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Vedum etter valget
✱✱ «I et slikt perspektiv kunne 

Slagsvold Vedums smil gått til 
360 grader hvis ikke øra sto i 
veien.»
Kommentator John Olav 
Egeland i Dagbladet

Listhaug etter valget
✱✱ «Skal partiene i den sittende 

regjeringen ha noe som helst 
håp om å berge seg gjennom 
valget om to år, kreves det der-
for en kraftig kursendring. Et 
første nødvendig og uunngåe-
lig skritt er å la Sylvi Listhaug 
få avløsning som landbruks-
minister.»
Ansvarlig redaktør  
i Klassekampen Bjørgulv  
Braanen på lederplass.

Frp der de er
✱✱ «»Frp mister nesten alle 

ordførerne sine etter valgre-
sultatet. Nå trenger de hjelp i 
sine nærområder.»
Underleder i VG etter valget

Northug 1
✱✱ «Dette er ingen strid om tre-

ningsopplegg og personlig fri-
het; det gjelder bare penger.»
Kommentator Esten O. Sæther  
i Dagbladet

Northug 2
✱✱ «Han gjør akkurat som han 

vil uansett hvilke reklameban-
ner som henger hvor i norske 
matvarebutikker og samvirke-
lag.»
Esten Sæther i Dagbladet

«norgeelskerbonden
✱✱ «Bønder knuser myter og vi-

ser fram alt det harde arbeidet. 
Ingen sutring, bare yrkesstolt-
het.»
Elise Matilde Lund, landbruks- 
og forskningsformidler, gleder 
seg over bilder fra landbruket 
som strømmer inn på instagram

Fornøyd: Trygve Slagvold 
Vedum. 
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Bioøkonomi har sneket seg inn som 
ett av de nye ordene i vårt voka-
bular. Hva menes med ordet? Har 
det noe innhold, og hva er even-
tuelt nytt? 

Bioøkonomi betyr ganske enkelt 
økonomi som baserer seg på ut-
nyttelse av biologiske ressurser. 
Og mer presist, slik ordet brukes, 
fornybare biologiske ressurser. 
Det betyr ikke at en ikke-fornybar 
ressurs som olje ikke brukes i 
bioøkonomien. Men det sentrale 
er å foredle fornybare biologiske 
ressurser til verdifulle varer og 
tjenester. Dette er jo i og for seg 
ikke noe nytt. I jordbruket har 
mennesker drevet foredling av 
biologiske ressurser i årtusener. 
Høsting av biologisk overskudd 
fra havet er jo heller ikke særlig 
nytt. 

Det er spesielt to grunner til at det 
likevel er riktig å bruke et nytt ord 
her. Den første er klimadiskur-
sen. Verden må få ned utslippene 
av skadelige klimagasser. Der-
med må den økonomiske aktivi-
teten vris over i «grønn retning». 
Bioøkonomi er et svar på dette, 
riktignok ikke det eneste svaret, 
fordi vi også har ikke-biologiske 
fornybare ressurser slik som vind, 

vannkraft og jordvarme. Det an-
dre er befolkningsøkningen, som 
bl.a. øker behovet for mat. I sum 
betyr dette at bioøkonomien av i 
går ikke er tilstrekkelig for mor-
gendagen. Bioøkonomien må i 
framtida dekke økende og til dels 
andre behov. Skal miljøet samti-
dig ivaretas, krever det at bioø-
konomien utvikles på en smart 
måte. Og smart må bety mange 
ulike ting; eksempelvis utvikling 
i teknikk (presisjonsjordbruk, 
bioteknologi m.m.), organisasjon 
(smartere verdikjeder, smartere 
lokalsamfunn), gjenbruk og re-
sirkulering.

 En av stikkordene er å tenke på 
tvers av sektorer, som f.eks. når 
Norske Skog begynner å bruke 
biologisk avfall fra havbrukssek-
toren, skogbruket og jordbruket 
til å produsere «grønt» drivstoff 
(biogass) for transportsektoren 
og kanskje strøm til egen produk-
sjon. Det er altså viktig å utforske 
muligheter som ligger i koblinger 
mellom de ulike bioøkonomiske 
sektorene, og hvordan kompe-
tanse, teknologi og organisa-
sjonsformer kan overføres fra 
andre sektorer, inkludert olje-
sektoren. Således er bioøkonomi 
ikke «bare» et nytt ord. Det er en 
betegnelse på en ny måte å tenke 
på. Begrepet løfter perspekti-
vet fra enkeltproduksjoner og 

–næringer til systemnivå og sam-
funnsnivå.

Realiseringen av dette grønne skif-
tet må skje i markedet, men er 
avhengig av «drakraft» utenfra, i 
form av aksept blant forbrukere og 
befolkning og gjennom politiske 
virkemidler. Det er ikke selvsagt 
hvordan dette skal skje. Når en dis-
kuterer strategier for framtidig ut-
vikling av bioøkonomien i Norge, er 
det viktig å huske på at den er svært 
sammensatt. Det er derfor vesent-
lig at det ikke settes opp et ensartet 
målsettingshierarki for hele den 
norske bioøkonomien, men at en 
differensierer. Samtidig er det vik-
tig å tenke utenfor de sektorgren-
sene vi har i dag. Dermed, for å vri 
på et kjent bioøkonomisk uttrykk: 
Det handler om både å se trærne og 
skogen. Imidlertid gir bioøkono-
mibegrepet i seg selv ingen garanti 
for at vi når fram. Det sier heller 
ikke noe om hva resultatene blir 
rent konkret. Og selv om begrepet 
for mange gir positive assosiasjo-
ner, betyr ikke det at begrepet skal 
være fritatt for kritikk. Mye, men 
ikke alt som skjer i bioøkonomiens 
navn samsvarer med visjonene for 
et bærekraftig samfunn. Allerede 
ser vi konturene av en kritikk som 
vil snakke om en øko-økonomi i 
tillegg til eller i stedet for en bioø-
konomi. Kanskje må vi i framtida 
operere med to begreper.

Mer enn et nytt ord?

BioøkoNomi
«Det handler om både å se 
trærne og skogen.»

magnar 
Forbord
Magnar Forbord er forsker ved Norsk 
senter for bygdeforskning

FAghjøRNET

Tilfeldighetens spill
handler ikke om markedsfø-
ring, men om folks hverdag 
og livsbetingelser. Om nærhet 
og tilgang til offentlige tjenes-
ter, om skatteregningen, om 
trygghet i arbeidslivet og så 
videre.

En del medier bruker en terning 
som symbol på politikernes 
innsats i valgdebattene. Det er 
ganske illustrerende for hvor 
dårlig karaktersetting funge-
rer som politisk analyse. Når 
du kaster en terning, er som 
kjent resultatet helt tilfeldig.

Karaktersettingen framstår da 
også helt vilkårlig. At VG ga 
Solberg en sekser etter å ha 
feilinformert grovt i partile-
derdebatten om antallet flykt-
ninger som passerte Storskog 
grensestasjon, er vanskelig å 
forstå. En kan vanskelig hevde 
at en slik opptreden er helt 
perfekt.

S
enterpartiet ble en 
av valgets store vin-
nere. Dagbladets 
kommentator John 
Olav Egeland skri-

ver at framgangen kom «uventet 
på mange såkalte observatører». 
Det burde det ikke gjøre.

Kombinasjonen av at Sp gjorde 
et svært dårlig kommunevalg 
for fire år siden, og at partiet er 
den tydeligste motstemmen til 
regjeringens mange sentralise-
ringsreformer, burde gjøre job-
ben lett for kommentatorene: 
Her kunne det nesten bare gå 
oppover for Sp.

Egeland mener at en viktig år-
sak til kommentatorenes feil-
vurdering var Sp-leder Trygve 
Slagsvold Vedums nokså svake 
innsats i TV-debattene. «Han 
framsto sjelden som den sen-
trale premissleverandør og sak-
seier, som gjerne er definisjonen 

på  en  vinner,»  skriver  Egeland.

Den norske politiske analysen er 
i altfor stor grad basert på parti-
toppenes innsats i valgkamp og i 
debatter. Vedum fikk gjennom-
gående lav karakter av kom-
mentatorene. På valgnatta var 
det han som kunne smile bre-
dest. Også Ap-leder Jonas Gahr 
Støre fikk kritikk for innsatsen 
i TV-debattene. Hans parti var 
også blant valgets vinnere.

På den andre siden ble statsmi-
nister Erna Solberg nærmest ge-
nierklært, hakket foran KrF-le-
der Knut Arild Hareide. Det var 
sikkert oppmuntrende for dem i 
valgkampen, men da stemmene 
ble talt opp, var resultatet skuf-
fende for begge to.

De politiske journalistene og 
kommentatorene bør legge mer 
vekt på politikkens innhold, og 
mindre på innpakning. Politikk 

oppsummert

overrasket

1 sps framgang kom overraskende 
på politiske observatører, skriver 

Dagblad-kommentator.

Analyse

2 Det bærer galt av sted dersom 
de politiske analysene skal  

baseres på terningkast etter valg-
debattene.

innhold

3 Den politiske journalistikken 
burde legge mer vekt på innhold, 

og mindre på innpakning.


