Akershus Senterparti krever at regjeringen tar jordvern-grep nå!
I Akershus er det matjord som årlig produserer 11 millioner brød1 som er avsatt i kommuneplanene
til næring- og bolig som enda ikke er ødelagt. I tillegg er det offentlige bygg og samferdselsprosjekter
som er planlagt på matjord der det finnes andre alternativer. Når Europas kornkammer er i krig kan
vi ikke sitte rolig å se på at matjord daglig blir bygd ned. Dette er irreversible inngrep som pågår nå!
Akershus Senterparti krever at Senterpartiets egne statsråder i kommunaldepartementet og
landbruksdepartementet nå skal redde de potensielt tapte arealene for matproduksjon. Regjeringen
har et særlig ansvar for de pågående statlige reguleringsprosessene som umiddelbart må
gjennomgås kritisk, ref. Hurdalsplattformen. Målet skal være å finne alternative løsninger som
dekker samfunnsbehovet uten å bygge ned matjord.
I Hurdalsplattformen er det gode jordvernformuleringer, men disse blir mindre verdt for hver dag
som går fordi prosjektene skrider frem. Uten nye nasjonale vedtak er vi bundet av vedtak fra forrige
generasjon. 83 000 daa2 av landets jordbruksareal vedtatt nedbygd til næring eller bolig. Dette er
arealer som er viktige for landes matberedskap og som kan reddes ved å raskt fatte vedtak om at
disse arealene skal vurderes på nytt, slik det står i regjeringserklæringa. Det skal fortsatt være et reelt
vern av dyrka mark i de definerte vekstområdene i Regional plan for areal og transport.
En ny vurdering må da gjøres i lys av dagens situasjon der vi i solidaritet med omverdenen må
produsere mest mulig mat til egen befolkning. Knutepunktstrategier fra dagens regionale og
nasjonale planer er feilslått nettopp fordi folk opprinnelig bosatte seg der den beste matjorda er.
Med bredbånd og hjemmekontor, el-bil og matebuss, og ny arealplanlegging med tilrettelegging for
dagliglivet i nærmiljøet skal bærekraftig utvikling skje på fjellgrunn.
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Jordvern i Hurdalsplattformen:

a.

Setje eit nytt langsiktig mål om maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årleg.

b.

Sikre at jordvern blir eit overordna omsyn i arealforvaltinga.

c.

Vurdere forbod mot opsjonsavtalar på dyrka eller dyrkbar mark.

d.
Gå kritisk gjennom konkrete nedbyggingsprosjekt for å vurdere om mengda prosjekt er
foreineleg med dei fastsette jordvernmåla

