert med lån fra Verdensbanken 
(IBRD).26 

I 1970 var Norge blitt den slØrste eksportØr av aluminium i Europa, med 
en produksjon litt mindre enn Vest-Tyskland. Samme år framsto Norge som 
verdens SlØrSte eksporlØr av ferrolegeringer og den nestslØrste produsent av 
magnesium. 'El 

Som en oppsummering her, kan vi slå fast at vannkraft har bidratt til en 
omfattende næringsutvikling i Norge, og at konsesjonslovene ser ut til å ha 
skapt gunstige institusjonelle rammer for dette. 

Motstand mot vannkraft i Norge 

Et miljøproblem består i at menneskeskapte påvirkninger på våre fysiske 
omgivelser oppfattes som problematiske. I det følgende vil vi se på hvilke 
konsekvenser som av motstanderne har blitt oppfattet som problematisk ved 
utbygging av vannkraft Det dreier seg håvedsakelig om en interessekonflikt 
om utnytting av naturressurser. Vassdragene kan betraktes som knappe goder 
i den forstand at kraftgenerering ofte går på bekostning av annen bruk av 
ressursene. Interesser tilknyttet forskning, friluftliv og næringsvirksomhet har 

blitt viet stor oppmerksomhet i den norske miljøprotesten mot vannkraft 

Videre må Altasaken delvis forstås som en etnisk konflikt.28 Andr.e perspek
tiver som har gjort seg gjeldende i debatten, er kritikk av energipolitikken og 
distriktspolitiske argumenter. 

Arbeid mot utbygging av vannkraft har stått sentralt i norsk miljøvern
historie helt fra århundreskiftet. Allikevel var det først fra 1970 at kraftutbyg
gerne ble møtt med betydelig motstand fra miljøvernere. Organisasjonene som 
har vært viktige aktører mot vannkraft, er Norges Naturvernforbund, 
Samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern (snm) fra 1%9 og en rekke 

saksspesifike miljøgrupper som har gått sammen i Samarbeidskontoret for 

frittstående vassdragsgrupper (SAK). 
Forskningsinteresser mot vannkraftutbygging består for det første av 

naturvitenskapelige interesser for å verne arter og økosystemer slik at de kan 
studeres under minst mulig menneskepåvirkede forhold. Forløperen til Norges 
Naturforbund, Landsforeningen for Naturfredning i Norge, ble etablert i 1914. 
I lang tid var foreningen dominert av naturforskere med tilknytning til de 
naturhistoriske museene og Universitetet i Oslo.29 For det annet har arkeolo
ger påpekt betydningen av å verne kulturminner for å kunne studere hvordan 
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mennesker før oss har levd. Både i Alta og Dokka-Etna ble utbyggingene 
utsatt noe i påvente av arkeologiske undersøkelser. Forskningsinteressene har 

blitt anerkjente som relevante ved at de tas med i vurderingen ved behandlin
gen av verneplaner og konsesjonssøknader. 

I Norge liker vi å være ute i naturen, og da gjeme på fjellet 30 Vannkraft
utbygging har ofte blitt møtt med motstand fra ivaretakere av interesser for 
friluftsliv. Den Norske Turistforeningen har protestert mot neddemming av 
·områder med stier og hytter som brukes av fotturister. Men et vel så viktig 
argument utfra friluftslivets interesser er at vannkraftutbygging svekker 
estetiske verdier. Naturopplevelsen ved en fjelltur blir ikke den samme dersom 
landskapet domineres av høye betongdemninger, nedtappede vann, lØrre 
elveleier og store kraftgater. I Mardøla-saken ble det lagt vekt på fossens 
estetiske kvaliteter iblandet kvantitative verdier ved poengtering av at 
Maradalsfossen med sine henholdsvise 297 og 200 meter i fritt fall var Nord

Europas høyeste foss.31 Likeledes ble Alta-vassdragets særegne landsskap 
markedsført som Nord-Europas stØrste canyon. Vannkraftingeniører, og deres 

historikere, lar seg på på den andre siden imponere over ingeniørkunstens 
estetikk: «De første vannkrafutbygginger som ble foretatt i vårt land var, som 

i andre land, ofte skjemmende, med store rørgater langs dalsidene, og 
samtidig ofte lite vakre dambygninger. Rørene legges imidlertid nå så å si 
overalt som tunneler i fjellene, og de store nye dambygninger er ofte 
arkitektoniske skjønnheter, rammet inn i landskapet selv».32 

Næringsinteresser som har stått sentralt i motstanden mot vannkraft, er 
landbruk, fiske og turisme. Landbruket kan berøres av kraftutbygging ved 
neddemming av jord. Et viktig argument mot utbyggingen av Orkla/Grana, var 
at tusenvis av mål med dyrkbar og noen hundre mål med dyrket jord måtte 

legges under vann. Videre kan reguleringer av elver resultere i tØrrere forhold 
som følge av mindre doggfall og senkning av grunnvannet om sommeren 

samtidig som en høyere grunnvannstand om vinteren skaper mer tele. Disse 
endringene kan føre til mindre avlinger i jordbruket 

Utbyggingenes negative invirkninger på vassdragenes fiskebestander har 
også spilt en viktig rolle i debattene. Et spørsmål som vi også kan stille i dag, 
er hvorvidt de mange utbyggingene av elv_er som renner ut langs norskekysten 
kanskje skaper alvorlige konsekvenser for fiskeressursene og annet liv i sjøen. 

Fra Nordmøre og nordover er tareskogene i sjøen i ferd med å forsvinne. En 
hypotese er at dette har sammenheng med kraftutbyggingenes store endringene 
i vanntilføringer gjennom året. Konsekvensene kan bli store reduksjoner i 
artsmangfoldet i sjøen og dermed et alvorlig bidrag til fiskerinæringens 
allerede store ressursproblemer.33 

· 

Dersom friluftslivinteressene berøres ved en utbygging, vil dette samtidig 
innebære en trusel mot turistnæringen. En undersøkelse fra 1987 viste at 
utbyggingen av Aurlandsvassdraget hadde svekket turismen i dalføret.34 Til 
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ære for turistene «skrus det på>> litt vannføring i den tØrrlagte Mardalsfossen 
hver sommer. I Alta arrangeres i dag omvisninger i utbyggingsområdet som 
en turist.atraksjon. Til tross for at norske fjell bærer mange store arr etter 
kraftutbygginger, ser det faktisk ut til at antallet fotturister bare øker. 

En viktig side ved Altasaken var den etniske konflikten mellom nordmenn 
og samer. I 1970 demonstrerte samebefolkningen i Masi mot de tidlige 
utbyggingsplanene som inkluderte neddemming av bygda deres. Dette forsvant 
deretter ut av planene. Tilbake forelå allikevel utbyggingsplaner som ble 
ansett som overgrep mot samenes rett til kontroll over samiske områder. 
Kraftutbyggingen ble betraktet som det siste ledd i en rekke degraderinger 
som nordmenn hadde foretatt av samiske reindriftsområder. «På mange måter 
kan det se ut som om Alta-saken utløste en bevisstgjøringsprosess blant 
samene som hadde perspektiver langt utover selve kraftutbyggingssaken. 
Saken utviklet seg til en konflikt om samenes kulturelle identitet og 
økonomiske rettigheter sett i relasjon til det norske samfunn».35 

I miljøvernprotesten mot kraftutbygging har kritikk av energipolitikken 
stått sentralt I begynnelsen .av 70-årene fortonet det seg ikke lenger som en 
selvfølgelighet at utvidelse av energiforsyning og industriell kapasitet skulle 
ha førsteprioritet i samfunnet. Selv om industriledere og kraftsosialister ennå 
fikk dominere opinionen og beslutningsprosessene i noen år, begynte 
miljøvernere å stille spørsmålstegn ved hensikten med videre energivekst. 

NVEs kraftprognoser for framtidig «energibehov» ble kritisert for å være 
grunnet i egeninteresse, siden NVE hadde ansvar for utføring av all statlig 
kraftutbygging. Til allmenheten ble det formidlet budskap om at dersom ikke 
stadig flere elektrisitetsverk ble bygget, så ville vi få kraftkrise. Den 
omfattende og fantasifulle reklameproduksjonen fra Elektrisitetsvesenets 
Informasjonstjeneste fortalte oss at kraftkrise innebar at de tusen hjem måtte 
gå tilbake til stearinlys og vedfyrte komfyrer. 

Miljøvernere poengterte imidlertid at store deler av kraftforbruket gikk til 
den kraftkrevende industrien som kjøpte elektrisiteten for en langt lavere pris 
enn noen andre. Det ble regnet ut at hver arbeidsplass i kraftkrevende industri 
ble subsidiert med 70-80.000 kroner året.36 Dette var en kritikk av energipoli
tikken som ble reist av både miljøvernere og borgerlige økonomer. Den 
samme alliansen framholdt også at det var samfunnsøkonomisk lønnsomt å 
gjennomføre betraktelige energiøkonomiseringer framfor nye utbygginger. 

Et annet ankepunkt mot energipolitikken, var at utbyggingene ikke skjedde 
utfra prioriteringer ved samlede vurderinger av vassdragene. Istedet ble hvert 
vassdrag konsesjonsbehandlet hver for seg. Dette ~le rettet opp ved innførin
gen av verneplaner for vassdrag fra 1973 og Samlet Plan for utbygginger fra 
1984. Samlet Plan innebar at de prosjektene som skapte minst konflikter og 
var de økonomisk mest lovende, ble konsesjonsbehandlet først. Den statlige 
miljøvernforvaltningen, med blant annet Miljøverndepartementet fra 1972, har 
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etterhvert kommet på banen i behandlingen av vannkraftsaker og bidratt til at 
prosjekter har blitt modifisert i mer miljøvennlig retning. Disse endringene i 
de institusjonelle rammene rundt kraftutbygging skyldes i stor grad påtrykk 
fra miljøvernbevegelsen. 

Distriktspolitiske argumenter 

Konflikter ved vannkraftutbygging ble på syttitallet paradoksalt nok oppfattet 
som sentrum-periferi konflikter av både miljøvernere og utbyggingstilhengere. 

Miljøvernere framstilte det gjeme slik at bygdesamfunn ble tvunget til 
kraftutbygginger som innebar at bygdene ble ribbet for både økonomiske og 

økologiske verdier mens kraften ble overført til sentrale strøk av landet: 
«Kraftlinjene illustrerte utsuginga av bygdesamfunnet og viste hvor ressursene 
gikk - fra periferi til sentrum».37 På den andre siden har mang en lokal 
utbyggingstilhenger høylytt erklært at anorakkledde studenter fra hovedstaden 
ikke har noe med å stikke kjepper i hjulene for distriktenes næringsutvikling. 

Et eksempel på en kraftoverføring fra bygd til by, er utbyggingen av 
Aurlandsvassdraget av Oslo Lysverker som fikk konsesjon i 1969. I Aurland 
var det imidlertid et solid flertall for utbygging. 

Mange av utbyggingene ble foretatt for å produsere kraft til distriktenes 
smelteverk. For eksempel gikk kraften fra utbyggingene av Aurdøla med 

sideelver hovedsakelig til aluminiumsverket på Sunndalsøra. I 1969 ga 
Stortinget klarsignal for Grytten-prosjektet med tØrrleggingen av Mardalsfos

sen. Til tross for at kraften gikk til næringsvirksomhet i distriktet, ble denne 
saken betraktet som et eksempel på storsamfunnets overgrep mot periferien. 

I motsetning til i Aurland, var den lokale opinionen i Eikesdal og Eresfjord 
nemlig mot utbygging. Derfor valgte samarbeidsgruppene for natur- og 

miljøvern å legge om sine planer sommeren 1970, og Norges første sivile 
ulydighetsaksjon etter ikke-voldsprinsipper i Ghandis ånd fant sted ved 
Mardøla istedet for i Aurland. Mardøla-saken kan nok betraktes utfra sentrum
periferi perspektiver på distriktsnivå: Bønder og turistverter i utbyggingsområ

det fryktet negative konsekvenser, mens smelteverkssamfunnet i Sunndalsøra 
kunne forvente økonomiske gevinster. 

I forbindelse med Dokka-Etna-utbyggingen ble det argumentert for 
gunstige virkninger for distriktet i form av arbeidsplasser. De arbeidsplassene 

det her var snakk om, besto imidlertid i sysselsetting av anleggsarbeiderne. 
I ettertid har denne distriktspolitiske handlingen vist seg å være noe 

fylkeskommunen og folk i Oppland vil svi for økonomisk i mange år 
framover, med den dyre strømmen som har kommet på nettet fra utbyggingen 

og som det er vanskelig å få solgt 
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Kommuner som blir berørt av kraftutbygging mottar vederlag i form av 
konsesjonsavgifter. Fra mange kommuner med utbygginger har det blitt hevdet 

at de har oppnådd mye dårligere konsesjonsbetingelser enn de burde. På et 
Natur og Ungdom seminar i Breheimen i 1981 fortalte ordføreren i Luster at 
kommunen hadde tapt mye på forrige utbygging. Derfor gikk han inn for de 
nye utbyggingsplanene for Jostedalen for å få muligheten til å tjene inn noe 
av det tapte. Kraftutbyggingskommunene har etterhvert organisert seg og 
denned bedret sine posisjoner. Vi finner således flere kraftutbyggingskom
muner på listetoppen over Norges rikeste kommuner. Lokalsamfunnets 
interesser har blitt tillagt stadig økt vekt ved gjennomføring av kraftutbyggin

ger. 

Norrønafolket det vil fare ••• 

Fra århundreskiftet ble Norge trukket med i den industrielle utviklingen i 

Europa ved at vannkraften ble en ettertraktet ressurs for de europeiske 
investorene i det teknoøkonomiske par.;idigmet basert på kjemisk industri. 
Vannkraften forble den viktigste drivkraften i norsk økonomi inntil sytti-tallet 
Da var verdens ledende land allerede på vei ut av det neste tekno-økonomiske 
paradigmet med billig olje som nøkkelfaktor.38 Allikevel fortsatte verdens 
etterspørsel etter olje å stige, til tross for at råvaren ikke lenger var så billig 

på grunn av OPEC og konflikter i Midt-Østen. På det tidspunktet kunne 
Norge begynne å tappe ut av oljeforekomstene i Nordsjøen. Norges besittelse 
av energiressursene vannkraft og olje har uten tvil hatt en fundamental 
betydning for landets økonomiske suksess i dette århundret Miljøbevegelsen 
rettet fra starten av kritiske øyne mot oljeeventyret Men det er et annet 
eventyr. Vannkraftinteressene fortsatte med sitt, og store konflikter om 
utbygginger har derfor fortsatt helt fram til i dag. 

Staten kan betraktes som et knippe av forskjellige segmenter som ivaretar 

spesielle interesser. Det vannkraftindustrielle næringskomplekset består av 
næringer med et solid nettverk av kontakter i forvaltning og politikk. Innen 

statssegmentet for kraftutbygging er det stor forståelse for en målsetning om 
å bygge flest mulig kraftverk - uansett om dette er lønnsomt eller fornuftig for 

samfunnet. Kraftutbyggingssegmentet har vist seg å romme en betydelig 
institusjonell treghet. De statlige kraftutbyggerne har vært lite flinke til å 
omstille seg i takt med endrede betingelser for virksomheten deres. Sosiologen 
Atle Midttun hevder at institusjonelle tregheter kan forklare hvorfor store 
kraftutbygginger ble gjennomført på 70- og 80-tallet i Norge, til tross for 
sviktende økonomisk grunnlag og etterhvert sterk politisk motstand 39 

På midten av åtti-tallet måtte kraftutbyggerne innse at det var få elver 
igjen å bygge ut her til lands. De hadde kommet ·til en korsvei. En av 
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strategiene deres var da å satse på internasjonalisering av virksomheten sin. 
I følge B jømstjerne B jømson vil «Norrønafolket fare, det vil føre kraft til 
andre». I dag farer norrønafolket ut i verden for å føre vannkraft til andre. 

På slutten av åtti-tallet hadde norske kraftutbyggere vært med på 
utbygginger i over hundre land i fem verdensdeler. Mange av disse prosjekt
ene hadde de norske selskapene engasjert seg i for å fylle igjen små 
bølgedaler mellom utbyggingene her hjemme, mens et være eller ikke-være 
for kraftutbyggerne framover lå i utbygginger ute. Her var det snakk om en 
næringsvirksomhet med 13.500 årsverk i privat sektor, ved siden av noen 
tusen i offentlig sektor. De private kraftutbyggerne består av konsulenter, 
utstyrsprodusenter, og entreprenører.40 

Omlag 85 prosent av det gjenværende potensialet for utbygging av 
vannkraft befinner seg i den tredje verden. Det er derfor mot fjerne himmel
strøk de norske kraftutbyggerne har rettet sitt blikk. Norsk kraftutbygging har 
fått en i-land/u-land-dimensjon i dobbelt forstand: I-landet Norge er blitt 
ingeniØrland mens u-land blir utbyggingsland Norske kraftutbyggere bidrar 
i dag til et ytre press for kraftutbygging i u-land med sin teknologi og kapital 
der det siste i stor grad sikres ved stØtte fra norske bistandsmidler. 

I de følgende kapitlene vil jeg vise at de norske kraftutbyggerne som drar 
«ut» ofte møter naturforhold som medfører at vannkraft skaper alvorlige 
miljøkonsekvenser. Oppmerksomheten rettes også mot institusjonelle rammer 
rundt kraftutbygging «ute» som svekker mulighetene for at miljøhensyn 
ivaretas. Til slutt viser jeg hvordan natur og institusjoner i u-land kan skape 
dårlige muligheter for at vannkraft skal medføre næringsutvikling. 

Miljøforringelser i tropene 

Det har vært norsk deltakelse i flere av verdens stØrste - og miljømessig 
verste- dampræjekter. Kværner reklamerer med utstyrsleveranser til Aswan
dammen i Egypt, Kariba-dammen på grensen mellom Zimbabwe og Zambia 
og Mahaweli-prosjektet på Sri Lanka. 41 Planer om et gigantisk vannkraftpro
sjekt, Stiegler's Gorge i Tanzania, ble på 70-tallet utarbeidet av konsulentene 
Norconsult, Hafslund og Norplan i samarbeid med NORAD. På grunn av 
miljøprotester samt skepsis fra Verdensbanken til økonomien i prosjektet, ble 
prosjektet til slutt 42 I dag er norske kraftutbyggere blant annet involvert i de 
omfattende reguleringene av Mekong-vassdraget som renner gjennom Laos, 
Thailand og Vietnam. 

Det har etterhvert blitt klart at forringelser av tropiske økosystemer har 
konsekvenser som berører hele verdenssamfunnet En viktig årsak til dette, er 
at tropeskogene, og da særlig de tropiske regnskogene, inneholder et mangfold 
av livsfonner. Mer enn halvparten av verdens genressurser finnes i tropiske 
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regnskoger.43 Bevaringen av et mangfold av genmateriale er nødvendig både 
for produksjonen av mat. medisiner og en rekke industrivarer. Bare en prosent 
av jordas plantesorter og enda færre av dyreartene har hittil vært gjenstand for 
grundige vitenskapelige undersøkelser. 

Avskogingen av tropeskogene påvirker dessuten fordelingene av nedbør 
og varme. I sin tur kan dette ha effekt på vindretningene. I dag er det ikke 
mulig for ekspertene på dette området å gi eksakte påvisninger av hvor det 
kan falle henholdsvis mer og mindre nedbør.44 

Årsakene til avskoging av ttopeskogene er sammensatte og varierer sterkt 
fra region til region. I mange områder utgjør utbygging av vannkraft en av de 
viktigste årsakene. Konkret kan dette registreres ved neddemming av 
skogarealer, anleggsområder og bygging av kraftgater. Vel så 'Yiktige bidrag 
til degraderingen består ofte i at damkonstruksjonene åpner tidligere 
utilgjengelige områder for andre økonomiske aktiviteter. Nye veier og annen 
infrastruktur medfører gjeme at skogene invaderes av nye aktØrer så som 
tØmmerselskaper, nybyggere og industribedrifter. I tillegg medfører ofte 
kraftutbyggingene at folk som tidligere bodde der dammen anlegges blir 
tvunget til å flytte, og dermed forårsaker forringelse av b'Opeskog andre 
steder.45 

Vannkraftutbygging i subtropiske og b'Opiske områder kan også medføre 
alvorlige miljøkonsekvenser på grunn av den manipulasjonen som foretas med 
hydrologiske sykluser. I disse områdene utgjør årstidsvariasjonene i vanntil
gang en grunnpilar i økosystemene. Oppdemminger vil derfor få store 
konsekvenser for det biologiske mangfoldet i og ved elvene.46 Stort sett fører 
tropiske elver med seg mye sedimenter. Dette blir sterkt begrenset av 
demningene. Avsetting av disse sedimentene langs kystene i ttopene er helt 
nødvendig for at mangroveskogene skal overleve. Når mangroveskogene dør, 
forsvinner ~barnehagen» til et stort antall fisk og krepsdyr som lever sitt 
voksne liv på korallrev eller stimfisk langs kysten eller på havet.47 Lokale 
overlevelsesstrategier med både landbruk og fiske langs elvene er ofte svært 
avhengige av det næringsrike elveslammet 

En vanlig oppfatning er at vannkraft er en energikilde som ikke bidrar til 
drivhuseffekten. Når store skogsområder i b'Opene ryddes og neddemmes i 
forbindelse med vannkraft. medfører imidlertid dette at innholdet av 
karbondioksyd (COJ i atmosfæren stiger. Dette skjer ved forbrenning og 
forråtnelse av trær samt ved frigivelse av C02 ved forandringene i den nye 
jorda som utsettes for direkte sollys.411 

Forringelse av skoger og hydrologiske sykl~ i tropene er en trusel både 
mot lokale overlevelsesinteresser og mot regionale og globale interesser i at 
naturgrunnlaget bevares. Motstanden mot store kraftverk i ttopene føres derfor 
ofte av allianser av lokale og nasjonale bevegelser, internasjonale miljøorga-
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nisasjoner og miljønettverk samt antropolog-dominerte solidaritetsorganisasjo
ner med urbefolkninger og stammefolk. 

Jeg vil gi to eksempler på prosjekter i tropene der norske kraftutbyggere 
har engasjert seg. Det første eksempelet er utbyggingen av Rejang-vassdraget 

I 

i den malaysiske delstaten Sarawak på øya Borneo. Dette prosjektet utløste 
store miljøprotester i Malaysia på slutten av 80-tallet. Prosjektet ville blant 
annet innebære avskogning av en fjerdedel av all regnskog i Sarawak. Den 
norske kabelprodusenten Standard Telefon og Kabel (STK) var aktuell 
deltaker i prosjektet med leveranse av en stor undersjøisk kraftledning fra 
kraftverket og over til den mer industrialiserte fastlandsdelen av Malaysia 
STK lyktes i å få norske bistandsmyndigheter til å gi løfter om økono~isk 
stØtte til bedriftens medvirkning i prosjektet. I Malaysia er det imidlertid 
sterke og profesjonelle miljøorganisasjoner somalierer seg med miljøvernere 
i land med deltakere i malaysiske miljøkonflikter. I Norge førte denne saken 
til opprettelsen av en norsk gruppe av akademikere og miljøvernere som 
senere kaller seg FIVAS (Foreningen for Internasjonale Vann- og Skogstud
ier). Formidling av informasjon fra de malaysiske miljøvernere resulterte i at 

·løftene om norsk bistand til prosjektet ble trukket tilbake. På grunn av 
økonomiske problemer, delvis som en konsekvens av miljøprotestene, la de 
malaysiske myndighetene planene på is. I forbindelse med olje- og energimi
nister Eyvind Reitens besøk i Malaysia i mars 1990, benyttet malaysiske 
myndigheter anledningen til å lansere prosjektet på nytt, men da i en annen 
utforming med flere mindre demninger og ikledd den bærekraftige utviklin
gens retorikk.49 Det ble sagt at norsk deltakelse i prosjektet ville være en 
garanti for en miljøvennlig profil. Som vanlig i Malaysia, er de nye planene 
unndratt offentlig innsyn, slik at det har vært umulig å kontrollere den påståtte 
miljøprofilen. 

Det andre eksempelet er de omfattende utbyggingene av Mekong-elva med 
sideelver som i dag er under realisering. Disse utbyggingene vil medføre store 
avskogninger av tropeskog og påvirke hydrologiske syklu8er. Xeset i Laos er 
en av demningene som allerede er bygget Her bidro i stor grad svenske 
bedrifter og bistandsbyråkrater. Det norske konsulentfirmaet Norconsult utførte 
et oppdrag i forbindelse med prosjektet i 1986. En annen utbygging i Laos, 
Nam Thuen, er i dag under planlegging. Dette prosjektet vil medføre at 
tusenvis av hektar med regnskog vil tapes direkte ved neddemming, ved siden 
av at ytterligere avskoging kan forventes med åpningen av området for annen 
økonomisk aktivitet. Utbyggingen er planlagt i en av de aller siste virkelig 
urørte skogene i Sørøstasia. En rekke internasjonale organisasjoner har 
anbefalt å gi området fredningsstatus. Norconsult deltar i dag i tilretteleggin
gen av denne og andre utbygginger etter Mekong-planene ved en utarbeidelse 
av planer for samkjøring av kraften. Norconsults prosjekt utføres av Vidkund 
Hveding, som er tidligere olje- og energiminister og tidligere direktØr for 
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NVE. Prosjektet er finansiert av NORAD. Utbyggingene i Laos vil neppe føre 
med seg noe særlig næringsutvikling i landet. Derimot innebærer samkjørin
gen at myndighetene i Laos kan gjennomføre utbygginger for å selge kraften 
til Thailand der det finnes en industriell etterspørsel etter energi. Til tross for 
markedsføringer av vannkraft i u-land som utviklingsfremmende og miljøven
nlig, vil endringene for den berørte lokalbefolkningen i Laos heller være 
preget av degradering av naturmessige forutsetninger for deres overlevelses
strategier. 

I Mekong-planene inngår også utbyggingen av Pak Mun (også kalt Pak 
Mool) som i dag skaper den stØrste miljøkonflikten i Thailand. Demningen vil 
ligge innenfor grensene til Kaeng Tana Nasjonalpark med tropisk løvfellende 
skog. Norske selskaper er aktuelle med produksjon av utstyr til prosjektet 
Thailandske miljøorganisasjoner sendte 22. april 1991 brev til Kværner, EB 
Konsernet, fagforeninger ved disse bedriftene og NORAD. I brevene ba 
miljøvernerne om at adressatene ikke skulle bidra til realisering av prosjektet 
På vårparten i 1991 vurderte NORAD direkte støtte til Mekong-kommiteen 
som er en pådriver og koordineringsinstans for utbyggingene. I NORAD ble 
det besluttet å foreløpig ikke gi slik støtte. 

Som i Norge, vil det ved de fleste kraftutbygginger i u-land være berørte 
næringsinteresser så som landbruk, fiske og turisme. V ed utbyggingen av Nam 
Thuen i Laos, er det blant annet frykt blant risbØnder nedover elva i Thailand 
at saltlagre i damområdet vil forsalte elvevannet og dermed true avlingene 
deres.50 Mekong-planene skaper også frykt for alvorlige konsekvenser for 
fiskeriene som i dag utgjør en viktig proteinkilde blant de 50 millioner 
menneskene som lever ved vassdraget.51 «Safari-turisme» med utflukter til 
områder rike på storvilt utgjør i mange tropeland en viktig inntektskilde for 
både lokale og nasjonale økonomier. Miljøvernere viser ofte til negative 
konsekvenser for dyrelivet og dermed også for denne næringen ved kraftut
bygginger. 

Folkerornytninger 

Ved utbygginger av vannkraft i tredje verden, er det ofte nødvendig å flytte 
mange mennesker fra området som demmes ned. 50.000 mennesker ble flyttet 
fra bredden av Zambesi-elven til mer karrige høylandsområder ved bygging 
av Karibadammen.52 Konstruksjonen av Aswan-dammen i Egypt medførte 
at egyptiske myndigheter forflyttet 120.000 mennesker av den etniske gruppen 
nubiere. På grunn av myndighetenes sterke kontroll med informasjon og 
forskning, er det i dag lite kunnskaper om hvordan det gikk med disse 
menneskene, samtidig som den offisielle versjonen av utbyggingskonsekvens
ene framstilles som et glansbilde.53 Ved Mekong-utbyggingene må et ukjent 
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antall tusen mennesker flyttes. I mange tilfeller er det urbefolkningsgrupper 
som forvises bort fra et utbyggingsområde. Dette er folle som ofte har en 
bærekraftig tilpasning til miljøet sitt og som besitter viktige kunnskaper om 
tropeskogene. Således står for eksempel utbyggingsplanene med norske 
interesser i Sarawak, Malaysia, i motsetning til interessene til urbefollcnings
gruppen Penan-follcet. Med bruk av bistandsmidler, har norske firmaer deltatt 
i flere prosjekter i Kina, der flere ti-tusener av mennesker har blitt tvunget til 
å flytte. Hvordan dette oppleves av de berørte i Kina, er et spørsmål som ikke 
har blitt viet hverken faglig eller politisk oppmerksomhet. De sosiale 
konsekvensene av kraftutbygginger i Norge har i all hovedsak vært mye 
mindre omfattende enn konsekvensene av prosjektene norske kraftutbyggere 
deltar i ute. En årsak til dette, er at befolkningstettheten i Norge er lav, og 
mange av kraftutbyggingene har skjedd i lite beboelige fjellområder. 
Utbygginger i Norge har også blitt mer skånsomme på grunn av befolkningens 
demokratiske rettigheter til informasjon og deltakelse i beslutninger om 
utbyggingene. 

Norsk Hydros deltakelse i utbyggingskonflikter i Brasil og Kanada 

Ved starten på kraftutbyggingen i Norge, så har vi sett at utenlandske 
kapitalinteresser innen kraftkrevende industri spilte en viktig rolle. I dag er det 
ikke bare norske kraftutbyggere som deltar i interessekonflikter om vannkraft 
i u-land, men også norsk kraftkrevende industri, nærmere bestemt Norsk 
Hydro. 

I Brasil har Norsk Hydro en liten eierandel i selskapet Mineracao Rio 
Norte (MRN) som utvinner og bearbeider bauxitt ved Trombetas-elva, en av 
sideelvene til Amasonas. Bauxitt er som kjent det viktigste råstoffet for 
aluminiumsindustrien. MRN vurderer å bygge et eget kraftverk som innebærer 
neddemming av 80 kvadratkilometer regnskog foruten kraftgater og veier 
gjennom jungelen. Commisao Pro-Indio de Sao Paolo har organisert 
miljøprotest mot disse planene og alliert seg med miljøorganisasjoner i de 
andre landene med eierandeler i MNR, det vil si Kanada, USA, Nederland og 
Norge. Den velrenomerte kommisjonen i Sao Paolo påpeker at vannkraftut
byggingen vil få konsekvenser for indianere og caboclo-familier som lever 
ved Trombetas-elva Caboclo er delvis etterkommere av rømte og frigitte 
svarte slaver. 

Disse befolkningsgruppene har også blitt berørt av selve bauxitt-virksom
heten som MRN startet i 1979. En gruppe norske forskere rettet ved starten 
et kritisk søkelys på prosjektet gjennom boka «Norge i Brasil».54 Dette 
medførte at Stortinget påla det statskontrollerte selskapet Årdal og Sunndal 
Verk å trekke seg ut Norsk Hydro fortsatte imidlertid å være medeier. Akerø 
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etal. betraktet cabocloenes levemåte som bærekraftig: «Deres styrke var at de 
kjente naturens egen økologiske fininstilling. ( ... ) Flere generasjoners 
oppsamlede erfaringer sammen med den enkelte families fullkomne nærhet til 
naturen hadde lært dem å kjenne og beherske sitt naturgrunnlag».55 Det hører 
med til historien at de norske forskerne ble nektet å besøke MRN, men de 
oppnådde allikevel å få en omvisning på anleggsområdet under dekke av å 
være tyske apejegere. 

I Kanada er Norsk Hydro en av aktØrene i en vannkraftkonflikt som 
betegnes som tiårets miljøslag. James Bay utbyggingene innebærer en storstilt 
satsing på vannkraft og kraftkrevende industri i delstaten Quebec. Arealer 
dobbelt så store som Akershus fylke er planlagt neddemmet og utbyggingene 
berører totalt områder på stØrrelse med Frankrike. Indianerorganisasjoner 
protesterer mot utbyggingene som de mener har store konsekvenser for deres 
rettigheter og interesser. De har gått til flere rettsaker, blant annet på grunn 
av mangel på analyser av miljøkonsekvenser. 

Norsk Hydro startet en magnesiumsfabrikk i området i 1989 utfra 
forespeilinger om god tilgang på billig kraft samt nærhet til USAs bilindustri 
som er et viktig marked. Norsk Hydros direklØrer sier at de ikke vil stå 
ansvarlig for miljøspørsmål i forbindelse med strømforsyningen. Informasjons
sjef Pec Erik Bjørklund uttalte til Klassekampen 27. mars 1991: «Hvor kraften 
kommer fra er et reint kanadisk anliggende». Et avgjørende element bak den 
politiske godkjennelsen av planene, er at kontrakter om avsetting av 
elektrisiteten er inngått på forhånd med Norsk Hydro og andre selskap. 
Innholdet i disse kontraktene har imidlertid blitt hemmeligholdt Norsk Hydro 
har stilt seg i spissen for å forhindre offentliggjøring ved å gå til rettsak om 
dette. 

Norsk Hydro har også planer om å bygge et aluminiumsverk i Sarawak, 
Malaysia, der det er aktuelt å bruke vannkraft fra den omtalte utbyggingen av 
Rejang-vassdraget. 

Makt og miljø 

I dette kapittelet rettes søkelyset mot institusjonelle rammer rundt kraftutbyg
ginger «Ute» i forhold til miljøkonsekvenser. 

I vannkraftdebatten i Norge har det ofte vært hevdet at lokale interesser 
settes til side. Befolkningen som berøres av utbygginger har allikevel relativt 
omfattende demokratiske rettigheter til deltakelse i beslutningsprosessen. Den 
endelige avgjørelsen om utbygging foretas av landets folkevalgte forsamling 
etter en omfattende konsesjonsbehandling som er en prosess der ikke minst 
lokalbefolkningen trekkes inn. Den omfattende fokuseringen på vannkraft fra 
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norsk miljøbevegelse, har bidratt vesentlig til at miljøspørsmål vies en relativt 
stor oppmerksomhet i beslutningsprosessen. 

I mange land der de norske kraftutbyggerne kommer, har befolkningen få 
demokratiske rettigheter. Laos er for eksempel et land uten fri presse, uten 
mulighet for organisering av miljøprotester og der konsekvensanalyser av 
utbyggingsplanene på Mekong-elva holdes hemmelige. I forbindelse med 
Xeset-utbyggingen, ble ikke engang den lokale landsbybefolkningen 
kontaktet 56 

I Thailand har det vokst fram en relativt sterk miljøbevegelse. Militærkup
pet i februar 1991 har imidlertid skapt store begrensninger for den demokrat
iske utviklingen i landet I forbindelse med protester mot Pak Mun-prosjektet. 
frykter sentrale personer i miljøorganisasjonene for sin sikkerhet. Prosjektets 
konsekvensanalyser er hemmeligholdt Protester fra landsbybeboere som må 
flytte, har blitt møtt med vold_ fra myndighetene. 

Hvordan ser så norske kraftutbyggere på deltakelse i prosjekter med store 
miljøkonsekvenser og mangel på demokratiske rettigheter? Kristoffer Storruste 

i Norpower har uttalt om selskapets deltakelse i vannkraftprosjekter i u-land: 
«Vi er ikke betenkte på å gå inn i disse prosjektene. De fleste av dem er 

finansiert av Verdensbanken. Det er en garanti for at miljøsiden ved 
prosjektene er tilfredsstillende».57 Her kan det nevnes at en viktig kritikk av 
Verdensbanken fra internasjonale miljøorganisasjoner, er at de godtar enhver 
restriksjon nasjonale myndigheter måtte sette på folkelig deltakelse ved blant 
annet hemmeligholdelse av konsekvensanalyser. Informasjonssjef i STK, 
Gunnar Johansen har uttalt følgende: «Jeg kan ikke se at vi har noe ansvar for 
slike spørsmål, så lenge det vi gjør ikke er i strid med norsk utenrikspoli-
tikk SB ». 

FIVAS foreslo i 1987 at norske myndigheter ikke skal tillate de norske 
kraftutbyggerne og andre næringsinteresser å delta i prosjekter i andre land 
som medfører store miljøkonsekvenser og gjennomføres ved politisk 
undertrykking. Videre har FIV AS foreslått at Norge tar initiativ til en 

internasjonal konvensjon om dette. Den politiske responsen på forslaget er 
interessant Daværende statssekretær i Handelsdepartementet. Karin Stolten
berg, uttalte at med en lovregulering på dette området kan vi «bli oppfattet 
som formyndere overfor utviklingslandene, og det bør vi unngå».59 For 
Stoltenberg er det med andre ord formynderiskåla være å hjelpe autoritære 
regimer med å gjennomføre alvorlige miljøforringelser. Statsminister Gro 
Harlem Brundtland sa at hun «er skeptisk til å sitte i Oslo å bestemme hvilke 
prosjekter i den tredje verden som er holdbare. Det ville være uholdbart for 

norske myndigheter å fortelle norske bedrifter hvem de kan og skal få lov til 
å selge tib.60 

Forslaget til FIV AS var i samsvar med utviklingen av norsk rettpraksis 
med forbud mot salg av våpen til krigførende nasjoner, utvidelsen av norsk 
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juridiksjon til å omfatte nordmenn som begår alvorlige lovbrudd i utlandet. 
·samt den økonomiske boykotten av Sør-Afrika. Til tross for at forslaget også 
var i samsvar med et forslag i Brundtlandkommisjonens rapport61

, var den 
konkrete utledningen, med å begrense at norske vannkraftutbyggeres 
profitthunger skader den tredje verden, for sterk kost for Brundtland
regjeringen selv. 

Beveger vannkraften alle land? 

I Norge er det ingen tvil om at utbyggingen av vannkraft har utgjort en sentral 
faktor i landets næringsutvikling fra u-land til i-land, og at landets befolkning 
i stor grad har nytt godt av inntektene fra det «hvite kullet». Vannkraften har 
vært kraften som beveget landet. Allikevel er det på ingen måte gitt at store 
utbygginger av vannkraft i dagens u-land vil bidra til en lignende utvikling. 
Dette skyldes forskjeller både når det gjelder naturmessige forhold så vel som 
institusjonelle rammer rundt ~tbyggingene. 

Norske fjell har gitt langt gunstig~re betingelser for kraftgenerering enn 
flatere skogområder i tropene som innebærer større neddemminger og mere 
forslamming. Sammenlignet med elver i tempererte strøk, bringer elver på de 
lavere breddegradene som regel med seg langt mere sedimenter. Dette 
medfører at vannkraftverk i tropene har mye kortere levetid enn kraftverk i 
Norge. I tropiske skogsområder tar det rundt 30-40 år før vannreservoiret er 
ubrukelig til sitt fonriål. De økonomiske gevinstene er med andre ord meget 
kortsiktige. 62 

I Norge har konsesjonslovene så vel som flere andre viktige institusjoner 
skapt strukturelle forhold som har gitt grobunn for ringvirkninger i norsk 
næringsliv. Norske selskaper har kunnet vokse fram i ly av konsesjonslovenes 
krav om fortrinnsvis bruk av norske leveranser. Det økonomiske utbyttet fra 
den vannkraftbaserte produksjonen har blitt fordelt på en relativt jevnt måte 
blant nordmenn, noe som også har bidratt vesentlig til etterspørsel og 
utvikling av næringslivet. Dagens u-land karakteriseres generelt av mangelen 
på slike strukturtrekk. Dagens «fossespekulanter» i u-land tilhører ofte 
makthaverne, og virksomheten blir ikke båndlagt på samme måte som 
lignende virksomhet i Norge like etter århundreskiftet. Ofte kan deler av eliten 
tjene gode penger på å inngå mer eller mindre stuerene allianser med 
økonomiske interesser i gjennomføringen av et kraftprosjekt. De økonomiske 
interessene kan bestå av innen- eller utenlandske industriselskap som ønsker 
kraft. De kan også være kraftutbyggere, blant annet norske, som er ute etter 
oppdrag. En høyerestående nepalesisk tjenestemann, som ga klarsignal for 
kraftutbygging med bruk av japansk utstyr, fikk deretter ansettelse i den 
japanske bedriften. Av denne historien finnes det mange varianter. I Kværners 
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ledelse lyder mottoet at «Når det gjelder korrupsjon i u-land, så legger vi oss 
sånn cirka midt på treet».63 

Norske kraftutbyggere - norsk bistand 

Norske kraftutbyggere bidrar til å skape et ytre press for kraftutbygging i u
land. De har interesse av at myndighetene i u-land bygger ut vannkraft, vel 
og merke med bruk av norske varer og tjenester. Kraftutbyggerne spiller en 
aktiv rolle i både å skaffe seg selv oppdrag og samtidig skaffe bistandsfinan
siering. 

En målsetting for norsk bistand er at den skal være mottakerorientert. 
Dette innebærer at det er u-landene selv (noe som betyr myndighetene i disse 
landene) som skal komme med forespørsler om norsk stØtte til et prosjekt. En 
viktig årsak til at u-land ofte spør om norske bistandsmidler til vannkraftpro
sjekter, er at norske kraftutbyggere investerer tid og penger på å reise rundt 
og fortelle u-landsmyndigheter hva de bør spørre norske myndigheter om. I 
et intervju med det halvoffentlige konsulentfirmaet Norpower, som ble 
opprettet i 1988, ble det uttrykt at et aktivitetsområde for Norpower nettopp 
var å etablere gode kontakter i aktuelle u-land for å hjelpe dem til å uttrykke 
ønsker om tjenester Norpower kan tilby.64 

Parallellfinansiering med Verdensbanken og regionale utviklingsbanker er 
en form for bunden bistand hvor Norge delfinansierer et prosjekt under 
forutsetning av norske leveranser av varer og tjenester. Av de beløp Norge 
bevilget til parallellfinansiering i perioden 1985-1990, gikk 63 prosent til 
kraftutbygging. 65 

Få u-land er i stand til å oppnå de samme ringvirkningene med teknologi
overføringer og næringsutvikling som har preget kraftutbyggingen i Norge. 
Dette skyldes ikke minst at det er næringslivet i de bistandsytende i-landene 
og ikke utbyggingslandenes næringsliv som blir begunstiget med fortrinnsret
tigheter. 

Oppsummering 

Jeg vil oppsummere artikkelens konklusjoner med utgangspunkt i de indre 
forutsetningenes betydning for næringsutvikling og miljøkonsekvenser 
«hjemme» og «Ute»: 

Natwforhold - næringsutvikling: I Motsetning til Norge, vil vannkraft i 
mange u-land innebære store problemer med forslamming. Dette gjør 
utbyggingene mindre lønnsomme. 
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Institusjonelle rammer - næringsutvikling: Fra begynnelsen av vannkraftepo
ken i Norge har konsesjonslovene medført at utenlandske selskaper har blitt 
tvunget inn i samarbeid med norske bedrifter. Dette har vært vesentlig for 
næringsutviklingen i Norge. I mange u-land i dag resulterer vannkraftprosjek
ter i stedet i store fortjenester til statseliter som er samarbeidsvillige overfor 
de utenlandske selskapene, mens økonomiske ringvirkninger etter utbygging
ene ofte er vanskelig å få øye på. 

Påstand 1) som ble presentert innledningsvis var at siden vannkraft har 
bidratt til næringsutvikling i Norge, vil det samme skje i dagens u-land 
dersom Norge hjelper til med utbygging der. Dette er en myte som må 
avlives. 

Naturforhold - miljøkonsekvenser: I Norge har vi sett at kraftutbygginger 
har foregått på bekostning av bl.a. forskningsinteresser, friluftslivsinteresser 
og landbruksinteresser. I tropiske og subtropiske land kan vannkraft bidra til 
globale miljøforringelser ved avskoging av områder rike på genressurser, 
mulige påvirkninger på nedbØr- og vannefordelinger samt bidrag til 
drivhuseffekten. Kraftutbygging i u-land har også ofte den alvorlige 

. konsekvens at de naturmessige vilkårene for lokalbefolkningens overlevelses
strategier ødelegges. Mens vannkraft i norske fjell tross alt har berørt relativt 
få mennesker direkte, innebærer store neddemminger i dagens u-land ofte 
tvangsflytting av mange mennesker. 

Manipulasjon med hydrologiske sykluser i tropene kan ha store konse
kvenser for det biologiske mangfoldet. I norsk vannkraftdebatt har de samlede 
konsekvensene av kraftutbyggingene for livet i sjøen blitt viet lite oppmerk
somhet. En hypotese er at en alvorlig konsekvens av utbyggingene her har 
vært oversett 

Institusjonelle rammer - miljøkonsekvenser: I Norge dannet etableringen 
av konsesjonslovene begynnelsen til en politisk kontroll over vannressursene 
som etterhvert har blitt bearbeidet til gode styringssystemer for hensyn til 
miljøet Dette har skjedd mye takket være press fra miljøbevegelsen. Så 
opplever vi at de norske kraftutbyggerne drar til u-land og fortsetter 
virksomheten sin der. Ofte møter de en total mangel på fundamentale 
demokratiske rettigheter for befolkningen. Utbyggingsplaner holdes hemmelige 
og motstand svares med vold og politisk forfølgelse. 

Påstand 2) presenterer vannkraft som en miljøvennlig energikilde pr. 
definisjon. Hva som er miljøvennlig beror selvfølgelig på hva som betraktes 
som viktige miljøverdier. Artikkelen har pekt på miljøkonsekvenser som, 
spesielt i tropiske områder, må anses som svært alvorlige. Myten om den 
miljøvennlige vannkraften bør derfor også avlives. 

En politisk konklusjon som bØr trekkes, er at Norge må holde seg unna 
vannkraftprosjekter i u-land dersom naturforhold og institusjonelle rammer 
ikke er gunstige for hverken næringsutvikling eller miljøhensyn. I tråd med 
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forslaget fra FIV AS, bør norske myndigheter ikke tillate de norske kraftutbyg
gerne å delta i prosjekter i andre land som medfører store miljøforringelser 
og gjennomføres ved undertrykking av den berørte befolkningen. 

En viktigere bistand fra Norge enn slØtte til dagens «fossespekulanter» og 
«hjelp til selvhjelp» for norske bedrifter, vil være å formidle kunnskaper om 
de strukturelle rammebetingelser som i Norge både har sikret en etablering av 
egen industri og en viss fordeling av godene fra utbyggingene, samtidig som 
andre interesser har kunnet komme til uttrykk i beslutningsprosessen. 

Som et av verdens fremste vannkraftland burde dessuten Norge gå i 
bresjen for å få etablert institusjonelle forutsetninger for en ensartet praksis 
internasjonalt. Dette innebærer at kraftutbyggere fra alle land holdes unna 
prosjekter som ikke oppfyller miljømessige og demokratiske vilkår. 

Noter 
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Prosent av vannkraft
reservoirer i USA: 

21 
25 
39 
1 

Levetid: 

< 50 Ar 
50 - 100 Ar 
100 - 200 Ar 
> 200 Ar 
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N. Shanmugaratnam 

DEN BÆREKRAFTIGE UTVIKLINGEN I 
MØTEPUNKTET MELLOM DEBATTENE OM 
UTVIKLING OG MILJØ 

Innledning 

Bærekraftig utvikling er et mye brukt internasjonalt honnørord. Til tross for 
at benevnelsen kan spores tilbake til begynnelsen av dette århundre, dukket 
den for alvor opp i vokabularet til miljøorienterte internasjonale organisasjoner 

først på 1970-tallet I dag har budskapene fra en serie konferanser og globale 
rapporter gitt benevnelsen en sentral posisjon.1 Etter utgivelsen i 1987 av Vår 
fellesframtid, rapporten fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, bedre 
kjent som Brundtland-rapporten, har bærekraftig utvikling blitt tilført 
internasjonal legitimitet. Men trass i mangfoldet av publikasjoner, er 
betegnelsen om bærekraftig utvikling på ingen måte noe entydig begrep. Folk 
bruker betegnelsen i forskjellige betydninger, og det er allerede helt klart at 
den hyppig misbrukes. Den står utvilsomt i fare for å bli en ny forslitt frase. 
Hensikten med denne artikkelen er å plassere de forskjellige teoretiske og 
ideologiske tendensene i debatten om bærekraftig utvikling i forhold til den 

redere debatten som nå vokser fram om miljø og utvikling. 
Benevnelsen bærekraftig utvikling signaliserer en tilnærming mellom to 

tema som kan synes å stå i motsetning til hverandre, nemlig miljø og 
utvikling. Ved inngangen til 1990-tallet ser det imidlertid ut til at disse to 
uavhengige temaene har kommet i bakgrunnen i forhold til et tredje tema som 
omhandler samspillet mellom de to andre. Denne nye debatten forsøker 
framfor alt å se miljø og utvikling i sammenheng. Framveksten av miljøstud
ier og spesialiserte fagområder som miljøøkonomi på universitetene, samt de 
løpende debattene om bærekraftig utvikling og økologi mellom liberale, 
marxistiske, anarkistiske, feministiske og andre politiske retninger, vitner klart 

om at det nye temaet har muligheter for å ta opp i seg de to temaene det er 
oppstått fra, under en ny betegnelse og med et bredere utvalg av parametre. 
Den utvidede debatten har på den ene side avslørt begrensninger ved retninger 
innen de to foregående temaene, ved både tradisjonelle og radikale retninger. 
På den andre siden er heihetsorientering og tverrfaglighet satt på dagsordenen. 
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De to foregiende debattene 

Utviklingsdebatten i etterkrigstiden tok for seg det vanskelige spørsmålet om 
industriutvikling i underutviklede deler av verden. Den mest innflytelsesrike 
skolen, moderniseringsparadigmet, hevdet at utviklingsprosessen i sør ville 
skje som en gjentakelse av den kapitalistiske industrialiseringsprosessen i 
nord. Dette paradigmet ble angrepet av en rekke radikale skoler: marxister, 
ny-marxister og avhengighetsteoretikere. Tradisjonelle marxister gikk inn for 
en sovjetisk utviklingsmodell, mens mange ny-marxister var inspirert av de 
kinesiske erfaringene. Mange avhengighetsteoretikerne anbefalte nasjonalist
iske og populistiske løsninger, varianter av «hjemmeavlet sosialisme» som ble 
satt i kontrast til «importert sosialisme». Utviklingsdebattens parametre var i 
hovedsak politisk-økonomiske. 

Miljødebatten dreide seg framfor alt om de økologiske konsekvensene av 
industrialisering i nord. De ideologiske posisjonene strakk seg mellom 
ytterpunktene dypøkologi og <<pragmatisk» miljøadministrasjon. Førstnevnte 
er biosentrisk (i kontrast til antroposentrisk), vekstkritisk og antiindustrialis
tisk. 2 Dypøkologien må regnes som en mystisistisk retning, siden den hevder 
at naturen som sådan har egenverdi. Dette bygger på en grunnleggende 
motsigelse, da påstanden om naturens egenverdi er en antroposentrisk påstand. 
Den pragmatiske retningen mener at miljøproblemene kan løses innen 
kapitalistiske industrisamfunn. Dette kan skje ved at miljøkostnader (eksterne 
effekter) internaliseres, at kostnadene altså inkorporeres i den økonomiske 
kalkylen. Videre kan forurensning bekjempes via statsinngrep. Denne 
retningen utgjør de tradisjonelle økonomenes respons på miljøvernernes 
kritikk. Mellom disse ytterpunktene fantes blant annet miljøvernere som 
kritiserte det «teknologiske samfunn» og dets vekst-fundamentalisme, både 
innen kapitalistiske og såkalte sosialistiske land. Deres bidrag til miljødebatten 
var en utfordring som banet veien for en aktiv meningsutveksling med de 
forskjellige utviklingsskolene. 

Mens modemiseringsteoretikerne og deres kritikere var fundamentalt 
uenige med hverandre i alle spørsmål omkring utvikling, delte de et felles 
premiss om naturen. Naturen ble ansett ene og alene som et lager av ressurser 
for utviklingen. Radikalerne gikk inn for et mer tverrfaglig begrep om 
underutvikling og påpekte at utviklingsspørsmålet måtte knyttes til den sosiale 
kampen for et mer rettferdig samfunn. De la vekt på at naturressursene 
framfor alt befant seg i den tredje verden, som nettopp var spesialisert i 
jordbrukseksport, og de påpekte at produktivkreftene der stagnerte. Men de 
var ikke i stand til å utvide analysen til å omfatte miljødegradering og 
konsekvenser av dette i disse områdene. 

De viktigste ansporingene til å koble sammen de to diskusjonene kom fra 
studier av ressursdegradering, av tørkekatastrofers årsaker og konsekvenser og 
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studier av hungersnød i utviklingsland Slike studier bidro til å utvide 
miljødebatten og å omfonnulere miljøproblematikken i tilknytning til den 
tredje verdens problemer. Spørsmålet om bærekraft ble likestilt med andre 
hovedspørsmål som vekst, likhet og strukturendring, og det kom denned i 
sentrum for aktuelle debatter om utvikling. Området for diskusjonene om 
bærekraftig utvikling kan mest presist karakteriseres som øko-politisk 

økonomisk. 

Bærekraftig utvikling - i skjæringspunktet mellom økonomi, politikk og 

økologi 

Arbeidet med å dyrke opp grenselandet mellom miljø- og utviklingsdiskusjon
ene har bidratt til å klarlegge naturens komplekse rolle i utviklingsprosessen. 
Utvikling kan defineres som materielt og kulturelt velvære oppnådd gjennom 
tiltakende strukturendringer i retning av en mer dynamisk, likhetspreget og 

rettferdig sosial orden. Det er umulig å se utvikling isolert fra miljøet 
Utviklingen finner sted gjennom kontinuerlig vekselvirkning mennesker 
imellom og mellom mennesker og natur. Mennesker inngår i bestemte forhold 
til hverandre og til naturen under gitte politisk-økonomiske og kulturelle 
betingelser. Disse betingelsene er utgangspunktet for de institusjonene som gir 
forholdene en bestemt fonn. 

Som et første, grunnleggende utgangspunkt må det framheves at tilegnelse 
av naturen er en absolutt forutsetning for menneskets eksistens og reproduk
sjon. Energi og materie utvinnes kontinuerlig fra naturen, og forvandles til 
produkter og tjenester, og naturen forvandles til produksjonsmidler og til 

områder der menneskene kan bo. Dette er blitt deler av vårt kulturelle 
landskap og framstår som strukturer i rommet. Naturen har alltid vært 

gjenstand for kontinuerlige forandringer og transfonnasjoner. Miljøet kan 
derfor ansees som en dynamisk enhet som - selv om det ikke alltid er fullt 
ut bevisst fra menneskenes side - er sosialt konstruert, dekonstruert og 
rekonstruert på et biofysisk fundament Denne prosessen omfatter institusjo
naliseringen av kontroll over ressurser i fonn av eiendomsretter. 

Naturen er i industrialismens tidsalder blitt privatisert og gjort til vare i 
form av landeiendom og naturressurser. Dette, og den altfor enkle likstilling 
av vekst med utvikling, har ført til at de fleste av det biofysiske miljøets 
funksjoner, som er så uunværlige for menneskets eksistens og framskritt, ikke 
er tatt hensyn til i utviklingsprosessen. Denne form for fremmedgjøring er 

lengst framskreden på økonomiens område. Den har også markerte sosiale og 
kulturelle effekter, noe individenes fremmedgjøring i forhold til naturen i vår 

tidsalder vitner om. Denne historiske fremmedgjøring er bevisst og ubevisst 
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reflektert både i tradisjonell og alternativ tenkning og teoretisering om 
utvikling. 

For å avklare forholdet mellom utviklingsprosessen og miljøet, må vi -
som et minimum - anerkjenne at miljøet (eller naturen i videste mening) har 
følgende vitale roller: (a) Naturen produserer vårt forråd av naturressurser. (b) 
Naturen opptar og resirkulerer avfall fra produksjon og konsum. (c) Naturen 
opprettholder liv gjennom grunnleggende økologiske prosesser.3 (d) Naturen 
tjener som menneskenes bosted. 

Forholdet mellom utvikling og miljø må være et sentralt utgangspunkt for 
å spesifisere begreper om bærekraftig utvikling." Men fra dette punkt av, 
antar visjonene om bærekraftig utvikling mer åpenbart ideologiske former. Det 
er også viktig at vi merker oss at utvikling og miljø er kvalitative kategorier 
og at kvantitative mål og indikatorer bare kan gi et meget ensidig bilde av 
deres interne og gjensidige dynamikk. 

De rollene som er nevnt ovenfor er både gjensidig avhengige og i 
motsetning til hverandre. Aller viktigst er det imidlertid at man ikke kan dele 
naturen opp i isolerte deler med ansvaret for hver enkelt rolle. Det er 
grunnleggende sett samme natur som spiller alle disse rollene. Men de er 
gjenstand for et mangfold av motsetningsfulle og ofte adskilte institusjonelle 
mekanismer og uplanlagte menneskelige inngrep. Forholdet mellom de 
forskjellige rollene forandres i tråd med politisk-økonomiske og kulturelle 
betingelser. Derfor er det viktig å knytte deres økologiske særtrekk til den 
sosiale konteksten på lokalt, nasjonalt og globalt nivå. Naturen privatiseres og 
gjøres til en vare når den omformes til privat grunneiendom og til innsatsfak
torer i produksjonen, jfr. punkta Tendensen er da generelt sett at b, c og d 
utelukkes gjennom at begrepet om den økonomiske prosessen snevres inn til 
bare å bety akkumulasjon av kapital, med dertil hørende økonomiske kalkyler. 
Dumping av avfall ut over hva miljøet kan absorbere og resirkulere undermi
nerer b, og etterhvert også c og d. Visse aspekter ved d kan privatiseres og 
gjøres til varer, men ikke alle. De grunnleggende økologiske prosesser kan 
ikke framstilles kunstig eller gjøres til varer. 

Det er altså slik at deler av naturprosessene og økosystemene som er 
ansvarlige for dem, kan privatiseres og gjøres til varer, mens brorparten av 
dem forblir utvendige i forhold til vareproduksjonens formale økonomiske 
strukturer.~ Denne fremmedgjøring eller ekstemalisering ligger til grunn for 
den snevre oppfattelsen av utviklingsprosessen. Det er interessant å konstatere 
at den etablerte økonomiske teorien, som nylig har utviklet en miljøøkonomi 
basert på den tradisjonelle velferdsteoriens begreper om markedssvikt og 
eksternaliteter, dermed har gjenoppdaget denne fremmedgjøringen, om enn 
bare på dens mest overflatiske plan. 

Både utvikling og underutvikling har skapt uoverensstemmelser mellom 
naturens gjensidig avhengige roller. Slike uoverensstemmelser er også 
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refleksjoner av motsetningen mellom mikrorasjonaliteten i individers utnyttelse 
av ressurser - enten det er for profitt eller for å overleve - og samfunnets 
kollektive, langsiktige makrorasjonalitet som krever en organisk, harmonisk 
relasjon mellom samfunnet og miljøet De reflekterer også sammenbruddet i 
de tradisjonelle institusjoner for kontroll med ressursene, institusjoner som, 
ofte på lokalt plan, sikret at ressursgrunnlaget ble opprettholdt på lang sikt 
Eksempler er beitemarker, skoger og vanningssystemer som i dag omgjøres 
til ressurser som blir fritt tilgjengelige for alle. Av ennå stØrre betydning er 
det at konflikten mellom mikro- og makrorasjonalitet.ene i seg selv er et 
produkt av historisk pregede samfunnsforhold, definert av hvordan ressursut
nyttelse, produksjon og bytte er organisert. 

Bærekraft er, enkelt formulert, et spørsmål om å forstå og takle motset
ningene og de gjensidige avhengigheter i menneskenes utnyttelse av naturen. 
I virkelighetens verden er disse motsetningene imidlertid meget komplekse og 
ustyrlige. De representerer grunnleggende utfordringer både for politisk styring 
og teoretisk analyse. Den industrialiserte verden har hatt en vekst i produktiv
kreftene uten like, samtidig som denne veksten har stagnert innen den tredje 
verden. Dette har skjedd innenfor gitte politisk-økonomiske strukturer. 
Dermed har motsetningen mellom naturens forskjellige roller blitt tilspisset og 
nådd et antagonistisk nivå. Virkningen av dette varierer i tid og rom over hele 
kloden. 

Skillet mellom by og land har utviklet seg siden middelalderen og er blitt 
et kjennetegn på industriell omvandling. Modemisering og urbanisering er 
nært beslektede prosesser. Betydningen av den moderne dikotomien mellom 
by og land ligger i den historisk unike konsentrasjonen av fabrikker, 
tjenesteyting, og befolkning i byene, og i den like unike industrialiseringen av 
jordbruk og avfolkingen av de rurale områdene. Urbaniseringen har konsent
rert forurensende fabrikker, transport- og konsumaktiviteter i relativt små 
geografiske ormråder. På den annen side har industrialiseringen av jordbruket 
og dets underordning under byenes etterspørsel hatt vidtrekkende miljøkonse
kvenser. 

Omfattende overføring av naturressurser - i forskjellige former, f. eks. 
som matvarer og råstoffer - fra landsbygda til byene, og over landegrensene, 
innebærer at de av plantenes næringsstoffer som er absorbert i avlingene man 
høster, fjernes. Også miljøets naturlige tjenester forstyrres. Tapet av 
næringsstoffer fra jorda kan bØtes på ved tilførsel av kunstgjødsel, men dette 
kan igjen forstyrre prosesser som på kort sikt ikke har noen betydning for 
jordbruket, og som man derfor ikke tar hensyn til. 

Globalt sett har tendensen i industrisamfunnet vært en vedvarende 
forvandling av naturen til elementer av fast og flytende kapital som tjener 
kapitalens utvidede reproduksjon. Denne prosessen kan kalles kapitalisering 
av naturen,6 og den skaper uomstØtelige endringer i det biofysiske miljøet. 
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Kapitalistiske samfunnsforhold skaper en tvang til stadig forøkelse av 
kapitalen. Denne tvangen gjør seg også gjeldende på globalt nivå: spredningen 

av kapitalistiske samfunnsforhold fører til at ikke-kapitalistiske (og førkapital
istiske) fonner for produksjon underlegges kapitalistiske prisipper for 
organisering av produksjonen. Hvordan denne prosessen spesifikt foregår, 
avhenger av den enkelte samfunnsfonnasjons interne politiske strukturer og 
av den type ressurser kapitalen utnytter. Land som eksporterer råmaterialer og 
primærprodukter rammes antakelig av noen av de verste fonner for miljøde
gradering. Det er en rekke eksempler på relokalisering av miljøskadelige 
arbeidsprosesser fra land i nord til land i sør med mindre streng miljølovgiv
ning. Videre er det vel kjent at de utviklede landene dumper giftig avfall i 
utviklingslandene. En annen prosess som ikke kan ses i isolasjon fra den 
internasjonale konteksten, er miljødegraderingene som millioner av fattige 
påfører naturen i sin kamp for å overleve. 

Det er åpenbart ikke mulig å forstå forholdene mellom de roller som 
naturen og utviklingsprosessen spiller, uten å forstå dem i deres politiske, 

økonomiske, kulturelle og geografiske kontelcster. Enhver tolkning av disse 
forholdene bygger på ideologiske forutsetninger. Siden ethvert syn på 

bærekraftig utvikling må ta for seg disse forholdene, kan det ikke unndra seg 
politikk og ideologi. Dette er en av grunnene til det mangfold vi i dag har av 

definisjoner på bærekraftig utvikling. For eksempel kan et bestemt perspektiv 
på bærekraftig utvikling konsentrere seg om et eller et lite utvalg av elementer 
fra en kompleks helhet som innebefatter klasse, etnisitet, kjønn, slektsbånd, 
lokalsamfunn, teknologi og natur. Økologisk orienterte marxister har gjort 
oppmerksom på at tidligere marxisme var ute av stand til å gripe det 
dialektiske forholdet mellom klassebaserte prosesser og slike som ikke er 

basert på klasse. Andre årsaker til tvetydighetene når det gjelder bærekraftig 
utvikling kommer fra vitenskapsgrener som anlegger spesielle synspunkter på 

bærekraft. Perspektivene varierer også avhengig av hvorvidt man opererer på 
globalt, nasjonalt eller regionalt nivå, ser på utviklede land eller utviklings

land, tempererte eller tropiske soner, og de varierer også avhengig av hvilken 
sektor man ser på, eksempelvis jordbruk, skog, villdyr, fiskerier, industri, osv. 

Trass i mangfoldet av perspektiver, er Brundtlandrapportens definisjon av 
bærekraftig utvikling et brukbart utgangspunkt: «Bærekraftig utvikling er kort 
sagt en endringsprosess hvor ressursutnyttelse, investeringer, teknologisk 
utvikling, og instib.Jsjonelle endringer alle harmonerer med hverandre og sikrer 
både det umiddelbare og framtidige potensialet for å dekke menneskelige 
behov og forventninger.»7 

Dette er en bred og åpen definisjon som kan spesifiseres eller kritiseres 
fra forskjellige ideologiske posisjoner, selv om kommisjonens posisjon må 

regnes som sosialdemokratisk. Selv om definisjonen tar høyde for noe av 
kompleksiteten ved bærekraftig utvikling som en endringsprosess, hevder den 
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på idealistisk: vis at den må være harmonisk:. Men alle utviklingsprosesser, 
bærekraftige eller ildre, både drives fram og undergraves av sosiale konflikter. 
Som antydet tidligere, innebærer spørsmålet om bærekraft en forståelse av 
motsetningene og den gjensidige avhengigheten mellom de forskjellige rollene 
naturen har under gitte politisk-økonomiske, geografiske og historiske 
betingelser. Trass i sine svakheter, inneholder definisjonen ovenfor en del av 
de nøkkelelementer som bør innpasses i en åpen definisjon som har til hensikt 
å stimulere en pluralistisk debatt om bærekraftig utvikling. Vi skal ikke her 
gi noen egen definisjon, men skal forsøke å utvikle en typologi over 
forskjellige visjoner om bærekraftig utvikling som en sosial endringsprosess. 
De forskjellige ideologiske posisjonene kan plasseres på et spektrum med 
status quo perspektivet og de mest radikale økologiske visjonene som 
ytterpunkter. Likhetstrekk kan også konstateres mellom de forskjellige 
posisjonene. 

Status quo perspektivet 

Status quo-perspektivet på bærekraftig utvikling anerkjenner den eksisterende 
politisk-økonomiske orden, kapitalistisk eller sosialistisk:. Denne retningen ser 
det som sin oppgave å utvikle strategier for å fange opp og styre naturres
surser og miljøproblemer. Den foretrekker lovgivning, skattlegging, omdefi
nering av eiendomsrettigheter for å internalisere eksternaliteter inn i 
markedsmekanismen, planlegging (inklusive markedsreguleringer) og 
teknologisk: endring innenfor systemet for å oppnå dette. Det dreier seg altså 
om «skrittvis ingeniørarbeid», og dette står i sammenheng med en filosofi som 
ser bærekraftig utvikling som innbegrepet av en rekke modifikasjoner på 
økonomisk aktivitet, modifikasjoner som reduserer miljødegraderinger uten å 
endre den grunnleggende økonomiske strukturen og maktforholdene. Innen 
denne retningen finnes det forskjellige undergrupper som spenner fra de som 
helt og holdent tror på markedsløsninger til de som går inn for direkte 
statsinngrep. I virkeligheten anbefaler man en kombinasjon av de to, avhengig 
av det ~litiske styrkeforholdet i den aktuelle kampsituasjon mellom på den 
ene side miljøbevegelser og på den annen side forurenserne og staten.8 

Radikale v~joner 

Radikale visjoner om et nytt, økologisk: bevisst samfunn er lansert av 
økososialister (økomarxister), økoanarkister og feminister som avviser både 
den kapitalistiske og de eksisterende sosialistiske utviklingsmodellene. En av 
de mer berømte økososialistene skriver at «det økologiske perspektivet er 
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uforenlig med kapitalismens rasjonalitet. Det er også fullstendig uforenlig med 
den type autoritær sosialisme som (enten den bygger på sentral planlegging 

eller ikke) er den eneste type sosialisme som eksisterer på statlig nivå i 
dag.»9 De nye radikalerne hevder videre at ethvert økonomisk system· eller 
enhver teknologi som behersker naturen, også er et redskap for beherskelse 
av mennesker. Det er åpenbart mange fellestrekk mellom økososialister, 

anarkister og feminister. Men hver av de radikale skolene anviser sitt spesielle 
øko-utopia, og det er grunnleggende forskjeller mellom økososialister og 

økoanarlcister. Selv blant økososialistene savner man ennå en klart utarbeidet 
problemstilling, ja man savner sågar samstemmighet om hva økososialisme 

betyr. 

Økososial~me 

Innenfor en voksende gruppe økososialister er man imidlertid i ferd med å nå 
enighet om at de marxistiske og nymarxistiske tradisjonene ikke har vært i 
stand til systematisk å behandle miljøspørsmål med vekt på dialektikken 
mellom økologiske og økonomiske krisetendenser.10 De tradisjonelle 
marxistiske analysene av kapitalismens økonomiske kriser, underutvikling i 
sør og sosialistisk utvikling har vært for snevre, med en sterk tilbøyelighet til 
å redusere alle forhold til klasseforhold. Resultatet er at marxistene ikke har 
vært fullt ut i stand til å gripe den avgjørende betydning av de spørsmål som 
knytter seg til eksempelvis kvinneundertrykkelse eller miljødegradering, og av 
fenomener som vår tids nye sosiale bevegelser. I følge det tradisjonelle 
sosialistiske perspektivet var hovedspørsmålet hvordan samfunnet og 

økonomien skulle organiseres, mens man var tause i spørsmålet om samfun
nets forhold til naturen. En av økososialistenes mest sentrale oppgaver er 
analysen av disse to spørsmålene i sin totale sammenheng ut fra et nytt, 
helhetlig synspunkt. 

Første steg i et slikt prosjekt burde være en nyf ortolkning av kapitalisme 
og «eksisterende» sosialisme fra et økopolitisk-økonomisk perspektiv. 
O'Connors forslag om en fundamental forandring av utgangspunktet for 
teorien om økonomisk krise og overgang til sosialisme, må anses som et 
forsøk på å rydde ny grunn for debatt innenfor økososialismen. Innen 
tradisjonell marxistisk teori går hovedmotsetningen mellom kapitalistiske 
produksjonsforhold og produktivkreftenes utvikling. Arbeiderklassen anses 
som den avgjørende sosiale kraft bak den sosialistiske revolusjon. O'Connor 

mener ildre at den tradisjonelle motsetningen er uten betydning, men 
framhever at det kapitalistiske systemet som en helhet av produksjonsforhold 

og produktivkrefter i tiltakende grad kommer i motsetning til selve produk
sjonsbetingelsene. Denne nye motsetningen må den økologisk orienterte 
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marxismen konsentrere seg om. En slik perspektivutvidelse har omfattende 
konsekvenser ikke bare for teoretiske tolkninger av det kapitalistiske 

samfunnet og dets kriser, men også for politisk praksis. 
Tradisjonell marxisme gir arbeiderklassen forrang som universelt 

revolusjonær klasse og som den avgjørende drivkraft bak den sosialistiske 
revolusjon. Hovedarenaene for radikal forandring er staten og produksjonsfor
holdene. I den alternative økologiske marxismen endres fokus til produksjons
betingelsene, og det blir da mulig å innkorporere tre grupper miljøfaktorer 
som forøvrig Marx selv var inne på i sine teoretiske konstruksjoner. Disse 
faktorer er eksterne fysiske betingelser, arbeidskraftens personlige betingelser, 
og lokale og generelle betingelser for sosial produksjon (våre omgivelser i 
form av kapitalpåvirket natur). Området for transformasjon omfatter den 
materielle prosess hvorved produksjonsbetingelser reproduseres, samt 

produksjonsprosessen selv. Førstnevnte innkluderer arbeidsdelingen innen 
familien, kulturlandskapet og sentrale sosiale prosesser som utdannelse. 
Forskjellige sosiale krefter står bak transfonnasjonen, blant annet forskjellige 

sosiale bevegelser. 
Det er helt klart at en slik endring av utgangspunktet kan åpne nye 

områder for teoretisk debatt om sosialistiske visjoner for bærekraftig utvikling. 
I videste forstand gjør denne endringen økososialistene i stand til å ta for seg 
motsetningen mellom på den ene side reproduksjonen av systemene for 
tilegnelse av naturen og produksjonen av bruksverdier (materiell produksjon) 
og på den annen side reproduksjonen av samfunnsformasjonen eller bedre 
samfunnsøkoformasjonen som helhet Samfunnsøkoformasjonen betegner her 

samfunnsformasjonen i sin økologiske og geografiske sammenheng. 
En slik utvidelse av problematikken rydder veien for en legitim innkor

porering av mangfoldet av sosiale bevegelser utenfor den tradisjonelle 
arbeiderbevegelsen, men den reiser også en rekke teoretiske utfordringer. Det 
er fortsatt en udekket etterspørsel etter teoretiske verktøy som kan koble 
sammen de mange og ofte fragmenterte sosiale bevegelsene i et bredt 
analyseskjema som utreder det dialektiske forholdet mellom klassebaserte 
prosesser og slike som ikke er basert på klasse. Dette må være avgjørende i 
ethvert prosjekt som sikter mot sosialistisk forandring og utvikling. Kapitalis
mens mest fundamentale og systematiske trekk er ulikheten mellom klassene, 
og utfordringen for det sosialistiske prosjektet er å koble den langsiktige 
kampen for å avvikle ulikheten mellom klassene med kampen for likhet 
mellom kjønnene, mellom rasene og for bærekraftighet. 

Økososialistiske visjoner om bærekraftig utvikling vil antakelig utvikle seg 

langs forskjellige linjer og derved berike den sosialistiske pluralisme som 
blomstrer i dag. Jeg skal likevel ta sjansen på å sette opp en liste over punkter 
som kan bli utgangspunktet for den økososialistiske visjonen om framtiden: 
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- Det er nØdvendig å forandre samfunnsforholdene og betingelsene for 
produksjon og fordeling, samt forholdet mellom samfunn og natur, med 
den hensikt å avrive økonomien dens varekarakter og å gjøre slutt på all 
fremmedgjøring og ulikheter mellom kjønn og raser. 

- Det må skapes strukturer for vekst og akkumulasjon som kan motstå, eller 
er fri for, de sykliske kriser som karakteriserer kapitalismen, og som 
bygger på lokalt selvstyre og teknologier som er valgt ut fra sosiale og 
økologiske kriterier. 

- Man må arbeide for å etablere nye sosio-materielle strukturer. Disse må 
lede hen mot en avskaffelse av den moderne splittelsen mellom by og 
land. 

- En sentral plass må vies omtanken for framtidige generasjoners velstand, 
altså likhet mellom generasjonene. 

Økoanarkisme 

Økososialister og økoanarkister har felles oppfatninger om hvordan framtidige 
forhold mellom mennesker og natur bør være. Gorz' radikale økologi, som 
ovenfor ble regnet til økososialismen, deler mange av de synspunkter 
økoanarkisten Bookchin har om det frigjorte individet11 Miljøkrisen har gitt 
økoanarlcistene ny slØtte til deres tradisjonelle kritikk av kapitalismen og den 
eksisterende sosialismen. De avviser begge systemer, idet de understreker 
viktigheten av anti- eller ikkeautoritære økofellesskap og økoteknologier som 
bygger på frivillig tiltrekning mellom likeverdige individer i et statsløst, 
økologisk samfunn. Erhvert forsøk på å gjøre naturen til objekt avvises. 
Anarkistene står for naturen som subjekt, som individets samarbeidspartner i 
dets frigjøring fra alle former for autoritet. Bookchin har følgende visjon av 
«økotopia»: 

«Den antagonistiske oppdelingen mellom kjønn og aldersgrupper, by og 
land, administrasjon og fellesskap, sjel og kropp kan forenes og harmoni
seres i en mer humanistisk og økologisk syntese. Ut fra denne overskridel
sen framstår et nytt forhold mellom menneskeheten og naturens verden, 
et forhold der samfunnet selv oppfattes som et økosystem basert på enhet 
i forskjellen, spontanitet og ikke-hierarkiske forhold.»12 

Bookchin hevder at det i naturen ikke er andre hierarkier enn dem som 
projiseres på den av hierarlciske tenkemåter. Uten noen som helst vitenskape-
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lig begrunnelse antar han likeledes at alle forskjeller i naturen er rent 
funksjonelle. Man kunne med like stor rett avvise Bookchins egen visjon om 

naturen (som et ikke-hierarkisk harmonisk hele) som et produkt av hans egen 
ideologisk bestemte tankemåte. Økoanarkistene deler med økososialistene det 
premiss at produktivkreftenes vekst under kapitalismen skaper de materielle 

\ 

betingelsene for et bedre samfunn. Men den anarkistiske løsningen, retningens 
mål, er det selvforsørgede enkeltindivid som er befridd fra all institusjonell 
kontroll og som i full uavhengighet tar og iverksetter beslutninger for å 
realisere seg selv. Nettopp dette individualistiske preget ved økoanarkismen 
gjør at kritikerne anklager den for å være en småborgerlig ideologi.13 

Sosiale bevegelser i sør 

De tre tankeretningene som hittil er skissert, har alle sitt opphav i nord. Det 
finnes imidlertid også retninger med utspring i sør. Disse kombinerer 
elementer fra de tidligere diskuterte tolkningene, men har også sine egne 
særpreg. Noen av dem har også påvirket diskusjonen i nord. 

Sosiale bevegelser i den tredje verden tar opp miljøproblemer som ledd 
i stammesamfunnenes kamp for selvbestemmelse mot «inntrengere» som 

ønsker å utnytte landområdene og derved ødelegge skoger og beitemarker. I 
mindre utviklede land er mange av de problemene som har alvorlige 
konsekvenser for miljøet samtidig problemer knyttet til økonomiske grunnbe
hov og sosial sikkerhet. Resultatet er at disse problemene i de fleste tilfelle 
formuleres direkte i økonomiske og politiske termer, hvorved miljødimensjo
nen i mange tilfelle forblir implisitt. Blant forskere og aktivister i den tredje 
verden er det imidlertid en voksende bevissthet om koblingen mellom 
miljødegradering, eksport av naturressurser, undertrykkende nasjonale 
maktapparater og internasjonal kapital. Den indiske feministen og miljøakti
visten Vandana Shiva angriper postkoloniale utviklingsmodeller og hevder at 
de forlenger det vestlige patriarkiet. Hun går inn for en alternativ visjon om 
den organiske enhet mellom menneske og natur, samt gjenskapelse av det 

«kvinnelige prinsippet». Radikale miljøbevegelser i Sør-Asia, som har lansert 
omfattende kampanjer mot store damanlegg og avledninger av elveløp, går inn 

for folkelig orienterte og bærekraftige livsformer. Økologiske visjoner 
fungerer også veiledende for sosiale bevegelser som kjemper for et nytt, 
humant sivilt samfunn og desentralisert styring. Stadig flere går også inn for 
å bruke lokal kunnskap om miljø og produksjonssystemer til å utvikle 
strategier for bærekraftig utvikling. Det ser ut til at den narodniske bevegelsen 
gjenreises i økologisk form, begrepet «Økologisk ny-narodnisme» har blitt 

foreslått.14 

95 



Noen av disse tendensene reflekteres i den fornyede interessen for Gandihisme 
på det indiske subkontinentet. På grasrotnivå ser man her forsøk på å 
nydefinere Gandhis landsbyrepublikker i økologiske termer som «grønne 
landsbyer>>. Agarwal og Narain ved Centre for Science and Environment i 
India står som artikulerte og sekulariserte eksponenter for en slik ansats.15 

De går inn for at utviklingen på landsbygda må følge en strategi som både er 
økosystem-spesifikk og som tar hensyn til sosial rettferdighet I denne 
forbindelse minner de om at det store flertall av Indias befolkning overlever 
innenfor en subsistensøkonomi basert på tilgjengelig biomasse. Fattigdom 
omdefineres: den viser ikke til mangel på kontanter, men til mangel på 
biomasse-ressurser som sikrer de grunnleggende overlevelsesbehov. Agarwal 
og Narain definerer tre hovedmål for bærekraftig utvikling på landsbygda: (a) 
økning av den totale naturlige ressursbasis som landsbyens økosystem bygger 
på; (b) produksjon av landsbyfellesskapets grunnleggende behov for biomasse 
gis første prioritet, og (c) en lik fordeling av biomasseressursene.16 De har 
utviklet et begrep om biomasse-behov, uavhengig av prissystemet og relatert 
til de endringer i fordelingen av lokale ressurser som er nødvendig for at slike 
behov skal innfris. Bakgrunnen for dette begrepet er følgende: Millioner av 
indiske landsbygdsbeboere har lite eller ingen kjøpekraft Men så lenge 
kontrollen og forvaltningen av lokale ressurser ikke endres, er markedsmeka
nismen ute av stand til å sikre at de overlever. Begrepet er ikke tenkt som del 
av en drøm om et ruralt øko-utopia Hovedhensynet er sosial rettferdighet, 
men de strukturelle og politiske utfordringene er skremmende. Tilnærmingen 
springer ut av jordbruksbefolkningens kamp og mobilisering i forskjellige 
deler av India. Den kan ikke komme særlig langt uten å støte mot den indiske 
staten og lokale maktstrukturer. 

Et verdigrunnlag som krever statsinngrep 

Vi har vist at det er stor spennvidde over de ideologiske tolkningene av 
bærekraftig utvikling. Det ser likevel ut til de forskjellige posisjonene har 
fellestrekk, særlig vedrørende de verdier som antas ligger til grunn for den 
bærekraftige utviklingen. Disse kan formuleres som følger: 

- Enhver form for bærekraftig utvikling bØr sikre kontinuerlig forbedring i 
den generelle økonomiske, sosiale og kulturelle velferd, ved vekt på likhet 
mellom generasjonene. 

- Enhver form for bærekraftig utvikling bør ta hensyn til alle tenkelige 
miljøeffekter av ressursbruk, skille mellom omstøtelige og uomstøtelige 
virkninger, minimere aktiviteter som har uomstøtelige virkninger, samtidig 
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som kostnadene ved alle virkninger i så stor grad som mulig internalise
res, og dessuten være seg bevisst de energiøkonomiske konsekvenser av 
forskjellige produksjons- og forbruksaktiviteter. 

- Enhver form for bærekraftig utvikling bør baseres på mest mulig bruk av 
fornybare ressurser og på sparsommelig bruk av uuømmelige ressurser. 

- Enhver form for bærekraftig utvikling bør anerkjenne at økologiske 
prosesser og virkninger ikke lar seg presse inn i politisk og administrativt 
bestemte grenser mellom og innen stater. 

- Enhver form for bærekraftig utvikling bør hjelpe til å opprettholde 
grunnleggende økologiske prosesser og bevare genetisk mangfold. 

Det er samstemmighet om at disse krav ikke kan innfris, ikke engang på et 
minimalt nivå, uten omfattende statsinngrep og grunnleggende endringer i 
markedsøkonomiens nasjonalregnskapssystem. Man må imidlertid raskt legge 
til at ikke bare de frie markedskreftene, men også visse typer statsinngrep 
forårsaker miljødegradering og ressursutnyttelse som ikke er bærekraftig. 
Statsinngrep og statlig regulering har alltid vært en del av kapitalistisk 
utvikling og kriseløsning. Men med en gang spørsmålet omkring bærekraft 
dukker opp, blir statens motsetningsfulle roller til forholdene mellom miljø og 
utvikling mye mer åpenbare. Disse motsetningene skapes av tre forskjellige 
typer statsinngrep: 

1. Tiltak som sikter mot å stimulere private investeringer og akkumulasjon; 
inkludert offentlige investeringer i infrastruktur og spesielle tiltak som 
begunstiger bestemte økonomiske aktiviteter. 

2. Sosiale velferdstiltak som sikter mot å etablere kompromisser mellom 
klasser og i andre sosiale konflikter. 

3. Tiltak som innfører restriksjoner på visse økonomiske aktiviteter, samt 
vedtak om miljølover, foretatt som respons på miljøbevegelsenes krav. 

Når det gjelder den første typen tiltak, kan staten aktivt hjelpe og avlaste 
kapitalistene i deres ødeleggelse av miljøet. Når det gjelder den andre typen 
søker staten å legitimere den sosiale orden og sikre kontinuitet ved å legge 
forholdene til rette for en smidigere reproduksjon av arbeidskraften og 
vedlikehold av sosial harmoni.17 Den tredje rollen, som begrenser vekst og 

akkumulasjon, står i motsetning til den første og i forhold til den andre er den 
både motsatt og komplementær. Håndhevelse av miljøstandarder skaper, i det 
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minste kortsiktig, nye barrierer for akkumulasjon.18 Det kan også begrense 
sysselsettings- og inntektsveksten og kan tvinge konsumentene til å betale mer 

skatt, noe som kan påvirke det rådende forbruksnivået. 
Status quo orienterte perspektiver på bærekraftig utvikling anbefaler 

forskjellige politiske redskaper for å takle de motsetningsfulle rollene som 
staten spiller. Det er fullt mulig å forestille seg at de nevnte motsetningene på 

lang sikt vil skjerpes og til slutt skape en alvorlig krise som ikke kan mestres 
gjennom trinnvis ingeniørkunst. De som har mer radikale syn på bærekraftig 
utvikling, kan knytte sitt håp om mer grunnleggende endringer nettopp til de 
politiske mulighetene som en slik krise kan åpne. 

Teoretisk sett burde en planøkonomi i stor grad være i stand til å innfri 
betingelsene for bærekraftig utvikling. Men erfaringene fra østblokklandene 
tilsier noe annet. Planøkonomiene har åpenbart sin del av ansvaret for 
miljøproblemene. Dette faktum har sammenheng med at den sosialistiske 
utviklingsplanleggingen historisk sett har ignorert miljøproblemer og 
miljøhensyn i like stor grad som de kapitalistiske økonomiene. Planleggingen 

i østblokklandene har i stor grad bygget på premisser hentet fra den 
kapitalistiske industrialiseringens historiske erfaringer. Sosialistenes begreper 

om vekst- og .akkumulasjonsprosessen og om forholdet mellom de økonomi
ske sektorene tok kapitalismen som sin referanseramme. Man antok at i det 
øyeblikk den private eiendomsretten og markedskreftene var erstattet av 
statsdrift, kollektiv eiendom og sentral planlegging, kunne kapitalismens 
produktivkrefter overtas til beste for samfunnet. Neglisjeringen av miljØdimen
sjonen var en av mange konsekvenser av denne mekanistiske oppfatningen. 

Kritikken av etablerte vekstbegreper og mål på vekst 

Debatten om bærekraftig utvikling har stimulert framveksten av en ny 
samstemmighet om at det både er nødvendig og fruktbart å nydefinere 
vekstbegrepet i brede kvalitative termer med referanse nettopp til den type 
overveielser om bærekraft som er diskutert ovenfor. Dette markerer et brudd 
med 60- og 70-tallets nullvekstideologi. Det markerer også en fase der man 
forsøker å etablere synteser mellom debattene om miljø og vekst Betydningen 
av denne samstemmigheten - som er mest eksplisitt formulert i Brundtland
kommisjonens rapport- for utviklingslandene er helt åpenbar. Men spørsmålet 
om kvalitative og kvantitative vurderinger av vekst har gitt opphav til en 
rekke begrepsmessige problemer. 

For det første er den nye samstemmigheten basert på kritikken av de 
eksisterende vekstbegreper og mål på vekst Et økende antall tradisjonelle 

økonomer aksepterer nå svakhetene ved BNP-begrepet og hele det nasjonal
regnskapssystemet som er grunnlaget for kvantifiseringen av det.19 Dette er 
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en respons på den politisk-økonomiske og økologiske kritikken som har påvist 
hvor inadekvate BNP-baserte synspunkter på økonomisk endring, utvikling og 
ressursbruk er. Innsikten om at BNP per capita ikke sier noe om fordeling er 
slett ikke ny.w Det er nå vel kjent at siden BNP bare registrerer transaksjo
ner i markedet, griper det ikke husholdningenes produksjon og heller ikke 
transksjonene i den uformelle sektoren i byene og på landeL Ingen av de 
sistnevnte formidles over mwkedet, men de utgjør en viktig andel av 
nasjonaløkonomien i et utviklingsland. 21 

BNP-begrepet er enda mer ubrukelig som økonomisk kategori når man tar 
hensyn til de økologiske implikasjonene av økonomiske aktiviteter. Siden det 
er basert på markedsverdien av goder og tjenester, reflekterer ikke BNP 
negative kortsiktige og langsiktige konsekvenser av at naturressurser 
uttØmmes. Eksempelvis kan nasjonalregnskapet registrere den positive 
pengeverdien av den tropisk regnskog som er hogget fullstendig ned, uten i 
det hele tatt å være i stand til å regne inn de Ødeleggende effekter avskogin
gen har for miljØet og for andre produksjonsaktiviteter, og ei heller det faktum 
at landets lager av ressurser, inkludert dets genetiske mangfold, er redusert. 
Det som således er en kostnad fra et sosial-økologisk synspunkt regnes inn på 
plussiden i det nasjonalregnskapssystem man i dag anvender. Et ytterligere 
problem er at systemet mangler enhver distinksjon mellom fornybare og 
uttØmmelige ressurser, mellom omstØtelige og uomstØtelige økologiske 
virkninger, og biologisk bærekraftig kontra ikke bærekraftig tempo i 
utvinningen av fornybare ressurser. «I øyeblikket regner vi med at nåtidig 
forbruk basert på geologisk og økologisk avkapitalisering ikke er forskjellig 
fra nåtidig konsum basert på fornybar produksjon».22 Med et slikt system for 
å måle økonomiske forhold, noterer Henderson, «har vi ingen ide om hvorvidt 
vi utvikler oss framover eller bakover, eller hvor mye av BNP som egentlig 
er sosiale kostnader og hvor mye av det som er slik brukbar produksjon som 
vi ønsker». 23 

Vekst målt i termer av BNP-vekst er et «strømnings»-begrep som 
fullstendig ignorerer den biofysiske dynamikken i den naturlige ressursbe
holdningen som tilveiebringer mye av det som konstituerer denne «StrØmnin
gen». Åpenbart er det i et slikt begrep om vekst et skille mellom BNP som 
en strømningskategori og ressursgrunnlaget som en «beholdnings»-kategori. 
Med referanse til de tradisjonelle BNP- og vekstbegrepenes manglende evne 
til å skille mellom «goder» og «onder», har kritikerne påpekt nØdvendigheten 
av mer omfattende regnskaps-matriser som behandler naturressurser som en 
beholdning eller som «Økologisk kapital» som må styres på bærekraftig vis. 24 

Forskjellige retninger innenfor energetikken har også kritisert tradisjonelle 
vekst- og utviklingsbegrepene. Deres utgangspunkt har vært de termodynam
iske lovene. 25 Disse kritikerne påberoper seg ofte den andre termodynamiske 
lov, bedre kjent som entropiloven. Økologien som sådan gjennomgikk et 
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paradigmeskift etter oppdagelsen av de termcxlynamiske lovene, og energi
strømmer ble de nøkkelprosessene man studerte i økosystemene.26 Økologer 
legger vekt på vekselviikningen, såvel som på distinksjonen mellom energi og 
materielle strømmer, og på det faktum at energi ikke som andre materialer 
kan resirlc:uleres. Energistrømmene er ensrettede. E.P. Odum påpeker at 
«energiens enveisstrøm og sirkulasjonen av materialer er de to store prinsipper 

eller «lover» i generell økologi, siden disse prinsippene kan anvendes likt på 
alle miljøer og alle organismer, mennesket inkludert».Z7 

Georgescu-Roegen, økonomen som er best kjent for sitt arbeid om 
Entropi/oven og den økonomiske prosessen, kaller termcxlynamikkens andre 
lov for «den mest økonomiske av alle fysiske lover».1.11 Han hevder at den 
økonomiske prosessen innebærer uomstØtelige forvandlinger av lav entropi 
over i høy entropi, og slik forvandling i industrisamfunnet foregår i et 
oppjaget tempo som truer det begrensede lager av lav entropi i naturen. 
Termcxlynamiske tilnærminger innen økonomien har ført til utvikling av en 
energiteori for verdi, en teori som hevder at energienheter, snarere enn 
pengeenheter eller arbeidstid, burde være verdimålestokk. 29 

Entropiorienterte synspunkter på vekst og utvikling gir to konklusjoner 
som er relevante her. En er at det er en stadig økende kløft mellom «naturens 
økonomi» og det moderne, varebaserte samfunnet. Dette gjør at hele forslaget 
om en energiverditeori blir meget upraktisk. Den andre er erkjennelsen av at 
det er nødvendig å finne opp «finere siler som kan sikte lav entropi slik at 
andelen som uvegerlig går tapt kan bli så liten som mulig».30 Dette kan 
anses som en termcxlynamisk formulering av bærekraftig utvikling. 

Likegyldig hva dens vitenskapelige eller praktiske fortrinn og ulemper er, 
i siste instans er all denne kritikken rettet mot det politisk-økonomiske 

systemet og det rådende system for tilegnelse av naturen og produksjon av 
goder og tjenester. Idet naturen skrittvis forvandeles til produksjonsfaktorer 
som eksisterer i vareform, kan mange andre naturlige funksjoner av vital 
betydning for menneskenes liv bli underminert. Disse funksjonene -
eksempelvis de sentrale økologiske prosessene - kan ikke markedsføres, 
hvilket skiller dem fra de individuelle biter av naturen som kan kjøpes og 

selges. Motsetningen mellom mikrorasjonaliteten som preger ressursutnyttelse 
for private formål - for profitt eller overlevelse - og samfunnets kollektive 

makrorasjonalitet, er aller mest iøyenfallende her. Denne motsetningen - ofte 
betegnet som et avvik mellom private og sosiale kostnader - ligger til grunn 

for de forskjellige miljøkampanjene og miljøpolitiske utspillene i de utviklede 
markedsøkonomiene. Miljøøkonomer tar for seg «ekstemaliteter>>, som er 

manifestasjoner av denne motsetningen, og de er meget opptatt av problemet 
om å internalisere virkningene av dem i en nytte/kostnads-kalkyle. Økososia
listiske kritikere ville understreke at en slik fundamental motsigelse, samt 
kapitalismens generelle sårbarhet overfor kriser, ikke kan løses uten nye 
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fonner for sosialistisk planlegging, mens økoanarkistene ville gå inn for 
lokalsamfunnsbasert selvstyre. 31 

Vekstens kvalitet må endres 

Spørsmålet om vekstens endrede kvalitet er ikke synonymt med spørsmålet 
om å endre regnskapssystemet. Det er ikke noe enkelt lærestykke i verdi
setting og skyggepriser, men et grunnleggende prosjekt som innebærer 
dannelse av alternative strukturer som både kan ersatte, begrense og regulere 
markedsmekanismen på lang sikt med det siktemål å sikre menneskenes fulle 
demokratiske kontroll over den økonomiske prosessen. Et slikt prosjekt må 
uvegerlig stimulere til utviklingen av nye eiendomsrettigheter, samt systemer 
for tilegnelse av naturen og produksjon av goder og tjenester. I alle disse 
tilfellene må man hele tiden ha som mål å eliminere motsetningen mellom 
mikro- og makrorasjonalitet for ressursbruk. I lys av det framvoksende 
samtykke om miljø og utvikling, vil en endring av vekstens kvalitet gjøre den 
til en organisk integrert del av en bredere utviklingsprosess. Med andre ord 
er det et strukturproblem som hører til en stØrre problemstiling om bærekraftig 
utvikling som sosial endring. Dette synspunktet krever en nyorganisering av 
utviklingsprioriteringene og dannelse av et velegnet sett av institusjonelle 
mekanismer som kan innfri fire uavhengige sett av funksjoner. 

1. Veksten og akkumulasjonsprosessen må stimuleres og ledes utfra 
økologisk bærekraftige utviklingslinjer innen forbruk av energi og materie. 

2. Indre strukturer må dannes for å minimere økonomiens sårbarhet for 
kriser og tilbakeslag. 

3. Strukturer må utvikles nedenfra for å innfri utviklingsmålsetninger når det 
gjelder deltakelse, fordeling og egalitære jordbruksforhold. 

4. Naturen må forvaltes slik at dens forskjellige roller for opprettholdelsen 
av menneskenes samfunn blir ivaretatt. 

De institusjonelle mekanismene som sådæl må ses som endogene variable som 
reagerer på de endrende behov som disse fire sett av funksjoner har i en 
dynamisk lokal, nasjonal og internasjonal kontekst. En annen viktig variabel 
er teknologi. Bærekraftig utvikling krever en politisk-økonomisk kontekst som 
begunstiger kontinuerlig institusjonell og teknologisk nyvinning i planlagte 
fonner. 

Oversatt av Lars Mjøset 
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Noter 

1) Noen hoveddokumenter er: Cmmcil on Environmental Quality and U.S. 
Department of State, The Global 2000 Report to the President, 3 vols., Washing
ton D.C. 1980; International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources, World Conservation Strategy; Living Resowce Conservation for 
Sustainable Development, IUCN-UNEP-WWF, Gland 1980; P. Jacobs & D.A. 
Munro, red., Conservation With Equity - Strategies for Sustainahle Developmenl, 
IUCN 1987; Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, Vdr Felles Framtid, 
Oslo 1987. 

2) En ledende representant for denne retningen er den norske filosofen Ame Næss. 

3) Grunnleggende økologiske prosesser inkluderer regenerering og konservering av 
jord, resirkulering av næringsstoffer og rensing av vann. Disse prosessene er 
grunnleggende for matproduksjon, helse og andre aspekter ved den menneskelige 
eksistens. Jfr. International Union for Conservation of Nature and Natural 
Resources, World Conserilation Strategy: Living Resowce Conservation for 
Sustainable Depelopment. - Slike prosesser preger ethvert økosystem. og de aller 
fleste økosystemer drives i siste instans av solenergi. Man kan imidlertid skille 
mellom to typer økosystemer: Den ene typen kalles naturlig tilgjengelige systemer 
for livsunderstøttelse. Disse er selvregulerende systemer, så som åpent hav, store 
innsjøer, naturlige skoger, sletteland og elvemunninger. Den andre typen er 
økosystemer understøttet av menneskelig aktivitet: her produseres mat og fibre 
gjennom tilførsel av energi fra ytre kilder som menneskelig arbeid og/eller 
drivstoff. Eugene P. Odum: Ecology. The Link Between the Natura/ and the Social 
Sciences, London 1975. 

4) Denne definisjonen av naturens roller kan av økofundamentalister bli kritisert for 
å være antroposentrisk og instrumentalistisk. Jeg tar gjeme en slik debatt, men 
ønsker å \Dlderstreke at jeg ikke er tilhenger av det teknofundamentalistiske syn 
at naturen kan utnyttes ubegrenset, som et overflødighetshorn. 

5) Karl Polanyi har vist hvordan den varekarakter deler av naturen (f.eks. jord) fir 
nlr den opptrer i den spesielle rollen som produksjonsfaktor, er helt fiktiv. Dette 
«var muligens vire forgjengeres aller merkeligste prosjekt ( ... ). Påstanden om at 
jord kan gjøres til vare er like utopisk som påstanden om at arbeid kan gjøres til 
vare. Jordas økonomiske funksjon er bare en av dens mange vitale funksjoner. 
Den sikrer stabilitet i menneskenes liv, den er området for menneskets bosetting, 
den er en betingelse for vår fysiske sikkerhet, den er landskapet og årstidene. At 
mennesket kunne leve uten jord er omtrent like sannsynlig som at det kunne leve 
opp om det ble født uten hender og føner. Men like fullt var adskillelsen av 
mennesket fra jorda, og organiseringen av samfunnet på en slik måte at 
eiendomsmarkedets krav ble oppfylt, avgjørende ledd i det utopiske begrepet om 
markedsøkonomien.» (Karl Polanyi, The Great Transformation, (1944), Boston 
1957, s. 178.) Pl et annet punkt i sin drøfting av forholdet mellom markedet og 
naturen sier Polanyi: «Det økonomiske argumentet kunne lett utvides slik at det 
også innebefattet de betingelsene for sikkerhet og trygghet som kan knyttes til 
jorda og naturressursenes integritet - så som befolkningens vitalitet og utholden
het, rikelig tilførsel av mat, omfanget og kvaliteten på forsvarsmidlene, sågar et 
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lands klima kan rammes av avskoging, av jorderosjon og sandstormer - alle disse 
betingelsene beror egentlig på faktoren «land» (eller jord), selv om ingen av dem 
reagerer i forhold til markedets mekanisme for tilbud og etterspørsel.» (Polanyi, 
The Grem Transformalion, s. 184.) Shivas bemerkning om moderne skogsdrift er 
også oppplysende: «Skogkrisen var en resultat av reduksjonistisk skogsdrift som 
anså skogen som en tømmergruve, ikke som et sentralt ledd i skog og vann
konservering. Adskillelsen av skogens livsgivende og livsopprettholdende 
funksjoner fra dens forretningsmessige verdi har således ført til ødeleggelse av de 
grunnleggende økologiske prosessene som skoger og trær bidrar til.» (Vandana 
Shiva, Til Livets opphold, Kvinner, økologi og lllVikling, Oslo 1989, s. 89.) 

6) James O'Connor: «Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction», 
Capitalism Nature Socialism, A Journal of Socialist Ecology, No. 1, Fall 1988. 

7) Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (WCED), Vdr Felles Framtid, s. 42. 

8) De siste tre avsnittene i denne artikkelen berører noen av motsigelsene i status 
quo perspektivet. For en grundigere kritikk av denne retningen, se N. Shanmuga
ratnam: «Sustainable development and social justice - challenges and responses», 
som publiseres i rapporten fra årskonferansen til Norsk forening for utviklings
forskning (mai 1991). 

9) Andre Gorz: Ecology as Politics, Boston 1980. 

10) Jfr. den redaksjonelle programerklæringen i Capitalism, Natwe, Socialism, No. 1, 
Fall 1988. 

11) Se Koula Mellos: Perspectives on Ecology. A Critical Essay, London 1988, som 
gir en detaljert teoretisk oversikt pA dette punktet 

12) Murray Bookchin: Toward an &ological Society, Boston 1980, s. 69. 

13) Mellos: Perspectives on Ecology. A Critical Essay. 

14) J. Martinez Alier: Ecological EconomU:s. Energy, Environment and Society, 
Oxford 1990. (Narodnilceme var populistiske intellektuelle i forrige århundres 
Russland. De søkte å bygge en ny og rettferdig samfunnsorden på tradisjonene i 
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Carolyn Merchant 

ØKOFEMINISME OG FEMINISTISK TEORI* 

Betegnelsen økofeminisme ble laget av den franske forfatteren Fran~oise 
d'Eaubonne i 1974 for å betegne kvinners potensiale til å frambringe en 
økologisk revolusjon med formål å sikre menneskets overlevelse på vår 
klode.1 En slik økologisk revolusjon ville skape nye relasjoner mellom 
kvinner og menn, og mellom mennesker og naturen. Liberal, radikal og 
sosialistisk feminisme har alle vært opptatt av å forbedre forholdet mellom 
mennesket og naturen, og hver retning har bidratt til et økofeministisk 
perspektiv på forskjellige måter.2 Liberal feminisme er i samsvar med 
målsettingen til det reformistiske miljøvernet, som vil endre menneskets rela
sjoner til naturen ved å innføre nye lover og reguleringer. Radikal økofemi
nisme analyserer miljøproblemene ut fra sin kritikk av patriarkatet og tilbyr 
alternativer som kan frigjøre både kvinner og naturen. Sosialistisk økofemi
nisme baserer sin analyse på det kapitalistiske patriarkatet og ønsker gjennom 
en sosialistisk revolusjon å totalt omstrukturere dominansen over kvinner og 
natur, som er en følge av markedsøkonomiens bruk av begge som ressurser. 
Mens radikal feminisme har gått mer i dybden av kvinne/natur forbindelsen, 
tror jeg at den sosialistiske feminismen har potensiale for en mer gjennomgå
ende kritikk av maktforhold 

Liberal feminisme preger feminismens historie fra den spede begynnelse 
i det 17. århundre og fram til 1960-årene. Bevegelsens røtter er liberalisme, 
den politiske teorien som bygger på den vitenskaplige analysen at naturen 
består av atomer beveget av ytre krefter og en teori om menneskets natur, der 
mennesker betraktes som individuelle rasjonelle aktØrer (agenter), som 
maksimerer sine egne interesser, og kapitalismen som den beste økonomiske 
struktur for menneskelig framgang. Historisk har de liberale feminister hevdet 
at kvinner ikke skiller seg fra menn som rasjonelle aktØrer, og at utelukking 
fra utdannelse og økonomiske muligheter har forhindret kvinnene fra å rea
lisere sitt eget kreative potensiale i alle aspekter av livet3 

Liberale feminister (som liberalismen generelt), mener at miljøproblemer 
skyldes den alt for hurtige utnyttingen av naturressurser og mangelen på 
reguleringer mot forurensning. Bedre vitenskaplig miljøvern og lover betraktes 
som passende tiltak for å løse ressursproblemene. Hvis kvinner og menn gis 
like utdanningsmuligheter for å bli forskere, naturressursforvaltere, komite
medlemmer, advokater og lovgivere, kan begge bidra til forbedringen av 
miljøet, bevaring av naturresser og arbeidet for å høyne menneskers 
livskvalitet Kvinner kan således transformere den sosiale stigmatiseringen av 
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sitt kjønn og delta sammen med menn i det kulturelle prosjekt som miljøvern 

er. 
Radikal feminisme utviklet seg på slutten av 1%0-tallet og i begynnelsen 

av 1970-Arene i den andre bølgen av feminisme. Den radikale formen for 
økofeminisme er et svar på oppfatningen at kvinner og naturen har blitt 
forbundet med hverandre og nedvurdert innenfor vestlig kultur, og at begge 
kan bli hevet i anseelse og frigjort gjennom direkte politisk handling. I 
forhistorisk tid avsatte en gryende patriarkalsk kultur morsgudinnene og 

, erstattet dem med mannlige guder som de kvinnelige gudeskikkelsene ble 
underdanige i forhold til.4 Det syttende århundrets vitenskaplige revolusjon 
degraderte naturen ytterligere ved å erstatte renessansens organiske tenkning 
om en nærende jord med metaforen om en maskin, som kunne kontrolleres 
og repareres fra utsiden. Jorda skulle domineres av teknologi, vitenskap og 
industri som ble utviklet og kontrollert av menn. 

Radikal feminisme hyller istedet forbindelsen mellom kvinner og naturen 
gjennom gjenoppliving av eldgamle ritualer, rettet mot tilbedelse av gudinner, 

månen, dyrene og det kvinnelige reproduktive system. En visjon, der naturen 
er høyt aktet som mor og gudinne, er en kilde til inspirasjon og økt innflytelse 

for mange økofeminister. Spiritualitet blir sett på som en kilde til både 
personlig og sosial forandring. Gudinnedyrkelse og ritualer sentrert rundt 
månen og menstruasjonssyklusen, foredrag, konserter, kunstutstillinger, og 
teater-forestillinger samt direkte politisk handling (så som nettverksdannelse 
ved atomvåpenprotester) gir alle eksempler på at natur og kvinner igjen 
betraktes som mektige krefter. Radikal økofeministisk filosofi omfatter 
intuisjon, omsorgsetikk og nettverkslignende relasjoner mellom menneske og 

natur. 
For radikale feminister er menneskelig natur tuftet på menneskets biologi. 

Mennesket har biologisk kjønn såvel som en sosial kjønnsrolle. 

Kjønn/kjønnsrolle relasjonene gir menn og kvinner forskjellig maktgrunnlag, 
derfor er det personlige politisk. Radikale feminister tar avstand fra den 
utbredte samfunnsoppfablingen at kvinner er begrenset ved å være nærmere 
naturen på grunn av deres evne til å føde barn. Det rådende synet er at 
menstruasjon, svangerskap, amming og omsorg for spebam og småbarn burde 
binde kvinner til hjemmet, innskrenke deres mobilitet og redusere deres 

mulighet til å forbli arbeidsaktive. Radikale feminister hevder at den 
oppfatningen at kvinner er fullstendig rettet mot biologisk reproduksjon, 
degraderer dem med assosiasjonen til en natur som i den vestlige kulturen er 
nedvurdert. Kvinners biologi og natur burde istedet ~li hyllet som kvinnelige 

kraftressurser. 
Snur en den antatte forbindelsen mellom kvinner og biologisk reproduk

sjon på hodet, blir den kilden til kvinners økende innflytelse og økologiske 
aktivisme. Kvinner hevder at teknologi som er utformet av menn overser 
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virkningene av radioaktiv stråling, sprøytemidler, farlig avfall og hushold
ningskjemikalier på kvinners reproduktive organer og på økosystemet De 
hevder at radioaktivitet fra kjernefysisk avfall, atomkraftverk og kjernefysiske 
våpen er en mulig årsak til fødselsmisdannelser, kreft og utslettelsen av livet 
på jorda.5 De avslører at giftavfall som lagres nær skoler og hjem lekker ut 
i grunnen og drikkevannet og medvirker til aborter, fødselsdefekter og 

leukemi. De protesterer mot at kjemikalier sprøytes på avlinger og skogsom
råder, fordi det kan påvirker barn og gravide kvinner som bor i nærheten. 
Kvinner går ofte i spissen for lokale aksjoner mot sprøyting og mot bygging 
av kraftverk, og de organiserer andre til å kreve fjerning av giftstoffer. Når 
slike aksjoner blir knyttet til en miljøetikk, som verdsetter i stedet for å 
nedvurdere natur, har slike aksjoner muligheten både for å vekke kvinners 
bevissthet om deres egen undertrykkelse og for naturens frigjøring fra 
industrialiseringens forurensninger. Et eksempel er de mange kvinnene fra den 
lavere middelklasse som ble politisert gjennom protester mot giftdumpingen 
i Love Canal i New York. De ble samtidig feminister når deres aktivisme 
bredte seg til hjemmesfæren.6 

V ed å legge vekt på de kvinnelige, kroppslige og naturmessige komponen

ter i dualismene mannlig/kvinnelig, sjel/kropp, kultur/natur, så løper radikal 
økofeminisme likevel risikoen å opprettholde de samme hierarkiene som 

bevegelsen nettopp prøver å felle. Kritikere peker på problemet med kvinners 
egen forsterkning av fikseringen med en natur som vestlig kultur nedvur
derer.7 Hvis det kvinnelige i forhold til det mannlige er som natur er for 
kultur, slik antropologen Sherry Ortner hevder', vil kvinners håp om 
frigjøring bli sau tilbake gjennom assosieringen med naturen. Enhver analyse 
som gjør kvinners vesen og kvaliteter spesielle, lenker dem til en biologisk 
skjebne som motarbeider muligheten for frigjøring. En politikk basert på 
kvinners kultur, erfaring og verdier kan bli sett på som reaksjonær. 

Til dags dato har sosialistiske feminister hatt lite å bidra med angående 
problemet med herredømmet over naturen. For dem er kilden til mannlig 

herredømme over kvinner komplekset av sosiale mønstre som kalles det 
kapitalistiske patriarkat, der menn har ansvaret for arbeid tilknyttet markedet 

og kvinner for ameid i hjemmet. Likevel eksisterer muligheten for en 
sosialistisk økofeminisme, som ved å fremme en økologisk, økonomisk og 

sosial revolusjon, samtidig ville frigjøre kvinner, arbeiderklassen og naturen. 
For sosialistisk økofeminisme har miljøproblemene sine røtter i framveks

ten av det kapitalistiske patriarkatet og en ideologi som sier at jorda og 
naturen kan bli utnyttet til fordel for menneskelig fremskritt gjennom 
teknologi. Historisk sett rev kapitalismens framvekst ned grunnlaget for 
naturalhusholdning på landsbygda og småindustri i byene, der produksjonen 
var rettet mot bruksverdier og menn og kvinner var økonomisk likestilte. 
Resultatet var en kapitalistisk økonomi dominert av menn og en hjemmesfære 
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hvor kvinners arbeid var ubetalt og underordnet menns arbeid tilknyttet 
markedet Både kvinner og natur er utnyttet av menn, som ledd i den 
progressive frigjørelsen av mennesket fra naturens begrensninger. Kon
sekvensen er fremmedgjøring av kvinner og menn, fra hverandre såvel som 
fra naturen. 

Sosialistisk feminisme omfatter mye av innsikten fra radikal feminisme, 
men betrakter både naturen og den menneskelige natur som historisk og 
sosialt konstruert Den menneskelige natur blir sett på som produktet av 
historisk foranderlige samspill mellom mennesker og natur, menn og kvinner, 
klasser og raser. Enhver meningsfull analyse må være grunnet på en forståelse 
av makt, ikke bare på det personlige plan men også på det politiske plan. 
Sosialistisk feminisme er i likhet med radikal feminisme kritisk til den 
mekanistiske vitenskapens behandling av naturen som passiv og til dens 
mannsdominerte maktstrukturer. Likeledes beklager den mangelen på 
kjønnsanalyser i historien og også utelatelsen av fremstillinger der kvinners 
reproduksjonsmessige og omsorgsmessige roller blir behandlet Men heller enn 
å grunngi sin analyse ene og alene på bjologisk reproduksjon, innkluderer den 
også sosial reproduksjon. Biologisk reproduksjon inkluderer artenes reproduk
sjon og dagliglivets reproduksjon gjennom mat, klær og husly, sosial 
reproduksjon inkluderer sosialisering og den legale/politiske reproduksjon av 
den sosiale orden.9 

Sosialistiske feminister betrakter den ikke-menneskelige natur som den 
materielle basis for menneskelig liv. Naturen framskaffer mat, klær, husly og 
energi. Materialisme, ikke spiritualisme, er drivkraften til sosial endring. 
Naturen omdannes av menneskelig vitenskap og teknologi til bruk for alle 
menneskers overlevelse. Sosialistisk feminisme betrakter forandring som 
dynamisk, interaktiv og dialektisk heller enn mekanistisk, linær og inkremen
tal. Ikke-menneskelig natur er dynamisk og levende. Som historiske aktØrer, 
påvirker naturen og menneskene hverandre gjennom økologiske forbindelser. 
Sosialistiske feministers miljøteori gir både reproduksjonen og produksjonen 
en sentral plass. En sosialistisk feministisk miljøetikk innebærer å utvikle 
bærekraftige, ikke-dominerende relasjoner med naturen og å gi alle folk en 
høy livskvalitet. 

Politisk deltar sosialistiske feminister i mange av de samme miljøaksjon
ene som de radikale feministene. Målene er imidlertid å lede forandring mot 
en egalitær sosialistisk stat, i tillegg til å resosialisere menn og kvinner til 
ikke-kjønnsdiskrimerende, ikke-rasistiske, ikke-voldelige, anti-imperialistiske 
levemåter. Sosialistisk økofeminisme beskjeftiger seg med miljøspørsmål som 
berører arbeiderklassens kvinner, kvinner i den tredje verden og fargede 
kvinner. Eksempler omfatter stØtte til kvinnenes Chipco- (treomfavnelse) 
bevegelse i India, som beskytter brenselressursene mot tØmmerselskapenes 
interesser, til Green Belt i Kenya som har plantet mer enn to millioner trær 
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på 10 år, og stØtte til kvinner og barn i den amerikanske urbefolkningen som 
utsettes for radioaktivitet fra uran- gruvedrift.10 

De overordnede målene for liberale, radikale og sosialistiske feminister 
varierer, slik at henholdsvis kapitalisme, kvinners kultur og sosialisme utgjør 
de viktigste målene for politisk handling. Allikevel er de kortsiktige målene 
overlappende. Derfor er det tross alt kanskje mer likhet enn forskjeller i 
kvinners felles mål for å gjenoppbygge det naturlige miljøet og livskvaliteten 
for mennesker og alle andre skapninger på jorda. 

Oversatt av Gro Stalle 
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Knut H. Sørensen 

NATURVITENSKAPELIG POLITIKK? 

En kunnskapspolitisk kritikk av norsk miljøbevegelse 

«Natur- og miljøvern synes ikke å ha samme appell som tidligere. Til 
tross for naturvernår og spontanaksjoner, massemediainformasjon og 
internasjonale gigantkonferanser, politiske valgprogram og verneplaner 
- det er som om all innsatsen likevel bare gir begrensede resultater. 
Nå er det som om selve natur- og miljøvernbevegelsen er i ferd med 
å dempes» .1 

Som den intelligente leser har gjettet, er ikke dette sitatet fra 1992 men fra 
1973. Noen vil sikkert mene at Thor Larsens beskrivelse fortsatt har 
gyldighet, men en slik karakteristikk er ikke bare nostalgisk. Den er også 
misvisende. Hva som trenges er en analyse av miljøpolitikken som legger 
større vekt på hvordan miljøspørsmål frambringes, og hvilken rolle miljøbe
vegelsen spiller i denne sammenhengen. Her er det viktig å skjære klar av 
såvel nostalgi som moralisme. Miljøspørsmålene er selvsagt knyttet til 
økonomiske forhold, men vi må også legge stor vekt på politiske og 
ideologiske trekk. De skjærer delvis på tvers av tradisjonelle skillelinjer. 

Det må blant annet erkjennes at arbeiderbevegelsen ikke har hatt noen 
helterolle i miljøsammenheng. Tvert imot har den i et historisk og inter
nasjonalt perspektiv et betydelig «synderegister» når det gjelder naturvern og 
miljø. De tidligere overgangssamfunnene i Øst-Europa og Sovjet er preget av 
miljø-ødeleggelser med et omfang og en alvorlighetsgrad som på vesentlige 
områder overgår det vi kjenner fra Vest-Europa og USA. De moderne 
miljøproblemene er således ikke bare et produkt av kapitalismens utvikling. 
De ser ut til å være skapt av noen fellestrekk ved de anvendte industriali
seringsstrategier, kanskje særlig prioriteringen av økonomisk vekst og økt 
industriproduksjon, i tillegg til oppfatningen av naturen som en uuttømmelig 
ressursleverandør og avfallsmottaker. 

Metaforisk framstår miljøkrisene som det moderne samfunnets «syndefall» 
- beviset på noe grunnleggende sett problematisk ved den moderne måten å 
forholde seg til naturen på. Klarere enn noen annen sosial bevegelse har 
miljøbevegelsen stått fram med profetiske fordømmelser av den høymoderne 
livsstilen og levemåten: «Vend om, mens det ennå er tid!». Budskapet gjør 
sterlc:t, men kortvarig inntrykk, og synden fortsetter. 
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Vardøger 9 (1977) inneholdt en artikkel om den norsk miljøbevegelsen som 
jeg laget sammen med Kjell Gunnar Holm. Her kritiserte vi ulike ideologiske 
retninger innenfor bevegelsen for moralisme og svak samfunnsforståelse. 2 

Miljøbevegelsens mangel på stabilitet og dens hjelpeløshet i forhold til å 
forstå den politiske utviklingen på 1980-tallet viser at denne kritikken traff. 
Artikkelen hadde imidlertid også alvorlige mangler. For eksempel var vi lite 
oppmerksomme på mulighet.ene for framvekst.en av et statlig-kommunalt 
miljøvernapparat og utviklingen av en «grønn kapitalisme». 

Nå er ikke hensikten med denne artikkelen å tygge 15 år gammel grØt. 
Miljøproblemene er blitt enda stØrre og viktigere, og det gjelder å kunne 
handle i forhold til dem. Slik handling forutsetter ikke bare forståelse av 
miljøproblemenes karakter, men framfor alt en analyse av de politiske 
mulighetene for å kunne løse dem. Med dette utgangspunktet mener jeg at det 
fortsatt er viktig å se kritisk på miljøbevegelsens politiske og ideologiske 
rolle. Et slikt kritisk blikk vil avdekke en bevegelse som forstrekker seg fordi 
den forsøker å spille rollen som bred samfunnsomformende kraft, basert på 
en innskrenket naturvitenskaps-preget verdensforståelse og en forholdsvis 
passiv medlemsmasse. Følgelig trenger vi en teoretisk og strategisk reorien
tering, med slØrre vekt på politiske analyser og lokale aksjoner. Dette er -
spissformulert - hovedtesen i denne artikkelen. 

Holdning og handling - en politisk utfordring 

Dagbladet brakte 25.1.92 et stØrre oppslag med overskriften «Politikerne er 
miljøsinker». Utgangspunktet var et gallup-resultat som viste at til sammen 62 
prosent av et representativt utvalg av den norske befoncDing var villige til å 
redusere forbruket. Av disse kunne halvdelen tenke seg å redusere forbruket 
«betraktelig», mens den andre halvdelen ville stabilisere forbruket på dagens 
nivå fordi de så fortsatt vekst som «uforsvarlig». Professor i statsvitenskap 
Ottar Hellevik kommenterte dette samme dag, og hans hovedkonklusjon var: 

«Resultat.ene er oppsiktsvekkende og helt uventede. Folks holdninger 
til miljøspørsmål og fortsatt forbruksvekst er langt mer radikale enn 
det som kommer til uttrykk gjennom politikernes ord og handlinger>>.3 

SVs leder, Erik Solheim, tok noen dager tidligere i samme avis til orde for et 
nulloppgjør ved vårens tariff-forhandlinger. Hans budskap var at det private 
forbruket nå var høyt nok, og at nye ressurser burde overføres til sektorer med 
slØrre behov, slik som miljøvern og offentlige omsorgstjenester. Solheim 
synes på denne måten å ha truffet opinionen «midt i hjertet», men også 
miljøbevegelsen burde føle varmen av Dagbladets gallup. Hvordan kan det så 
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ha seg at med en så overveldende stØtte for stabilisering eller kraftigereduk
sjoner i forbruket at det solheimske SV bare får 13-14 prosent av stemmene? 
Eller at miljøbevegelsen stort sett er ute av stand til å mobilisere stØrre 
befolkningsgrupper? Hvorfor retter Hellvik bare skytset mot «politikerne» som 
«må nærme seg folket», og ikke mot «folket» som kanskje burde ha valgt seg 
andre politikere? 

Både miljøbevegelsen og SV har spilt en viktig rolle for at folk svarer slik 
Dagbladets gallup viser. Et betydelig flertall i det norske folk er sannsynligvis 
urolige for miljØProblemene og villige til å diskutere ønskeligheten av et økt 
forbruk av materielle goder, selv om det er uklart hvor dypt uroen stikker. 
Problemet med å fortolke dette gallup-resultatet er imidlertid at formuleringen 
av spørsmålet er vag og svaret uforpliktende. For det første er det ikke 
klargjort hva en stabilisering av forbruket betyr, enn si hva en «kraftig 
reduksjon» innebærer. For det andre er det ingen som har noen politisk 
oppskrift på et «nullvekst-samfunn», verken hva det er eller hvordan vi 
kommer dit. Gallup-resultatet viser derfor bare en tilslutning til noen meget 
allmenne utsagn. De peker riktignok i miljøvennlig retning, men de har en 
helt ualminnelig fortolkningsmessig fleksibilitet Miljøbevegelsens (og for 
såvidt også SVs) manglende oppslutning er blant annet et resultat at den ikke 
kan gi noen overbevisende og appellerende utlegning av politiske mål og 
politiske strategier for å realisere disse verdiene." 

SVs manglende troverdighet som samfunnsomformende parti er beslektet 
med miljøbevegelsens vanskeligheter med å opptre politisk. Miljøbevegelsens 
problemer har imidlertid en noe annen karakter og gjenspeiler et viktig trekk 
ved sosiale bevegelser: vekten på handling og praktiske resultater, og ambi
valensen overfor ideologiske debatter. Dette fikk vi demonstrert gjennom 
framvisningen for åpen scene i 1991 av noen av de interne motsetningene i 
norsk miljøbevegelse, framfor alt gjennom mediautspill fra Bellonas Frederic 
Hauge. Hauge kritiserte de andre miljøorganisasjonene for moralisme, purita
nisme, ideologisering og autoritære strategier.5 Til gjengjeld ble han beskyldt 
for å være naiv, konservativ, industrivennlig og farlig.6 Invektivbruken var 
således kraftig, og massemedia var tilsvarende sterkt interesserte - en kort 
stund. 

Pragmatisme og puritanisme 

Likheter og motsetninger klargjøres bedre i et «konfrontasjonsintervju« med 
Hauge og Dag Hareide, generalsekretær i Norges Naturvernforbund, i Bellona 
Magasin. I tråd med åtti-åras amerikaniserte forflatning av politikken vinkles 
dette intervjuet som en konkurranse om å være best, et verbalt oppgjør «mann 
mot mann»: «Ja, vi spiller på samme fotballag, og det viktigste er laginnsat-
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sen. Men det betyr ikke at man ikke kan slåss om bestemannspremien».7 Det 
intellektuelle nivået på gutteleken er verken imponerende eller beroligende for 
dem som ser miljøbevegelsen som en viktig politisk bevegelse for framtida. 
Forskjellene mellom Bellona og Norges Naturvernforbund blir nærmest av en 

formell karakter. Hauge beskriver Bellona dels som en aksjonistgruppe, men 
primært som mot-ekspertise: 

«Ja, jeg opplever det å fungere som motekspertise som uhyre viktig, 

å være motekspertise til politikere og byråkrati, en ekspertise som' er 
tilgjengelig for folk flest, et redskap folk kan bruke når de slåss på det 

lokale plan».8 

Hareide forsøker å profilere Naturvernforbundet som mer ideologisk, men han 
og Hauge synes å være enige om at miljøbevegelsen tidligere var altfor 

ideologisk. 

«På syttitallet var miljøbevegelsen så politisk og ideologisk styrt at 
man ikke fikk med folk. ( ... ) vi har slitt for å komme bort fra lilla
skjerf-og-studiesirkel-på-Blindern-stempelet( ... ) nå handler det om å 
vise at vi er for noe, at det er vi som er for et bedre samfunn, et 
samfunn med ren natur der vi tar vare på hverandre, supplerer 

Hareide».9 

Det er likevel viktige forskjeller. Bellona framstår i Hauges beskrivelse som 
pragmatisk og orientert mot småskrittsreformer, som en bevegelse som skal 
«gjøre verden litt bedre hele tida ." jeg synes man skal passe seg for å stille 
mål, særlig politiske målsetninger som er urealistiske».10 Naturvernforbundet 
er også en pragmatisk organisasjon, men de reiser i det minste ideologisk

politiske spørsmål som betydningen av EØS og EF-medlemskap. Dag Hareide 
har dessuten bidratt med en bok, Det gode Norge. På vei mot et medmenne
skelig samfunn? .11 Den er et miljøpolitisk manifest i Erik Dammans ånd. 
Hareide er her særlig opptatt av samfunnets moralske forvitring og erstatnin

gen av sosialt fellesskap med materielt forbruk. 
Hareides bok er trolig et ganske representativt uttrykk for «gode 

miljøverneres» «gode vilje». Den griper fatt i spørsmålet om hva som er det 
gode liv, og kopler sosial og materiell utvikling slik at Hareide kan argumen
tere for at den miljøbelastende forbruksveksten er knyttet til en sosial 
forvitring av det norske samfunnet. Nettogevinsten av «velstandsøkningen» de 
siste femti årene framstår dermed som negativ. Slik argumenterer Hareide 
effektfullt for at et framtidssamfunn som er bygd på mer fellesskap og mindre 
forbruk, vil representere et klart framskritt i «livskvalitet». 
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Hareides strategiske problem er naturligvis hvordan det er mulig å skape 
forandring i Norge i dag. Hvordan kan det bygges en sterkere miljøbevegelse? 
Han ser visse muligheter i de holdningsendringer som gallupmessig kan 
observeres, særlig blant ungdom. 

«Men det er ingen automatikk i en folkebevegelse. Den må alltid 

arbeides fram av folk. Den følger ikke økonomiske lover som i 
markedet eller maktens lover som i staten (sic!).( ... ) Derfor blir ikke 
miljøbevegelsen en folkebevegelse før folk i Norge begynner å 
organisere seg og gjøre noe sammen».12 

Som generalsekretær i NNV har Hareide bidratt til å omsette noe av dette i 

tankegangen omkring «miljøheimevem» og aktivisering av barn og ungdom 
som miljødetektiver. Det er imidlertid uklart hvordan dette kan bidra til annet 
enn en viktig, men likevel nokså begrenset, bevissthetsendring. 

Svakheten ved analysene ligger i samfunnsforståelsen. Hareide har 
riktignok viktige poenger i sine beskrivelser av sosiale forvitringsprosesser, 
men hans analyser av hvordan den norske samfunnet holdes sammen og 
utvikles, er svake. Det skyldes ikke bare en forholdsvis overflatisk analyse av 
den senmoderne kapitalismens økonomiske og politiske logikker, men også 
at han ikke har blikk for dynamikken og tyngden i de institusjonelle ordninger 
som er skapt i Norge i etterkrigstiden. Det er også noen litt underlige 

teknologioptimistiske innslag. Et eksempel på dette er en slengbemerkning om 
solcelle-panel: 

«I løpet av et par tiår blir kanskje solcellepanel økonomisk billige nok 

til å konkurrere med annen energi. Da kan vi produsere energi på 
taket ( ... ) Dette vil bli en revolusjon i maktforholdene. Vi blir ikke 

avhengige av sentraliserte olje- eller kullkraftverk og multinasjonale 
selskaper. Vi blir ikke avhengige av oljeproduserende land (sic!). 
Produksjonen kan foregå desentralisert i hjemmene. Og de nye 
energieksportØrer kan bli land med store ørkenområder».13 

Nå er energitettheten i sollys for liten til at dette lar seg gjennomføre, selv 
teoretisk, men det mest problematiske er at Hareide argumenterer som en 
teknologisk determinist: Dersom en slik desentralisert energiforsyning skulle 
være mulig, ville det i seg selv føre til en revolusjon i maktforholdene. 
Problemene med Hareides forståelse av forholdet mellom teknologi, politikk 

og økonomi kan illustreres enda bedre ved å se på hans kortfattete analyse av 
bilen. 
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Den unyttige bilen? 

Det er i dag bred politisk enighet om at bilbruken er et miljøproblem, både 
i forhold til ressursbruk og forurensninger. Reduksjon i bilkjøring er et mål 
som aksepteres av de fleste politiske partier. For å oppnå dette målet anvendes 
bensinavgifter og bompenger, kombinert med en forsiktig satsing på kollektive 
kommunikasjonsmidler. Hva er det så man forsøker å påvirke? Hareide 
analyserer problemet med bilen på følgende måte: 

«Ved siden av TV'en er det ingen gjenstand som har preget vårt 
dagligliv mer de siste 30 årene - enn bilen. Da bilsalget ble frigitt i 
1960 begrunnet sosialøkonomene det med at det ville øke den 
økonomiske veksten og gi folk anledning til å 'konswnere' natur 
gjennom bilvinduene. To år etter kjøpte Einar Gerhardsen sin første 
bil, en folkevogn. I 1950 var det 7 barn pr. bil i Norge. I 1990 er det 
et halvt barn pr. bil. Det er et meget trist og meget spennende 
tankeeksperiment å forestille seg hvordan norske byer og tettsteder 
kunne sett ut om vi ikke hadde valgt å satse så ensidig på bilen. Bilen 
stjeler jorda i stor stil fra byboere og bønder og er en storforurenser 
av lyd og luft».14 

Hva slags forandring er det egentlig Hareide her omtaler som en slags 
sosialøkonomisk forførelse? Jo, det er en av de mest dramatiske forandringer 
i den fysiske utformingen av norske byer og tettsteder og i folks levemåte 
noensinne. Dette er dramatikk av et omfang som fortjener en mer kjølig og 
inngående oppmerksomhet enn Hareide gir den. 

Bilen er en · gjenstand som ikke kan skilles fra det moderne norske 
samfunnet, slik vi kjenner det Tvert om er dagens samfunn konstruert med 
bilen som et hovedfundament Den er ikke bare et transportmiddel. Bilen er 
en fysisk og sosialt organiserende faktor og et viktig kulturelt element. Den 
er en bærebjelke for urbaniseringa av landsbygda og for en fortsatt spredt 
bosetting, den spiller en nøkkelrolle for organiseringen av hverdagslivet i de 
fleste norske familier, og den er en forutsetning for den fysiske utformingen 
av det norske samfunnet etter 1945.15 

Dette betyr ikke at bilen er blitt en absolutt nødvendighet, men det 
innebærer at strategien for en sterk reduksjon i bilbruken må vurderes nøye. 
Hva blir for eksempel konsekvensene av en sterk økning i avgiftene på 
bilkjøring? Hvordan vil dette virke inn for eksempel på relative boligpriser og 
husholdningsutgifter? En gjennomsnittsnordmann reiser ti ganger så langt i 
dag som i 1945, og gjennomsnittsfamilien bruker omtrent en like stor andel 
av inntekten til transport som til mat og bolig. Er dette faktorer som kan 
endres raskt uten sosiale skadevirkninger, og hvordan skal dette i så fall 
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gjøres? Spørsmålet må blant annet sees på bakgrunn av den krise som allerede 
eksisterer på boligmarkedet og de gjeldskriseproblemer som mange norske 

familier sliter med, og som de ikke kan løse bare ved å flytte. 
Hareides forståelse av bilen i det norske samfunnet leder fram til følgende 

strategiske konstatering: 

«Minsket bilbruk vil åpne for 'den nære' byen. Det er byen hvor alle 
kan gå eller sykle til butikken og andre servicesentra. Det er storbyen 
som består av mange småbyer>>.16 

Beskrivelsen her er i beste fall overfladisk, men hovedproblemet er at Hareide 
har snudd årsakssammenhengen på hodet. Bilen har riktignok muliggjort en 
byplanlegging som sprer ulike funksjoner over forholdsvis store arealer. 
Dermed skapes det byer som gjør det vanskelig å greie seg uten bil, med 

mindre byene omkonstrueres.17 Utgangspunktet for en bærekraftig bilpolitikk 
må derfor være at det er «den nære byen» som skal føre til minsket bilbruk. 
Det handlingsmessige fokus må flyttes fra individuelle avgifter til fysisk og 
sarnfunnsorganisatorisk planlegging. 

Naturvernforbundets ungdomsorganisasjon, Natur og Ungdom (NU), 
formulerer seg nærmere et slikt syn i sin plattform der NU parolemessig går 
inn for at «transportbehovet (skal) reduseres ved at arbeidsplasser og 
servicetilbud plasseres der folk bor».18 Dette er imidlertid også for grovt og 
for lite radikalt En vesentlig reduksjon i bruken av bil i Norge må føre til en 
revolusjon i vår oppfatning om bo-idealer: fra spredte eneboliger til konsen
trert bebyggelse med mye sterkere innslag av leiligheter. Kritikken må reises 
mot by- og regionplanleggingen, mot arkitekt- og planleggingsprofesjonene, 

og ikke ensidig mot bilen. Det må også kastes kritiske blikk på for eksempel 
organiseringen av idrett og andre fritidsaktiviteter som i økende grad er blitt 

basert på biltransport Slalom og utfor, for eksempel, er utenkelige som 
massefritidssyssel uten massebilisme. 

Gjennom mer nøyaktige analyser av for eksempel sammenhengen mellom 
bilbruk, forskjellige typer av aktiviteter og den fysiske utformingen av det 
norske samfunnet er det også mulig å gi en mer jordnær og realistisk innsikt 
i hva det vil si å redusere forbruket av miljøhensyn. Hvilke belastninger vil 
oppstå, og hva kan gjøres for å takle disse? Alle vet at bompenger og avgifter 
på bil og bensin rammer skjevt og usosialt Få synes å ha tenkt gjennom 
mulighetene for at en sterk økning i omkostningene ved bilbruk kan få 
dramatisk effekt på boligpriser og gjeldsproblemene i det norske samfunnet 
Dette er ikke ment som noe forsvar for bilen. Det er en påminnelse om å 
tenke helhetlig også i miljøspørsmål. 

Denne påminnelsen kan virke paradoksal, for miljøpolitikere oppfatter 
gjeme seg selv som de som tenker mer helhetlig enn andre. Poenget er 
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imidlertid at miljøbevegelsen er preget av å se «helhet» gjennom noen litt 
spesielle briller. Karakteren av disse «brillene» lar seg lettest forstå ved å se 
på noen trekk ved utviklingen innenfor den moderne miljøbevegelsen. 

Den moderne miljøbevegelsen: Fra naturvern til miljøpolitikk 

Gjennom hele den moderne epoken er den industrielle utviklingen blitt 
kritisert av grupper som har vært bekymret for naturforstyrrelser og -ødeleg
gelser: utryddelse av dyre- og plantearter, inngrep i «naturens orden», m.v. 
Det organiserte naturvernet er imidlertid ikke mer enn hundre år: I 1892 ble 
The Sierra Club opprettet i USA av Redwood-aktivisten John Muir. Lands
foreningen for Naturfredning i Norge som senere skiftet navn til Norges 
Naturvernforbund, ble startet i 1914. I samme periode vedtok Stortinget 
lovbestemmelser om naturfredning og naturvern.19 

Det tidlige naturvernet var et elitepreget mellomlagsfenomen, i hovedsak 
båret fram av akademikere som ivaretok profesjonelle og fritidsmessige 
interesser. Imidlertid spilte også motstridende næringsinteresser en viktig rolle. 
Den trolig første vitenskapelige forurensningsstudien i Norge - av Drammens
elva i 1911og1912-var motivert av motsetninger mellom treforedlingsindu
strien og oppsitterne som ønsket et fortsatt stort utbytte fra sitt tradisjonelle 
laksefiske.2() Spirene til statlige reguleringer på området er eldre. De bygde 
nettopp på behovet for interessea\'veining. Statsmakten måtte for eksempel 
vurdere behovet for rent vann mot behovet for å bli ~itt avfall på en billig 
måte. 

Den nye miljøbevegelsen som dukket opp i løpet av 1960-årene, hadde et 
annet utspring. Rachel Carsons bok fra 1962 om skadevirkningene ved bruk 
av insektmidlet DDT, Den tause våren, framheves ofte som en slags utløsende 
faktor. Det var imidlertid mange forhold som virket sammen: oppløsning av 
den kalde krigens ideologiske jerngrep, utdanningseksplosjonen og en økende 
mengde kritisk informasjon om miljøspørsmål. Det ble utviklet miljøpolitiske 
og miljøvitenskapelige diskurser i nær kontakt med hverandre, diskurser som 
på forskjellige måter målbar katastrofeaktige perspektiver: Overbefolkning, 
forgiftning av naturen og uttømming av ressurser som ikke var fornybare. Den 
nye miljøbevegelsen er paradoksalt nok et produkt av den samme moderne 
forskningen som har muliggjort de problemene som bevegelsen kritiserer. 

En sammenliknende studie av miljøbevegelsen i Sverige, Danmark og 
Nederland argumenterer for at utviklingen av den nye miljøbevisstheten kan 

deles inn i fire perioder:21 
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l. 1962-1968 som var en slags offentlig utdanningsprosess som langsomt 
formet en miljøbevissthet. Her spilte forskning og forskere en sentral 
rolle. 

2. 1969-1973 der de nye miljøorganisasjonene blir dannet, delvis i skarp 
kontrast til eksisterende naturbevaringsforeninger. 

3. 1974-1980 som representerer det aktivitetsmessige høydepunktet for 
den nye miljøbevegelsen, samtidig som det kan observeres en 
tiltakende spesialisering. 

4. Etter 1980 har det skjedd en økende fragmentering, slik at bevegelsen 
blir en samling av spesialiserte organisasjoner med et til dels pro
blematisk innbyrdes forhold. 

Innenfor denne felles ramme utvikler svensk. dansk og nederlandsk miljø
bevegelse seg i henhold til særtrekk ved de nasjonale politiske kulturene. I 
Nederland ble det opprettet en rekke atskilte miljøorganisasjoner som tidlig 
ble profesjonalisert i form av lønnede medarbeidere. Dette førte etter hvert 
fram til en miljøbevegelse som i hovedsak fungerer som en kilde til spesia
lisert kunnskap og ekspert-råd for det politiske establisment Den svenske 
miljøbevegelsen forble svak gjennom mestedelen av perioden fordi det 
svenske sosialdemokratiet adopterte miljøproblemene og redefinerte dem som 
en oppgave for den svenske velferdsstaten. I Danmark ble derimot miljØbe
vegelsen en grasrot-bevegelse med sterke deltakerdemokratiske og desentra
listiske trekk. Profesjonaliseringen som ble dominerende i både Nederland og 
Sverige, passet ikke inn i dansk politisk kultur. 

Utviklingen i Norge skiller seg fra de tre andre landene både ved et noe 
annerledes faseforløp og en annen politisk utvikling. Den norske miljø
bevegelsen hadde sitt utvilsomme høydepunkt i første halvdel av 70-tallet. 
med vasskraftutbygging og bymiljø som de mest sentrale sakene. For den 
radikale delen av bevegelsen fikk også kampen mot norsk EF-medlemskap en 
spesiell betydning. EF-kampen bidro til å knytte miljøspørsmålene til en 
bredere, særnorsk ideologisk utvikling som var preget av distriktspolitikk og 
tradisjonelle radikale strømninger. Resultatet som ble beskrevet som en slags 
venstre-populisme, gjorde seg også gjeldende i enkelte av de politiske 
partiene, særlig SV og Venstre. Trolig er dette en hovedgrunn til at vi i Norge 
ikke har noe Grønt parti av betydning. 

Seieren ved folkeavstemningen i 1972 skapte både entusiasme og 
optimisme på venstresida, noe som nok også smittet over på miljøbevegelsen. 
På sikt bidro trolig seieren også til et raskere tilbakeslag: De politiske mulig
hetene ble overvurdert, blant annet oppslutningen om alternativer til den 
etablerte norske kapitalisme. Perioden fra omkring 1975 til 1987 var en lang 
nedtur, med en rekke viktige nederlag der Alta-saken var det mest alvor-
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lige.22 Dette innebar samtidig en omdanning av den norske miljøbevegelsen, 
både organisatorisk og ideologisk. 

Økopolitikk - mellom naturvitenskap og samrunnsrorståelse 

Den norske miljøbevegelsen i første halvdel av 1970-årene var organisatorisk 
fragmentert. Målt i medlemstall dominerte NNV og Erik Dammans «Frem-

. tiden i våre hender» (FIVH), men de fungerte begge som relativt uforpliktende 
masseorganisasjoner. På nasjonalt nivå opererte også en del aktivistiske 
aksjonsgrupper med ambisjoner om landsomfattende organisering, knyttet til 
avgrensede saksområder som fiskerigrenseproblematikk, atomkraft, energipoli
tikk, etc. Dessuten fantes det ideologiske «smågrupper>> som Samarbeids
gruppene for natur- og miljøvern (snm) og Populistiske arbeidsgrupper (P AG) 
som bidro til utvikling av miljøvernideologier. På dette området var også Erik 
Damman og FIVH sentrale. Minst like viktige var nok det store antallet lokale 
og regionale aksjonsgrupper som ble dannet i perioden. Disse gruppene var 
ad hoc-pregede og sterkt saksorienterte, ofte definert i forhold til vasskraftut
bygging eller nærmiljøproblemer av typen veibygging, sanering, o.l. 

Denne relativt fragmenterte og spesialiserte aksjonsorienterte bevegelsen 
ble holdt sammen og synliggjort gjennom ideologisk debatt I bøker, 
tidsskrifter og avisartikler ble miljøspørsmål forsøkt konstruert som bærende 
og strukturerende dimensjoner i et samfunnssyn. I denne debatten deltok også 
de etablerte politiske partiene, inklusive en noe mer uryddig venstreside med 

tiltakende marxistisk inspirasjon. 
Den praktiske betydningen av denne debatten skal ikke overdrives. For det 

første var en hoveddel av bidragene situasjonsbeskrivelser av miljøkrisa der 
vekten var lagt på å få fram situasjonens alvor. For det andre hadde mange 
av de teoretiske bidragene form av generelle systemforklaringer på miljø
problemene. Disse ble analysert allment som produkt av den kapitallogiske 
akkumulasjonsdynamikken eller som konsekvens av et politisk valg: satsingen 
på økonomisk vekst framfor utvikling av et likevekts- eller nullvekstsamfunn. 
Verken marxismen eller økofilosofien produserte en innsikt i konkrete norske 
samfunnsforhold som kunne brukes som grunnlag for en effektiv miljøkamp
strategi. Populismen (Ottar Brox, Hartvig Sætra m.fl.) var tettere på den 

norske virkeligheten, men den konsentrerte seg for sterkt om regionale 
spørsmål. Det medførte en problematisk ensidighet i samfunnsforståelsen. 
Sentrale utfordringer som sosialdemokratiets rolle, velferdsstatens utvikling, 
forskningssystemets betydning og teknisk-industrielle omstillingsprosesser ble 
detfor ikke integrert i miljøtenkningen. 

Den ideologiske debatten . i dagens norske miljøbevegelse viser at den 
radikale økopolitikken i hovedsak er forsvunnet. Heller ikke økofilosofien 
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spiller noen vesentlig rolle. Det som dominerer er en slags miljømoralisme (a 
la Erik Damman), i kombinasjon med en aksjonsorientert pragmatisme. Med 
Dag Hareide som generalsekretær preges også Naturvernforbundet i økende 
grad av den samme miljømoralisme som FIVH. Bellona og Greenpeace 
unngår behendig enhver diskusjon med politisk tilsnitt De representerer i så 
måte et brudd med tverrpolitiske idealer som tross alt forutsetter et minimum 
av ideologisk-politisk debatt. Farene med denne pragmatismen er betydelige 
fordi fraværet av ideologisk-politisk debatt lett fører til opportunisme. Både 
Greenpeace og Bellona har hatt sterke tendenser til å prioritere saker mer på 
grunnlag av deres medietekke enn deres miljøpolitiske betydning. Greenpeace 
sitt arbeid med selfangst er et godt eksempel. En annen type problem er 
Bellonas allianse med industribedrifter for å kreve at offentlige myndigheter 
skal betale for opprenskningen etter de samme bedriftenes årelange forurens
ning. 

Et mindre påaktet kjennetegn ved den ideologiske debatten i miljø
bevegelsen på 1970-tallet var den stilltiende aksepten innenfor de fleste 
miljøpolitiske retninger av det moderne vitenskapelige skillet mellom natur og 
samfunn. Dette skillet, som vi kan se utvikle seg i den vitenskapsteoretiske 
debatten mellom Thomas Robbes og Robert Boyle, står i kontrast til 
natursynet i middelalderen. Mens naturen hadde vært intensjonal og talefør, 
ble den gjennom framveksten av det moderne samfunnet rå og umælende.23 

Resultatet ble at den moderne naturvitenskapen fikk det fortolkningsmonopol 
i forhold til naturen som ingen i dag bestrider - heller ikke miljøbevegelsen. 

Det kunnskapsteoretiske skillet mellom natur og samfunn er imidlertid 
ikke konsekvensløst. Tvert imot representerer det et alvorlig problem for alle 
som er opptatt av å forstå natur og samfunn som en helhet På den ene siden 
har vi en senpositivistisk naturvitenskap som eneste kunnskapsleverandør om 
naturen. På den andre siden har vi samfunnet som er fortolkningsvitenskap
enes (samfunnsvitenskap og humaniora) område, men som framfor alt er en 
politisk arena. Derfor har alle rett til l ytre seg om hvordan samfunnet er. Det 
er ikke mulig med vitenskapelig autoritet å forutsi hva som kommer til å skje. 

Dette gir opphav til følgende asymmetri i miljødebatten: Naturvitenskapen 
kan autoritært fastslå hvordan naturen «er» og forutsi den, og det er dermed 
et politisk premiss. Verken samfunnsvitenskapen eller politiske bevegelser kan 
med samme rett si noe om hvordan samfunnet «er» eller vil komme til å bli. 
Slike premisser får dermed en mer uklar rolle, med karakter av synsing. 

Resultatet er at miljøproblemene som grunnleggende sett er natur-samfunn 
problemer, omdannes til «naturproblemer» eller «sosiale problemer>>. «Natur
problemene» kan beskrives og løses av moderne naturvitenskap (og tekno
logi), autoritativt og ubestridelig. Man kan si, som biologen Barry Commoner 
gjorde i «Ringen slutteS», at «naturen har alltid rett».24 Det som menes er 
imidlertid at naturvitenskapen alltid har rett. De «sosiale problemene» vil ofte 
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framstå som uklare og omstridte, og derfor som mindre vesentlige. Dette gir 
naturvitenskapen og teknologien et miljøpolitisk hegemoni som lett fører i en 
teknokratisk retning. 

Motekspertise og teknokrati - et uavklart dilemma 

Når miljøbevegelsen hadde stor framgang i første halvdel av 1970-årene, 
skyldtes det at forholdene for kritiske sosiale bevegelser var gode. Norge 
befant seg ennå i en økonomisk oppgangsperiode med lav arbeidsløshet. I EF
kampen gilde skillelinjene delvis på tvers av partiene, noe som førte til politisk 
turbulens og oppløsning av tradisjonelle lojaliteter. Et sterkt radilcalisert elev
og studentmiljø fungerte som en stor aktivistreserve som kunne mobiliseres 
til både kortsiktig og langsiktig virksomhet. 

Miljøbevegelsens strategiske grep for å utløse dette potensialet var den 
aksjonsorienterte ekspertkritikken. Bevegelsen ble bygd opp på aksjoner med 
lokalt eller regionalt tilsnitt, og i disse aksjonene spilte kritikken av etablert 
ekspertise en hovedrolle. Saksbehandlingen i vassdragssaker ble for eksempel 
angrepet med utgangspunkt i prognosene for kraftbehov, i (unødvendig) 
kraftanvendelse, i mangel på analyse av lokale miljøkonsekvenser og i 

. (svakheter ved) analysene av lokale økonomiske og sosiale ringvirkninger. 
Bellona identifiserer seg i dag om mulig enda sterkere med motekspertise
strategien, og den står sterkt også i de fleste andre miljøorganisasjoner. Her 
finner vi altså en linje fra 1970- til 1990-årene. 

Motekspertisebegrepet bygger på et tvetydig forhold til ekspertise. På den 
ene siden er det en kritikk av tendensene til å skille skarpt mellom fag og 
politikk, mellom sak og vurdering. Dermed er det en påpeking av ekspertisens 
politiske rolle. På den andre siden bygger motekspertisebegrepet på en positiv 
vurdering av spesialkunnskaper, i · hovedsak av naturvitenskapelig og 
teknologisk art. De oppfattes som nødvendige forutsetninger for å løse viktige 
samfunnsproblemer, samtidig som de er ressurser i den (miljø)politiske 
kampen. For en sosial bevegelse som miljøbevegelsen er det derfor nødvendig 
med egen ekspertise av to grunner: for å sikre at ekspertisen har «riktig» 
forståelse av problemene, og for å vinne fram i konflikter med «etablert» 
ekspertise. 

På denne måten inngår motekspertisebegrepet i en lang og spenningsfylt 
intellektuell tradisjon, blant annet innenfor den politiske arbeiderbevegelsen. 
Generelt oppfattes vitenskap og teknologi som noe positivt, som grunnlaget 
for den ønskede samfunnsutviklingen, og som et redskap for vekst og 
velstand. Samtidig er det også en tendens til å knytte kunnskapens troverdig
het til ldassemessig ~isjon eller politisk stillingtaken hos kunnskapsprodu
sentene. Et eksempel er Karl Mannheims skille mellom utopisk og ideologisk 
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kunnskap. Den førsmevnte, som innebærer en forandringsorientert innsikt i 
samfunnsforholdene, frambringes av intellektuelle som er knyttet til de 
grupper i samfunnet som ønsker forandring (for eksempel arbeiderklassen). 
Ideologisk kunnskap frambringes derimot for å legitimere og opprettholde 
status quo, med utgangspunkt i konserverende samfunnsinteresser.25 

Vi vet idag at Mannheims skillelinjer er umulige. Den kunnskap eller 

ekspertise som det er aktuelt å anvende, vil alltid være sammensatt og generelt 
umulig å sortere som «ideologisk» eller «utopisk». Enhver «motekspert» vil 

til enhver tid anvende kunnskap med et «borgerlig» eller «etablert» opphav. 
Ikke minst vil «moteksperten» være fanget av det kunnskapsteoretiske skillet 
mellom natur og samfunn. Slike problemer har imidlertid miljøbevegelsen 
reflektert lite over. 

Det skyldes nok at miljøbevegelsen sterkere enn noen annen sosial 
bevegelse er grunnet på tiltroen til moderne teknologi og naturvitenskap. 
Naturvitenskapelige målinger av forurensninger, økologisk forskning, 
ressursøkonomi, o.l. har hele tiden spilt en avgjørende rolle for miljøbeve
gelsens agitasjon og problemforståelse. Paradokset burde være innlysende. En 
bevegelse som målbærer en sterk kritikk av moderne teknologi og naturviten

skap som natur- og miljø-ødeleggende, er samtidig avhengig av den samme 
vitenskapen for å kunne fremme sine argumenter. Dette vitenskapsproblemet 
som miljøbevegelsen har neglisjert, er det i dag viktig å reise. 

I det moderne samfunnet har vitenskapen fått en særlig privilegert stilling 

som «nøytral» problemløsningsinstitusjon. Stadig flere grupper i samfunnet 
henvender seg til vitenskapen, eller riktigere, til forskningsinstitusjoner for å 
få utredet, analysert og helst løst spesifikke problemer. Det er ikke uten grunn 
at forskning er blitt gjenstand for fordelingspolitiske stridigheter, for det er 
viktig å ha en forskningsmessig basis for politiske og økonomiske framstøt 
I en epoke der politiske ideologier er sterkt diskreditert, er forskning et viktig 

legitimeringsgrunnlag for de som ønsker å forandre samfunnet De såkalte nye 
sosiale bevegelsene handler alle i tråd med dette, enten vi nå snakker om 
miljøbevegelsen, kvinnebevegelsen eller andre. Det samme gjør det statlige 
forvalmingsapparatet, yrkesorganisasjonene, private bedrifter og nærings

organisasjoner. Vitenskapen framstår som en trygg, rasjonell havn i en 

turbulent, postmoderne verden - rasjonalismens ankerfeste i en tilsynelatende 
irrasjonell virkelighet. 

Dette betyr ikke noen blind tillit til forskningen og dens resultater. Også 

vitenskapen møter skepsis fordi den innveves i politiske og økonomiske 
interesser. Men denne skepsisen synes ikke å føre til annet enn ambivalens, 
trolig fordi det for tiden ikke eksisterer noe funksjonsdyktig alternativ. Det 
enkelte forskningsresultat og den enkelte forsker kan bli møtt med stor 
skepsis, men tilliten til det vitenskapelige systemet som helhet er stor. 
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Resultatet er at »mot.eksperten« normalt bare lykkes når han eller hun er en 
bedre ekspert på samme premisser som den etablerte ekspertisen eller i 
utgangspunktet har tilstrekkelig faglig autoritet til å omgjøre et faglig spørsmål 
til et politisk spørsmål. Motekspertisestrategien er derfor en relativt begrenset 

reform-strategi. Dette demonstreres også for eksempel av Bellonas virksomhet, 
på tross av at deres aksjonsformer i noen sammenhenger kan være militante. 
Norges Naturvernforbund er på samme måte sterkt avhengig av sin faglige 
ekspertise som grunnlag for sin lobby-virksomhet og sine lokale aksjoner. 

Et av de åpenbare faremomentene ved dette er at miljøkampen kan 
forvandles til et teknokratisk spill mellom ekspert og mot-ekspert, der vi andre 
reduseres til tilhørere. Dyrkingen av rasjonell kunnskap, tilliten til allehånde 
målinger av tingenes tilstand og den tiltakend~ forakten overfor politikk og 
forhandlinger, er et faresignal. Hva mener for eksempel Dag Hareide når han 
skriver om framtidssamfunnet: 

«Det bærekraftige samfunnet vil stadig gjennomføre kvalitetskontroll 

og naturkvalitet. Hvert år vil dette legges fram sammen med et 
ressursbudsjett. Miljøvernministeren vil ha overtatt den sentrale 
oppgaven til finansministeren som enslags visest,atsminister med 
kontroll over statsbudsjettet».26 

Ser han for seg objektive målinger av «naturens tilstand» som et politisk 
diktat? Ønsker han at miljøvernministeren skal fungere på basis av den samme 
teknokratiske autoritet som finansministrene (les: sosialøkonomiprofesjonen) 
gjorde «i gode gamle dager» under Einar Gerhardsen? Svaret er forhåpentlig
vis nei, men det er dessverre uklart. 

En som skriver tydelig om dette er Hartvig Sætra som i sin siste bok, 
«./amvektssamfunnet - er ikkje noko urtete-selskap», argumenterer for 
teknokratisk samfunnsstyring. Sætras problem er hvordan en skal få 
demokratiske samfunn til å beslutte seg for å gjøre de riktige tingene for å 

oppnå en bærekraftig utvikling når det er så mange lokkende toner som 
trekker i en annen retning. «Den einaste vegen ut av det økologiske uføret 
menneska er i, er at vi overlet kommandoen over ressursbruk og fordeling til 
kompetente overnasjonale organ av økologar med 'voks i øyra'».27 Torstein 
Veblen som var opptatt av økonomisk sløsing, tenkte i liknende baner da han 
i mellomkrigstiden foreslo at ingeniørene skulle overta samfunnsstyringen. 

Problemet med ekspertstyre er først og fremst at det ikke fungerer. 
Årsaken er ikke moralsk, men organisatorisk og styringsmessig. Det er wnulig 
å foreta en rasjonell avveining av forskjellige interesser. Det er også umulig 
med en logisk utledning av et bredt og konkret politisk handlingsprogram fra 
økologisk eller annen vitenskapelig kunnskap. Sætra og andre miljøpolitikere 
som tenker i liknende baner, synes ikke å være tilstrekkelig oppmerksomme 
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på at et økologisk teknokrati faktisk vil kunne forsterke miljøproblemene. Det 
er en stor risiko for at teknokratiet vil skape så dyptgående sosiale for
styrrelser at evnen til å løse miljøspørsmålene vil bli vesentlig redusert 

I siste runde gjenstår så problemet: Når er miljøproblemene løst, slik at 
teknokratiet kan avskaffes? Hvem avgjør dette? En rimelig prognose er at 
miljøproblemene aldri vil være avskaffet, at menneskesamfunnene i all framtid 
vil stå overfor store og vanskelige miljøspørsmål. Øko-teknokratiet ville 
følgelig alltid kunne argumentere for sin fortsatt nødvendighet. Det må derfor 
finnes andre løsninger. 

Føre var, bare i naturen? 

Forskning innebærer, enkelt sagt, deltakelse i kontroverser om hvordan natur 
og samfunn skal forståes, måles, konstrueres, o.l. Først når kontroversene har 
opphørt og det er skapt enighet, har vi fått vitenskapelig kunnskap i ordets 
tradisjonelle betydning som «sann» eller «riktig» beskrivelse.21 

Det kan være nødvendig å handle politisk i situasjoner der kunnskaps
grunnlaget vitenskapelig sett er kontroversielt. Miljøpolitikken inneholder en 
rekke viktige eksempler på dette, slik som virkningene av sur nedbør, 
drivhuseffekten og nedbrytingen av ozon-laget - for å nevne noen av de mest 
vidtrekkende og dramatiske områdene. Problemet er hvordan ikke-eksperter 
skal manøvrere i et slikt terreng, særlig dersom vi står overfor en situasjon 
som både er politisk og vitenskapelig omstridt. 

En logisk strategi i slike spørsmål er det som kallesføre var - å handle 
som om det verst tenkelige utfall er det mest sannsynlige. Det innebærer en 
meget sterkt tilbakeholdenhet overfor naturinngrep, stØtte til de forskere som 
har de mest pessimistiske analysene av miljøutviklingen eller til de som er 
mest kritiske til risikoen ved teknologiske prosjekter. 

Et aktuelt eksempel er konfliktene omkring den såkalte drivhuseffekten. 
Dette er et tilfelle der forskning opererer innenfor et usedvanlig interesseladet 
område, der økonomiske, politiske og miljømessige hensyn spiller en viktig 
rolle. Miljøbevegelsen valgte tidlig side i denne konflikten, for det synspunkt 
at drivhuseffekten er en meget truende konsekvens av et stadig stigende 
forbruk av fossile brensler med tilhørende utslipp av karbondioksid og andre 
«drivhusgasser» i atmosfæren. Begrunnelsen for dette er i utgangspunktet 
fornuftig nok. Det gjelder nettopp om å være «føre var». Derfor er det 
nødvendig å velge den kunnskapen som gir det mest pessimistiske bildet Hvis 
vi handler ut fra den, er vi i hvertfall rimelig sikre på å handle i tide. Eller er 
vi det? Hvordan skal vi forstå føre var-prinsippet? 

Vanligvis behandler miljøbevegelsen miljøproblemer innenfor en 
naturvitenskapsaktig tenkemåte som skiller skarpt mellom natur og samfunn, 
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og som presenterer miljøproblemene i første rekke som natur-problemer. 
Menneskelig handling, for eksempel i form av utslipp av klimagasser, har 
skadelige effekter på naturen. Med andre ord er det en grunnleggende 
asymmetri mellom samfunnet, som blir en drsak, og naturen, som blir en 
virkning. Den naturvitenskapelige forståelsen av virkningene får i for stor grad 
legge premissene for hva som skal gjøres. Det betyr ikke at forholdene i 
samfunnet neglisjeres. Deler av miljøbevegelsen er for eksempel opptatt av 
fordelingsvirkninger av miljøpolitiske tiltak, og mange legger stor vekt på at 
levekårene i utviklingslandene må forandres. Likevel får naturen som regel en 
hegemonisk posisjon som målestokk for miljøpolitiske framskritt. 

Kapitalismens logikk snur delvis dette på hodet Her blir samfunnet (les: 
akkumulasjonstvang og hierarkisering) både et premiss for hvordan naturen 
skal utnyttes og en virkning av hvordan den blir utnyttet. Samfunnets rikdom 
hviler på naturgitte forhold, men husholderingen av de naturgitte forholdene 
er underlagt kravene fra den internasjonale konkurransekampen og oppretthol
delsen av det moderne masseforbruket Her er det sosiale forhold (vekst i 
brutto nasjonalprodukt, profittrate, o.l.) som er hegemoniske målestokker for 
framskritt. 

I en vennligsinnet fortolkning er Verdenskommisjonens drøfting omkring 
«bærekraftig utvikling» et slags forsøk på å bygge bro mellom to de 
asymmetriske tenkemåtene. Vi kan kritisere den for å være ullen og for å 
være preget av vekst-optimisme, men diskursen rundt «bærekraftig utvikling» 
er et lite skritt i retning av å omdefinere miljø- og befolkningsproblemer til 
et kompleks av natur-samfunn relasjoner som må håndteres helhetlig. 

Det er i denne retningen vi bør fortsette. Det betyr at miljøbevegelsen i 
sterkere grad må interessere seg for kulturelle og politiske forutsetninger for 
å vinne oppslutning om gjennomføringen av miljøtiltak. Blant annet er det 
nødvendig å kvitte seg med forestillingene om at kriseforståelse og elendighet 
er det beste grunnlag for politisk mobilisering. Den europeiske venstresida har 
i løpet av de siste 15 åra smertelig fått lære at økonomisk krise og arbeidsløs
het ikke gir økt oppslutning om sosialistiske programmer, snarere tvert imot 
Riktignok - og med betydelig historisk ironi - kan vi fortolke omveltningene 
i Øst-Europa som et produkt av «system-krise». Men vi ser samtidig at den 
turbulente situasjonen skaper betydelig politisk ustabilitet og problemer for 
gjennomføringen av forbedringstiltak. Det som miljøbevegelsen trenger, er i 
stedet positive politiske læreprosesser: Resultatrik handling skaper mer 
resultatrik handling. 

På en måte har organisasjoner som Greenpeace og Bellona forstått dette. 
De velger aksjonsmål der de har rimelig sjanse for suksess og vinner på det 
Disse aksjonsmålene er ikke definert på naturvitenskapelige premisser, men 
ut fra mediemessige og taktiske vurderinger. Problemet med disse organisa
sjonene er deres elitekarakter, slik at den politiske læringen blir altfor 
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begrenset. Her er miljøheimevem og miljødetektiv-virksomheten til NNV mfl. 
mer lovende, men den står i fare for å banalisere kriteriene for suksess. 
Dermed blir den politiske læringen mindre betydningsfull. 

Problemene med miljøbevegelsens lydhørhet overfor den naturvitenskape
lige defineringen av miljøproblemene dreier seg om faren for pessimisme, 
handlingslammelse og aksept av teknokratiske løsningsforslag. I tillegg er det 
en mangel på opptatthet av å vurdere de politisk-strategiske konsekvensene av 
miljøtiltak. Miljøpolitikken har lett for å bli altfor vitenskapeliggjort og 
prinsipiell. Det har vært viktigere å handle riktig enn å handle slik at en sikrer 
positiv politisk læring og langsiktig oppslubling. Her står miljøbevegelsen 
overfor de samme dilemmaene som den sosialistiske bevegelsen: forholdet 
mellom reform og revolusjon, mellom opportunisme og strategi. 

Dag Hareide reiser i sin bok Det gode Norge problemet om den sosiale 
forvitringen av det norske samfunnet, om tendensene til oppløsning av 
solidaritet og gjensidighet. På en måte er dette en gammel diagnose av 
problemene i moderne samfunn, deres tendens mot anomi. Forvitring er 
imidlertid en alvorlig utfordring både for miljøbevegelsen og andre sosiale 
bevegelser fordi det vanskeliggjør målrettet politisk handling. Det er med 
andre ord nødvendig å utvikle politiske strategier som ikke bidrar til økt 
forvitring, helst til en reduksjon. 

Føre var-tankegangen kan derfor ikke stå som et enerådende premiss for 
håndteringen av miljømessige kontroverser. Den må suppleres med grundig 
politisk refleksjon omkring hva føre var-tiltak vil bety for den langsiktige 
oppbyggingen av miljøpolitisk handlingsevne. I tillegg må de naturviten
skapelige beskrivelsene vurderes kritisk. Miljøpolitikken må ha et dobbelt mål. 
Den skal løse miljøproblemer og styrke det politiske grunnlaget for framtidig 
løsning av miljøproblemer. Den må også ha et dobbelt fundament, kritisk 
innsikt i såvel natur som samfunn. 

Miljøbevegelsens oppgave: Aksjon eller revolusjon? 

Hva skal miljøbevegelsen være - en miljøaksjonsbevegelse eller en samfunns
omformende bevegelse? Problemstillingen kan virke søkt, i den forstand at det 
ene på sett og vis forutsetter det andre. Likevel er det et viktig spørsmål som 
reiser sentrale problemer i politisk teori, ikke minst om forholdet mellom 
partier og sosiale bevegelser. 

Innenfor dagens miljøbevegelse finnes det to klare tyngdepunkt i forhold 
til den nevnte problemstillingen. Vi har små, elitepregede organisasjoner som 
Bellona og Greenpeace der aksjoner og aksjonsslØtte ubetinget er hovedsaken. 
Både Bellona og Greenpeace kjører en sterkt ((saksorientert» linje der 
samf~yn og generelle politiske standpunkter tones ned så langt som 
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mulig. Bellona har i sin pragmatisme faktisk gått så langt som å samarbeide 
mer vennligsinnet med industriledere enn med offentlige myndigheter. Det 
virker som om Statens forurensningstilsyn (SFI) har fått en rolle som «taktisk 
hovedfiende», noe som er logisk dersom Bellona skal profilere seg som 
«kompetansesenter». I så fall er jo SFf deres viktigste konkurrent. Et ironisk 
poeng er at SFfs arkiver i virkeligheten utgjør Bellonas viktigste kilde. 

Som det andre ytterpunktet har vi de såkalte grønne partiene. De 
representerer et forsøk på å la miljøspørsmål danne grunnlag for generell 
politisk virksomhet i ulike parlamentariske fora. Miljøproblemene gis på 
denne måten forrang framfor andre problemer, men samtidig er det mange 

politiske spørsmål med perifer miljømessig betydning som det likevel må tas 

stilling til. Det krever et bredere politisk-ideologisk program, selv om de 
grønne partiene har vært flinke til å omgå slike utfordringer. 

Partiet De Grønne i Norge er uten vesentlig betydning. Det gjelder såvel 
oppslutningen som dets politiske standpunkter. En av grunnene til dette er 
selvsagt at både SV og Venstre i lang tid har valgt en «grønn» profilering, 
slik at nisjen er opptatt Dessuten er miljøspørsmål i betydelig grad blitt sugd 
opp også av de andre partiene. Ikke minst Arbeiderpartiet har skaffet seg en 
miljøprofil, og det er ikke så lett å dunke Gro Harlem Brundtland i slike 
spørsmål som det var med Trygve Bratteli og hans generasjon av moderni
seringspolitikere. Partiene har rett og slett tåkelagt miljødebatten i den 
forstand at den framstår som mer preget av gradsforskjeller enn av prinsipp
forskjeller. Når Erik Solheim, Torbjørn Berntsen, Anne Inger Lahnstein eller 
Kjell Magne Bondevik diskuterer miljøspørsmål, er det i en os av velvilje. 

Verken NNV, FIVH, Natur og Ungdom eller Bellona er i stand til å få denne 
debatten til å se ut som om den dreier seg om annet enn ulikt syn på tempoet 

i handlingsplanene. 
Nå ville det også være dumt å benekte at det faktisk skjer en del på 

miljøområdet, både i tilknytning til det politiske systemet og i tilknytning til 
den kapitalistiske markedsøkonomien. Vi kan etter hvert snakke om et 
miljøvernapparat av merkbar tyngde, et apparat som i hvertfall har lokal og 
nasjonal betydning. Selv om dette apparatet ikke er spesielt radikalt i 
miljøpolitisk forstand, 29 vil det langsomt, men sikkert - i tråd med byråkratiets 
egenlogikk - iverksette stadig nye tiltak som kan legitimere apparatets 

eksistens og vekst Også en god del kapitalister har oppdaget at miljøspørsmål 
representerer nye profittmuligheter. Renseteknologi har et voksende marked, 
og «miljøvennlighet» er i ferd med å bli et viktig reklamepoeng. Selv 
bilindustrien er i ferd med å forsøke å produsere «grønne biler», mens 
oljeselskaper tilbyr «bevaring» av regnskog som medgift ved kjØP av bensin. 

Marxister har hatt en tendens til kapitallogisk å fastslå at kapitalismen 

aldri ville kunne løse miljøproblemene. Det er mange gode grunner til å 
argumentere slik, men ikke desto mindre er denne problemforståelsen for 
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mekanisk. Slik jeg ser det, er det to hovedsvakheter ved det «tradisjonelle» 
resonnementet Det første er neglisjeringen av statens rolle, både nasjonalt og 

internasjonalt, i tilknytning til å opprettholde mulighetene for den kapitalis
tiske konkurransen. «Reproduksjonen av de allmenne produksjonsforholdene» 
som det heter i kapitallogikken, står helt klart på den politiske dagsorden i alle 

industrialiserte land. Selvfølgelig er det ikke gitt at statsmakten greier denne 
oppgaven, men det er problematisk a priori å påstå at dette ikke vil være 
mulig. 

Den andre hovedsvakheten ligger i den implisitte antakelsen om at 
økonomisk vekst i form av akkumulasjon av kapital nødvendigvis må skje i 
form av vekst i den materielle produksjonen. En generell fordyring av 
industriprodukter som følge av mer miljøvennlig produksjon behøver ikke føre 

til systemsammenbrudd. En kan også tenke seg en omlegging til en større 
grad av tjenesteytingsøkonomi. 

Disse korte bemerkningene er ikke ment som noen stØtte til teoriene om 
såkalt grønn kapitalisme. Selv om kapitalismen historisk sett har vist seg 
meget tilpasningsdyktig, er ikke miljøproblemene helt enkle å håndtere 
gjennom markedsøkonomiske grep. «Grønn produksjon» har ikke ubetingede 
konkurransefortrinn. I tillegg er merkelappen «grønn» ingen garanti for 
miljøvennlighet Det er følgelig viktig å framheve politikkens betydning -
hvilke miljøpolitiske krav som blir stilt og med hvilken oppslutning, vil ha en 
avgjørende betydning for utviklingen i årene som kommer. Om kapitalismen 

overlever, er slik sett et empirisk spørsmål. Forøvrig er det - som allerede 
nevnt - all grunn til å kvitte seg med forestillingene om at miljøproblemene 
noen sinne vil bli løst Miljøkampen vil fortsette på ubestemt tid. 

Miljøbevegelsens aksjoner vil derfor være av stor betydning, både på 

grunn av deres politiske effekt og som politiske læreprosesser. Det er uklart 
om bevegelsen selv vil kunne organisere disse læreprosessene, utover en 

umiddelbar, taktisk erfaringsoppsamling. Organiseringen av politiske lærepro
sesser må uansett også være en oppgave for en bredere politisk offentlighet 

(troen på «Partiets» evne til dette er vel sterkt svekket hos de fleste). 
Miljøbevegelsen har - i hvertfall i dag - sterke begrensninger på bredden i sitt 
samfunnspolitiske engasjement. Disse begrensningene ligger i bevegelsens 

tverrpolitiske karakter, for bredere engasjement gir smalere oppslutning. De 
ligger også - som jeg har forsøkt å vise i denne artikkelen - i forsøket på å 
lage en naturvitenskapsbasert politikk uten tilstrekkelig vitenskapskritikk. 
Resultatet er klare teknokratiske tendenser, i retning av rasjonalisme og . 
autoritær påberopning av «sann kunnskap». 

Innebærer dette en avvisning av for eksempel Worldwatch Institutes 
analyser av at verden står overfor meget alvorlige og truende miljøproblemer? 

Selvsagt ikke. Saken dreier seg om hvilken politikk som skal føres på basis 
av disse analysene, og det er ikke logisk avledbarL 
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Veien videre i miljøkampen går ikke i første rekke gjennom mer analyse og 
ideologisk skolering i miljøbevegelsen, selv om begge deler er nødvendig. 
Miljøbevegelsen bør ikke ta mål av seg til å bli et parti, selv om det er mye 
misvekst i partifloraen vår. I stedet bør den videreutvikle aksjonsorienteringen 
for å presse i gjennom bedre miljøtiltak i lokale, regionale og nasjonale saker, 
og for å vise at det er muJig å handle. 

Samtidig bør miljøbevegelsen skape stØrre avstand til naturvitenskap og 
teknologi, framfor alt for å unngå en teknokratisering, men også for å svekke 
tendensene til moraliserende pessimisme. Dersom miljøkampen blir redusert 
til forhandlinger mellom eksperter og mot-eksperter, slik vi ser tendenser til 
i dag, blir den også av mindre betydning. 
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DET GRØNNE I DE RØDE PARTIENE 

Intervju ved Anders Ekeland og Inger Spangen 

Den grønne bølgen ved inngangen til 1990-tallet har fått 
næringslivet til å ta fram koster og spann for å grønnmale 
fasadene. Langs hele det politiske fargespekteret har det også 
vært malere ute og tilføyd grønnskjær. Her setter vi søkelys på 
de røde partienes ferske grønnmaling. Dette gjør vil gjennom 
intervju med SVs grønne malermester Paul Chaffey og hans 
kollega i RV, Pål Steigan. 

Vardøger: Dere har skrevet hver sin bok om sosialistisk strategi i forhold til 
miljøproblemene.* Bøkene deres kommer minst ti år etter at miljøbevegelsen 
tok opp diskusjonen om de globale miljøproblemene. Er dere ikke lovlig sent 
ute? Hva nytt har dere å tilføre debatten? 

Steigan: Jeg må bare innrømme at en del innsiktsfulle folk i miljøbevegelsen 

har skjønt rekkevidden av miljøproblemene lenge før meg. Det som kanskje 
har vært problemet med miljøbevegelsen er at den, til tross for at den er 
anti-kapitalistisk og systemoverskridende, nøler med å henge bjelle på katten. 
Den sier ikke klart fra at løsningen av miljøproblemene forutsetter at profitten 
avskaffes som drivkraft i økonomien. Miljøbevegelsen på åttitallet var veldig 
konsentrert om bra aksjoner som å finne nedgravde gifttØnner og setter 
søkelys på enkeltproblemer. Det store problemet er at selv med den mest 
rasjonelle miljøteknologi, vil kapitalismen være et utbyttende system. 
Venstresida kan kanskje .bidra med å trekke det poenget inn i debatten. 

Her og nå kontra visjoner 

Chaffey: Vi har vært sent ute noen og enhver, selv om det har vært folk på 
venstresida som har arbeidet seriøst med miljøproblemene lenge. Poenget med 
min bok var å peke på at det er mulig å gjøre noe her og nå. Vi kan ikke 
vente til kapitalismen er avskaffet. Også innenfor kapitalismen går det an å 
løse en del problemer ved annen teknologi og ved hjelp av offentlige 

* Paul Chaffey: Grønn framtid? Sosialistisk Opplysningsforbund, Oslo 1989; PAI 
Steigan: Veiskille. Fintu!s det noen vei ut av miljøkrisa? Forlaget Oktober A.S., 
Oslo 1990. 
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budsjetter. Det blir passiviserende å sette et likhetstegn mellom det å løse 
miljøproblemene og det å avskaffe kapitalismen. Arbeidet med å løse 
miljøproblemene må foregå uavhengig av hvor stor oppslutning venstresida 
til enhver tid har. 

Steigan: Det du sier slår begge veier. På den ene sida er det nødvendig å få 
folle ut av passiviteten, slik at miljøkatastrofen ikke blir et sjøloppfyllende 
profeti. På den andre sida er de fleste realiserbare handlingsalternativer utsatt 
for å bli overtatt av «grønne» kapitalister. Det er vel og bra med realistiske 
handlingsalternativer, men uten en visjon stopper arbeidet opp. I dag er folle 
i arbeiderbevegelsen veldig frustrerte fordi visjonene er i ferd med å bli borte. 
Vi må derfor balansere mellom å snakke om realiserbare handlingsalternativer 
og å snakke om ideene. 

Kamp om ressurser viktigst 

Vardøger: Hva blir de viktigste miljøkonfliktene i tida framover? 

Chajfey: Jeg tror det er ressursproblemene som vil skape de store politiske 
konfliktene i tida framover, for eksempel kampen om vannet i Midt-Østen. De 
tradisjonelle industrielle miljøproblemene oppleves ikke som så alvorlige 
lenger, delvis fordi de industrialiserte land har funnet tekniske løsninger på 
problemet og delvis fordi disse problemene flytter seg til ny-industrialiserte 
land. Jeg kan ikke se at den helt store politiske mobiliseringen vil komme 
rundt klimaspørsmålet, selv om det blir mer og mer akutt. 

Steigan: Jeg tror Chaffey er på rett spor når det gjelder naturressursene. Vi 
har nettopp sett en krig om strategisk råvare nummer en, oljen. President 
George Bush må ha tatt en dose sannhetsserum da han uttalte at Gulf-krigen 
handler om «vår levemåte, basert på høyt forbruk av billig olje». Kampen om 
naturressursene og kampen om retten til et høyt energiforbruk blir en ny 
dimensjon av imperialismen, og det er et viktig punkt for en sosialistisk 
politikk. 

Størst strid i energipolitikken 

Vardøger: Hvor kommer den viktigste striden til å stå om miljøet her i 
Norge? 
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Chajfey: Jeg tror at energipolitikken blir sentral. Det er en del dilemmaer 
knyttet til at Norge er en stor produsent av energi. Tiltak overfor kraftkrev
ende og forurensende industri vil lett komme i konflikt med ønsket om å 
opprettholde sysselsetting og bosetting. Det er i en slik situasjon fristende å 
gi etter for sysselsettingsargumentene fordi vi har så mye energi. Kampen nå 
kommer også til å stå om Barentshavet, utbygging av Snøhvit-feltet Det blir 
strid om bygging av gasskraftverk og hvor gassen skal brukes. Faren er at 
enda mer av gassen blir brukt innenlands, at energiprisene blir presset ned og 
at forbruket skyter i været. Det er totalt uansvarlig i forhold til både nasjonale 
og globale mål for C02-utslippene. Oppgaven for venstresida blir å sette vår 
sløsing med energi og våre C02-utslipp inn i en global sammenheng. Vi må 
oppmuntre til solidaritet med andre, og det er alltid vanskelig. 

Steigan: For internasjonal storkapital, blant annet i England, Frankrike og 
Tyskland, vil det bli et topprioritert mål å sikre seg energiressursene innenfor 
sitt område. Det vil legge et press i retning av omlegging av norsk energi
politikk. Jeg tror derfor at vi raskt vil se en omdefinering av norske miljømål. 
Vi har allerede sett at politikerne har gått fra nasjonale til internasjonale 

miljømål. I Norge kan vi si at vi teknisk sett har et lite utslipp av C02• Hvis 
vi bruker elektrisk kraft nasjonalt, kan vi slippe unna hele avgiften. Ser vi 
globalt på dette, så profilerer vi på andres utslipp av C02 fordi vi selger olje. 
C02-avgifter burde derfor legges på oljeprodusentene. 

Om bilen som er i veien 

Vardøger: Burde ikke venstresida nå, stilt overfor en truende klimakatastrofe, 
for eksempel reise et så upopulært krav som «ti kroner for hver liter bensin»? 

Chajfey: Det er et dårlig krav isolert sett. I store deler av Norge vil folk kjøre 
like mye bil selv om bensinen koster 10 kroner literen, og de vil bare bli 
fattigere. Derfor vil et slikt forslag ha en dårlig fordelingseffekt 

Steigan: Her er jeg enig med Chaffey. RV sa akkurat det samme i forbindelse 
med bomringen i Oslo. Den var ikke ment som et miljøpolitisk tiltak, men et 
tiltak for å finansiere enda flere veier. Problemet er at folk er tvunget til å 
kjøre lange veier for blant annet å få ungene sine i barnehagen og frakte 
gamle og sjuke. Men egentlig er ti kroner alt for lavt Enkelte miljøpolitikere 

har anslått femti kroner som en riktig pris. 

Vardøger: Det virker på meg som dere ikke kommer noe lenger ennå peke 
på følgende dilemma: På den ene sida må flertallet kjøre mindre bil, på den 
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andre sida må partiene ha oppslubling i valg av de selvsamme bilistene. Men 
en del av en konkret sosialistisk miljøpolitikk må jo nettopp være å peke på 
hvordan dette dilemma skal overvinnes? 

Chajfey: Jeg tror nok at vi kan si noe om det Drivhuseffekten er etter hvert 
godt kjent, og denned vil en del tiltak for å redusere bilismen ha gjennomslag. 
I SV ønsker vi bilfrie soner og fysiske barrierer i byene som minsker 
bilismen, men som ikke gjør folk fattigere. 

Steigan: Avgiftssystemet må legges om slik at bruken koster, og det må være 
en lavpris-politikk på kollektivtrafikken. Det som i sin tid førte til økt bruk 
av kollektiv-transporten, var at månedskortet virkelig var et fordelaktig tilbud. 
Så økte Oslo sporveier prisen på månedskortet. Da ble prisen så høy at 
Oslo-folk kunne få fradrag på skatten. Men da økte staten grensen på 
skattefradrag og skattla bruk av kollektivtransport Det er blitt mer og mer 
ugunstig å kjøre kollektivt, og da er det ikke rart at folk kjører bil. 

Nei til oljeboring og ja til oljepenger 

Vardøger: I miljøpolitikken stØter vi borti et annet klassisk problem. På den 
ene sida vil venstresida redusere oljeproduksjonen drastisk, men på den andre 
sida vil den samme venstresida stadig bruke oljepengene til diverse gode 
fonnål. I RV's program heter det at norsk oljeproduksjon skal reduseres med 
75 prosent før år 2000, men samtidig skal vi bruke de store statlige valutares
ervene som er et resultat av olje-eksporten. Hvordan løser venstresida et slikt 
dilemma? 

Chajfey: For SV er ikke dette et dilemma på samme måte som for RV. I våre 
budsjettforslag fordeler vi fra den ene sektoren til den andre og fra privat til 
offentlig forbruk. Vi har ikke noen oljepenger å bruke på alle mulige ting. 
Når det gjelder målet for oljeproduksjonen har vi ønsket lavere produksjon 
hele tiden, men det har likevel blitt bygd ut flere felt Inntektene fra disse 
feltene har også gått inn i våre regnestykker. Det er kanskje litt feigt å ikke 
ta utgangspunkt i vårt opprinnelige produksjonstak, men det tror jeg ikke er 
realistisk politikk. 

Steigan: Du har rett i at RVs politikk har vært selvmotsigende fordi vi har 
ønsket begrensning av boring i nord, samtidig som vi har hatt økonomiske 
krav som har gått ut på å disponere de pengene som er i kassa. Jeg har tatt 
til orde for at vi i RV reviderer og ajourfører vår politikk slik at den blir 
gjennomført rød-grønn. Samtidig vil jeg kritisere SV for at partiet i for stor 
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grad har akseptert rammene og ikke har synliggjort at det går en stor 
verdistrøm utenfor de offentlige budsjettene. Jeg mener at norslc oljeindustri 
har vært med på å finansiere USAs gigantiske underskudd. Norge har 
produsert et overskudd som, via internasjonale banker, har blitt pøst inn i 
USA. Selv om det ikke var fornuftig å pumpe ut olje så fort, hadde det vært 
bedre å bruke pengene til teater, skoler og biblioteker istedenfor til å styrke 
internasjonal finanskapital. 

Arbeiderklas.wns rolle 

Vardøger: I sosialistisk teori har arbeiderklassen vært tillagt en strategisk rolle 
ut fra sin stilling i produksjonen og ut fra kampen om merverdien. Er vi 
kommet til et punkt der vi må innse at kampen om merverdien bare er et 
underordnet aspekt av kampen for å berge livsmiljøet, og at arbeiderklassen 
følgelig ikke lenger har noen sentral rolle i sosialistisk strategi? 

Steigan: Det har vært et gammelt problem at fagbevegelsen har hatt et helt 
ukritisk syn på miljøproblemene. Både for Stalin og Arbeiderpartiet har 

sosialisme betydd høye skorsteiner og svart røyk. LO sentralt har ikke klart 
å fornye seg, men jeg ser i dag en tendens til oppvåkning på grunnplanet i 
fagbevegelsen. Den døde Sørfjorden har for eksempel blitt et arbeiderklasse
spørsmål i Odda der samorganisasjonen har klart å tvinge kapitalen til ganske 
vidtrekkende reformer. Hvis arbeiderklassen setter andre spørsmål på 
dagsordenen enn kortere dager og lengre brød, så er den i stand til å fornye 
seg politisk og organisatorisk og vil tilføre miljøbevegelsen en kraft og tyngde 
som den ikke har i dag. Problemet er at oppvåkningen på grunnplanet skjer 
veldig langsomt 

Chaffey: Jeg tror vi begynner i gal ende hvis vi først starter med en 
klasseanalyse der vi først finner fram til hvilken gruppe som er strategisk 
viktig og så sier at det er den som må løse miljøproblemene. Både miljøbev
egelsen og fagbevegelsen må ta skylda for at kommunikasjonen til tider har 
vært svært dårlig. Vi har til og med sett eksempler på slåsskamper mellom 
miljøaktivister og arbeidere ved bedriften Titania i Jøssingfjord. Det er viktig 
at vi innrømmer at det er konflikter mellom miljøbevegelsen og fagbevegelsen 
som fører til strid innad i partiene på venstresida Slike konflikter må vi takle 
når de oppstår. I SV er det noen ganger det ene hensynet som vinner, noen 
ganger det andre. 

Steigan: Chaffey har nok rett i at jeg er litt dogmatisk når det gjelder 
arbeiderklassens rolle. Jeg oppfatter meg fortsatt som marxist i den forstand 
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at jeg ser arbeiderklassen som en helt avgjørende klasse i kampen mot 
kapitalismen. Karl Marx sier at kapitalen må utplyndre de to eneste kildene 
til verdi, arbeidet og naturen. Men spørsmålet om utbytting av naturen har 
ikke blitt utviklet videre i marxismen. Jeg tror at arbeiderklassen som en 
tenkende, samfunnsbevisst klasse vil være i stand til åta til seg de oppsum
meringene som «miljø-intelligentsiaen» har gjort. Arbeiderklassen vil være i 
stand til å innse alvoret og begynne å opptre som politisk klasse. Ikke fordi 
den står i en særstilling i produksjonen, men fordi arbeiderne går ut over det 
å være arbeidere og spør seg hvordan de skal sikre en levelig framtid for sine 
barn. 

Vardøger: Men er det ikke et paradoks å satse mest på dem som ut fra sin 
samfunnsmessige stilling har minst interesse av åta miljøproblemene alvorlig? 

Steigan: Jeg venter ikke egentlig at arbeiderne skal være de første til å innse 
miljøproblemene. Men når de ser problemene og er villige til å gjøre noe med 
dem, så er det en voldsom trussel mot kapitalen. 

Faglig politikk viktigere enn miljø 

Vardøger: Både i SV og AKP har faglig utvalg større tyngde i partiet enn 
partienes miljøutvalg. Faglig utvalg driver med tariffoppgjør og kamp mot 
nedleggelse av arbeidsplasser, nesten uansett hvor miljøfiendtlige de er. Er 
ikke dette tegn på at miljøpolitikken har problemer med å slå rot i de 
sosialistiske partiene? 

Chaffey: Da er vi tilbake til spørsmålet om hva som er arbeiderklassen i dag. 
I SV har faglig utvalg fått et mye siørre innslag av offentlig ansatte som ofte 
går inn for mer radikale miljøløsninger enn ansatte i de tradisjonelle 
industrimiljøene. Det er riktig at industriarbeiderne er en viktig gruppe hvis 
de lander på det riktige standpunktet, men vi kan ikke basere miljøpolitikken 
på de gruppene som kanskje vil oppdage disse problemene sist 

Steigan: For det første er det også slik i AKP at faglig utvalg har siørre 
politisk tyngde enn miljøutvalget, og at den faglige politikken er lite grønn; 
Men når det er sagt, mener jeg at SV undervurderer industriarbeiderne. På 
min gamle arbeidsplass, ASEA Per Kure, som er knyttet til energiproduksjon 
og transformatorproduksjon, har klubben samarbeidet med Naturvernforbundet 
om å få bedriften til å bidra til å senke energiforbruket i Norge. Det er ikke 
slik at går du i kjeledress, så skjønner du bare tariffoppgjøret. Tvertimot tror 
jeg at hvis vi er villige til å høre på arbeiderne og snakke deres språk, så kan 
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vi i disse gruppene få oppleve en vending til fornuftige framtidsrettede 
miljøstandpunkter. Det ligger et stort potensiale for en radikalt ny miljøpoli
tikk i arbeiderklassen, ikke minst hos kvinnene. 

Faglig politikk med miljøvinkling 

Vardøger: Hvordan kan en faglig politikk med miljøvinkling se ut? 

Chajfey: Paroler er det vanskelig å komme med, men det er klart at 
fagbevegelsen må stille krav til samferdselspolitikk, bomiljø og barnehager. 
LO må dra staten inn i forhandlingene. Det spiller liten rolle om en får en 
liten lønnsøkning hvis alt blir borte i økte utgifter til transport, boliglån osv. 

Steigan: Et godt eksempel på en faglig politikk med miljøvinkling er 
PULS-prosjektet som er et samarbeid mellom ti fagforeninger i Groruddalen. 
Det opprinnelige prosjektet var å forandre Alnaelva fra en kloakk til en elv. 
Prosjektet har ført med seg en rekke diskusjoner om samferdselspolitikk, 
merverdi, sosialisme kontra kapitalisme - bare fordi en skulle redde Alnaelva 
Det er viktig at arbeiderbevegelsen ser utover dagen i dag og stiller overskrid
ende krav hvis vi skal få sosialisme. Det er ikke gitt at sosialismen kommer, 
det kan hende at kapitalismen klarer å kjøre oss til helvete. 
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Anders Ekeland 

ØKONOMENE OG KLIMAKATASTROFEN 

INNLEDNING 

Det norske «establishment>> arbeider med miljøproblemene som aldri før. Med 
Gro Harlem Brundtland som internasjonal frontfigur utredes og forskes det i 
et tempo som en sjelden ser maken til i Norge. Det er drivhuseffekten som 
står i sentrum. Vi har fått et eget senter for klimapolitikk på Blindern. Det er 
opprettet en interdepartemental klimagruppe med et eget fast sekretariat 
Denne gruppen har levert denne gruppen sin rapport med den uunngåelige 
tittelen «Drivhuseffekten, virkninger og tiltak». Det er en imponerende liste 
over forskningsinstitusjoner som har levert bakgrunnsmateriale til rapporten 
fra Klimagruppen (KG). 

Med en slik rapport - som åpenbart kommer til å danne grunnlaget for 
offentlig politikk i årene framover - dukker de gamle problemstillingene om 
forholdet mellom vitenskap og politikk opp på nytt Kan forskeren bare utrede 
en gitt problemstilling, eller har forskeren selv et ansvar for å sette de rette 
problemene på dagsordenen? Er forskeren forpliktet til å framstille sine 
resultater slik at de kan danne utgangspunkt for lekfolks politiske valg? Hvilke 
interesser tjener forskeren? 

I denne artikkelen skal jeg ta for meg økonomenes rolle i dette utrednings
arbeidet 1 Hvis en leser det sentrale kapitlet i KGs rapport «Virkemidler for 
å redusere utslippene av klimagasser» så er det helt klart at det er økonomene 
som har lagt premissene og utarbeidet Iøsningene,2 eller rettere sagt Løsnin
gen. Løsningen er Markedet. Det er en besnærende enkel løsning. Ubyråkrat
isk og effektivt styrer markedets usynlige hånd oss vekk fra klimakatastrofen. 
Ikke nok med det, markedet klarer dette uten revolusjoner, verken i eiendoms
forhold, livstil eller levestandard Markedet - i motsetning til direkte statlige 
inngrep- løser problemene med minst mulig omstillingskostnader - markedet 
er «kostnadseffektivt». Alt dette, bare vi lar markedskreftene virke som de 
skal - skal vi tro økonomene. Men bør vi gjøre det? I denne artikkelen skal 
jeg forsøke å gå kritisk gjennom økonomenes forslag til løsning. Jeg vil se 
nærmere på forutsetningene for de elegante resultatene. Videre vil jeg ta for 
meg erfaringene med markedsbaserte løsninger i USA og se på de forslagene 
økonomene kommer med til «effektive internasjonale avtaler». 
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ØKONOMENES PROBLEMFORSTÅELSE 

Kritikk av nyklassisk økonomisk teori er ikke ny. Men når det gjelder 
arbeidsløshet, inflasjon, bankkriser og børskrakk så er nyklassisk teori på 
mange måter på hjemmebane, dvs. på markedet. Det dreier seg om observer
bare priser og håndfaste penger - enten de nå er hvite, svarte eller blodige. 

Miljøet derimot er nettopp det motsatte av dette. Ren luft, godt arbeidsmiljø, 
Jotunheimens skjønnhet og truede dyrearter blir ikke omsatt på noe marked. 

De har ikke noen pris. Dermed har de til nå ikke blitt tatt med i økonomenes 
kalkulasjoner. Det har verken arbeidsmiljøet eller naturen hatt godt av - det 

har vært åpenbart for alle - selv for nyklassikeme. Feilen ligger - ifølge 
økonomene - ikke i nyklassisk teori, men i at ingen eier naturen, den er et 
«kollektivt gode». Løsningen på dette problemet er derfor enkel: det må 
etableres eiendomsrettigheter som kan omsettes i et marked eller belastes med 
avgifter. Da vil marlcedskreftene igjen føre oss til den beste av alle verdener. 

Klimagruppens hovedkonklusjon er at markedet kan brukes til å løse et 
av vår tids største miljøproblemer - drivhuseffekten. Denne konklusjonen 
bygger på de utredninger som våre nyklassiske økonomer har gitt dem. Det 
dreier seg hovedsakelig om den omfattende utredningen «Internasjonale 
avtaler om reduserte utslipp av karbondioksid» fra Senter for anvendt 

forskning, SAF. Rapporten er ført i pennen av Rolf Golombek.3 Denne 
rapporten og de artiklene den bygger på, illustrer godt hva nyklassiskeme har 
å komme med når det gjelder drivhuseffekten. 

Modellen 

Grunnideen er enkel. To land, A og B, slipper ut mange tonn C02 hver. I 
land A koster det 100 kroner å begrense utslippene av C02 med ett tonn. Det 
neste koster 150, 200, 250 osv. osv. I land B koster det første tonnet 200, 250 
for det neste osv. For å unngå klimakatastrofe må en til sammen redusere 
utslippene med fire tonn. Hvis en påbØd at begge skulle redusere utslippene 

like mye, dvs. med to tonn hver ville det koste 100+150+200+250 = 700 kr. 
Dette kan vi kalle for «likhets-løsningen». Det er opplagt at det for verden sett 

under ett er billigst å redusere med tre tonn i land A, og ett tonn i B. Dette 
ville koste verden 100+150+200+200 = 650 kroner. I begge tilfeller unngår 
vi klimakatastrofen, men i det siste tilfellet har en «tjent» 50 kr i forhold til 
«likhetsløsningen». En kan altså i det siste tilfellet feire begivenheten med en 
hypotetisk rødvin til kr 50. La oss kalle denne løsningen på problemet for 
«rødvinsløsningen». Denne løsningen er «kostnadseffektiv» i motsetning til 
«likhetsløsningen». 
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En måte å komme fram til rødvinsløsningen er å utstede omsettbare 
utslippslisenser på fire tonn C02 mindre enn det som opprinnelig blir sluppet 
ut. Vi gir A og B begge to tonn «for lite». Da ville det lønne seg for B å 
kjøpe retten til å slippe ut et tonn av A istedenfor å rense. A på sin side 
kunne begrense utslippene litt mer enn han ellers ville ha gjort fordi han kan 
tjene på å selge sin rett til å slippe ut et tonn. B måtte minst betale A 201 
kroner. Kanskje ville de fordele gevinsten seg i mellom slik at det ble en halv 
rØdvin på hver, dvs. at B kjøpte en utslippstillatelse fra A for 225 kroner. 

Vi kunne også ha kommet fram til «rØdvinsløsningen» ved å sette en 
avgift på minst 201 kroner for å slippe ut et tonn C02• For A ville det lønne 

seg å redusere med tre tonn, for B et tonn. 
I en global planøkonomi ville en også kunne velge «rØdvinsløsningen», 

dvs. at de overnasjonale myndighetene ga A påbud om å rense tre tonn, B 
måtte rense ett. Det forutsetter at myndighetene kjente kostnadsstrukturen i A 
og B. Det igjen forutsetter et byråkrati for å samle inn teknisk-økonomisk 
informasjon og for å håndheve plandirektivene. Dette byråkratiet ville sikkert 
koste minst 50 kroner slik at det ikke ble noe til overs til rØdvin. Markedet 
derimot ordner dette uten at verdens myndigheter trenger å samle inn store 
mengder teknisk-økonomisk informasjon, uten at verden trenger et stort 
byråkrati for å håndheve alle påbudene. Kort sagt markedet gir oss rØdvin, 
planøkonomien gir oss byråkrati. 

Ja man må spørre seg - noe våre nyklassiske premissleverandører ikke 

gjør - hvorfor slike markedsbaserte løsninger ikke for lengst er tatt i bruk for 
å få has på alle typer miljøproblemer? Fram til i dag har stort sett all 
miljøpolitikk bestått av statlig regulering. Et mulig svar er selvsagt at opinion 
og politikere ennå ikke har hørt det glade budskap, et annet er at økonomenes 
forslag overser en rekke praktiske forhold som gjør at ingen stoler på at 
markedet vil løse problemene.4 

Dette lille eksemplet viser en teoretisk tiltrekkende side ved nyklassisk 
teori. Dersom forutsetningene holder, så kan en bevise matematisk at 
markedsløsningen er den beste av alle mulige løsninger. Men problemet ligger 
nettopp i forutsetningene, ikke i matematikken. Derfor må kritikken 
selvfølgelig rettes mot forutsetningen for modellen, og ikke minst hvordan de 
strenge forutsetningene «glemmes» mens de nydelige konklusjonene beholdes 
etter hvert som modellen daler ned fra abstraksjonenes himmel og ned i vår 
jammerdal. 

SmA og store land 

I disse modellene er «aktØrene» land. Det er avgjørende for de pene 
grunnleggende resultatetene at akiørene er små, slik at ingen av dem har mer 
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markedsmakt enn andre, dvs. at alle «land» utgjør en så liten del av til
bud/etterspørsel etter utslippstillatelser at alle sammen tar prisen på omsettbare 
utslippskvoter for gitt. Men allerede her stØter vi på en av de grunnleggende 
problemene i nyklassisk teori - hvordan oppstår denne prisen som alle tar som 
gitt?5 

Nå har Golombek kanskje hoppet over dette problemet av den enkle grunn 
at verden ikke er befolket av bare små nasjoner som hver for seg bidrar helt 
ubetydelig til utslippene av drivhusgasser. USA og Sovjet står for henholdsvis 
24 og 18 pro.sent av samlede utslipp. Dermed er en av forutsetningene for 
«rØdvinsløsningen», for den «kostnadseffektive» løsningen borte. Eller som 

Golombek utrykker det: 

«Med store land vil verken kvoter eller en internasjonal skatt på utslipp 
lede til kostnadseffektivitet. I tilfellet med kvoter vil store land ta hensyn 

til hvordan egen markedsaktivitet påvirker kvoteprisen. Når et stort land 
står overfor en internasjonal skatt på C02-utslipp, vil landet ta hensyn til 
at en økning i egne utslipp vil påvirke både klimaet og tilbakebetalingen 
fra det internasjonale organet» 

Den eneste logiske konsekvensen av dette er at et kostnadseffektivt interna
sjonalt marked for omsettbare utslippstillatelser ikke er mulig. Dermed bør en 
slutte å snakke om kostnadseffektivitet annet enn som et teoretisk referanse
punkt Siden alle land ikke er små, og alle markeder ikke er i likevekt, må en 
konkret undersøke hvor stort og betydningsfullt avviket fra modellen er. Slike 
drøftinger er mildt sagt mangelvare hos nyklassikerne. 

Golombek bruker logisk nok mest plass og energi på drøfting av markeder 
med store land. USA blir behandlet som en tradisjonell monopolist, og ikke 
som en økonomisk og militær stonnakt Det er like fornuftig som å gå utifra 
at Gulfkrigen ble utkjempet utifra kortsiktige profitthensyn og ikke utifra et 
behov om å bevare USAs supermaktshegemoni. I klimagruppens innstilling 

er den nØdvendige forutsetningen om «bare små land» overhodet ikke er 
problematisert. KG fortsetter å snakke om «kostnadseffektivitet» som om USA 
og Sovjet ikke eksisterte. Det nænneste klimagruppen kommer dette 
problemet er: 

«En må være forberedt på at virkemidler ikke alltid virker etter forutset
ningene, blant annet fordi markedene ildre fungerer effektivt. I slike 
markeder vil både valg og utfonning av virkemidler være mer komplisert 

enn ellers. Det må vurderes hvorvidt endringer i markedsstrukturen kan 
bidra til å løse disse problemene (KG s. 114). 
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En må ikke bare være forberedt på. en kan være hundre prosent sikker på at 
store aktØrer gjør at markedsløsningen ikke er «kostnadseffektiv». Og hvordan 
skal en endre «markedstrukturen» i dagens verden. Skal man oppløse 
«monopolene» USA, Sovjet, Japan, England og Tyskland for å få til den 
ideelle «markedsstruktur»? Vi gleder oss til den NOU'en som forteller oss 
hvilke endringer i «markedsstrukturen» i verden som utenriksminister 
Stoltenberg skal få istand. 

Hvorfor har KG glemt forutsetningen om små aktØrer? Kanskje fordi 
markedsløsningen ikke ville virke så forlokkende hvis en begynte å drøfte 
konkret hvordan USA og Sovjet kan dominere/sabotere et framtidig kvote
eller avgiftssystem. Mens «store land» og monopoler ikke blir nevnt, men 
stuet bort i allmen passus om markedsimperfeksjoner, så blir statlig byråkrati 
det ikke. KG skriver: 

«I prinsippet kan man oppnå tilsvarende [kostnadseffektive] løsninger 
gjennom administrative pålegg som det enkeltbedrifter og husholdninger 
vil velge ved en desentralisert prosess. Dette krever imidlertid at 
myndighetene til enhver tid har god tilgang på informasjon om teknologi, 
kostnader og de enkeltes preferanser. Omfanget av dette informasjonsbe
hovet avhenger bl.a. av hvor kompliserte beslutningen er, hvor langsiktige 
virkningene er og hvor mange beslutningstakere som er innvolvert. Særlig 
i forbindelse med internasjonale miljøproblemer, slik som drivhuseffekten, 
kan problemene med manglende informasjon føre til at administrative 
virkemidler ikke blir så effektive.» (KG s. 114) 

Disse argumentene er sjølsagt helt relevante. Problemet er at behandlingen av 
markedsimperfeksjonene (store land) og byråkratiske problemer er asymmet
risk. Hadde den vært lik, burde KG ha skrevet «Særlig i forbindelse med 
internasjonale miljøproblemer kan problemene med store markedsaktØrer, 
fattige og rike land føre til at markedsmekanismene ikke blir så effektive». I 
tilleggforutsetter modellen som viser at markedet er kostnadseffektivt at alle 
markedsaktØrene har perfekt informasjon. Men denne forutsetningen blir ikke 
problematisert når en drøfter markedsløsningen. 

Legg også merke til bruken av «i prinsippet». Konsekvent bruker 
Klimagruppen «i prinsippet» hvor man i redelighetens navn burde ha sagt «i 
følge nyklassisk teori» eller i det minste « i følge standard økonomisk teori» 
eller lignende, slik at det kom fram at KG baserte seg på en spesiell 
økonomisk teori og ikke et universelt gyldig sett med prinsipper. 
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Kortsynte egoistiske land 

Det er dypt forankret i nyldassisk teori at «aktørene» bare maksimerer sin 
egen nytte. Dette er en problematisk forenkling også når det gjelder individer. 

Det blir etter min mening åpenbart galt når aktØrene i modellen er land og 
problemstillingen er drivhuseffekten. På den måten blir alle interne konflikter 

i landene definert som uinteressante. Dermed kommer det overhodet ikke fram 
at vanlige folle i ulike land kan ha felles interesser som står i motstrid til 

interessene til nasjonal og multinasjonal storkapital, i motsetning tiJ nasjonale 
og internasjonale politiske eliter. Ved å operere med land som aktØrer får en 
ikke fram de politiske motsetningene som finnes i hvert land, mellom f.eks. 
miljøbevegelsen og næringslivet Allerede i dag forsøker miljøbevegelsen å 
ta konsekvensen av at miljøproblemene bare kan løses internasjonalt ved å 
forsøke å få til et koordinert press på nasjonale myndigheter. Et annet viktig 
aspekt ved dette er at miljøbevegelsen ved opinionens hjelp kan tvinge 
myndighetene til å gå inn for ensidige utslippsreduksjoner. Dette faller våre 
nyklassiske venner tungt for brystet. Et land som påfører seg selv kostnader · 
ved ensidig utslippsreduksjon som overstiger miljøgevinsten er dypt irrasjonelt 
i nyklassiske øyne. En slik oppførsel er veldig vanskelig å behandle med 
nyklassikemes begrepsapparat. Dette apparatet er preget av momentan 
tilpasning til likevekt og mangler fullstendig en langsiktig, politisk dimensjon. 
Siden det nyklassiske paradigmet er en idealisering av alles nådeløse kamp 

mot alle på markedet, bygger modellene i nittini av hundre tilfeller på at 
kortsynt egoistiske nytteberegninger er det eneste rasjonelle. Det innebærer at 
hvis Norge ensidig reduserer sine utslipp, vil Nederland automatisk slippe ut 
mer. Nederland vil bli gratispassasjer. Nå er saken den at flere land har gått 
inn for ensidige reduksjoner, blant dem Norge og Nederland Hva kan årsaken 
til denne - i nyklassikemes øyne - irrasjonelle adferden være? En nærligg
ende forklaring er selvfølgelig press fra miljøbevegelsen. Istedenfor en seriøs 
diskusjon om hvorvidt miljøvernorganisasjonene har rett i sin hypotese om at 
andre lands atferd kan endres, antar Golombek i kjent nyklassisk stil nettopp 
det motsatte. Han lover å drøfte den nærmere siden. Men først kommer side 

opp og side ned med nyttefunksjoner, responsfunksjoner, bruddpunkter og 
annet spillteoretisk krimskrams. Konklusjonene er hele tiden av typen: 

«Ovenfor studerte vi virkningen av at det landet som ønsker den slØrste 

felles utslippsredukjsonen annonserer (troverdig) før forhandlingene tar til, 
at i tilfelle forhandlingssammenbrudd vil landet gjennomføre en ensidig 
utslippsreduksjon. Dette tiltaket vil virke mot sin hensikt fordi landets 
forhandlingsposisjon svekkes.» 
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Men siden Golombek hele tiden forutsetter kortsynt egoistisk atferd fra alle 
I 

andre land er det opplagt at konklusjonen hele tiden må bli at det er dumt å 
være snill. Verre er det at Golombek oppsummerer analysen slik: 

«Analysen ovenfor har opplagte svakheter, som nevnt tidligere er atferden 
til de øvrige alctøreren tatt for gitt, dvs. initial utslippsreduksjon vil verken 
spre seg til andre land eller påvirke mulighetene for å oppnå en forhand
lingsløsning. Allikevel viser analysen at det er langt fra sikkert at ensidige 
tiltak med sikte på å redusere globale utslipp, vil virlc:e etter sin hensikt. 
Lærdommen er at et land bØr analysere nøye mulige effekter av å binde 
seg til en ensidig utslippsreduksjon før en slik politikk annonseres.» 

Når en tar adferden til de andre aklØrene for gitt så viser ikke en slik analyse 
noe om hvorvidt miljøbevegelsen har rett eller tar feil. Golombeks lærdom er 
at en bØr «analysere nøye mulige effekter av å binde seg til ensidig utslippsre
duksjon». Men det er ikke det Golombek gjør. I stedenfor å analysere de 

politiske effektene av ensidige tiltak, så bruker han sin analystisk tid og kraft 
på en helt uinteressant problemstilling. Og det mens den økende miljøvernbe

vissthet de siste tjue åra har vist hvor viktig opinionspåvirkning er. I ei tid 
hvor Nederland, Tyskland og Norge har vedtatt ensidig reduksjoner uten at det 
har ført til at England og Frankrike har sluppet ut mer. Sannsynligvis har det 
tvert imot bidratt til å styrke den franske og engelske miljøbevegelsens 
muligheter for å tvinge igjennom lignende tiltak. 

Årsaken til at Golombek må gjennomføre en analyse med «opplagte 
svakheter» er at spillteoriens standardforutsetninger har bakt inn en slik 
sneversynthet 6 Det ville på en måte ikke være spillteori lenger hvis man ikke 

gikk ut fra at alctørene var egoistiske. Kanskje ville man ikke få klare 
konklusjoner ut av de matematiske øvelsene alene, man måtte rett og slett bli 

tvunget til å studere virkeligheten. Studere styrkeforholdet mellom ulike 
interessegrupper i ulike land, studere mulighetene for samarbeid mellom ulike 
«alctører» på tvers av landegrensene osv. 

Irrasjonelle land 

Det å forutsette bort motstanderens argumenter er en bekvem måte å bedrive 
vitenskap på. Dessverre gjenstår det problemet at reelt eksisterende larid 
oppfører seg stikk i strid med modellens rasjonalitet Eller som Golombek 
utrykker det: 
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ende at enkelte land, bl.a. Norge, har vedtatt begrensninger i C02-utslipp-



ene. Hva er argumentene for slike vedtak? Den tyske miljøvernministeren 
har gitt to begrunnelser for å iverksette ensidige tiltak, se Grubb (1989): 

For det første å utvikle teknologier som er nødvendige for å gjennomføre 
utslippsreduksjoner. Dette er teknologier som senere kan eksporteres til 
andre land. For det andre kan en like godt starte utslippsreduksjonene i 
dag siden utslippene før eller senere vil bli redusert.» 

Men disse argumentene har ikke Golombek noen sans for: 

«Utslipp av karbondioksyd kan reduseres enten ved å redusere bruken av 

brensler, eller ved å endre sammensetningen av brensler eller ved å bedre 
energieffektiviteten. Prinsipielt vil profittmaksimerende bedrifter alltid 

investere i den mest kostnadseffektive teknologien. Når i tillegg teknologi
ene for bruk av olje og gass er rimelig godt kjent, kan det være lite å 
hente ved å ligge i forkant av utviklingen av olje og gassutstyr. Derimot 
kan forskning med sikte på å utvikle teknologier som ikke er basert på 
fossile brensler, gi høy privat og samfunnsøkonomisk avkastning.» 

Moralen ser ut til å være: Forsk i miljøteknologi, men reduser for all del ikke 
utslippene! Legg også merke til den «lille» forutsetningen om at «prinsipielt» 
vil alle firmaer alltid investere i den mest kostnadseffektive teknologien. 
Kanskje Tysklands og Norges irrasjonelle oppførsel tyder på at dette 
«prinsippet>> ikke er helt holdbart? Kankje mener den tyske miljøvernminist
eren at det må brukes litt tvang for å få forskningsmillionene til å rulle, for 

å få bedriftene til å investere i den mest miljøeffektive teknikken? 
Ta for eksempel reaksjonene til KFK-brukerene i norsk industri. Fra dem 

kom det først et hylekor fordi Norge «i vår iver etter å være foregangsland, 
selvfølgelig måtte overby» i følge en reportasje i Økonomisk Rapport 10/91. 
Men «så kom løsningene». Kjøleindustrien finner erstatninger, elektronikk
industrien finner til og med bedre og billigere erstatninger osv. Norge 
overoppfyller på denne måten ensidig Montreal-protokollen - uten at det er 
noe tegn til at andre land utnytter dette til å øke sine utslipp. Selvfølgelig er 
det bare de «snilleste guttene og jentene i miljøklassen som gjør hjemmeleks
ene sine» og derfår må man bruke «hardere lut» overfor «sinkene». Men 

hoveddelene av KFK-brukerne i industrien er nå sannsynligvis interessert i 
at disse sinkene blir utsatt for tvang. For «Det er grenser for hvor langt de 

snille kan gå uten å få konkurranse-problemer» - alt i følge Per Døvle fra 
SFT som blir intervjuet i reportasjen.7 

' 

Heller ikke den tyske miljøvernministerens argument om at en like godt 
kan starte nå, synes Golombek er overbevisende. For han har allerede 

forlengst vist at: «Hvis en f.eks. tror på en framtidig avtale med omsettbare 
kvoter der kvotefordelingen skal avspeile fordelingen av utslipp ved 
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avtaleinngåelse, drar dette ikke i retning av en ensidig utslippsreduksjon». 
Som vi ser kan ikke Golombek finne noe overbevisende argument for at 
Tyskland skulle gå inn for ensidige reduksjoner. Det skyldes nok delvis at han 
har oversett et argument. Golombek gjengir ikke Grubb riktig - for Grubb 
gjengir miljøvernministerens andre argument slik: 

For det andre hevdet han at den økonomiske utviklingen i et land som 
Tyskland ikke kunne opprettholdes hvis miljøet ødelegges. Derfor må en 
treffe tiltak uavhengig av når andre land bestemmer seg for å gjøre noe. 
Siden mange av de lokale og regionale miljøproblemene er knyttet til 
energiforbruket, vil disse tiltakene også være et svar på drivhuseffekten.8 

Fordi et energiforbruk basert på fossilt brensel har både lokale og globale 
skadevirkninger, kan de lokale skadevirkningene være så store at de i seg sjøl 
rettferdiggjør ensidige tiltak. Gitt den vitenskapelige usikkerheten om 
konsekvensene av varmere klima, er det viktig å slå fast at sjøl om konse
kvensene skulle vise seg ikke å være så katastrofale som mange frykter, så vil 
vi ikke angre på de tiltakene som ble iverksatt for å redusere C02• Dette fordi 
vi har fått så mange lokale miljøforbedringer som følge av redusert forbruk 
av fossilt brensel. Bilismen var et problem lenge før vi vanlige dødelige hadde 
hørt om drivhuseffekten. 

Hvis du er snill, sA er jeg snill 

Som vi så ovenfor lovet Golombek at han skulle drøfte antakelsen om at 
andre lands holdning forble upåvirket av ensidige utslipp. Han mener også at 
det er «mer tyngde» i argumentet om at ensidige reduksjoner sendte ut et 
politisk signal f.eks. fra I-land til V-land. For som Golombek skriver: 

«Det er f.eks. mulig at V-landene krever tiltak fra I-landene før de er 
villige til å delta i en internasjonal avtale om reduksjon C02-utslipp: Det 
er tross alt I-landene som har stått for de stØrste utslippene av klimagas
ser. Det siste argumentet bygger på at noen land er villige til å redusere 
sine C02-utslipp, hvis andre starter utslippsreduksjonen: «Hvis du er snill 
så er jeg snill». Dette er helt annen strategi enn den enn den som fører til 
at ingen land reduserer sine utslipp. Men også dette argumentet kan gis 
en spillteoretisk språkdrakt.» 

Det er vel litt mer enn «mulig» at V-landene vil stille et slikt krav om 
stØrre/ensidige tiltak i I-landene. Men mer interessant hadde det vært å vite 
om Golombek mente at et slikt krav er riktig. 
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For å utforske dette problemet lager Gloombek en modell hvor den ene 
spillerens strategi er «rasjonell i vanlig forstand» når det gjelder valget 

mellom høye og lave utslipp, dvs. kortsynt og egoistisk. Den andre derimot 
velger alltid høye utslipp i første omgang, deretter velger han det den andre 
velger. I og med at den første spilleren vet dette blir konklusjonen selvfølgelig 
at det lønner seg for den første spilleren å starte med ensidige reduksjoner. 
Men en slik modell sier ingenting om problemene med f.eks. å overbevise 
opinionen i I-landene om at U-landenes krav er riktig. Vi ser at det scenariet 
som miljøbevegelsen ser for seg, nemlig at en gjennom diskusjon, overbevis
ning, politiske aksjoner i eget land og felles aksjoner over landegrensene 
påvirker opinionen og dermed miljøpolitikken i ulike land overhodet ikke er 
drøftet I denne modellen er den ene spilleren «raSjonell i vanlig forstand» og 
det andre landet er en robot Det er klart at når en lager modeller på denne 
måten kan alt «gis en spillteoretisk språkdrakt» - bortsett fra det reelle 
politiske spillet i hvert enkelt og mellom land Og selv om man som 
Golombek - lager en modell som gir den konklusjonen at det er riktig å velge 
ensidige reduksjon - så trekker Golombek ingen lærdommer av <knne 
modellen, den «viser» ingen ting, bortsett fra at alt kan gis en spillteoretisk 

språkdrakt Det er åpenbart den egoistiske modellen som er den sanne 
modellen. 

DE PRAKTISKE ERFARINGENE MED OMSETTBARE KVOTER 

Klimagruppen skriver følgende om omsettbare kvoter: 

Omsettelige kvoter er et uprøvet virkemiddel i miljøpolitikken for de 
fleste land, med unntak av USA og i noen grad Tyskland Erfaringene fra 
USA og Tyskland tyder på at selv om handelen med utslippstillatelser har 
hatt et begrenset omfang og for det meste har funnet sted innenfor 

konserner, kan konstadsbesparelsene i forhold til et system med direkte 
reguleringer være betydelige. Ordningene har hittil ikke vært utprøvet 

mellom land. 

Man skulle tro at i en utredning som legger så stor vekt på kostnadseffektivi
tet, skulle over ti års erfaring fra USA fortjene litt mer oppmerksomhet. Ikke 
minst fordi erfaringene fra USA sier en god del om hvor langt det kan være 
fra teori til virkelighet. Det er dessverre bare en liten andel av alle artiklene 
som skrives om omsettbare kvoter som er empirisk orienterL9 
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Mye skrik og lite ull 

Som KG påpeker er det mye utslipp og liten omsetning av kvoter. Mestepar
ten av denne «kvotehandelen» skjer innenfor en og samme bedrift Mitt 
inntrykk er at grunnen til at kvotehandel har hatt mer vind i seilene i USA 
enn i andre land, er først og fremst at markedsliberalismen var sterkere i USA 
på slutten av syttitallet og begynnelsen av åttitallet. En av skeptikerne til 
nyklassikemes kostnadseffektive løsninger, Howard Latin skriver: 

Det er mer som står på spill her enn akademisk uenighet og muligheten 
for å lære noe galt til en generasjon av studenter. Når Reagan-administra
sjonen tok over regjeringskontorene, var den helt eksplisitt når det gjaldt 
ønsket om omfattende deregulering. Etter at Kongressen stort sett hadde 
vist seg uvillig til å oppheve reguleringsbestemmelser, skiftet administra
sjonen sin framgangsmåte og argumenterte for at miljøbeskyttelses 
programmene skulle gjøres mer «effektive». . .. Uhemmet kritikk av 
direkte regulering og kontroll kombinert med slØlte til urealistiske, «fine
tuning» strategier kan gi en aura av intelektuell troverdighet til politiske 
initiativer som har til hensikt å oppnå mindre kontroll og ikke bedre 
kontroll.10 

En undersøkelse av de politiske motivene bak kvotehandel er helt fraværende 
hos våre nyklassikere, selv om det - som vi skal se nedenfor - er helt 
avgjørende for å forstå hvordan systemet med omsettbare utslippskvoter har 
fungert i USA. 

En annen grunn er nok at USA har et veldig tungrodd og komplisert 
administrativt system på dette området. Det er spenninger mellom den 
føderale staten og delstatene. Rettsapparatet brukes i en helt annen grad til å 
overprøve statlige reguleringer. Saken blir ikke bedre av at det grunnleggende 
dokument i denne sammenhengen «Clean Air Act», opprinnelig fra 1963, men 
med omfattende revisjoner i 1970 og 1977, legger opp til et komplekst system 
av ulike forskrifter. Det er forskjellige krav for store og små forurensingskil
der, forskjellige krav til eksisterende, modifiserte og nye bedrifter. I tillegg er 
det forskjellige krav på alle disse feltene avhengig av om man er i et «non
attainment area», dvs. et område som ikke tilfredstiller de nasjonale kravene 
til luftkvalitet eller om man er i et område som tilfredstiller disse kravene. 

De ulike virkemidlene 

De ulike (markeds)mekanismene som er utviklet, «offsets», «netting», 
«bubbles» og «banking» har alle det til felles at de legger opp til forenklede 
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prosedyrer. Stort sett gir kvotehandel gale assosiasjoner for nordmenn, for det 
dreier seg stort sett om bedriftsinterne transaksjoner, dvs. at det ikke er noen 

penger eller priser involvert. Handel i denne sammenheng betyr bare at 
firmaet selv kan foreslå hvordan det best skal oppfylle et gitt utslippskrav. Det 
betyr at istedenfor å få pålegg om å forandre produksjonsprosessen, kan 
firmaet slippe ut mer fra en av sine utslippskilder hvis det reduserer 

tilsvarende andre steder. De ulike virkemidlene er: 

Offsets: 
Brukes når det som er definert som en stor forurensingskilde/bedrift skal 
etablere seg i et område som ikke tilfredsstiller luftkvalitetskravene. 
Bedriften må da enten kjøpe en tilsvarende reduksjon hos en annen 
bedrift, eller redusere tilsvarende eller mer i en av sine eksisterende 
bedrifter. Denne ordningen ble innfØrt for å forhindre at det ble etabler
ingsstopp i områder som ikke tilfredstilte luftkvalitetskravene. 

Netting: 
Brukes for en eksisterende bedrift som vil øke sine utslipp et sted, men 

som etter økningen vil unngå å få denne modifiserte utslippskilden 
klassifisert som en stor kilde med de mer omfattende og mye strengere 

godkjenningsordninger det medfører. Siden reduksjonen i andre deler av 
bedriften bare må være tilstrekkelig til å unngå å bli klassifisert som stor 

kilde, kan totale utslipp øke. 

Bubbles: 
er en tenkt boble over en fabrikk, et område hvor bedriftene kan tilpasse 
seg slik de selv vil, bare totale utslipp ikke øker. 

Banking: 
er som ordet antyder - retten til å samle på utslippsrettigheter for salg til 

andre eller til eget bruk på et senere tidspunkt 

Den oppmerksomme leser har vel allerede gjettet hvilket av disse virkemid
lene som er mest populært. Riktig - det er netting - som er en måte å unndra 
seg grundig kontroll. Dette er alltid en bedriftsintern transaksjon, det har aldri 
noe med virkelig omsettbare kvoter å gjøre. Hvor kostnadseffektiv ordingen 
har vært er vanskelig å si. Hester og Hahn regner med fra 0,5 til 12 milliarder 
dollar.11 Det sier seg selv at med så stor usikkerhet kan man hevde som KG 
at kostnadsbesparelsene er betydelige, men man kan også hevde det motsatte. 
Tilsvarende usikkerhet gjelder for de andre virkemidlene. Mangelen på 
statistikk og pålitelig analyse av handelen med utslippskvoter gjør at det er 
vanskelig å trekke noen virkelige lærdommer, men min skepsis blir i hvert fall 
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ikke mindre. En bør ikke ta noen økonoms henvisning til positive erfaringer 
med omsettbare kvoter for god fisk før de er sjekket i detalj. 

Bobler 

En av de formene for kvotehandel som har vært mest omstridt er de såkalte 
bobler. Et hovedproblem med kvotehandel er muligheten til å «jukse», ved at 
firmaene skaffer seg utslippsrettigheter uten å gi noen reell motytelse i form 
at utslippsrectuksjoner. Et typisk eksempel er hvordan en behandler bedrifter 
som er eller blir nedlagt Det finnes mange eksempler på at EPA har vært 
villig til å gi utslippstillatelser med utgangspunkt i bedrifter som allerede var 
nedlagt.12 

Striden om fabrikknedleggelser er bare et eksempel på problemet med 
baselines, dvs. fra hvilket nivå en bedrift skal få godkjent ytterligere 
reduksjoner som grunnlag for omsettbare utslippstillatelser. Skal et firma få 
godkjent alle reduksjoner i forhold til en nasjonalt fastsatt standard? Eller skal 
de få godkjent alle forbedringer i forhold til gjennomsnittlige utslipp de siste 
tre fire årene? I USA har tilhengerne av kvotehandel fått gjennomslag for at 
alle reduksjoner utover det som lovverket krever13 skal gi grunnlag for 
omsettbare utslippstillatelser. En konsekvent gjennomføring av dette prinsippet 
kan føre til at bedrifter som til nå har gjort lite for å redusere utslippene kan 
høste store gevinster i form av salg av omsettbare kvoter som i realiteten ikke 
koster dem noen verdens ting i form av reelle Disse kvotene kan i sin tur bli 
kjøpt av bedrifter som ellers måtte ha investert i rensing. Nå kan de kjøpe 
kvoter og fortsette som før. De som er skeptiske til kvotehandel har foreslått 
at bare reduksjoner utover det som er nØdvendig for å tilfredstille kravene til 
luftkvalitet, skal gi rett til utslippstillatelser. Skeptikerne mener at de reelle, 
historiske utslippene også må tas med i betraktning når en tildeler utslippskre
ditter. 

Skal f.eks. Hydro få utslippsrettigheter hvis de legger ned en bedrift som 
i alle tilfelle ville ha vært nedlagt fordi den var umoderne? Og i tilfelle en gir 
utslippskreditter, hvor lenge skal Hydro få bruke utslippstillatelsen på 1000 
tonn C02 som nedleggelsen ga dem? Til evig tid, eller bare 5 år? Hvis 
myndighetene griper inn og reduserer levetiden, er det en form for konfisker
ing ·av eiendom. Bedriften eier en del av luften med rett til å forurense den 
eller selge retten til å forurense den. Stadige statlige inngrep vil føre til 
økende usikkerhet og mindre interesse for kvotehandel. 

Dette momentet er spesielt viktig når det gjelder internasjonale avtaler. 
Det er vanskelig å tenke seg at en slik avtale kan inneholde et økologisk 
forsvarlig tak på utslippene i første omgang. Dermed må en stadig skjerpe 
utslippsbegrensningene, dvs. konfiskere tidligere rettigheter til å slippe ut 
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Dette vil sannsynligvis føre til stor usikkerhet om framtidige priser. Landene 
vil regne med de blir høye. De vil hamstre kvoter og noe fungerende marked 
for kvoter vil ikke utvikle seg. 

Skryt og lureri 

Utviklingen av EP As politikk når det gjelder omsettbare utslippskvoter har 

vært preget av at de kravene og målsettingene en hadde i 1970 ikke har blitt 
oppfylt, ja fremdeles ikke er det. Men ikke nok med det, markedsliberaleme 
i EPA var ikke snauere enn at de skjønnmalte systemet med omsettbare 
utslippskvoter. EPA påstod for de første at industrien sparte flere millioner 
dollar i forhold til kostnadene ved direkte regulering. For det andre hevdet 
EPA at boblene i 60 % av tilfellene ga reduksjoner «beyond intitial require
ments» og at 70 % ga «substantially greater emission reductions than 
conventional limits, with the rest producing equivalent reductions»14

• Liroff 
trekker fram flere eksempler som viser hvordan EPA manipulerte med tall, 
slik at det som var rene utslippsøkninger framsto som utslippsreduksjoner. Det 
gjorde EPA ved å utnytte at noen utslippskilder faktisk slapp ut mindre enn 
det som er tillatt Når en så legger en boble over bedriften hvor taket på 
utslipp ikke er bestemt av hva de reile utslipp var, men av maksimalt tillatte 
utslipp fra fra hver utslippskilde på bedriften, da kan en konstruere utslippsre
duksjoner og kostnadsbesparelser på løpende bånd. EPA nølte heller ikke med 
å heve tillat grense for enkeltkilder og kompensere det med helt formelle 
reduksjoner av andre kilder, som aldri hadde sluppet ut noe nær det tillatte. 
Andre tvilsomme bobler kom i stand ved at bedrifter med for stort utslipp av 
partikler fra selve produksjonsprosessen, fikk lov til å «trade» prosesspartikler 
mot veislØv. Bedriften fikk i stand mye av den nødvendige reduksjonen i 
partikkelutslipp ved å asfaltere veier på bedriftens område! I et tilfelle søkte 
en om utslippskreditter fra veier som allerede var asfaltert! 15 

En annen kontroversiell side ved bobler, er hvorvidt de skal tillates i 
områder som ennå ikke tilfredstiller kravene til luftkvalitet. Miljøbevegelsen 
hevder at slike områder er «insolvente». Man har overtrukket kontoen og de 
kan ikke være snakk om å gi ytterligere (utslipps)kreditter. 

Noen bobler virker etter hensikten 

Det finnes selvsagt bobler som virker etter hensikten16
, men helhetsbildet er 

etter min mening negativt. Det er mulig at tilhengerne av kvotehandel kan 
notere seg en suksess i forbindelse med reduksjon av bly i bensinen for her 
hadde kvotehandelen et visst omfang. I perioden 1982 til 1987 ble regnet en 

153 



femtedel av alt bly tilsatt til bensin i USA omsatt mellom rafinierier. Det 
sentrale spørsmålet er hvorvidt slike omsettbare blybensinkvoter er det beste 

systemet for å løse problemet med bly i bensinen. Alternativene ville eventuelt . 
være et forbud, eller en avgift slik som en finner i Norge. I tillegg var en 
tradisjonell statlig kontrollpolitikk ganske enkel å håndheve i dette tilfellet, det 
fantes bare to store produsenter av slike blytilsetninger i USA. Konklusjonen 
blir at det er lett - men kanskje helt unødvendig - å få et marked til å fungere 
når det hele er så oversiktlig.17 

Innledningsvis pekte vi på at KG i tråd med de flest økonomer framhever 
markedsløsninger fordi de krever mindre informasjonsinnsamling fra 
myndighetenes side. Men i tilfellet med blytilsetninger i bensinen ser vi at 
kvotehandelen krever mer informasjon, for i tillegg til å kontrollere blyinnhol

det hos de enkelte fabrikantene, måtte myndighetene i dette tilfellet holde 
orden på kvotehandelen i tillegg. Det mest ekstreme sosialistiske tiltaket, 
nemlig å regulere produksjonen av blytilsetninger direkte, ville klart skape 
minst byråkrati akkurat i dette tilfellet 

Men også i de tilfeller hvor en ikke kan gripe inn overfor to produsenter 
av blytilsetninger, er det en illusjon og tro at myndighetene kan bestemme et 
kvantum forurensing og så la kvotehandelen ordne resten. Erfaringene fra 
USA peker klart på at en ikke kan bestemme kvantumet uten å ta hensyn til 
hvilke tekniske muligheter som finnes for rensing, hvilke konsekvenser ulike 
utslippsbegrensninger får for lokalisering av bedrifter og dermed sysselsettin

gen i ulike distrikter osv. Hvis en virkelig satte lave utslippsgrenser, ville 
industrien og fagforeningene skrike og bære seg. Det ville fort bli politisk 
umulig å få gjennomført begrensningene, med mindre en satt på teknisk og 
økonomisk informasjon som kunne vise at bedriftenes regnestykker var gale. 

Man kan altså lett havne i en situasjon hvor en samler inn like mye 
informasjon som ved statlig regulering. I tillegg skal en holde orden på 
kvoteomsetningen. 

I det hele tatt er det langt fra teorien om omsettbare kvoter og til 
kvotehandel i praksis. Min konklusjon blir derfor i likhet med Hahn og 
Hester: 
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Analysen av de forskjellige markedsorienterte programmene viser at 

programmene virker på en måte som er i tråd med økonomisk teori. Ikke 
desto mindre, de faktorer som avgjør hvordan de virker faller stort sett 

utenfor rammene av tradisjonell økonomisk analyse. De økonomiske, 
politiske, institusjonelle faktorene som er blitt identifisert her har alle en 
avgjørende innflytelse på både strukturen og funksjonsmåten til marked
ene. Om effektive virkemidler, hvis effekt en med stor sikkerhet kan 
forutse, skal bli utformet og valgt i framtida, må det utvikles en mer 
omfattende teori om virkemiddelvalg som inkorporerer disse faktorene. 11 



Etter min mening er det innenfor «alternativ økonomisk teori» • både 
institusjonell og mer marxistisk inspirert økonomisk teori - at disse politiske 
og instusjonelle faktorene er trukket med i analysen. Den nyklassiske teorien 
kjennetegnes nettopp ved at slike faktorer blir skrelt bort av de standard 
forutsetningene som kjennetegner nyklassiske modeller. 

INTERNASJONALE AVTALER 

Det er tre fundamentale forhold som er viktig å ha klart for seg når en 
diskuterer mulighetene for en internasjonal C02-avtale. 

1) Drastiske reduksjoner er nødvendige. 

FNs klimapanel (IPCC) viser til at det vil være behov for kraftige reduksjoner 
i de globale utslippene av klimagasser for å unngå skadelige klimaendringer. 
En stabilisering i den atmosfæriske konsentrasjonen på nåværende nivå for å 
redusere klimaendringene mest mulig, ville i prinsippet kreve en reduksjon i 
de globale utslippene av C02 og andre gasser med lang levetid på mer enn 
60%. Stabilisering av C02-utlippene på dagens nivå, vil være et første skritt 
på vei mot en vesentlig reduksjon i de globale utslippene.19 

2) Nord-Sør konflikten 

Forholdet mellom utviklede og utviklingsland er fundamentalt. De industriali
serte landene står for 75 prosent av utslippene og har 25 prosent av verdens 
befolkning. Blant de industrialiserte landene er USA et utslippenes imperium 
med ca. 5,1 tonn utslipp av fossilt karbon per innbygger. Til sammenlikning 
har Norge 2,2, praktisk talt det samme som gjennomsnittet i EF og Japan. 
Sovjetunionen har ca. 3,3 tonn per innbygger. Av utviklingslandene har Kina 

0,5, de latinamerikanske 0,55, de afrikanske 0,3 og de sørøstasiatiske ligger 
på bunn med 0,2 tonn pr. innbygger. Dette er de løpende utslipp. Ser en på 

de akkumulerte mengdene f.eks. de siste 100 år, er forholdet mellom I-land 
og U-land enda skjevere. Tendensen er at de løpende utslipp per innbygger 

stagnerer i I-landene, mens de naturlig nok vil øke i U-landene etter hvert som 
innbyggerne i disse landene legger seg til våre konsumvaner. 

3) «Føre var»-prinsippet 

Man kan ikke være sikker på at drivhuseffekten vil ha katastrofale økologiske 
virkninger før det er for sent Det finnes heller ikke noe som tyder på at 
vitenskapen vil være i stand til å forutse de økologiske virkningene i 
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overskuelig framtid, dvs. ti, tjue år framover i tida For det første fordi 
forsking om mange grunnleggende mekanismer som havstrømmer, skysyste
mer, havets biologi bare er i startgropa. For det andre fordi det er et 
komplekst dynamisk samspill mellom alle disse elementene, hvor små 
forskjeller i enkelte parametre kan gi radikalt forskjellige utviklingsbaner. 

To typer avtaler: Omsettbare kvoter og C02-avgilt 

En kan enten velge en avtale med omsettbare kvoter eller en avtale med en 
avgift på kull, olje og gass. De to ordningene har de samme egenskapene rent 
teoretisk. Omsettbare kvoter og avgifter skiller seg fra hverandre i nyklassisk 
økonomi ved at i kvotetillfellet bestemmer myndighetene mengden av utslipp 
og overlater til markedet å finne fram til prisen. I avgiftstilfellet bestemmer 
myndighetene prisen og lar markedet finne fram til mengden utslipp. Med 
kvoter kan en altså direkte bestemme utslippsmengden, mens en kan ha 
problemer med å finne den størrelse på avgiften som gir den ønskede 
reduksjon i C02-utslippene. På den andre siden vil en eventuell overtredeles 
være «gratis» i et kvotesystem, mens ethvert C02 utslipp koster noe når en 
har en avgift I praksis blir det viktigst om det er lettest å hindre overtredelse 
av kvotene eller lettest å håndheve innkreving av avgiftene. Mye tyder på at 
en avgift på fossilt brensel er det enkleste systemet Men egentlig er det ikke 
noe viktig spørsmål hvorvidt en går inn for omsettbare kvoter eller avgifter, 
det er hvilken fordelingspolitikk en knytter til hhv. kvoter eller avgifter, som 
er det sentrale spørsmålet Hvordan kvotene skal fordeles? Etter hvor mye et 
land slipper ut i dag, etter BNP, eller skal alle menneskene på jorden ha en 
lik kvote? Hvordan skal avgiftsinntektene fordeles? Skal en ta fra de rike og 
gi til de fattige? 

«Rimelig krav til en avtale .•. » 

Hva har så våre nyklassikere20 å si til denne fordelingsproblematikken? Hoel 
skriver: 
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Kan en si noe om hvilke refusjonsparametre som virker «rettferdige» eller 
«rimelige»? Som ved alle fordelingsproblemer finnes det ikke noe allment 
akseptert prinsipp som kan brukes til å bestemme hvordan nettogevinsten 
fra C02-avtaler skal fordeles mellom de deltagende land. Et rimelig krav 
er imidlertid at alle deltagende land skal komme bedre ut med et system 
med C02-avgift enn de ville gjort uten en avtale . ... Et land som ikke har 
noe å tape på at en avtale bryter sammen, har åpenbart ikke noe incentiv 



til å delta i avtalen, og vil derfor velge å være gratispassasjer. . .. 
Minimumsbeløpet et land må få overført for å være bedre stilt ved et 
system med C02-avgift enn ved et system uten noen form for avtaler er 
høyere (i) jo slØrre kostnader et land har ved å redusere sine C02-utslipp, 
og (ii) jo mindre de negative konsekvensene er for landet av de klima
forandringene økt atmosfærisk konsentrasjon av C02 skaper. (Hoels uthv.) 

Men finnes det noen land som ikke vil tape på at en avtale bryter sammen? 
Hvis vi stoler på naturvitenskapen, er det helt klart at de globale klimatiske 
konsekvensene kan blir store og i all hovedsak negative for alle. 

Spørsmålet om noen i det hele tatt slipper unna, skal jeg la ligge og i 
stedet skal vi se litt nøyere på hvordan dette «rimelige kravet» slår ut for dem 
som kanskje vil bli rammet hardest, nemlig øyer og kystland Hoel nevner 
Maldivene og Danmark, man kunne føye til Bangladesh, som båder er fattig 
og folkerikt. Er det virkelig rimelig at Bangladesh eller Danmark skal få 
mindre refusjon igjen bare fordi de kanskje blir rammet hardest og derfor er 
mer interessert i en avtale? De blir jo rammet av noe de rike industrilandene 
- ikke minst USA - har forårsaket? Skal Bangladesh få mindre refusjon fordi 
det etter vestlige økonomers oppfatning er mindre kostbart å redusere 
utslippene i Bangladesh fordi landet ikke har rukket å innføre bilismen? 

Nå tØr ikke Hoel helt gå til det skritt å påstå at noen land kommer bedre 
ut, han skriver: 

På den annen side kan en argumentere for at i hvertfall betydelige deler 
av for eksempel Sovjetunionen vil tjene på et varmere klima. Siden de 
regionale effektene er ekstremt usikre, blir forsøk på å gjette seg til 
konsekvensene for forskjellige land svært spekulative. 

Igjen kan man spørre om hvorvidt det er rimelig at folk i Moskva som 
kanskje får ødelagt avling og skiføre, skal betale for at det kanskje blir mulig 
å dyrke bananer i Sibir. Og hva gjør man hvis de som nå bor i Sibir ikke vil 
dyrke bananer, men holde på sitt tradisjonelle levesett? Poenget er at når -
som Hoel også medgir - de regionale økologiske konsekvensene er «ekstremt 
usikre», finnes det overhodet ikke noen rimelighet i at Bangladesh eller 
Danmark skal få mindre refusjon enn USA. 

Den politiske funskjonen til dette «rimelige kravet» blir enda klarere hvis 
vi ser på hvilke land som ville få mer igjen i refusjon enn de betaler i avgift 
hvis en skal følge Hoels «rimelige» prinsipp? I følge Hoel vil «Denne 
gruppen av land være karakterisert ved høye kostnader ved å redusere C02-

utslipp, og/eller beskjedne bekymringer angående mulige klimaendringer.» Det 
er klart at f. eks. USA med sine kulifyrte elektrisistetsverk, med sin totale 
bilisme21

, og sin manglende bekymring22 for klimakatastrofer ligger an til 
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å motta stØtte fra Bangladesh i tråd med dette «rimelige» prinsippet. 

Refusjonsparametrene i praksis 

Det er klart den nyklassiske teoriens påbud om at den enkelte aktørs 
subjektive holdning, dvs. bekymring for klimaproblemene eller mangel på 
sådan, ikke kan danne grunnlag for en avtale. Hoel skriver: 

I praksis må refusjonsparametrene for de fleste land bestemmes ut fra 
reJativt enkle prinsipper som gir lite rom for innvendinger fra de enkelte 
land .. Det mest opplagte og enkle prinsippet vil kanskje være å tilbakebe

tale en andel av avgiftsinntektene i samsvar med hvert enkelt lands 
bruttonasjonalprodukt (i det året det avgiftsbelegges eller i et gitt basisår), 

og resten i samsvar med hvert lands befolkning. 

Mange vil hevde at refusjoner i tråd med BNP verken er noe opplagt eller 
enkelt prinsipp. I og med at vi i denne sammenheng har med land med vidt 
forskjellig økonomisk struktur, land på helt ulike utviklingstrinn er BNP et 
problematisk mål. BNP summerer i markedstransaksjoner. I utviklingsland 
hvor en god del av produksjonen foregår utenfor pengeøkonomien kan BNP 
bli overvurdert, men det blir som regel undervurdert I tillegg kommer 

problemene med valutakurser/kjøpekraft 23 Saken er at utslipp per innbygger 
og utslipp per enhet av BNP er inverse. USA slipper ut sju ganger så mye 

som Kina per innbygger og Kina sju ganger mer enn USA i forhold til 
BNP.24 Konsenvensen av det er sjølsagt som Hoel skriver: 

«For U-land er det åpenbart bedre hvis avgiftsreduksjonene blir gjort på 
grunnJag av befolkning i stedet for på grunnJag av brutto nasjonalprodukt. 
... Dagens C02-utslipp per capita varierer mye mellom land - fra for 
eksempel 1 millon tonn for Afrika til 20 millioner tonn for USA ... 
Refusjoner proporsjonale med hvert enkelt lands befolkning impliserer 
derfor store inntektsoverføringer fra de industrialiserte land til utviklings
landene.» 

På den andre siden fører refusjoner proporsjonalt med BNP at «de fleste land 

vil betale eller motta re1ativt små nettobeløp til eller fra det internasjonale 
organ som er ansvarlig for C02-avgiften». Hvilket prinsipp skal da være 

avgjørende for å lage den rette blandingen av BNP-refusjon og per capita 
refusjon? Hoel svarer: 
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Mens u-landene helt sikkert vil tjene på en slik [per capita] avgiftsord
ning, vil flere industrialiserte land sannsynligvis bli verre stilt under en 

slik ordning enn uten et internasjonalt C02 samarbeid. Det følger av 
diskusjonen ovenfor at slØrstedelen av avgiftsrefusjonene bør tilbakeføres 

proporsjonalt til hvert enkelt lands BNP. 

Vi ser at et det «rimelige kravet til en avtale» i virkeligheten ikke er annet 
enn et av spillteoriens fundamentale teoremer: man skal bare inngå en avtale 

hvis det er gunstigere enn en situasjon uten en avtale. Dette er i de aller fleste 
tilfeller ikke noe annet enn en annen måte å si at «makt er rett>>. Noe som 
igjen viser at den tilsynelatende verdifrie spillteorien har en sterk tendens til 
å forsvare status quo, til å skygge for politiske strategier som går ut på å 
forandre forutsetningene for selve spillet gjennom opinionspåvirkning, 
frigjøringskamper og andre urimelige tiltak. I dette konkrete tilfellet leder det 
altså til at alle rettroende økonomer i rimelighetens navn tnå kjempe for at 
USA, med sine 20 millioner tonn ikke må bli «verre stilt». Vi får trØste oss 
med at Afrika heller ikke blir det, og glemme slaveriets, kolonialismens og 

imperialismens blodige historie. Vi må bare glemme spørsmålet om det er 

noen sammenheng mellom vår velstand og Afrikas fattigdom, vi - de rike -
må ikke bli «verre stilt» for da vil vi ikke inngå noen avtale! 

Klimagruppen og fordelingsproblemet 

Det er klart at KG må holde seg til mer politisk akseptable prinsipper enn 
spillteoriens. Derfor skriver Klimagruppen (KG) innledingsvis i kapitlet 
«Internasjonale forhold og arbeidet med en global klimaavtale»: 

Det er industrilandene som har vært og fortsatt er ansvarlige for den 
overveiende del av klimagassutslippene, og som må påta seg de første og 
slØrste forpliktelsene. Det er avgjørende for utviklingslandene at de 
fortsatt en tid framover kan ha økende energiforbruk og en viss vekst i 

utslipp av klimagasser. Men med en sterkt økende befolkning og 
produksjon er det nødvendig at også utviklingslandene så raskt som mulig 
tar sin del av ansvaret i et forpliktende internasjonalt klimasamarbeid.25 

Men utover å slå fast dette, så sier KG - i motsetning til Hoel - ingen ting 
om hvilket prinsipp en skal følge for å fordele byrden. Dette til tross for at 
KG innser at det er en klar sammenheng mellom fordelingsproblemet og 
hvorvidt man får en avtale: 

159 



Forholdet mellom utviklingsland og industriland vil bli en sentral del av 
klimaforhandlingene. I prinsippet er det mulig å skille fordelingshensyn 
og effektivitetshensyn ved utforming og implementering av en klimaav
tale .... I praksis vil imidlertid fordelings- og effektivitetsspørsmål ofte bli 
sett i sammenheng, og i mange tilfeller vil fordelingskonflikten domi
nere.26 

Det som kjennetegner KG er sjølsagt at den sier både ja og nei. Den snakker 
mye om tilleggsoverføringer utover vanlig utviklingshjelp samtidig som KG 
nevner nødvendigheten av kostnadseffektivitet et par tre ganger på hver side. 
Alle momenter er nevnt - ingen ting substansielt er sagt Men retningen er 
ganske klar: 

Utviklingen av en internasjonal klimaavtale vil trolig bli en langvarig, 
kontinuerlig prosess. Målsettinger og mekanismer i avtalen vil måtte 
utvikles og justeres over tid. Etter hvert som målsettingene blir mer 
ambisiøse og avtalekonseptet utvikles, vil økonomiske forhold spille en 
stadig større rolle og betydningen av kostnadseffektive løsninger vil øke. 

I tillegg kommer den vekt KG legger på at mye kan skje «på vanlige 
komersielle betingelser» og at «hovedarenaen for overføring av teknologi vil 
være de kommersielle markedene». Det spørs om ikke KG er inne på noe når 
den skriver at «Mange land, spesielt utviklingsland, synes å være usikre på 
fordelingsvirkningene av denne typen avtaler.» og at: 

Det oppfattes som et problem på utviklingslandshold, at mens effektive 
tiltak mot klimaendring krever tiltak i alle land, er det en ubalanse i 
mulighetene ulike land har til å påvirke andre lands opptreden. Industri
landene har gjennom økonomisk og politisk styrke betydelige muligheter 
til å påvirke utviklingslandenes opptreden. Utviklingslandene derimot, har 
få midler til å påvirke industrilandene utover å påpeke rimeligheten av at 
industrilandene går foran for å gjennomføre tiltak, og de alvorlige 
skadevirkningene som vil ramme alle dersom utviklingslandene ikke får 
mulighet til å gjøre sine vekstmønstre bærekraftige. 

En konsekvens av de rike landenes markedsmakt er at f. eks en veldig 
generøs tildeling av kvoter til den tredje verden ikke trenger å være uttrykk 
for slØtte til de fattige land, men like gjerne kan skje ut i fra visshet om at 
gjeldsatte og korrupte regimer i verdens fattige land, ikke har noe annet 
«valg» enn å selge dem fort og billig. Dermed kan de rike landene fortsette 
med sine utslipp med god samvittighet samtidig som de korrupte regimene 
uten skrupler vil overskride sine kvoter. Noe som tvinger FN/USA til å straffe 
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noen av disse bandittene med litt kirurgisk bombing. 

Hvilket refusjonsprinsipp bør en velge? 

Etter min mening er det like «Opplagt og enkelt» å ta utgangspunkt i at et 
stabilt klima på jorda er et felles gode og at menneskeheten må leve på en 
måte som ikke truer denne stabiliteten. De - hvis levemåte utgjør den største 
trusselen mot klimatisk stabilitet, er forpliktet til å endre denne levemåten. 

Konkret betyr det at de rike landene må føle et moralsk imperativ til å ha en 
levemåte som alle kan ha. Det er klart at den kinesiske gjennomsnittsfamilien 
ikke kan ha 2,7 biler. Det å utvikle en teknologi og samfunnsmessig 
infrastruktur som gir individet et rikt liv både materielt og åndelig er mulig 
i snever teknisk forstand. Det krever en reduksjon av sløsingen med energi. 
Man må dreie forskningen vekk fra militære og over til økologiske problemer. 
I tråd med dette vil refusjon i tråd med C01-utslipp per innbygger være det 
eneste «rettferdige» prinsipp.27 I dagens verden er det det beste prinsippet og 
«det gir lite rom for innvendinger fra de enkelte land» for å sitere Hoel. 

Det er ikke en lur utfonning av et avgift- eller et kvotesystem som er 
avgjørende for i hvilken grad de rike landene yter sitt. Det avgjørende er de 
politisk og økonomiske styrkeforholdene. Derfor er det helt avgjørende å få 
istand et internasjonalt rød-grønt samarbeid mellom fag-, kvinne- og 

miljøbevegelse. 

FRA TEORI TIL POLITIKK 

Skal vi bare gjennomføre lønnsomme til~k mot drivhuseffekten? 

For en del økonomer er ikke den genuine usikkerheten angående virkningene 
av global oppvarming noen problem. Golombek skriver: 

Kostnadene ved reduserte utslipp kan også ta fonn av økte tidskostnader, 
at f. eks. nivået på og sammensetningen av samferdselstjenestene endres. 

Overgang fra f. eks. fly til tog vil ofte representere et tidstap for den 
enkelte. Men slike velferdstap må veies opp mot den tilhørende klimage

vinsten: En bør bare gjennomføre tiltak der verdien av den oppnMde 
klimaeffekten overstiger tiltakets samlede kostnader.111 (Min uthv.) 

Noe hint om hvordan verdien av den oppnådde klimaeffekten skal måles gir 
Golombek oss ikke. KG har litt mer sans for dette problemet: 
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Mål og virkemiddelbruk i en global klimapolitikk bør fastlegges gjennom 
en samlet avveining av skadene ved klimaendringer, kostnadene ved 

utslippsreduksjoner og kostnadene ved tilpasning til klimaendringer. En 
slik avveining vil i prinsippet kunne gi svar på hvilke målsettinger og 
hvilken virkemiddelbruk som er miljømessig og samfunnsøkonomisk 
fornuftig. I praksis vil det være komplisert l verdsette de faktorer som 
inngår i en slik økonomisk avveining. Det gjelder spesielt den samfunns
økonomiske verdien av de miljømessige forbedringer som kan oppnls.29 

«Komplisert» er ikke å ta for hardt i. Alle vet hvor stort rom det er for skjønn 
i vanlige miljøsaker. Det er vanskelig nok å veie N<rdmarkas verdi som 
friluftsområde mot verdien av de boligtomtene Nordmarka rommer. Når det 
gjelder klimaendringer er skalaen en helt annen. Ingen har oversikt over de 
fysiske konsekvensene av drastiske klimaendringer, for ikke å snakke om de 
sosio-økonomiske konsekvensene. Det er heller ikke sannsynlig at vitenskapen 
vil kunne si noe om dette før det er for seint 30 

Det å hevde at en slik verdsetting «i prinsippet» er mulig er like nyttig 
som å påstå at <<jeg er i prinsippet allvitende». Påstanden om at «alt kan 
uttrykkes i kroner og øre» har en ideologisk og ikke en praktisk funksjon for 
nyklassikerne og KG. Det er viktig for dem å gjøre den nyklassiske 
økonomiske teorien til et overordnet filosofisk system. Ut i fra det kan de 
uttale seg om hvilke handlinger som er rasjonelle, dvs. riktige. Hvis 

nyklassikerne på den andre siden var villige til å se på økonomiske teorier 
som underordnet andre tanke- og verdisystemer, hvis de var villige til å si at 

de store og viktige avgjørelsene ikke kan tas ut fra økonomisk teori, da ville 
de rette søkelyset mot hvilket verdisystem som lå til grunn for de økonomiske 

beslutningene. Men det ville sjølsagt også rette søkelyset mot den enkelte 
økonoms verdivalg, og det ser det ikke ut til at økonomene er interessert i. De 

hevder dogmatisk at en på bakgrunn av markedspriser og de hypotetiske 
markedspriser som økonomene beregner på f.eks. ren luft, kan fatte de 
beslutningene som maksimerer samfunnets velferd. 

Tiltak i Norge - bare kostnader og ingen gevinst? 

Det er også verdt å merke seg hvor lett økonomene har for legge vekt på at 

miljøgodene har en pris, men samtidig glemme denne prisen når det passer 
dem. Som vi så ovenfor, advarer de fleste økonomer sterkt mot ensidige 

norske tiltak- store kostnader og liten global miljøeffekt, men de overser lett 
de lokale miljøgevinstene. Når de lokale miljøgevinstene blir nevnt, såblir de 

ofte ikke mer enn nevnt heller. Den utredningskapasisteten som brukes på å 
finne de «harde» kostnadene står ikke i noe som helst forhold til hva som 
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brukes på å finne verdien av de «myke» miljøforbringene. 
De harde kosbladene for Norge av enten ensidige norske tiltak eller en 

internasjonal avtale om reduksjon av C02-utslipp er forsøkt beregnet ved å 
bruke Statistisk Sentralbyrås store makromodeller. Det foreligger flere 
rapporter fra dette arbeidet 31 Hovedinntrykket er at verken en ensidig norsk 
reduksjon eller reduksjoner som følge av en internasjonal avtale vil ha 

dramatiske konsekvenser for norsk økonomi.32 Glomsrød mf. (1990) er de 
eneste som både beregner nedgangen i BNP og «miljøgevinstene» samtidig. 
Beregningene viser at av en beregnet reduksjon i BNP i år 2010 på 2.7 
prosent i faste 1986 priser blir omtrent 2/3 oppveid av miljøgevinster! 
Goloombek nevner ikke Glomsrøds rapport. Det gjør heller ikke KG. Men 
Klimagruppen - imotsebling til Golombek- nevner miljøgevinstene, og henter 
et tall på 4 milliarder fra KLØKT-rapporten. Et tall som vel ikke sier de fleste 
så mye. Derimot er ikke utsagn av typen «I 2000 vil nedgangen i konsum som 
følger av C02-skatten mer enn oppveies av gevinsten ved lavere utslipp og 
mindre trafikk» som en finner i KLØKT-rapporten kommet med i KGs 
rapport av en eller annen grunn. 

Det er klart at disse beregningen er usikre, men aldri kommer denne 

usikkerheten miljøet til gode, dvs. at man satser på at de lokale miljøgevinst
ene er så store at de dekker kosbladene. Dette er ikke noe underordnet punkt 
fordi et viktig argument for drastiske - nasjonalt som internasjonalt - i lys av 
vår usikre viten om virkningene på klimaet - nettopp er disse lokale, men 
meget merkbare forbedringene, dvs. mindre surt regn, mindre trafikkproblemer 

osv. 
Som nevnt ovenfor er slike forsøk på å la økonomene sette prislapp på 

naturen feil måte å angripe problemet på. Det er bare gjennom det politiske 
systemet en kan avgjøre hva som skal bygges ut og hva som skal vernes. Det 
finnes ingen priser på de dyreartene som utryddes. Stilt overfor trusselen om 
en klimakatastrofe er det klart at menneskeheten er nødt til å slå inn på en 
bærekraftig utvikling. Først når den grunnleggende beslublingen er tatt, kan 

en begynne å diskutere hva som er den beste veien fram. Det er ikke 
økonomenes pseudo-priser som kommer til å danne grunnlagt for den 

beslublingen. 

Norsk klimapolitikk: «vi må kjøpe oss fri!» 

Dette er blitt ledetråden for offisiell norsk klimapolitikk. «Vi kan kjøpe oss 
fri» var overskriften til et intervju i Økonomisk Rapport med statssektretær 
Jens Stoltenberg. Det står diskret mellom linjene i Ted Hanischs «Policy 
Note» fra Senteret for Klima- og Energiforskning på Blindern.33 Golombek 
fonnulerer problemet og løsningen slik: 
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For Norge, som har helt vannkraftbasert produksjon av elektrisistet, er det 
viktig at avtalene ikke utformes som prosentvise reduksjoner av et 
historisk gitt utslippsnivå. V ed kvoter kan Norge kjøpe seg ut av en 
energiklemme. :u 

Nå er det norske establishments srørste hodepine ikke hvordan en skal få i 
stand reduksjoner av norske C02-utslipp, men hvordan en skal klare å holde 
Gro Harlem Brundtlands løfte om å stabilisere utslippene. En viktig trussel 
mot denne stabiliseringsmålsettingen er vår avhengighet av oljevirksomheten. 
Virksomheten på norsk sektor står for ca. 16 % av utslippene i dag, og hvis 
utbyggingen av nye oljefelt fortsetter like uhemmet som til nå, vil utslippene 
fra oljesektoren øke kraftig i åra framover. Putt et gasskraftverk på toppen av 

det - og det klart at noe må gjøres. Hvis en ikke får gjort noe med oljesek
toren betyr det at en eventuell stabilisering må tas innenfor transport og 
produksjon. De politiske konsekvensene av å ta fra gjennomsnittsmennesket 
retten til fri og billig bilkjøring er det mange som frykter.De politiske 
konsekvensene av å redusere oljeinntektene bør heller ikke undervurderes. 

Hanisch og regjeringens forslag til løsning i korthet ut på at en skal 
opprette en byttesentral (Clearing-House). Her kan Norge med sitt C02 

«overskudd» finansiere f. eks. ombygging av kullkraftverk til gasskraftverk 
i Polen. Reduksjonene i de polske utlippene blir kreditert Norge. At 
etterspørselen etter norsk gass samtidig stiger er heller ikke så dumt. 

Hanisch argumenterer med at fordelene ved en slik byttesentral «grunnleg
gende er de samme som de man oppnår ved et system med omsettbare 
kvoter». Han betegner det som et spill hvor begge parter vinner, «a win-win 
game». Et spill hvor «det tradisjonelle forholdet mellom 'givere og mottakere' 
vil bli erstattet av et likeverdig forhold bygget på felles interesser mellom 
likeverdige parter». Det gjeldstyngede Polen og Norge med sin oljeformue 
stiller selvsagt helt likt 

Hanisch opplyser om at Norge har srøttet USA forslag om en altomfatt
ende avtale, det såkalte «comprehensive approach». Dette forslaget om en 
altomfattende avtale går ut på at en ikke bare skal se på C02, men skal ta 

med alle kilder til drivhusgasser. C02 fra forbrenning av fossile brensler, 
metan fra husdyrhold og risdyrking, KFK fra kjøleskap, N02 fra jordbruket 

osv. Likeledes skal en regne med alt som absorberer drivhusgasser, dvs. økn
ing/reduksjon av skog som absorberer C02• Dette høres selvsagt helt fornuftig 
ut, men en skal ikke lese mye om internasjonale klimaavtaler før en ser hvem 
som srøtter ideen om en altomfattende avtale og hvem som mener en må 

konsentrere seg om C02• Alle vet at omfanget av f.eks. metanutslipp fra 

risdyrking er vanskelig å fastslå, det er stor usikkerhet om hvor mye 

avskoging bidrar med osv. Hvis en vil at forhandlingene skal kjøre seg fast 
er «the comprehensive approach» ypperlig egnet til det Det er klart at i fysisk 
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forstand er en viss mengde metan fra risdyrking like farlig som en viss 
mengde C02 fra bilkjøring. Men kan de sidestilles det fra et politisk 
synspunkt? Hanisch og den norske regjering mener åpenbart det. Økonomene 
er selvfølgelig på plass og pelcer - helt abstrakt - på substitusjonseffekter. 
Men som en kritiker syrlig bemerktet økonomens påstand er at hvis man ikke 
får kjøre store amerikanere så slår en seg på risdyrking i sleden. Dette · 
«comprehensive approach» åpner sjølsagt også for at vi kjøper oss fri med litt 
regnskog. Det er et kynisk spill med den tabloidiserte opinionen - for 
regnskogen kan bare binde C02 helt midlertidig. Når skogen dør en naturlig 
død blir karbondioksyden frigjort. Det er og blir C02 fra fossile brensler som 
er problemet. 

Med Hanisch' «Policy Note» som er regjeringens politikk i akademisk 
språkdrakt, plasserer Norge seg trygt i skyggen av USA. Opp mot dette må 
miljø-, kvinne- og fagbevegelsen fore"De seg og kreve at de rike landene 
reduserer sitt energiforbruk og bruker sine ressurser til å utvikle en infrastruk
tur som bygger på økologisk forsvarlige energiproduksjon. Denne teknologien 
må komme de fattige landene til gode gjennom en ny økonomisk verdensor
den. En slik ny infrastruktur kan ikke utvikles uten helt andre maktstrukturer 
i verden. Ingen vet før klimakatastrofen er her hvor mye det egentlig gjaldt. 

Noter 

1) I det følgende skal jeg snalc:lc:e om økonomene som om det var en homogen 
gruppe. Dette er selvfølgelig ilclc:e riktig. Det finnes selvsagt kjettere både innenfor 
og i utkanten av den nyldassiske leiren. Noen av dem, deriblant vår egen 
Nobelprisvinner Trygve Haavelmo, er med i en _antologi utgitt av UNESCO: 
Environmentally sustainable economic development: Building on Brundtland, 
UNESCO, Paris 1991. Her finnes mange nyttige henvisninger til den uortodokse 
litteraturen. 

2) Dette er ilclc:e noe spesielt norsk fenomen. I sin rapport om USAs drivhuspolitilclc: 
skriver Steinar Andresen blant annet om om forholdet mellom naturvitere, 
økonomer og administrasjon: «I den grad administrasjonen har hørt på råd fra 
naturvitenskapen. så ser det ut til at man har sett bort fra de mange, men hørt på 
de få. Det later forøvrig til at en annen profesjon har hatt større innflytelse på 
den amerikanske politilclc:en, nemlig økonomene. Deres «edruelige» beregninger 
har nok hatt stØrre gjennomslag enn vitenskapsmenn som mener at C02 utslipp 
bør reduseres med 60 %» Steinar Andresen: USAs drivhuspolitikk: Bakstreversk 
eller realistisK!, ECON og Fritjov Nansens Institutt, rapport 18, 1990, s. 15). 

3) Se Rolf Golombek: Internasjonale avtaler om rewerte u.tslipp av karbondioksyd, 
Senter for anvendt forskning, rapport 25, 1990. 
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4) En interessant undersøkelse av dette spørsmålet fumes i Hanley mf.: «Research 
policy review 33. Why is more notice not taken of economists prescriptions for 
the control of pollution?», Environment and Planning, Arg. 22, 1990, s. 1421-
1439. 

5) En av den nyklasssiske teoriens fedre Walras løste dette problemet på en måte 
som er typisk for nyklassikeme. Han forutsatte at en auksjonarius ropte ut priser 
hvorpA tilbydere og etterspørrere ropte ut hvor mye de ville kjøpe/selge. PA denne 
mlten fant man fram til det kvantum og den pris som tilfredstilte begge parter. 
Ingen handel måtte foregå før de riktige likevektsprisene var funnet. Problemet er 
at i det virkelige liv fmner en auksjonarius stort sett bare pl kunstauksjoner og 
kjøp og salg foregir uten A ta hensyn til om alle priser er slik at alle markeder er 
i likevekt. Slike mindre poblemer forhindrer ikke Golombekk i A utlede kostnads
effektivitet nlr alle land tar prisen som gitt uten A gi oss det minste hint om 
hvordan denne «gitte» prisen oppstAr. For en mer utdypende kritikk, se Rune 
Skarstein: Sosialøkonomiens elendighet, Pax forlag, 1976. 

6) Et eksempel på dette er at under visse forutsetninger om nytte- og kostnadsfunk
sjonene kan Golombek vise at en ensidig ustlippsreduksjon vil virke mot sin 
hensikt, dvs. gi økle C02-utslipp. I slike situasjoner ville det eneste rasjonelle for 
miljøbevegelsen være A kreve økte utslipp. Eller som Michael Hoel skriver i den 
artikkelen som Golombek bygger sin analyse pl: «I en situasjon hvor ensidig 
reduksjon av utslipp øker og/eller reduserer total velferd, kan man spørre seg 
hvorfor ikke et altruistisk og miljøorientert land ikke ø/ær sine utslipp. Grunnen 
til at vi ikke tror at det vil skje er at et vedtak om ensidige reduksjoner i mange 
tilfeller er forlrsaket av press fra miljøverngrupper. Det er vanskelig A tenke seg 
at miljøverngrupper skulle presse en regjering til tiltak som ville øke utslippene. 
I mange tilfeller er presset fra interessegrupper ikke basert pl en grundig analyse 
av konsekvensene av den politikken de glr inn for. Hele poenget med denne 
analysen er Avise at det ikke nødvendigvis er spesielt fornuftig for en miljøorga
nisasjon A forsøke A presse regjeringen til ensidig A redusere utslippene.» (Hoels 
uthv .) Etter dette ml det være klart at Naturvernforbundet trenger noen økonomer 
som gjennom en «grundig» analyse ville fltt Naturvernforbundet til A kreve økte 
utslipp! Michael Hoel: «Global Environmental Problems: The Effects of Unilateral 
Actions Taken by One Country», Journal of EnvironmenJal &onomics and 
Managemenl, Arg. 20, 1991, s.69. 

7) Det er akkurat dette Grubb skriver: «Unilateral steps may be crucial in an other 
respect. If influential industries believe that abatrnent will incur costs, they will 
lobby against an agreement. But if unilateral steps are taken, albeit reluctantly 
under the pressure of popular concern, the position is then reversed: it is then in 
the interests of industry and the government to press for international agreements, 
to ensure that competitors face the same measures». Michael Grubb: The 
greenhouse effect: negotialing targets, Royal Institute of International Affairs, 
1989, s. 52. 

8) Grubb, op. cit. 1989 s. 51. 
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9) Det følgende bygger stort sett pl en bok av Richard A. Liroff: Reforming Air 
Polllllion: The Toil and Trouble of EPA's Bubble, The Conservation Foundation, 
1986. EPA, Environmental Protection Agency, er noe tilsvarende Miljøvemdep
artentet og SFf. Liroffhenviser mye til en av USAs store miljøvernorganisasjoner 
NRDC, National Ressources Defence Council. Etter at denne artikkelen var 
skrevet har jeg fått mye materiale direkte fra NRDC, som det dessverre ikke er 
blitt tid til å utnytte fullt ut. Det er symptomatisk at ingen tradisjonell økonom jeg 
har kommet over siterer direkte fra miljøbevegelsens materiale. Vider bygger jeg 
på en serie artikler av Robert W. Hahn og Gordon L. Hester. Fra norsk side 
foreligger en rapport av Kjell Roland og Steinar Hansen: Ewopean Climate 
Change Cooperation - A role for emission trading'!, ECON - Fritjov Nansen 
Instituttet, 1990, som også i stor grad bygger pl Liroff. Denne rapporten er ikke 
skrevet for Klimautredningen, men pl oppdrag av alle de nordiske industrifor
bundene. Hansen og Roland gir en grei - om em noe vel positiv - framstilling av 
erfaringene fra USA. 

10) Howard Latin: «Ideal Versus Real Regulatory Efficency: lmplementation of 
Uniform Standards» and «Fine-Tuning Regulatory Reforms», Stanford Law 
Review, Vol. 37, 1985. 

11) R. W. Hahn og G. L. Hester har i «Economic Prescriptions for the Environmental 
Problems: How the Patient Followed the Doctor's Orders», Journal of Economic 
Perspectives, 1989, en tabell over de ulike virkemidlene, deres miljøeffekt og 
kostnadsbesparelsene. 

12) Se David Doniger: «The dark side of the bubble», The Environmental Forum, nr 
32, juli 1985, s. 34. Liroff, op.cit., nevner blant annet at South Coast Air Quality 
Managment District, som har ansvaret for Los Angeles opplyste i en hørings
runde at deres standarder var sl strenge at det var vanskelig l oppnå utslippskre
ditter vha. teknologi. De opplyste at «praktisk talt alle• ERCs i området var 
resultat av nedlegging av bedrifter. 

13) Liroff, op. cit.,s. 53. 

14) Liroff, s. 63. 

15) David Doniger, s. 35. 

16) Liroff, s. 67ff. 

17) Hahn og Hester: «Marketable Permits: Lessons for Theory and Practice», Ecology 
Law Quarterly, 1989, s. 361-406. 

18) Hahn og Hester, samme sted, s. 404. 

19) Klimagruppens. 10. 
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20) I det følgende skal jeg ta utgangspunkt i Michael Hoels artikkel «Effektive 
internasjonale avtale for reduskjson i utslipp av C02», Sosialøkonomen nr. 5 1990. 
Golombeks utredning inneholder ingen drøfting av Nord-Sør problematikken. 
Golombek viser til Hoels artikkel. 

21) Jfr Staloil magasin. nr. 1, 1991 s. 4. Her fir vi ogsA vite at «Amerikanerne utgjør 
fem prosent av verdens befolkning og og forbruker 42 prosent av all bensin i 
verden». -

22) Steinar Andresen, samme sted, s. 11, skriver om den såkalt Washington 
konferansen for 20 rike land i april 1990: «Det later til at den sterke vest-europe
iske kritikken kom overraskende pA Bush-administrasjonen. Trolig hadde man ikke 
helt forstått det sterke EF-engasjementet i dette spØrsmAlet Lekkasje av interne 
amerikanske dokumenter, sA som «debates to avoid», bedret selvsagt ikke forhand
lingsklimaet. Her het det at det ikke var lurt A diskutere om «there is or is not 
warming ". in the eyes of the public we will lose this debate. A hetter aproach is 
to raise the many uncertainties .. (Fra New Scientist, 28 april 1990)». Som vi ser 
er ikke USA den som bekymrer seg mest for drivhuseffekten, de er mest bekymret 
over andres bekymringer. 

23) Se Grubb, samme sted, s. 18 for forskjellen mellom konvensjonelle sammen
ligninger av BNP, og sAkalt «kjøpekrafts-korrigerte BNP». Forskjellen er drastisk, 
men det finnes ingen almen akseptert mAte A utføre slike korreksjoner pA. 

24) Kina og USA er ekstremene i denne sammnehengen, for andre I- og U-land er 
ikke forskjellen sA dramatisk. For en mer detaljert gjennomgang av dette se Grubb 
samme sted, s. 16-20. 

25) Klimagruppen s. 84. 

26) Klimagruppens. 97. 

27) For en nærmere drøfting av dette prinsippet se Grubb (1989). Grubb vil gi 
refusjon i forhold til den voksne befolkningen for ikke A belønne «befolkningseks
plosjon». At den sterke økningen i jordas befolkning er et problem for A fume 
fram til en bærekraftig utvikling er klart. Hvorvidt Grubbs modifiserte per capita 
prinsipp er veien A gA er jeg ikke helt overbevist om. Det avhenger av hvilke 
tiltak som er mest effektive og politisk akseptable for A bremse befolkningsøknin
gen. 

28) Golombek (1990 s. 2). 

29) Klimagruppens. 95. 

30) Se f. eks David Pearce: Climate Change: EvallUlling the Socio-Economic /mpact, 
OECD, 1991, og Vaclav Smil: «Planetary Warming: Realities and Responsibili
ties», Populalion and Development Review, Nr. 1 1990 for en nærmere drøfting 
av dette. 
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31) Den viktigste er KLima, ØKonomi, Tiltak, KLØKT-rapporun fra Statistisk 
sentralbyr!, 1991, men se ogsA Glomrød mf. Stabilisation of emission of C02: A 
Computable General Equilibriwn Approach, SSB 1990, Bye, Bye og Lorentsen: 
SIMEN - Studies of lndustry, EnvirOl'll'Mnt and Energy toward 2()()(), SSB 1989. 

32) Mye kunne sies om bruken av disse store makromodellene til A beregne nedgang 
i BNP, optimal stØrrelse av en C02-avgift etc. Modellene er ikke bygget for dette 
formllet og lider derfor av mange stivheter. Hovedproblemet ligger i at disse 
modellene f. eks. vanskelig kan fange opp en omlegging fra bil til bane av person
og tungtransport, at de betydelige mulighetene for energiøkonomisering kommer 
dårlig fram. Det er en rekke andre «stivheter» i disse modellene. Man kan spØrre 
seg om ikke disse kjøringene gir et for stort skinn av solid viten i forhold til hvor 
mange usikre forutsetninger og grove forenklinger som ligger til grunn for disse 
modellberegningene. 

33) Hanisch skriver: «With rigid rules of implementation lDlder the Convention, along 
the lines of previous international agreements, there is a risk of imposing the 
highest costs on those countries which have bad the most elevated environmental 
policy efforts». Joint implementation of Commitments to Curb Climate Change 
- Policy Note, 1991:2. 

34) Sosialøkonomen m. 5-90, s. 13. 
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