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Hvorfor er jordvern viktig?

• Innen 2050 må verdens tilgang på mat mer enn dobles for å mette 
en økende befolkning (kilde: FN). Norge har derfor en etisk 
forpliktelse til å sørge for mest mulig egen matproduksjon.

• I Norge er kun 3 prosent av fastlandsarealet egnet til 
matproduksjon (dyrket jord, overflatedyrket og innmarksbeiter). 
Dermed er det nok av andre arealer å bygge på i Norge.

• Det tar om lag 1000 år å danne et ti centimeters lag med matjord 
gjennom naturlige geologiske prosesser. Matjord er dermed i 
praksis en ikke-fornybar ressurs.

• Beredskapshensyn – internasjonal handel er sårbart i en 
krisesituasjon, f.eks. ved en stor pandemi.



Jordvernalliansen i Innlandet
14 organisasjoner som til sammen har nær 100.000 medlemmer:

• Naturvernforbundet i Innlandet

• Innlandet Bondelag

• Innlandet Natur og Ungdom

• LO i Innlandet

• Kokkenes Mesterlaug Hed/Opp

• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN avd. 130)

• Oppland Bonde- og Småbrukarlag

• Hedmark Bonde- og Småbrukarlag 

• Hedmark Bygdekvinnelag

• Oppland Bygdekvinnelag

• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet/IKFF, avdeling Innlandet

• Oppland Bygdeungdomslag

• Hedmark Bygdeungdomslag

• Norges Miljøvernforbund region Østlandet



Jordvernalliansen i Innlandet

• «Jordvern er ingen bondesak, det er en samfunnssak»

• Partipolitisk uavhengig

• Allianse, ikke medlemsorganisasjon

• Konsentrerer oss om offentlig og privat 
omdisponering/nedbygging av matjord

• Konstruktiv inngang – foreslå arealbesparende tiltak

• Nasjonalt jordvernmål må innskjerpes – 2000 dekar pr. år

• Hvordan jobber alliansen ?



Arbeid overfor kommunene i Innlandet vedr. 
arealpolitikk

• Særlig fokus på kommuneplanprosesser. 

• Samferdselsutbygging 
- Foreslår arealbesparende tiltak/traseer 
- Støyskjerming, autovern, smalere motorveg







NASJONAL JORDVERNSTRATEGI

▪Radikal endring i jordvernpolitikken de siste årene:

▪ 2004: nasjonalt jordvernmål om å redusere den årlige omdisponeringa 
av dyrket mark med 50 prosent innen 2010. Målet ble konkretisert til at 
den årlige omdisponeringa skulle bli redusert til under 6000 dekar 
dyrket jord.

▪ Første jordvernstrategi vedtatt desember 2015: årlig 
omdisponering av dyrket jord skal maksimalt være 4000 daa 
innen 2020.

▪Oppdatert jordvernstrategi vedtatt juni 2021: Årlig 
omdisponering av dyrket jord skal maksimalt være 3000 daa 
innen 2025.



Ny regjering – HURDALSPLATTFORMEN:

▪ Jordvern
▪ Jordvernet skal styrkes – matjorda er en knapphetsressurs.
▪Mer matjord må dyrkes opp, mindre matjord må bygges ned.
▪Sikre at jordvern blir et overordnet hensyn i alle saker om 

arealforvaltning.
▪Hensynet til utbygging av industri, infrastruktur og bolig må 

balanseres bedre mot hensynet til matproduksjon.
▪Nytt langsiktig mål om max. omdisp. 2.000 dekar.
▪Vurdere forbud mot opsjonsavtale på dyrka/dyrkbar mark.
▪Gå kritisk gjennom nedbyggingssaker, sees mot jordvernmål.



NASJONAL JORDVERNSTRATEGI

▪ Jordvernforeninger/-allianser innspill:
▪Stramme inn jordloven - vanskeligere å omdisponere 

matjord.
▪Omdisponering må besluttes av Statsforvalteren (ex. FM).
▪Strengere nasjonale føringer til arealplanleggingen.
▪Forbud mot bygging av boliger, industri og handelsbygg 

på dyrka mark.
▪Redusere jordvernmålet – 4.000 til 2.000 dekar innen 

2024 – «nullvisjon» på sikt.



Omdisp. totalt 2005 - 2020 Kilde: KOSTRA

1 Ringsaker 1.918

2 Stange 1.423

3 Gran 661

4 Sør-Odal 601

5 Løten 464

6 Grue 464

7 Nord-Fron 438

8 Hamar 430

9 Lillehammer 424

10 Tynset 332

11 Gausdal 305

12 Elverum 278

13 Sør-Fron 273







Det finnes dessverre ingen angreknapp!

Takk
for
møtet!


