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Fylket må tilby egen ungdom kompetanse i hvordan naturen fun-
gerer og hvordan naturressurser kan nyttes og forvaltes på en 
klimavennlig og bærekraftig måte, skriver innsenderen. Bildet er 
fra Søgne videregående skole.   Foto: torstein Øen

SKOLeNedLeGGeLSeR

Gledelig  
ku-vending!
18. november skal Vest-
Agder fylkeskommune be-
handle skolebruksplanen 
på nytt. Høringsrunden 
har vist stort engasjement 
rundt naturbrukstilbudet 
og Søgne Videregående 
skole. 

I Vest-Agder Bondelags ut-
tale var vi tydelige på fylkets 
ansvar for å tilby naturbruk 
til elever fra hele Vest-Agder. 
Dette løses ikke ved å legge 
ned skolen i Søgne og …kjøpe 
noen plasser i Aust-Agder, slik 
det framgikk av høringssaken. 

Men, fra å foreslå nedleg-
ging av tilbudet, skriver fyl-
kesrådmannen nå i sin inn-
stilling: Rådmannen anbefaler 
derfor at både faginnholdet og 
nedslagsfeltet til utdannings-
program naturbruk utvides. 
Dette kaller vi en gledelig ku-
vending!

Naturbruksutdanning har 
framtida for seg. Ikke minst 
sett i lys av de utfordringer 
vårt samfunn står overfor i 
forhold til klimaendringer, 
økt produksjon av trygg, sik-
ker og god mat, folkehelse og 
næringsutvikling - etter ol-
jen.  Fylket må tilby egen ung-
dom kompetanse i hvordan 
naturen fungerer og hvordan 
naturressurser kan nyttes og 
forvaltes på en klimavennlig 
og bærekraftig måte. 

For landbruksnæringa i 
Vest-Agder er det viktig at 
framtidas bønder, rådgivere 
og forvaltning har grunnleg-
gende naturbrukskompetan-
se. Politiske mål om økt mat-
produksjon skal og må også 
omfatte Vest-Agder. Mennes-
kene som skal utføre jobben, gi 
faglige råd og sørge for en god, 

offentlig forvaltning utdannes 
i dag og i årene framover.

Naturbruksutdanningen 
skiller seg fra øvrig videregå-
ende opplæring ved at elev-
ene får praktisk nærkontakt 
med husdyr, jord, planter og 
skog. Rådmannens ku-ven-
ding innebærer en klar aner-
kjennelse av naturbruksfa-
get. Men hvordan dette skal 
skje framstår som nokså vagt 
i saksframstillingen. 

Satsing vil kreve investerin-
ger, men kan suppleres gjen-
nom forpliktende samarbeid 
med bønder og andre natur-
bruksskoler. Gjennom avta-
ler vil næringsutøvere kunne 
tilby undervisningsfasiliteter 
i, til en hver tid, moderne fjøs.

Vi forventer nå en offensiv 
skoleeier som legger natur-
brukstilbudet lett tilgjenge-

lig for fylkets elever og sikrer 
gode praksisarenaer (fylket 
eier allerede Søgnetunet!), job-
ber aktivt med rekruttering og 
samarbeider med andre natur-
bruksskoler og kompetanse-
miljøer som Bioforsk og UiA.

Landbruk er ikke for ama-
tører! Derfor har Norges Bon-
delag nylig vedtatt å arbeide 
for et kompetansekrav: Alle 
utøvere i landbruksnæringa 
skal ha grunnleggende kom-
petanse innen produksjon og 
drift. Naturbruksskolene har 
en selvfølgelig rolle for å nå et 
slikt mål.,
Finn  AAsheim
norges Bondelag Agderkontoret

 D Naturbruksut-
danning har framtida 
for seg.

diKt

Mot  
ukjend land

●● Det drøymer ei tone i kvelden
når skumringa
sig over land,
på stille venger kjem mørkret
og gøymer fjord og strand
   
alt lyset og dagen gjev oss
vert borte 
tatt ut av vår hand -
alt vi eig
alt vi elskar i livet
ligg bak solglansens
ukjende land.

VeSt-SaHaRa

Afrikas  
siste koloni
I 1945 var nesten hele Afrika 
kolonisert. I dag er det èn 
koloni igjen som fremdeles 
kjemper for frihet.

●● Denne helgen vedtok et en-
stemmig landsmøte at Senter-
ungdommen skal gå i spissen for 
frigjøring av Vest-Sahara. I strid 
med prinsippene om folkestyre 
og maktfordeling, har Vest-Sa-
hara vært okkupert av Marok-
ko siden Spania, som var koloni-
makten, forlot Vest-Sahara uten å 
følge ordre fra FN og menneske-
rettighetsdomstolen i Haag. Ma-
rokko rullet inn, og saharawiene 
måtte flykte østover under tunge 
bombeangrep. De som overlev-
de, slo seg ned i flyktningleirer 
ved Algerie. Marokkanske styrker 
møtte motstand hos saharawie-
ne, som organiserte seg i frigjø-
ringsbevegelsen Polisario. Etter 
16 år med væpnet konflikt ble det 
inngått en våpenhvileavtale i 1991. 
I følge avtalen skulle folkeavstem-
ming om fremtiden til Vest-Saha-
ra holdes i 1992, overvåket av FN. 
Denne folkeavstemmingen har 
ikke blitt avholdt.

I dag er Vest-Sahara delt i to, 
med en 2200 kilometer lang mur 
som hindrer kontakt mellom 
flyktningleirer og befolkningen 
i Vest-Sahara. Muren er forster-
ket med et av verdens største mi-
nefelter, som hvert år lemlester 
og dreper mennesker og buskap. 
Vest-Sahara er rikt på naturres-

surser, og Marokkanske myndig-
heter tilbyr skattelette og subsi-
dier til bosettere i de okkuperte 
områdene. Heldigvis har visshe-
ten om de etiske problemene om 
å etablere seg i området økt, og 
flere selskaper har trukket seg ut 
som følge av press. Norges Regje-
ring fraråder norske selskaper å 
etablere seg i Vest-Sahara, men 
dessverre fortsetter både norske 
og utenlandske selskaper å opere-
re i områdene, og bidrar direkte 
til å opprettholde den marokkan-
ske okkupasjonen, samt utnyttel-
sen av Vest-Saharas ressurser. I 
neste uke starter det amerikan-
ske selskapet Kosmos sin leting 
etter olje i de okkuperte område-
ne. FN og nordiske myndigheter 
har uttrykt bekymring for dette, 
men til tross for den offisielle lin-
jen er flere nordiske selskaper in-
volvert i letingen. I det øyeblikket 
Marokko finner olje, kan Sahara-
wiene se langt etter retten til selv-
bestemmelse uttrykte Erik Hagen 
i Støttekomiteen for Vest-Sahara.

Vi i Senterungdommen ønsker 
å sette fokus på situasjonen i Vest-
Sahara, og ber om at Norske myn-
digheter legger press på Marokko 
og FN for å få gjennomført den et-
terlengtede folkeavstemmingen 
og for å sikre frigjøring av Vest-
Sahara. Vi ønsker også at norske 
selskaper snarest trekker seg ut 
av handelsavtaler med de okku-
perte områdene. 
RAndi  FRedRiksen 
Fylkesleder i Vest-Agder senterungdom

fjernes. Det betyr å fjerne skatt 
på traktorer, maskiner, lastebiler 
og liknende som er nødvendig 
for å skape arbeidsplasser. Det er 
underlig at ikke Mathiesen har 
merket seg at NHO-sjefen Sko-
gen Lund sier seg enig med KrF 
i at det beste hadde vært å fjerne 
skatt på det som er investert i næ-
ringsvirksomhet og beholde skat-
ten på privat formue. Fordi dette 
ikke er utredet, kan ikke KrF fore-
slå noe som en ikke fullt ut kjen-
ner konsekvensene av. 

«Scheel-utvalget» skal se på sel-
skapsskatten og avskrivningsre-
glene, men også vurdere syste-
met under ett. Slik vi ser det vil 
det være galt å bruke opp hele det 
økonomiske handlingsrommet 
nå i forkant før utvalgets faglige 
råd kommer om noen uker. 

KrF har også en rekke an-
dre tiltak for styrking av norsk 
næringsliv, som styrket Skatte-
FUNN-ordning, bedring av vilkår 
for varehandelen og styrking av 
både landbruk, sjøfart og fiskeri. 
KrF fremmer en næringsvennlig, 
grønn og sunn politikk, der vi pri-
oriterer de grepene vi vet funge-
rer.  Det er overraskende at NHO 
ikke ser verdien av det. Så er jeg, 
som regiondirektøren, opptatt av 
å legge til rette for nyskaping og 
investeringer. Men jeg mener det 
kan gjøres uten at de 5 % rikeste 
får 55 prosent av skattelettelsene.  
hAns FR. GRøvAn
stortingsrepresentant, KrF

KRiG

De som drar 
til utlandet
Nå må myndighetene gripe 
inn. Lokale folk reiser ut 
for å krige for en fremmed 
makt.

●● Når de en eller annen gang prø-
ver å komme hjem via Kjevik eller 
Hirtshals må de nektes adgang. 
De har tydeligvis en higen etter 
ørkenen nede i Israel. Kan de ikke 
like godt bli der nede? Man kan 
bare tenke seg hva slags planer de 
har når de kommer hjem...
Rune AndReAssen
tinnheia

idRettSHaLL

Sponse  
anlegg i 
nabofylket?
Den Kristiansandsbaserte 
avisen Fædrelandsvennen 
har tirsdag 4. november at-
skillig stoff om at byen er 
blitt anmodet om å bevilge 
to millioner kroner til en ny 
friidrettshall i Grimstad.

●● Friidrettsforbundets presi-
dent hadde tidligere sendt inn et 

innlegg til avisen hvor han roste 
det nye initiativet til Sørfjell fri-
idrettsklubb om å få bygget en 
ren friidrettshall i Grimstad, da 
de for trening måtte pendle helt 
til Sandnes eller Bærum (for å 
kunne trene i doserte svinger? 
Og ikke bare på flatt gulv).

Nå er det en idrettshall – Gim-
lehallen – som sto ferdig på tidlig 
1970 tall og hvor det i 1975 ble av-
viklet det norske innendørs mes-
terskapet med alle friidrettens 
øvelser – også lange løp. Hallen 
har vært flittig benyttet til de fles-
te idretter, til messer og semina-
rer av ymse slag. Gjennom 40 år 
har den vært flaggskipet på an-
legg sektoren.

Så kommer kravet om doser-
te svinger og full 400 m løpeba-
ne. Etter initiativ av Arvid Dan 
Kvanes som av yrke er revisor 
og har erfaring fra bystyret, fra 
formannsverv i K.I.F. og som var 
regnskapsmannen innen kultur-
sektorens administrasjon i Kris-
tiansand. Hans plan var at det 
kunne være mulig ved litt enkel 
utvidelse av hallen mot vest, så 
kunne Gimlehallen i tillegg til å 
dekke alt mulig også tilfredsstil-
le å være en fullt godkjent spesial-
hall for friidrett på internasjonalt 
plan. Det er ut fra disse konkrete 
facts at det på lags- og kretsplan 
pågår fullt arbeid i marken for en 
realisering.

Friidrettsforbundets ekspert på 
idrettsanlegg tar intet steds par-
ti, men i intervju på sportssiden 
ser det ut til at journalisten får 
fram at presidenten i idrettsfor-
bundet har overkjørt sin egen ek-
spert. Han mener at Hansen me-
ner at siden Grimstad etter hans 
mening er kommet lengst, så går 
forbundet uten å legge et øre i 
potten inn for at Grimstad må 
foretrekkes.

I en rundspørring av personer 
tilknyttet kulturstyret  kommer 
det forskjellige synspunkter frem. 
Det beste svaret er nok fra Harald 
Sødal i KRF som kontant sier: du 
spør meg for tidlig.

Det er nok også realiteten for 
en så stor sak som om Kristian-
sand på nytt skal gå inn for å øke 
gjelden ved å bygge nye anlegg i 
nabofylket må gå gjennom alle 
politiske instanser og frem til en-
delig behandling i byens øverste 
organ. 
helGe ReFsnes
Pensjonistpartiet Krs

svAnhild  londAl leRvik

 Mening

32

F
ædrelandsvennen

lørdag 15. november 2014


