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engang ha vært noen form for 
vannsikkerhet i flere av byene på 
landsbygda i Australia.

Det er først nå, drøye 20 år 
etter «millenniumstørken», at 
kommunestyrene har satt i gang 
nødtiltak for vannsparing, ifølge 
nyhetskanalen.

Alvorlig klimakonsekvens
Store mengder regn er foreløpig 
ikke i sikte, og Australia setter 
stadig nye varmerekorder. Sei-
nest i år viste gradestokken nye 
rekordtemperaturer i skiftet 
mellom januar og februar. Fure-
vik sier klimaeffekten gjør at sub-
tropiske strøk bare blir varmere 
og tørrere.

– Det er den mest alvorlige 
konsekvensen man ser av klima-
endringer, sier han.

Klimaforskeren er klinkende 
klar på hva som må til for å endre 
disse tendensene:

– Det er bare utslippene våre 
framover som vil bestemme hvor 
ille det blir. Det haster å få de ned, 
fastslår Furevik.

Knusktørre innsjøer, syn-
kende reservoarer og sta-
dig nye varmerekorder. 
Australia står overfor ei 

krise som kan vise seg å være 
livstruende om ikke regnet fal-
ler snart.

Flere byer er nå i ferd med å gå 
tomme for vann – og det raskt.

Om ikke nedbøren kommer 
eller infrastrukturen bedres, vil 
det kunne være tomt for drikke-
vann om seks måneder.

– I noen områder kan det skje 
om noen uker, sier Linda Scott, 
president for de lokale myndig-
hetene i New South Wales, ifølge 
news.com.au.

«Day Zero»
Totalt ti australske byer teller ned 
til «Day Zero», ifølge ABC News 
Australia. «Day zero» er dagen 
hvor disse byene vil være tomme 
for grunnvann.

Den ekstreme tørken har satt 
ut områdene Queensland og 
New South Wales, hvor blant 
annet byene Tamworth, Orange, 
Dubbo og Armidale står i fare for 
å bli hardest rammet.

Det kan få katastrofale følger.
– Dette er veldig alvorlig. 

Å frakte vann med lastebi-
ler hundrevis av kilometer på 
grusveier er den eneste måten 
enkelte kommuner kan tilby 
vann til innbyggerne sine, sier 
Scott til avisa.

I fjor ble det kjent at austral-
ske myndigheter ga grønt lys til 
å skyte kenguruer for å spare på 

vannet. Nå må det større tiltak 
til.

Innbyggerne i de aktuelle om-
rådene må selv ta ansvar for å spa-
re vann, og metodene læres bort 
til barneskoleelever. Det går ut på 
at de ikke skal trekke opp etter at 
de har vært på do, og at de bruker 
minimalt med vann når de vasker 
hendene.

De lokale innbyggerne opp-
fordres også til å dusje raskt og 
lite, og noen har måttet gi opp en 
inntektskilde til fordel for vanns-
paring. Elizabeth Macnish måtte 
nemlig sluttet å leie ut leilighe-
ten sin på nettsida Airbnb, rett og 

slett fordi leietakerne brukte for 
mye vann.

– De bryr seg ikke, sier hun om 
vannforbruket til leietakerne.

– Ikke overraskende
Direktør for Bjerknessenteret 
for klimaforskning og professor 
ved UiB, Tore Furevik, forteller 
til Dagbladet at Australia er et av 
områdene i verden som har fått 
føle sterkest på klimakrisa. Vann-
mangelen kommer ikke som ei 
bombe.

– Det er ikke overraskende at 
de er rammet. Dette har vi sett 
lenge, sier han.

Det er nemlig ikke første gang 
Australia opplever en slik ek-
strem tørke. Tidlig på 2000-tallet 
rammet den såkalte «Millennium 
drought» (millenniumstørken) 
landet, og er kjent for å være en 
av de verste tørkeperiodene i 
verden.

Men selv om Australia har 
vært gjennom knusktørt vær 
før, ble det ikke gjort store tiltak. 
Ifølge ABC News skal det ikke 

«DET ER DEN MEST 
ALVORLIGE KON-
SEKVENSEN MAN 
SER AV KLIMA-
ENDRINGER.»
TORE FUREVIK, direktør for 
Bjerknessenteret for klima
forskning

Krise i Australia – flere byer teller ned til «Day Zero»:
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Flere australske 
byer står overfor 
en potensielt livs-
truende krise.  
Nå teller ti aust-
ralske byer ned til 
«dag null».

VANNET FRISKMELDT:   
I seks uker har innbygger
ne på Askøy måttet koke 
vannet. Men frai dag slipper 
de, etter negative E.coliprø
ver fra både Mattilsynet og 
kommunen.

– Det vil si at vi ikke fant 
noen spor av bakteriell akti
vitet, opplyser varaordfører 
Bård Espelid til NTB.

DYRERE OG DÅRLIGERE 
En ny rapport viser at 
vareutvalget i en norsk 
gjennomsnittsbutikk 
bare er på litt over 
halvparten av utvalget 
i en svensk butikk. 
Samtidig er prisene 
høyere.

– Dette bekrefter 
at Norge har høyere 

priser og mindre utvalg 
av dagligvarer enn våre 
naboland. Vi er et tynt 
befolket land med sto
re avstander, og det er 
nok noe av forklaringen 
på hvorfor det er sånn, 
sier næringsminister 
Torbjørn Røe Isaksen 
(H) i en pressemelding.

!
Besøksforbudet for et 
par fra Hønefoss som er 
siktet for grov kropps
skade mot spedbarnet 
sitt på elleve uker, opp
rettholdes av Ringerike 
tingrett. Faren anket 
besøksforbudet, men 
tingretten ga påtale
myndigheten medhold. 
Paret får møte barnet til 
fastsatte tidspunkter.NÆriNgsMiNistEr: torbjørn røe isaksen. 


