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DAGEN  
I DAG

DAGENS NAVN
21. februar: Samuel, Selma, 
Celine
22. februar: Tina, Tim
23. februar: Torstein, Torunn
24. februar: Mattias, Mattis, Mats
25. februar: Viktor, Viktoria

DAGENS ORD
Mir nichts, dir nichts, ty., eg.: Meg 
intet, deg intet, dvs.: Jeg har 
intet, du har intet; betyr nå: Uten 
videre. Setningen er trolig avle-
det av et ty. ordspråk som er så 
gammelt at det ble brukt av den 
sv. kong Karl 9 (1550-1611). 
Han sa at en uheldig, men frem-
tredende egenskap hos den sven-
ske nasjon var dens misunnelse; 
den minnet om det ty. ordspråk 
Dir nichts, mir nichts, so haben 
wir alle beide nichts. Det er mulig 
at Karl 9s uttalelser har skapt det 
vanlige svenske uttrykket Kung-
liga svenska avundsjukan.

Sitatleksikon. Bevingede ord, sitater, 
ordtak og fyndord.  
Kunnskapsforlaget.

DAGENS LENGDE
har økt med 4 timer og 42 minut-
ter siden vintersolverv.

FLO & FJÆRE
I dag:
Flo kl. 10.02 og 22.34.
Fjære kl. 3.57 og 16.31.

I morgen:
Flo kl. 10.40 og 23.10.
Fjære kl. 4.37 og 17.09.

Søndag:
Flo kl. 11.15 og 23.42.
Fjære kl. 5.11 og 17.42.

Mandag:
Flo kl. 11.47.
Fjære kl. 5.42 og 18.12.

Tirsdag:
Flo kl. 0.13 og 12.18.
Fjære kl. 6.12 og 18.41.

TORUNN 
KROKNES

nyheter
Tips oss: redaksjon@driva.no  |  71 68 97 40

Tilskudd til brøyting
Kommunedirektøren i Sunndal innstiller på at Torbudalen og 
Aursjøen hytteeierforening skal få 30.000 kroner i tilskudd for 
dokumenterte utgifter til brøyting av Aursjøvegen i 2020. Det 
understrekes at Sunndal kommune ikke kan ta noe ansvar knyt-
tet til skredfare ved transport til Torbudalen vinterstid, og det 
oppfordres til å vurdere skredfaren næye ved brøyting og ferd-
sel. Hytteeierforeinga har fått årlige kommunale brøytetilskudd 
for å kunne åpne vegen til påske siden 1989.

Bildet som bondelagsle-
der Konrad Kongshaug 
brukte om at salg av mel-
kekvoter har gjort bønder 
til millionærer, faller dårlig 
i smak hos Steinar Reiten. 
– Kongshaugs framstilling 
overrasker meg.
Steinar Reiten, som er Kristelig 
Folkepartis landbrukspolitiske 
talsperson, synes bondelagsle-
deren i Møre og Romsdal, Kon-
rad Kongshaug, tegner et 
urimelig bilde av statens løs-
ning for å få ned melkeproduk-
sjonen i landet. I et intervju 
med Romsdals Budstikke som 
sto på trykk tirsdag, sa Kongs-
haug at staten som kjøper mel-
kekvoter fra bønder, er med på 
å gjøre bønder som slutter med 
melkeproduksjon til millionæ-
rer mens unge bønder får det 
vanskeligere med å komme inn 
i næringa. Staten betaler 14 kro-
ner literen for å få bønder til å 
selge produksjonskvoten.

En gullkantet avtale
– For bønder som slutter med 
melkeproduksjon, er dette en 
gullkantet avtale med staten. 
Spissformulert er det sånn at 
staten gjennom oppkjøp av 
kvoter er med og finansierer 
bobiler og campingvogner, sa 
Kongshaug.

Urimelig framstilling
Fra Stortinget reagerer Steinar 
Reiten.

– Denne gangen overrasker 
min sambygding og dyktige 
bonde Konrad Kongshaug meg. 
Jeg synes det er leit at han 
framstiller det som om staten 
er med på å gjøre bønder som 
slutter med melkeproduksjon 
til millionærer, sier Reiten.

Han minner om at det var 
landbruks- og matminister 
Olaug Bollestad (KrF) som i fjor 
høst fikk regjeringa med på å 
legge 200 millioner kroner i 
friske penger på bordet for å 
hjelpe til å løse problemet med 
overskudd av melk i Norge. 

– Dette var penger staten 
stilte opp med, ut over jord-
bruksoppgjøret, for å hjelpe til 
å løse en vanskelig situasjon 
med overskudd på melk. Både 
Norges Bondelag og Tine hadde 
satt ned et utvalg for å finne 

løsninger på overproduksjonen 
av melk, men de klarte ikke å 
komme til en konklusjon hva 
som måtte gjøres. Uansett hvil-
ket tiltak som ble valgt, ville det 
gå ut over noen. Da landbruks-
ministeren kom med statens 
bidrag, ga Norges Bondelag ut-
trykk for at de var tilfreds. Der-
for blir uttalelsene til 
bondelagslederen i Møre og 
Romsdal underlige, sier Reiten.

Altfor mye melk i Norge
Problemet med overproduk-
sjon av melk skyldes i hovedsak 
to forhold: Tine flytter produk-
sjonen av jarlsbergost til Irland; 
da blir det 100 millioner liter 
melk man ikke finner bruk for i 
Norge. Den andre årsaka er at 
folk drikker mindre melk eller 
kjøper mindre av melkepro-
dukt.

– Forbrukernes trender kan 
ikke vedtas politisk. Oppgaven 
vår som politikere er å framhe-
ve at melk er et fantastisk næ-
ringsmiddel. Å fase ut melka til 
fordel for andre drikker, er lite 
heldig også i et helseperspek-
tiv, sier Reiten.

– Bondelagsleder Konrad Kongs-
haug er bekymret for at det blir 
vanskeligere for ungdom å få inn-
pass i landbruksnæringa når mel-
keproduksjonen skal ned hos alle 
melkebøndene. Har han ikke rett?

– Jo, og det er noe vi i felles-
skap må finne løsninger på, 
bondeorganisasjonene og sta-
ten. Poenget er at produksjo-
nen av melk må tas ned, 
samtidig som bøndene må opp-
rettholde inntekten. Unge men-
nesker må se at det er mulig å 
tjene penger på å være bonde.

– Er det mulig å holde bondens 

inntekt oppe i år når bonden blir 
nødt til å produsere mindre melk?

– Det blir nok noen tøffe år 
når melkeproduksjonen skal 
ned. Jeg skal gjøre mitt for at 
perioden skal bli så kort som 
mulig, kanskje et to-tre års per-
spektiv. Vi må kanskje diskute-
re å sette tidsbegrensning for 
hvor lenge bønder som ikke 
driver aktiv melkeproduksjon, 
men leier ut melkekvoten sin, 
kan holde på med utleie. Skal 
bønder som leier melkekvote 
ha forkjøpsrett når kvoten sel-
ges? Dialogen mellom staten og 
næringa blir viktig framover, 
mener Steinar Reiten.

Denne saken ble først pre-
sentert i Romsdals Budstikke.
 
 
RICHARD NERGAARD
richard.nergaard@r-b.no

- Overrasket over Kongshaug

PARTIFELLER: Stortingsrepresentant Steinar Reiten, her sammen med landbruksminister Olaug 
Bollestad, er forundret over Konrad Kongshaug  uttalelser rundt salg av melkekvoter.
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