
Til 

Se adresseliste nederst i skrivet 

 

          Bodø, 9. mai 2017

  

Invitasjon til stiftelsesmøte i Jordvern Nordland 

1. juni kl 18.00 på Bodin 4H-gård, Thallevn. 27, Bodø 

 

Saksliste  

1. Åpning av møtet  

2. Presentasjon 

3. Valg av møteleder og referent  

4. Kort orientering om bakgrunnen for møtet  

5. Valg av 3 personer til å skrive under protokollen  

6. Godkjenning av navn og vedtekter 

7. Valg 

8. Signering av protokoll  

9. Arbeidsplan 

10. Avslutning 

 

Bakgrunn 

Matjord er en knapp og ikke fornybar ressurs. Det er viktig å sikre grunnlaget for framtidig 
matproduksjon i en verden med økende befolkning og der klimaendringer utfordrer produk-
sjonssystemene. Presset på dyrkamark fra nedbyggingsinteresser er stort, og det er stadig 
flere som ikke har kunnskap om hvordan matproduksjon foregår. Vi ønsker å sette fokus på 
jordvern som en viktig samfunnssak for å bidra til en bærekraftig arealforvaltning i Nordland. 
Flere organisasjoner arbeider med matproduksjon og/eller miljøvern og har kunnskap og be-

vissthet om nødvendigheten av å ta vare på dyrka og dyrkbar jord. Hver for oss kan vi gjøre 

mye, sammen kan vi få til mer. 4H Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Små-

brukarlag, Beiarn, Skjerstad og Bodø Bonde- og Småbrukarlag, Framtiden i våre hender 

Bodø, og Bodin Bondelag har begynt et arbeid for å etablere en organisasjon der vi kan koor-

dinere arbeidet mot et felles mål om et sterkere jordvern i Nordland.  

Målsetting 

Vi ønsker å stifte Jordvern Nordland, en forening som skal være en felles plattform for kom-

munikasjon rettet mot politikere og opinion, og for engasjement i planprosesser der dyrka 

eller dyrkbar jord er utsatt for press fra andre interesser. 



Jordvern Nordland skal være en organisasjon med årsmøte som bestemmer arbeidsplan og 

velger et arbeidsutvalg som koordinerer aktiviteten. Vi har sett på hvordan tilsvarende fore-

ninger andre steder er organisert (se www.jordvern.no) og har utarbeidet et forslag til ved-

tekter (vedlagt). Til å dekke kostnader foreslås kontingent pr år: Medlemskap for organisa-

sjoner/virksomheter: 500 kr, personlig medlemskap: 300 kr, ungdomsmedlemsskap: 100 kr 

(opp til 25 år). 

Nå inviterer vi andre medlemsorganisasjoner, virksomheter og privatpersoner til stiftelses-

møte og ber om påmelding til ingeborg.tangeraas@4h.no innen 25. mai. 

Vel møtt! 

 

Vennlig hilsen 

Ingeborg Tangeraas      Astrid T. Olsen     Grete N. Kvavik     Lilly Antonsen  

4H Nordland       Nordland Bonde- og       Nordland Bondelag      Fremtiden i våre hender Bodø 

                                                småbrukerlag                                                              

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jordvern.no/
mailto:ingeborg.tangeraas@4h.no


Adresser 

 

4H Nordland 

Allskog 

Andelslandbrukene 

Besteforeldre for klima 

Bodin SA (Bodin gård) 

Bodø økologiske Besøkshage, BØB 

Forum for natur- og friluftsliv 

Framtiden i våre hender, FIVH 

Grønt forum 

Helgeland skogselskap 

Human-Etisk forbund 

Kirken 

Kleiva videregående skole- naturbruk 

Landbrukspensjonistene 

Miljøagentene Nordland 

Naturviterne 

NIBIO- institutt for bioøkonomi 

NLR Nordland- landbruksrådgivning 

NOF-foreningen for fuglevern 

Nord universitet 

Nordland Bonde- og Småbrukarlag 

Nordland Bondelag 

Nordland Bygdekvinnelag 

Nordland hageselskap 

Nordland Natur- og Ungdom 

Nordland Naturvernforbund 

Nordlandsforskning 

Nordlandsmuseet 

OIKOS NORD- Økologisk Norge 

Salten skogselskap 

Senter for økologisk økonomi 

Vefsn videregående skole- naturbruk 
 

 

 


