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Nye muligheter: Miljø- og friluftskonsulent Berit Fiksdahl og plan– og utviklingssjef Inge Angård fra Dovre. Kommunen er med som ett av tre pilot-
prosjekter. Her ser vi hvordan en såkalt CR-kode på mobilen åpner nettsider med info.  FOTO: NORSK KULTURRÅD OG WERNER WILH DALLAWARA

Etterlates: Turister etterlater seg også mye matavfall.  FOTO: R. SOLHEIM

VADSØ

Bekymret over mye 
rømt oppdrettslaks

 ✱ I over 20 år er det blitt samlet 
inn skjellprøver fra laks fanget 
i Vestre Jakobselv,  i Øst-Finn-
mark. Hvert år blir det funnet en 
høy andel av oppdrettslaks i gy-
tebestanden, melder NRK Troms 
og Finnmark. I Altaelva og Rep-
parfj ordelva er det satt i gang et 
forskningsfi ske for å fi nne ut hvor 
mye oppdrettslaks det er i elvene.

Leder i Lakselv grunneierfore-
ning, Egil Liberg er bekymret for 
framtiden. Så langt er det ikke 
oppdrett i Porsangerfj orden, men 
Liberg peker på at oppdrettsnæ-
ringen er på full fart framover så 
han regner med at problemene 
med rømt fi sk  etter hvert også vil 
melde seg i denne elven.  I Alta-
elven var andelen oppdrettslaks 
på over 13 prosent i fj or høst un-
der et prøvefi ske her.  

OSLO

Mye å spare på 
redusert matkasting

 ✱ Nordisk ministerråd har regnet 
på hvor mye penger som ville bli 
spart dersom den totale mengden 
matavfall i Norden ble redusert 
med 20 prosent. Den største ge-
vinsten ligger i at vi slipper mil-
jøkostnader for mat som ikke len-
ger blir kastet, for eksempel kost-
nader for overgjødsling og utslipp 
av drivhusgasser. Totalt kan for 
eksempel Sverige tjene mer enn 
12 milliarder kroner gjennom 
reduserte miljøkostnader og 
nærings- og privatøkonomiske 
besparelser. Den næringsøkono-
miske gevinsten for butikker og 
grossister ville bli på rundt 120 
millioner kroner per år.

Matsvinnet må reduseres. I 
Sverige arbeider vi nå med nye 
mål for redusert svinn og at en 
økt andel av maten som kastes, 

Sist torsdag var det en presenta-
sjon i Oslo av framtidens vandrin-
ger i by og på landet. 

. Det hele skjer enkelt fortalt 
ved hjelp av skannere som er stra-
tegisk plassert enten det er ved 
Akerselva eller på Dovrefj ell.

Ved å føre telefonen mot et 
skannerpunkt med såkalte QR-
koder åpnes nettsider med infor-
masjon som viser seg i mobiltele-
fonens display.

Mye informasjon
Piloten fra Akerselv-prosjektet 
har spesielle tekniske utfordrin-
ger fordi datagrunnlaget i byen 
er omfattende. Det vil igjen kreve 
gode løsninger for søking, utvel-

gelse, fordypning, tilbakemeldin-
ger, kartfesting og kartpresenta-
sjon.

Stor betydning
Det var kulturrådets direktør An-
ne Aasheim og riksantikvar Jørn 

Holme som hadde invitert politi-
kere og andre inviterte gjester til 
presentasjon av prosjektet «Kul-
tur- og naturreisen». 

Hensikten med det nye tilbu-
det er å kunne presentere norsk 
kulturarv og spennende naturfe-
nomener for reisende over hele 
landet via mobil teknologi. 

Det er Riksantikvaren som 
sammen med Norsk kulturråd, 
Statens kartverk og Direktora-
tet for naturforvaltning står bak 
forsøkene med den teknologiske 
informasjonen.

 Både kulturminister Anniken 
Huitfeldt og miljø- og utviklings-
minister Erik Solheim var med 
under presentasjonen.

Begge statsrådene var full av 
lovord det nye prosjektet.

Lokal deltakelse
– Bygningene omkring oss, ste-
dene og terrenget forteller hver 
sin historie, nå håper vi å kunne få 
fram kunnskap som hittil har vært 
skjult for publikum, sier kulturrå-
dets direktør Anne Aasheim.

Det skal gjennomføres et for-
prosjekt for den nye teknologien 
på Dovre, i Sauherad og langs 
Akerselva. Den lyse ideen til pi-
lotprosjektet kommer fra Bø og 
Sauherad. 

WERNER WILH DALLAWARA
werner.dallawara@nationen.no

Nyere mobiltelefoner kan brukes til å fortelle om natur og kultur. Muligheten er 
den samme, enten du er på Dovre eller vandrer langs Akerselva.

Lær og se med mobil

skal nedbrytes. Jeg hilser også 
velkommen initiativer på nordisk 
nivå for å redusere matsvinnet, er 
reaksjonen fra Sveriges miljømi-
nister Andreas Carlgren. 

I Norge vil bransjen forsøke å 
redusere matsvinnet med 25 pro-
sent til 2015. I Danmark har mil-
jøministeren oppfordret til tiltak 

for å redusere mengden mat som 
blir kastet i utrengsmål. Rundt 
240 000 tonn mat fra butikker i 
Norden blir matavfall hvert år, 
viser en fersk nordisk studie som 
ble fi nansiert av Nordisk minis-
terråd. De vanligste varegrup-
pene er frisk frukt, grønnsaker og 
brød.  
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DET SKJER I DAG

DET HENDTE

Onsdag 6. september 1961

de Gaulle: Ikke 
forhandlinger om Berlin 
for enhver pris 

 ✱ President de Gaulle er-
klærte tirsdag at det er av den 
største betydning at den vest-
lige verden står fast om Sov-
jet-Samveldet går til ensidig 
aksjon. de Gaulle kom med 
denne uttalelsen da han for 
første gang på åtte uker ga en 
pressekonferanse i ballsalen i 
Elyseepalasset. 

Lørdag 6. september 1986

Desperat kamp mot 
fl ammene

 ✱ Fjorten mennesker mistet 
livet og nitten er lagt inn på 
sykehus etter den katastrofale 
brannen i Hotel Caledonien i 
Kristiansand i går. I overkant 
av seks timer tok det før bran-
nen, som brøt ut kl. 04.40 i går 
morges, var under kontroll. 

SANDVIKA. Helsedirektoratet 
arrangerer nasjonal fagkonfe-
ranse om helsemessig og psy-
kososial oppfølging av de som 
er rammet etter terrorangre-
pene på Utøya påThon Hotell 
Oslofj ord i Sandvika. 
TRØNDELAG. Statsminister 
Jens Stoltenberg besøker Per-
saunet i Trondheim, kl. 11.00.
Statsministeren besøker 
Steinkjer videregående skole, 
kl. 14.00.
BERGEN. Olje- og energiminis-
ter Ola Borten Moe besøker 
Universitetet i Bergen. Han 
skal bl.a. forelese om sitt syn på 
forskning og fornybar energi.  

Matglad
 ✱ Johan likte god mat, og det 

syntes på ham. I et selskap 
spurte nabokona:

– Vil du ha en liten bit kake 
til, vennen min?

– Nei, takk.
– Vil du virkelig ikke ha mer 

kake? gjentok hun, forbauset.
– Jo takk, men ikke noen li-

ten bit, svarte Johan.

PRESSEFRIHET
«For å nyte godt av de 
uvurderlige fordeler 
pressefriheten sikrer, er 
det nødvendig å fi nne 
seg i de negative sidene 
den medfører.»
ALEXIS DE TOCQUEVILLE

VISER DET SKJULTE
«Utrustet med mobil-
telefon og elektronisk 
leserbrett skal folk få 
adgang til norsk kultur 
og natur.»
ANNE AASHEIM
DIREKTØR I KULTURRÅDET


