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Ta vare på matjorda på Frøyland i Time kommune 

 

 

Norges Bondelag oppfordrer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til å 

ivareta hensynet til matjorda i saken om boligutbygging på Frøyland i Time kommune. 

Saken er av prinsipiell nasjonal karakter. Det er en god mulighet til å vise at regjeringen 

kan sette jordvern høyest og prioritere framtidas matproduksjon.  

 

Fylkesmannen i Rogaland (FMRO) har gitt innsigelse i saken i brev av 4. august 2014. 

Saken gjelder ønske om to områder avsatt til boligformål (TB6 og TB7) på Frøyland i 

Time kommune i interkommunal kommunedelplan for Bybåndet i kommunene Klepp, 

Time og Sandnes. 

 

Alternativer finnes til nedbygging av matjord  

Området på Frøyland er et areal på 330 dekar dyrka jord, hvorav 170 dekar er fulldyrka og 

det resterende innmarksbeite. Kart fra Skog og landskap viser at samtlige 330 dekar er av 

svært god eller god jordkvalitet. Det er størrelsen på arealet, og det at arealet på Frøyland 

er et sammenhengende område av så god kvalitet som gjør det særlig verdifullt.  

 

I den interkommunale kommunedelplanen som omfatter Frøyland, er det tre kommuner 

som sammen søker å finne felles løsninger. Kommunene prioriterer bygging av 1 600 

boliger på Frøyland framfor å ta vare på 330 dekar høyproduktiv matjord, til tross for at det 

finnes muligheter til både å fortette og benytte uproduktive arealer til boligutbyggingen. 

Norges Bondelag mener at denne saken er et eksempel på det presset matjorda er utsatt for.  

 

Norges Bondelag oppfordrer derfor KMD til å følge innsigelsen gitt av Fylkesmannen i 

Rogaland.  
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Ressurs for framtidas generasjoner 

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

eller husdyrproduksjon, kun tre prosent av Norges landareal. Norge har svært knappe 

ressurser av dyrkbare arealer som kan anses som framtidige matjordreserver. Mye av de 

dyrkbare arealene er skog eller myr, og det kan av klimamessige hensyn være ugunstig å 

dyrke opp disse. Fordi Norge har så knappe ressurser med dyrkbare arealer av høy kvalitet, 

er det svært viktig å ta vare på de eksisterende arealene med dyrka mark. 

  

 

Økt sjølforsyning og matproduksjon krever vern av matjord 

En samlet næringskomité, inkludert representantene fra regjeringspartiene, understreket i 

behandlingen av statsbudsjettet for 2014 følgende (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)). 

  

Matsikkerhet og Stortingets 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. Både størrelsen på arealet på Frøyland, og ikke minst det 

faktum at arealene er et sammenhengende område med dyrka mark, tilsier at dette er 

arealer av nasjonal verdi. Da må boligformål vike for fortsatt matproduksjon. Vi anser at 

lokale boligbehov i denne sammenhengen ikke når opp mot nasjonale verdier, også ut fra 

vurderingen av at det finnes alternativer.  

 
Matjordressursene må forvaltes ut fra fremtidige generasjoners behov for mat fordi ressursene 

er så knappe. Norges Bondelag ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet legge 

avgjørende vekt på jordvernet i den beslutningen som skal fattes, og at saken vurderes utover 

det lokale perspektivet. 

 

Norges Bondelag oppfordrer Kommunal- og moderniseringsministeren til å støtte innsigelsen 

fra Fylkesmannen i Rogaland!  

 

 

Med vennlig hilsen  

Lars Petter Bartnes 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 


