Kan vi slå rekordåret 2014?
I år feires Earth Hour lørdag den 28. mars mellom klokken 20:30 til 21:30.
Earth Hour ble igangsatt av WWF for første gang i Sydney i 2007. Norge ble offisielt med på denne
internasjonale begivenheten i 2009.

Earth Hour 2014
Earth Hour 2014 ble gjennomført i 162 land. Verdens største klimamarkering nådde til og med norske
fiskebåter i Antarktis. Bare i Norge ble det slukket imponerende 21,4 millioner 7 watts sparepærer.
Hele 208 kommuner var påmeldt, deriblant Fredrikstad. Dette var en økning på 30 kommuner fra
2013. Også antall bedrifter, kirker og organisasjoner økte markant sammenlignet med Earth Hour
2013. Klimamarkeringen gjorde seg dessuten bemerket i sosiale medier: Over 40.000 var registrert på
WWF-Norges Earth Hour 2014-event, en voldsom økning fra drøyt 6.000 i 2013.
Holmenkollen, Operaen i Oslo, Slottet, Nidarosdomen og moskéen på Grønland i Oslo var blant
bygningene som slukket lysene i Norge i 2014– moskéen for aller første gang.
Også globalt var det ny rekord. I 2014 hadde hele 162 land og landområder registrert at de skulle
markere Earth Hour. I 2013 var antallet 152.

Alle skal med!
Det er Fredrikstad EnergiNett som står for måling og registrering av strømforbruket denne
avgjørende timen. Informasjonsansvarlig i Fredrikstad EnergiNett Terje Gabrielsen forteller om et
ganske så omfattende regnestykket som skal gjennomføres for å få registrert alle i Fredrikstad
kommune «så dette setter vi våre beste medarbeidere på», informerer Gabrielsen.

Bykampen 2-2
Fredrikstad og Sarpsborg har en evne til å konkurrere om det meste, og klima er intet unntak. Det har
siden starten av Earth Hour markeringen i Norge vært en sunn bykamp mellom nabokommunene om
å redusere sitt energiforbruk mest.
Fredrikstad kommune deltok for første gang i Earth Hour i 2009. I 2010 ble året med første bykamp
mellom kommunene. En kamp som Sarpsborg gikk knepent seirende ut av. I 2011 var det plankebyen
som hadde gjort mest for å redusere strømforbruket i Earth Hour-timen. I 2013 lovet ordføreren å
isbade dersom Fredrikstad igjen skulle vinne den lokale klimakampen. Og nettopp slik endt
kommunenes fremste tillitsvalgte i 3. dam en ettermiddag i mars.
2014 derimot ble året særpingene skulle revansjere seg, og i fjor måtte derfor ordfører Nygård
gratulerer Sarpsborg kommune med størst registrert nedgang i strømforbruket. Stillingen er derfor
lik når vi nå går inn i runde 6 av denne matchen. For i mars i år har Fredrikstad kommune igjen
mulighet til å ta teten. Vil de la denne muligheten gå fra seg, eller vil de igjen befeste stillingen som
Østfolds klimakommune?

Mange bekker små …
«I år er det viktigere enn noen gang at vi får tatt grep
om denne energikampen!» sier konsernsjef Trond
Andersen, og maner til miljøvennlig bykamp.
«Sarpsborg har virkelig fått mobilisert sine innbyggere
de to siste årene, og nå er det på tide at vi viser dem,
og resten av verden, at også vi i Fredrikstad er bevisst
vårt strømforbruk og at vi har ett sterkt ønske om å
redusere dette.» Paradoksalt nok så er øverste leder i
Fredrikstad Energi både født og oppvokst i Sarpsborg.
Men, med både arbeidsplass og hjem i Fredrikstad
forsikrer han om at det er plankebyen som står ham
nærmest nå.
Selv om markeringen denne timen er symbolsk er det
også en viktig påminnelse om at vi kan og bør se på
hvordan hver og én av oss er med på å påvirke energiforbruket, og dermed at hver og én av oss har
både en mulighet og ett ansvar om å gjøre noe med dette.
«Bare se hva vi kan få til i løpet av en time! Fordeler vi ekstremtiltakene under Earth Hour utover en
dag eller en uke, er det overraskende hvor lett man kan påvirke forbruket. Dette gir jo også andre
positive utslag, slik som lavere strømregninger eller en ordfører fra Sarpsborg på dypt vann» sier
Andersen med ett smil om munnen.
Med en klar oppfordring til alle byens innbyggere, og en poengtering av at dette er en kollektiv kamp
avslutter konsernsjefen i Fredrikstad Energi med følgende opprop: «Alle nettkunder i Fredrikstad

EnergiNett og alle innbyggere i Fredrikstad kommune må stå sammen om å dra denne seieren i land.
I år skal vi vinne bykampen, så husk: SLÅ AV STRØMMEN LØRDAG KL 20:30!»

Støtt WWF
WWF er en global miljøorganisasjon som jobber for å stanse dagens
naturødeleggelser og å skape en fremtid der mennesker lever i harmoni med
naturen. Det er WWF som står bak arrangementet Earth Hour, sammen med
blant annet tusenvis av ildsjeler, bedrifter, lokale myndigheter og ulike
organisasjoner. Ved å sende «WWF SLUKKE» til 2377 vil man få en påminnelse om å slukke og støtte
WWFs arbeid med kr 20.

.

