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■ INN LEGG
Anne-Gre te Strøm-Erich sen
For svars mi nis ter (Ap)

Et en si dig me die fo kus på ve te ra ner 
som skad de sol da ter teg ner et feil-
ak tig bil de. De al ler fles te er fris ke. 
Og de som sli ter har fle re til bud, 
tet te re opp føl ging og bed re er stat-
nings ord nin ger enn noen gang 
tid li ge re. Be tyr det at vi er i mål? 
På in gen måte. Det er fort satt ve-
te ra ner som for tel ler om sin kamp 
mot by rå kra ti et. Om hvor dan de 
ikke får den nød ven di ge hjelp el ler 
kom pen sa sjon. 

Aner kjen nel se og iva re ta kel se av våre 
ve te ra ner var der for det før s te jeg 
tok tak i da jeg ble for svars mi nis ter 
i 2005. Inn til da had de ve te ra ne ne 
vært for sømt. Det er dypt tra gisk at 
vi som na sjon i fle re tiår ikke ev net 
å iva re ta de som had de of ret så mye 
på våre veg ne. I sam ar beid med 
ve te ran or ga ni sa sjo ne ne ar bei der 
vi kon ti nu er lig med å gjø re de nød-
ven di ge for bed rin ge ne til vi ser at 
alle til tak fun ge rer som de skal. 

For sva ret har i dag et helt an net opp-
legg for ut vel gel se og opp tre ning av 
sol da ter som sen des ut i in ter na sjo-
na le ope ra sjo ner. Vi vet at tett opp-
føl ging før, un der og et ter tje nes ten 
er helt nød ven dig for å re du se re 
ri si ko en for sen virk nin ger.

I for kant av hver opp set ning fore tas 
det en grun dig me di sinsk se lek-
sjon. Sol da te ne øver rea lis tisk og 
bru ker lang tid på å for be re de seg 
på opp dra get, tøf fe opp le vel ser 
og strids re ak sjo ner. Det te gjør de 
sam men som av de ling. Et de di-
kert stress mest rings team føl ger 
av de lin gen både før, un der og et ter 
tje nes ten.

Et hvert opp drag av slut tes med grun-
di ge debriefer og åpne sam ta ler. 
Strids re ak sjo ner be ar bei des grun-
dig i av de lin gen, samt med stress-
mest rings team. Et ter endt tje nes te 
mel lom lan der av de lin gen på et 
nøy tralt sted for å jus te re kropp og 
sinn før hjem komst. Ett år et ter på 
kal les alle inn til av slut nings sam-
ling og sam ta ler for vi de re be ar-
bei ding av opp le vel ser og for å fan-
ge opp even tu el le fa re sig na ler på 
et ter virk nin ger. For sva ret til byr 
psy ko lo gisk/psy kia trisk ut red ning 
og vi de re hen vis ning til si vilt hel-
se ve sen uav hen gig av hvor lang tid 
som har gått si den tje nes ten.

Noe av den vik tig ste støt ten ve te ra-
ner har er and re ve te ra ner. Der for 
gir For svars de par te men tet be ty-
de lig sum mer hvert år for å bi dra 
til kameratstøtteordninger og 
ve te ran or ga ni sa sjo ne nes vik ti ge 
ar beid.

Over 100.000 nor ske menn og 
kvin ner har tje nes te gjort i in ter-
na sjo na le ope ra sjo ner si den and re 
ver dens krig. I de bat ten om ve te-
ra ner må vi ikke glem me at en 
ve te ran ikke er en ska det sol dat, 
men en he ders be teg nel se på menn 
og kvin ner som har vært vil li ge til 
å ta på seg tøf fe og far li ge opp drag 
på veg ne av fel les ska pet. 

Ta vare på 
veteranene

RØDGRØNN RASERING: Representanter fra Sp, SV og Ap kaller høyresidas landbrukspolitikk gjerne for en «nedleggingspolitikk», 
men lukker samtidig øyne for konsekvensene av den landbrukspolitikken de sjøl nå fører. Under den rødgrønne regjeringen har det 
blitt lagt ned 5.000 fotballbaner med korn hvert år, skriver kronikøren.

■ KRO NIKK

Progressiv politikk?

Svenn Arne Lie
For fat ter av de batt bo ka 
«En na sjon av kjøtt hu er»

Norsk land bruks de batt be gren ser seg 
ofte til ett tema: Ni vå et på de år li-
ge over fø rin ge ne fra det of fent li ge 
til jord bru ket. Dis se 13 mil li ar der 
kro ne ne blir om drei nings punkt i 
en de batt som stort sett de fi ne rer 
na sjo nal matproduksjonsevne og 
land bruks po li tikk som sær in ter es-
ser for bøn de ne.  

Fo ku set på de of fent li ge over fø rin-
ge ne til jord bru ket gjør vi de re at 
skil let mel lom høy re si da og de 
rød grøn ne par ti ene i bes te fall blir 
en di men sjo nalt. Re pre sen tan ter 
fra Sp, SV og Ap kal ler høy re si das 
land bruks po li tikk gjer ne for en 
«nedleggingspolitikk», men luk ker 
sam ti dig øyne for kon se kven se-
ne av den land bruks po li tik ken de 
sjøl nå fø rer. Un der den rød grøn ne 
re gje rin gen har det blitt lagt ned 
5.000 fot ball ba ner med korn hvert 
år, den år li ge im por ten av korn og 
kraftfôrråvarer er dob let til om lag 
900.000 tonn, 2.000 års verk for svin-
ner fra sek to ren år lig, og gjen nom-
snitt lig ar beids inn tekt pr. års verk 
er 150.000 kro ner. Den ne inn tek ten 
har stått stil le si den slut ten på 
1970-tal let. 

I da gens kri se si tua sjon i jord bru ket 
er de rød grøn ne nær blot tet for hel-
het li ge al ter na ti ver til høy re si das 
land bruks po li tikk. De mang ler en 
for stå el se for sen tra le fag øko no-
mis ke sam men hen ger i sek to ren, 
inn sikt i makt for hol de ne i Jord-
bruks for hand lin ge ne, og de ser 
ikke be tyd nin gen av al li an se po li-
tikk. 

Hos de rød grøn ne er det i til legg en 
ut bredt opp fat ning om at det er 
pro gres siv land bruks po li tikk å øke 
over fø rin ge ne til jord bru ket. At 
det er å «sat se» på jord bru ket hvis 
det over fø res mer pen ger fra det 

of fent li ge til sek to ren. Mens land-
bruks de bat ten be gren ser seg til å 
om hand le ni vå et på over fø rin ger 
til jord bru ket, ig no re res en vik tig 
de batt om hva dis se pen ge ne fra 
fel les ska pet fak tisk bru kes til. Hva 
slags mat pro duk sjon er det dis se 
pen ge ne sti mu le rer til? 

Et slikt sne vert per spek tiv over ser at 
det kun er et få tall av bøn de ne – og 
kan skje al ler vik tigst: And re enn 
bøn de ne – som tje ner på fel les ska-
pets over fø rin ger til jord bru ket. 
Et an net, og vik ti ge re, po eng er 
hvor dan den ne tilskuddsavhen-
gigheten bru kes av land bruks-
myn dig he te ne til å sty re sek to ren. 
Til skud de ne fra sta ten er ikke en 
gave. Det er et svært ef fek tivt sty-
rings red skap for land bruks myn-
dig he te ne til å end re pro duk sjons-
struk tu rer i jord bru ket gjen nom 
of fent li ge in ves te rin ger i ulønn-
som stor drift, lave kraft fôr pri ser, 
til ret te leg ging av sel skaps struk tu-
rer og mye mer. 

Den ne land bruks po li tik ken har gitt 
en si tua sjon hvor gjel da i norsk 
jord bruk vok ser svært raskt og er 
på om lag 50 mil li ar der kro ner. Pro-
duk sjons kost na de ne er i dag på 26 
mil li ar der, mens mar keds inn tek te-
ne er 25 mil li ar der. Det kos ter alt så 
om trent en mil li ard kro ner mer å 
pro du se re ma ten enn de inn tek te-
ne rå va re pri sen ge ne re rer til ba ke 
til næ rin ga. Og det te er før bon den 
skal ha godt gjø rel se for sin ar beids-
inn sats og egen ka pi tal! De stat li ge 
over fø rin ge ne til jord bru ket er 
om lag 13 mil li ar der år lig, mens 
sek to rens to ta le ar beids inn tek ter, 
er 8,5 mil li ar der kro ner. Drifts øko-
no mi en i sek to ren er mildt sagt i 
uba lan se.

Mens over fø rin ge ne fra sta ten på 

1970-tal let ut gjor de un der halv par-
ten av de to ta le inn tek te ne i jord-
bru ket, mot tar sek to ren i dag mer 
i over fø rin ger fra sta ten enn den 
ge ne re rer av inn tekt. Høy re si den 
vil både kut te i over fø rin ger og re-
du se re rå va re pri se ne. Selv føl ge lig 
idio tisk. Men hva er det rød grøn ne 
til sva ret? Økte over fø rin ger, alt så 
enda mer pen ger til å sty re sek-
to ren med en po li tikk som ikke 
vir ker?

Norsk jord bruk vil all tid være av hen-
gig av støt te ord nin ger. Bon dens 
inn tek ter kan ikke ene og ale ne 
kom me fra pri ser i mar ke det og 
vår na sjo na le mat pro duk sjon kan 
ikke dri ves i tråd med de po li tis ke 
mål set tin ge ne uten en støt te fra 
det of fent li ge. Mål som fol ke hel se, 
bæ re kraf tig res surs for valt ning 
og sjøl for sy ning kan ikke iva re tas 
av pri sen på rå va re ne ale ne. Ho-
ved pro ble met i dag er li ke vel på 
man ge må ter mot satt, mat pro duk-
sjo nen er i øken de grad styrt og 
av hen gig av til skudd. 

Den øken de av hen gig he ten av stat-
li ge over fø rin ger fan ger bon den 
i et sy stem som ver ken er bra for 
den en kel te bon de el ler for den 
na sjo na le mat pro duk sjo nen. Det 
gir alt for mye makt og sty ring til 
land bruks by rå kra ti et. Det hol der 
ikke å be om mer pen ger til en 
land bruks po li tikk med vir ke mid-
ler som ikke vir ker. Po li tik ken må 
også end res.

En pro gres siv land bruks po li tikk er å 
gi den sjø lei en de bon den til ba ke 
kon trol len over egen pro duk sjon 
blant an net ved at drifts øko no mi en 
kom mer på plass. Det te kan gjø res 
ved å re du se re av hen gig he ten til 
of fent li ge over fø rin ger, og hel ler 
øke bøn de nes inn tek ter via pris. 
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