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Jonas Gahr Støre sier 
han fikk både en dose 
av god mat, og om 
den kunnskapen som 
er samlet på et lite 
område.
Yngve Lie
yngve.lie@auraavis.no
468 05 908

En verdensmester fra Tingvol-
lost sto på menyen. Med hørte 
en dose av hva som er samlet av 
forskingsmiljø på Tingvoll 
gard, som er involvert i regio-
nale, nasjonale og internasjo-
nale prosjekter. 

Et forskingsmiljø tett innpå 
feltarbeidet og brukerne.
 Støre var som snarest innom 
og han var fornøyd med smake-
bitene av kortreist mat og infor-
masjon fra et miljø som er kort-
reist til både feltarbeidet og 
brukerne. 

– Det var interessant å høre 
om det som skjer, den høye 
kompetansen og hvor tett inn-
på miljøene de er, sier Støre.

Ap starter sitt landsmøte 19. 
april. I partiprogrammet står at 
de skal ha på plass en helhetlig 
plan for økologisk landbruk.

Daglig leder for NORSØK, Tu-
rid Strøm, minnet om hvor vik-
tig det er for dem å ha et mål 

med økologisk produksjon og 
forbruk. I dag er situasjonen at 
etterspørselen er økende, og 
med den følger en økt import. I 
fjor økte importen med 25 pro-
sent: 

– Det tar tid å legge om, og 
gardbrukerne må ha en forut-
sigbarhet skal de legge om. 
Det er et nasjonalt mål om at 15 
prosent av norsk landbruk skal 
være økologisk innen 2020.

Støre tror tallet vil øke:
– Men da må det være kunn-

skapsbasert. Og hvis en opphe-
ver et mål, da faller det. Det har 
noe med forutsetningene å gjø-
re.

– En må ha mål og nå dem, før 
en setter seg nye, legger stor-
tingsrepresentant Else-May Bo-
ten til.

Landbruksmeldingen disku-
teres i disse dager. Norsøks sty-

releder Gunnar Waagen uttalte 
at uansett hva man der finner 
ut, så må Norge legge seg på en 
landbrukspolitikk hvor det pro-
duseres nok til å dekke etter-
spørselen.

– Egentlig vil det være en fal-
litterklæring om vi med vårt 
klima ikke greier å dekke etter-
spørselen.

Budskap nummer to til man-
ne som kan bli Norges neste 

statsminister:
– Vi det om det kunnskaps-

miljøet som er samlet på Ting-
voll som aldri hatt problemer 
med å rekruttre fagfolk. Vi er 
har det nest høyskolenivået i 
Møre og Romsdal i forhold til 
folketallet. 

– Så hvis en snakker om ut-
flytting av arbeidsplasser, så er 
Tingvoll et kjempealternativ.

Jonas Gahr Støre hos NORSØK på Tingvoll

en smak av tingvoll
verDensMester:  Jonas Gahr Støre smaker på Kraftkar. her sammen med partifelle Else-May Botten og Gunnar Waagen fra Tingvollost.

iMeDiA: Ap-lederen ble også fulgt av nasjonale medier under sitt 
besøk.

På norsøk: Fra v. Turid Strøm, ordfører Milly Bente Nørsett, Else-
May Botten og Jonas Gahr Støre.


