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Natur- og miljøkonferansen 26.2.2002 

Åpningsord, fylkesmann Frank Jenssen  

 

Kjære alle sammen. Det er utrolig flott å se så mange dedikerte folk 

på ett brett – samlet for å oppdatere seg på naturmangfold og klima. 

Sånn at vi sammen kan gjøre en enda bedre jobb med å overlate 

Trøndelag og kloden i god og kanskje bedre stand til våre 

etterkommere.  

 

Statsminister Lars Korvald, han var statsminister tidlig på 70-tallet 

husker kanskje noen, startet engang et innlegg på Stortinget med: 

«President. Norge er et land i verden.» Utsagnet er udødeliggjort dels 

av de som latterliggjorde det, dels av de som kanskje så at i det lå en 

ganske enkel og dyp sannhet i disse ordene: Norge er et land i 

verden. Og jeg hadde nær sagt, det er jo Trøndelag også, om ikke 

land akkurat, vi er en del av den samme kloden. Det er også hver 

enkelt kommune dere kommer fra. Det er også hver enkelt av oss 

som bor her.  

 

Verden har faktisk gått fremover på ganske mange områder, og 

mange problemer har vi klart å fikse underveis. Sur nedbør og 

ozonlaget var min ungdoms miljøutfordringer. Men det fiksa vi. 

Ekstrem fattigdom og hungerkatastrofer var jevnlig i nyhetene – det 

er ikke fiksa, men vi har gått i riktig retning: I 1999 ble det beregnet 



 Side 2 av 4 

at 1,7 milliarder mennesker levde i ekstrem fattigdom, 20 år etter er 

tallet redusert til omlag 700 milloner. Ufattelig stort tall fortsatt, men 

en milliard mennesker er samtidig løftet ut av fattigdom og har mat 

på bordet. Analfabetismen er sterkt redusert i samme periode, 

kvinners rettigheter er styrket på verdensbasis. Ikke fikset, men når 

verden bestemmer seg så klarer vi faktisk å bevege utviklingen i riktig 

retning.   

 

Men på to områder har utviklingen gått feil vei: Klimautfordringen og 

global oppvarming. Og svekkelsen av naturmangfoldet.  

 

Og det er her Norge blir et land i verden, på den måten av vi ikke 

bare kan bidra til å løse utfordringer som finnes andre steder i 

verden. Nei, vi må legge oss i selen selv og gjøre en bedre jobb, også 

her hjemme. Ikke bare fordi svekkelsen av naturmangfoldet og 

klimaendringene rammer oss direkte, selv om konsekvensene av for 

eksempel klimaendringene kan være mindre dramatiske i et rikt land 

enn i de fattigste delene av verden. Men også fordi vi er direkte 

medansvarlige for den utviklingen som har gått i feil retning.  

 

Klima og naturmangfold er derfor ikke tilfeldig valgte hovedtema på 

disse dagene dere har valgt å bruke sammen her. Dere er 

nøkkelspillere i Trøndelag for å legge til rette for at vi kan få ned 

utslipp, håndtere klimaendringene, og sikre naturen – for naturens 
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egen del, og for fremtidige generasjoner. Jeg håper vi fra 

fylkesmannens side, gjennom å tilrettelegge for en sånn samling med 

kunnskapsspredning og kompetanseheving, bidrar til at hver enkelt 

kjenner seg bedre rustet når du drar enn du man kom, til å gjøre en 

enda bedre jobb på sitt felt når man kommer hjem.  

 

Men har det noe å si? Spiller det noen rolle hva lille jeg eller lille 

Norge gjør? Det er fortsatt noen som sier at «hva betyr det vel hva vi 

gjør for miljøet her i lille Norge - vi utgjør jo bare en en liten promille i 

verdenssammenheng uansett». Vel, som ei vittig tunge sa det 

forleden: Er du på fest og har en i promille – ja da er du full. Så kom 

ikke her og si at en promille ikke kan ha stor effekt. Og dessuten er 

det bare tusen promiller i verden, og alle må gjøre sin del.  

 

Hos fylkesmannen i Trøndelag har vi mange oppdrag, som statens og 

regjeringens forlengede arm i Trøndelag. Blant annet på klima- og 

miljøområdet. Vi skal bidra til at nasjonal politikk gjennomføres i 

fylket, og en av de måtene vi gjør det på er gjennom å spre kunnskap. 

Og jobbe tett med kommunene. Sånn som i dag og i morgen.  

 

Men enten vi fra fylkesmannen løfter frem nasjonal miljøpolitikk eller 

vi jobber med landbruk, reindrift, velferd, skole, barnevern eller 

andre viktige tema – så gjør vi det for å bidra til bedre kår for 
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innbyggerne som bor her, for lokalsamfunnene vi bor i, og for 

livsgrunnlaget vi er helt avhengig av.  

 

Vi har en visjon om å bidra til at Trøndelag skal være et godt sted å 

bo, vokse og virke for alle. Da må vi også erkjenne at vi er en del av 

verden, og ta vårt ansvar for det som på samme tid er lokale og 

globale utfordringer. Det gjelder klima, det gjelder naturmangfoldet.  

 

Lykke til med gode og nyttige dager sammen her på Hell.  


