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BT «lovpriser» GHB
VI HAR EI FRI presse, det er 
ikkje sjølvsagt alle stader. Godt 
er det at det har vi i Bergen, 
men kanskje litt for «fri»? For 
kva får vi forkynt 19. mars, 
over 5 spalter på side 13: «Ikke 
redd for overdose». Av ein eller 
annan grunn fi nn BT det på sin 
plass å gi god omtale av bruk 
av eit kraftig veksande og etter-
spurt rusprodukt (og problem) 
hjå yngre og ung: GHB og GBL! 
Denne «lovprisinga» vert følgt 
opp med tittelen: «Den beste 
rusen jeg har hatt». Ein skulle 
så ikkje tru at det var nødvendig 
med den unnselege notisen 
nedst til høgre: «Planlegger 
‘drop-in’-klinikk». For GHB er 
noko godt noko («Ikkje redd... 
beste rusen»). At pressa skal 
leggje fram alle sider ved ei sak 
(og gjer det, men i beskjeden 
grad her), så skulle vel den 
same pressa vere klar over si 
eiga makt, ikkje minst ovafor 
yngre og unge, – som lett kan 
oppfatte desse overskriftene 
som «anbefaling» av dette 
rusmiddelet. Er det ein bevisst 
politikk og strategi? Som poli-
tikar reagerer eg på dette opp-
settet, og ber om ei utdjuping 
av korleis BT tenkjer seg rolla si i 
eit samfunn som stadig får fl eire 
ulykkelege rusmisbrukarar, 
om dei då overlever, eller får 
øydelagd liva sine. 

HARALD MYKLEBUST
FORM. I ÅSANE KRF

Brennpunkt villaks 
TIRSDAG 16. MARS sendte NRK 
et program om villaksen og om 
denne virkelig var utrydnings-
truet. Her lurte man på om re-
portasjen var et bestillingsverk 
fra oppdrettsnæringen?Man 
tok først for seg fl ere elver på 
Sørlandet. Disse var i perioder 
nesten tomme for laks pga. sur 
nedbør og forurensning fra in-
dustrien. Kalking og stor innsats 
med kultivering har gjort at be-
standen har tatt seg opp igjen. 
Her er det også små problemer 
med oppdrettsanlegg. Så hop-
pet man over til Trøndelagselve-
ne som de senere årene har 
hatt et godt fi ske. Mye på grunn 
av at man har kjøpt opp notfi s-
kerettene i fjordene hvor laksen 
kommer inn fra havet. Å trekke 
konklusjoner av dette at det 
fortsatt er store mengder i 
havet, er vel en litt drøyt. Hva 
som har skjedd med laksebe-
standene i elvene på Vestlandet 
hoppet man lett over. I svært 
mange av disse elvene er lakse-
bestandene nesten eller helt 
utryddet. Mange av de kjente 
elvene som ga store fangster, 
Etneelva, Eio, Vosso, Lærdalsel-
vi, m.fl . er totalfredet for lakse-
fi ske. Hovedårsakene er opp-
drettsnæringen og lakselus.

ET ANNET PROBLEM som heller 
ikke ble berørt er at smålaksen 
og mellomlaksen som kommer 
tilbake fra havet har hatt fl ere år 
med dårlige innsig og er i en 
elendig kondisjon pga. for lite 
mat i havet. Den større laksen 
har klart seg bedre og har en 
annen mattilgang. Men forsvin-
ner smålaksen og mellomlaksen 
er det stopp for storlaksen også.
Man får håpe at de nødvendige 
tiltak blir satt i gang for å redde 
laksen fra utryddelse. Kanskje 
Brennpunkt vil følge opp med 
et mer balansert program.

 FREDRIK VISETH

I DAG KOMMER Mats-Eric Nilsson 
til Bergen. Han har sjokkert nor-
diske forbrukere med bøker om 
industrimatens «hemmeligheter» 
og bransjens utiltalende bruk av 
ingredienser og juks. Debatten 
har vært sterk, men konstruk-
tiv; noen bedrifter har endret 
sine oppskrifter.
 Han analyserer en alminnelig 
dags tilsynelatende sunne spi-
sing. Måltidene involverte over 
100 tilsetninger som ikke fi nnes 
naturlig i maten. Alle formelt 
godkjent, men verken når det 
gjelder helse, nytelse, kvalitet 
eller trangen til mat med ekte tra-
disjon og egenart er standardin-
dustrimaten hyggelig å tenke på.

 
INDUSTRI HAR ALLTID skapt bekym-
ring for hva som skjer med vare-
nes kvalitet og egenart. Både fra 
høyre og venstre i politikken er 
det sjelløse i det masseproduser-
te kritisert. Kontrasten mellom 
etiketten på den ene siden og 
den egentlige matproduksjonen 
bekymrer stadig mer. Et kost-
hold kunne man før lage seg ved 
å velge ingredienser man så og 
kjente. Fettet, saltet og sukkeret 
sto på bordet og i skapet, natri-
umbenzoat var ukjent. 

Vi visste hvordan fersk fi sk så 
ut. Nå må vi lese og tolke kom-
pliserte innholdslister for å vite 
hva vi får i oss. («delvis herdet 
fett» er som regel helsefarlig, 
hvor mange vet det?) Vi spiser for 
mye salt, det kommer ikke len-
ger fra saltbøssen på bordet, det 
er skjult i brødet, suppeposen, 
hermetikken og pålegget. «Fersk 
fi sk» er ofte gammel. Maten er 
ikke direkte farlig, den lages 
effektivt og hygienisk, selv om vi 
vet lite om langsiktige virkninger 
av kjemikaliecocktailen. 

FORBRUKERE HAR gjort fremskritt 
de siste tiårene. Vi lever lenger 
og bedre på grunn av bedre kost-
hold, vi nyter og opplever mat 
og matinteressen har økt kraf-
tig. Det går 12 populære mat-
programmer på TV. Deler av 
matindustrien, ikke minst de 
små lokale, drar fordel av at folk 

gradvis vil betale mer for bedre 
kvalitet.

Kontrasten mellom det vi 
ønsker og det vi får, blir likevel 
større. Globalisering, industria-
lisering og matkjedens domi-
nans gjør maten mer fremmed 
og ukjent. Vet betjeningen hva 
de selger? Hvor kommer Trøn-
dersodd fra? Det nærmeste vi 
kommer er telefonnummeret 
til distributøren i Bergen. Betyr 
ferskpresset juice bare at den 
var fersk da den ble presset? 
Måten kjedene fungerer på van-
skeliggjør ferskmat, sesongmat, 
lokalmat, økologisk mat og mat 
med tydelig opprinnelse. Kjede-
matvaren skal være sentralstyrt, 
standardisert, utskiftbar og lang-
tidslevedyktig. 

DE ENKLESTE og billigste ingredi-
enser i industrimaten er dårlig 
fett, dårlig sukker, mye salt og 
en utrolig mengde kjemikalier 
for sminke, smak, konsistens og 
konservering. Mot dette står for-
brukere med mer helsebekym-
ring, mer penger, mer kunnskap 
og stadig mer lyst på nytelsen, 
opplevelsen og tilhørigheten 
som ligger i mat med kvalitet, 

som og forteller oss om hvor vi 
er og hvem vi er. 

Det ekte og naturlige har sterk 
tiltrekningskraft. Noen frem-
skritt er det i hyllene. Noe mat 
får tydeligere opprinnelsesmer-
king og for hver jul øker omset-
ningen av lokale spesialiteter. 
Noen varer får lov å vise verdier 
om dyrevelferd, rettferdighet, 
økologi og støtte til produsenter 
i distrikter vi liker. Varene kan få 
sin personlighet tilbake.

DET ER NØDVENDIG å kritisere 
produsenter og distributører 
av norsk mat. Ikke uventet har 
regjeringen satt ned et utvalg for 
det. Vi skal antagelig bruke mer 
penger på bedre mat i fremtiden. 
Bondens marked og gårdsbutik-
kene viser oss hvor viktig det er 
at småprodusenter fi nnes og kan 
møte forbrukerne direkte. En 
ny generasjon kafeer og bake-
rier forener lokal kvalitet med 
moderne urbant liv. Godt Brød 
økologisk bakeri startet i Bergen 
og har spredd seg over landet. 

Vestlandet har særlige forut-
setninger for å svare på utfor-
dringen fra den industrialisere 
maten. Naturen og standhaftige 

småbruk har gjort Vestlandet til 
et område som vekker interna-
sjonal anerkjennelse for lokale 
matvarer: Sider, villsau, smala-
hove, vossakorv, fi sk, spekemat, 
fjordfe, østers og urter.   I tillegg 
kommer restauranter som kan 
tilberede mat på høyt nivå. 

NORGES LEDENDE restaurant for 
kortreist mat med den mest pre-
mierte kokken for slikt ligger 
midt i Bergen. Turistene hjelper 
med å holde slike tradisjoner ved 
like. Men mange restauranter og 
nesten alle butikker har et sen-
tralstyrt standardutvalg med lite 
vekt på kvalitet og lokal egenart. 
Vestlandet har absolutt sin andel 
av fi skeoppdrett og matindustri 
med problemer.

Mistillit mot industrimat er 
berettiget, men alternativ utvik-
ling er mulig. Det trengs skep-
tiske forbrukere, endringsvillig 
industri, mindre sentralstyrte 
kjeder og ikke minst sterke bånd 
til lokale kvalitetsprodusenter. 
Det vil gi dyrere mat, men mer 
trygghet, mer nytelse, bedre 
lokalkultur og som ytterligere 
bonus mindre belastning av 
klima og miljø.

Kamp mot industrimat

Mistillit mot industrimat er berettiget , men alternativ utvikling er mulig. Det trengs skeptiske forbrukere, 
endringsvillig industri, mindre sentralstyrte kjeder og ikke minst sterke bånd til lokale kvalitetsprodusenter.

MAT
Thor Øivind Jensen 
Slow Food Bergen 

KORTREIST MAT: Naturen og standhaftige småbruk har gjort Vestlandet til et område som vekker internasjonal anerkjennelse 
for lokale matvarer: Sider, villsau, smalahove, vossakorv, fi sk, spekemat, fjordfe, østers og urter. Bilder er fra Bondens marked.
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HELSEMINISTER Anne-Grethe 
Strøm-Erichsen er ute i BT 
17. mars og hevder det syns-
punkt at regjeringen har økt 
midlene til satsing på psykiatri 
i kommunen fordi kommunen 
har fått økt sine frie midler, alt-

så penger som går til kommunen 
og ikke avsatt til ett bestemt for-
mål fra regjeringens side.

Da lurer jeg på en ting. Hvor 
mange ganger tror regjeringen 
at kommune-Norge kan bruke 
de samme pengene?

SOM NESTLEDER i oppvekstkomi-
teen i Bergen med bl.a ansvar 
for barnevern har jeg fått høre at 
Audun Lysbakken mener han har 

bevilget 400 nye stillinger i bar-
nevernet, fordi kommunene har 
fått økt sine frie midler. Jeg har 
fått høre fra kommunalminister 
Liv-Signe Navarsete at kommu-
nene har penger til å løse bolig-
krisen blant bostedsløse, fordi 
kommunene har fått økt sine frie 
midler. Siste mann ut er altså hel-
seministeren som mener at kom-
munene har penger, fordi vi har 
fått økt de frie midlene.

SI MEG, snakker denne regjerin-
gen noensinne sammen eller er 
det opp til hver enkelt minister 
å avgjøre hva man egentlig synes 
kommunen skal bruke såkalte 
frie midler til?

For meg ser det unektelig ut til 
at midlene ikke er frie og de er i 
tillegg disponert til tre forskjel-
lige formål.

Hvordan bruke pengene tre ganger
PSYKIATRI
Ragnhild Stolt-Nielsen 
Høyre 


