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Matsikkerhet et viktig tema
internasjonalt

1 million dekar
dyrka mark
bygges ned
hvert år
- ”Vi anbefalar ingen å gjere seg totalt
avhengige av verdsmarknaden. Det er
viktig å stimulere lokal matproduksjon
og byggje seg lagre av mat og korn.
Det vil hjelpe å stabilisere matforsyninga
og matmarknaden”.
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Produksjonsmål (kap 1, s. 11):
Statistisk sentralbyrå anslår
at det vil bli 20 pst. flere
innbyggere i Norge de neste
20 årene. Det skal legges til
rette for at den landbaserte
matproduksjonen kan øke i
takt med etterspørselen til
en økende befolkning i
Norge.

• Riktig beskyttelse og bruk av arealressursene er
en forutsetning for å kunne øke
matproduksjonen…
• Både mengde og kvalitet på jord er avgjørende for
norsk landbruk og matproduksjon, og for å kunne
nå målene for landbruks- og matpolitikken. Det
gjelder ikke minst produktive arealer egnet for
korn og andre varmekrevende vekster.
• Regjeringen mener at det med landets
begrensede areal for matproduksjon, er viktig
med et sterkt jordvern og en politikk som utnytter
jordbruksarealene.
Regjeringen vil ta i bruk virkemidler i planog bygningsloven for å sikre dyrka mark
for framtidige generasjoner. Målet om å
begrense omdisponeringen av
jordbruksjord til under 6 000 dekar dyrka
mark per år videreføres.

Landbruket i Ørland kommune
produserer hvert år:
 6 900 tonn med korn
 Brød og kornprodukter til
85 000 personer

 9 700 000 liter melk
 97 000 personer

 745 tonn storfekjøtt
 37 000 personer

 36 tonn svinekjøtt
 1 350 personer

 80 tonn egg
 6 950 personer

 280 tonn fjørfekjøtt
 19 000 personer

• 20 tonn sau- og
lammekjøtt
 3 500 personer

3 400 dekar matjord
• 309 melkekuer og 2,3
millioner liter melk
– Smør til over 52 000
innbyggere ett år

• 3,4 millioner brød
– Brød til over 59 000
innbyggere ett år

Hva krever Norges Bondelag?
Matjorda må få et strengt juridisk vern, der det er forbudt å omdisponere matjord.
Dersom det skal gis dispensasjon, skal dette gjøres av en statlig myndighet, og kun for
nasjonalt viktige samfunnsinteresser og med krav om høy utnyttelse av arealene.

Konklusjoner:
• Matjord er beredskap og sikkerhet, for
framtidige generasjoner
• Bygg ned minst mulig matjord til
flybase og rullebaner
• Nydyrk det dobbelte av arealene som
omdisponeres
• Legg nye områder for bolig og næring
på uproduktiv mark
• Fortett eksisterende bebyggelse
framfor å bygge på matjord

