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Avholdsveteranen Morten 
Jørgensen mener at slaget for
monopol på ølsalg ble tapt da
politikerne sa nei til å samle øl
og vin i ett felles monopol.
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Da Hareid ølutsalg på Sunnmøre
la ned onsdag, ble utsalget i Førde i
Sunnfjord det eneste gjenværende
ølmonopolet i Norge.

– Politisk glapp det den gangen
man valgte å ikke koble ølsalget til
det øvrige alkoholsalget og lage
egne alkoholmonopol. Det hadde
sikret stort nok volum i de mindre
kommunene til et felles alkoholut-
salg, sier Morten Jørgensen til Da-
genMagazinet.

På 1990-tallet var han leder for
Avholdsfolkets Landsråd, forløpe-
ren til Actis. Og på 1980-tallet var
han leder for Norges Godtemplar
Ungdomsforbund (NGU).

Hindre butikksalg
Før den store ekspansjonen i antall
vinmonopol, foreslo han å utvide
antallet mot at ølsalget ble flyttet
inn på polet. Da ville man ivareta
alkoholpolitiske mål om å unngå
øl i dagligvarebutikkene. Og for-
brukerinteressene kunne ivaretas
ved at enhetene ble store nok til å

ha et attraktivt vareutvalg. Men
dette forslaget vant ikke frem.

– Nå får vi en utvikling hvor vin-
monopolets minipol blir så små at
det kommer til å trigge en fornyet
debatt om ikke vin også skal ut i
butikken. Den eneste sikkerheten
for monopolet er at forbrukerne
opplever kvaliteten ved spesialut-
salg med et bredt utvalg. For-
svinner det brede utvalget, for-
svinner også legitimiteten.

Ap endret syn
Jørgensen sier at ølmonopolene
begynte å legge ned da den klassis-
ke alliansen mellom KrF og Arbei-
derpartiet sprakk på midten av
1990-tallet. 

– Den store endringen skjedde
på 1990-tallet da Ap endret sin al-
koholpolitikk. Etter det var det
nær sagt bare de mest gjenstridige
som var igjen, sier Jørgensen. 

Generalsekretær Hanne Cecilie
Widnes i IOGT sier at ølmonopol
historisk har vært en viktig sak for
avholdsbevegelsen, men at dette er
en sak som de ikke har fokus på i
dag. 

Edruskapseffekt
– Jeg tror at ølmonopol har en ef-
fekt, og at økt tilgjengelighet vi føre
til økt forbruk. Lettere tilgjengelig-

het for ungdom er det som bekym-
rer meg mest. Undersøkelser viser
at mindreårige sliter med å få kjøpt
alkohol på vinmonopol, men at de
lykkes i opp mot 50 prosent av til-
fellene i dagligvarebutikker. Der-
for må kommunen ta på alvor sitt
kontrollansvar.

Widnes berømmer Førde kom-
mune som tenker folkehelse og
forebyggende alkoholpolitikk.
Hun tror at forbruket vil øke hvis
ølmonopolet nedlegges.

Ølsalg kraftig opp 
– I Tromsø ble det en kraftig øk-

ning i år 2000 på grunn av oppløs-
ningen av ølmonopolet der. Da
nyhetens interesse var borte gikk
ølsalget ned igjen, men til et ve-
sentlig høyere nivå enn tidligere,
sier hun.

Forsker Sturla Nordlund i Sirus
opplyser at da det ble opprettet øl-
monopol i Kristiansund, Ålesund
og Tromsø viste en undersøkelse at
forbruket av øl gikk ned. Samtidig
gikk salget på vinmonopolet opp i
disse byene. 

– Alt i alt ble det ikke noen ned-
gang som gjorde utslag i våre må-
linger, sier han. DM

Ølmonopolenes vekst og tilbakegang 
Ølmonopolets historie strekker seg
tilbake til 1876. Da vedtok Storting-
et en lov som gjorde det mulig å
opprette samlag for salg av øl og
vin i byene.
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Målet var å fjerne privatøkonomis-
ke interesser fra alkoholomset-
ningen. Men i kommuner som
innførte ølmonopol hadde også
bryggeriene rett til å selge øl.

DagenMagazinet henter denne
historiske oversikten fra «Rusmid-
ler i Norge 2008», den årlige publi-
kasjonen fra Statens institutt for

rusmiddelforskning (Sirus).
Ved en lovendring i 1989 ble det

gitt anledning for kommunene til
selv å opprette og drive ølutsalg
som kommunale ølmonopol.
Stranda kommune i Møre og
Romsdal var den første kommu-
nen som opprettet kommunalt øl-
monopol i 1990. Året etter hadde
benyttet seks kommuner denne
ordningen. I 1995 var antallet
kommuner med kommunalt øl-
monopol økt til ni. 

Fordelt på 11 kommuner
I 1998 var det 14 kommunale øl-
monopol fordelt på 11 kommuner.
Bruken av kommunalt ølmonopol
har siden den gang avtatt, og i 2007
var det de fire kommunene Ha-

reid, Lyngdal, Sogndal og Ulstein
som oppga å ha ordningen. 

Private ølmonopol har eldre
historie og har vært mer vanlige
enn de kommunale. I 1997 var det
25 private ølmonopol fordelt på
like mange kommuner. Også pri-
vate ølmonopol har blitt avviklet
mer og mer. I 2007 var det kom-
munene Fauske, Førde, Kautokei-
no, Vefsn og Vågan som til sam-
men hadde 10 (delvis) private øl-
monopolutsalg. Etter at det kom-
munale ølutsalget på Hareid la ned
1. desember i år finnes det kun et
ølmonopol igjen i Norge og det er i
Førde. DM/SIRUS
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