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Kosthold

Pernille Nylehn påstår at hun ikke har 
sagt at syre- og basebalansen er uvik-
tig for helsa. «Denne balansen er es-
sensiell for liv og helse», sier hun. Da 
har vi i alle fall fått det slått fast. Po-
enget er bare det at hun har påstått at 
maten ikke har betydning for syredan-
nelsen i kroppen.

Dette er det diskusjonen har dreid 
seg om hele veien. Hør bare på hva hun 
har skrevet som svar til en påstand fra 

André Johnsen på nettet. Han skri-
ver: «All forskning viser at maten 
man inntar har en klar innvirkning på 
ph-verdien i kroppen din». Hun sva-
rer: «Dette er, for å si det mildt, ikke 
sant». Hennes hovedanliggende i den 
forrige debatten var også å snakke ned 
Youngs teser om oversyring som år-
sak til sykdom. Videre sier hun på sin 
egen blogg at den franske studien på-
står at all sykdom kan kureres med 

«alkalisering». Så vidt jeg vet er ikke 
dette riktig gjengitt. Hun påstår også 
at jeg har oppfordret Aftenbladet og 
henne til å beklage beskyldningene 
mot Young. Dette er heller ikke riktig. 
Jeg har oppfordret til å beklage avvis-
ningen av betydningen av syre- og ba-
sebalansen.

OTTO BJELLAND
Stavanger

Syre- og basebalansen er essensiell for helsa

Geir Pollestad og Eirin Sund har kommet 
med et kritisk utspill til de blå-blå. Eirin 
Sund minner oss om at de rød-grønne viste 
oss alle en ansvarlig politikk gjennom åtte 
år, og Geir Pollestad har plutselig fortalt at 
han vet om åtte tilleggsmilliarder som lig-
ger «gjemt» og udisponert i statsbudsjet-
tet.

Dette påstår altså Eirin Sund. Dette 
mens våre skrale veier og jernbanen ikke 
har fått særlig vedlikehold de siste åtte åre-
ne, og Geir Pollestad fant ikke grunn for 
å finne noen ekstra milliarder da han var 
statssekretær i samferdselsdepartementet.

Det er bra at opposisjonen følger opp de-
mokratiets hensikt med saklig kritikk mot 
de styrende. Men å ensidig snakke om brut-
te løfter overfor en ny regjering i tilsvaren-
de situasjon som rød-grønt samarbeid også 
var i, blir for dumt.

Dersom vi om fire år ønsker en oppføl-
ging av bomavgiftsfjerning og kraftig opp-
gradering av gammelt og umoderne infra-
struktur, så må vi gi vår stemme til de el-
ler det partiet som har klar tale om nett-
opp dette temaet. De rød-grønnes klare 
tale inneholder stikk motsatt politikk. SV 
mener vi har altfor gode veier og for man-
ge veier. De vil ha lyntog og kollektivtran-
sport, også der det omtrent ikke bor folk, 
og der det er håpløst å få til et noenlunde 
økonomisk opplegg som ikke krever svære 
subsidier.

Og sjøl om de rød-grønne alltid har 
snakket positivt om jernbanen så forfal-
ler den. Mindre og mindre gods blir frak-
tet med jernbane i forhold til lastebil. Re-
sultatet kjenner vi – semitrailere som velter, 
og mange dødsulykker på veiene. I tillegg 
har vi enorme køer som ville ha vært kraf-
tig reduserte om jernbanen eller båt tok seg 
av det godset som transporteres over sær-
lig lange avstander. Den rød-grønne ledel-
sen har måttet ta hensyn til SVs smalspore-
de  og urealistiske samferdselspolitikk, og 
vi har sett resultatet gjennom de siste åtte 
årene. Så et råd til Sund og Pollestad kan 
være at de må lete grundigere etter bedre 
holdbare argumenter for å kritisere de blå-
blå.

ØYVIND LARSEN
Ålgård

Politikk

Tilbaketog 
og brutte løfter

ERNÆRING

Kostholdsrådene er  
overtolket og dradd  
for langt
Otto Bjelland påstår at National Institute of 
Health i USA går god for syre/base-dietten. 
På instituttets nettsted er det kun en hen-
visning til en artikkel som er publisert i en 
journal som er uavhengig av instituttet. 

Denne artikkelen handler ikke om syre/
base-dietten som sådan, men tar for seg 
muligheten for at et kosthold med et stør-
re innslag av alkaliske matvarer kan være 
gunstig for visse pasientgrupper. Begrepet 
alkalisk diett er her satt inn i en annen sam-
menheng enn de ubegrunnede listene som 
syre/base-dietten argumenterer for.

Alkalisk diett bygger på Tomas Remers 
omdiskuterte formel for alkalinitet i kosten, 
en formel som er overtolket og dradd for 
langt. Å plassere grapefrukt, sitron og ra-
barbra på den alkaliske lista gir for eksem-
pel ingen mening.

HARALD LIEBICH
Stavanger

Politikk  Miljø

Vi er allerede på 
vindkrafttoppen
I en kommentar 29. november spør 
Tom Hetland om flertallet av fylkes-
politikerne mener at omstillingsbeho-
vet fra oljefylke til energifylke skal to-
nes ned. Bakgrunnen er at flertallet i 
fylkesutvalget gikk inn for at det ikke 
gis flere konsesjoner til vindkraft før 
i 2020. 

For Høyre handler dette om at vi 
som bor og lever i dette fylket, må ha 
råderett over våre egne arealer. Det 
handler ikke om manglende innsikt i 
fremtidens omstillingsbehov. Når vi 
forvalter store ressurser for framtiden, 
må det være lov å tenke seg om.

Vi ligger i første rekke
Rogaland er i dag et stort og viktig 
energifylke. Svært mye av naturen hos 
oss er tatt i bruk til energiproduksjon, 
og 80 prosent av vannkraftpotensia-
let er utbygd. I Rogaland produseres 
9 prosent av den totale vannkraften i 
Norge. Også når det gjelder vindkraft 
ligger vi i første rekke.

Gjennom de konsesjonene for vind-
kraft som er gitt til nå, har vi allerede 
tilstrekkelig med arealer til å nå må-
let for hvor mye vindkraft vi skal pro-
dusere innen 2020. Med de søknade-
ne som er til behandling hos Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE), 
vil vi faktisk ligge langt foran målene. 
Rogaland er sammen med Sør-Trøn-
delag det fylket som peker seg klart ut 
i antall gitte konsesjoner. I forhold til 
areal er det ingen fylker i Norge som 
har større «tetthet» av konsesjoner.

Utfordringen er at flere av konsesjo-
nene ligger i områder vi som fylkes-
politikere ikke ønsker som vindkraft-
områder. 

Det er allerede gjort store naturinn-
grep i en region med relativt høy be-
folkningstetthet og stort press på are-
albruk. Det produseres samtidig mer 
fornybar energi i fylket enn befolknin-
gen har behov for.

Høyre og flertallet av fylkespoli-
tikerne ønsker fortsatt at Rogaland 
skal omstilles fra oljefylke til energi-
fylke, men for å ta høyde for forven-

tet befolkningsvekst, må vi sikre oss 
nok plass til boliger, transport og næ-
ringsvirksomhet. Fylkeskommunen 
har ansvar for overordnet arealforvalt-
ning og er forpliktet til å se alle behov 
for areal i sammenheng.

Forventer stor befolkningsvekst
Ved å fortsette å gi konsesjoner til 
vindkraft i Rogaland vil det gis an-
ledning til å båndlegge og bygge ned 
store arealer til vindkraft i et fylke der 
flere områder allerede er svært pres-
set når det gjelder arealutnyttelse. Det 
er forventet stor befolkningsvekst på 
relativt kort tid i deler av Rogaland 
hvor det også søkes om konsesjoner 
til vindkraft. Veksten vil føre til ytter-
ligere press på arealer, samtidig som 
det er satt ambisiøse mål for vern av 
jord. Sannsynligheten er stor for at yt-
terligere områder som båndlegges for 
vindkraft fram mot 2020, kan komme 
i konflikt med andre arealbehov over 
tid. De to vindkraftsakene i Sandnes 

som det søkes om konsesjon for, er ek-
sempler på dette.

Stor grad av usikkerhet
Økonomien i vindkraftproduksjonen 
har fram til nå vært beheftet med en 
stor grad av usikkerhet, og det er in-
gen tvil om at vindkraftfelt medfører 
store inngrep i naturen. Samtidig for-
skes det på nye fornybare energifor-
mer, som kanskje både er mer effek-
tive og som kan produsere billigere 
kraft enn vindkraft. Høyre og fylkes-
politikerne ønsker å komme i en dia-
log med NVE og Miljøverndeparte-
mentet om NVEs praksis for å gi kon-
sesjoner til vindkraft, slik at det også i 
framtiden kan være en balansert bruk 
av de begrensede arealene vi har i Ro-
galand. En balanse der det er nødven-
dig å ta hensyn til flere forhold, både 
jordvern, boliger, transport, naturver-
dier og energiproduksjon.

ELIN SCHANCHE
Gruppeleder for Høyres fylkestingsgruppe

�hDa er det lov å tenke seg om.

«Høyre og fylkespolitikerne ønsker å komme i en dialog med Norges vassdrags- og  
energidirektorat (NVE) og Miljøverndepartementet om NVEs praksis for å gi konsesjoner 
til vindkraft, slik at det også i framtiden kan være en balansert bruk av de begrensede 
arealene vi har i Rogaland», skriver Elin Schanche. FOTO: PÅL CHRISTENSEN


