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Ukens navn

Tore Furevik

Bergensavisen

SakSet
i Uken

– Bytt ut jogging
med svømming!

Som jeg sier til ham:
Skal markedet ha tiltro
til en kar
på 95, må du ikke
se ut som en
gammel gubbe i
grått, lyseblått og
beige. Du må vise
at du fortsatt har personlighet.
Sissel Berdal Haga (77),
kjæresten til Olav Thon (94)

– Flytt joggeturen til
sjøen, sier direktør
Tore Furevik ved
Bjerknessenteret. Det
er nemlig ikke bare
luften som er ekstra
varm for tiden!

Rødt har
det med å
være kult
mellom valg. Og
ikke like kult når
det kommer til
selve valgdagen. Det er lov å
håpe på at det slår til igjen.
Astrid Meland i VG
Her ser vi byråkratiet på
sitt verste og mest
arrogante,
menneskefiendtlige og fremmedgjorte – fullstendig uten
medfølelse, omsorg
og empati.
Oddny Miljeteig, om bymiljøetaten. (BA)

dag Bjørndal

dag.bjorndal@ba.no

ukens navn
Tore Furevik (48).
Gift, to barn (20 og 23 år).
Bor på Lille Sotra.
Direktør ved Bjerknessenteret for
klimaforskning.
■ Aktuell: Hvorfor i alle dager er
det så veldig varmt?
■
■
■
■

– Sydentemperaturer i Bergen over så lang tid. Hva skjer?
– Denne hetebølgen skyldes i
hovedsak ikke klimaendringene,
men er et såkalt værfenomen.
Kanskje klimaendringene utgjør
en liten komponent av det.
– Så det er ikke slike sommere vi skal ha fremover altså?
– De forskjellige klimamodellene vi jobber etter konkluderer
alle med at det blir våtere og
mildere høst og vinter. Sommeren er vi litt mer usikker på.
– Så varmerekordene vi setter nå vil holde lenge?
– Klimaendringene vil gjøre
det gradvis varmere. Vi vil derfor se flere varmerekorder og
færre kulderekorder i årene
som kommer. Det er usikkerhet
rundt dette, men det vi ser er at
særlig lenger sør i Europa vil
det bli mye tørrere og mye varmere sommere, med oftere hetebølger.
– Bør man kjøpe hytte på
Voss eller leilighet i Malaga?
– Jeg ville ikke kjøpt leilighet i
Malaga. Der blir det mye varmere. På Voss blir det våtere og
snøhøyden vil stige. I høyfjellet
vil det bli mer snø.
– Klodens gjennomsnittstemperatur har steget én grad
siden 1850. Hvor mye vil den
ha steget i 2050?
– Det kommer an på om vi
klarer å redusere utslippene. De
fleste prognosene sier at vi passerer to grader før vi kommer til
2050.
– Det høres jo ikke så mye ut?
– Dette er gjennomsnitt og
gjelder hele kloden. Husk at
temperaturen stiger mer på
land enn i vannet. Klimaendringene rammer både matproduksjonen og tilgangen til
vann. Havnivået stiger fordi
breene smelter, og fordi avsmeltingen i Antarktis og på
Grønland akselererer.
– Dere fikk nylig 60 millioner

!

Vi kjenner oss
urettvist handsama. Vi er straffa fordi
vi kjempa for rettar
nordmenn tek som
sjølvsagde.
Klubbleder Krzysztof
Jedlikowski ved Sekingstad.
Alle som organiserte seg og
streiket er nektet jobb
(Klassekampen)

Jeg har et veldig liberalt
forhold til klapping
– har du lyst, har du lov
– også selv om det er mellom
satsene.
Anders Beyer i BT

KLIMA-EKSPERT: Tore Furevik er professor i oseanografi og varsler våtere og mildere høst og vintere,
dessuten tror han på flere varmerekorder i årene som kommer.
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fra blant andre Mohn-familiens forskningsfond for å kunne
varsle været opp til ti år frem i
tid?
– Ja, vi har klare ambisjoner
om at forskningsmiljøet ved
Bjerknessenteret skal bli det ledende i verden på dette området. Mens vi dag varsler været
for en uke, vil vi kunne sannsynlighetsberegne
hvordan
været blir om ti år. Det vil bli
viktig om man planlegger å investere i skiheis eller hytte, for
eksempel.
– Så dersom jeg planlegger

en tur på Finnmarksvidda en
uke neste år, så kan jeg sjekke
det med dere om en tid?
– Nei, været er kaotisk, og vi
vil bare kunne gi varsler for sesongen. Men målet er å kunne
varsle hvordan det for eksempel blir neste skisesong, hvor
mye vann det vil komme i kraftverkenes reservoarer, og hvor
mye is eller fisk det vil være i
Barentshavet.
– Hva gjør du selv i varmen?
– Jeg jobber jo, og det er litt
dumt. Men her er noe jeg oppdaget forleden: Det er veldig

mye varmere i sjøen enn det
pleier å være i våre områder på
denne tiden. Dessuten er det
for tidlig for brennmaneter.
Derfor har jeg kuttet ut joggeturene og heller begynt å ta svømmeturer. Så min oppfordring
får bli: Flytt joggeturene til
havs. Ta et morgen- eller
kveldsbad, nå mens vi har det
flotte været.
– For regnet kommer vel
snart?
– Ja, regnet kommer, det kan
du være sikker på!

Blås opp eit ikkje-eksisterande problem. Sei
ordet
innvandring.
Legg til islam. Få
NRK med på
laget.
Kåsør og skribent
Jarl Wåge om Frp (VG)

Det er helt Paradise
Hotel-stemning blant
enkelte i partiet, med
drama, konflikter og intriger.
Jonas er blitt advart mange
ganger.
Ap-kilde til Dagbladet

