Leder
Mesternes mester
Se for deg at det en gang i fremtiden ruller en
realityserie over tv-skjermen som er en kombinasjon av dagens «Mesternes mester» og «Farmen».
Skjermen er ikke en dyrekjøpt 65-tommer, men
kanskje håndflata fungerer som filmmodul? Hvis
mine spådommer slår til er essensen i et sånt realityprogram landbruket.
Deltagerne er bønder som har hatt suksess med
å produsere mat for å brødfø egen befolkning på
stedegne ressurser. De har hatt suksess gjennom
å promotere norskprodusert mat som et uovervinnelig sunt alternativ opp mot denne fremtidens
import av mat. Når programmet sendes er det
meste av det vi spiser produsert innenfor Norges
grenser og selvforsyningsgraden vår er over 90 %.
Dette er resultatet av norske bønder og landbrukets
organisasjoner sitt nitidige arbeid ovenfor politikere og hele det norske beslutningssystemet.
I fremtidens TV-program møter seerne heltene i de
siste tiårs samfunnsbygging: de som klarte å snu
de negative trendene med billigmat og importerte
landbruksprodukter. Heltene møtes på en gård
hvor en hypermoderne driftsbygning står i sentrum
på tunet. Det er et eget info-område og mottakssluse hvor alle politikere møter etter å ha fått tildelt
besøkstid. Det er blitt veldig populært å profilere
seg som landbruksvennlig og ha med presse for å
prøve å ta æren for den suksessen som bonden
og norsk landbruk har blitt.

Når dette fremtidens TV-program blir sendt får
den grønne næringen som landbruket har blitt, tildelt over 40 % av statsbudsjettsmidlene. Dette
for å ivareta beredskapstryggheten, men også
fordi landbruket da som nå er en av de største
bidragsyterne til å ivareta norske arbeidsplasser.
Norske ungdommer ønsker å ta over jobbene til
de flere titusen arbeidsinnvandrerne som tidligere
jobbet i landbruket. Det er lange køer på landbruksskolene som tilbyr agronomutdannelse.
De politiske systemene ligner de vi kjenner i dag,
men med noen vesentlige forskjeller. Det er flere
ministere i landbruksdepartementet og det er en
egen fjørfeminister som har bakgrunn fra Norsk
Fjørfelag. Statsministeren sitter i styret i Norges
Bondelag og 17. mai holder lederen i Norges
Bondelag den årlige TV-sendte talen om ståa i
norsk landbruk.
Så hold ut, kjære kollegaer - kanskje våre arvtakere
en dag blir TV-stjerner og ansett som «Mesternes
mester»?
God forsommer!
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Det er ingen utstemming i dette programmet for
alle deltakerne (les bøndene!) er så populære. I
TV-programmet får vi se hvordan deltakerne har
lange verdi-samtaler rundt bordet, og den eneste
konkurransen de har er at de kaster terning om
fordeling av arbeidsoppgavene. Det som er mest
populært er å bli tildelt å plukke egg og stelle kyllinger. Det har blitt sånn fokus på sunn og ernæringsriktig mat at det å bare stelle med fjørfe er en
ære i seg selv.
I de tusen norske hjem er det rekordhøye seertall
når norske bønder forteller om og viser frem sitt
daglige arbeid i praksis. Seerne får gjennom tvserien aktivt delta og bli med på matens reise til
det norske bord.
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