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n Jeg innrømmer det gjerne, jeg 

elsker brunost, og spiser brunost 

hver eneste dag jeg kan. Det er jeg 

ikke alene om, og jeg forstår reak-

sjonene som har kommet etter at 

Horten kommune vil fjerne brunost 

og prim fra barnehager, SFO og 

hindre ungene i å ha brunost på 

nista.

Jeg støtter kommunens ønske 

om et sunnere og gjennomtenkt 

mattilbud for barn. Det er viktig. 

Som leder i Skolematens Venner 

jobber jeg for et daglig sunt skole-

mattilbud til alle hver dag, og her 

må det også være retningslinjer for 

hva som er sunt! Og det kan vi 

gjerne diskutere.

n Det er flere grunner til at turbo-

budeia Bodil Nordjore, den staute 

kjendiskokken Arne Brimi, koke-

bokforfatter Margit Vea, Helsedi-

rektoratet og mange fler med meg 

slår ring om brunosten. Blant mye 

bearbeidet mat av ulikt slag i dag, 

er faktisk brunost et av de reineste 

produktene vi kan spise. 

Ja, den inneholder sukker, men 

det er reint melkesukker. Dessuten 

inneholder brunost jod, kalsium og 

protein. En skive med brunost dek-

ker 40 prosent av barns daglige 

jodbehov. Ingen bør selvsagt leve 

på brunost alene, men den hører 

med i et variert kosthold, og bør 

derfor være blant påleggstilbudet 

- også i Horten.

n Hvorfor er brunosten så viktig 

for oss? Fordi den er særnorsk? 

Fordi det er kultur?

Selvsagt er brunost kultur, brun-

ost er tradisjonsmat og brunost er 

det blant det norskeste norske. 

Brunost, laget av innkokt myse har 

en lang historie:

Det er Anne Hov fra Gudbrands-

dalen som får æren for brunosten. 

Hun tilsatte fløte eller rømme til 

avkoket av mysen og laget feitost 

som budeie på Solbråsetra i Sør-

Fron. Seinere ble navnet Gud-

brandsdalsost og var med å gi 

grunnlag for god økonomi i Gud-

brandsdalen. I 1933 fikk budeia 

Kongens fortjenenestemedalje i 

sølv for brunosten.

n Vi spiser mindre brunost er vi 

gjorde før. I 1967 spiste hver nord-

mann i gjennomsnitt 3,5 kg brun-

ost i året, i 2007 2,4 kg. Salget har 

gått litt opp og ned de siste årene, 

men ser fallende ut nå. Forklarin-

ger er at vi spiser mindre brød, 

sjeldnere frokost og har flere 

påleggsvarianter å velge mellom.

Brunost med sirlig brodert 

magebelte med «Skjær pent av 

osten» er gammelmodig og histo-

rie. Budeier og seterdrift med digre 

brunostkjeler er eksotisk for de 

fleste av oss, men foregår fortsatt 

enkelte steder som nisjeproduk-

sjon. Jeg har barndomsminner fra 

bestemors kjøkken der hun kokte 

mild og deilig prim av brunostres-

tene. Alt skulle nyttes.

n De fleste utlendinger forstår slett 

ikke vår fasinasjon for den søte 

brunosten. Nancy Bundt, derimot, 

en amerikansk, norskgift fotograf 

som skrev boken «En smak av 

Norge», trekker fram geitosten. 

Hun dro til Undredal i Sogn, der 

geitostproduksjonen har gått i arv 

fra generasjon til generasjon og 

sier: - Geitost er en unik, norsk 

skatt.

n For meg er det ikke mye som 

smaker bedre enn fersk brødskalk 

med godt smør, brunost og kald 

melk. Velg grovt brød under brun-

osten, eller sunnere havrevafler 

eller grovt knekkebrød, men fort-

sett å velg brunosten. Den er vår 

ost! Brunosten finner også i mange 

ulike varianter, også magrere typer. 

Jeg tror brunosten vil klare seg, 

tradisjonell, sær og særnorsk som 

den er. Men da må den ikke tas fra 

ungene våre.

Kathrine Kleveland,
leder Norges Bygdekvinnelag og 

leder Stiftelsen 
Skolematens Venner

Fjern ikke brunosten

Det er satt av 74,6 millioner

kroner til dette i 2014. Eksempel

på slike tiltak er rovviltavvisende

gjerder, sent slipp på beite og tid-

lig nedsanking av husdyr.

Videre arbeider vi med ny for-

skrift om tilskudd til omstilling

for bønder i rovviltutsatte områ-

der.

n Det er krevende å ivareta to mål

som kan virke motstridende. Men

vi har ikke noe annet valg.

Og jeg har befolkningen med

meg: Det er bred oppslutning om

at vi skal ha både beitedyr og rov-

dyr her i landet.

n Det vil nesten alltid oppstå kon-

flikt når rovdyr og beitedyr er i

samme område. Her som i andre

deler av politikken må vi finne

gode kompromisser.

På 1970-tallet var bjørn og ulv

nesten utryddet i Norge. Bestan-

dene av jerv og gaupe var kraftig

redusert. Nå er alle de fire store

rovdyrene tilbake.

n Norsk rovviltforvaltning bygger

på den internasjonale avtalen om

vern av ville dyr og planter, den

norske naturmangfoldloven og

Stortingets forlik om rovviltpoli-

tikken fra 2011.

Alle partiene på Stortinget står

bak målet om å sikre levedyktige

bestander av rovvilt. For ulv, jerv

og gaupe er vi nær bestandsmålet,

mens vi bare har halvparten så

mye bjørn som forliket sier vi skal

ha.

n Vi vil helst forebygge skade ved

å holde rovdyr og beitedyr mest

mulig atskilt. Hvis skade skjer, må

de som lider tap få erstatning.

Landet er inndelt i åtte rovvilt-

regioner med hver sin rovvilt-

nemnd som består av politikere.

Nemndene deler hver region

inn i områder hvor beitedyrene

skal ha hovedprioritet og områder

hvor rovdyrene skal ha fortrinns-

rett.

I prioriterte beiteområder

skal det være lettere å få tilla-

telse til å felle rovvilt.

Det er vanskeligere å få fel-

lingstillatelse i områder der rovvilt

er prioritert. Der må man finne

andre løsninger for å beskytte bei-

tedyrene.

n Det gjentas ofte i media at gren-

sene er trukket opp på skrivebor-

det, og at rovdyr ikke leser kart.

Men soneinndelingen fungerer i

praksis. Sonene er verktøy som

sier hvilke tiltak som skal iverkset-

tes.

Av og til kan vi få inntrykk av at

rovviltskader har økt voldsomt og

er hovedgrunnen til at sau går

tapt.

Tallene sier noe annet: I 2012

var det om lag 1,8 millioner sau på

beite. 112.000 gikk tapt. Om lag en

firedel av disse ble erstattet fordi

de var tapt til rovvilt. Tre firedeler

av sauen gikk altså tapt av andre

grunner, som ulykker og sykdom.

Av 200.000 tamrein ble

23.000, om lag en tiendedel,

erstattet som tapt til rovvilt.

n Rovdyrskader på sau har gått

kraftig ned fra 2007 til 2012. Sau

som ble erstattet som tatt av rov-

vilt er redusert fra 40.000 til

27.000 i denne perioden.

I 2013 økte det til ca. 30.500.

Denne lille økningen rokker ikke

ved helhetsbildet. Men gjennom-

snittstallene kamuflerer at noen

områder er hardt rammet.

For saueeieren som finner

dyrene sine ihjelrevet av ulv, er det

liten trøst at tapene har gått ned i

landet som helhet.

n Det å leve i områder med rovvilt

kan være en belastning. Rovvilt

innebærer også frykt.

Selv om det kan stilles spørsmål

ved det reelle grunnlaget for

denne frykten, så gir den redusert

livskvalitet.

I noen beiteområder er det

mange rovviltskader. Vi må bli

flinkere til ta ut rovdyr som gjør

stor skade.

n Det vil alltid være streifdyr som

kommer inn i beiteområder, for

eksempel da det kom en ulv som

tok sau i Gudbrandsdalen i som-

mer.

Men forvaltningen har i stor

grad lykkes med å styre ynglinger

og faste forekomster til rovviltom-

råder.

n Rovvilt beveger seg over store

områder. Derfor kan det være van-

skelig å få gjennomført felling selv

om det er gitt tillatelse.

Miljøforvaltningen jobber kon-

tinuerlig med å korte ned tiden for

behandling av søknader om fel-

lingstillatelse, og har fra 1. januar

2014 innført frister.

n I yngleområder for rovvilt vil vi

fortsette med forebyggende og

konfliktdempende tiltak.

I NRK-serien Norske naturperler har vi sett unike opptak av bjørn som kom ut av hiet. Nordmenn lar seg alltid fascinere
av ville dyr. Samtidig vil vi ha levende bygder med sau på beite. Så enkel og så vanskelig er rovviltpolitikken.

Bjørn, sau, eller begge?
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