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Naturviternes høringssvar til representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. 

Skjelstad, Ola Elvestuen og Abid Q. Raja om en helhetlig jordvernplan 

Naturviterne er fagforening for akademikere med høyere naturvitenskapelig utdanning. Naturviterne 
har med stor bekymring sett på de siste vedtakene om nedbygging av verdifull matjord.  Vi tok derfor 
i høst initiativet til underskriftskampanjen ”Styrk jordvernet” og overleverte i november drøyt 8000 
underskrifter til landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  

Det som er viktig for oss er at samfunnet opprettholder evnen til å produsere mat i fremtiden. Vi ser 

at beslutninger tatt de senere år gjør at mye av vår mest verdifulle matjord forsvinner svært raskt, og 

dette er en utvikling som bør stoppes. Matjord er en verdifull ressurs som ikke er fornybar.  Jordvern 

handler om matsikkerhet og er en samfunnsinteresse. Nedbygging av matjorda gjør oss mindre 

selvforsynte og mer avhengige av et usikkert verdensmarked. Det arbeidet naturen og menneskene 

brukte 10 000 år på, å opparbeide god matjord, ødelegger vi på noen få generasjoner selv om vi vet 

at befolkningen øker, både nasjonal og internasjonalt.   

Et land må ha kompetanse om matproduksjon, Det er en viktig del av et lands selvstendighet å 

bestemme hva vi skal spise og vite hvordan vi skal produsere det. Vi kan ikke dyrke mat slik de gjør i 

sør. Vi må selv ha den kunnskapen som er nødvendig for riktig kvalitet og mengde på det vi 

produserer, så vi må ha kunnskap på alle nivå i verdikjeden: Produksjonen og videreforedlingen og vi 

må ha et kompetansemiljø i forskning og utdanning.  

Det er tre parter som har ansvar for jordvern i Norge: 

 Bonden – som eier jorden. Vil han dyrke mat blir det ingen omdisponering. I dag 

tjener han mer penger på å selge jorden og la den bli bygget ned, enn på å 

produsere mat.  

 

 Kommunen – som planmyndighet kan gi tillatelse til omdisponering eller 

ekspropriere grunn til ulike formål som for eksempel veier, skoler og 

omsorgsboliger. Kommunene vil gjerne ha god infrastruktur, arbeidsplasser og 

attraktive boligområder. Derfor sier de sjelden nei til omdisponering. De kan ikke 

risikere at gode prosjekter går til nabokommunen. Kommunene tar ikke et 

jordvernansvar fordi de ikke har et jordvernansvar. 

 

 Staten – som kan ekspropriere grunn på eget initiativ eller overprøve planvedtak 
fra kommunen. Flere departement er involvert i prosessene.   

 

 



 

 

 

Da den nye regjeringen tiltrådte vektla vi i vårt innspill til regjeringserklæringen at prinsippet om 

bærekraft måtte bli førende. Vårt krav er at kompetanse om bærekraftig forvaltning må ligge til 

grunn for alle arealbeslutninger. Her spiller den kunnskapen våre medlemmer besitter en viktig rolle. 

De jobber med arealforvaltning både i offentlig og privat sektor, andre er forskere som kommer med 

faglig fundamenterte innspill som må vektlegges ved beslutninger. 

Vi kan vanskelig se at rådene vi ga om viktighet av en kompetansebasert forvaltning blir fulgt når den 
nye landbruksministeren ønsker å omdisponere noe av den beste matjorda vi har i Norge til nærings- 
og boligformål.  

Landbruks- og matministeren har gjennom media, fremhevet at dette er beslutninger som 
lokaldemokratiet selv må få ta. Det høres fint ut, men virkeligheten er at det er svært få 
lokalpolitikere som vil takke nei til arbeidsplasser og flere skattekroner. Derfor mener vi det er 
storingspolitikernes ansvar og regjeringens plikt som nasjonens fremste politikere å se dette ut i fra 
et nasjonalt perspektiv. For den enkelte kommune er det kun et jorde, for oss som nasjon er det et 
spørsmål om selvforsyning og mattrygghet. Rikspolitikerne må ta det helhetlige samfunnsansvaret 
som matforsyning er. 

Vi vil også fremheve et poeng som har vært lite oppe i debatten:  

Det har i den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt ineffektive planprosesser og hva dette 
koster samfunnet. En helhetlig jordvernplan vil også kunne korte ned planleggingstiden ved at man 
allerede ved oppstarten av en planprosess har akseptert at matforsyning er en så viktig del av 
helheten at de må tas hensyn til med en gang. Ved å ha et klart rammeverk vil planprosesser kunne 
gjennomføres raskere og prosjekter vil få redusert kostnadsnivå samtidig med at vi får en gevinst ved 
at ny infrastruktur kan tas tidligere i bruk. Dette er for øvrig nærmere omtalt i NIBR-rapport 2013:15, 
Evaluering av planprosess ny E6 Ringebu – Otta.  

Naturviterne mener at politikken som føres i dag ødelegger vår evne til å brødfø egen befolkning og 

bygger ned  kompetansen om matproduksjon i Norge. Det har aldri vært klokt før. Og det er ikke 

klokt nå. 

På bakgrunn av dette er det med stor tilfredshet Naturviterne ser hvordan jordvern har fått en 
sentral plass på den politiske agendaen. Vi støtter forslaget om at regjeringen skal fremme en 
helhetlig jordvernplan og at alle dispensasjonssøknader om omdisponeringer av matjord stilles i bero 
inntil planen er vedtatt.  
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