
– Norsk jordbruk ligner ikke på 
Danmark, og vil ikke ligne på 
Danmark etter de neste fire åre-
ne, sa landbruks- og matminis-
ter Jon Georg Dale (Frp) under 
Kornkonferansen som fant sted i 
Oslo sist uke.

På en åpen spørsmålsrunde 
under konferansen ble land-
bruksministeren utfordret på 
hvordan han skal sikre at norske 
bønder ikke får oppleve det dan-
ske bønder opplever.

Liberalisering 
Dale innledet i sitt innlegg at den 
nye regjeringserklæringa legger 
til rette for en stø kurs for norsk 
landbruk.

I spørsmålsrunden etterpå 
etterlyste bonde og tillitsvalgt i 
Sør-Trøndelag Bondelag, Anna 
Rathe, forsikringer fra land-
bruksministeren om at han ikke 
fører det norske landbruket inn i 
en situasjon med forgjeldet land-
bruk, som danske bønder har 
opplevd de siste årene.

– Kursen du sikter til inne-
holder ord som liberalisering 
og nedregulering. For oss som 
driver med matproduksjon 
hver eneste dag er det helt tyde-
lig at dette er feil kurs. Vi ser at 
den politkkken som du ønsker 
å fremme, styrer oss i en ret-
ning mot de forholdene som vi 
ser i Danmark. Det er feilslått  

landbrukspolitikk, sa Rathe.
– Ser du, som minister, at den 

politikken som du står for brin-
ger oss i den retningen? Og kan 
du love oss bønder at du passer 
på at norske bønder ikke havner 
i den økonomiske situasjonen 
som danske bønder har havnet i 
i Danmark, spurte Rathe.

Endring av jord- og konse-
sjonslover, fjerning av odelsloven 
og svekket importvern er blant 
punktene i den nye regjerings-
eklæringa som har skapt bekym-
ring i deler av norsk landbruk, 
som mener at denne retningen 
er i strid med den norske land-
bruksmodellen.

– Markedsordningene som er 
håndtert, ligger fast. At vi skal ha 
et system basert på en jordbruks-
avtale og at de vurderingene som 
Stortinget gjorde i stortingsmel-
dinga, ligger også fast, sier Dale.

Banker tjener mer 
Nylig skrev Nationen om at fi-
nansselskaper og banker i Dan-
mark tjener tre ganger mer på 
jordbruket enn hva næringa gjør 
selv. Danske banker og realkre-
dittselskaper har tjent 72 milli-
arder danske kroner siden 2007, 
mens næringa har hatt en inn-
tekt på 23 milliarder.  Det viser en 
analyse utarbeidet av det danske 
instituttet Seges. 

Parallelt med dette er danske 
bønder blant de mest forgjeldede 
i Europa. Det er denne utviklin-
gen som har skapt frykt i den nor-
ske landbruksnæringa. 

Daglig leder i Agri Analyse, 
Anton Smedshaug, har påpekt at 
det i uregulerte markeder med 
høy gjeld er finanssektoren, for-
brukerne og andre som blir sit-
tende med gevinsten.

Smedshaug har også påpekt at 
analysen fra Danmark viser hvor 
risikabelt det er å drive med store 
volum og høy gjeld i et jordbruks-
marked nærmest uten markeds-
regulering.

Etablert flertall
Leder i Norges Bondelag, Lars 
Petter Bartnes, mener  at det er én 
årsak til at norsk landbruk ikke 
vil oppleve et forgjeldet land-
bruk, eller «danske tilstander», i 
kommende stortingsperiode. 

– Hovedgrunen til at Dale kan 
få rett om at Norge ikke vil opp-
leve danske tilstander i den kom-
mende stortingsperioden, er det 
etablerte flertallet i Stortinget 
som har slått fast at grunnpila-
rene i den norske landbruksmo-
dellen skal stå fast, sier Bartnes.
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Landbruk

Beroliger bønder om 
«danske tilstander»
Jon Georg Dale beroliger norske bøn-
der om at de ikke vil få «danske til-
stander» de neste fire årene. Bondela-
get gir  stortingsflertallet æren.

Stilte Dale til veggs

«Kursen du sikter til inne-
holder ord som liberalise-
ring og nedregulering.»
Anna Rathe,  
tillitsvalgt i Sør-Trøndelag Bondelag

Svarte bønder: Jon Georg Dale under Kornkonferansen. 
  Foto: Siri Juell Rasmussen

FORBRUKERRÅDET 

Energidrikker kan gi søvn-
vansker og konsentrasjons-
problemer hos barn og 
unge. Butikkene bør der- 
for innføre aldersgrense 
på 18 år, mener Forbruker-
rådet.

Forbrukerrådet opplyser at 
de vil ta initiativ overfor han-
delsnæringen for å diskutere 
om de vil innføre en selvpålagt 
aldersgrense i sine butikker og  
kiosker. Rådet mener energi-

drikker med høyt koffeininn-
hold ikke bør selges til mindre-
årige.

– Vi vet at høyt inntak av ener-
gidrikk på kort tid er farlig, og vi 
gjør ikke nok for å beskytte barn 
og unge. Produktet er urovek-
kende lett tilgjengelig i butikker 
og kiosker, sier Gunsten Inste-
fjord som er fagdirektør for han-
del i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet har gjen-
nomført en undersøkelse som 
viser at barn ned i tiårsalderen 
drikker energidrikker regel-
messig. Både i Sverige og Norge 
har ungdom vært innlagt med 
helseproblemer som følge av 
høyt inntak av energidrikk, 
ifølge rådet.

– I tillegg til bekymringen 
knyttet til akutt høyt inntak, vet 
vi at regelmessig bruk kan gi både 
søvnvansker og konsentrasjons-
vansker hos barn og unge. Dette 
er ikke et produkt som er bereg-

net for barn og unge, og det må vi 
ta konsekvensen av, sier Inste-
fjord.

Rådet mener handelsnærin-

gen bør vise samfunnsansvar 
og innføre en selvpålagt alders-
grense på 18 år for kjøp av slike 
drikker.  ©NTB

Vil ha aldersgrense på energidrikk

Lett tilgjengelig: Forbrukerrådet mener energidrikker med høyt 
koffeininnhold ikke bør selges til mindreårige.  
 Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Farlig 

«Vi vet at høyt inntak  
av energidrikk på  
kort tid er farlig.»
 Gunsten Instefjord, Forbrukerrådet

Notert 

Frakter gods: Norske skip. 
 Foto: NTB scanpix

1400 skip i norsk  
handelsflåte
Skip. Den norske handels-
flåten var på i alt 1400 skip 
og til sammen 16,4 millioner 
bruttotonn ved utgangen av 
2017. Dette er to færre skip 
enn året før, men en økning 
på 12.000 bruttotonn fra 
2016, melder Statistisk sen-
tralbyrå.

Av de 1400 handelsflåte-
skipene som er registrert i 
skipsregistrene NOR og NIS, 
er 1276 skip på til sammen 
13,3 millioner bruttotonn 
norskeide, 13 færre og 63.000 
bruttotonn mindre enn ved 
utgangen av 2016. Av de 
relativt få skipene som er 
ikke er norskeide, er det flest 
skip eid fra Bermuda, Mars-
halløyene, Caymanøyene og 
Danmark.

880 skip på 2,0 millioner 
bruttotonn er registrert i 
NOR. De fleste handelsflå-
teskipene i NOR-registeret 
er passasjerskip. I NIS-regis-
teret var det 520 skip på i alt 
14,4 millioner bruttotonn, som 
er uendret fra 2016. De fleste 
handelsflåteskipene i NIS-
flåten er tankskip.

Totalt var det 497 bulk- og 
stykkgodsskip med en brut-
totonnasje på 6,6 millioner 
tonn i NOR og NIS ved utgan-
gen av 2016. 95 prosent av 
bulk- og stykkgodsskipene er 
i handelsflåten er norskeide. 
©NTB

Sterkere resultat 
fra Schibsted 
Medier. For første gang er 
VGs inntekter fra nett høyere 
enn for produkter utenom 
nett. I fjerde kvartal i fjor had-
de Schibsteds aviser en vekst 
på nett på 15 prosent.

Omsetningsøkningen fra 
fjerde kvartal 2016 til samme 
periode i fjor gjør at digital-
inntektene vokste til sitt høy-
este nivå noen gang, ifølge 
kvartalsrapporten  som ble 
lagt fram torsdag.

– Våre publisistiske virk-
somheter leverer godt resul-
tat igjen. Veksten i digitale 
abonnement fortsetter, og 
vårt produktfokus innen di-
gitalannonser bærer frukter, 
noe som gir en solid digital 
inntektsvekst innen medi-
evirksomheten, sier konsern-
sjef Rolv Erik Ryssdal.

Mediekonsernet fikk et 
resultat før skatt på 414 mil-
lioner kroner i siste kvartal 
i 2017, en økning fra 288 mil-
lioner kroner samme periode 
året før.

Driftsinntektene økte til 
4,455 milliarder kroner, fra 
4,059 milliarder kroner i sam-
me periode året før. Driftsre-
sultatet økte til 479 millioner 
kroner, fra 295 millioner kro-
ner. ©NTB
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Danske banker 
tjener tre ganger 
mer på landbruk 
enn bøndene 
Danske banker og kredittselskaper
har tjent 72 milliarder  kroner på 
landbruket siden 2007, mens 
næringa selv har hatt en inn-
tekt på 23 milliarder. 
Side 4–5

Sagkraftig
 åpning 
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Jon Georg Dale åpnet i går den nye tømmerkaia i Namsos.  Foto: Håvard Zeiner  

«Det er ikkje sånn at du bergar verda  
ved å eta kylling i staden for lam.» 
Kommentar side 3 ○ Hilde Lysengen Havro

LANDBRUK · 7
Flere brudd  
på dyrevelferd
Mattilsynet fant brudd på 
regelverket i 40 prosent av 
tilsynene de gjennomførte  
i fjor høst. 

NÆRINGSLIV · 10–11
Forsøker å selge 
smulene
Selskapet Brødboksen  
klarte ikke å tjene penger  
på å levere frokost på døra 
til folk. 
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