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TID FOR SYKKEL: Heldigvis blir det bedre å være syklist i Norge, 
men fortsatt er tohjulinger langt mer utsatt for ulykker i 
trafikken.  FOTO: MARIT HEIENE

Må ta hensyn  
til syklistene
Våren er her og med det øker også antallet syklister i trafikken. 
Det er bra og ønskelig. At flere sykler er bra for trafikken, nær-
miljøet, klima og den enkeltes helse. Sykkelbruken har økt 
kraftig i nyere tid, og trenden ser ut til å fortsette. 

Men den gledelige utviklingen har også en bakside. Syklister er – 
sammen med fotgjengere – de som er minst beskyttet når de 
beveger seg ut på vegen. Til tross for at syklistene bare står for 
en liten del av vegtrafikken, er risikoen for å bli skadd i trafik-
ken mye større for syklister enn for andre i trafikken. Nesten 
halvparten av alle personskader i trafikken rammer syklende.

I gjennomsnitt mister 10 personer livet på sykkel årlig, mens om-
trent 65 personer blir alvorlig skadd, ifølge Trygg Trafikk. Fer-
ske tall som Aftenposten publiserte tidligere i år viser at på 14 
år økte antall alvorlig skadde syklister i Oslo med 340 prosent. 
På landplan omkom 12 syklister og flere hundre ble skadd i 
2016.

Norge har ikke lange sykkeltradisjoner i samferdselspolitikken.   
– Det er så dårlig tilrettelagt for sykling i Norge at det blir kon-
flikter ut av det, sier professor Olav Røise ved Nasjonalt trau-
meregister. Han mener syklister bør få forkjørsrett, slik de har 
i mer sykkelvennlige Danmark.

En undersøkelse TNS Gallup gjorde for Trygg Trafikk i 2016, viste 
at 86 prosent av bilistene sier at de irriterer seg over syklister 
av og til eller oftere, mens 78 prosent av syklistene sier det 
samme om bilistene.  

Tilrettelegging og utbygging for sykkel er viktig, og prioriteres nå 
heldigvis i større grad i Norge. Men fortsatt er det langt fram til 
at norsk trafikk er godt tilrettelagt for syklistene. 

Konflikter mellom syklister og bilister har flere årsaker. Uansett 
argumenter eller skyldfordeling, har en sjåfør langt bedre be-
skyttelse enn en sykkelrytter. Derfor er det ekstra viktig at alle 
som kjører bil tar hensyn til syklistene, som nå i stort antall 
kommer på vegene. Men også syklistene må ta ansvar for å 
kunne og følge trafikkreglene.

•Fortsatt langt fram til at norsk tra-
fikk er godt tilrettelagt for syklistene. 

 -Hemmeligheten ligger i 
et fantastisk klima og i de 
mange detaljene i produk-
sjonen, sier gründerne bak 
Tingvollost, Solvor og 
Gunnar Waagen, som er 
kåret til Årets bedrift
KRISTIANSUND:  Gratulantene og 
hedersprisene køer seg bak be-
driften Tingvollost.  Onsdag 
fikk gründerne Solvor og Gun-
nar Waagen prisen som Årets 
bedrift i Møre og Romsdal i fyl-
kestinget.  Historien bak Ting-
vollost er historien om 
familiegårdsbruket som i 2004 
tok i bruk et fire kvadratmeter 
stort baderom på gården Sag-
haug for å lage ost. Det skulle 
vise seg å bli et godt valg.

Produksjonen av hvit- og blå-
muggost har blitt et gyldent ka-
pittel i norsk matproduksjon. I 
2016 gikk Tingvollost helt til 
topps i den internasjonale oste-
konkurransen som ble arran-
gert i San Sebastian i Spania. I 
konkurranse med 3.020 andre 
oster fra hele verden, ble blå-
muggosten Kraftkar kåret til 
verdens beste ost. Ikke nok 
med det: Kraftkar fikk så mange 

poeng fra dommerne at den ble 
tidenes beste ost noensinne i 
verden.

Viser muligheter
– Det er som om norsk rødvin 
skulle gått av med seieren i den 
verdensledende vinkonkurran-
sen. Dette viser mulighetene 
for norsk landbruk, sa lederen i 
næringsutvalget, Runar Vest-
heim, da han gratulerte Ting-
vollost med prisen «Årets 
bedrift».

For Gunnar Waagen og kona 
Solvor og de 11 andre medarbei-
derne i Tingvollost, er fylkes-
prisen en ny anerkjennelse.

– Noen lurer hvordan vi har 
klart å lage denne osten. Svaret 
er: Jordsmonnet og klimaet vi 
har i Tingvoll. Halvparten av 
smaken i osten skyldes kvalite-
ten på melka. Men det er hun-
drevis av små detaljer gjennom 
hele prosessen også, der vi har 
prøvd å se hva vi kan gjøre 
bedre, forklarer Solvor og Gun-
nar Waagen.

Kø for osten
I dag står kjøperne i kø for å 
sikre seg en smak av Kraftkar, 
Vismann, Edel frue og Mild 
Mester fra gårdsmeieriet i Tor-

julvågen. TV-stasjoner fra hele 
Europa vil komme til Tingvoll 
og lage reportasjer om de unike 
osteproduktene.

Familien Waagen forteller at 
de ikke har planer om å bli en 
kjempestor osteprodusent.

– Vi skal lage ost som er eks-
klusiv, men tilgjengelig.  I 2011 
satte vi oss som målsetting: 
Den beste osten er ennå ikke 
laget. Fem år seinere fikk vi pri-
sen «Champion of the Champi-
ons» for Kraftkar, ler Gunnar 
Waagen.

Han er opptatt av at norsk 
landbruk fullt ut er i stand til å 
lage matprodukt i toppklassen.

–Det finnes ingen snarveg for 
å lage topp ost eller andre topp 
matprodukt. Du må være nøye 
med alle detaljene, vært kritisk 
og se hva du kan forbedre i 
hver detalj. Og så må du ha 
gode medarbeidere. På gården 
vår er vi fire generasjoner  som 
bor og jobber sammen for å 
skape det vi gjør. Jeg er stolt av 
det og av støtten vi får fra hele 
Tingvoll-samfunnet, sier Gun-
nar Waagen til Romsdals Bud-
stikke.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

– Ingen snarveg 
for den beste osten

SUKSESSBEDRIFT LAGER VERDENS BESTE OST: - Vi er noen enkle nordmøringer fra Torjulvågen sm ikke 
blir vippet av pinnen av alt ståket, sa Solvor og Gunnar Waagen som på vegne av Tingvollost mottok 
fylkets pris for Årets bedrift.  FOTO: MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE


