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Meninger
En landbrukspolitikk for miljø og dyrevelferd
Dag-Kristoffer Forberg og Catrine Fladsrud Vold, Nordstrand Venstre

Hensikten med landbrukspolitikken i Norge bør
være å produsere mat på
en ressursmessig bærekraftig og dyrevelferdsmessig god måte. Dette er i
motsetning til dagens
landbrukspolitikk hvor
målet ser ut til å være mest
mulig intensiv drift uten
tanke på hva dette har å si
for dyr, jordsmonn, kulturlandskap og folkehelse.
Miljøverdier og dyrevelferd
fremmes best gjennom en
politikk som bidrar til dyr
på beite. Beite i utmark er

viktig for å bevare kulturlandskap, og kan bidra til
naturmangfoldet der
gjengroing kan føre til at
arter går tapt. Et fôr med
stort innslag av gress er
naturlig for ku, sau og geit,
og er derfor bedre for
dyrevelferden enn et for
stort innslag av kraftfôr.
Kjøtt og melk fra beitende
dyr har en sunnere fettsyresammensetning og et
høyere innhold av Omega
3. Produkter fra beitedyr
har ifølge forskning en
målbar effekt på vår helse,
slik at en overgang til mer

beite også er bra i et
folkehelseperspektiv.
Kraftfôr er i dag så billig at
det ofte er ulønnsomt å
sende dyr på beite. Kraftfôr
gir i tillegg økt produksjon
av melk og kjøtt per dyr, og
gjør at man kan ha større
besetninger enn det er engog beiteressurser til. En
landbrukspolitikk som
sterkt vektlegger økt
produksjon pr. dyr bidrar
dermed til økt bruk av
kraftfôr og redusert
beiteandel.

Infrastrukturen i bydel Nordstrand
Sigbjørn Ø Thorud, Bergkrystallen, driftsingeniør m/NITO

Med den utbygning som er
i gang og som planlegges i
bydelen, kan man undres
på hvor alle barna skal få
skolegang. Det må bygges
barnehager og skoler når
man utvider boligmasser!
Dette må kommunen
bekoste, og da kan det fort
bli stopp. Det er kostbart
og uten inntekter å drive!
Nordstrand bydel har
faktisk mange barnehager,
men vi må dele kapasitet
med andre bydeler som
ikke selv har nok plasser.
Oslo kommune teller alle
bydelenes kapasitet samlet,
det spiller ingen rolle
hvordan de er fordelt! Det
blir mye kjøring til barne-

hagen for foreldre. Skolene
har et lignende opplegg,
om ikke fullt så synlig.
Barna skal jo helst gå til
skolen selv. Da må gangavstanden være innen
rimelig for barn!
Så har vi politikernes
paniske vedtak om å fortette kollektive trafikkknutepunkter! Dette har
gjort seg utslag i nedriving
av vakre villaer, for eksempel på Holtet og Sæter,
uten estetisk sans for alle
som ferdes og bor i området! Selv bor jeg jo i et
område som dagens
politikere innbilte seg og
oss var trafikknutepunkt,

men som politikere før
dem skjønte ligger i en
topografisk blindtarm av
en endeholdeplass. Derfor
ble ikke T-banen forlenget
fra Bergkrystallen til
Mortensrud: Det ville blitt
meget kostbar byggeprosess! I dag er det også en
viktig faktor til: Det bygges
nå nye boliger på Munkelia, Lambertseter og Brattlikollen som kommunen vil
ha inn på allerede den i
rushtiden fulle T-banen.
Og folk utenbys fra håper
kommunen også kal bruke
Lambertseterbanen.
Likedan er det for Ekebergbanen. Den ble også oppgradert helt til Ljabru

KRYSTALLEN TREFFSENTER

Reduserte klimagassutslipp
fra landbruket er en nødvendig del av en helhetlig
landbrukspolitikk. Husdyr
som fôres med kraftfôr
slipper ut noe mindre
klimagasser enn om de
spiser gress, men størsteparten av utslippene er
uløselig knyttet til selve
produksjonen av mat.
Politikken må gi sterke
incentiver for gjennomføring av klimatiltak i
landbruket. Klimagassutslippene i landbruket må
avgiftsbelegges på en måte
som likebehandler innenlandsk produksjon og
import. I tillegg kan man se
på særlige tilskudd til

driftsformer og som bidrar
til reduserte utslipp.

endeholdeplass, men den
får sikkert passasjerer nok
til å bli stapp full når boligblokkene blir bebodd.
Heldigvis har Søndre
Nordstrand også tilgang til
Jernbanen med en mulig
kapasitetsøkning når bare
rikspolitikerne våkner opp
og setter inn flere tog!

skyldningene er at det er
for lite penger på budsjettene! Sikkert slik, men
da får de samle opp til litt
mer planlegging som
fattige Norge klarte i etterkrigstiden! Det er noen
planer sørover mot bygrensa, men budsjettene
for den totale utbyggingen
der skremmer nok
politikerne igjen!

Som man forstår flikker
politikerne våre bit for bit i
etablerte strøk uten hensyn
til de tusener av mennesker
som bor og lever her. Unn-

Landbrukspolitikken bør
prioritere helse- og miljøverdier samt dyrevelferd,
fremfor høyest mulig
produksjon. For å få til det,
må det lønne seg for
bonden å fôre gressetende
husdyr på gress framfor
kraftfôr. Derfor bør
subsidiene til landbruket i
større grad skal rettes mot
bønder som tar i bruk
utmarken, sender dyrene
på beite og opprettholder
norske kulturlandskap.

◆

For all infrastruktur må jo
bygges og bekostes av kommunen fra grunnen av!

. . . et tilbakeblikk på 2016 . . .

Forrige gang vi ytret oss her i Oslo Syd, for snaue tre uker siden, da kikket vi ut av vinduet og
så på den hvitkledte plenen, og vi mente at nå var’n her. Så feil kan man ta, i skrivende stund
ser vi ut på grønne plener og en nydelig blå himmel. Lite minner oss om vinter, det store spørsmålet nå er om vi får en hvit jul. Men uansett, tiden er inne for å se seg tilbake og se hvordan vi
har opplevd dette året her på Krystallen treffsenter. Tar vi en titt tilbake I programmet vårt så
finner man varierte og underholdende aktiviteter, alt fra Gospel og spirituals til fengende hornmusikk. Noen kåserier med en variert spennvidde, vi nevner Even Saugstad med lokalhistorier
og Per Egil Hegge som snakket om det amerikanske presidentvalget.
Tekst og fotos: Jan Schou, info-medarbeider.

Man kan vel si at vi følger i tradisjonelle mønstre i vårt program, men jamen kan vi si at vi
har noen nyskapninger også, vi
mener selvfølgelig «Mandagstreffen». Her snakker man om
et arrangement som virkelig
har slått an. Første mandagen i
måneden har vi møttes kl 16 til
god mat med nogo attåt, og Lavvo-gutta som spiller opp til dans.
Ser man tilbake på dette året
har det vært fullt av «høydare»,
og noen kommer vi ikke utenom.
I Bydelsuken i mai hadde vi be-

søk av Kari Svendsen, «BanjoKari» og hun skapte stemning.
Et par utflukter har det vært,
men et av de største øyeblikkene kommer vi ikke utenom,
nemlig Det Store Rullatorløpet.
27. september dro vi med buss
til Myrerskogen. Vi var ca. 30
ambisiøse og forventningsfulle
folk fra Krystallen, ikledd de
flotte oransje t-skjortene våre
hvor det i klartekst sto: «Krystallen på pallen». Og det slo til i
fullt monn. Vi ble lagt merke til
både før og etter. I Bydelen ble

 

det særlig lagt vekt på den oppfølgingen vi har hatt i bl.a.
Bruddskadeprosjektet og hvor
viktig det er med den «Balansetreningen» vi har og som har
blitt veldig populære.Ta en titt
på bildet til høyre her så ser
man den iver som deltakerne
utstråler.
Men et tilbakeblikk gir bare et
lite innblikk i våre aktiviteter.
Vi har nevnt dem før, men gjentar gjerne: Datakafé, Hobbygruppe, Snekkergruppe, Bridge,
Tai.ji,Engelskgruppe m.m.

Men det gjenstår ennå noen aktiviteter
i desember måned. Først Julemiddag
den 6., Quiz i beste Krystallen-stil den
7. des. Så, på selveste Lucia-dagen den
13. får vi det tradisjonelle besøk av
ungene fra Steinspranget barnehage dette gleder vi oss til. Så synger vi
Julen inn den 14. og da kan man si at
vi kan se tilbake på et flott år!

