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Reservater for å berge hummeren
BERGEN: Fiskeridirektoratet
mener alle kystkommuner i
Norge bør opprette egne fredningsområder for hummer for
å øke bestanden.
– Jo flere slike områder vi får
etablert, jo større effekt vil det ha
generelt på hummerbestanden,
sier regiondirektør i Fiskeridirek-

toratet, Erik Ludvigsen, til NRK.
Han bekrefter at myndighetene nå ønsker en nasjonal ordning med hummerreservater i
kommuner langs kysten. Gode
resultater fra et fredningsområde
i Arendal, samt lignende prosjekter i Risør og Tvedestrand, gjør at
myndighetene nå ber flere kommuner melde seg for å opprette

reservater. Ludvigsen mener
slike reservater kan få stor betydning for hummerbestanden.
– Vi ser at der hvor det er etablert fredningsområder, har det
god effekt. Kan vi få dette flere
steder vil det forhåpentligvis
også ha en god effekt der, sier
Ludvigsen.

må si opp folk
TØFFE TIDER: Oljebransjen er under hardt press. SSB spår dystre utsikter helt frem til 2018.
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– Minst 30 000
vil miste jobben
STAVANGER: Statistisk sentralbyrå (SSB) spår kraftig
nedgang i oljeinvesteringene i
år, neste år og i 2018. Ifølge
byrået går hver femte oljerelaterte stilling med i dragsuget.
– Det tilsvarer arbeidsplassene i
en middels stor by og er ikke noe
å kimse av. Det er et betydelig
sjokk, sier forsker Ådne Cappelen i SSB til Dagens Næringsliv.
SSB anslår at det i dag er
rundt 155.000 jobber knyttet til
leveranser til oljeinvesteringene
og 30.000 av disse vil trolig forsvinne.

Når alle oljerelaterte jobber tas
med, som de som jobber med å
få opp oljen og de som leverer
varer og tjenester direkte på sokkelen, er det totalt 240.000
arbeidsplasser. Også her står
mange jobber i fare.
Investeringsprognosene som
ble lagt fram torsdag, er mer pessimistiske enn tidligere. Økonomene tror nå at oljeinvesteringene vil falle med 16 prosent i år, 8
prosent neste år og ytterligere to
prosent i 2017. Forsker Torbjørn
Eika ved SSB tviler på at det blir
investeringsoppgang av betydning i årene etter 2018.

344 000 byttet
strømleverandør
OSLO: Ferske tall fra Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at en av ti
husholdninger byttet strømleverandør i 2014. Fremdeles
kjøper likevel tre av fire
strøm av den største leverandøren i regionen.

de har fortsatt tro på grenlandsregionen som et attraktivt marked.
de oppgavene, poengterer kommunikasjonssjefen.
I februar flyttet Rambøll inn i
et nytt bygg på Klosterøya, på
stedet der den gamle inntaksstasjonen for strøm lå. Det er en
betydelig investering, og selv om

de nå må si opp ansatte, har de
planer om å klore seg fast i regionen.
– Vi ser positivt på fremtiden i
Skien. Vi er nå samlokalisert i
nytt bygg med totalt 17 medarbeidere og vi ser fortsatt på gren-
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landsområdet som attraktivt, sier
Amdahl. I tillegg til arkitektur og
bygg har Rambøll i Skien egne
avdelinger for infrastruktur og
transport, miljø og klima, tekniske systemer, samt prosjektadministrasjon og -ledelse.

– At fremdeles tre av fire kjøper strøm av den mest dominerende leverandøren kan tyde
på lite bevisste strømvalg. Vi
tror dette vil endre seg i 2015,
et år med trangere økonomi
for mange, sier Jens Regnstrøm, leder av strømbyttetjenesten ELskling.no.
Du kan raskt spare flere
titalls tusen på å gå gjennom
de faste kostnadene dine, og
det trenger ikke ta mange
minuttene. Nå finner du enkelt
kalkulatorer som raskt hjelper
deg velge beste tilbud.

– Strømavtaler har stor forskjell i pris. Våre tall viser at
spotprisavtaler til en gjennomsnittlig husholdning varierer
med 3800 kr i året. Forskjellen
i variabelpris er på hele 5000
kr per år. Tar du også for deg
andre faste kostnader som
telefon, bank og forsikring sparer du fort 30 000, forklarer
Regnstrøm.
Å bytte strømleverandør og
forsikring er gratis, og selv
banktjenester er ofte lønnsomt
å flytte.
– Du kan bytte forsikringsselskap når som helst. Det er
gratis og raskt å bytte, og ofte
flere tusen kroner å spare.
Dessuten vil det å flytte boliglånet for mange være lønnsomt, forteller Elisabeth Realfsen i Forbrukerrådets
Finansportalen til NRK.

