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OslO: Klimaendringene 
gir oss mer og sterkere 
vind, viser en fersk  
forskningsrapport.
Hittil har forskere ikke kunnet 
påvise at mer og sterkere vind 
også er en konsekvens av var-
mere klima, man har bare sett 
en klar kobling til mer nedbør. 
En ny studie utført ved Bjerk-
nessenteret i Bergen er blant de 
første studiene som klart indi-
kerer en klar sammenheng også 
til økt vind.

sterkere vind
– Den nye studien viser en klar 
indikasjon på at de globale kli-
maendringene også fører til 
sterkere vind knyttet til de al-
ler sterkeste frontene. Vi ser 
en tydelig trend som er knyt-
tet til varmere klima, men det 
trengs mer forskning for å på-

vise en sikker sammenheng, 
sier professor i meteorologi 
Nils Gunnar Kvamstø, som er 
instituttleder for Geofysikk 
institutt ved Bjerknessente-
ret.

Det kan også være en lang-
som variasjon som er forbigå-
ende, understreker han.

Hovedgrunnen til at man 
ikke tidligere har kunnet påvi-
se at vinden har økt, er at man 
har et ujevnt målenett. Man 
har rett og slett ikke vindmå-
lere som kan fange opp alle 
episodene, for eksempel til 
havs. Konsekvensen har vært 
mangel på systematisk data-
materiale om vind.

ny metodevind
Nå har forsker Sebastian 
Schemm, sammen med kolle-
ger fra Universitetet i Bern og 
ETH Zürich tatt i bruk en ny 

metode, der de analyserer 
værfrontene over Europa 
sommer og høst.

– Overraskende nok har ikke 
meteorologer en enkelt defini-
sjon av en front. I vår studie 
har vi tatt utgangspunkt i me-
toder som hjelper oss til å teg-
ne opp en front ved bakken, 
forteller Schemm.

Schemm og kollegaene hans 
har klart å identifisere endrin-
ger i de ekstreme frontene og 
har da etterpå kunnet påvise 
at varmere klima ikke bare gir 
økt nedbør, men også mer 
vind.

Så gjenstår det flere studier 
før det med sikkerhet kan 
fastslås en årsakssammen-
heng mellom menneskeskap-
te klimaendringer og mer 
vind.
 (©NTB)

Vind påvirkes også  
av klimaendringene

en verkebyll blir sjelden borte før man stikker hull på 
den. For Østre Toten kommune har stridsspørsmålet 
om eiendomsskatt på produksjonsmidler ved fire 
grønnsakspakkerier blitt en verkebyll. De fire påklag-
de kravet om eiendomsskatt og ba om fritak. Dette 
ble avslått av kommunens eiendomsskattenemnd. 
Da tok de fire ut stevning mot kommunen. Kommu-
nens advokat rådet kommunen til å la retten avgjøre 
hvorvidt de fire faller innenfor reglene om eien-
domsskatt eller ikke. Han har tidligere kommentert 
at det er svært lite relevant rettspraksis på dette 
området og at det derfor ville være ønskelig med en 
rettslig avgjørelse. Opposisjonen har med litt ulik 
styrke ment at det 
ville være dårlig 
«reklame» for Østre 
Toten kommune å gå 
til sak mot sitt eget 
næringsliv. Proble-
met er at opposisjo-
nen ikke har noe 
flertall. Men det 
skaffet de seg bak 
lukkede dører onsdag 
kveld. Venstre brøt ut 
av «folden» og gikk over til opposisjonen. Dermed 
ble det 15 for å avblåse tvisten her og nå, mens 
Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne holdt på 
forslaget om å ta saken til retten. 
grønnsakspakkeriene slipper eiendomsskatt, men 
det er godt mulig onsdagens avgjørelse kan føre til at 
også andre innen tilstøtende næringer mener de 
også bør fritas. Ingen steder i landet dyrkes det mer 
grønnsaker på friland enn i Østre Toten, og onsda-
gens avgjørelse vil helt sikkert også bli lagt merke til i 
andre deler av Norge hvor det videreforedles grønn-
saksprodukter gjennom egne virksomheter.
eiendomsskatt er en komplisert materie, og de 
seinere åra er det ryddet opp i mange kommuner 
hvor skattebyrden var svært ulik om eiendommene 
var tilnærmet like. Dessuten ble retten til å kreve inn 
eiendomsskatt utvidet fra det opprinnelige «bynære 
strøk», til å gjelde hele kommunen. I tillegg har den 
ene kommunen etter den andre innført eiendoms-
skatt for å kunne gi et bedre velferdstilbud. Det 
nærmer seg et nivå hvor dette like gjerne kunne vært 
en statlig ordning og inngå i ordinær skattlegging. 
For det skattebetalere flest forstår og aksepterer er at 
vi alle må betale skatt etter inntekt og forbruk. 
Fiskale skatter og avgifter er det alltid mer debatt 
rundt, så også eiendomsskatten.

Valgte den 
enkleste vei

V i  m e n e r

" 
Det nærmer seg 
et nivå hvor dette 
like gjerne kunne 

vært en statlig ordning 
og inngå i ordinær skatt-
legging.  
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