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Miljø Kosthold og bærekraft

Organisasjonens synspunkter på kosthold bidrar til dårligere folkehelse og miljø.

Framtiden i våre hender gjør 
verden mindre bærekraftig
Framtiden� i våre hender har den 
siste tiden gått hardt til angrep på 
matundervisninga i skolen. En ko-
kebok utgitt av Opplysningskonto-
ret for egg og kjøtt får denne orga-
nisasjonen til å se rødt. At norske 
barn skal læres opp til å spise kjøtt 
og egg til daglig er for dem frykte-
lig feil. 

At framtiden i våre hender jobber 
så hardt mot dette gjør meg rett og 
slett redd. For framtiden.

Hva er egen�tlig Framtiden i våre 
hender? Deres verdigrunnlag in-
dikerer at de jobber for miljøet og 
mot storkapitalismen: «Vi me-
ner at hensynet til natur og klima 
er viktigere enn vekst i forbruk og 
økonomi. Vi arbeider for at myn-
digheter og næringsliv legger til 
rette for at folk gjør grønne og etis-
ke valg». Dette høres jo veldig fint 
ut, men når man ser litt nærmere 
på saken er det naturlig å spørre 
hvorfor «grønne og etiske valg» er 
satt sammen? Er det virkelig etisk 
å velge grønt? Og er det nødven-
digvis uetisk å velge rødt? Og med 
hvilket kunnskapsgrunnlag kan de 
påstå at jordbruk er mer etisk enn 
husdyrhold? 

Med sin vegetariske leder Arild 

Hermstad i spissen, har organi-
sasjonen gått kraftig til angrep på 
menneskets viktigste kilde til næ-
ring gjennom hele sin eksistens – 
dyr. Dyr er i deres øyne en enorm 
miljøsynder som forurenser ver-
den med fis. Verdens klima har ikke 
godt av for mye fis og vi bør ifølge 
Framtiden i våre hender heller sat-
se alt på jordbruk og ett kjøttfritt 
samfunn. Dette synet medfører 
i praksis at Framtiden i våre hen-
der bidrar til en mindre bærekraf-
tig verden, samt at de blir en trussel 
mot folkehelsa, for dette er en grav-
alvorlig feiltakelse uten rot i virke-
ligheten. Dyr som går, flyr og svøm-
mer har til alle tider vært mennes-
kets foretrukne mat. Vi er uten tvil 
laget for å spise mye av det, og vi 
trenger det for å holde oss psykisk 
og fysisk friske. Men dyrene må 
selvfølgelig også ha sitt naturlige 
kosthold, ikke bare for å holde seg 
selv friske, men for å holde plane-
ten frisk. 

Flere Har i nyere tid pekt på årsaks-
sammenhengen mellom den vold-
somme ørkenspredningen i verden 
og fraværet av dyr. Når de store dy-
reflokkene i verden har blitt min-
dre og mindre over de siste tuse-

ner av år, har også ørkensprednin-
gen skutt fart. Dyr som beiter sprer 
næringsrik møkk som sikrer arte-
nes livsgrunnlag. De mest vellykke-
de reverseringer av ørkenområder 
i verden innebærer enorme flokker 
med beitende dyr. Dyr er en natur-
lig og ekstremt viktig del av vårt 
globale økosystem, men det er alt-
for få av dem igjen i naturen. Skal 
vi gjenskape balanse på jorda, stop-
pe ørkenspredning og redusere kli-
magassene må vi gjenskape de sto-
re dyreflokkene, kvitte oss med be-
tongfjøsene og la dyra beite i det fri. 
Norge bør legge ned kornproduk-
sjon og i stedet dyrke gress til dyr. 
Vi må utnytte marka og la den bug-
ne over av rein, geit, sau og fe. Med 
en solid satsing på dyr i utmark vil 
Norge kunne bli selvforsynte, bidra 
til bærekraftig landbruk og samti-
dig bidra med sunn og ekte mat til 
resten av verden. 

Om Framtiden i våre hender vir-
kelig var opptatt av å skape en bæ-
rekraftig verden kan vi gi dem et 
godt tips:

For ca. 10 000 år siden gikk men-
nesker gradvis fra å leve som jegere 
og sankere til å dyrke jorda. Etter 
hvert ble brød og kornprodukter en 

stor del av kostholdet og korndyr-
kingen spredde seg over hele ver-
den. Menneskehetens største feil-
steg var dermed ett faktum. Korn-
dyrking er det absolutt verste som 
har skjedd med miljøet vårt. Korn 
(monokulturer) utarmer jorden det 
vokser i og ødelegger grunnsteinen 
i økosystemet, som er den livful-
le, men skjøre overjorden. Vi er nå 
blitt fullstendig avhengige av kuns-
tig gjødsel for å holde liv i alle men-
neskene som baserer sitt kosthold 
på brød. Vi ødelegger jordkloden 
for alle fremtidige generasjoner ved 
å satse på et kosthold som er basert 
på mat som overhodet ikke er bæ-
rekraftig. Når korn samtidig er me-
get uegnet som mat både for men-
nesker og dyr, samt at det frem-
står som en medvirkende faktor i 
så godt som alle folkesykdommer, 
er det komplett uforståelig at ikke 
Framtiden i våre hender legger all 
sin tyngde i å redusere bruken av 
korn fremfor noe annet. Men Fram-
tiden i våre hender lever dessverre 
ikke opp til navnet sitt, og er tyde-
ligvis en interesseorganisasjon for 
vegetarisme i stor grad preget av 
sin leders personlige meninger.

«Med en solid satsing på dyr i utmark vil Norge kunne bli selvforsynte og bidra til bærekraftig landbruk,» skriver Øystein Bekkevold. Foto: Pål Christensen
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