
Norge mot 2022 

Hvordan sikre et av de viktigste primærbehovene. 

Hvor er plan B? 

Regjeringen deler ut krisepakker til befolkningen, noe som selvsagt er helt nødvendig for å redde 

arbeidsplasser og holde hjulene i gang på kort sikt.  

Problemet med krisepakkene er forutsetningen for å lykkes. Redningspakkene som blir gitt nå er gjort 

i den tro på at vi til neste år er i gang igjen på samme måte som før. Skal dette lykkes er vi avhengig 

av at oljeprisene er høye, turistene kommer tilbake og at det kan importeres billig mat som tidligere. 

Vi er i dag avhengig av å importere mer enn 60 % av det vi trenger av basisvarer.  

Dersom en ser på valutakursene, er det all grunn til bekymring. Den norske kronen er i fritt fall, noe 

som betyr at billig mat blir noe som tilhører fortiden. 

Coronakrisen vi er inne i, tilsier ikke at utenlandske turister kommer tilbake med det første, selv om 

valutakursene i dag vil gjøre Norge til et billig land å feriere i.  

Vår tidligere livsstil forutsetter også at vi selv og våre naboland er demokratier. Når denne første 

perioden, der de fleste av oss er svært bekymret for morgendagen, er over, så er demokratiene også 

i fare.  

I en verden der det allerede er mangel på viktige ressurser som mat og medisin, er det grunn til å 

anta at en vil se økt proteksjonisme og ulike former for autoritære styresett. 

Håndspriten som ble holdt tilbake i Polen er trolig bare en forsmak på det som kan komme. 

Tidlig fredag morgen kunne en se at myndighetene våre tilsynelatende har en nødplan for 

matvareforsyningen 

«Hemmelege matvarelager skal sikre Noreg» 

https://www.nrk.no/vestland/hemmelege-matvarelager-skal-sikre-noreg-1.149684 

Når undertegnede leste denne artikkelen, ble jeg langt fra beroliget. I Norge er det nå noen ytterst få aktører 

som kontrollerer det viktigste behovet til alle innbyggerne i Norge, maten vår. De samme aktørene kontrollerer 

også kriselagrene våre. 

I et demokrati med markedsøkonomi er det i teorien fri konkurranse som regulerer tilbud og etterspørsel. Når 

det gjelder mat, er situasjonen i Norge mer lik slik som det var i det gamle Sovjetunionen. For de med litt 

kjennskap til historie, var det hungersnød og varemangel som var resultatet av denne historiske epoken. 

I dag har vi en mulighet til å øke selvforsyningen vår. Dette forutsetter arealplaner som tar vare på 

jordbruksjorda, både innmark og utmark. Da må en ikke bygge veier og kjøpesentre på matjorda, slik som på 

Liland.  Statens Vegvesen må miste sitt monopol på å ødelegge matjorda, samt dekke til resten med sine 

steinmasser fra tunell-sprengning. Ser en nærmere på  hørings-utkastene til de største veg-prosjektene, er det 

nettopp det som holder på å skje. Når nå kommunen skal behandle søknader i ekspress-fart, er faren stor for at 

vi fortsetter som før.  

Jeg vil konkretisere synspunktene og visjonene mine ved å ta utgangspunkt i mitt egent nær-område. 

 

https://www.nrk.no/vestland/hemmelege-matvarelager-skal-sikre-noreg-1.149684


 

Bildet viser Bratland 1931 Bratland er i Fana bydel. Bergen kommune. (I 1931 var Fana en egen 

kommune).Kulturlandskapet er annerledes enn i dag, da det er bedrevet slått i utmarken. Fortsatt er 

dette arealet intakt. På Unneland ser en arealet der det var planlagt godsterminal. Her er fortsatt 

innmarken uberørt.  

I 2022 er visjonen at landskapet igjen skal begynne å se ut som i 1931. Utmarksbeitene er allerede 

inn-gjerdet. Med en økning i antall kolonihager, vil innmarken være dominert av åkrer, der et stort 

antall mennesker vil være del-eiere.  

På Bratland var det 11 bruk som leverte melk i 1977. I dag er det ingen, men fortsatt er det sau og 

kjøtt-produksjon. Brukene på Bratland kan spores tilbake til 1000 – tallet og her finner en de første 

bosetninger i Fana. 

Den største trusselen for arealene i denne bydelen er planer om godsterminal og deler av Søyle-

vannet som ligger inne som «Samfunnsnyttig massedeponi» i kommunen sine arealplaner. Dersom så 

skjer, mister beitedyrene tilgang til vannet på varme sommerdager.  

På kort sikt er det mulig å få til mye i forhold til matforsyning. 

En bør snarest tilrettelegge for koloni-hager.  

Ved å pløye opp tilgjengelig areal, kan de som er friske komme å plante grønnsaker og dyrke jorda.  

 Familier og naboer kan selv bestemme over sine åkrer og sine avlinger. Etter hvert kan en betydelig 

del av matbehovet bli dekket inn, uten at de største leverandørene får monopol.  



Undertegnede ser for seg en fremtid der husdyr, åkere, frukttrær og bær-busker igjen dominerer bybildet. På 

Fløyen passerer en melkekyr, sau og geiter på søndagsturen, og ikke fantasibygg med viking-bosetninger og 

ditto salg av krims-krams. 

I borettslag våkner en opp av at hanen galer, og matrestene fra gårsdagens middag blir gitt til «villagrisen». 

Undertegnede fantaserer ikke, men skildrer dagliglivet i Bergen under 2. Verdenskrig. 

Det bør være kort avstand til meierier, slakterier og produsenter av mat. Det er de små aktørene som eier og 

drifter disse viktige småbedriftene.  

Stat og kommune hjelper til med å sikre at viktige forskrifter blir overholdt i forhold til hygiene og alle andre 

nødvendige krav.  Denne gangen er det staten som stiller opp med lønnede veterinærer og andre tjenester. I 

dag er det disse forskriftene som gjør at et lite meieri eller slakteri ikke klarer å starte opp med egen 

virksomhet. Akkurat her bør det brukes litt penger i neste krisepakke. 

Jeg kommer i dette innlegget ikke inn på noe nytt eller revolusjonerende. Deler av løsningene på mange av 

morgendagens utfordringer ligger i fortiden.  

Som eier av et lite småbruk med hest, sau og høns, vil undertegnede sette i gang med pløying av åkrer.  

Størrelsen på arealet avhenger av hvem som ønsker å være med.   

Som småbonde har jeg ikke kapital til å lønne arbeidere til å dyrke jorda for salg av underbetalte grønnsaker til 

de store aktørene, uten å sitte igjen med fortjeneste selv. 

Men jeg har areal til å dyrke. Noe av dette arealet blir gjort tilgjengelig til venner og interesserte i nabolaget. 

Avlingene vil finne vegen direkte fra bruket mitt til konsument. Tilbake til naturalhusholdning, med andre ord 

Planlagt oppstart er i løpet av de neste ukene.  

Alle med tilgang på en hageflekk kan bidra med å sikre seg et ekstra mat-forråd. Denne muligheten har du nå 

og ikke om to måneder.  

Det er den norske dugnadsånden som til syvende og sist kommer til å bli redningen for at vi kommer 

oss igjennom denne krisen.  

Norge har fortsatt penger igjen. Det er på tide at primærbehovene prioriteres. Tilgangen på mat er et 

av de viktigste behovene våre i nær fremtid.  

Til alle med tid til overs. Ikke sitt passiv å vent på at Staten og Kommunen skal komme til unnsetning. 

Bidra selv! 

I Frankrike og England har pressen et økt fokus for matproduksjonen i landene sine: 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8200103/Fears-food-shortages-unless-extra-40-000-

people-volunteer-pick-crops.html?ito=facebook_share_article-top&fbclid=IwAR0qQ-

jxMiSadFMXb42EH3j_6qUPXFPm8O28z9a2k834MiwQh3nJenIfN_Q 

Det er med undring undertegnede observerer at vi ikke har fokus på det viktigste primærbehovet vårt i Norge. 

Vi har også tidenes største arbeidsledighet. 

Bruket jeg disponerer kan spores tilbake til 1492.  Det er alle de mennesker som har bodd her før meg som har 

bidratt til at jorda fortsatt kan dyrkes.  

På Vestlandet har det vært tradisjon for at brukene videreføres av neste generasjon i bedre stand enn da en 

overtok. Dette får være mitt mål for fremtiden. 

Steffen Micic Bratland 

https://twitter.com/SteffenBratland 
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