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terud understreket at volumet
på avfallet er så lite at det lar seg
håndtere. 

Klar beskjed til Asphjell
Skuterud, som har jobbet med å
kartlegge skadevirkningene et-
ter Tsjernobyl og Fukushima i
flere tiår, sier at man ikke har
greid å se økning i kreftrisiko i
Norge som følge av strålinga fra
Tsjernobyl. 

– Tilsvarende undersøkelser er

gjort i mange andre land. Forsk-
ere har lett og lett etter helsekon-
sekvenser i hele verden. Når vi
ikke vet hvor farlig det er med
disse lave stråledosene, er det
fordi risikoen er så liten.

– Vi har det for travelt
Det var imidlertid ikke bare hal-
lelujastemning blant deltakerne
på seminaret. Selv om de kritiske
røstene var svært få. 

Gjertrud Berg fra MDG og Na-

turvernforbundet tok opp tid-
saspektet når hun advarte mot
kjernekraft:

– Jeg liker framtidsperspekti-
vet i dette, men vi har det for
travelt. Klimakrisa er nå. Min be-
kymring er at investorer pøser
penger inn i dette i stedet for å
investere i teknologi som virker
nå. Vi trenger blant annet penger
til solceller. 

– Trygg nok
Skuterud sa seg enig i med Berg,
men avviste at det var nødven-
dig å vente med kjernekraft til
teknologien var bedre:

– For meg er det ikke viktig om
det er den ene eller andre kjer-
nekraftteknologien, for dagens
teknologi er trygg nok.

Det ble også snakk om grunn-
stoffet thorium, som på for-
holdsvis kort sikt kan bli et alter-
nativ til uran. Det er mange for-
deler med thorium. Avfallet
brytes ned mye raskere enn da-
gens radioaktive avfall. Avfall-
smengden er også mye mindre,
fordi man får utnyttet energien
bedre, og det er mindre stråling i
avfallet. 

Den nye oljen?
Flere har stilt spørsmålet om
thorium kan bli den nye oljen for

Norge. Norge har en av verdens
største forekomster av dette
grunnstoffet. I NRK-podkasten
Oppdatert hevdes det at et felt i
Telemark inneholder nok thori-
um til å dekke hele Norges ener-
gibehov i flere tusen år framover. 

– Hvor langt fram er det før
man kan bruke thorium, spurte
Inge Helgeton, og han fikk til
svar fra Kanstad at det første
thoriumanlegget kan være i drift
allerede i 2028. 

MIljøbevegelse i bevegelse
Etter at Kanstad og Skuterud
hadde brukt nesten hele den
oppsatte tida på å snakke om
kjernekraft, fikk Gaute Rolv Dahl
si noen ord helt til slutt.

Dahl er vara til sentralstyret i
Naturvernforbundet. Da han ble
spurt om hva som var Natur-
vernforbundets syn på kjernek-
raft, var svaret nok et uttrykk for
at den norske miljøbevegelsen
ikke er like fastlåst i denne saken
som den tradisjonelt har vært.
Dahl svarte slik:

– Det er medlemsdemokratiet i
Naturvernforbundet som avgjør
hvilket syn vi skal ha. Vi må dis-
kutere dette. Det haster med kli-
makutt, og vi må snu alle steiner.
Vi må både kutte i bruk av fossil
energi samtidig som vi sparer
energi. Hovedgrepene for Natur-
vernforbundet er energieffektiv-
isering, nedgang i transportbe-
hov og utfasing av petroleums-
virksomheten.

Mads’ fascinasjon
Tilbake til thorium. Mulighetene
som dette grunnstoffet åpner
for, var en av årsakene til at Mads
Løkeland-Stai på slutten av sitt
liv ble så fascinert av kjernekraft,
og hvor sentral denne energifor-
men kan bli i det grønne skiftet.

– Mads var veldig opptatt av
dette i siste del av livet. Vi snak-
ket mye om saltsmeltereaktorer.
Da jeg kom hjem etter å ha be-
søkt ham for siste gang, da han

var på «siste holdeplass» på Be-
tania Malvik, hadde han sendt
meg et stort antall lenker til stoff
om saltsmeltereaktorer, fortalte
Kjetil Kroksæter. 

Ved å bruke thorium – som
Norge altså har enorme mengder
av – i saltsmeltereaktorer, kan
man få kjernekraft som ikke har
de risikoelementene man forbin-
der med tradisjonell kjernekraft. 

For knapt med tid
Kjetil Kroksæter, som var med på
å arrangere seminaret i Songlia,
forteller om svært mange posi-
tive tilbakemeldinger fra delta-
kerne.

– Vi fikk negative tilbakemeld-
inger på én ting, og det var at det
ble for lite tid. Det gjaldt spesielt
for temabolken om kjernekraft. 

– Er det noen mulighet for at
Løkeland-seminaret kan bli en
årviss begivenhet?

– Det var flere som spurte om
det, og det er noe vi skal disku-
tere når vi får oppsummert det
som skjedde i helga, sier den lo-
kale lederen i Naturvernforbun-
det. 

Catharina.Morken@avisa-st.no
928 30 284 

Både Jorodd Asphjell og Åge Røe sier at økt kunnskap har fått
dem på gli i kjernekraftspørsmålet: – Jeg har tradisjonelt vært
imot atomkraft, men med mer og bedre kunnskap, som jeg har
fått i det siste, er det et alternativ jeg mener vi bør se på. 
Foto: Catharina Morken

Songlia var perfekt som arena for Løkeland-seminaret, og Kjetil
Kroksæter forteller om fornøyde seminardeltakere. 
Foto: Catharina Morken

Et moderne kjernekraftv-
erk som dette fra GE Hi-
tachi er langt mindre ar-
ealkrevende enn en vind-
park som produserer like
mye strøm. Foto: GE Power

Lavrans Skuterud er ikke skremt av kjernekraft, selv om han er
blant dem i verden som har forsket mest på skadevirkningene
etter Tsjernobyl og Fukushima. Foto: Catharina Morken

Gjertrud Berg advarte mot å
satse på kjernekraft. 
Foto: Catharina Morken


