Opprop for vår felles matjord:

Norges matfat er trua
I høst er det to år siden Stortinget vedtok en nasjonal strategi for å ta bedre vare på matjorda vår.
Siden den gang har lite skjedd og stadig mer matjord legges under asfalt.
Naturen bruker tusenvis av år på å lage god matjord. Matjord er nødvendig for å brødfø oss
mennesker. Den danner i tillegg livsgrunnlaget for store deler av vårt artsmangfold og er basis
for tusenvis av fornybare arbeidsplasser over hele landet. Man skulle tro at dette i seg selv var
tilstrekkelig til at vi behandlet matjorda med respekt, som en livsnødvendig og begrenset ressurs.
Det er dessverre ikke tilfelle.
Norges matfat er trua. Kun 3 prosent av vårt fastland er egna til matproduksjon. Likevel tillot
norske politikere nedbygging av over 6.000 daa dyrka matjord, tilsvarende 840 fotballbaner,
bare i 2016. Stortinget har derfor satt et mål om at det innen 2020 ikke skal omdisponeres mer
enn 4000 dekar matjord årlig. 4000 dekar matjord tilsvarer fortsatt 550 fotballbaner og vi mener
målet bør strammes betydelig til. Men selv med realistiske mål for norsk jordvern ligger
måloppnåelse per i dag utenfor rekkevidde.
Byene våre har vokst fram nær god matjord, fordi nærhet til der maten produseres var
avgjørende for å sikre næring til en voksende befolkning. Siden har byene vokst, og vår
verdifulle matjord ligger derfor plassert midt i pressområder rundt bykjerner over hele landet.
Kommuner som opplever boligmangel og bedrifter som banker på døra med ønske om nye
lokaler står ofte overfor krevende avveiinger. Over hele landet trues matjord av
utbyggingsplaner. Bergen bystyre vedtok nylig å omdisponere 1000 dekar matjord i Lilandområdet til bolig- og næringsformål. Liland-saken er dessverre langt fra unik.
Heldigvis har Stortinget erklært at det er en nasjonal interesse å ta vare på matjorda. Det skal
ikke bare være hensyn til hver enkelt kommunes behov, men hensyn til Norges langsiktige
behov for matproduksjon som veier inn når vi beslutter endelig skjebne for matjorda vår. Hvis
matjorda er vårt arvesølv, kan vi ikke behandle den som engangsbestikk.
Vi som signerer dette oppropet krever at Nasjonal jordvernstrategi følges opp og at regjering og
Storting gir matjorda vår et sterkere juridisk vern. Det må også etableres bedre
planleggingsverktøy og et matjordbudsjett som viser om det trengs nye tiltak for å nå Stortingets
jordvernmål.

