
 1 
Resolusjon nr.3 2 
 3 
 4 

Jordvernet må styrkes. 5 
 6 
Å brødfø egen befolkning er et moralsk ansvar for alle nasjoner. I Norge importerer vi 7 
over halvparten av den maten vi spiser. Det er et paradoks at det til tross for bred 8 
politisk enighet om å øke matproduksjonen stadig bygges ned mer matjord. 9 
Stortinget har satt mål for hvor mye landbruksjord som maksimalt kan omdisponeres 10 
hvert år. Med dagens regime for jordvern vil ikke disse målene bli nådd.  11 
 12 
  13 

1. Trøndelag Senterparti mener at forvaltningen av matjord skal baseres på 14 
langsiktig vern og fortsatt oppbygging av produksjonsevnen i landbruket. 15 
 16 

2. Trøndelag Senterparti mener det er viktig å holde fast på lokal demokratisk 17 
styring av arealdisponeringen innenfor klare retningslinjer vedtatt av 18 
felleskapet. 19 
 20 

3. Trøndelag Senterparti mener at jordvernet må styrkes gjennom lovverket. 21 
STRYKES: Så lenge jordloven kan overprøves gjennom bruk av plan og 22 
bygningsloven vil jordvernet stå svakt i pressede situasjoner. 23 

 24 
a. STRYKES: Trøndelag Senterparti går inn for å styrke jordvernet 25 

gjennom å innføre generelt forbud i plan og bygningsloven mot 26 
oppføring av boliger og næringsbygg på god produksjonsjord. 27 
ERSTATTES MED: 28 
Trøndelag Senterparti går inn for at henvisningen til Jordloven igjen skal 29 
tas inn i Plan- og bygningsloven. Oppføring av boliger og næringsbygg 30 
på god produksjonsjord skal generelt ikke forekomme. Dette må 31 
tydeliggjøres i nasjonal politikk, og om nødvendig må 32 
innsigelsesinstituttet brukes sterkere for å nå de nasjonale målene. 33 

 34 
b. Trøndelag Senterparti ønsker å begrense adgangen til å inngå 35 

opsjonsavtaler for kjøp av matjord der omregulering er formålet. 36 
TILLEGG: Opsjonsavtaler på dyrkajord må registreres i et nasjonalt 37 
register for å skape en åpenhet rundt dette. 38 

 39 
c. Trøndelag Senterparti går inn for at landets svært begrensa 40 

matjordressurs gis vern i grunnloven. 41 
 42 

d. Trøndelag Senterparti går inn for at det etableres tilskuddsordninger for 43 
jordverntiltak og nydyrking. 44 

 45 
 46 
 47 
 48 



 1 
…………………………………………………………………………………….. 2 
 3 
I  4 
Følgende tilleggsforslag fra Trondheim Senterparti går resolusjonskomiteen 5 
imot: (ønskes inn i resolusjonen etter linje 10). 6 
Senterpartiet i Trøndelag ser det utfordrende at nasjonalt viktige ressurser 7 
forvaltes uten en overordnet plan for nasjonale mål. Matjord er viktig for 8 
nasjonal beredskap og bør derfor forvaltes på lik linje som annen viktig 9 
beredskap. For Senterpartiet betyr det å løfte ansvaret for den langsiktige 10 
forvaltningen bort fra kommunene og over til Stortinget, som også setter 11 
nasjonale jordvernmål.  12 
 13 

II 14 
Trondheim Senterparti ønsker å stryke hele punkt 2, noe som 15 
resolusjonskomiteen går imot: 16 
Trøndelag Senterparti mener det er viktig å holde fast på lokal demokratisk 17 
styring av arealdisponeringen innenfor klare retningslinjer vedtatt av 18 
felleskapet.  19 

 20 
III 21 
Trondheim Senterparti ønsker å erstatte «god produksjonsjord» i punkt 3a 22 
med «dyrket mark», noe som resolusjonskomiteen går imot: 23 

 24 
 IV 25 
Trondheim Senterparti ønsker å erstatte «begrense» i punkt 3b med «forby», 26 
noe som resolusjonskomiteen går imot: 27 

 28 
V 29 
Trondheim Senterparti ønsker et nytt punkt under 3a. (som forskyver 30 
bokstavene under), noe som resolusjonskomiteen går imot. 31 
Trøndelag Senterparti går inn for et påbud om å utrede alternative traséer i 32 
alle tilfeller der infrastrukturprosjekter innebærer mulig disponering av matjord.  33 

 34 
 35 
 36 
 37 
 38 


