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Kåserte på jordvernkonferanse. Forfatter Edvard Hoem utfordret deltakerne på lørdagens jordvernkonferansen på Gjermundnes om å tenke lenger enn seg sjøl.  

Konferanse. – Statis-
tikken over nedbyg-
ging av landbruksjord 
handler i all for stor 
grad om år for år, 
påpeker Edvard Hoem. 

Og år for år ser det ikke så ille ut. 
Men ser vi på et 50-års perspektiv,   
viser tallene oss noe helt annet, 
mener Edvard Hoem. Lørdag 
kåserte han på jordvernkonfe-
ransen som Fylkesmannen, 
bondelaget og Landbruksmuseet 
for Møre og Romsdal sto bak.  

– Ny innstilling må til 
– Og så er det sikkert at språk-
bruken påvirker vår forståelse av 
temaet. Omdisponering, kaller de 
det. Nedbygging, kaller jeg det, sa 
Hoem til ei lydhør forsamling. 

Forfatteren var i tvil om han 
ville takke ja til forespørselen, 
mest fordi han følte han kunne for 
lite om jordvern. Men gjennom 
arbeidet med boka «Slåttekar i 
himmelen» har han nok gjort seg 
noen tanker likevel. 

For Hoem var tydelig med sitt 
budskap om at mennesket trenger 
ei ny innstilling til naturen. 

– Det er ei rådende innstilling 

om at teknologien kan løse alt, og 
at mennesket skal være herre over 
naturen. At vi har rett til å ta for 
oss uten å tenke på neste genera-
sjoner, sier Hoem.

 Og legger til at han mener vi 
må innse at vi er en del av naturen, 
og ikke innbille oss at vi har herre-
dømme. 

Ingen veg tilbake
– På to generasjoner har vi greid å 
kvitte oss med ti prosent av den 

beste matjorda vår, sa Hoem og 
satte videre jordvern inn i verdens 
utfordringer med matproduksjon. 
Han var nådeløs mot regjeringens 
jordvernpolitikk som han kalte 
totalt utilstrekkelig. Mange godord 
hadde han heller ikke om tidligere 
regjeringers arbeid heller. 

– Regjeringens framstiller sin 
politikk ikke som ambisiøs, men 
som realistisk, og argumenterer 
med at samfunnsutvikling gjør at 
kommuner vil oppleve et press på 
hvordan de forvalter jorda, sier 

Hoem. 
Han mener statsråd Listhaug 

ikke kan si noe annet ut ifra 
hennes ideologi, som er at jord-
vern er likestilt med andre vern.

– Til tross for at det er snakk om 
irreversible konsekvenser, fort-
setter han. 

Ulven er kommet  
for å bli
For det er barnebarnsperspektivet, 
framtidsperspektivet Edvard 

Hoem etterlyser i forvaltningen av 
landbruksjorda vår. 

– Mitt mantra er at den eneste 
farbare vegen for jordvern, er å 
bygge allianser som kan gi varige 
resultat. Distriktsbefolkningen og 
miljøvernerne må møtes. For å si 
det enkelt. Distriktsbefolkningen 
må innse at ulven er kommet for 
å bli. 
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Setter jordvern i et  
barnebarn-perspektiv

Bevisstgjøring. Landbruksdirektøren påpekte at én tredel av jord 
som omdisponeres gjøres i enkeltsaker. – Det er ei hustomt her, 
og ei hustomt der det, sa hun, og oppfordret publikum til reflek-
sjon. 

– Mål om færre innsigelser. Landbruksdirektøren i Møre og 
Romsdal, Anna Berit Løset, sier at kunnskapsnivået om jordvern 
må heves blant lokalpolitikere. – Det er kommunene som har det 
viktigste ansvaret, sier hun. 


