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En stor og viktig debatt om medisin, mat 
og helse har nådd Norge. Industriland-
bruket med stor dyretetthet i fjøsene og 
mange fjøs på et lite område har skapt et 
stort helseproblem både for dyr og men-
nesker. Mange land må endre måten de 
produserer mat på for å kunne redusere 
en uforsvarlig medisinbruk og stoppe 
utbredelsen av multiresistente bakteri-
er. Biologi og helse må vektlegges foran 
kortsiktig effektivitet og økonomi.

Dyrevelferd bestemmer
I Norge driver vi et småskalalandbruk, 
spredt over hele landet, med et lavt smit-
tepress. Norske bønder driver ikke større 
enn at de har tid til å ta seg av hvert dyr. 
Selv om vi i norsk landbruk er dyktige til 
å ta i bruk ny teknologi, driver vi et land-
bruk der dyrevelferd og biologi er be-
stemmende. 

Noen få tilfeller av antibiotikaresis-
tente bakterier (MRSA) på gris har duk-
ket opp i Norge. Smitten antas å komme 
med mennesker fra utlandet. Vi sanerer 
hele besetningene og er kvitt sykdom-
men. Vi har både et spredt småskala 
landbruk og svært god kontroll på medi-
sinbruken. Alle norske dyr har et eget 
helsekort, der alle sykdomstilfeller og 
medisinbruk blir notert og registrert 
i et nasjonalt register. God dyrevelferd 
med god plass, godt stell av hvert dyr og 
profesjonell medisinoppfølging av ve-
terinær, skiller det norske landbruket 
fra mye av det landbruket vi ser i andre 

land. Det er «den norske modellen» som 
gjør at vi er det landet som bruker minst 
medisin i husdyrholdet vårt.

Danmark har et høyt medisinforbruk
Danmark har enorme utfordringer i sin 
svineproduksjon. Svenske butikker boi-
kotter dansk kjøtt fordi danskene kupe-
rer halene på grisene, de driver et indus-
trielt dyrehold der dyrevelferd ikke står 
øverst på listen og de har et urovekken-
de høyt medisinforbruk. Danmark og 
mange andre land med store fjøs og mye 
dyr samlet på et lite område behandler 
ikke bare det dyret som blir sykt, men 
hele den flokken dyret går sammen 
med, enten de er syke eller ikke. Dette 
fordi det er effektivt og for å forebygge at 
de andre dyrene skal bli syke. 

I Danmark er MRSA blitt så omfattende 
at de har gitt opp å bekjempe bakteriene 
og bruker medisinen for å dempe kon-
sekvensene av sykdommen. Slik bruk av 
antibiotika finnes i mange andre land. 
Jeg har selv vært i England og sett syste-
matisk antibiotikabruk mot lungebeten-
nelse og jurbetennelse på hele flokker av 
dyr, enten de er syke eller ikke.

Vil forby dansk kjøtt
Professor Steinar Westin vil forby import 
av dansk svinekjøtt. Han er redd antibio-
tikaresistente bakterier vil følge med og 
smitte oss som bor her. Kommer slike 
bakterier inn på et sykehus er det katas-
trofe, pasienter må isoleres og alt og alle 
må desinfiseres for å bli kvitt bakterien. 
Får slike bakterier overtaket vil ei lita rift 
i en finger kunne være dødelig.

I Europa er antibiotika i fôret forbudt 
som et vekstfremmende middel, men 
går vi til USA er det utstrakt bruk av anti-
biotika i fôret. Både medisin i fôret og 
puljebehandling av dyr fører til under-
behandling av bakterien slik at de svake 
bakteriene dør, mens de sterke overlever 

og blir etter hvert resistente. Når disse 
bakterien, som MRSA, smitter mellom 
dyr og mennesker blir dette farlig for 
oss. 

Bare mindre medisinbruk fungerer
Det er bare en måte å snu denne onde 
spiralen på, det er å drive et landbruk 
med mindre medisinbruk. Bort fra stor 
dyretetthet i store fjøs som ligger like 
ved hverandre og fører til et enormt 
smittepress dyr imellom, med mennes-
ker, insekter og fugler. Over til en små-
skala produksjon som vektlegger biolo-
giske prosesser og fagkunnskap foran 
kortsiktig effektivitet.  

For at danskene skal bli kvitt dette pro-
blemet må de ta prisen med å sanere 
smittet buskaper og endre produksjo-
nen sin slik at de får mindre smittepress 
blant husdyrene. Dette vil koste mye 
penger. Prisen på å la være er at vi om 
noen år ikke har medisiner som virker 
for de vanligste sykdommene, som der-
med kan bli dødelige.

Færre og større gårdsbruk
Den blå regjeringen har en klar målset-
ting om å effektivisere norsk landbruk. 
Virkemiddelet er færre og større bruk. 
De ønsker også å øke handelen med mat-
varer med utlandet. Det er en politikk 
som fører oss mot danske tilstander. Vi 
som er fagfolk og jobber med husdyr i 
fjøset hver dag og ser utfordringene an-
dre land har, vil advare mot en slik poli-
tikk. Norsk landbruk har en helsefordel i 
matproduksjonen til norske forbrukere. 
Det er viktigere å ta vare på den sunne, 
norske matproduksjonen og folk sin 
helse, enn kortsiktig effektivisering og 
svekket tollvern for norsk landbruk. Det 
er vår måte å produsere mat på, spredt 
over hele landet i et levende kulturland-
skap, med god helse for folk og dyr, som 
er fremtidsrettet.

Småskala matproduksjon  
er best for helsen

Helse. Det er viktigere å ta vare på den sunne, norske mat- 
produksjonen og folks helse enn kortsiktig effektivisering  
og svekket tollvern for norsk landbruk.

Lars Morten
Rosmo
leder, Sør-Trøndelag 
Bondelag
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Jeg har ombestemt meg. Jeg vil 
ikke ha flat mage.
Anne Synnøve Arnestad
Bergen 

Korrigeringer
■■ Aftenpostens leder i går om-

talte at arbeids- og sosialminister 
Robert Eriksson ønsker å innføre 
lovbestemt aktivitetsplikt for 
unge arbeidsledige under 30 år, 
kombinert med kutt i trygdeut-
betalingen dersom aktivitetsplik-
ten ikke overholdes. Saken var 
basert på et intervju med statsrå-
den i VG. 

I ettertid har departementet 
presisert at forslaget gjelder inn-
føring av adgang til kutt i sosial-
hjelpen. I Aftenpostens leder sto 
det feilaktig at Erikssons forslag 
gjaldt kutt i ledighetstrygden. 

å

«Den norske modellen» med småskala landbruk og små gårdsbruk er best for matproduksjon og helse, skriver Lars Morten Rosmo. 
Foto: Kyrre Lien

Tjuvholmen  
er en åpen bydel
En av våre vakter valgte å stenge 
en badebrygge på ca. 100 kva-
dratmer kl. 20 onsdag kveld av 
hensyn til sikkerhet og bråk. Ba-
dende gjester ble henvist til bade-
stranden på Tjuvholmen ca. 20 
meter bortenfor. Vakten gjorde 
dette i beste mening og angrer 
selvsagt på det i dag når man ser 
hvilken mediestøy dette har gitt. 
Enkelte politikere hiver seg på 
uten å sjekke fakta. 

Fakta er at Tjuvholmen er et 
åpent område døgnet rundt. Slik 
vil det også være i fremtiden.

Tjuvholmen er blitt en bydel 
Oslo-folk og besøkende har tatt i 
bruk helt i tråd med våre inten-
sjoner som byutviklere, og ikke 
et folketomt område som enkelte 
forståsegpåere mente da plane-
ne i sin tid ble fremlagt. Oslo er 
blitt en ny og åpen bydel rikere i 
et område som tidligere var luk-
ket for publikum, helt i tråd med 
Fjordbyplanen. Dette er tydelig-
vis glemt.

Tjuvholmen Drift AS, som dri-
ver området, har satt opp noen 
ordensregler som skal ivareta 
både sikkerhet, nattero i bolig-
området og trygg ferdsel for alle. 
Blant annet er det ikke tillatt 
med uteservering etter kl. 23, og 
heller ikke bading fra badebryg-
gen mellom kl. 23 og 07. Grilling i 
Skulpturparken er heller ikke til-
latt, og den er også stengt på nat-
ten av sikkerhetshensyn og risiko 
for hærverk på kunstverk. Dette 
er ikke urimelige ordensregler.

Fra utbyggernes side har man 
levert vesentlig mer på Tjuvhol-
men til byens glede enn hva vi 
var forpliktet til i utbyggingsav-
talen med Oslo kommune. Dette 
fordi vi synes det har vært riktig 
og viktig når vi har fått anledning 
til å bygge på en så flott tomt 
midt i byen.

Vi er ydmyke for hva byens po-
litikere og beboere synes om re-
sultatet, og kan sikkert bli enda 
flinkere i fremtiden. Men vi had-
de satt pris på om politikere som 
kritiserer tar seg bryet med å 
sjekke fakta før de prøver på bil-
lige politiske poeng.

Er det for varmt til å holde ho-
det kaldt, anbefaler jeg et opp-
kvikkende bad på Tjuvholmen 
(men før kl. 23).
Gunnar Bøyum
adm.dir., Tjuvholmen KS 


