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Kombinasjonen: 2000 mink er ikke nok. I bakkene ved Friheim går 8 ammekyr og passer kulturlandskapet.

TøfT eTTer 
pelsbråkeT
Det verste var den 
første dagen uten 
journalister og  
kameraer. Da ble 
det stille.

MONIcA FrIhEIM
PElsFArMEr

– Hvordan er forholdet til gruppen?
– Det har gått seg til. De forstår hva jeg står for. 

Jeg lærer mye i kommunestyret, men jeg ser gang 
på gang folk som stemmer mot egen mening. Jeg 
blir nok aldri noen politiker, sier Friheim.

– Jeg har 32 kommunestyremøter igjen.

17 raser
Brukeren har vært derimot vært dyreglad side 
oppveksten.

– Jeg hadde 17 høneraser, kalkuner, ender og 
fasan.

I dag kurrer det noen duer i lufta over Friheim.
– Guttene satt foran skjermen hele dagen. Vi 

måtte aktivisere dem, og de nevnte duer. Så da 
bygde vi dueslag.

Friheim kjøpte hest for konfirmasjonspengene.
– Den dagen vi fikk hesten levert, satt moren min 

og noen nabodamer på kjøkkenet og var så alvorlige 
at jeg trodde bestemor var død, humrer Friheim.

– Men hesten ble trøndersk mester i dressur-
ridning. Ikke at det var min skyld. Og en av hane-
ne mine ble trøndersk mester i hanegal.

– Det ble sikkert naboene glade for. Noen 
andre mesterskap?

– Jo, jeg ble samlagsmester i skyting som eldre 
rekrutt!

Hesjedugnad
Når Nationen er på besøk, venter gårdsfolket på 
innrykk av 40 slåttearbeidere: Slekt, venner og 
naboer som kommer for å hesje opp gras som 
skal bli vinterfôr til de to hestene på bruket. I 

brygghuset står 150 liter slåtteøl ferdigbrygget.
Også buskapen nyter godt av ølbryggingen. Et-

ter frokost får ammekyrne et kosetilsyn på kul-
turbeitet noen hundremetere  oppe i skogen. En 
bøtte med drav (korn det er brygget øl på) smaker 
svært bra, synes eldstekua Ida.

Alt i fryseren hos oss har et navn, sier Odd Ei-
nar Friheim.

Monica jobber tre dager i uka som barneskole-
lærer, mens Odd Einar har fulle dager på bruket, 
med dyr og med gårdssaga.

Minken avgjørende
– Her i Kvenndalen er det miljø for å være 
hjemme på dagtid. For vår del er det minken 
som gjør det mulig å være hjemme og skjøtte 

kulturlandskapet, understreker Odd Einar.
– Vi har mange smålapper, helt ned i to dekar. 

De får vi ikke forpaktet bort. Uten vårt familie-
landbruk ville de grodd igjen. 

Mens Odd Einar har vokst opp på gården, er 
Monica villabarn fra Buvika.

– Jeg har en fortid i Natur og Ungdom, sier Mo-
nica.

– Reddet i siste liten, humrer ektemannen.
– Hvilket forhold har dere til begrepet 

«bonderomantikk»?
– Vel, vi går ikke barføtt i graset alle dager. Det 

er mest regn og støvler, sier Odd Einar.

Hans Bårdsgård
hans.bardsgard@nationen.no

REPORTASJE>>>

slåttehjelpen kommer: I Kvenndalen samles nabo-
ene både til onn, slakting og fest.

I søkelyset: Høsten 2014 opplevde Monica og Odd 
Einar Friheim at avløseren deres, Frank nervik, 
egentlig var pelsaktivist med skjult kamera.
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Matinteressen til nordmenn 
øker, men kanskje den viktigste 
grunnen til at for eksempel lokal-
mat er i vinden, er rett og slett at 
bøndene nå er mer spesialiserte 
og utvikler mer unike produkter, 
tror redaktør Per Borglund for 
magasinet Mat fra Norge.

Lokalmat med vind i seilene
– Det betyr mye for den norske 
bonden med matinteresse, men... 
om man skal være litt tabloid, var 
det sånn tidligere at den norske 
bonden slo kua i hjel, skar den i bi-
ter og den havna i en disk. Nå har 
bonden begynt å foredle, og det 
kommer mange spennende pro-
dukter. Det er det som er nytt og 
revolusjonerende, sier Borglund.

Norgesgruppen har nå rundt 
5-600 lokalmatprodusenter re-
gistrert i sitt system. Fremdeles 
er den en liten kategori, men den 
vokser med 20 prosent hver år, 

forklarer Per Roskifte i Norges-
gruppen.

Også Bernt Bucher Johannes-
sen, daglig leder for gardsmat- 
og bygdeturismeorganisasjonen 
Hanen, har merket at ting har for-
andret seg.

– Da jeg drev restaurant for ti 
år siden var det ingen som snak-
ket om norsk mat. Nå er det blitt 
veldig attraktivt. I dag er Norge et 
utrolig mye mer spennende land, 

for oss som jobber med restau-
rant, for dem som skriver om mat 
eller for turister som vil oppleve 
norsk matkultur, sier han.

Høy tillit
Per Roskifte tror nordmenn blir 
stolte og tilfredse når de kjører 
gjennom landet og ser vårt vakre 
kulturlandskap.

– Og mye av den stoltheten og 
tilfredsheten, knyttes opp mot 
bøndene og det arbeidet de gjør. 
Nordmenn har høy tillit til næ-
ringa og norsk matproduksjon, 
og desto mindre tillit til mat som 
kommer utenfra, sier han.

Roskifte sier at Norgesgrup-
pen aktivt bruker opprinnelse på 

maten som salgsargument når de 
fronter norsk mat.

Mat er identitet
Borglund mener mat i større og 
større grad er identitet. Og at det 
er en økende bevissthet om at det 
også er håndverk.

– Når du har vært på klippfisk-
fabrikken og sett på håndverket 
som ligger bak, hvordan fisken 
tilberedes og alt arbeidet som går 
inn i det, skjønner du hvorfor en 
loin med klippfisk koster 500 kro-
ner. Det er den reisen vi vil ta med 
leserne på, sier han.

De tre deltok i en debatt som 
Nationen arrangerte under Aren-
dalsuka, med sjefredaktør Irene 
Halvorsen som møteleder. De-
battantene kom også inn på at 
med lokalmattrenden synliggjø-
res også et klasseskille i handle-
kurven. Ikke alle har økonomi til 
å kjøpe dyre spesialvarer. 

– Men det handler også om in-
teresse og prioriteringer. Det sies 
at nordmenn kjører i SUV til mat-
butikken for å kjøpe First Price. 
Mat er ikke det vi prioriterer å 
bruke penger på, vi har en annen 
mentalitet enn de for eksempel 

har i Sør-Europa, sier Bucher Jo-
hannessen.

Kunnskapen går nedover
Nationens Irene Halvorsen på-
peker at mye også handler om 
kunnskap, og at matkunnskapen 
forsvinner når folk blir frem-
medgjort fra matproduksjonen 
og ingrediensene. Mange vet rett 
og slett ikke hvor mye mat de kan 
få for pengene de har til rådighet.

Roskifte bekrefter dette inn-
trykket.

– Vi har merket at kunnskapen 
går ned. Da vi lagde kampanje 
med Kiwi-Tina, ble det en enorm 
suksess. Vi ble overrasket over at 
brosjyrene med oppskrifter, gikk 
så bra. Folk ville ha enkle opp-
skrifter, hverdagsoppskrifter. 
Vi traff en nerve der, mange ville 
lære mer om matlaging, sier han.

Jenny Dahl Bakken
jenny.bakken@nationen.no
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 ✱ NOrsk mAT

– Mindre kunnskap

PoPuLært
«Da jeg drev restaurant 
for ti år siden var det 
ingen som snakket om 
norsk mat. Nå er det blitt 
veldig attraktivt.»

BErNT BuchEr-JOhANNNEssEN
dAglIg lEdEr hANEN

Den norske forbrukeren vet mindre om 
mat enn før, samtidig som de har høy  
tillit til landbruket. Og bøndene er  
innovative, mener matbransjen.

Samtale: nationens sjefredaktør Irene halvorsen samtaler med Per Borglund, Bernt Bucher-Johannessen og Per Roskifte om mat og matproduksjon.  FOTO: sIrI JuEll rAsmussEN

nationen.no
Se video av debatten  
på nationen.no


