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Takk!
n Klassekampen er i dag Norges
niende største avis. Det viser opplagstallene som Mediebedriftenes
Landsforening la fram i går. Vi har
nå et opplag på 27.855, som er en
oppgang på 1476 eksemplarer bare
det siste halvåret. Det er formidabelt i et mediemarked der pilene for
mange har gått nedover i flere år.
Klassekampen er likevel ikke den
eneste avisa som har framgang.
Også Nationen, Morgenbladet,
Aftenposten, Dagbladet, Vårt Land
og mange lokalaviser har hatt
framgang det siste halvåret. En stor
del av veksten har vært digital. I
dag er det hele 800.000 nordmenn
som har reine digitale abonnementer landet rundt. Det viser at folk er
villige til å betale for nyheter, og det
er avgjørende for mediehusene når
annonseinntektene går ned.
n Norske mediehus har en høy og
stabil dekning på 78 prosent på
landsbasis. Det viser at vi fortsatt er
et nyhetshungrig folk, selv om
papirlesingen går ned. Like fullt er
det fortsatt 40 prosent av oss som
leser minst én papiravis på en
gjennomsnittlig dag, og det er
fortsatt papiravisa som står for en
stor del av mediehusenes inntekter.
Derfor tror vi det også framover har
en verdi å lage en papiravis av høy
kvalitet. En god avis kan samle
skarpe politiske debatter, utenriksstoff og overraskende leserinnlegg i
én og samme utgave, i tillegg til så
mye annet. Det å lære noe nytt,
gjerne om en sak du ikke visste du
var interessert i engang, det er den
redigerte avisutgavens styrke.
Dessuten er det godt å lese på papir.
n Likevel satser også Klassekampen digitalt, og det med en viss
suksess. Vår prisbelønte digitalutgave forsøker å videreføre nettopp den redigerte helheten vi
kjenner fra papiravisa. Den har det
siste halvåret vokst betydelig og er
en av de digitale avisformatene
som har mest lojale lesere, sammenliknet med andre avisers
digitale utgaver. Prøv den gjerne!
Det viktigste for oss er uansett å
lage journalistikk av høy kvalitet,
blant annet ved at vi forsøker å gå
inn i de store spørsmålene vår tid
stiller. Det er ikke alltid vi lykkes,
men vi takker alle lesere for at dere
følger oss på ferden, enten dere
leser oss på mobilen eller på papir.
MARI SKURDAL

Kalenderen

29. MARS
Hun ble født utenfor ekteskap og

personifiserte morsrollen(e) på scene og lerret gjennom nesten 60 år. I
dag er det 100 år siden Eileen Heckart, født Herbert, ble født i Columbus i Ohio. Navnet som hun brukte
resten av livet, fikk hun etter bestemorens andre ektemann.
Heckart studerte drama ved HB
Studio i New York. Hun ble først

kjent i rollen som læreren
Rosemary Sydney i originaloppsettingen av «Picnic» av William Inge på
Broadway i 1953. Hun vant
Oscar for beste kvinnelige
birolle som overbeskyttende mor til en blind, voksen
sønn i filmatiseringen av
«Butterflies are Free» i Heckart
1972. Rollen ga henne også
den første av to Emmy. Hun spilte
Rocky Grazianos i «Somebody Up
There Likes Me» i 1956, eldre mor
til en fremmedgjort sønn i enakteren «Save Me a Place at Forest

Lawn» i 1961, moren til reporteren Jack Stein i tvkomedien «Love & War» på
1990-tallet, og den intervenerende moren til en løssluppen datter, spilt av Diane Keaton, i «The First Wives Club» fra 1996. Hennes
siste opptreden var i Broadway-oppsettingen «The Waverly Gallery» om en bestemor med Alzheimer i 2000, i en alder av 80 år.
Hun døde nyttårsaften 2001 i
Norwalk i Connecticut, med stjerne
på Hollywood Walk of Fame.
PMJ

Landbruket treng nytenkinga frå Bonde- og småbrukarlaget.

Bønder satsar grønt
Alf Skjeseth

FOKUS
Representantskapet i Norges

Bondelag vedtok i går sin faste
resolusjon om hovudkursen for
vårens jordbruksforhandlingar, og
dermed er vi i gang.
Dei siste vekene har hovudaktørane i næringa levert sine
innspel til organisasjonane, som
skal utforme krav og forhandle
med Landbruks- og matdepartementet. Her vil KrFs statsråd
Olaug Bollestad få sin landbrukspolitiske elddåp.

Også Bondelagets tillitsvalde er

prega av tidas tunge trendar.
Marsjordren til forhandlingsvalet
er som venta dårleg nytt for
landets kjøttprodusentar. Også
samverket Nortura har tilrådd å
tråkke på bremsen for å få bukt
med overproduksjonen av svin,
sau og lam, med faresignal også for
storfe, fjørfe og egg.
I staden vil bøndene satse grønt
i annan skala enn før. Representantskapet seier at korn, frukt, bær,
grønsaker, potet og honning har
størst marknadspotensial og må bli
prioritert i årets oppgjer. Konkret
vil Bondelaget innføre eit vekst- og
innovasjonsprogram, slik at norske
produsentar kan utnytte vekstpotensialet i grøntmarknaden.

n NOBELKOMITEEN
AV ANDREAS IVERSEN OG ANDERS BORTNE

Den avgjerande kornsektoren er
ille ute, forsterka av tørkesommaren i fjor. Felleskjøpet har mange
gonger slått alarm mot søkkande
kornareal og krev no sterke grep i
jordbruksoppgjeret.
Kornimporten er rekordstor,
sjølvberginga søkkande og kornarealet har ikkje vore lågare på meir
enn 50 år. Felleskjøpets direktør
Lars Fredrik Stuve seier til Nationen at eit kornløft med auka
kornpris må til. Han meiner
kornarealet kan aukast med opptil
700.000 dekar, som er viktig for
verdiskapinga og politiske mål for
matberedskap og sjølvberging.

Ved sidan av økonomien er klima-

problema dominerande, også i
landbruket. Forhandlingar med
staten for å redusere klimautsleppa skulle starte over helga, men
det kjem ifølge Nationen neppe til

rapport. Men det står att mykje
forsking for å seie sikkert kor
effektivt det er å auke karbonlagringa i jordsmonnet ved hjelp
av beitebruk.

Medan Bondelaget heller ikkje i år

ser ut til å stille spørsmål ved
volumvekst som ufråvikeleg mål,
har Bonde- og småbrukarlagets
leiar Kjersti Hoff tenkt meir
radikalt. Ho meiner at lågare yting
frå mjølkekua vil vera eit godt
tiltak for å nytte gras og beite
betre, styrke sjølvforsyninga og
redusere utslepp av klimagass.
Dette kan gjerast med større del
grovfôr og mindre kraftfôr.
Det er kontroversielt å gå
systematisk til verks for å produsere mindre av ein basisvare som
mjølk. Hoff har fått motbør fordi
dette kan svekke økonomien til
bønder som er pressa frå før, og
klimaeffekten er
usikker. Men noko må
gjerast for å bryte
sirkelen mellom
volumpress, overproduksjon og meir
import av råvare til
fôr. Ved årsskiftet vart
mjølkeprisen sett ned, fordi norske
bønder produserte 27 millionar
liter meir enn Tines prognose i
2018. Ubalansen kan bli verre, fordi
mjølkeforbruket går ned og snart
er det slutt på subsidieringa av
mjølk for produksjon av Jarlsbergost til eksport.
Kjersti Hoff har kanskje ikkje
funne nøkkelen til ein betre
landbrukspolitikk, men ho skal ha
for å tenke i nye baner. Det treng
landbruket.
Alf Skjeseth

«Også Bondelagets
tillitsvalde er prega
av tunge trendar»
å skje noko konkret før ein rapport
om klimagassutslepp frå landbruket ligg føre rundt 1. juli.
Auka bruk av norske grasressursar på utmarksbeite står sentralt
både i klima- og jordbruksdebatten. Meir beiting vil redusere
behovet for kraftfôr til drøvtyggarane og redusere importen av
råvare til kraftfôret. «Samtidig
som husdyra og husdyrproduksjon
bidrar til utslipp av klimagasser,
bidrar de gjennom beite også til
opptak og lagring av klimagasser»,
skriv Agrianalyse i ein fersk

alfs@klassekampen.no

