
Med ski på beina  
I Myrkdalen setter de fotavtrykk i Norges vakre natur. Målet er at spo rene blir så svake at de kan blåses vekk av vinden. 
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et er hvitt så langt øye kan 
se – med noen unntak. Vi 
er i Myrkdalen, dalen som 
for bare 15 år siden var en 

liten jordbruksbygd med 240 fast-
boende og som i stor grad levde av 
det naturen gir. 

Allerede tidlig i januar er det 
snø. Masse snø. Og det kommer 
mer. Det vet alle i Myrkdalen. Om 
de verste spådommene for kli-
maendringer slår til, så sies det at 
Myrkdalen vil være det siste ste-
det i verden hvor du vil finne en 
hvit flekk. 

Så hva var vel mer naturlig for en 
gründer fra Voss enn å planlegge et 
alpinanlegg i dalen?

Sikter høyt
I begynnelsen var de lokale sunt 
skeptiske til alpinanlegget og ut-
byggingen. Men skepsisen er snudd 
til optimisme. Utbyggingen har 
skapt arbeidsplasser i byggebran-
sjen, inntekter til lokalt næringsliv, 

og nye oppdrag til bøndene. 
I dag er Myrkdalen det syvende 

største alpinstedet i Norge. Her er 
skitrekk, 650 leiligheter og hytter, 
og et hotell med godt over hundre 
rom.

Og planen er å vokse, mye. Det 
siktes mot Norges-toppen. Ideen 
er å bygge en enda større landsby 
og at det om 10-15 år skal være sen-
geplasser til 15 000 skiglade gjes-
ter. 

Galskap mener noen, positiv 
galskap, mener ildsjelene på ste-
det.

Inntrengere
– Naturen betyr mye for oss. Vi le-
ver tross alt av den, sier John Hel-
ge Måren, prosjektleder Eiendom 
i Myrkdalen Fjellandsby AS. Han 
står midt i skibakken og skuer ned-
over mot flaten der landsbyen er i 
ferd med å vokse seg stor.

Måren er opprinnelig maskinin-
geniør. Han kom til Myrkdalen for 
10 år siden der han begynte i job-
ben som byggeleder. Han er opp-
tatt av miljø og har i utviklingen 
av fjellandsbyen vært opptatt av 
hvordan det er mulig å bygge stort 
uten å ødelegge naturen for mye.

– Vi er per definisjon inntrengere 
i en naturlig dal. Da er det viktig at 
vi tenker over alt vi gjør. Vi må ten-
ke på om det er greit å bygge sånn 
eller slik, og vi må tenke igjennom 
hvor og hvordan vi bygger og hvil-
ke materiell vi velger, sier Måren.

Noe, men ikke alt
Når det skal bygges 45-50 leilighe-
ter i året og fotavtrykkene i natu-
ren skal være minst mulige, så må 
tomter utnyttes og byggene ligge 
tett. 

Også i selve byggeprosessen står 
miljø i fokus. Her er det snakk om 
mest mulig miljøvennlig materiell, 
gode energiklasser og krav til resir-
kulering.

De spiller godt på lag med det lo-
kale byggefirmaet, som har vært 
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Lytt til erfarne klimafolk.
Ragnhild Hammer, miljø- og klimarådgiver 
i Arendal kommune

”

I NATUREN: John Helge Måren jobber med utbyggingen av landsbyen. Han hadde 
ikke jobbet her hvis det ikke var fokus på miljø. 

Arbeidslivets klimauke
♦♦ Partene i arbeidslivets dugnad for 

grønnere arbeidsplasser

♦♦ Kampanjen startet med en uke i  
januar der klima og miljø sto spesielt 
høyt på dagsordenen.

♦♦ Med Arbeidslivets klimauke ønsker 
partene i norsk arbeidsliv å: 
 Skape forståelse i arbeidslivet for at 
det er nødvendig å gjennomføre kli-
matiltak.  
• Øke engasjementet på arbeids-
plassene om ressurseffektive og  
klimavennlige tiltak.  
• Øke kunnskapen og kompetan-
sen i arbeidslivet, slik at ledere og 
arbeidstakere er bedre rustet til å 
gjennomføre utslippsreduserende 
tiltak på egen arbeidsplass og styrke 
grønn verdiskaping.  
• Styrke trepartssamarbeidet om  
klima og miljø.

d

Myrkdalen Fjellandsby
♦♦ Ligger i Myrkdalen, 30 km fra Voss.

♦♦ I 2003 åpnet det første skitrekket. 

♦♦ I høysesongen jobber det 200 ansatte på alpinstedet.

♦♦ Myrkdalen Fjellandsby AS står for utviklingen og byggingen 
av området.

♦♦ Myrkdalen Fjellandsby AS er eid av Schage Eigedom og  
Aurland Ressursutvikling.

UTVIKLING: Vi sikter mot Norges-toppen, sier Harald 
Haaland, administrerende direktør i Myrkdalen Fjellands-
by AS. 



med i utbyggingen av Myrkdalen-
anlegget siden starten. 

– Jeg skulle gjerne sett at vi 
kunne brukte bare tre og stein, at 
vi bygde hytter i massivt tre, med 
energiklasse A og at det var nullut-
slipp-hytter, men hvem er villige 
til å betale for det? 

– Vi må være realistiske i det vi 
gjør. Vi kan ikke gjøre alt, men vi 
kan gjøre noe. I alt snakket om det 
grønne skiftet, så må vi finne ut 
hva som fungerer hos oss og hvilke 
tiltak vi har best effekt av. Jeg me-
ner vi har gjort en del grep som gjør 
at vi kan stå rakrygget, sier Måren.

Han er stolt av miljøprofilen, vel 
– det vil si; Måren hadde nok ikke 
jobbet her hvis det ikke ble tatt 
hensyn til naturen.

– Jeg er ikke opptatt av en di-
plom på veggen som forteller at vi 
er flinke på miljø. For meg handler 
det om mitt forhold til naturen og 
det, det sitter i hjertet.

Lys av. Lys på. 
Både Myrkdalen Hotel og konsern-
selskapet Myrkdalen Fjellandsby 

AS er miljøsertifisert som Miljøfyr-
tårn. Myrkdalen Fjellheiser står for 
tur. Målet er at alle datterselskape-
ne skal bli sertifisert. 

På hotellet har ansatte fått et 
mer bevisst forhold til energifor-
bruk, sortering og forbruk gene-
relt. 

– Det er bra at vi gjør noe for 
miljø og klima, syns Inger Norek-
vål. Hun jobber som stuepike og 
sammen med kollega Justyna Wit-
ko er hun på vei fra et bygg til et 
annet for å gjøre rent etter helgens 
gjester. 

De kjører el-bil. 
Som et miljøtiltak mot slutten av 
2016 investerte hotellet i ny el-bil 
som renholdsavdelingen bruker 
mellom hyttene og leilighetene. 
Hotellet har også installert flere la-
depunkter for el-biler.

– Vi var litt skeptiske til om bi-
len kom til å fungere i all snøen, 
men det går overraskende bra. Vi 
kommer oss stort sett fram, fortel-
ler Norekvål. Det ligger an til at det 
blir investert i flere el-biler på ho-
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BOSS-SKUR: Selv om de ikke kan pålegge hytteeierne å kil-
desortere, så oppmuntres det veldig til å gjøre det. 

PASSE FORT: Fornuftig kjøring av snøscooter er et av kravene når skisenteret skal miljøtårn-sertifiseres.

tellet.
Også med andre enkle grep har 

ansatte spart miljø og penger. 
Et eksempel: Nattevakta har fått 

i oppgave å slukke lys og slå av var-
me i rom som ikke er i bruk, og slå 
av utstyr som ikke er i drift.

Det brukes i stor grad biovarme 
til å varme opp de store bygninge-
ne. Biovarmen er kortreist fra Vos-

Det grønne skiftet i arbeidslivet
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sestrand Bygdesag. Anlegget er ba-
sert på vedfyring med flis fra lokalt 
treverk. 

Her er også et naturbasert kloakk-
anlegg som ikke bruker kjemikalier 
og strøm.

I sertifiseringsprosessen av ho-
tellet oppdaget de forresten at var-
meanlegget ikke var regulert rik-
tig. En finjustering sparte hotellet 
for 500 000 kwh i året, eller rundt 
400 000 kroner.

Paradokset i fjellet
Harald Haaland har vokst opp i dis-
se områdene, med ski på beina alle-
rede som liten gutt. I dag er vossagut-
ten administrerende direktør i Myrk-
dalen Fjellandsby. Med en slik tittel 
må han tenke penger, men med flere 

tanker i hodet går det stort sett veldig 
greit å også ha et sterkt miljøfokus.

– Vi er kanskje de første til å si 
at det er et paradoks å legge en slik 
landsby midt i fjellet. Vi vet at det 
vi holder på med gir avtrykk i natu-
ren, men vi er opptatt av å gjøre av-
trykkene minst mulig, sier Haaland. 
Han er også opptatt av at utviklingen 
ikke ødelegger for de som var her før 
dem; lokalbefolkningen og primær-
næringene.

– Vi lager et produkt i et levende 
lokalsamfunn. Da må vi ta hensyn, 
sier Haaland.

Men vi har langt fra løsninger på 
alt, innrømmer Haaland. 

– Det gir for eksempel egentlig in-
gen mening at 5000 bergensere set-
ter seg i bilen hver fredag og kjører til 
Myrkdalen, står på ski en helg, før de 
returnerer til Bergen på søndag i bil. 
For miljøet er det jo ikke bra. Vi skul-
le gjerne sett at de reiste kollektivt, 
men det er ikke realistisk. 

Miljøprofilen er viktig for alle som 
jobber her. Like hyggelig er det at 
også gjestene begynner å sette mer 
og mer pris på det.

– Det har vært snakket om det 
grønne reiselivet en stund, men som 
egentlig ikke var så grønt. Nå er grønt 
reiseliv en megatrend. Flere og fle-
re kunder krever en grønn profil, så 
mens det før var «nice to have», så 

BIOVARME: Alle store 
bygg blir varmet opp av 
lokal flis. 

TILTAK: El-bilen fungerer overraskende godt i snøen, forteller renholderne.

«I virksomheten vår er 
vi opptatt av miljø og 
klima.»
8 av 10 er i stor/svært 
stor grad opptatt av klima 
og miljø i virksomheten.
6 prosent er i liten/svært 
liten grad opptatt av 
klima og miljø i virksom-
heten.

«Det lønner seg økono-
misk å innføre klima- og 
miljøtiltak»
4 av 10 mener det i stor/
svært stor grad lønner 
seg.
2 av 10 mener det ikke 
lønner seg.

«Har bedriften 
diskutert miljø- og 
klimatiltak i arenaer 
med ansatte/ansattere-
presentanter?»
2 av 10 har aldri gjort det.
2 av 10 gjør det ofte.
5 av 10 gjør dette ofte 
eller av og til.
•  Større virksomheter 

gjøre dette oftere enn 
små:

•  Offentlige gjør det 
oftere enn private.

«Hva er viktigste 
årsaker til at dere job-
ber/ønsker å jobbe med 
miljø og klima?»
1.  Oppfylle lover og regler 

(40 prosent).
2.  Ønsker om å være 

fremtidsrettet arbeids-
plass (34 prosent).

3.  Brukere/kunder 
forventer det (30 
prosent).

Kilde: Undersøkelsen er 
gjennomført i forbindelse 
med «Arbeidslivets kli-
mauke». Representanter 
for 600 små- og mellom-
store virksomheter har 
svart på spørsmålene. 

KLIMA- 
UNDERSØKELSE 


