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Jeg er glad for at vi har det politiet vi har og virkemidlene de har. Det er til det beste for sønnen min.

En «straff» som fungerer

vært for det opplegget han har 
blitt pålagt å følge. Jeg er redd 
han bare hadde viklet seg 
enda mer inn i det ungdoms-
miljøet han allerede var en del 
av da han ble fanget opp. Det 
er tross alt rusmidler vi 
snakker om. Det går ikke an å 
se forbi det faktum at narko-
tika kan gi en veldig god rus. 
Jeg ble skikkelig, skikkelig 
redd for gutten min. Hva om 
han hadde blitt avhengig før 
han ble fanget opp?

For gutten min er den store 
gulroten at dersom han følger 
planen, vil han unngå å få 
saken på rullebladet. Dette 
har betydd nok for ham til at 
han så langt følger avtalen 
han har inngått på alle 
punkter. Det er godt å se at 
han så smått har begynt å 
henge litt med andre venner, 
også noen fra det gode miljøet 
han var i tidligere. Hans 
videre behov og ønsker for 
fremtiden er enda litt uklare, 

som for ungdom flest. Men 
han har begynt å peile seg ut 
noen muligheter og holder en 
god kurs fremover.

Forhåpentligvis vil dette 
opplegget med positiv 
«straff» fortsette etter denne 
reformen.

Jeg tror det vil gå godt med 
gutten min.

Far,
Klassekampen kjenner  

skribentens identitet

DEN VIKTIGE RUSKONTRAKTEN: Hvis han ikke hadde sagt ja til Ungdomsoppfølging, ville sønnen min 
fått en straff med merknad på rullebladet, skriver den anonyme faren.  FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Debatten knyttet til MDGs 
landsmøte om å halvere den 
norske kjøttproduksjonen, 
og Oslo MDGs ønske om å 
tidfeste halveringen til 2025 
setter kjøttproduksjonen på 
dagsorden. Kjøtt er en viktig 
del av kostholdet, viktig for 
norsk selvforsyning og 
sentralt i norsk verdiska-
ping der kjøttindustrien 
omsetter for 50 milliarder 
kroner årlig. 

I et norsk gjennomsnitts-
kosthold kommer cirka 65 
prosent av kaloriene våre fra 
planter, mens 35 prosent 
kommer fra animalske 
produkter som kjøtt, egg, 
meieri og fisk. Denne 
fordelingen har vært stabil 
siden 1950-tallet, men 
tidligere hadde kostholdet en 
høyere andel 
melkeprodukter 
og en lavere 
kjøttandel. Noe 
som gjør kravet 
fra MDG svært 
krevende, er at 
mens vi for 
animalske 
produkter i dag 
har en norsk andel på 
nærmere 94 prosent, er den 
for vegetabilske produkter 
kun cirka 22 prosent. 

Korrigert for import av 
fôrråvare blir norskandelen 
for meieri, egg og kjøtt 
fortsatt cirka 75 prosent. I 
tillegg kommer cirka 65 
prosent av proteininntaket 
vårt fra animalske kilder 
ifølge undersøkelsen 
Norkost 3. Ved en hypotetisk 
omlegging til et mer plante-
basert kosthold, er det 
særlig tilgangen på nok (og 
gode nok) proteiner som er 
krevende.

I Norge er det som kjent 
kun tre prosent av landarea-
let som er dyrkbart. Cirka en 
prosent av landarealet er 
egnet til å dyrke korn, og det 
er bare noen promille der 
lønnsom produksjon av 
matkorn og proteinvekster 
samt de fleste av grønnsak-
kulturene er mulig. Selv om 
vi kan dyrke langt mer 
poteter og en del rotgrønnsa-
ker, vil ikke slike varer 
kunne erstatte protein- og 
fettkildene fra husdyr. Skal 
vi iverksette tiltak for 
politisk styrt kjøttkutt og 
erstatte dette med planteba-
sert mat, er det derfor 
protein- eller fettrike vekster 
som nøtter, belgvekster og 
planteoljer som blir aktuelt. 
Disse må importeres.

Det er også viktig å ha i 
mente at verdikjeden 
knyttet til mat er Fastlands-
Norges største produksjons-
sektor. Over 90.000 mennes-

ker har en 
jobb å gå til 
bare i jordbru-
ket og næ-
ringsmiddel-
industrien. 
Legger vi egg 
og meieri til 
kjøttsektoren 
har dette en 

årlig produksjonsverdi på 
cirka 85 milliarder kroner. 
Noe må vi ha å leve av i 
Norge, og med et importun-
derskudd for varer i Fast-
lands-Norge som er allerede 
er over 300 milliarder kroner 
– og økende – vil det trolig 
være mer bærekraftig å 
fokusere på å forbedre 
produksjonen, heller enn å 
øke importen, svekke 
verdiskapingen og minske 
forsyningsevnen.

Chr. Anton Smedshaug,
daglig leder i AgriAnalyse 

Martin H. Inderhaug,
prosjektleder i AgriAnalyse

mhi@agrianalyse.no

Saken er faktisk biff

I Norge er 
det som 
kjent kun 

tre prosent av 
landarealet som er 
dyrkbart.

Oslo bør få pengar og vaksine, 
ikkje amors pilar og klam 
applaus.

Jens Kihl i BT

Tiltaka rundt pandemien, og 
særleg den siste runden som 
øydela håpet om få nokre 
inntekter i påsken for ei sterkt 
prøva serveringsnæring, viser at 
me er i ferd med å få politikarar 
og eit statsapparat som er heilt 

kopla frå det å uroa seg over 
korleis ein skal skaffa seg inntekt.

Arne Hjeltnes på NRK Ytring

Studenter og unge voksne kan 
på lik linje med andre låne eller 
leie en hytte og reise dit med 
egen husstand dersom de er 
særlig påpasselig med smitte-
vern underveis og på feriestedet.

Statssekretær Saliba Andreas 
Korkunc til VG

Jeg må ærlig innrømme at jeg 
synes det blir tyngre og tyngre, 
så nå håper jeg dette er siste 
krafttak og at vi snart er ferdig 
med driten.

Stortingsrepresentant Roy 
Steffensen (Frp) til Gjesdalbuen

Slapp av, folkens, kjønnsdrift og 
partyspirit kommer til å overleve 
korona.

Eva Grinde i DN
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