
I et interkommunalt samarbeid mellom Evje og
Hornnes kommune og Froland kommune kan det
nå etableres et treårig høyskoletilbud, det vil si ut-
dannelse til bachelorgrad, som kan uteksaminere
32 flygere årlig. Få med deg vestegdene på dette da,
Laila Øygarden.

Det vil bli det eneste utdanningstilbudet for sivile
flygere hvor utdanningen fullt og helt vil skje i Nor-
ge, noe Samferdselsdepartementet og luftfartsdi-

rektør Heine Richardsen har sagt er ønskelig. De-
partementet anslår behovet til å være 100 piloter
årlig i en 20-års periode. Modellen vil kunne danne
grunnlag for, eventuelt supplere, tilsvarende utdan-
nelse i Troms eller andre steder i landet.

Som vi meldte lørdag, vil utdanningsløpet inne-
bære ett års utdannelse på Evjemoen og deretter to
år på Arendal Lufthavn Gullknapp i Froland. Den
nye Høyskolen vil bli eid av Evje og Hornnes kom-
mune og Froland kommune og drevet på «non pro-
fit»-basis som et A/S eller som en stiftelse. Flere
kommuner i regionen ønskes med på laget. Arendal
vil være naturlig.

Luftfartshøyskolen Sør vil før oppstart – i mot-
setning til den planlagte høyskolen på Bardufoss i
Troms – ha et avklart forhold til EØS-reglene. For å
oppfylle læreplanene vil skolen kjøpe tjenester fra
tilbydere innen EØS-området. Studentene vil da
skaffe seg flygerutdanning innen fornuftige privat-
økonomiske rammer som ved annen høyskoleut-
danning.

Vi vil kunne få landets ledende kompetansemiljø
innen luftfartsfag når vi ser denne høyskolen og den
tekniske utdannelsen på Kjevik under ett. Høysko-
len er et regionalt utviklingstiltak som fylkeskom-
munene bør bidra til. Ettersom Kjevik prioriterer
regulær rutetrafikk, er det tvilsomt om noe tilsva-
rende kan etableres der. En flygerutdannelse på Ev-
je og Gullknapp vil derfor heller ikke være i strid
med Agderrådets engasjement på Kjevik.

Rom-organisasjonen NASA har
siden 70 årene kontinuerlig
foretatt målinger i atmosfæren,
og den siste rapporten som ble
presentert på et møte i Norsk
Geofysisk Forening i 2006, slår
fast at det ikke har vært noen
økning i drivhuseffekten. Dvs.
at økningen av CO2 og metan i
atmosfæren ikke har ført til no-
en økning i drivhuseffekten. 
Tall fra US National Climate
Data Center viser at det ikke
har vært noen økning i den glo-
bale temperaturen fra 2001 til
2006. Dessuten viser laborato-
rieforsøk med kunstig atmo-
sfære at selv med doblet CO2
nivå, får man kun en ubetydelig
temperaturøkning.

At temperaturen har steget med
ca. 0,7 grader siden den lille is-
tiden var slutt i ca.1850, må be-
traktes som en naturlig norma-
lisering. Den viktigste grunnen
er at det absorberes mer solvar-
me på grunn av at over 30 % av
havisen de siste 200 år gradvis
har smeltet i Arktis og at
mange av jordens isbreer har
minket. 

For 5000 år siden var tempe-
raturen på Svalbard hele 4 gra-
der høyere enn i dag. Den tem-
peraturstigningen vi nå har i
Svalbardområdet er en naturlig
utvikling helt på slutten av den
varme mellomistiden vi nå er
inne i. 

I tillegg blir det varmeutvikling
fra menneskelige aktiviteter på
jorda, som «varmemagasiner» i
asfalt og betong, varm ventila-
sjonsluft og ikke minst alle bi-
lene avgir varme. Verdens bil-
park er i dag på ca.1,7 mrd. bi-
ler og er raskt voksende.

At man ikke har hatt noen
økning i drivhuseffekten selv
om CO2 nivået har økt bekref-
tes også av de analysene som er
gjort av iskjerner fra Antarktis
(Vostok), som viser forholdet
mellom temperatur og CO2
innholdet i atmosfæren de siste
400.000 år. Det interessante
med disse analysene er at tem-
peraturstigningen kommer 800
år +/-200 år før den høyere
konsentrasjonen av CO2. Dvs.
at det ikke er CO2 som er årsa-
ken til temperaturstigningen,
men høyere temperaturer med-
fører at havet meget langsomt
varmes opp før det begynner å
avgi CO2 til atmosfæren, og

man får denne tidsforsinkelsen. 

Temperatur og CO2--konsentra-
sjon følger hverandre fordi CO2
gassen er tyngre enn luft og er
avhengig av å være varm for å
holde seg «svevende» i luftha-
vet.

For mye CO2 i havet reagerer
med kalsium til karbonat (kalk-
stein), som kan ligge i flere hun-
dre meter tykke lag på havbun-
nen, eller dannes som korallrev.
Blir det for lite CO2 i havet vil
en del av det enorme bufferlage-
ret på 40.000 mrd. tonn karbo-
nat løses opp igjen (massevirk-
ningsloven). 

Havets evne til å løse opp
CO2 avhenger av vanntempera-
tur, saltinnhold og CO2 gassens
andel av det totale gasstrykket.

CO2 molekylenes oppholdstid
i atmosfæren er bare ca.5år. Vå-
re utslipp blir bare blandet inn,
og nærmest drukner i det enor-
me CO2 kretsløpet mellom at-
mosfæren, jorden og havet, som
er på 4-500 milliarder tonn
CO2 pr.år.

CO2-gassen er en «uskyldig» og
livsviktig gass som er involvert i
alt liv, og som gjennom fotosyn-
tesen er den viktigste kjemiske
reaksjonen på jorda. Når plan-
ter og trær råtner eller forbren-
nes frigjøres CO2 igjen. Flere
forsøk har vist at økt CO2
mengde i atmosfæren bidrar til
økt plantevekst (CO2-gjødsling) 

Økningen av CO2 nivået har
hatt liten eller ingen betydning
for drivhuseffekten, og burde
heller betraktes som CO2-

gjødsling, noe som kan bidra til
å løse verdens matvarekrise. 
De neste 40 år vil jordens be-
folkning øke med ca. 3 mrd.
mennesker, og det er det som er
det største problemet.

Ifølge de astronomiske varia-
sjonene så står en ny istid for
døren, og det er tegn som tyder
på at den kan ha startet. Jordak-
sen er i ferd med å rette seg opp
(polene dreier vekk fra sola) og
er snart halvveis i sin oppretting
(tilsv. høstjevndøgn). I Antarktis
øker ismassene og det er blitt
over én grad kaldere enn i 1970.
New Zealand har hatt den kal-
deste desember på 78 år.

På den nordlige halvkule ser vi at
Grønlandsisen har begynt å øke.
Det neste blir antakelig at bre-
ene på sørsiden av Svalbard be-
gynner å vokse, etterfulgt av isen
i polhavet og de norske breene.
Men enkelte breer kan fortsatt
komme til å smelte en del. Dette
er en prosess som kan ta flere
hundre år. 

Det er også interessant at
FNs klimapanel (IPCC) har be-
gynt å tone ned sine prognoser.
De anslår nå at den globale
oppvarmingen går saktere og
de neste 100 år vil temperatu-
ren i snitt bare øke ca. 2,8 gra-
der. Dermed stiger havet bare
35-40 cm de neste 100 år, noe
som er halvparten av tidligere
prognoser. 

Har tvilen begynt
å melde seg?

Arendal Høyre har i sitt program for
den kommende bystyreperiode en noe
uklar formulert post om kanal som ly-
der som følgende: «En gjenåpning av
kanalen bør planlegges grundig og
kunne finansieres før den eventuelt
iverksettes.»

På et møte 28. mars der Høyres ord-
førerkandidat Einar Halvorsen holdt
en orientering, søkte jeg å få en klar-
het i hva som ligger i formuleringen.
Halvorsen sa et det neppe var aktuelt
med kanal i kommende bystyreperio-
de, og at i alle kontakter han hadde
hatt med næringsdrivende i sentrum,
så ønsket man nå ikke mer graving i
bykjernen. Et synspunkt som nok de-
les av alle (nesten) innbyggerne i
Arendal. Han fortalte at etter de siste
kostnadstall for kanalen som han had-
de hørt, så var de nå oppe i 130 millio-
ner kroner. Kommunens gjeld har i de
senere år økt fra mer enn en halv mil-
liard til mer enn 1,5 milliard kroner.
Med de foreliggende planer kan kom-
munens gjeld om noen år være oppe i
2,5 milliarder kroner – uten kanal.

Halvorsen bekreftet at med formu-
leringen «kunne finansieres», så men-
te man privat finansiering. Han hadde
konferert med Peder Syrdalen, og
Arendal Høyre holder fast på det Syr-
dalen klart uttrykte 6. august 2002,

nemlig at Kanalselskapet må stå for
både finansiering og drift av kanalen.

Stiftelsen Arendalskanalen ble opp-
rettet av Kanalselskapet i 1997 og re-
gistrert både hos Fylkesmannen og i
Brønnøysundregisteret. Hensikten
med stiftelsen var å binde innkomne
midler til formålet kanal – etter nøye
vedtatte regler. Ved henvendelse til
Enhetsregisteret blir det opplyst at det
ikke foreligger noen opplysninger om
styre eller regnskap. Det er kun en
postadresse i Arendal. Da det er
strenge regler for stiftelser om regn-
skapsavlegging, finnes det neppe en
eneste krone i Stiftelsen Arendalska-
nalen.

Agderposten foretok en undersø-
kelse blant næringsdrivende og banker
i Arendal om de ville gi økonomisk bi-
drag til en kanal og publiserte denne i
avisen 3. desember 2004. Samtlige ga
klart uttrykk for at det ville de ikke, og
flere uttalte seg mot kanal. Flertallet
av kommunens innbyggere vil heller
ikke ha kanal. De vil heller ha tids-
messige skoler, flere sykehjemsplasser
og bedre sosial omsorg. I valgåret
2007 er det klokt av politikerne å lytte
til folket. Nå er det på tide å snu og
skrinlegge all kommunal medvirkning
for godt.

17 Mandag 2. april 2007

DEBATT Agderposten forbeholder seg retten til å forkorte innlegg, publisere dem i avis og på nett, samt lagre publisert stoff elektronisk. Innlegg skal underskrives med fullt navn,  vennligst oppgi adresse og 
telefonnummer også på e-post. Adresse: Agderposten, postboks 8, 4801 Arendal. Merk konv. «debatt».  Send e-post til: debatt@agderposten.no. NB! Innsendte manuskripter blir ikke returnert.

37 00 37 00 eller debatt@agderposten.no

INNSPILL

Jan Vatne,
NEI TIL KANAL

Ja til en fremtids-
rettet by, leder
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SYNSPUNKT

Per Jan Langerud

Bøkenes verden I
Favorittbok? Det blir som å
spørre en mor hvilket av
barna hun liker best.

Siri Aakre,
ung bokelsker, Varden

Bøkenes verden II
Bøker er for nerder. En typisk nerd er en person
som går med briller, er smart og som alltid har
hodet begravet i en bok. Hvorfor det er sånn, vet
vi ikke. Du kan nok lese om det i en bok et sted.

Celine Thorskog,
ung bokhater, Varden

Følelser, liksom
Menn som synger om følelser er greit.
Damer med kassegitar er tregt. Folk i
media er lei av damer som skriver dag-
bøker og klimprer på gitar, liksom.

Unni Wilhelmsen,
musiker, VG

PSYKIATRI

God terapi 
bedre enn piller
Mange har kritisert psykiatrien
gjennom årene. Nå er det heller
behov for å gi den gode råd.
Tross alt har de gode mennes-
kelige kreftene i dag makten på
institusjoner, som nærmest hol-
der hotellstandard. Likevel, det
åndelige er langt viktigere enn
det fysiske miljø, skjønt det sis-
te bør ikke mangle. Det har dis-
se herjede, stakkars pasientene
mer enn fortjent.

Et like godt råd er det å inn-
føre frihet, på nesten alle felter
i psykiatrien, hvor det helt til i
dag har vært praktisert tvang.
Det skader ikke å prøve med
mildhet. 

Alle pasientene på en avde-
ling er redde, redde for å miste
retten til å bestemme over sitt
eget liv. Men så snart de even-
tuelt oppdaget at de ikke sto til
rette, men fikk hjelp av perso-
nalet, ville indre krefter utløses.

Å lide trenger ikke å være
sykt, det er ondskapen som er
syk. Det må bli langt mere
psykologi og terapi fremfor pil-
lebruk. 

Vi ser det jo, ingen pasienter
blir friske av piller. Det er ment
som et godt råd, og oppriktig
omsorg for alle sinnslidende i

landet: Psykologisk terapi, der
man lærer pasientene om livs-
kilden i vårt indre, sammen
med bønn til Gud, omgitt av
hjelpepleiere og leger, som hel-
ler satser på de levende krefter
og sanser, det er løsningen.

Halvor Christensen,
Hisøy

JUBILEUM

Store EU mot 
lille verden
2007 er et stort år for EU. Det
er 50 år siden Romatraktaten
ble underskrevet. Under denne
feiringen ligger det mye propa-
ganda og lurer. Budskapet er:
EU er noe man ikke sier nei til.
Men hva har økonomiske unio-
nen utrettet av positive ting?

Medlemslandene har fjernet
grensene seg imellom, slik at all
handel og tjenester skal kunne
skje fritt. Alt skal være så billig
som mulig, og alle områder må
være åpen for konkurranse.
Innenfor grensene. Det er noe
som er ganske bekymringsfullt,
og som vi mener er viktig å ret-
te fokuset på. For mens EU
vokser, og prøver å bli den mest
konkurransedyktige «nasjo-
nen» i verden, ofres ikke u-lan-
dene like ved en tanke. Gren-
sene innad i EU fjernes, mens
grensene ut mot resten av ver-

den forsterkes - grensene mot
de fattige landene som så sårt
kunne trengt deres støtte.
Her sikter vi for eksempel til
Schengen--  avtalen, som gjør
det umulig for en flyktning å
søke oppholdstillatelse i mer
enn ett EU-land, kun det første
landet han havner i. 

Måten EU «dumper» sine
varer i u-landene til så lave pri-
ser at de ikke har en sjanse til å
få solgt sine egne varer, er også
kritikkverdig. 

Vi sitter vel alle med en drøm
om en perfekt verden? En ver-
den der skillet mellom fattig og
rik er jevnet ut. En verden der
alle har lik rett til skolegang, til
rent drikkevann osv. 

Det kan virke som at verden
bare gir en forsmak på hvor ille
det vil bli. Men vi har makt. Vi
kan lage vår vei, og jobbe for det
vi tror på. Blir vi medlem i EU,
vil vi ikke lenger ha en egen
stemme i de viktige sakene som
gjelder behandlingen av den fat-
tige delen av verden. EU vil da
stemme for oss alle, og vi har li-
ten makt til å påvirke den stem-
men som kun er opptatt av øko-
nomisk vekst innenfor unionen. 

Når det nå feires, skal vi hus-
ke: EU er stort, men verden er
større.

Eli van der Eynden, 
Maja Wannebo,
Ungdom mot EU

«STJERNEKIKKERT»

Misbruk av 
politiressurser
Åpent brev til politimester
Hareide:

Politiet har fått «stjerne-
kikkert», så kraftig at man
kan stå på lang avstand og se
om du og jeg har på oss bil-
beltet eller holder mobiltele-
fonen i handa. 

Vi hører at folk som har
vært utsatt for vold også hen-
vender seg til Kristiansand
Politikammer – i åpningstida
til og med, ikke får levert an-
meldelsen. Man har ikke res-
surser til å motta anmeldelse
og etterforske lovbruddet. 

Det er ille å bli slått ned på
gata, ranet eller utsatt for
innbrudd. Desto mer trauma-
tisk må det være, når du kom-
mer til en instans som skal
hjelpe deg, ikke å få hjelp. 

Satsing på trafikksikkerhet
er viktig, og da mener jeg
fartskontroller, promillekon-
troller og kontroll av dekk og
lys. 

Selvfølgelig er det farlig å
sitte med mobiltelefonen til
øret, men det er også farlig å
være uoppmerksom. 

Muligens synes politiet det
er mer moro å skrive ut bøter
enn anmeldelser. Politimester

Hareide fikk i grunnen sitt
pass påskrevet av justisminis-
ter Knut Storberget. Ikke
flere penger til Agder, han
snakket om prioriteringer.

Kjære politimester, husker
du da kriminaliteten i Oslo
var på topp? Willy Haugli ble
beordret til oppgaven i hoved-
staden, et meget godt valg.
Med jernhånd fikk han ned
kriminaliteten, og Oslo ble en
tryggere by. 

Husker du politimester
Rynning-Tønnesen? 

Du har langt igjen til å bli
som en av dem. Det går virke-
lig ikke an å ha et politi som
ikke har tid til å hjelpe folk
når det trengs. Jeg var heller
ikke imponert over din og di-
ne mannskapers innsats
under det ekstreme snøværet
i februar, selv om du forsøkte
å ta æren av å ordne opp. Er
det riktig, som det sto i en
avis, at ei kvinne som sto fast
i snøkaoset, prøvde å stoppe
en politibil, men at den kjørte
forbi? 

Medfører dette riktighet,
foruten alt en hører ellers om
dagens politi, da er etaten på
vei ned i ei hengemyr. 

Det blir vanskelig å komme
opp av den, i hvert fall med
dagens politimester.

Gunnar Arntsen,
Grimstad

Arendal Høyre og kanal

- Nå er det på tide å snu og skrinlegge for godt all kommunal medvirkning til kanal i Aren-
dal, skriver Jan Vatne.  Arkivfoto av sentrale kanalmotstandere.

Økningen av CO2-nivået har gitt liten eller ingen drivhusef-
fekt. Den uskyldige gassen virker som gjødsel og kan bidra til
å løse verdens matvarekrise. 

Ikke økt drivhuseffekt

– Tegn tyder på at en ny istid står for døren, hevder pensjonist Per Jan
Langerud, som i nær 30 år har jobbet i Kværner Oilfield Products. Illustra-
sjonfoto fra Antarktis.

Kruttønne
Internasjonalt er én av Midtøstens stormakter, Iran,
en udetonert bombe. I går lette britene desperat et-
ter en diplomatisk løsning for å få frigitt de arres-
terte marinesoldatene. I går ble deres ambassade i
Teheran så angrepet av 200 antivestlige, islamistis-
ke studenter.

Det burde hvile en sterkere forpliktelse på Irans
president Ahmadinejad til å roe ned gemyttene.
Dessverre ser det ut til at hans opptreden tvert om
gir motsatt effekt. 

Grip sjansen til
flyutdannelse

Et spennende prosjekt, sier fra venstre Sigurd Auestad, Jens Kr.
Morken, Bjørn Ropstad, Laila Øygarden, Oddvar Skaiaa og Sigmund
Pedersen. 


