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Trekk forslagene om utbygging av arealene på Hellerud nå! 

Styret i Norges Bondelag har blitt gjort oppmerksomme på at Norges Vel har 

foreslått overfor Skedsmo kommune å legge ut 166 dekar prima matjord til 

utbyggingsformål. 

 

Det konglige selskap for Norges vel har nedfelt i sine vedtekter (§ 3 Virksomhet) at 

”Norges Vels hovedoppgave er å bidra til:… - utvikling av miljøtiltak som tar hensyn til 

bærekraft og langsiktighet”. Dette gjenspeiles også i organisasjonens verdier, for eksempel 

gjennom å ”fremme bærekraftig utvikling basert på et sosialt, miljøeffektivt og økonomisk 

fundament”. Norges Vel har helt fra stiftelsen i 1809 vært en pådriver for økt 

matproduksjon i Norge. 

Dere arbeider aktivt med virksomheters samfunnsansvar (CSR), og bør derfor være sitt 

ansvar bevisst som forvaltere av noe av Norges beste kornjord. 

 

 

Norges Bondelag mener at det konglige selskap for Norges vel sine innspill til 

Skedsmo kommunes kommuneplan 2015-2026 strider i mot nasjonale mål om økt 

matproduksjon og sjølforsyning. Innspillene strider også i mot organisasjonens egne 

formål, verdier og samfunnsansvar. Norges Bondelag krever derfor at SNV trekker 

sine innspill til Skedsmo kommuneplan øyeblikkelig. 

 

Bakgrunn 

Norges Bondelag ble av vår lokallag i Skedsmo nylig gjort oppmerksomme på at Det 

konglige selskap for Norges vel (SNV) har spilt inn fire ulike forslag til Skedsmo 

kommunes rullering av kommuneplan for 2015-2026. Disse fire innspillene er: 

1. Innspill 22 A (kommunens nummerering), Lahaugmoen (63/1), vest for tunet på 

Hellerud gård. Arealet er på 31,7 dekar delvis dyrka mark og foreslått omdisponert 

til boligformål 
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2. Innspill 22B, Hellerud gård (59/1), øst for tunet på Hellerud gård. Arealet er oppgitt 

til 82,7 dekar dyrka mark, og er foreslått omdisponert til næringsbebyggelse 

(kontor og lager). Arealet er en del av et stort, sammenhengende jordbruksareal. 

 

3. Innspill 22C, Hvam vest (59/1), vest for dagens Maxbo og Plantasjen. Arealet 

består av 20,4 dekar dyrka mark, og er foreslått omdisponert til næringsbebyggelse 

(plasskrevende varer). Arealet er en del av et stort, sammenhengende 

jordbruksareal mellom E6 og Hellerud gård. 

 

4. Innspill 22D, Brubakken (59/1), nord for dagens Plantasjen.Arealet består av 31,3 

dekar dyrka mark, og er foreslått omdisponert til næringsbebyggelse (kontor og 

forretning). Arealet er en del av et stort, sammenhengende jordbruksareal nord for 

Rv.22. 

 

Samtlige fire arealer består i det all vesentligste av fulldyrka jord med svært god eller god 

jordkvalitet i følge Skog og landskap 

(http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp). Dette betyr at inntil 166 dekar 

prima matjord vil kunne bygges ned til fordel for andre formål med SNVs velsignelse.  

 

Matproduksjon for framtidas generasjoner 

I dag utgjør dyrka mark, som er grunnlaget for all matproduksjon, enten det gjelder plante- 

eller husdyrproduksjon, kun tre prosent av Norges landareal. Bare ⅓ av dyrka marka er 

egnet til matkornproduksjon, noe som gjelder alle de fire arealene SNV har spilt inn til 

Skedsmo kommune. 

 

Norge har også svært knappe ressurser av dyrkbare arealer, som kan anses som framtidige 

matjordreserver. Mye av de dyrkbare arealene er skog eller myr, og det kan derfor av 

klimamessige hensyn være ugunstig å dyrke opp disse. Fordi Norge har så knappe 

ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet, er det særdeles viktig å ta vare på de 

eksisterende arealene med dyrka mark. 

 

Norges og verdens befolkning vil øke sterkt de kommende åra. I tillegg vil klimaendringer, 

som temperaturstigning og mer intens nedbør, gjøre det mer utfordrende å produsere mat, 

både i Norge og globalt. FNs klimapanel anslår, i sin rapport av 31. mars 2014, at 

sviktende avlinger, som følge av klimaforandringer vil gi 2 prosent lavere 

jordbruksproduksjon hvert tiår. Både befolkningsvekst og klimautfordringer gjør at det vil 

kunne bli en stor knapphet på mat i framtida, og det vil derfor være avgjørende å ta vare på 

matjorda.  

 

Tall fra Budsjettnemda for jordbruket viser 5 prosent arealnedgang i perioden 2004-2013, 

dels på grunn av omlegging av digitale kart og at arealer blir liggende brakk, men også på 

grunn av omdisponering, særlig i sentrale områder. For 2014 forventer Budsjettnemnda for 

jordbruket et fulldyrka areal på under 1,6 dekar per innbygger mot 2 dekar i år 2000.  

 

http://kilden.skogoglandskap.no/map/kilden/index.jsp
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Stortinget har med behandlinga av Meld St 9 (2011-2012) Om landbruks og matpolitikken 

- Velkommen til bords, våren 2012, satt som mål at Norges landbaserte matproduksjon skal 

øke i takt med befolkningsveksten. Videre har en samlet næringskomité, inkludert 

representantene fra regjeringspartiene, uttalt følgende i sin behandling av statsbudsjettet 

2014 (Innst. 8 S (2013–2014)): ”Komiteen viser til at det er bred enighet om at norsk 

landbruk skal ha fokus på økt matproduksjon med intensjon om økt selvforsyning. Dette 

har blitt trukket frem av både den rød-grønne regjeringen og Solberg-regjeringen.”. Den 

samme komiteen gjentok målet om økt selvforsyning ved behandlingen av Venstres forslag 

til helhetlig jordvernplan (Innst. 149 S (2013–2014)).  

 

Norges Bondelag mener at Norge i størst mulig grad skal være i stand til å brødfø egen 

befolkning. Matjorda er grunnlaget for all matproduksjon, og det er derfor avgjørende å 

ta vare på denne knappe og ikke-fornybare ressursen. Matsikkerhet, samt Stortingets 

nylig vedtatte mål om økt matproduksjon og sjølforsyning, må derfor være 

utgangspunktet for enhver vurdering der matjord står i fare for å bli omdisponert til 

andre formål. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

                                                             
 

Nils T. Bjørke           Per Skorge 

  

 

 

 

 

          

 


