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Jon Georg Dale låser ikke 
døra for Romsdalsaksen. 
– Skal vi klare å realisere 
hele E39 må vi få ned 
kostnadene, slår den nye 
samferdselsministeren 
fast.

ÅLESUND: På plass på kontoret i 
niende etasje i regjeringsbyg-
get i Akersgata er Dale forsiktig 
i sine uttalelser om konkrete 
samferdselsprosjekt. Med hele 
pressekorpset hengende over 
kontorpulten snakker Dale seg 
forbi de mest brennbare sake-
ne i samferdsels-Norge.

Han gir da heller ikke noe 

grønt lys for en ny vurdering av 
Romsdalsaksen som alternativ 
kryssing av Romsdalsfjorden. 
Men han legger heller ikke de-
batten død, ved å svare at han 
står på det vedtaket som er 
gjort om at vegen skal gå via 
Møreaksen.

– Utgangspunktet er at de 
prosjektene tilknyttet NTP (Na-
sjonal transportplan) har vært 
prosesser på KVU-stadiet som 
er bakgrunnen for de vedtake-
ne som er gjort. Samtidig er det 
slik at skal vi realisere hele E39, 
må vi få ned kostnadene, og det 
gjør at alle endelige svar på den 
typen spørsmål må jeg komme 
tilbake til når jeg har oversikt.

– Betyr det at du holder døra 
på gløtt for å se på nytt på 

Romsdalsaksen dersom den er 
billigere?

– Jeg kommenterer ikke det 
før jeg har oversikt over situa-
sjonen og det betyr at jeg kom-
mer tilbake til det, er det Dale 
vil si.

Men det er ikke bare disku-
sjonen om Romsdalsaksen som 
engasjerer folk i fylket. Nordøy-
vegen er også et prosjekt Dale 
får på sitt bord som følge av at 
en vil se på muligheten til å for-
lenge bompengeperioden til 
hele 40 år.

Her vil ikke Dale si noen kon-
kret om hva han mener.

– Jeg vet det er avtalt møte 
med representanter fra Møre 
og Romsdal senere i septem-
ber. Jeg tror jeg skal ha oversikt 

til da, slik at vi kan fortsette 
samarbeidet for å finne ut hvor-
dan vi best kan løse den situa-
sjonen som er for Nordøyvegen 
nå, sier han.

At sunnmøringen Dale er ny 
samferdselsminister har allere-
de skapt forventninger i hjem-
fylket om at det nå åpner seg 
nye muligheter for å få finansi-
ert samferdselsprosjekter. Om 
det blir slik, gjenstår å se.

– Jeg er samferdselsminister 
for hele landet, er Dale påpas-
selig med å understreke.

– Hva er dine ambisjoner for 
hjemfylket?

– At vi nå skal i gang på store 
deler av E39 er som utgangs-
punkt at vi skal bygge den ut i 
tråd med Nasjonal transport-
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Kjøttberget vokser. Lagre-
ne fylles. Norske bønder 
produserer mer sauekjøtt, 
mer svinekjøtt, mer kylling 
og mer egg enn vi klarer å 
spise. Nå oppfordres bøn-
dene til å redusere pro-
duksjonen.

GJEMNES: Kjøttberget bekymrer 
styrelederen i landbrukssam-
virket Nortura, Trine Hasvang 
Vaag. Hun ser at lagrene av 
sauekjøtt og svinekjøtt fylles 
mer og mer. For storfekjøtt er 
situasjonen hyggeligere; der 
klarer ikke norske kjøttbønder 
å levere nok til å dekke etter-
spørselen.

Foran høsten er det særlig 
opphopingen av sauekjøtt på 
fryselager som uroer Nortura-
lederen. Nylig måtte Nortura gå 
til Omsetningsrådet for å be om 
at tusen tonn sauekjøtt blir 
brukt til fôr for pelsdyr i stedet 
for til menneskemat.

– Nødvendig krisetiltak
– Det var trist å måtte be om et 
slikt tiltak, og ikke få brukt kjøt-
tet til menneskemat. Men vi så 
ingen annen utveg. Det ligger 
mer enn tusen tonn på regule-
ringslager. De kommende må-
nedene regner vi med å få inn 
1.000 tonn sauekjøtt ekstra. 
Noen mener sikkert det er for-
kastelig å bruke sauekjøtt til 
pelsdyrfôr, men det er et nød-
vendig krisetiltak, sier Trine 
Hasvang Vaag.

Hun legger til at Nortura har 
gitt bort 10 tonn sauekjøtt til 
veldedige formål.

– Hva er grunnen til at sauekjøtt 
hoper seg opp på lager?

– Kjøttmarkedet er det tøf-
feste i Norge. Vi i Nortura har 
mottaksplikt, det vil si at vi er 
forpliktet til å ta imot slakt når 

bonden sender fra seg dyr. For-
brukeren vil ha lammekjøtt, 
mens sauekjøtt er det mindre 
etterspørsel etter. Når det blir 
overskudd på flere dyreslag, 
mister bøndene makt overfor 
matvarekjedene. Prisene blir 
lavere. Vår viktigste oppgave er 
å prøve å regulere markedet 
sånn at det er balanse mellom 
hvor mye kjøtt som produseres 
og hvor mye som selges i butik-
ken, forklarer Nortura-lederen.

– Kan overskuddskjøtt eksporte-
res til andre land der det er mangel 
på kjøtt?

– Vi prøvde i fjor med eksport 
til Afghanistan, men fikk mye 
kritikk for det. Eksportmulig-
heten er låst. Vi må løse proble-

met innenfor vårt eget lands 
grenser.

For sauebonden smerter det 
å levere voksne sauer til slakte-
riet og omtrent ikke få noe be-
talt for slaktet.

– Bonden får tilnærma null 
kroner for voksen sau, bekref-
ter Trine Hasvang Vaag.

– Nå er det snart fårikålsesong. 
Vil det hjelpe?

– Forbrukeren er vår beste 
venn. Etterspørselen etter lam-
mekjøtt er god, men vi skulle 
hatt mer fårekjøtt i butikkene 
hele året. I fjor fikk vi kjeft for 
at det var for lite fårikålkjøtt i 
butikkene. Da sluttet dagligva-
rekjedene fårikålkampanjen to 
uker tidligere enn normalt. Vi 

forsto at det var for å gi plass til 
julevarene tidligere. 

Altfor mange grisepurker
For svinekjøtt er situasjonen 
også preget av overproduksjon. 
Kjøttberget vokser. Ifølge styre-
leder Geir Heggheim i samvir-
ket Norsvin, ligger det i dag 
6.192 tonn svinekjøtt på lager. 

Nortura er morselskapet for 
kjøttprodusenter, og selskapet 
har rundt 19.000 bønder som 
eiere etter at det ble slått 
sammen Gilde Norsk Kjøtt og 
fjørfeselskapet Prior. 

– Hva må gjøres for å unngå over-
produksjon?

– Bøndene har et kollektivt 
ansvar for å redusere kjøttpro-

duksjonen. For svinekjøtt er si-
tuasjonen at det er for mange 
grisepurker i produksjon. An-
tall purker må ned. For saue-
bøndene er situasjonen at de 
bør levere flere lam til slakting, 
men se om de kan beholde søy-
ene ett år til. Besetningene bør 
reduseres. Solidariteten blant 
bøndene settes på prøve. Fort-
setter vi med overproduksjon, 
går det ut over bondens øko-
nomi, sier Havang Vang og Geir 
Heggheim.

RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

– Bøndene har et kollektivt ansvar 
for å redusere kjøttproduksjonen

FOR MYE KJØTT PÅ LAGER: Styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag, sier solidariteten til bøndene settes på prøve når de må ha færre dyr 
og produsere mindre sauekjøtt og svinekjøtt. Kun storfekjøtt er det mangel på, men Havang Vaag frykter at også storfebøndene er på 
fart inn i overproduksjon.  FOTO: RICHARD NERGAARD

plan. Det betyr at prioriterin-
gene ligger der og de skal jeg 
forsøke å realiser så raskt som 
mulig, er det Dale vil si om det.
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