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Innledning
Forfatter Sigri Sandberg ønsket velkommen til møtet,
i ekte nettmøte- og Bevar Mørket-stil: fra hytta på
Finse. Finse er fortsatt et av de stedene i landet hvor
det kan bli skikkelig mørkt, og akkurat denne kvelden
ønsket hun velkommen fra under en klar
stjernehimmel.

Om naturens forhold til kunstig lys ved Anne
Sverdrup-Thygeson
(saksprosaforfatter og professor)

Det er nå 4 milliarder år siden vårt artsmangfold
begynte å utvikle seg til det vi har i dag, og det har
utviklet seg siden den tid under forutsetningen av
naturlig lys og mørke. De siste 100 år har dette endret
seg, og det påvirker ikke bare nattaktive arter, men
også dagaktive arter. Forskningen på dette feltet er
enn så lenge ung, men allerede ser vi tegn på at
naturen endres av lysforurensning. Lysforurensning
påvirker hvordan arter beveger seg, for eksempel når

de skal ut for å finne mat. Det påvirker også dyrene på
et biologisk nivå, for eksempel skilpadder som går inn
mot lyset på land, i stedet for å følge månelyset ut
mot havet. Det kunstige lyset påvirker fugler og
insekter som bruker lys til å navigere, som gjør at de
kommer ut av kurs. Og det kunstige lyset kan endre
døgnrytmen deres, og får dem til å være ute på andre
tider av døgnet og på den måten kan bli syke eller få i
seg mindre mat.
Nattlevende sommerfugler tilpasser seg
lysforensningen ved å bli sittende mer stille, slik at
det blir mindre pollinering. Dette påvirker igjen de
naturgodene vi har nytte av. Planter kan få for tidlig
vårsprett, og bladene henger lenger på løvtrærne om
høsten. Det er fortsatt mye vi ikke vet, men det er
liten tvil om at det kunstige lyset har begynt å påvirke
naturen kraftig.
Det vi gjør med kunstig lys er et kjempestort
eksperiment, hvor vi tukler med naturens økosystem,
uten å ane konsekvensene av det vi gjør.

Om Bevar mørket ved Vegard Lundby Rekaa

Om Bevar mørket ved Vegard Lundby Rekaa
(styreleder)

Foreningen Bevar mørket ble etablert høsten 2020
som et resultat av en bok og en kronikk som ble
forfattet med bidrag fra en gruppe fagpersoner.
Deretter ble en veileder skrevet, som siktet seg inn på
kommuner og byggherer som ønsket å planlegge de
neste eiendommene med mørkevennlig belysning.
De samme personene valgte etter dette å skape et
forum hvor andre med interesse for feltet kunne
samles, hvor informasjon kunne distribueres og et
sted hvor journalister, byggherrer, kommuner og
politikere kunne henvende seg med sine spørsmål om
lysforurensning. Og med det så foreningen Bevar
mørket dagens lys sent på høsten 2020. Foreningen
har nettsidene bevarmorket.no, hvor det også er
mulig å laste ned veilederen «Bevar mørket».
Medlemmene i Bevar mørket skal utgjøre den store
tyngden i foreningen, og sammen stå for foreningens
arbeide. Som en gruppe med felles mål, skal vi spre
informasjon om hva lysforurensning er og sammen
gjøre en innsats for å begrense det mest mulig.
Lyset skal ikke bort, vi trenger lyset, men vi skal lære
oss å bruke riktig mengde lys og på rett sted.
Medlemskap skal være gratis, men det legges opp til
at alle som er medlem bidrar på sin måte for at
foreningen kan oppnå sitt formål. Derfor organiseres
medlemmene i undergrupper, som hver seg skal ta
ansvar for utvalgte oppgaver eller målgrupper i
samfunnet.

Undergrupper:

1) Belysning i arkitektur og landskap
En gruppe for de som er opptatt av lys i urbane
områder og arkitektur. Tanken er at dette skal være
en gruppe både for de som ønsker å lære mer, eller
for de som føler at de kan bidra på ved å samle
informasjon, gode eksempler eller gi råd til
arkitekter, kommuner og utbyggere.
2) Vegbelysning
Vi har mange veier rundt omkring i landet, og
belysning er viktige sikkerhetstiltak, men finnes det
løsninger der lysforurensning kan reduseres uten at
dette går ut over sikkerheten? Arbeidsoppgaver i
denne kan være å samle forskning som kan si noe om
løsninger for å redusere lysforurensning langs veier,
eller finne gode eksempler som man kan henvise til.
Arbeidet i denne gruppen vil være viktig for
oppdateringer av veilederen og i rådgiving av
kommuner, men også for de som er nysgjerrige på
temaet.

3) Forum for elektrikere og installatører
Dette er en gruppe som er ment for
erfaringsutveksling mellom personer som jobber
med konkret rådgivning i store og små lysprosjekter.
Her kan man dele eksempler på gode armaturer, eller
styringssystemer. Gruppen er åpen både for de med
lang erfaring og de som bare skal bytte utebelysning
på hytta.
4) Helse og naturpåvirkning
Gruppa for de som er opptatt av naturpåvirkning fra
lysforurensning og de effekter lysforurensning kan
ha på oss mennesker. Her samles informasjon om
utfordringene og eksempler på tiltak og løsninger.
Arbeidsoppgaver i denne gruppa kan være å bidra i å
skrive kronikker, informere journalister eller bare
være med på diskusjoner og idéutveksling.
5) Stjernebygd og stjerneby
Denne grupper er for de som har lyst til å engasjere
seg i arbeidet med å opprette Stjernebygd, stjerneby
eller stjerneparker. Har du ideer til konkrete steder,
noen gode kontakter eller bare nysgjerrig på hvordan
du kan være med å jobbe for stjernesteder i Norge er
dette gruppa for deg. På sikt håper vi å kunne
sertifisere steder til National Dark Sky Places, en
internasjonal sertifiseringsordning for å beskytte
områder.
6) Nasjonal regulering av lysforurensing
Hvordan skal lysforurensning reguleres i fremtiden?
Denne gruppen ser på dagens praksis og måter man
kan få lysforurensning høyere på agendaen i
planarbeid og reguleringer. Gruppen skal se på måter
man kan få lysforurensing som egne punkt i
standarder og normer og muligheter for konkret
lovgivning på temaet.
7) Markedsføring og nettsider
Er du god på kommunikasjon? En stor del av arbeidet
med lysforurensning handler om å spre ordet,
bevisstgjøre og sørge for at vi når ut til ulike grupper
på en god måte. Arbeidsoppgavene i denne gruppa er
å spre små og store historier på sosiale medier, bidra
til utvikling og tekster til nettsiden og å være med på
å skrive søknader til midler til for eksempel flyers,
klistremerker og lignende.

Du kan selv bidra inn i en av disse undergruppene
ved å registrere deg på bevarmorket.no/bidra i dag.
Det er lov å være med i grupper om du bare er
nysgjerrig på temaet, det er mye å lære ved å følge
arbeidet.

Etter at styret hadde presentert foreningen og dens
formål, samt Anne Sverdrup-Thygeson hadde fortalt
oss litt om naturens reaksjon på kunstig belysning,
var ordet fritt. Her er noen stikkord fra samtalene:
1. Utebelysning i hyttefelt ble nevnt av flere og det
ble foreslått en egen undergruppe for å abeide
med nettopp dette problemet. Det utarbeides i
disse dager en veileder som går inn på mer
tekniske beskrivelser av egnede lysarmaturer,
som skal gi leseren nok informasjon til å finne
lamper og montere dem på en «mørkevennlig»
måte.
2. Det oppfordres til samarbeid med organisasjoner
med liknende formål, som International Dark Sky
Association (IDA) og Naturvernforbundet.
Kontakt med disse foreningene er etablert og
arbeidet med å finne hvilke oppgaver vi kan
samarbeide om vil påbegynnes i løpet av 2021.
IDA har veiledere som med fordel kan oversettes
og tilpasses norske markeder av lysarmaturer.
3. Idrettsbaner og veksthus ble nevnt som anlegg
der det bør jobbes for å skape en annen kultur for
belysning enn den som praktiseres i dag.
4. Samarbeid med politiske partier foreslås å ta
gjennom programkomitéene. Et slikt arbeide må
settes i gang tidlig. I skrivende stund er vi for sent
ute til stortingsvalget i 2021, det kan derfor være
lurt å forberede seg tidlig til lokalvalget 2023 og
stortingsvalget 2025.
5. Et system for sertifisering av lysarmaturer og
lysanlegg ble etterspurt. Foreningen Bevar
Mørket kan stå for sertifisering utifra oppnådde
krav og nivåer for alle typer bygg og anlegg. Det
vil være til inspirasjon å få utmerkelsen som
«mørkevennlig bygg» eller tilsvarende.

TUSEN TAKK til deg som deltok – og til deg som har
lest dette referatet, for din interesse i å bevare mørket.
Vennlig hilsen
styret og arrangementskomitéen:
Sigri Sandberg – Journalist og forfatter
Helga Iselin Wåseth - Lysdesigner og universitetslektor
Peter Selmer-Eide – Lysdesigner i Rebel Light
Ingrid Wigdel – Grafisk designer og lysdesigner
Vegard Lundby Rekaa – Astronom
Harestua, 21. januar 2021
Vil du være med i foreningen? Registrer deg på
bevarmorket.no eller ta kontakt med oss.
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