Leder
Juleønsker
Som bonde i fra Norge er min lille verden preget av
min barndom, min omgangskrets, mine foreldre,
mine første skritt i fjøset, mitt møte med bondeyrket,
etter hvert mitt engasjement, min hverdag og alle
input fra verden rundt meg. Jeg er en bonde som
er opplært til, fra første stund, at det vi gjør i norsk
landbruk er den beste måten å produsere god og
trygg mat på. Dette er mitt grunnfjell og etter hvert
som en møter mennesker som mener noe om
norsk matpolitikk er mitt fjell vanskelig å flytte; det
kreves i alle fall gode og begrunnede argumenter.
Jeg har et motto i livet «kun fremtiden kan endres».
Dette innebærer selvfølgelig at all endring skal
skje på historiske fakta og kunnskap - og man må
ikke glemme grunntanken.

taler jeg nesten med glede når den hjelper oss å
balansere markedet. Imidlertid må det være lov å
ha juleønsker av små eller store dimensjoner, og
jeg ønsker meg flere verktøy i kassa til Totalmarked
kjøtt og egg. De har en ufattelig viktig jobb med å
balansere markedet. Det er avgjørende for norsk
landbruk, og Norge, at vi har denne markedsreguleringen. Avisa Nationen fikk en grønn skiftenøkkel
i gave til sitt 100 års jubileum. Dette er ikke «verktøy
godt nok» for oss i fjørfenæringen. Vi må ha mer
politiske grep på egg som et tilskudd til dagens
verktøykasse. Vi krever ikke noe flott innpakningspapir rundt «verktøyet» vi ønsker oss, men å
motta et verktøy under treet hadde styrket oppunder min tro på nissen.

Norge har vært dyktige til å forvalte våre naturressurser. Dette har skjedd gjennom nasjonalt eierskap
og vi har vernet vår natur gjennom aktiv bruk og
forvaltning. Norge har vært dyktige til å forvalte
norsk matproduksjon, hegnet om den og hatt forankring i det norske folk. Et juleønske fra meg er
at vår generasjon, men også de kommende generasjoner, innser dette. Det blir mer og mer utfordrende etter hvert som verden blir stadig mer globalisert, men jeg mener at nå er det ennå viktigere
å opprettholde selvforsyningsgraden og matvaresikkerheten. Jeg er helt sikker på at vi med våre
naturressurser klarer å brødfø egen befolkning
med god og sunn mat, bare vi forvalter den på rett
måte i fremtiden.

Et annet juleønske er at alle vi som livnærer oss
som bønder påser å gi våre etterkommere like
god og trygg ballast som vi selv fikk i vår oppvekst. Bruk tid på å forklare oppvoksende slekt
sammenhengen mellom teori og praksis. Lær
dem at det å ha mat på bordet ikke er en selvfølge,
lær dem at naturen må forvaltes på en bærekraftig
måte, lær dem at bondeyrket er en av de flotteste
og viktigste yrker en kan ha. Lær dem hvor stolt
du er over å ha dyrket jorda og hvor kry du er over
å ha stelt godt med dyrene dine. Lær dem at lufta
og vannet må forbli like ren som den var fra tidenes
morgen. Lær dem og sett pris på det vi har.

Et annet juleønske er at det norske folk, i sin travle
julehandel, studerer kjølediskene og ser all den
flotte maten fra norske fjørfe. Fjørfeprodukter er
selvskrevet på et flott oppdekket og julepyntet
bord. Jeg har vært på julehandel og det er med
stolthet som styreleder for Fjørfelaget jeg ser alle
de flotte produktene. Ikke bare skal dette på bordet
i jula, men gjennom hele året. Hva slår vel en godt
tilberedt and, kylling eller kalkun, eller en matrett
eller dessert med massevis av egg? Kanskje nissen
vil ha litt fjørfe-alternativ til julegrøten og?

Jeg ønsker å takke alle jeg har samarbeidet med,
og møtt i min tjeneste, for et flott samarbeid i året
som har gått.
Ønsker alle i fjørfenæringen en fredelig og god jul!
			

Kolbjørn Frøseth
Styreleder
Norsk Fjørfelag

Nå i førjulstida har jeg som styreleder fått mange
bekymringer fra norske eggbønder om at prognosene for egg er urovekkende. Jeg er ingen ihuga
tilhenger av avgifter, men omsetningsavgiften beFjørfe 10 -18
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