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SYNSPUNKT: Bevisstheten rundt havet øker – heldigvis

HAVNASJONEN NORGE: Havet trenger engasjement, handlekraftige politikere og kunnskap, og det er ikke strandede hvaler som skal sørge for at vi handler. Nå trenger verden trenger et
Norge til rors med rikelig kunnskap om havets muligheter og utfordringer, skriver Ingrid Schjølberg.
FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

Kollapser havet, kollapser kloden
Plast i en hvalmage har vekket folket over hele kloden.
Nå er «alle» opptatt av havet,
også politikerne. Det gir
muligheter for å finne gode,
varige løsninger.

V

i er heldige som har havet. Mye av vår historie er
bygget på vår nærhet og
evne til å høste av havet. Mye av
vår rikdom kommer fra sjøfart,
olje, gass, fiskeri og havbruk.
Som havnasjon har vi lange
og stolte tradisjoner og som forvalter av havets ressurser, blir vi
lyttet til. Likevel har det skjedd
en endring. Hvermannsens engasjement har våknet – kanskje
i erkjennelsen av at kollapser
havet, kollapser kloden.
Tonnevis av plast er ryddet og
fjernet fra norskekystens mange strender denne våren. Tusenvis av mennesker har vært i
sving. Og det til tross for at de
nok vet at innsatsen er bare – ja,
en dråpe i havet.
NTNUs visjon er kunnskap
for en bedre verden, og verden
blir ikke bra om ikke havet er
det. Derfor er havromsvitenskap og teknologi ett av NTNUs
store tverrfaglige satsingsområ-

DEBATT

der. Havet trenger engasjement,
handlekraftige politikere og
kunnskap.
Arendalsluka samler denne uka
mange
samfunnsengasjerte
mennesker. Det er bra. Vi har
alltid noe å lære av hverandre.
Snart skal vi gå til valg. Mye
av valgkampen handler om
folks hverdag, skole, eldreomsorg, veier, lokalsamfunn og
skatt.
Politikerne får gjøre opp seg
imellom, men som fagmiljø
vil vi ta til orde for et fortsatt
politisk engasjement for de utfordringer og muligheter som
havet gir.
Hvordan skal oljenasjonen Norge
videreutvikles? Leverandørindustrien i Agder er i omstilling
i takt med at vi må møte stadig
større krav til miljøriktige og
bærekraftige løsninger.
Vi har kunnskap og teknologi
som gjør at vi stadig er i utvikling og som andre nasjoner bør
gjøre mer bruk av enn i dag.
Så er det å håpe at ikke kua
dør mens gresset gror. Eller sagt
på en annen måte – bedrifter
må gis muligheter til å kunne
satse nytt.

Havbruksnæringen tar nye steg.
Verdens største havmerd er nå
på slep fra Kina og skal etableres i langt mer utsatte havområder enn det som har vært gjort
til nå. Erfaringer herfra vil kunne gi nye og andre muligheter
for Norge som havbruksnasjon.
Fiskeriene har en lang og stolt
historie. Vår evne til fornuftig
sameksistens mellom fiskeriene og de mange andre aktørene – er avgjørende for å få til
fornuftig framtidig forvaltning
og bruk. Derfor søker vi kunnskap om hva villfisken faktisk
gjør mens den vokser og lever i
havet.
Vi undersøker også hvilke andre
verdier havbunnen kan by på i
form av tilgang på viktige mineraler. Hvor er det gull, sølv, sink
og kobber?
Hvilke teknologiske utfordringer må løses? Og lar det seg
løses på en måte som ivaretar
miljøet rundt?
Klimaendringer
påvirker
selvsagt også havet. Havnivået
stiger. Mer vind og vær stiller
nye krav til måten vi bygger på
enten det gjelder, båter, bruer,
plattformer eller bygninger for
øvrig.

Selv er jeg professor i robotikk.
Roboter kan i dag og i framtida
løse stadig nye oppgaver. Skip
kan snart kjøre uten kaptein
til stede – altså autonome skip.
Den digitale teknologien kan gi
oss mye kunnskap om hvordan
havet har det og hva som foregår. Alt dette kan legge grunnlaget for ny virksomhet.
Ny kunnskap, ny teknologi
gir også kommersielle muligheter. Under Arendalsuka skal jeg
snakke om Norges neste industrielle eventyr. Håpet er industrielle aktører som tør å satse på
nye tanker og ideer.
Politikere både i posisjon og opposisjon har offensive strategier
for havet. Mye av jobben gjøres i
kunnskapsmiljøene og i bedriftene. Men, skal vi gjøre strategiene til mer enn ord, trenger vi å
vinne ungdommen.
Vi trenger nye tanker, vi trenger mødre og fedre, naboer, industriarbeidere og sjefer som
framsnakker alle mulighetene
havet kan gi. Muligheter for
spennende arbeidsdager, uløste
utfordringer og store fangster.
Rett og slett muligheter for å ta
havnasjonen Norge flere skritt
videre.

Vi er heldige som har havet.
Vi er glade for offensive strategier. Måtte dette inspirere ungdommen vår, og da mener jeg
både jenter og gutter.
Kjære politikere – la dere inspirere av engasjementet for miljøet i havet! La dere forplikte
av de lange tradisjonene og de
mange mulighetene vi har som
havnasjon. Framtida bygges på
tradisjoner, med engasjement,
nysgjerrighet og kunnskap.
Verden trenger et Norge til
rors med rikelig kunnskap om
havets muligheter og utfordringer. Det er ikke strandede
hvaler alene som skal sørge for
handling. Det må vi alle bidra
med. Kunnskapsmiljøene både
på NTNU og ved andre universiteter er beredt til å trå til.
Vi ønsker oss politikere som
ser de mulighetene som ligger i
det og både være en kunnskapsnasjon og en havnasjon.

Ingrid Schjølberg
Professor og direktør
for NTNU Havrom
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