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Voss

Fastklemt etter
utforkjøring
En kvinne satt fastklemt
og måtte hjelpes ut av en
trailer som kjørte av veien ved Voss natt til i går.
Kvinnen slapp fra ulykken uten alvorlige skader.
– En trailer kjørte utfor
veien ved Hole bro, øst
for Voss sentrum. En
kvinne ble frigjort og
overtatt av helsevesenet,
sier operasjonsleder
Morten Kronen i politiet.
Den kvinnelige føreren var bevisst og slapp
fra ulykken med skader i
en skulder, opplyser Kronen. (NTB)

400

■■ Hittil i år er 400

kriminelle utlendinger
pågrepet i rusmiljøet i
Oslo. En tredjedel av dem
som er blitt sendt ut av
landet, er folk som er
uttransportert minst én
gang før. – Dette er snakk
om en liten gruppe av
organiserte kriminelle
personer som i hovedsak
kommer til Norge for å
bedrive narkotikakriminalitet, sier direktør Frode
Forfang i Utlendingsdirektoratet. (NTB)

DIESELTYVERIER

Lastebileierne
har fått nok
Lastebilnæringen har
gått lei av det de mener er
passive myndigheter og
har nå utviklet en egen
dieseltyverialarm. Tyveri av diesel er stort problem for tungtransportbransjen. Både politiet
og lastebileierne mener
at dieseltyveriene er organisert av kriminelle.
Hele 64 prosent av medlemmene i Norges Lastebileierforbund svarer
i en undersøkelse at de
har opplevd dieseltyveri. Bare 43 prosent mener
det er noen vits i å anmelde tyveriet til politiet.
(NTB)

Nestoren i utviklingen av de nye, norske ostene, Hans Voll, ser ikke lyst på det om utdanningen i økologisk landbruk blir borte. – Jeg har selv gått
der og det betydde mye for utviklingen av ysteriet, sier han. Foto: Kristian Jacobsen

Norges eneste skole i økologisk landbruk kan bli nedlagt. Tragisk, nå som
etterspørselen etter økologisk mat endelig løsner for alvor, mener bransjefolk.

Skolekutt truer spesialoster
Landbruksutdanning

Fakta

Yngve Ekern

Dette er skolen

– Sogn Jord- og hagebruksskule har lagt grunnlaget for
bølgen av små ysterier som
lager spesialoster landet
rundt, sier Hans Voll i Voll
Ysteri.
Hans Voll er nestor og veteran i
den nye norske osteproduksjonen. Voll Ysteri har fått flere priser
og er særlig kjent for Jærosten. Nå
er han bekymret for at den eneste
utklekkingsanstalten for unge ystere er i fare.
Prosessen med å bygge ut Sogn
Jord- og hagebruksskule har pågått siden 2005. Fylkeskommunen
har lenge arbeidet for å få til et
spleiselag med staten, uten å lykkes. Det siste er at fylkesrådmannen foreslår en frist til 14. mars
neste år for å finne mulige finansieringskilder.
Bakgrunnen er at Sogn og Fjor-

XX
Sogn Jord- og hagebruksskule

ligger i Aurland i SognXX
Er den eneste med helhetlig

utdanningstilbud i økologisk
gårdsdrift på Vg2- og Vg3-nivå.
Skolen utdanner rundt 15 agronomer i året.
XX
Har et bredt kurstilbud i stedsbasert næringsutvikling. Har
også en rekke prosjekter innen
småskala melkeforedling, geitehold og frukt- og grønnsaksproduksjon.

dane fylkeskommune ikke ser seg
i stand til å betale for nødvendige utbygging pålydende rundt 50
millioner kroner.
Økt økologisk

Stortinget har nylig vedtatt av det

er et mål at 15 prosent av matproduksjonen vår skal være økologisk innen 2020.
– Nå kjemper vi for å få saken
bedre belyst. Vårt håp er at gode
krefter samler seg til støtte for skolen, sier Bjørg Fritsvold, skolens
rektor.
Håpet om støtte har hun nå fått
innfridd. I et felles brev til Sogn
og Fjordane fylkeskommune ber
Oikos – Økologisk Norge, Småbrukarlaget, Bondelaget og Utviklingsfondet – om å sikre videre
drift.
Det løsner nå

– Det ville være tragisk om skolen
ble nedlagt nå som øko-etterspørselen endelig løsner for alvor. Folk
vil gjerne ha kortreiste økologiske
varer, sier Regine Andersen i Oikos
– Økologisk Norge. Hun understreker at bak mange av de økologiske initiativene i Norge står det
en ildsjel med bakgrunn fra Sogn
Jord- og hagebruksskule.
– Vår nye politiske ledelse vil at

forbrukerne skal få større valgfrihet i butikken. Da må den sørge
for at vi kan utdanne bønder her
i landet som vil produsere økologisk mat, sier Andersen.
Ikke glad for dette

– Stadig flere forstår hvor viktig økologisk produksjon er for
miljøet, ressursgrunnlaget, artsmangfoldet og dyrevelferden, i
tillegg til betydningen for egen
helse, sier Merete Furuberg i Småbrukarlaget.
Fylkesrådmann Tore Eriksen
er ikke glad for situasjonen både
skolen og fylkeskommunen er
havnet i.
– Det er pr. dato ikke gjort noe
vedtak om avvikling av Sogn Jordog hagebruksskule. Skolen er godkjent som statlig landslinje og har
elever fra hele landet. Sogn og
Fjordane har bare to-tre elever ved
skolen. For oss det en utfordring
at staten underfinansierer driften og at fylkeskommunen derfor
må subsidiere denne, sier Eriksen.
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