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GOOGLE-SØK: 
 

 Transparent Election Foundation of Afghanistan? 

 Technology Education Foundation of Australia? 

 The Environmentally Friendly Aircraft? 

 Troon Electronic Fish Auction? 
 
eller: 
 

 Tverrfaglig Etatsgruppe for Forsuringsspørsmål i 
Agderfylkene 

Hva er TEFA for noe? 



 1985 – hva tenkte man på i Agder? 

 Etableringen av TEFA 

 Organisering av TEFA 

 Andre regionale tiltak i forsuringens ånd 

 Hva TEFA har gjort 

 Har TEFA hatt reell betydning for regionen? 

 

TEFA 



Fisken hadde blitt borte 



Var skogen i fare? 



Hva med helsa? 



Utlandet ser at det er et problem 



Norge eller Sørlandet? 



 Bevilgende myndigheter 
og forskning satt  
i Oslo og Trondheim 
 

 Lang vei til de rammede 
områdene 
 

 Forsto de alvoret? 
 

 

 

Forsto myndighetene alvoret? 

Kilde: Muniz et al 1984 



 Seminar på Fevik, mars 1985 
 

 Initiativ:  
Norsk Landbruksakademikerforbund ,  
Agder krets 
 

 

 Primus motor: 
 Tom Egerhei 

 

Noen tok et initiativ 



 Sur nedbør og skog 
 

 Virkning på skog i Sverige og Europa 
 

 Sur nedbør og fauna 
 Tungmetaller hos vilt 
 Virkning på skogbunnsfauna 

 

 Sur nedbør og fisk – kalking 
 

 Landbruksdepartementets engasjement 
 

 Miljøverndepartementets engasjement 

 

Tema for seminaret i 1985 



 Forslag lagt fram på Fevik-seminaret av  
fylkesskogmester Ragnar M. Næss 

 Forslaget fikk bred støtte 
 
 

 TEFA ble etablert kort etterpå 

Organisering av arbeidet med 
foruring i Agderfylkene 



 Selvoppnevnt og frittstående - 
medlemmene er, eller representerer, etatsjefer 
 

 Begge Agderfylker deltar med: 
 Fylkesmiljøvernsjefene 

 Fylkeslandbruksjefene 

 Fylkeslegene 

 Fylkeskommunene, ved fylkesrådmann eller etatsjef 
 

 Leder: Fylkeslandbruksjefen i Aust-Agder 

 Sekretariat: Aust-Agder skogselskap 
 

 Finansiering: bidrag fra hver av etatene 

 

 

TEFA 
Tverrfaglig Etatsgruppe for forsuringsspørsmål i Agderfylkene 



 Leder for TEFA: 
 Paul Reine    1985-2000  
 Arve Semb Christophersen 2000-2002 
 Leif Løhaugen   2002 -2013 
 Jan Atle Knutsen  2013 
 Per Ketil Omholt  2014 
 Ingunn Løvdal  2015 

 

 Sekretærer: 
 Gunnar Dag Tørå    1985-1987 
 Andre-Thomas Eid  1987-1990 
 Morten O. Brusell  1990-1995 
 Hans Fløystad  1996-1999 
 Roar A. Flatland  1999-2009 
 Jannicke Modell Røhmen 2009-2013 
 Solveig K. Gonsholt  2014- 

Formenn og sekretærer 



 Være orientert om forskning og overvåking, spesielt i 
Agderfylkene. Aktiv kontaktflate 
 

 Foreslå og følge opp lokal overvåking og tiltak, 
påvirke til best mulig koordinering. Sekretariatet bør 
være «idebank». 
 

 Aktiv kontakt med lokale og sentrale myndigheter, 
politikere og forskningsmiljøer 
 

 Informasjon til publikum, media, fagetater m. fl. 
 

 Kontakt med andre grupper eller prosjekter som 
arbeider med lignende oppgaver 

Mål og oppgaver for TEFA 



 TEFA ga støtet til flere 
grupper i regionen, 
allerede fra starten 

 

Flere ville fronte sur nedbør 



 Forvaltningen må være lojal mot vedtak og 
prioriteringer fra Storting og regjering 

 TEFA kan orientere og påpeke problemer,  
ikke øve politisk påvirkning 
 

 Politikerne kan være en aktiv pressgruppe 

 Reiste bl. a. til London for å konfrontere britiske 
miljøvernmyndigheter i 1987(?) 

Politikergruppa 



 Et halvt årsverk – fram til omkring år 2000: 
 
 Gjennomgå og oppsummere relevant forskning 
 Arrangere TEFA-seminarer 
 Arrangere studiereiser (Sverige, Skottland…) 
 Informere på skoler og for interessegrupper 
 Guide for interesserte grupper på de store 

forskningsprosjektene på Risdalsheia (RAIN og CLIMEX)  
 Infobladet «Surt i sør» 

 

 Redusert innsats etter år 2000 : 
 I hovedsak TEFA-seminarene  
 Bidra til bladet «pH-status» 

TEFA-sekretærens aktiviteter 



Utredning om sur-nedbørforskning 
i Agder-Telemark 1987 

 Oppdrag fra TEFA 

 Del I: 
 Tidligere og igangværende 

forskning i regionen 
 

 Del II: 
 Aktuelle problemstillinger i regionen 

 Hvordan lokale miljøer  
kan bidra med FoU-arbeid 
 

 Lagt fram på seminar  om regional 
FoU-virksomhet, Kristiansand 1988 



 I Telemark:  TEFT 

 I Rogaland: LUFOR 

 

 Har vært noe samarbeid  
mellom TEFA og TEFT 
 
 

 Bare TEFA lever fremdeles 

TEFA fikk «søsken» i nabofylkene 



 Informasjonsbladet «Surt i sør» fram 
til 1999. 

 I redaksjonen for bladet «pH-status» 
fram til 2011. Også TEFT fram til 2010 

 

 

 

 TEFA-seminarene –  
i samarbeid med arbeidsgruppe fra 
Miljøvernavdelingene og 
landbruksavdelingene til 
Fylkesmennene i Aust- og Vest-Agder  

TEFA-sekretærens aktiviteter 



Sur Nedbør- info  
1996 - oppdatert 1999 



1986 -Alarm om surt vann,  
aluminium og helse 

 Det ble funnet 
påfallende mange 
tilfeller av alzheimer-
senilitet i 
Grimstadområdet 
 

 Sammenheng med 
surt, aluminiumsrikt 
drikkevann? 
 

 Nasjonal nyhet 
 

 



 100 møtedeltakere. 
(Stor interesse har det 
vært fra første stund) 
 

 Satse på regional 
forskningskompetanse? 

 

 

Første seminar:  
Sur nedbør og helse - 1986 



 1986 – Sur nedbør og helse 
 1988 -  Regional FoU- virksomhet 
 1989 -  Sur nedbør – et samfunnsspørsmål under lupen 
 1990 – Fellesmøte etater i Telemark, Agder og Rogaland. Vedtok utspill mot dep. og forskningsråd 
 1991  -  Hva koster den sure nedbøren oss? 
 1993  - Økologi og virkemidler ved forsuring av skog 
 1996 -  Sur nedbør – Sørlandets største miljøproblem 
 1997 -  Sur nedbør – e’kje det greit nå? 
 2000 – Har kalken fått laksen tilbake til sørlandselvene? 
 2001 –  Sjøørreten –biologi og levevilkår 
 2002 – Fører kalkingen oss tilbake til utgangspunktet? 
 2003 – Økologiske konsekvenser av forsuring og kalking 
 2004 – Framtidig behov for kalking? 
 2005 – Er forsuringen over? 
 2009 – Forsuring på Agder – Nitrogen og innlandsfisk 
 2010 –  Hva skjer med laksen i havet og i elvene? Villaks er truet, ikke bare av forsuring. 
 2011 –  Forsuring på Agder – Status for sjøørret og krypsiv 
 2012 –  Forsuring på Agder – Fokus innlandsfisk 
 2013 –  Forsuring på Agder – Hvordan forhindrer vi at 20 års kalkingsarbeid går i vasken? 
 2014 –  Sørlandet – fra sur fiskedød til lakseparadis 

 

TEFA-seminarer 



 

 1986-1996:   Samfunn, skog, helse, kostnader, mottiltak 
 

 1996-2006:  Forsuring på retur – men fortsatt stort problem 
 

 2006 -        : Laksen tilbake,  sjøørret, krypsiv, verdiskaping.  
  Bredere temavalg,  
  men forsuring er alltid et bakteppe 

 

Trender i temavalg? 



 Oppslag etter seminaret  
i 1996 med temaet: 
 
 
Sur nedbør – Sørlandets  
største miljøproblem 

Pressen plukker opp nyheter 



 Forsuringsstatus 

 Aktuell forskning - og resultater  

 Andre fagtema 

 Forvaltningen -  informasjon  
og kritisk blikk mot sentrum 

 Lokale innspill og info fra lokal 
forvaltning og organisasjoner 

 Paneldebatt  

 

Et «klassisk» 
seminarprogram 



 Sur nedbør har vært Norges største miljøproblem 
 

 Fisk og andre ferskvannsorganismer ble utryddet eller var på randen 
av utryddelse i Agder 
 

 Forsuring har preget naturinteresserte sørlendinger i et halvt 
århundre 
 

 Seminarene gir en årlig tilstandsrapport om sur nedbør og surt 
vann 
 

 Ferske forskningsresultater – og igangværende prosjekter - blir 
presentert på en lettfattelig måte 
 

 Mye spennende informasjon om biologi, ikke bare om forsuring 
 

 Politikere inviteres ofte, og må erklære sine prioriteringer 
 

Hvorfor vekker seminarene så stor 
interesse? 



 Svaret er JA. 
 

 Viktig informasjonsformidling 
 

 Det er langt til Agder fra Oslo og Trondheim 
 Virkningene  av forsuring er et regionalt problem –  

noen kan tro at problemet er løst. 
 

 Problemene er ikke over 
 

 Viktig at ansvarlige etater samarbeider om å opprettholde fokus 
 

 Nødvendig samarbeid mellom  
offentlige etater, politikere og organisasjoner 
 
 

 TEFA trenges i mange år framover 

 
Har TEFA hatt reell betydning for 

regionen? 
 


