
Nationen gjør distriktene en 
bjørnetjeneste ved å fremstille 
sentralisering som regjeringens 
politiske prosjekt. 

Mandag 30. januar publiserte 
Nationen en pussig lederartik-
kel. Avisen forsøker å fremstille 
det som om jeg advarer mot min 
egen politikk, fordi jeg viser til 
hvordan prognosene for befolk-
ningstall ser ut frem mot 2030.

Nationen skriver at «Kom-
munalministeren framskriver 
en dyster utvikling i Distrikts-
Norge». Nei, det er SSB som 
fremskriver befolkningstallene 
i Norge. Departementet har bare 
sammenlignet antallet i arbeids-
før alder med de over.

Nationen skriver at jeg mener 
eldre mennesker er «skrem-
mende». Det er selvsagt helt 
feil. Det er gledelig at folk lever 
lenger enn før, men det gir utfor-
dringer for norske lokalsamfunn 
å skaffe arbeidskraft når det blir 
langt færre i arbeidsfør alder 
sammenlignet med antall pen-
sjonister.

Hele verden går gjennom 
en periode med urbanisering, 
og halvparten av verdens be-
folkning bor nå i byer. I Norge 
begynte andelen som bor i 
tettbygde strøk å øke på midten 
av 1800-tallet, men først på 
1950-tallet begynte antallet som 
bor i spredtbygde strøk å falle. 
De siste 15 årene har folketallet i 
spredtbygde strøk holdt seg gan-
ske stabilt.

Urbaniseringen pågår og har 
gjort det i mange tiår uavhengig 
av hvem som har sittet i regje-
ring. Urbaniseringen skyldes i 
liten grad innenlandsk flytting. 
Det er fødselsoverskuddet i 
byområdene som utgjør forskjel-
len. Arbeidsinnvandringen fra 
utlandet bidrar til å holde befolk-
ningstallene oppe både i byene 
og i distriktene.

Nationen ser ut til å mene at 
det beste distriktstiltaket vil 
være å beholde 60-tallets kom-
munestruktur, og en politiorga-
nisering som ikke tar inn over 
seg endringene i kriminalitets-
bildet.

Dette er gal medisin. Bereg-
ninger viser at mange mindre 
kommuner vil slite med å tiltrek-
ke seg kompetent arbeidskraft til 
å løse viktige oppgaver fremover. 
Gjennom kommunereformen vil 
kommuner kunne få større fag-
miljøer og mer kompetanse. Det 
gjør jobbene i disse kommunene 
mer attraktive, og det gir bedre 
tjenester for innbyggerne. Dette 
er avgjørende for utviklingen i 
alle typer lokalsamfunn. Større 
kommuner vil styrke distrikte-
nes muligheter for å utvikle seg, 
og gjøre det mer attraktivt å bo i 
distriktene.

Regjeringen legger snart frem 
en stortingsmelding om bære-
kraftige byer og sterke distrik-
ter. Der vil vi gå lenger i å vise 
hvordan distriktene og byene må 
jobbe sammen for å styrke seg. 
Dette er ikke til erstatning for 
tiltakene som allerede finnes.

De store linjene i distriktspo-
litikken ligger fast fra år til år, og 
i 2017 utgjør tiltak i distriktene 
vel 40 milliarder kroner. 13,8 
milliarder går til lavere arbeids-
giveravgift, og 12,1 milliarder 
går til landbruket. 

Regjeringen jobber også for å 
styrke mulighetene til å skape 
jobber i hele landet: Vi har tide-
nes satsing på veier og samferd-
sel, vi satser mer på forskning 

og har redusert skattene til 
bedrifter og norske arbeidsplas-
ser. Det er arbeidsplasser som er 
grunnlaget for bosetting. Derfor 
bedrer vilkårene for mange dis-
triktsnæringer som marin sek-
tor og mineralnæringen. 

Statlige arbeidsplasser forde-
les nå bedre utover landet, re-
gjeringen har vedtatt å etablere/
flytte ut langt flere arbeidsplas-
ser fra Oslo enn de rødgrønne 
klarte i forrige stortingsperiode.

Bakgrunnen for Nationens 
lederartikkel er at avisen lørdag 
trykket kartet som viser hvor-
dan andelen mellom 20 og 66 år 
er – og blir – sammenlignet med 
de over 67 år. Dette er ikke altså 
ikke tall som er politisk styrt, 
men SSBs egne beregninger ut 
fra blant annet befolkningens 
alder i ulike områder.

Disse utfordringene blir ikke 
borte av at Nationens lederskri-
bent stikker hodet i sanden og 
later som de ikke er der. Å late 
som sentralisering er regjerin-
gens politikk gir sikkert noen 
emosjonelle likes, men gjennom 
slike forenklinger bidrar ikke 
Nationen til en opplyst debatt 
om hvordan vi kan styrke dis-
triktene.

Jan Tore Sanner
Kommunal- og moderniseringsminister
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Mål: Sterke distrikter
Forbrukerinspektørene i NRK 
har sett høna i rampelyset og 
kastar samstundes lys over rot-
ne egg i landbruket. I serien om 
matsvinn vil NRK «redde hø-
na». Men er det hønemor eller 
hønekjøtet som skal frelsast? 
Og kva med alle kyllingane?

Geitekillingar og hanekyl-
lingar vert slått i hel rett etter 
fødselen. Høns vert ikkje eten, 
men endar som fyringsolje og 
betong. Korleis har det vorte slik, 
og kvifor kjennest det så feil? 
Ein landbrukspolitikk som krev 
raskare, høgare og meir intensiv 
produksjon er opphav til proble-
met. Men det dårelege medvitet 
har sitt opphav frå to ting.

For det fyrste er det er uan-
stendig handtering av res-
sursar. Å nytte høns til betong 
er som å nytte hardingfeler 
til opptenningsved. Ein legg 
mykje slit, tid og pengar i høg-
verdige produkt som musikk-
instrument og menneskemat. 
Om vi kverner opp desse tinga 
til brennstoff og betong så kas-
tar vi arbeidstimar, råstoff og 
verdiar ut vindauge.

For det andre er det er uan-
stendig handtering av levande 
skapningar. Høns er levande 
skapningar som kjenner smerte 
og som har ein eigenverd i kraft 
av å vere i live. Difor har vi eit 
moralsk ansvar for å ikkje ut-
setje dei for unødig påkjennin-
gar. Den lidinga vi påfører hus-
dyra våre må rettferdiggjerast 
med at ho gjer oss mat på bordet. 
I dag kastar vi høns som avfall 
og avlar i staden opp eigne ge-
nerasjonar kylling for å ete dei. 
I staden for å nytte både egg og 
kjøt frå same fjøs, så har vi dob-
belt opp med eigne fjøs for kyl-
lingkjøt. Da får vi unødig mange 
produksjonsdyr som vert utsett 
for unødige påkjenning. 

Hønekjøtet vi kastar ville er-
statta kyllingkjøt og dermed ta-
let på fjørfe. Ikkje berre held vi 

unødig mange kyllingar, vi gjer 
dei eit unødig fælt liv. Land-
brukspolitikken har premiert 
intensiv produksjon over dyre-
velferda. Det er grunnen til at 
kyllingrasane er avla til å vekse 
så fort at det gjer fysiske plager 
til dyra. I tillegg er både høns 
og kylling stengd inne heile 
livet. Både kyr og sau har krav 
om å vere ute, dei heldige er 
og ute i utmarka. Å vere ute og 
røre seg i naturen krev at dyra 
er avla til ein funksjonell kropp. 
Dette gjeld ikkje for kyllingane. 
Berre slike omstendigheiter, 
der dyr som går på flatt fjøsgolv 
heile livet, gjer det mogleg å 
avla kylling til å vekse så fort at 
føtene har problem med å bere 
kroppsvekta.

Fjørfehald har eit dårleg 
rykte, økologisk litt mindre enn 
konvensjonelt. Det treng ikkje 
vere slik. Med tre grep kan vi 
redde hønemor og alle kyllin-
gane hennar:
1. Dyra må få sleppe ut av fjøset. 
Høns og kylling må som sau og 
kyr få rett til å vere ute i løpet 
av året (slik det er i økologisk 
fjørfeproduksjon).
2. Landbrukspolitikken må 
premiere dyrevelferd over ef-
fektivitet i produksjon. Det 
må løne seg å gje meir plass 
til kvart enkeltdyr, ha mindre 
press på fôring og gje dyret tid 
og rom til kvile, leik og åtferd 
som ikkje direkte går på pro-
duksjon.
3. Vi må få ei kombihøne. Den 
egg-leggjande rasen må nyt-
tas til kjøtproduksjon, lik som 
Dagros (Norsk Raudt Fe) i 
mjølkefjøset. Vi får eit mindre 
einsretta avla dyr med betre 
helse. Gamle høns kan nyttas 
til mat, og hanekyllingar får 
vekse opp sjølv om dei ikkje kan 
leggje egg.

Ola Eian
Talsperson Grønn Ungdom

Høne: Gamle høns kan nyttast til mat, skriv Ola Eian i Grønn 
Ungdom.  Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
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Redde høna eller hønekjøtet?

En av travjournalistikkens tro 
tjenere har gått bort. Thorstein 
Huser fra Gran døde brått lør-
dag. Visst hadde han slitt med 
helsa de siste årene, men ikke 
verre enn at han de siste to og et 
halvt årene har jobbet som fri-
lanser for Equus Media og hadde 
sine mer eller mindre faste vak-
ter. Denne jobben skjøttet han 
med en glødende interesse for 
hestesporten, og det var aldri nei 
i hans munn om han ble bedt om 
å utføre ekstra oppgaver.

Thorstein var født og opp-
vokst på Gran på Hadeland. 
Han var utdannet agronom 
på Ås Landbrukshøyskole og 
overtok etter hvert driften av 
familiegården hjemme på Gran. 
Parallelt var han medarbeider i 
Nationen. Her begynte han som 
annonseselger i 1973, men fikk 
snart muligheten til redaksjo-
nelt arbeid, særlig hestesport-

stoff, men også andre fagom-
råder. Han utførte jobben som 
hestesportmedarbeider med 
entusiasme gjennom nesten 40 
år og fram til utgangen av 2012. 
Han var levende opptatt av både 
trav og galopp, og han fulgte 
svært godt med i travpolitikk og 
hadde sterke meninger om det 
meste som skjedde både på og 
utenfor banen.

Thorstein var i et tyvetalls år 
også leder for Norske Travjour-
nalisters Klubb. Thorstein Huser 
brant for å gjøre arbeidsforhol-
dene best mulig på hver enkelt 
bane for dem som var der for å 
dekke sporten. Han ønsket at alle 
skulle ha gode arbeidsforhold, 
og han var ikke redd for å ta opp 
saker han følte var håndtert feil. 
Thorstein var både omtenksom 
og omgjengelig, men han kunne 
også være krass om han følte at 
situasjonen tilsa det. Så sent som 

onsdag i forrige uke var Thor-
stein på plass på Bjerke og gjen-
nomførte et møte med tidligere 
kollegaer i Norske Travjournalis-
ters Klubb – med tanke på å riste 
liv i denne klubben igjen.

Thorstein var ugift og hadde 
ingen barn, men han hadde et 
nært forhold til sin søster, Anne 
Gunvor, og ikke minst sin mor, 
Anne Marie. Moren var pleie-
trengende de siste 20 årene av 
sitt liv, og da stilte Thorstein og 
hans søster opp på en fremra-
gende måte.

Thorstein Huser hadde så 
vidt rukket å fylle 70 år da han 
gikk bort. I Thorstein Huser 
har vi mistet en god venn og en 
flott kollega. 

Vi lyser fred over Thorstein 
Husers minne.

Magne Engebretsen
Redaktør i Equus Media
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