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Geline snufset og gråt litt, men Myrenggubben bad henne tørke
snyteskaftet sitt og tie. - Je for min del har meir trang til å gapskratte, sa
han og så ikke det minste trykket ut. Riktignok ville det vel bli litt hustrent
nå termometeret viste tredve kuldegrader, men en hadde da vøre ute ein
vinterdag før. Ja, bitterdø!

Han skulle møte alt samme kvelden, så det ble ikke mer enn passelig dag
og veg. Han tok på seg en gammel ytterfrakk, to par greppvåtter og et tjukt
ullskjerf, så han skulle da herde ei stund. Og da han slengte matsekken på
ryggen og tok farvel med Geline, følte han seg godt rustet til strabasene.
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Geline snufset og gråt litt, men Myrenggubben bad henne 
tørke snyteskaftet sitt og tie. 
– Je for min del har meir trang til å gapskratte, sa han og så 
ikke det minste trykket ut. 
Riktignok ville det vel bli litt hustrent nå termometeret viste 
tredve kuldegrader, men en hadde da vøre ute ein vinterdag 
før. Ja, bitterdø!

Han skulle møte alt samme kvelden, så det ble ikke mer 
enn passelig dag og veg. 
Han tok på seg en gammel ytterfrakk, to par greppvåtter 
og et tjukt ullskjerf, så han skulle da herde ei stund. 
Og da han slengte matsekken på ryggen og tok farvel 
med Geline, følte han seg godt rustet til strabasene.

Det er Jolanda Tervoort og alle i 
lokalsamfunnet svært glade for. 
– Uten denne støtten fra Mer-
kur-programmet hadde det vært 
vanskelig, sier Tervoort til Na-
tionen. Hun opplyser at butikken 
betjener om lag 51 fastboende, i 
tillegg til innbyggere på naboøya 
Hovden og turister og tilreisende 
om sommeren. Omsetningen er 
cirka på 2,5 millioner kroner i lø-
pet av året. I tillegg til handel er 

det også kafé her og post i butikk.

Skal utvikles 
Foruten Batalden landhandel fikk 
40 andre utkantbutikker tilsagn 
om 100.000 kroner i servicestøtte 
for 2017, gjennom Merkur-pro-
grammet. Det var i fjor det statlige 
Merkur-programmet innførte 
en helt ny støtteordning for små 
dagligvarebutikker, som gir en 
grunnleggende service til lokalbe-

folkning og næringsliv. Formålet 
med støtten er ifølge seniorrådgi-
ver Per Kjetil Jørgensen i Merkur-
programmet å opprettholde og ut-
vikle dagligvarebutikker på steder 
med svakt kundegrunnlag. 

De aller minste
Jørgensen sier til Nationen at vi 
snakker om en helt ny støtteord-
ning som er designet for de aller 
minste butikkene i Distrikts-
Norge. Slik skal forbrukere og 
lokale bedrifter får de tjenestene 
de har behov for. Han sier at det 
har vært stor interesse for støtte-
ordningen. Den vil bli videreført i 
år med samme regelverk som nå.

Ulike servicefunksjoner 
Jørgensen sier at slik servicestøt-
te er statlig betaling for service-
funksjoner som er viktig for be-
folkning og næringsliv. Butikker 
som vil søke om servicestøtte, må 
dokumentere at de tilbyr minst 

tre tilleggstjenester, som de har 
tatt på seg i egen regi eller utfører 
for kommunen eller andre aktø-
rer. Aktuelle servicefunksjoner 
kan være post, bank, apotek, tip-
ping, kafé, turistinformasjon, 
kommunal service og lignende. 

Werner Wilh. Dallawara
werner.dallawara@nationen.no

Nationen rundt

41 utkantbutikker 
fikk Merkur-støtte
Jolanda Tervoort er daglig leder  
i Batalden landhandel utenfor Florø. 
I fjor fikk butikken 100. 000 kroner i 
servicestøtte.   

Fakta

Service-støtte
 ○ Butikker som har under 3 

millioner kroner i dagligvare-
omsetning, kan få 100.000 
kroner i årlig servicestøtte. 
Det er et vilkår at butikken 
er eneste dagligvaretilbud i 
lokalsamfunnet og at den har 
minst 20 kilometer avstand til 
nærmeste butikk – eller ligger 
alene på øy.

KILDE: MERKUR-PROGRAMMET

Trives godt: Jolanda Tervoort kom med familien fra Nederland til Norge i 2001 og de har siden blitt her. Da den lokale butikken gikk 
konkurs i 2009, overtok bygdefolket og etablerte sin egen butikk som de støtter fullt opp om.  Foto: Per Kjetil Jørgensen  

Viktig drahjelp

«Uten denne støtten hadde det vært vanskelig for oss.»
Jolanda Tervoort, daglig leder på Batalden landhandel 

Notert

Skiftende vær: Kan varsles 
lettere.   Foto: Werner Dallawara  

Forskere vil lage 
superværmelding 
Klima. I fremtiden kan klima 
– og værforskere lettere enn i 
dag melde om framtidige vær-
forhold over tid.

 – Værvarsler over flere 
måneder fram i tid kan bli 
en realitet innen kort tid og 
interessen for dette er enorm. 
Det sier klimaforsker Erik Kol-
stad til nettstedet yr.no. – En 
vanlig værmelding gjelder for 
cirka sju dager. Det er umulig 
å si sikkert hva som vil skje 
om 11–12 dager. Vårt fokus 
er været som kommer etter 
den vanlige værmeldingen: 
Om det blir varmt eller kaldt, 
mer eller mindre nedbør enn 
normalt, sier klimaforsker Erik 
Kolstad ved Uni Research og 
Bjerknessenteret.

Prosjektet er et samarbeid 
mellom Uni Research, Bjerk-
nessenteret, Universitetet i 
Bergen, Norsk Regnesentral, 
Nansensenteret og Bergen 
Teknologioverføring (BTO). 
I sesongvarselet blir det gitt 
prognoser for temperatur, 
nedbør, havtemperatur og 
havis. Prosjektet er et av 13 
innen informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi som 
i desember 2017 fikk midler 
av Forskningsrådet. «Seaso-
nal Forecasting Engine» ble 
tildelt 16 millioner kroner til 
videreutvikling i samarbeid 
med brukerne. Det går fram 
av en melding fra NRK på nett.

Forsvinner Landa 
Park i Forsand?
Kultur. Fortidslandsbyen Lan-
da Park i Forsand i Rogaland 
har akutt behov for oppgra-
dering, melder NRK Rogaland 
på nett.

Det er et tysk ektepar som 
driver det som blir omtalt som 
Norges eldste rekonstruerte 
landsby, der det har vært 
sammenhengende bosetning 
i over 2000 år fra år 1500 f. 
Kr til 600 e. Kr. Nå fortviler 
ekteparet over at de ikke får 
økonomisk støtte verken hos 
kommunen eller andre til 
oppgraderingen som er priset 
til rundt 500.000 kroner. Om 
ikke den nødvendige oppgra-
deringen skjer, kan parken 
komme til å bli lagt ned.

Tusener har krav 
på databriller
Helse. Hundretusener av 
nordmenn kan ha rett på da-
tabriller, de vet bare ikke om 
det. 

Det mener Norges Opti-
kerforbund. Det går fram av 
en melding fra NRK Buskerud 
på nett. Den som bruker mye 
skjer, har rett til en databrille 
betalt av sin arbeidsgiver.    
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