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Kunden er sjefen, ikke offer

KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.

I Aftenposten 13. februar skriver 
Joacim Lund at vi i KIWI ofrer 
kundene våre i priskrigen, og 
bruker dem som kanonføde. 
Hadde det vært slik, ville KIWI 
vært historie. I KIWI er kunden 
sjefen.

I 2007 kuttet KIWI prisene på 
frukt og grønt tilsvarende mom-
sen. I 2011 gjorde vi det samme 
med nøkkelhullsprodukter. Vi 
har kjempet for lave priser på 
sunn mat i en årrekke. Vi vet at 
lavere priser betyr at flere kjøper 

sunt, noe som gagner kunden. 
Siden 2007 har vi kommet langt 
i å tilby kundene billige sunne 
varer, uten å la det gå utover kva-
liteten. I fjor solgte vi 20 prosent 
mer frukt og grønt enn året før. 
Bare så langt i år har vi økt med 
nye 20 prosent. Slik handler ikke 
ofre.

I dag selger KIWI mer frukt 
og grønt enn noen gang. Lavere 
priser fører til økt salg, høyere 
rullering og dermed ferskere 
frukt og grønt i våre 630 butik-

ker. Men vi er selvfølgelig ikke i 
mål. Frukt og grønt er levende 
varer og krever spesielt fokus 
og oppfølging i butikkene. I TV 2 
Matkontrollen ble butikker fra 
de tre lavpriskjedene testet for 
kvalitet på frukt og grønt. Der 
fant de for mye frukt og grønt 
av dårlig kvalitet i alle kjedenes 
butikker. I programmet stilte vi 
opp og beklaget dette. Det skulle 
bare mangle. 

 KIWI-kunder skal være trygge 
på at de får gode varer hos oss. 

Dårlig frukt og grønt i butikken 
er dårlig for kunden, og det er 
dårlig butikk for oss. Matkon-
trollen viste at vi kan bli bedre. 
Det tar vi til oss. Derfor sender 
vi ut frukt- og grøntkonsulenter 
til alle våre 630 butikker landet 
over for å gjennomgå rutinene 
våre. I tillegg innfører vi hyppi-
gere kvalitetskontroller i hele 
åpningstiden. Det gjør vi fordi 
kunden er sjefen. Ikke offer.
Jan Paul Bjørkøy
KIWI-sjef 

Frisoner for rovdyr 
kan true mangfoldet

Natur. Hvis rovdyroppropets forslag blir gjennomført, vil det få alvor-
lige konsekvenser for særpreget i norsk natur.

Nylig mottok myndighetene et opprop 
om dagens rovdyrpolitikk, underskre-
vet av 857 personer. Her blir det foreslått 
store frisoner hvor hensynet til rovdyrene 
skal ha førsterett. Beitedyr, jakt og frilufts-
liv må vike.

Ikke alle biologer er enige i dette opp-
ropet. Biologisk mangfold i norsk natur 
handler om mye mer enn ulv, bjørn, jerv 
og gaupe. Hundrevis av arter, og en rekke 
naturtyper, er avhengige av et aktivt sam-
spill mellom mennesker og natur. Mange 
av dem er truet, og de er i våre dager av-
hengig av beitedyr i utmarken for å over-
leve.

Norsk natur er ikke uberørt
I tolv tusen år har vi drevet med jakt og 
fiske, og for omtrent seks tusen år siden 
begynte jordbruket å vinne innpass. Men 
det sier seg selv at i et land hvor bare ca. 
3 prosent av arealet er dyrkbart, har man 
helt opp til vår tid vært avhengig av res-
sursene i utmarken. 

De som ikke vet hvordan man har over-
levd i dette landet, kan tro at norsk natur 
stort sett er uberørt. I virkeligheten bærer 
den ennå i dag tydelig preg av hardt ar-
beid gjennom utallige generasjoner. Det 
gjelder ikke bare de åpne kulturlandska-
pene, men beiteskogen, utmarksslåtter, 
gamle svedjeteiger, seterlandskapene og 
lauvingsskogene.

Den utstrakte kulturpåvirkningen har 
gitt levevilkår for et rikt register av arter. 
Et eksempel er de fargerike beitemarks-
soppene, andre eksempler er mange av 
våre mest folkekjære engblomster. Vi kan 
også ramse opp sommerfugler, insekter 
og fugler i fleng.

Omfattende beite i utmark
Det kan innvendes at dette er arter og na-
turtyper som tilhører driftsformene fra 
en forgangen tid, og at det i dag er land-

brukspolitikken mer enn rovdyrpolitik-
ken som er den største trusselen. Dette 
er bare delvis riktig. Tall fra NIBIO viser at 
to millioner sau, 250.000 storfe og 55.000 
geiter i dag beiter i utmarken. Det bidrar 
til mangfoldet og representerer en ener-
gimengde tilsvarende 290.000 tonn bygg.

Den nye naturmangfoldsloven gir bed-
re virkemidler for å ivareta de mest ver-
diverdifulle naturforekomsten. Men blir 
forslagene i rovdyroppropet gjennom-
ført, vil mye av arbeidet de siste 20 årene 
for å bevare biologisk mangfold være 
bortkastet.

Kulturlandskapet gror igjen
Rovdyrsonene skal minst være på stør-
relse med Hardangervidda. Initiativtage-
ren til rovdyroppropet, professor Harald 
Kryvi ved UIB, er helt klar på at kultur-
landskapet i disse sonene vil gro igjen 
(Nordlunds kvarter, 2/2-2016, nationen.
no). Det er prisen vi må betale for å ta vare 
på rovdyrene. En drøy pris når vi vet at ca. 
25 prosent av de utryddingstruede artene 
i Norge er knyttet til kulturlandskapet.

Også utenfor frisonene frykter vi at for-
slaget vil skape større problemer enn i 
dag for bruk av utmarksressursene på tra-
disjonelt vis. Det vil i praksis være vanske-
lig å etablere store nok soner her i landet 
til at rovdyra kan forvaltes innen egne ter-
ritorielle grenser. Å holde rovdyra under 
kontroll blir ikke lettere, og trusselbildet 
for mange andre, og til dels truede, arter 
vil øke.

Modellene for rovdyrsonene henter for-
slagsstillerne fra Nord-Amerika og New 

Zealand. Dette er områder med en helt 
annen historie enn vår, der har naturen i 
langt mindre grad vært påvirket av dem 
som bodde der inntil de ble fortrengt for 
200–300 år siden. Nybyggerne ryddet det 
de kunne for å produsere mat, og etter-
som tilgangen på matjord i disse områ-
dene var god, var de i langt mindre grad 
avhengig av ressursene i utmarken. I slike 
områder er det ikke så vanskelig å opp-
rette rovdyrreservater, og det vil i mindre 
grad gå ut over det biologiske mangfol-
det.

Økt beite kan reduserer klimaproblemer
Klimaendringene utgjør en økende trus-
sel mot mange arter i norsk natur, ikke 
minst i fjellområdene. Flere forskergrup-
per har pekt på at økt beiting kan redu-
sere disse problemene. Samtidig gjør 
klimarelaterte utfordringer matproduk-
sjonen mer usikker over hele kloden, og 
her hjemme synker selvforsyningsgraden 
av mat. Den er nå under 40 prosent.

Derfor peker stadig flere på at vi i større 
grad må produsere maten vår med lan-
dets egne ressurser. Da bør det bli flere 
beitedyr i utmarken, også til gavn for bio-
logisk mangfold og særpreget i norsk na-
tur. Dette er stikk i strid med intensjone-
ne i rovdyroppropet.

Helt til slutt: Vi er tilhengere av rovdyr, 
og vi anser alt ulovlig uttak som totalt 
uakseptabelt. Men vi mener at rovdyra 
må forvaltes på en måte som tjener det 
helhetlige naturmangfoldet her i landet. 
Det må dessuten skje i samarbeid med 
våre naboland – der er vi enig med Kryvi.
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Mørke skygger 
over Ekely
En fredet liten knaus med gamle 
almetrær er en del av landska-
pet i Munchs sene Stjernenatt, 
der også John Gabriel Borkman 
var en inspirasjon. Dette er siste 
scene i Ibsens drama, som grep 
Munch: Borkman går ut i vin-
ternatten og en «ishånd» griper 
ham i hjertet. 

Munch døde selv på Ekely en 
vinterdag i 1944, etter å ha viet li-
vet til å skape en kunst som gjør 
Norge viktigere i verden. Hans 
hjem i 30 år ble revet i 1960.

«Primitive» samfunn vet å ære 
minnet om en stor skaper-sja-
man. «Munch-skogen» ville vært 
et hellig sted, som gravhauge-
ne i Borre (der den unge Edvard 
faktisk ble innviet i livets mys-
terier!). Moderne kulturvern er-
kjenner også at mennesket har 
behov for mer enn penger og 
privatliv, og at vi er innvevd i et 
forpliktende fellesskap i tid or 
rom.

Men – som en «kul» provoka-
sjon, planlegges det nå en svart 
dødsbunker på den «hellige hau-
gen» ved Munchs Ekely. Kunst-
ner Per Maning har pekt på den 
varslede skandalen med et un-
derstatement: «… et prosjekt 
som A House to Die in vil mini-
malisere Edvard Munch».

Frank Høifødt
dr.art  
Oslo  

Søk fornuftige råd 
i valg om Lambda 
Arkitekt Jan Carlsen etterlyser i 
Aftenposten 16. februar hvor og 
i hvilke miljøer Munchmuseets 
direktør Stein Olav Henrichsen 
finner «stor begeistring» for pro-
sjektet Lambda.

Carlsen har tydeligvis god kon-
takt med Gatas Parlament, men 
kan neppe regne med at direktø-
ren er like velinformert om dette 
som ham selv er. Carlsen omta-
ler foraktelig beslutningen om 
flytting som «politikerdiktert». 
Jeg håper virkelig ikke at nåvæ-
rende byråd leter etter støtte i 
samme kretser som Carlsen, selv 
om de har parlamentarisk støtte 
fra et parti som så vidt jeg vet, 
ikke har gått bort fra målet om 
«væpna revolusjon».
Aage  Nygaard
Oslo 


