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 bjArNE bEKKENhEIEN AAsE

Aps rekordmåling
Er dei blåblå og deira 
støttespelarar to-

talt mållause, dei skulle få 
Norge på nytt spor, har dei 
spora av? 
 Jens Heggestad

Pensjon
Om man har drevet 
med husdyr i en ge-

nerasjon, og har hatt lite av 
ferier og helgefri som an-
dre folk, kan jeg tenke meg 
at det må være fint og gå av 
som 62 åring og dermed ta 
igjen noe av tapte opplevel-
ser.
 Torgeir Berge

Populært bygg
God nyhet. Og bygg 
kan jo dyrkes fra sjø 

til fjell. 
 Torgeir Berge

Reaksjonene på Sche-
el-utvalget oppsum-

mert: full støtte til alle for-
slag som ikke berører egne 
interesser og egen lommebok

hANs-ChrIsTIAN VAdsETh @VAdsETh

Hhihi! Hørte Bård 
André Hoksrud for-

klare det nye bompengebrik-
kepaabudet for lastebiler 
over 3,5 tonn med blid røst. 
Maktens sure svie.

bjArNE KjEldsEN @bjArNEKj

Eller er opprettholdel-
sen av bompenger opi-

um til oss som ser de blåblå 
rasere den ene fellesverdien 
etter den andre?

jørgEN A. sChybErg @MrjOrgEN

Det meldes i nyhetene 
at snart trenger vi ikke 

gå til lege for å få antibiotika. 
Ta to kyllingfilet, ring meg 
om du ikke er bedre i morgen.

ThOMAs sTEEN @ThAOsTEEN

Kylling må friskmeldes
K

yllingen kan stå 
overfor en omfatten-
de tillitskrise blant 
forbrukerne dersom 
det ikke iverksettes 

betydelige tiltak for å bedre for-
holdene i norske fjørfebesetnin-
ger.

De siste ukene har det vært stort 
fokus på antibiotikaresistens. I 
den offentlige debatten er det 
problemstillinger knyttet til mat, 
særlig kylling, som har fått størst 
oppmerksomhet. Alle som kjen-
ner problemstillingene godt vet at 
det er utenlandsreiser, sykehus-
innleggelser og antibiotikakure-
ne fra fastlegen som bør bekymre 
oss mest, men det hjelper lite når 
det også kan stilles så mange kri-
tiske spørsmål ved maten. 

Resultatene som formidles virker 

alarmerende, og skaper naturlig 
nok bekymring hos forbrukerne. 
Så langt har ikke kundene vendt 
ryggen til den norske kyllingen, 
men vi frykter det kan skje der-
som det ikke tas tydelige grep.

NorgesGruppen ønsker å selge mer 
norsk kylling, ikke mindre. Dette 
mener vi er både ernæringsmes-
sig og miljømessig gunstig, og 
vi tror det er et potensial for økt 
salg av hvitt kjøtt. Men for å ta ut 
potensialet, må vi kunne tilby en 
vare som forbrukerne har 100 
prosent tillit til. 

Mattilsynet har heldigvis slått fast 
at det er helt trygt å spise kylling, 
forutsatt at du vasker hendene 
godt og har god kjøkkenhygiene. 
Disse levereglene er det alltid lurt 
å følge når man lager mat. I denne 
sammenhengen er jeg imidlertid 
redd eksemplene som har blitt 
vist i media har vært mer egnet til 
å forsterke forbrukernes bekym-
ringer enn å skape tillit. Dette 
forsterkes ytterligere når leger og 
andre med antatt god fagkunn-

skap står fram i media og forteller 
om sin bekymring for å spise kyl-
ling. Vi står igjen med det enkle 
faktum at forbrukernes tillit er 
svekket.

Forbrukernes bekymring er hele 
matbransjens problem, og utvik-
lingen av resistente bakterier er 
et alvorlig samfunnsproblem som 
må løses med tiltak på bred front. 
Vi etterlyser derfor snarlige, kon-
krete tiltak for å få kontroll med 
spredningen av antibiotikaresis-
tente bakterier i produksjonen av 
mat. I denne sammenheng er det 
på sin plass å rose de tiltak som er 
iverksatt for å holde norske gri-
sehus fri for LA-MRSA, og det 
arbeidet som er startet på ESBL i 
kylling.

NorgesGruppen ønsker å bidra 
gjennom et tett samarbeid med 
Nortura/Prior, vår hovedleve-
randør av kylling, og her er noen 
forslag til tiltak fra vår side:

• Vi mener det i løpet av kort tid 
bør lages en plan for utfasing av 

koksidiostatika (Narasin/Mo-
nensin) i fôr til norsk fjørfe. Man 
bør samtidig tidfeste et mål om 
total utfasing.

• Man må intensivere tiltakene 
for å bekjempe ESBL hos norsk 
kylling og inkludere kinolonre-
sistens i arbeidet.

• Man må fortsette med dagens 
radikale bekjempningstiltak mot 
LA-MRSA hos norsk gris.

• Myndighetene, i samarbeid med 
verdikjeden for mat, må etablere 
et helhetlig, koordinert fors-
kningsprogram for antibiotikare-
sistens i matkjeden. 

• Myndigheter og fagmiljøer må 
samarbeide om en balansert, ty-
delig og folkelig kommunikasjon 
rundt risiko og råd om kjøkken-
hygiene

Inge Erlend Næsset
Veterinær og kvalitetsdirektør i 
Norgesgruppen

SAlg
«NorgesGruppen ønsker 
å selge mer norsk kylling, 
ikke mindre.»

Kylling: NorgesGruppen etterlyser snarlige, konkrete tiltak for å få kontroll med spredningen av antibiotikaresistente bakterier i produksjonen av 
mat.  fOTO: sIrI juEll rAsMussEN


