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Trygve Refsdal og Bjørn 
Vassnes har en disputt (15. 
mai og 18. mai) gående i 
avisa om karbonkretsløpet 
og hvilke konsekvenser vi i 
dag ser av menneskets 
gjøren og laden her på 
kloden. Mens Vassnes 
mener at vi i dag erfarer at 
jordsmonnet er en netto 
storeksportør av CO2 til 
atmosfæren, så hevdes det 
fra Refsdal at prosessene i 
naturen akkurat nå 
resulterer i (fortsatt) 
betydelig netto lagring av 
karbon ned i jordsmonnet. 
Renhårig uenighet spør du 
meg!

Når jeg tar for meg de 
nyeste kvantitative 
beskrivelser av karbon-
kretsløpet, for eksempel 
fra IPPC, så støtter disse 
klart Refsdals syn. Selv om 
hans tall heller mot å gi 
landjorden en litt for 
betydelig rolle i forhold til 
hva havet representerer. 

Det er lett å føye til at 
bildet både er komplekst 
og ikke uten usikkerheter 
her og der. Min konklusjon 
er at lagringen av det 
karbonoverskuddet som 
mennesket for øyeblikket 
tilfører jordsystemet, er 
svært nær like stort for hav 
og land. Mens atmosfæren 
vår må akkumulere litt i 
overkant av det dobbelte 
av hva hav og land til 
sammen klarer å absorbere 
(55 prosent). De totale 
utslippene av menneske-
skapt CO2 regnes nå å være 
svært nær åtte tusen 
milliarder tonn karbon per 
år (8 Gtonn per år).

Når Vassnes hevder at det 
foregår en betydelig netto 
overføring av karbon fra 

jordsmonnet 
til atmosfæ-
ren, så angir 
derimot 
IPPC at 
dette tapet 
av karbon 
fra land 
(hva de 
kaller «net 

land use change») for 
øyeblikket er omtrent 1 
Gtonn karbon årlig. Men 
altså: til tross for dette 
lagres fortsatt opp mot 2 
Gtonn karbon ned i 
jordsmonnet, gjennom 
plantemateriale som 
unngår å bli oksidert av 
luftens oksygen. 

Men ingen tvil til stede: 
Tap av karbon gjennom 
uvettig bruk av jorda må 
ha stor prioritet og er nok 
et av de rimeligere (kost-
nads-)tiltak for å redusere 
CO2-tilførsel til atmosfæ-
ren. Men politisk sett ofte 
mer kronglete.
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Jordbruket la nyleg fram eit 
krav til den norske staten 
der ein kravde ei auka 
økonomisk ramme på 1,4 
milliardar. Dette er eit tillegg 
til dei om lag 15 milliardane 
jordbruket alt får frå før.

Ein kan spørja seg kvifor 
bøndene, som er private 
næringsdrivande, skal få 
pengar frå staten? Og 
bøndene har knapt avkast-
ning på drifta si, og så skal 
det norske folk vera med å 
finansiera dette over skatte-
setelen? Mange tykkjer at 
dette er gale. 

Men overføringane frå 
staten utgjer snaue 0,01 
prosent av statsbudsjettet. 
Dette er til dømes langt 
mindre enn utgiftene som 
går til petroleumsverksemd. 
Petroleumsutgiftene godtek 
dei fleste, fordi oljenæringa 
har gjeve oss ei enorm 
avkasting i retur. Og ikkje 
minst har den gjeve oss eit 
pensjonsfond for framtida. 
Men berre viss me forvaltar 
det klokt og ikkje overbe-
skattar det gjennom å ta ut 
for mykje – eit klokt prinsipp 
henta frå jordbruket.

Eg meiner me bør tenkje på 
jordbruket på nett same vis 
som oljefondet – eit slags 
evig kornlager som sikrar 
oss tilgang til mat i ei uviss 
framtid, fylt av klimaendrin-
gar og fare for matmangel. 

Dette føreset at me 
forvaltar næringa klokt og 
langsiktig. Bonden er 
nemleg ikkje ein «vanleg» 
privat næringsdrivande. 
Sidan hovudavtalen av 1950 
har det vore fastset av 
Stortinget at jordbruket skal 
ha ein anna funksjon og rolle 
enn andre næringar. Hovud-

avtalen er nemleg ei sam-
funnskontrakt, ein sam-
funnsinnretning med røter 
tilbake til 1600-talsfilosofar 
som Thomas Hobbes og 
John Locke. Hjå desse betyr 
ei samfunnskontrakt at men-
neska inngår ei kontrakt seg 
i mellom, der dei gir frå seg 
visse individuelle rettar for å 
skapa kollektive gode. 

Som bønder har me 
ansvar for å forvalta jorda og 
dyra og naturen. Me vernar 
gjennom bruk, og held i 
hevd jordresursane for 
dagens innbyggjarar, og for 
dei som kjem etter oss. Dette 
er ikkje til å kimsa av. Det 
tek tusen år å arbeida opp 
fem centimeter god matjord, 
og på god jord kan ei fyr-
stikkeske såkorn gi nok 
matkveite til eit brød, igjen 
og igjen og igjen. Det er dette 
som er fondet til jordbruket, 
matjorda og naturen. Og det 
er dette som er essensen i 
landbrukspolitikken.

Me bønder har gitt frå oss 
full rett til fri disponering av 
eigedomen vår. I staden 
forvaltar me jorda vår 
underlagt jordlova, konse-
sjonslover og odelsrett. I 

marknaden er bøndene 
underlagt marknadsregule-
ring, der ein har både rettar 
og plikter, som mottaks- og 
forsyningsplikt, slik at ein 
tryggjer rammer for stabil 
produksjon. 

Når jordbruket no krev 1,4 
milliardar i auka middel, så 
er ikkje dette ei subsidiering 
av ei bakvendt næring, men 
ei investering i det framti-
dige matfondet vårt. Å sjå på 

jordbruket som ei næring på 
lik linje med alle andre 
næringar er å gjera ein 
tankefeil. Kommande 
generasjonar er avhengige 
av både ei frodig matjord og 

av at det finst 
bønder som 
er viljuge til 
å pløye den.

Jordbruks-
forhandlin-
gane kan 
vera særs 
avgjerande 

for framtida for matfondet 
vårt, ettersom stortingets 
næringskomité no har slått 
fast at inntektsgapet mellom 
jordbruket og andre grupper 
skal tettast.

I den samanheng skal 
3000 bønder marsjere mot 
Stortinget i dag, tysdag, kl. 
13.00.
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Å sjå på jordbruket 
som ei næring på lik 
linje med alle andre 
næringar er å gjera 
ein tankefeil. 
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Klassekampens Peter M. 
Johansen kritiserer NRKs 
dekning av Ukraina for å 
være for mild overfor nazis-
tiske og nasjonalistiske 
grupper. Han skriver blant 
annet at vi ikke problematise-
rer Azov-bataljonens symbol-
bruk i våre sendinger, og 
trekker fram Urix. Dette 
stemmer ikke. I NRK Urix 3. 
februar 2016 besøkte vi 
Azov-bataljonen utenfor 
Mariupol, der vi flere ganger 
trakk fram bruken av symbo-
ler som kan knyttes til 
fasistiske bevegelser, og at 
organisasjonen har fått 
kritikk for en del uttalelser 
som enkeltpersoner og ledere 

har kommet med. Samtidig er 
det viktig å nyansere bildet 
og fortelle at de aller fleste 
som har sluttet seg til både 
Azov og Aidar-bataljonen, ver-
ken er fasister eller nazister, 
men ukrainske patrioter som 
vil forsvare landet mot det de 
ser på som russiskstøttet 
aggresjon. 

Vi har også i utallige 
innslag påpekt den faren som 
disse små, men svært aktive 
gruppene utgjør for utviklin-
gen av Ukraina i retning av 
demokrati, blant annet når 
det gjelder homofiles rettig-
heter (Dagsrevyen 13. mai, 
Urix på lørdag 14. mai og nrk.
no og så videre).

Men det er helt riktig at 
Ukraina har en problematisk 
og til dels uavklart historie, 
ikke minst når det gjelder det 
som skjedde under andre 
verdenskrig. Diskusjonen om 

Stephan Bandera er et godt 
eksempel på det. Det mange 
ikke vet, er likevel at Bandera 
under store deler av andre 
verdenskrig satt i tysk 
fangenskap. NRK har også i 
mange innslag problemati-
sert det som skjedde i grense-
landet mellom Sovjetunionen 
og Øst-Europa i denne 
perioden, blant annet i 
artikler på nrk.no 9. juni 2012 
og 10. oktober 2016.

Det er bra at utviklingen i 
Ukraina diskuteres, men vi 
vil oppfordre flere norske 
journalister til å dra til landet 
for å snakke med folk. Og det 
gjelder også de prorussiske 
separatistene i Donbass, som 
NRK har snakket med flere 
ganger gjennom denne 
konflikten, blant annet i 
januar 2015 og sist nå i 
november 2016. Konflikten 
rammer først og fremst 

uskyldige sivile, og det har 
vært viktig for NRK å få fram.

Peter M. Johansens 
kommentar tar utgangspunkt 
i et intervju Urix gjorde med 
den ukrainske nasjonalfor-
samlingens president, og 
mener vi «klorbleker» hans 
ytterliggående bakgrunn. 
Andryi Parubiy ble presentert 
grundigere enn vi vanligvis 
gjør på TV, og hans bakgrunn 
fra nasjonalistiske partier ble 
understreket. Vi har altså 
ikke klorbleket bakgrunnen 
hans. Det er heller ikke riktig 
at han fikk siste ord i sendin-
gen 11. mai i år. Det fikk 
korrespondent Morten 
Jentoft, som beskrev den 
bredere ukrainske holdnin-
gen til konflikten.
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