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Solheimsvatnet er et 
sjeldent og viktig innslag i 
naturmangfoldet i Bergen. 
Det bør bevares.

INNLEGG

Gunvar Mikkelsen, 
Forum for natur  
og friluftsliv Hordaland,  

Ole Edvard Torland, 
leder Bergen lokallag  
av Birdlife Hordaland 

Harald Simonsen, 
leder naturmangfold- 
gruppen, Naturvern- 
forbundet Hordaland

■ Reguleringsplanen for Min-
demyren nord, som nylig var på 
høring, skal blant annet avgjøre 
Solheimsvatnets fremtid. Den
blå og grønne lungen er omrin-
get av bolig- og næringsbebyg-
gelse, Bybanen og gangveier på 
alle kanter. 

■ Noen ganger er det nesten
utrolig hvor mye press naturen 
kan tåle – og likevel fungere som 
et attraktivt levested for fugler,
planter og annet liv.

■ Til tross for alt presset fra oss 
mennesker, er Solheimsvatnet 
ifølge Rambølls naturmangolds-
rapport fortsatt et viktig funk-
sjonsområde for det biologiske 
mangfoldet. Vannet inneholder 
også viktige kvaliteter for fu-
gler og regionalt sjeldne under-
vannsplanter.

■ Forslaget til reguleringsplan 
legger dessverre opp til at 200 
meter med sårt tiltrengt kant-
vegetasjon langs den nordøstre 
delen av Solheimsvatnet blir
ødelagt eller sterkt forringet av 
en gangvei. Denne type vegeta-
sjon er viktig, ikke bare for plan-
tene den består av, men også for 
insekter og fugler.

■ For eksempel fungerer den
gjenværende kantvegetasjo-

nen langs Solheimsvatnet både 
som hekkeområde for den tru-
ede sothønen, som Bergen 
kommune har et særlig ansvar 
for på Vestlandet, og som over-
vintringsområde for den truede 
vannriksen.

■ Blir den aktuelle gangveien 
realisert, vil da hele vannets
bredde være preget av en gang-
vei som går like ved vannet.
Dette til tross for at det ikke er 
noe problem å legge til rette for 
å ei rundløype rundt bebyggel-

sen på vannets nordøstre side.

■ Vi er i en naturkrise som skyl-
des avtrykk fra menneskelig ak-
tivitet. Derfor skrev Norge og 192 
andre land nylig under på natur-
avtalen i Montreal. Mange peker 

Håper det bare er en glipp, Bergen kommune!

Tenåringen sier han 
må ha mer snapscore 
og jeg må bare lese 
mailen som akkurat
tikket inn. Sammen
velger vi å ikke være 
sammen, når vi er 
sammen.

INNLEGG
Filip Rygg, 
spaltist i BA

■ Tenåringene våre bruker mye
skjerm, ekstremt mye: hele 7.5 
timer per dag kun på mobilen 
ifølge SSB. Tar vi med TV og 
annen skjermbruk er det enda 
mer. Vi er milevis unna Hel-
sedirektoratets anbefalte to
timer per dag. En anbefaling
som ikke skyldes en ubegrun-
net frykt for digitale verktøy, 
men som faglig begrunnes i at
for mye skjermbruk går ut over 
søvn, psykisk helse, kreativitet
og mye mer.

■ Men er det egentlig så rart
at tenåringene bruker mye
skjerm? Jeg er jo like ille selv. 
Kanskje til og med verre. Dess-
uten vet vi at mange appene 

vi bruker er avhengighetsska-
pende. I tillegg har vi designet
et skjermbasert samfunn, hvor
selv skolen er full av skjerm.

■ Det er som å si til et barn at
hun ikke skal spise snop, men 
samtidig selv spise hele dagen, 
ha snop tilgjengelig overalt og 
sende henne på en skole som
sier at det er viktig å spise av-
hengighetsskapende snop for å
lære. Selvsagt går det galt.

■ For å minske egen skjerm-
bruk slettet jeg alle sosiale me-
die-apper på mobilen. Et annet 
triks har vært å fjerne mailvars-
ler nattestid og i helgene. Jeg 
skulle ønske jeg var sterkere 
enn som så, men jeg må inn-
rømme at varslene på mobilen i 
stor grad kontrollerer min opp-
merksomhet.

■ Men jeg kan ikke si til tenårin-
gen at han skal slette Snapchat 
på mobilen. For selv om forel-
drene synes det er helt vilt me-
ningsløst å sende hundrevis av
nesten tomme snaps, bare for å 
få opp snapscoren, innser vi at
mye at det sosiale skjer enten på
eller via kanaler som Snapchat.
Ved å ikke være til stede der vil 
de gå glipp av invitasjoner, sam-
taler og vennskap.

■ Jeg skal likevel innrømme at 
jeg noen ganger dagdrømmer 
om en slags analog verden.
Altså en verden hvor vi ikke 
ser mer på mobilen enn hver-
andre. Hverdager uten ti apper 
for å få med seg all informasjon 
fra idrettslaget, skolen, barne-
hagen og velforeningen. Sam-
taler uten stadige forstyrrelser.

■ Men det vil selvsagt aldri
skje, vi skal ikke tilbake, og du
verden så mye bra det er med
vår tid. Mine barn har venner i
hele Norges land. De er bedre i 
engelsk enn sine foreldre. Og de 
utvikler mange andre ferdighe-
ter takket være skjermen.

■ De fleste foreldre opplever
dette. Noen forteller også om
hvordan barn har gått fra å være 
ensom til en med mange ven-
ner, takket være gaming og so-
siale medier.

■ Samtidig er det stadig flere
som uttrykker bekymring for 
tidsbruken. For at alt handler 
om skjerm. I stedet for å takle 
kjedsomhet, vanskelige følel-
ser eller ulike oppgaver, røm-
mer man inn i timevis med 
scrolling.

■ Det får meg til å lure på om 

det ikke snart kommer et opp-
rør. Skal vi bare godta det? Er
det forsvarlig å ikke stoppe
opp?

■ Hva om ikke skolene burde 
utfordres til å bli mer skjerm-
frie? Burde det ikke være mulig
å gjøre alle lekser uten en PC? 
Første politiske parti som tar til
orde for skjermfrie skoler kan
fort bli valgvinner.

■ Og hva med oss foreldre. Sit-
ter vi selv med mobilen når un-
gene kommer hjem? Lar vi ly-
den være på når vi er hjemme?
Er ikke nettopp hjemme at mo-
bilen bør være på lydløs?

■ I barnehagen til minstemann
står det på et skilt: «slå av mobi-
len, du skal nå inn i dagens vik-
tigste møte». Det er ekstremt
talende hver gang man henter. 
Jepp, det er det viktigste møtet, 
men likevel er det så lett å ikke 
være helt til stede.

■ Vi har testet skjermfrie dager
og kvelder med ungene. Vi har 
mobilkasse i gangen. Alle mobi-
ler samles inn før leggetid. Det 
høres kanskje sprøtt ut, men
det har vært en utfordring.

■ Samtidig har det vært vel-

dig bra. Ikke bare har det blitt
tid til aktiviteter, men vi har 
også vært mer sammen når vi 
er sammen.

■ Med hjelp fra Google family 
har vi kunnet regulere skjerm-
tiden til barna slik at mobilen 
slår seg av etter en viss tid. Til-
svarende med Google Wifi som
også slår seg av etter et
bestemt tidspunkt
for PC-en, Playsta-
tion og andre ting
som trenger In-
ternett. Kunst-
en da blir å leve
som man krever
at ungene skal. 
De har mer enn
en gang påpekt
at jeg er en hy-
kler. Og som
kjent får man
høre sannhe-
ten fra unge-
ne.

Når kommer opprøret
g bra. Ikke bare har det blitt

til aktiviteter, men vi har 
så vært mer sammen når vi
sammen.
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TRUET: Sothøne er en 
truet art som har ett av 
sine kjerneområder i 
Bergen kommune. Arten 
hekker i kantvegetasjonen 
som er planlagt ødelagt av 
den aktuelle gangveien. 
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SKJERM:
Men er det 
egentlig så rart at 
tenåringene bruker mye 
skjerm? Jeg er jo like ille selv, 
skriver Filip Rygg. 
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DEBATTEN

     Piddi

Kommunen 
må fikse 

«Skansetrappene».
– De får ta det 
trinn for trinn…

     Debatt-
ansvarlig
Karoline Baug 

Vanlige folks tur er jo 
tross alt en busstur.

INNLEGG

Thor Haakon 
Bakke 
MDG

■ Studentene er ikke alene om 
å synes det er dyrt å reise kol-
lektivt. Norske bussbilletter har 
lenge økt mest i pris i hele Euro-
pa. Det er veldig bra og på over-
tid at billettprisene for studenter 
og familier nå reduseres i Ber-
gen, men skal vi virkelig klare 
å gjøre det attraktivt å reise kol-
lektivt, trenger vi langt saftigere 
gulrøtter.

■ Utslippene øker i nesten 
alle store byer, viser ny sta-
tistikk fra Miljødirektoratet. 
Noen av de største utslipps-
verstingene i byene er per-
sonbiltrafikken, luftfarten 
og sjøfarten. Det rimer godt 
på utfordringene vi har i Ber-
gen, hvor biltrafikk, cruise og 
flyturer fra Flesland står for 
størsteparten av klimagassut-
slippene. Derfor haster det å 
innføre tiltak som endrer inn-
byggernes reisevaner.

■ Vi vil ha et landsdekkende 
reisekort til 500 kroner som lar 

deg ta så mye du vil av buss, by-
bane, tog og båt når du skal på 
hyttetur, Norgesferie eller bare 
på jobben. Alt med samme, bil-
lige månedskort! Tyskland har 
for lengst innført dette allerede, 
med stor suksess. 

■ Et månedskort til 500 kroner 
for hele landet vil koste staten 
3,1 milliarder kroner i året. Det 
er en liten pris å betale sam-
menlignet med planene om 
en monsterbro gjennom vest-
landsk regnskog til 37 milliar-
der kroner.

■ Med dyrtid i Norge og Euro-
pa vet vi at høye priser rammer 
usosialt. Det er de av oss med 
dårligst råd som er mest avhen-
gig av kollektivtransporten, og 
derfor er det så viktig å satse på 
gode og billige kollektivsyste-
mer. 

■ Oslo innførte før jul 40 pro-
sent kampanjerabatt på må-
nedskort, og salget gikk i været. 
Neste år innfører hovedstaden 
et nytt billettsystem som gjør 
det billigere jo mer du reiser. 
Bergen kan få det samme.

■ Forrige valgkamp i Bergen 
hadde vi et bompengeopprør. 
Nå trenger vi et skikkelig kollek-
tivopprør! Vanlige folks tur er jo 
tross alt en busstur.

Bergen bør gjøre 
som Tyskland t mot skjerm?

Det er ikke enkelt å bli 
gammel i en digitalisert 
verden.

INNLEGG

Nils-Petter 
Sivertsen, 
Bergen 

■ Mine foreldre er 85 år og 
klarer seg godt. De bor fortsatt 
hjemme, de betaler sine reg-
ninger på nettbank og de bru-
ker sosiale medier flittig – til ti-
der noen bomskudd, men stort 
sett går det greit. 

■ Utfordringene oppstår når 
de skal bruke tjenester som 
krever at man må manøvrere 
mellom ulike selskaper og in-
stitusjoner, og det ikke finnes 
alternative tilnærminger. Da 
kaller de inn meg. 

■ Jeg synes det er veldig hyg-

gelig å kunne hjelpe mine for-
eldre, og de setter pris på at jeg 
kan hjelpe. Hva da med dem 
som ikke har en sønn eller dat-
ter som kan hjelpe? Hva skulle 
mine foreldre ha gjort dersom 
jeg ikke kunne stille opp? 

■ Min mor er dårlig til beins, 
men min far kjører heldigvis 
fortsatt bil. Denne uken har jeg 
hjulpet med parkeringsbevis 
for bevegelseshemmede. Først 
må legen søke Bergen kommu-
ne. Da kommer kopi av søkna-
den som regel på Digipost eller 
Altinn. Så må det søkes digitalt 
om parkeringsbevis hos Bergen 
kommune. Så skal Flyt overfø-
re eier av bompengebrikken fra 
min far til min mor. Dette be-
kreftes digitalt. 

■ Deretter skal dokumenta-
sjon mottatt av Bergen kom-
mune og Flyt skannes og di-
gitalt overføres til Ferde, som 
skal behandle søknaden. Der-

etter skal den vel kanskje vide-
re til Skyttel?

■ Det høres enkelt ut for en 
som er datakyndig, men det 
er en omfattende prosess hvor 
man lett kan gjøre feil som for-
sinker hele greien.

■ Dersom de ulike aktørene 
involvert i denne prosessen 
hadde samarbeidet, kunne alt 
blitt mye enklere. Søker du 
om parkeringsbevis for beve-
gelseshemmende og får det 
innvilget, så kjenner Bergen 
kommune eller en av de an-
dre aktørene det videre løpet. 
Det burde være mulig å tilby 
en gjennomgående tjeneste 

og slik skape en mindre omfat-
tende prosess.

■ Jeg tenker ofte at digitali-
seringen og oppsplittingen av 
tjenesteleverandører kan føre 
til utenforskap – i hvert fall for 
dem som ikke behersker og 
kanskje ikke helt forstår det 
som i utgangspunktet var en-
kelt, men som nå er blitt ganske 
kompliserte prosesser. 

■ Det har blitt et krevende 
kunststykke å manøvere i jun-
gelen av nye tjenesteytere som 
ikke samarbeider – alt for å til-
fredsstille EØS-avtalens krav 
om oppsplitting og konkurran-
seutsetting.

Konkurranseutsettingens eldrepris
på ansvaret som kommunene 
som arealmyndighet har når det 
gjelder å ta vare på naturen. 

■ I 2023 burde vi i hvert fall ha 
kommet såpass langt at vi heg-
ner om den type natur som den 
aktuelle kantvegetasjonen ut-
gjør, som det er altfor lite igjen 
av i Bergen. Også vi mennesker 
trenger selvsagt lommer av na-
tur i byen som ikke er striglet og 
planert ut, der naturmangfoldet 
får utfolde seg fritt.

■ Vi håper at Plan- og bygnings-
etaten, med byråd Ingrid Ner-
gaard Fjeldstad (V), er sitt ansvar 
bevisst i denne saken, og med det 
tar ut de 200 meterne med gang-
vei. Dette foreslår også Bymiljø-
etaten, i hvert fall delvis, i sin ut-
talelse til reguleringsplanen.

■ En slik løsning vil bevare den 
eksisterende og svært viktige 
kantvegetasjonen. Den vil også 
være rimeligere for kommunen, 
og de fleste som går ut rundt 
vannet vil fint kunne leve med 
at naturen får beholde sitt nord-
østre hjørne av vannet – mot at 
gangveien tar en liten omvei.

"

Hva da med dem som ikke har en sønn eller datter 
som kan hjelpe? Hva skulle mine foreldre ha gjort 
dersom jeg ikke kunne stille opp?

NILS-PETTER SIVERTSEN




