
S ø N D A G  2 6 .  N O V E M B E R  2 0 0 6 11

www.800eksos .no

Ring gratis 800 EKSOS
(80035767) 

Kort prosess!

Hvis du lurer 
på hvordan, er

det bare å spørre
noen barn!

I land der hvetemel berikes med folsyre, 
synker antallet fostermisdannelser. 

Å råde gravide til å ta kosttilskudd med 
folsyre (folat), har derimot liten effekt.

Forskere i Bergen anbefaler nå at folsyre 
tilsettes mel også i Europa.

16 PROSENT
– Litt enkelt sagt, regner man med at fol-
syre kan forebygge 80 prosent av alle mis-
dannelser i sentralnervesystemet, og rundt 

50 prosent av alle misdannelser generelt, 
sier professor i samfunnsmedisin, Lorentz 
M. Irgens, til UiB-magasinet På Høyden.

Tall fra medisinsk fødselsregister fra 
2004, viser at bare rundt 16 prosent av nor-
ske kvinner tok folattilskudd før de ble 
gravide, mens 40 prosent tok det etter at 
de var blitt gravide.

Ifølge Irgens kan det være for sent å 
begynne med folat når man har blitt gra-
vid.

– Spørsmålet er om anbefalingene om 

å ta kosttilskudd er gode nok. Det er ting 
som tyder på at en må tilsette folsyre i mat-
varer for at en skal oppnå de effektene en 
er overbevist om finnes. I praksis vil det 
si mel, sier Irgens.

Folsyre finnes naturlig i blant annet 
lever, egg og grønne grønnsaker, men man 
må spise ganske mye av dette for å få i seg 
anbefalt mengde. 
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Slik kan fostermisdannelser reduseres

GRAVID: Folsyre kan forebygge 
80 prosent av alle misdannelser 
hos fosteret.

– Det er ikke nødvendig å gjøre 
noen endringer med motoren 
for å bruke dette drivstoffet, 
sier daglig leder Øivind Hamre 
i Q Eco Systems til BA.

BLANDEVANN
Metoden selskapet har fått 
patent på høres nesten litt for 
utrolig ut: Helt vanlig diesel tas 
inn i en maskin. Denne mas-
kinen tilfører vann og en type 
smøremiddel. Ut fra maskinen 
kommer et drivstoff som fun-
gerer på en helt vanlig diesel-
motor.

– Hemmeligheten bak meto-
den er at vannpartiklene blir 
omdannet til steam. Det gjør 
at drivstoffet får en bedre for-
brenning, sier Øivind Hamre 
til BA.

Bergen kommer i år til å 
bryte forskriftene om lokal 
luftkvalitet. Årsaken til det 
skyldes de høye utslippene av 
svevestøv. Allerede nå har Ber-
gen passert de 35 dagene som 

er tillatt med for høye konsen-
trasjoner av svevestøv.

SINTEF-TESTET
Virkningene av vidunderdie-
selen, som de to bergenserne 
håper skal ta av, har blitt testet 
av Marintek som er en del av 
Sintef i Trondheim.

– Vi har samarbeidet en del 
med Vegdirektoratet i forbind-
lese med at de ønsker å innføre 

lavutslippssoner i de 
største byene, sier 
daglig leder Arne 
Meland i Eco Energy 
Holding.

På oppdrag fra 
Vegdirektoratet har 
Marintek brukt driv-

stoffet på en bussmotor og sam-
menlignet det med utslippsdata 
fra en motor som går på vanlig 
diesel.
n  Utslipp av nitrogenoksider 
ble redusert med 11 prosent.
n  Utslipp av CO2 ble redusert 
med 26 prosent.
n  Utslipp av svevestøv ble 
redusert med 62 prosent.
n  Utslipp av røyk ble redusert 
med 75 prosent.

RENSEPÅBUD
Produktet er på full fart inn i 
det italienske markedet og har 
allerede vært testet på rute-
busser i Tinn. Forbruket av 
drivstoff øker ikke, men den 

miljøvennlige dieselvarianten 
har sin pris.

– Drivstoffutgiftene vil øke 
med ti prosent. Det koster det 
å fremstille dette drivstoffet. Så 
dette vil ikke ta av før rense-
teknologi blir påbudt og trans-
portselskapene må gjøre noe, 
sier Arne Meland til BA.
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Bergenserne Øivind Hamre og Arne Meland 
sitter på et utrolig patent: Utvannet diesel 
kan redusere svevestøv fra kjøretøy med 62 
prosent.

MILJØVENNLIG: Bergenserne Øivind Hamre og Arne Meland har patent på et drivstoff 
som består av vanlig diesel blandet med vann. Det reduserer utslippene av svevestøv 
med over 60 prosent. FOTO: MORTEN WANVIK

Blander 
VANN I
DIESEL

– Bensin- og dieselfritt i 2020
Hordaland skal bli landets 
fremste miljøfylke. KrF har fått 
gjennomslag for å gjøre horda-
lendingene uavhengig av ben-
sin og diesel i 2020.

Gassfylket skal i følge KrF nå 
bli den regionen i Norge som 
har gått lengst i å ta i bruk løs-
ninger som er miljøvennlige.

Fylkestingsrepresentant 

Filip Rygg (KrF) er fornøyd 
med å få gjennomslag for  
at Hordaland fylkeskommu-
ne i 2007 skal starte utred-
ningsarbeidet som skal kart- 
legge hvordan fylket skal bli 
landets fremste miljøfylke.

– Bakgrunnen for at vi frem-
met forslaget et blant annet den 
manglende viljen sentralt til å 
gjennomføre radikale og helt 

nødvendige reduksjoner av 
Norges klimautslipp. Nå ønsker 
vi at Hordaland skal vise vei, 
sier Filip Rygg i en pressemel-
ding.

Ett av tiltakene som skal 
vurderes er en subsidieordning 
som gjør at alle bensinstasjoner 
i fylket skal kunne ha miljø-
vennlige alternativer.

Nytt patent 
reduserer 
svevestøvet

Fakta
n Selskapet ECO Energy ble 
etablert i april 2006. Det eies 50 
prosent av de to italienske oppfin-
nerne, 30 prosent av ansatte og 
20 prosent av Nistad-gruppen.
n De har et datterselskap i Italia 
som ble etablert i juni 2006.
n Selskapet har patenter på tre 
produkter som reduserer utslippe-
ne av NOx, partikkelstøv og CO2.

MELKEHVITT: Slik ser det nye 
drivstoffet ut.


