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Stortingsrepresentant Ulf Erik 
Knudsen (Frp) hevdet i Na-
tionen 27. oktober at Buskerud 
Nei til EU bidro sterkt til at han 
havnet på ja-siden nå. Hvorfor 
opplyste han ikke det før valget? 
For oss i Buskerud Nei til EU er 
dette ikke overraskende. Helt 
siden valget i 1997 har vi tilbudt 
Knudsen å svare på spørsmål 
om EU-saken. Men stort sett 
forgjeves. Gjennomgående har 
hans svar vært «vet ikke», men 
oftest har han unnlatt å svare. 
Seinest før siste valg da vi i vår 
valgavis (opplag 50.000) spurte: 
«Er du enig i at EØS-avtalen bør 
sies opp og erstattes med en to-
sidig handelsavtale med EU?» 
Knudsen var den eneste som 
ikke svarte av åtte førstekandi-
dater i Buskerud.

I intervjuet i Nationen sa 
Knudsen: «Frp og jeg har hele 
tiden stått for et ja til EØS.» Men 
en må da kunne forvente at «he-
le tiden» betyr mer enn noen 
uker. En kan lett få inntrykk av 
at Knudsen er en type politiker 
som snur kappen etter vinden i 
den grad at han etter hvert helt 
har mistet oversikten over hva 
som er bak og fram. 

Buskerud Nei til EUs debatt-
møte i Drammen 25. august med 
tittelen «Er EØS-avtalen liv 
laga?» ble arrangert for å sette 
fokus på en avtale som mange 
mener er udemokratisk og har 
påført det norske samfunnet 
mer EU-politikk enn det fl ertal-
let sa nei til i 1994. På dette mø-
tet ble det fort avslørt at Knud-
sen ikke hadde særlige kunn-
skaper om EU og EØS-avtalen. 
Han henviste da til at han ikke 
trengte slike kunnskaper fordi 
EU-saken skal avgjøres i en ny 
folkeavstemning.

Hvem som er mest kritiske til 
EØS-avtalen av Nei til EU og Eu-
ropabevegelsen vet ikke vi. Men 
faktum er at Europabevegelsens 
alternativ er fullt medlemskap, 

noe som innebærer mye mer av 
det negative i EØS-avtalen. Vårt 
alternativ er en framforhandlet 
handelsavtale med EU slik Nor-
ge hadde fram til 1994 og som det 
var bred enighet om var en god 
avtale. Knudsens ja til EU inne-
bærer aksept av Lisboatraktaten 
(tidligere kalt EU-grunnloven) 
som overstyrer nasjonalstatenes 
egne lover. EU er i ferd med å bli 
en føderal statsdannelse. I dette 
føderale Europa ville Norge få 
0,9 prosent av stemmene som 
delstat i EU.

I kampen mot EØS-avtalen 
forholder Buskerud Nei til EU 
seg til Nei til EUs arbeidsplan 
for 2008-2009 hvor det bl.a. 
står: «Nei til EU ønsker at EØS-
avtalen skal sies opp. Erfarin-
gene har vist at deler av denne 
er i strid med resultatene av de 
to folkeavstemningene. Det må 
være både riktig og mulig å fi n-
ne fram til avtaler med EU som 
samsvarer med det som fl ertal-
let i det norske folk har gitt ut-
trykk for.»

Videre sitat: «Tilby lokallag 
og lokallagskontakter hjelp til å 
synliggjøre de lokale konsekven-
sene av   EØS-avtalen. Lokalt fol-
kevalgte skal få hjelp til å sette fo-
kus på EØS-saker i sitt nærmiljø. 
Spre informasjon om EØS-av-
talens virkninger for det norske 
samfunnet på en bred og grundig 
måte, samt forskjellen mellom 
EU-medlemskap og EØS. På-
peke at EØS-avtalen ligger bak 
når dette skjules med vage for-
muleringer som «internasjonale 
forpliktelser» og lignende.»

I valgkampen fi kk Buskerud 
Nei til EU inntrykk av at svært 
mange Frp-ere er skeptiske til 
EU. At det er på grunnlag av de-
res egne politiske holdninger 
har vi full respekt for. 

No er det nye krefter i styr og 
stell. Eg håpar at dei vil gjere 
sitt beste for folk og land. Håpar 
dei kan få det negative til å bli 
positivt. Her kan nemnast både 
sjukdom blant menneske gene-
relt og i landbruket. Vidare blir 
det fl eire og fl eire nedlagte bruk 
fordi maten skal være billig. Er 
de ikkje klar over kva denne po-
litikken kostar?

No må de satse stort på rein 
mat til sjølvforsyning. Maten 
skal vere kortreist og utan til-
setjingsstoff . Slike stoff  fører til 
dårleg helse.

Det er god politikk å støtte 
opp om ei respektabel inntekt 

også i landbruket for å få levan-
de bygder og redde ungdom frå 
trygd. God mat og arbeid skal til 
for god helse. De må endre poli-
tikken frå nedlegging og forfall.

Det er viktig med gode vilkår 
så folk kan fl ytte tilbake for å 
dyrke god mat, med reint fôr til 
dyra og gode arbeidsplassar som 
er framtidsretta for ungdom.

Eit rikt land som blir styrt til 
vannhevd er dårleg styre. Sats 
på oppblomstring og godt levle-
ge vilkår for bonden og arbeids-
plassar for ungdom.

KULTURARVEN

Kopier er falske kulisser
Som ny riksantikvar synes jeg at 
Sørum kommune gjennom sitt 
vedtak om riving av Nordli Gård, 
har vist grunnleggende mangel på 
forståelse for kulturminnevern. I 
tillegg går de imot Riksantikva-
rens innstendige oppfordring om 
ikke å rive. Å bygge et nytt kopi-
lignende bygg på eiendommen, i 
stedet for å bevare det viktige kul-
turminnet, viser at det politiske 
fl ertall i kommunen ikke har for-
stått hva kulturminner er. Kultur-
minner er viktige historiske pre-
misser og ressurser for kunnskap, 
opplevelser og framtidig bruk. 
Kopier er bare falske kulisser. 

For at Riksantikvaren skal gri-
pe inn i en sak overfor fylkeskom-
munen og Fylkesrådmannen, 
skal det være ekstra store verdier 
på spill. Riksantikvaren har vur-
dert bygningen som et vesentlig 
kulturminne, men ikke unikt. Vi 
kan ikke bære dette ansvaret ale-
ne. Dette er et lokalt og regionalt 
ansvar. En stadig inngripen fra 
Riksantikvarens side vil under-
grave kommunenes og fylkenes 
selvstendige ansvar for å ta vare 
på egne kulturminner. 

Fylkeskommunene har som 

regional myndighet ansvaret for 
behandling av plansaker fra kom-
munene. De kan fremme innsi-
gelse på selvstendig grunnlag 
hvis de mener kulturminnever-
dier kan gå tapt. Fylkesdirektø-
ren i Akershus anbefalte Fylkes-
rådmannen og Fylkesutvalget å 
fremme innsigelse til planforsla-
get som innebar riving av Nordli. 
Fylkesrådmannen og Fylkesut-
valget ville ikke fremme innsigel-
se, men frarådet riving. Samtidig 
ville de ikke motsette seg riving 
av samfunnsmessige hensyn, det 
vil si på grunn av bygging av bar-
nehage. Sørum kommune hadde 
opprinnelig i forslag til kommu-
nedelplan for kulturminnevern 
av 2008, avsatt Nordli til spesial-
område bevaring. Deretter vedtar 
de riving ett drøyt år senere.

Konstituert riksantikvar Sjur 
Helseth sa i sakens anledning 
at Riksantikvaren forutsatte at 
Sørum kommune fulgte opp sin 
egen kulturminneplan, fordi 
Nordli har høy lokal og regional 
verdi med en spennende historie, 
ikke minst fra 1814. Det er alvor-
lig at kommunen ikke tok hensyn 
til en så klar og tydelig uttalelse 

fra landets øverste antikvariske 
myndighet. Vi trodde faktisk at et 
så sterkt råd ville bli fulgt.

 Miljøvernminister Erik Sol-
heim har i spørsmål fra Stortin-
gets president om saken svart at 
kommunen har et selvstendig 
miljøansvar, og er plan- og byg-
ningsmyndighet. Videre sier han 
at Plan- og bygningsloven er vår 
mest brukte lov for å sikre kul-
turhistoriske verdier. Kommu-
nen har i tillegg ansvar for egne 
kulturminner. Til tross for råd 
om bevaring, valgte Sørum kom-
mune å rive bygningen fra 1790. 
Solheim synes det er beklagelig at 
verneverdige kulturminner går 
tapt på denne måten. 

Det som tas opp i artikkelen til 
Sjur Harby i Nationen 24.10. er 
en viktig problemstilling å ta tak 
i. Det slutter Riksantikvaren seg 
fullt ut til. Samtidig er det en del 
spilleregler Riksantikvaren må 
følge i forhold til dagens forvalt-
ningsregime. 

Saken vedrørende Nordli viser 
at behovet for en drøfting av vir-
kemidler og virkemiddelbruk i 
slike saker er stort og bør komme 
på dagsorden. Jeg vil nå sammen 
med mine fagfolk foreta en gjen-
nomgang av Riksantikvarens an-
svar og rolle i slike konfl iktsaker 
med videre klarering mot Miljø-
verndepartementet. Ikke minst 
viktig er det med gode verktøy for 
å vinne mer tid i slike konfl iktsa-
ker. Det Sørum kommune gjorde, 
som fylkeskommunen politisk lot 
de gjøre, kan medføre at Riksanti-
kvaren i fremtiden må vurdere en 
mer aktiv bruk av innsigelser til 
planvedtak eller fredning. Riksre-
visjonens rapport viser nettopp at 
regional kulturminneforvaltning 
i liten grad bruker de virkemidler 
de har etter plan- og bygningslo-
ven og kulturminneloven.

Regjeringen har levert en fors-
kningsmelding hvor mat løftes 
frem som et viktig område. I 
Statsbudsjettet for 2010 kutter 
regjeringen igjen bevilgningen til 
Matprogrammet.  Hvor er trover-
digheten og perspektivene?  

Matprogrammets bevilgning 
ble i budsjettet for inneværende 
år redusert med fem mill kroner. I 
budsjettet for 2010 er programmet 
redusert med ytterligere ni mill 
kroner fra Nærings- og handels-
departementet.  Totalrammen for 
Matprogrammet er for 2009 på til 
sammen 130 mill kroner.

Kuttene som regjeringen nå 
kommer med rammer brukerstyr-
te innovasjonsprosjekter (BIP). 
Reduksjonen i budsjettet for Mat-
programmet vil gi negative konse-
kvenser for brukerstyrt forskning 
i næringsmiddelindustrien.

I de senere år har bedriftene 
i økende grad benyttet såkalte 
brukerstyrte forskningsprosjek-
ter. Dette har gitt gode resultater. 
Næringsmiddelindustriens vilje 
og evne til å ta i bruk forskning 
er forbedret. For 2010 er det god-
kjent 37 såkalte BIP prosjekter.

Matindustrien har fl ere nye 
forskningsbehov. Temaene er 
mer sammensatt og avansert 
enn tidligere, som følge av økt 
oppmerksomhet rundt, klima 
og miljø, helse og ernæring samt 
forbrukeradferd og åpnere kon-
kurranse.  Hvis vi i Norge fortsatt 
skal ha en hel verdikjede for mat 
og drikke i Norge må vi møte disse 
utfordringene off ensivt, gjennom 
å utvikle kunnskapsbaserte inno-
vasjoner. Det er derfor enkelt å 
fastslå at kunnskap og forskning 
blir enda viktigere enn tidligere 

for norsk matproduksjon. 
Norge er avhengig av et robust 

og kunnskapsbasert næringsliv 
som er bredt sammensatt. Skal vi 
få dette til er vi avhengig av gode 
og forutsigbare rammevilkår for 
forskning. 

Reduksjonen i budsjettet for 
Matprogrammet vil gi negative 
konsekvenser for brukerstyrt 
forskning i næringsmiddelindus-
trien og svekker bedriftenes mu-
lighet til å bygge forskningsbasert 
kompetanse.  Dette oppfatter vi 
å være i strid med intensjonene i 
forskningsmeldingen. For å ska-
pe troverdighet og forutsigbarhet 
bør Regjeringen øke rammene for 
Matprogrammet. 

FORSKNING

Politikk uten troverdighet
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D
et er noe uggent over 
det hele. Ordfører 
og rådmann i Sørum 
kommune politian-
meldte nylig byg-

ningsantikvar Ola H. Fjeldheim 
for ulovlig å ha tatt seg inn i ho-
vedbygningen på Nordli. Selvføl-
gelig vil saken bli henlagt. 

Det var torsdag 8. oktober at kom-
munestyreflertallet i Sørum, 
Akershus, iverksatte sitt riveved-
tak. Kvelden før, valgte de 22 re-
presentantene fra Ap, SV, Sp, KrF 
og Frp å opprettholde det tidli-
gere vedtaket om å rive den impo-
nerende gårdsbygningen. Nær-
mere 220 års godt vedlikeholdt 
lokalhistorie er knust til pinne-
ved. Filmen som dokumenterer 
rivingen er lagt ut på YouTube og 
sjokkerer stadig nye seere, ikke 
minst unge, over det ganske land. 
Vedtaket ble fattet mot Høyre og 
Venstres ni stemmer. 

Politikerne hevder at prosessen 
gikk som den skulle. «Vi må for-
holde oss til at kommunestyrets 
flertall, som har avvist å skulle 
bygge en annen bygning på tom-
ten, har gitt rivningstillatelsen og 
vedtatt reguleringsplanen», ut-
talte ordfører Hans Marius John-
sen (Ap) nylig til Romerikes Blad. 
Han mente saken var vanskelig, 
men at foreldre og ansatte i den 
nye barnehagen fortjente en av-
klaring. Det var viktig at tidspla-
nen ikke ble unødig forsinket. Det 
var altfor sent å snu.

I stedet er Sørum blitt en bygd i 
opprør, et sted der forakten for 
folkestyret har nådd nye høyder. 

Lesereaksjonene i Romerikes 
Blad er mange og entydige i sin 
fordømmelse av dem som er valgt 
i tillit. I god tid før rivingen advar-
te også avisens politiske redaktør, 
Lars M. J. Hansen, lokalpolitiker-
ne på lederplass: «Sørum», skrev 
han, «har staselige Nordli og vil 
erstatte det med en kopi. Det er 
uforståelig. Det er galskap, og det 
minner om total mangel på for-
ståelse for kulturminner og lokal-
historiske ankerfester blant det 
politiske flertallet i kommunen.» 
Men politikerne sto på sitt. Sky-
lappene var ugjennomtrengelige.

Hovedbygningen på Nordli var 
et imponerende empirehus i to 
fulle etasjer med røtter fra 1790. 
Det var en laftet midtkammer-
bygning med valmtak og store 
rom. En bygning som kunne gitt 
ethvert barn gode minner, med 
sine skjeve vinkler og knirkende 
gulv. Historisk hørte den hjemme 
i den Napoleonske tidsalder, den 
tid som senere er beskrevet som 
«ungdommens og energiens op-
vognen». Det var på gårder som 
Nordli at ideene om det moderne 
Norge vokste frem. Det var disse 
omgivelsene som formet slek-
ten fra 1814. Det er til gårder som 
Nordli vi må gå, når vi ved neste 
grunnlovsjubileum skal nøste i 
trådene mot vår egen tid. I mer 
enn 200 år var den en del av byg-
das liv, dels som foregangsgård, 
senere som herredshus. Nordli 
var et ekko av Europa, av ideene 
om frihet, likhet og broderskap, 
av alle de nyvinninger som opp-
lysningstiden førte med seg nord-
over til oss. Gamle fotografier vi-
ser et hus som kneiser på haugen. 
Det ble bygget for å ta plass. Det 
ble bygget for å vare.

Selvfølgelig kunne dette ha vært 
en gammel rønne. Men hoved-
bygningen på Nordli var ikke det. 
Bygningsantikvar Ola H. Fjeld-
heims undersøkelser – de han nå 

er anmeldt for – dokumenterte en 
bygning i forbausende god form, 
alderen tatt i betraktning. «Den 
tekniske tilstanden til hovedbyg-
ningen på Nordli er meget god», 
skrev han i tilstandsrapporten. 
«Langt bedre enn mange hus av 
tilsvarende alder.» 
Med helt andre omkostninger 
enn det et nybygg representerer, 
kunne bygningen vært tilpasset 
en ny bruk som barnehage. I ge-
nerasjoner fremover kunne den 
ha vært den trygge rammen om 
unge liv i en turbulent verden. I 
stedet vedtok sørumpolitikerne å 
bygge en kopi. 1000 underskrifter 
gjorde ingen forskjell. Bygningen 
skulle ned.

Da rivevedtaket ble effektuert 
torsdag morgen, utløste det et 
raseri som bør bekymre ordfører 
Johnsen. Hele 32 reaksjoner inn-
kom i timene som fulgte etter at 
nyheten om riving ble kjent. Folk 
i Sørum er rasende. Da politian-
meldelsen av Ola H. Fjeldheim 
var et faktum 19. oktober eksplo-
derte det på nytt. 

Nordli illustrerer den vilkårlige 
forvaltningen som Norges kul-
turminner daglig utsettes for. 
Norske kommunestyrer er ingen 
pålitelig kulturminneforvalter. 
Til det er båndene for tette og 
kompetansen for liten, om den i 
det hele tatt finnes.

Heller ikke kulturminneforvalt-
ningen er til å stole på. Antikva-
riske myndigheter bruker ikke, 
eller tillates ikke å benytte, de 
virkemidler som kulturminnelo-
ven hjemler. På fylkesnivå griper 
gjerne politikere inn og oversty-
rer vedtak i forvaltningens lovpå-
lagte oppgaver.  På nasjonalt nivå 
toer Riksantikvaren sine hender 
ved ikke å gripe inn. 

I tilfellet Nordli, skulle Riksan-
tikvaren ved Sjur Helseth spo-

renstreks ha fattet vedtak om 
midlertidig fredning. I stedet fikk 
prosessen gå sin gang. Skinnde-
mokratiet, for det er det det er, lot 
alle syn komme til orde før kon-
klusjonen ble opprettholdt på 
flertallsvis. 

Det var til slutt en kvinne, Inge-
borg Magerøy fra Fortidsminnefo-
reningen Oslo-Akershus, som tok 
det avgjørende skritt. Ved å stille 
seg opp foran gravemaskinen, ut-
satte hun henrettelsen noen dager. 
Modig sto hun der. Alene.

«Vi er glade for at Sørum kommu-
ne har utsatt rivingen av Nordli-
bygningen, og vi oppfordrer kom-
munen til å finne en løsning slik at 

bygningen bevares», uttalte kon-
stituert riksantikvar Sjur Helseth 
deretter, og fortsatte: «Riksan-
tikvaren regner med at Sørum 
kommune nå følger opp sin kul-
turminneplan. Bygningen Nordli 
har høy lokal og regional verdi, og 
den har en spennende historie.» 

Kulturarven og demokrati

Sjur Harby
Arkelolog
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SAMFERDSLE

Prøvestein 
for Kleppa
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UBRUKT
«Antikvariske myndighe-
ter bruker ikke de virke-
midler som kulturminne-
loven hjemler.»

Det er å håpe at den nye 
s a m f e rd s l e st a t s rå d e n 
Magnhild Meltveit Klep-
pa har eit varmt og nært 
forhold til toga som susar 
på skinnene mot heimsta-
den hennar på tur mellom 
Oslo og Stavanger, den 
tradisjonrike Sørlandsba-
nen.

Forgjengaren hennar i 
denne statsrådstolen, Liv 
Signe Navarsete, har sik-
kert eit tilsvarande godt 
forhold til stamvegen mel-
lom Oslo og Bergen utanfor 
stogedøra hennar i Lærdal, 
og er som vestlendingar 
flest, ikkje minst tidlegare 
«vegminister» Opseth, na-
turleg nok meir oppteken 
av bilvegar enn av jern-
bane.

Nå får den nye sam-
ferdsleministeren ei vik-
tig distriktspolitisk jern-
banesak rett i fanget. Eg 
er sikker på at Meltveit 
Kleppa har den same gode 
distriktsavisa som meg og 
mange andre og såleis har 
lese saka med overskrifta 
«Toget er helt utilgjen-
gelig» i Nationen for 21. 
oktober. Her kan ein lese 
at heile 64 små men vik-
tige jernbanestasjonar i 
distrikta kan bli nedlagde 
som følgje av nye sikker-
heitskrav. Krava går ut på 
at plattformene for på- og 
avstigning må vera like 
lange som togsetta for at 
passasjerane skal kunne 
kome sikkert på og av to-
get. Med stadig lengre 
togsett, er det mange sta-
sjonar som ikkje tilfreds-
stiller desse krava.

Nå er det opp til Meltveit 
Kleppa og resten av regje-
ringa å vise at dei meiner 
alvor med lovnadene sine 
om ei fleksibel, brukar-
venleg og distriktstilpassa 
jernbanesatsing, ved å in-
struere og setje Jernbane-
verket i økonomisk stand 
til å utbetre plattformene 
ved samtlege aktuelle sta-
sjonar.

Utan ein brukarvenleg, 
effektiv og komfortabel 
jernbane der det faktisk 
går an å kome på og av to-
get også utanom dei store 
byane, har ikkje toget no-
kon sjanse i konkurransen 
med privatbilen, firmabi-
len og bussen. Dette blir 
ein fyrste «prøvestein» 
på regjeringa og den nye 
samferdsleministeren sitt 
truverde i jernbanepoli-
tikken.

Jon Ingebretsen
Vrådal

Siste dagers medieoppslag gir 
et feilaktig inntrykk av at Jern-
baneverket ønsker å legge ned 
samtlige stasjoner med lavere 
trafikktall enn 10.000 reisende 
per år.  

I vår kontakt med media har 
vi hele tiden presisert at det kan 
finnes alternative og billigere 
løsninger enn å bruke flere mil-
lioner kroner på plattformfor-
lengelser på stasjoner og holde-
plasser med under 70 reisende 
per dag. For noen stasjoner kan 
det være aktuelt å søke om dis-
pensasjon. For andre stasjoner 
kan nytt bosettingsmønster i en 
kommune forsvare å bygge en 
ny stasjon framfor å beholde to 
gamle, for på den måten sikre 
tilgjengelighet til toget for flere.

Jernbaneverkets ønske om 
en dialog rundt framtidens sta-
sjonsstruktur er ikke basert på 
en «blåruss-tankegang» slik 
Nationen hevdet på lederplass 
torsdag. Hver stasjon er unik. 

Tilgjengelighet, regional plas-
sering, avstand mellom stasjo-
ner, tilgjengelighet til andre 
kollektivtilbud, mulighet for 
parkering og tilbringertjenester 
er også viktige kriterier for hva 
som bør prioriteres av tiltak for 
den enkelte stasjon.

Passasjerenes sikkerhet er 
det viktigste. Derfor stiller Sik-
kerhetsforskriften krav om at 
plattformenes lengde skal være 
tilpasset lengde og utrustning 
på persontoget. 

Gjennom dialog med NSB, 
fylkeskommuner og kommuner 
ønsker vi å diskutere hvordan 
forskriftens krav kan oppfyl-
les på de enkelte stasjoner og 
holdeplasser og sikre et godt 
beslutningsgrunnlag om fram-
tidens stasjonsstruktur.

Undertegnede ordførere er 
svært overrasket og skuffet over 
at man kutter bevilgningen til 
Studiesenteret.no som var på 2 
mill i 2009. Studiesenteret.no er 
eid av kommuner og organise-
rer desentraliserte utdannings-
tilbud til 73 kommuner i landet 
og er Norges eneste nasjonale 
nettverk av studiesentra. Hvis 
regjeringen ønsker – slik vi opp-
fatter det – at kunnskapsutvik-
ling skal være en nasjonal stra-
tegi, må man ikke starte med å 
kutte en suksess skapt gjennom 
det kommunale nettverket Stu-
diesenteret.no. 

Målsettingen for mange av 
kommunene med å være med 
i studiesenternettverket er å 
tilby forutsigbar desentralisert 
etterutdanning i forhold til lo-
kale behov. Vi ønsker å redusere 
utdanningsforskjellene mellom 
distriktene og regionsentra. 
Dessuten har studiesenteret det 
siste året satset betydelig på å 
dekke også næringslivets behov 
for etterutdanning i distrikts-
kommunene. Noe som vil bidra 
til økt konkurransekraft for næ-
ringslivet i våre kommuner.

Derfor synes vi det er en svært 
underlig formulering i begrun-
nelsen til at man ikke vil videre-

føre støtten til Studiesenteret.
no. Det sies nærmest at det er 
høyskolene som vet best hvilke 
behov som finnes lokalt og at 
desentralisert utdanning skal 
være tilfeldig!

Enda mer underlig blir det 
når regjeringen foreslår å vi-
dereføre satsingen i revidert 
nasjonalbudsjett 2009 på de-
sentralisert utdanning, etter- og 
videreutdanning og fagskoler, 
og øke bevilgningen knyttet til 
disse satsingene til 67 millioner 
kroner i 2010.

Vi hadde en forventning om 
styrking av Studiesenteret.no 
og at de lokale studiesentrene 
også ble tilgodesett. Mange 
distriktskommuner bruker be-
tydelige kommunale ressurser 
for å opprettholde de lokale stu-
diesentrene. Kommuner som 
er regionsentre rundt i landet 
og har høyskoler får dette tilbu-
det helt gratis. Vi håper at dette 
var et «arbeidsuhell» fra Kunn-
skapsdepartementet sin side og 
at dette blir rettet opp i sluttbe-
handlingen av statsbudsjettet 
for 2010 i Stortinget.

For dette unike nettverket 
i det offentlige Norge – Stu-
diesenteret.no – bør være en 
kraftfull del av myndighetenes 
satsing på kunnskapsutvikling i 
Norge. Heile Norge!

REPLIKK

Avblås leteaksjonen
Redaktøren i friluftsmagasi-
net UTE etterlyser i sin kronikk 
6.10.09 en ny miljøorganisasjon 
som kan tale det moderne frilufts-
livets sak. Organisasjonen finnes 
imidlertid allerede. Jeg sier som 
vårt slagord: «Kom deg ut – meld 
deg inn». 

Det er et tankekors at enkelte 
grupper innen det enkle frilufts-
livet ikke føler seg representert 
av Den Norske Turistforening 
(DNT). Her har vi en viktig jobb 
i å synliggjøre vårt arbeid bedre. 
Samtidig finnes det helt sikkert 
også tilfeller der DNT har vært 
for lite delaktig som friluftslivets 
forkjemper. Her må vi bli bedre.

DNT har lange tradisjoner som 
en viktig friluftslivsaktør i norsk 
natur. Våre aktiviteter favner i 
dag alt fra pølsetur i Hundreme-
terskogen med Barnas Turlag, via 
surfing, kiting, kajakk og klatring 
med DNT ung og DNT fjellsport, 
til kaffe- og kulturtur med våre 
seniorgrupper. Våre lokale entu-
siaster gjennomførte i fjor om lag 
60 kajakkurs, 30 surfekurs og nær 
50 kitekurs. «DNT-friluftslivet» 

er altså i stadig endring. Spennet 
er stort, fordi vi ønsker å vise at 
naturen har plass til alle som bru-
ker kroppen som motor. 

Mye arbeid ligger bak de ene-
stående mulighetene for frilufts-
liv og naturopplevelse vi alle ny-
ter godt av i dag. Kolderups kri-
tikk av vår manglende interesse 
for å ta opp kampen mot begrens-
ninger som er satt synes derfor 
noe historieløst. DNT argumen-
terer også for at nyere former for 
ikke-motorisert friluftsliv bør 
få sin rettmessige plass. Hans 
påstander om ferdselsforbud er 
dessuten upresise. Det er ikke et 
kiteforbud på Hardangervidda, 
og heller ikke et forbud mot ter-
rengsykling i hele Rondane na-
sjonalpark. 

DNT ønsker en aktiv bruk av 
naturen. Det er likevel et ufravi-
kelig prinsipp at vår opptreden 
må foregå på naturens premis-
ser, altså en bruk innenfor natu-
rens tålegrense. Det betyr at vi 
aksepterer ferdselsrestriksjoner 
dersom dette viser seg nødven-
dig for å ivareta vårt biologiske 

mangfold. Kolderups uttalelse 
om at en ny organisasjon ikke bør 
vise hensyn til villreintrekk, hek-
keområder eller padder, er jeg 
derfor sterkt uenig i. Vi har gått 
bort fra det gammeltestamentlige 
synet om at menneskene er skap-
ningens herre, og har akseptert at 
også mennesket er underlagt na-
turens tålegrenser. DNT ønsker 
både bruk og vern, og ser oss selv 
som en brobygger mellom disse 
to hensynene.

Begrensninger i allemannsret-
ten må være faglig godt begrun-
net. Her er vi veldig enige. Nye 
former for friluftsliv vil være spe-
sielt utsatt for urettmessige be-
grensninger, fordi myndighetene 
har manglende kompetanse på 
slik aktivitet. DNT jobber her for 
å øke myndighetenes kunnskap 
både gjennom å formidle våre 
erfaringer, og ved å synliggjøre 
behovet for økt forskning.  

Jeg kan forsikre at DNT ønsker 
allianser med andre organisasjo-
ner i vårt arbeid med å sikre alle-
mannsretten og det enkle frilufts-
livets interesser. Dette gjelder 
både de moderne aktivitetene, så 
vel som det såkalte tradisjonelle 
friluftslivet. Vi trenger mange for-
svarere av disse godene. Vi er der-
for glad for at nye brukere våkner 
og ser hva som skjer. Jeg håper at 
alle friluftsfolk i fremtiden, uav-
hengig av jakkemerke, ser DNT 
som en viktig alliansepartner. Vi 
kan ta Direktoratet for Naturfor-
valtning sitt motto på alvor, vi kan 
sammen skape «Liv i naturen og 
natur i livet».

Så fikk vi ny regjering i Norge. 
Med den nye regjeringen kom-
mer også en ny rovviltpolitikk. 
Denne rovviltpolitikken er et di-
rekte resultat av et sterkt påtrykk 
fra Senterpartiet. Senterpartiet 
vil ofre enda mer sau til rovdy-
rene i stedet for å gjøre bruk av 
preventive virkemidler for å hin-
dre at sau blir tatt av rovdyr. Dette 
kun for å få gjennomslag for sin 
nullvisjon når det gjelder rovvilt 
i Norge. En nullvisjon som stri-
der mot Bernkonvensjonen, EUs 
habitatdirektiv og kanskje enda 
viktigere Norges biomangfoldlov 
som går ut på å stoppe tapet av 
biologisk mangfold i Norge innen 
2010. 
Norge har vedtatt å opprettholde 
en bærekraftig stamme av rovvilt 
i Norge. Et vedtak som er tuftet på 
at vi ikke har rett til å ta fra våres 
etterkommere muligheten til å 
bevege seg i en frisk natur fylt opp 
med et biologisk mangfold som 
gjenspeiler den naturen vi er født 
til. Gammel redsel samt overtro 
har herjet lenge nok og det er på 
tide at selv Senterpartiet godtar 

nyere forskning og virkelighet.
Den nye rovviltpolitikken går 
blant annet ut på et raskere uttak 
av skadedyr samt at vi skal telle 
med grenseulvene (de ulvene 
som har tilhold i både Norge og 
Sverige) i den norske bestanden. 
Dette vil medføre et sterkere 
press på den lille ulvestammen vi 
har i dag. 
Et resultat av Senterpartiets poli-
tikk vil være mer jakt på de få in-
takte flokkene vi har i dag. Dette 
kan lett medføre at man skyter ut 
alfadyrene. Dette vil igjen medfø-
re at de resterende ulvene legger 
ut på vandring. Disse er gjerne 
unge individer uten de beste ev-
nene til å jakte. Det igjen vil legge 
et enormt press på de sauene som 
beiter fritt ute i marka. Jeg velger 
å tro at dette er en bevist politikk 
fra Senterpartiets side. Hvis det 
ikke er en bevist politikk så har 
Senterpartiet i årevis uttalt seg 
om et emne de ikke har noen som 
helst kompetanse til å uttale seg 
om og det er en skremmende tan-
ke nå som de sitter i en regjering.
Den beste og eneste løsningen 

som finnes på norsk rovviltpoli-
tikk er å skille sau fra rovvilt. Det-
te kan gjøres med tiltak som også 
vil fjerne det største tapet innen 
sauenæringen. Det dør hvert år 
100.000 sau ute på beite som ikke 
blir tatt av rovdyr. Flått, brekte 
ben, ryggvelt og forgiftning er 
noen av årsakene. Sau innenfor 
rovviltgjerde med et bra tilsyn vil 
kunne redde disse også. Dette vil 
gjøre at bonden faktisk fikk igjen 
det antallet sauer han slapp på 
beite.
Rovvilt kjenner ingen grenser. 
Innenfor ulvesonen skulle alle 
sauer nå vært godt sikret mot rov-
vilt, faktisk burde vi allerede hatt 
sauene sikret i en 100 km brei buf-
fersone rundt ulvesonen. Dette 
er tiltak som Senterpartiet burde 
frontet bredt hvis de hadde hatt 
noen følelser for de sauebønde-
ne som bor i dette området. Den 
store svarteper i Norsk rovviltpo-
litikk heter faktisk Senterpartiet 
og ikke ulv.

ROVDYR

Senterpartiet ofrer villig sau

LORUM IPSUM
”Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonum dolor sit amet, 
consectetuer adipisc.”

NAVN ETTERNAVN
TITEL LORUM IPSUMXXX

REPLIKK

Jernbaneverket 
ønsker dialog

UTDANNING

En desentral 
suksess

Stein Arnesen

Frank M. Ingilæ
Ordfører Deanu/Tana (Ap)
Bersvend Salbu
Ordfører Tynset (SV)
Ivar B. Prestbakmo
Ordfører Salangen (Sp)

Tom Ivar Bern 
Styreleder i Den Norske 
Turistforening

Svein Horrisland
Markeds- og kommunikasjonsdi-
rektør i Jernbaneverket

PÅ NETT
«Vi hadde en forvent-
ning om styrking av 
Studiesenteret.no og at 
de lokale studiesentre-
ne også ble tilgodesett.»

På vegne av flere: Det er et tankekors at enkelte grupper innen det enkle 
friluftslivet ikke føler seg representert av Den Norske Turistforening 
(DNT), skriver styreleder i DNT.  FOTO: TURITSFORENINGEN


