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Til Stortinget

Bakgrunn
Det årlig gjeldende jordvernmålet er satt til omdis-

ponering av maksimalt 4000 dekar dyrka mark innen
2020. Målet er sannsynligvis nådd, og uansett bør det
fastsettes et jordvernmål som gjelder fra 2020. 

Forslagsstillerne mener det må ligge en nullvisjon
til grunn for omdisponering av matjord. Et viktig steg på
veien til dette vil være et nytt jordvernmål og en oppda-
tert jordvernstrategi med tiltak for å nå målet. 

Forslagsstillerne mener at maksimal omdispone-
ring av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026 vil være
et naturlig mål. Hensynet bak målet om redusert ned-

bygging av matjord er beredskap gjennom å ta vare på
ressursgrunnlaget for matproduksjon. 

Ut fra hensynet til jordvernet vil det også være na-
turlig å fastsette et mål for omdisponering av dyrkbar
mark. Det vil også måtte være et mål å begrense bruk av
matjord ved bygging av nye driftsbygninger i landbru-
ket. 

For å nå et så offensivt jordvernmål trengs det en
strategi med konkrete tiltak. En slik strategi må vedtas
av Stortinget. 

Forslag
På denne bakgrunn fremmes følgende 

f o r s l a g :

1. Stortinget fastsetter et nytt jordvernmål om maksi-
mal omdisponering på 2000 dekar årlig innen 2026. 

2. Stortinget ber regjeringen legge frem en egen jord-
vernstrategi med tiltak for å nå jordvernmålet. 

3. Stortinget ber regjeringen utforme et mål for
omdisponering av dyrkbar mark, samt tiltak som
vil redusere jordbrukets eget forbruk av matjord.

5. mars 2020

Geir Pollestad Marit Knutsdatter Strand

Ole André Myhrvold Geir Adelsten Iversen
Beriktiget
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