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Håper veileder skal
bidra til god plantehelse
I 2017 avdekket Mattilsynet at mange planteimportører hadde for liten kunnskap om
både regelverk og trusler mot norsk plantehelse. En ny veileder skal gjøre det lettere å
forstå importregelverket, og bidra til å sikre
en fortsatt god plantehelse.
– Vi har et strengt regelverk for import
av planter, for å opprettholde den gode
plantehelsen. Økt import øker også faren for
introduksjon av alvorlige planteskadegjørere
som kan true norsk plantehelse, fordi andre
land har skadegjørere vi ikke har her. Som
importør har du et ansvar for at plantene du
importerer, er friske, og da er det viktig at
du kjenner regelverket, sier Svein Kolltveit,
rådgiver i seksjon planter i Mattilsynet.
Veilederen er utarbeidet av Mattilsynet til
hjelp for virksomheter som importerer planter og formeringsmateriale.

8 av 10: Totalt svarte 83 prosent at de er helt eller delvis enige i at de trives godt i yrket. Frøydis Haugen, Alf
Skjeseth og Christian Anton Smedshaug kommenterte svarene i undersøkelsen.
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Bøndene trives godt. Men de er slett ikke sikre på at de vil anbefale unge
i dag å velge yrket.
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esten halvparten av de 906 bøndene
som deltok i spørreundersøkelsen Landbruksbarometeret 2019, flesket til og ga
maksimum score på spørsmålet om de trives godt
som bonde.
Totalt svarte 83 prosent at de er helt eller delvis
enige i at de trives godt i yrket.
Bare fire prosent svarte at de var helt eller delvis uenige i påstanden.
Men på spørsmålet om de vil anbefale unge i
dag å velge bondeyrket, får pipen annen låt. Da er
det bare fire av ti som er positive, mens to av ti er
negative.

– Fascinerende kombinasjon
Journalist Alf Skjeseth var en av innlederne da
barometeret ble lagt fram. Han reagerte på kombinasjonen.
– Du vil ikke anbefale ungene dine det, men det
er fantastisk fint arbeid. Det er fascinerende, sa
han.
– Kontrasten mellom at yrket er fantastisk,
men at du ikke kan anbefale det til andre, er fascinerende, samtykket Christian Anton Smedshaug,
daglig leder i AgriAnalyse, og prøvde seg på en
forklaring.
– Jordbruk krever at rovdyrpolitikken er under kontroll, at folk foretrekker produktene dine,
man skal håndtere været og markedet – det er
ekstremt mange usikre faktorer. Det gjør at det
er en vanskelig balanse mellom å like yrket, og å
frykte alle tingene som kan bli vanskelige framover. Da er man veldig avhengig av tillit mellom
staten og aktørene, sa Smedshaug.
– Forstår godt usikkerheten
Frøydis Haugen, andre nestleder i Bondelaget,
fortalte at hun kjente seg veldig godt igjen i svarene i undersøkelsen.
– Det handler mye om forutsigbarhet. Man opplever selv at ting endres veldig fort. Det har vært
en sterk strukturrasjonalisering. De politiske
fargene skifter. Klimaet skifter. Usikkerheten
gjør at bonden tenker «jojo, jeg har det bra, jeg kan

stå i det. Men jeg er usikker på om jeg vil anbefale
det videre, for det er så mange endringer på gang».
Den usikkerheten forstår jeg veldig godt, for du vil
at barna dine skal ha trygt og godt, og ikke hive
dem ut i usikkerheten. Mens du selv godt kan stå i
endring, sa Frøydis Haugen. •

Johannes Fjell Hojem er ansatt som ny daglig
leder i Norsk Bioenergiforening (Nobio).
Hojem kommer fra jobben som prosjektleder
i Norges arktiske studentsamskipnad der
han blant annet har jobbet med bygging av
nye studentboliger i Longyearbyen. Tidligere
har han jobbet med biodrivstoff og fornybar
energi i Miljøstiftelsen Zero. Han har også
vært ansatt i biogasselskapet Biokraft AS.
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