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ter Norge
ling også i Norge. Vi har gode tellinger fra tre målestasjoner, men
våre tall strekker seg ikke så langt
tilbake i tid som britenes tallmateriale. Undersøkelsen er på mange måter sammenliknbar, og det
at den strekker seg tilbake så mange år i tid gjør den ekstra interessant, sier fagkonsulent Øien.

Trenger mer kunnskap
I Storbritannia har man over tid
fokusert på nedgangen av fugler
som hekker i jordbruksområder.
Britene har i likhet med Norge
opplevd en nedgang i forekomsten av vipe og svaler.

– Vi har fokusert mye på
nedgangen til disse artene. Vipe og svale er fugler folk er
opptatt av. Endrede form for
jordbruk er en av årsakene til
at disse artene har gått tilbake i
Norge. Disse trekker ikke fra
Afrika, men fra andre sydligere områder, sier Øien.
Han mener at rapporten om de
såkalte Afrika-trekkerne er noe
som fagmiljøet i Norge bør titte
nærmere på.
– Det er helt åpenbart at dette
er et tema som vi bør trenger mer
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Styreleder Jørn Rattsø:
– Enige om hovedpunktene
De ansatte:
– Ikke enige i det hele tatt

kunnskap om, sier Øien.
Fire milliarder fugler trekker
hvert år fra Afrika til Europa.
Mange av disse er lette sangfugler.
Svermene av trekkfugler over Sahara har blitt beskrevet som et av
verdens praktfulle naturfenomen.
Den britiske rapporten bli nå
sammenstilt med tallmateriale
fra andre europeiske land. Flere
populære fugler i Norden, som
for eksempel nattergal, er ikke
med i studien.

FORVIRRING: Styreleder Jørn Rattsø (her sammen med Åslaug
Haga) sa i går at styret og de ansatte er enige om hovedinnholdet i
en tiltaksplan. – Vi er overhodet ikke enige, svarer tillitsvalgt.
Foto: Jaques Hvistendahl

Fastlåst
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Få dager før olje- og
energiminister Åslaug
Haga krever ro og
orden i statsbedriften
Enova, er striden
mellom de ansatte og
styret like fastlåst.

B R Å K E T I E N O VA
Tekst: Kirsten Karlsen
kka@dagbladet.no

Styreleder Jørn Rattsø sa i går til
Dagbladet via SMS at styret og de
ansatte er enige om hovedinnholdet i en tiltaksplan.
– Verneombud og styret i Husforeningen har per mail sluttet
seg tilhovedinnholdet i utkast til
plan for tiltak og finner det ikke
nødvendig å diskutere videre
med styret. Styret inviterer på
nytt de ansatte til møte etter at
planen er lagt fram for å sette
sluttstrek fro saken som behandler påstander om mobbing, skriver Rattsø i en melding.

– Ikke enighet

Myrsanger

Grå fluesnapper

Svaler

Vipe

Holder til i tett og lav
vegetasjon. I Norge er
denne arten bare vanlig
i Østfold, men forekommer også andre
steder på Østlandet.
Myrsangeren kan herme andre arters lyder.
Nedgang i Storbritannia: – 76 prosent

Er vanlig i store deler av
Sør-Norge, er noe
mindre tallrik lenger
nord. Overvintrer i
Afrika, vender tilbake til
Norge i midten av mai.
Er ofte å se i parkanlegg, løvskog og furuskog. Nedgang i Storbritannia: – 84 prosent

I Norge er det primært
tre typer svaler som
hekker. Låvesvale, taksvaler og sandsvaler. De
fleste er sosiale og
hekker i større kolonier.
Flere svaler ringmerkes
i Norge for at man skal
ha oversikt over bestanden.

Vipe er en vanlig hekkefugl i Sør-Norge, som
har spredd seg nordover de siste 100 åra.
Vipe trekker ikke så
langt, den har vinteropphold i Sør-Europa
og Nederland.

– Vi er overhodet ikke enige og
reagerer kraftig på det Rattsø
sier når vi har vært tydelig på at
vi ikke er enige, sier tillitsvalgt
Anne-Guri Selnæs.
Dermed er striden like fastlåst
noen dager før olje- og energiminister Åslaug Haga har krevd å få
orden i selskapet. Etter møtet
med Enova-styret 8. april ga Haga
en nærmest ordre om å komme
med en plan for ro i selskapet seinest i løpet av tre uker. Mens fristen nærmer seg, er det ifølge de
ansatte ingen initiativ til løsning.
– Vi har sluttet oss til punkter
som gjelder som følger av lover og
regler og er selvfølgeligheter. Det

FA K TA

Enova
h I oktober i fjor varslet de ansatte styret i Enova om arbeidsmiljøproblemer.
h I november gikk Eli Arnstad av
som toppsjef etter anklager om
mobbing.
h Etter at styret ba de ansatte
dokumentere mobbepåstander,
engasjerte husforeninga et
advokatfirma til å intervjue de
ansatte.
h Enova-styret prøvde å stoppe
undersøkelsen og nektet å betale for den.
h I begynnelsen av april tok de
ansatte direkte kontakt med
olje- og energiminister Åslaug
Haga som innkalte de ansatte
og styret ti møter.
h I møtet med styret 8. april
gjorde Haga det klart at hun
forventer ro i selskapet, og ga
styret tre uker.
er vel det Rattsø sikter til, men
han må lese hele notatet. Våre hovedpunkter har styret ikke tatt
hensyn til. Derfor er ikke planen
styret har lagt fram, egnet til å
skape ro. Konflikten har bakgrunn i styrets håndtering av varselet om problemer i arbeidsmiljøet som vi kom med for et halvt
år siden. Når ikke styret tar tak i
det, er vi like langt, sier Selnæs.

Tror på enighet
Til tross for dette tror Rattsø på
enighet til slutt:
– Ja, styret tror på dialog om
sluttstrek selv om det kan ta
noe tid, og at ny ledelse av selskapet vil få til samarbeid og
fokus på energi igjen, skriver
Rattsø i en SMS.

