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Konteksten for prosjektet:  
Økt konkurranse om jordarealene 

 

• Ressursen: Jordbruksland 
• Produktet: Mat, dyrefor, 

energi, CO2 lagring, 
tomter, avkastning....  

• Katalysator: Klimaendring 
og finanskrise 

• Bidra til innsikt om hvordan 
“ressurs-hierarkier” blir kulturelt 
konstruert når ulike interesser og 
agendaer konkurrerer 
jordbruksland 

 
 





Jord– hvorfor så viktig?  
 
• 95 prosent av maten vi spiser kommer direkte eller 

indirekte fra jord 
• Jord er en ikke-fornybar ressurs 
• FAO estimat: Det tar 1000 år å produsere 1 cm jord 
• Bærekraftig forvaltning kan øke produktiviteten i 

eksisterende areal 
• Debatten om jord handler om både kvantitet og 

kvalitet  
 



Tap av jord 

• Årlig tap av 50 000 km2 jord til urbanisering 
(FAO2015) 

• Areal på størrelse med fastlands-Norge borte i løpet av 6 år 

 



Stort tap av dyrkbar jord i Norge  
 
• 21% reduksjon i produktivt jordareal siste 

20 år (Stokstad and Skulberg, Norsk institutt for skog og 
landskap 14/2014) 

 
• 20 kommuner i tettbygestrøk står for rundt 

1/3 av omdisponeringene 
1. Boligbygging og store samferdselsanlegg 

står for om lag 2/3 av omdisponeringene 
2. Spredt utbygging i LNF områder uten 

omdefinering  etter samtykke fra 
jordlovens §9 

 (Asplan Viak 2015 rapport til Landbruks og 
 matdepartementet “Tiltak for å styrke jordvernet”) 



Jordvern i lovverket  
 

Jordloven §9 (1995) 
”Dyrkbar jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte 
på jordbruksprodksjon. Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik 
at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i framtida”  
 Gjennom driveplikt og delingsforbud skal loven sikre både kvaliteten og 
kvantitet for bønders mulighet til å drive jordbruk i fremtiden.  
 Bygger på både matsikkerhet og  råderettsprinsipp.  

Plan og bygningsloven 2008 
”Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den 
enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. 
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak 
om bruk og vern av resurser” 

•  § 11-5.Kommuneplanens arealdel 
• Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens 

arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og 
arealbruk. Endringer til landbruksformål mulig i LNF-områder. 

• Halveringsmål-Bondevik 2. fra 2004. Nåværende mål maks 
6000 dekar i året. 



Trondheim: Etablert og utviklet ”i 
matfatet” 









2015 – Kompakte og klimavennlige byer 



Trondheim : 
en viktig jorbrukskommune 

 en viktig jordbruksby 
• Mye jordbruksareal (20% matkornareal) 
• By i vekst - men fortsatt ”spredtbygd” (2980 innb. pr 

km2) 
• En av "verstingene" mht omdisponering av 

jordbruksland 
 

• Sør Trøndelag har siden 60-tallet omdisponert 
56000 dekar Dyrkamark (” Og det er større enn en 
gjennomsnittlig jordbrukskommune i fylket ”) 

 Veibygging og utvikling av industriområder 
 

• Trondheim 
• Boligbygging og samferdselstiltak  

 



Trondheim : 
en viktig jorbrukskommune 

 en viktig jordbruksby 
 

• Mål -  I tråd med ”ny landbrukspolitikk” etter 
mat/finanskrisen har Trøndelag progressive mål om 
vekst i jordbruksproduksjonen (1.5%) 

• Forankring - I tillegg til Jordlov, Naturmangfoldslov, 
Plan og bygningslov - samarbeider Trondheim med 
10 nabokommuner om befolkningsutvikling, 
arealplanlegging og  jordvern og felles fylkesplan 
om landbruk m NT. 
 

• Men – Det kreves koordinerte planretningslinjer for 
boliger, areal og transport for å oppmuntre til 
kompakt(e) bygging / byer for å redusere klimapress 

• Og – Økonomiske aktører  - som eiendomsutviklere 
-  søker gode plasseringer for fremtidige prosjekter. 
Kjøp av opsjoner med bønder med påfølgende 
lobby-virksomhet for endring av kommunenes 
arealplan 



2013 Konflikt 
• Kommuneplanens arealdel 2012-2024 ble vedtatt av Bystyret 21. mars 2013. Planen 

legger grunnlag for videre utvikling av kommunen gjennom fortetting og utbygging av 
nye bolig- og næringsområder. Kommunens overordnede målsetting om at Trondheim i 
2020 skal være en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig, har vært førende for 
planarbeidet. Planen innebærer omdisponering av 1100 daa dyrkamark 
 

• Innsigelser reist fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling, Landbruksavdeling, 
Riksantikvaren og Malvik kommune  
– Mekling uten enighet hos Fylkesmannen i Sær-Trøndelag 

 
• Fylkesmannen anbefaler oversending til departement med anbefaling om å ikke ta 

innsigelsene til følge (unntak Rotvoll) 
 

• Uttalelser: fra Miljødirektoratet og Miljøverndepartementet – om kultur, natur, friluftsliv 
og jordbruksinteresser og , Landbruks- og matdepartementet – som gir støtte til 
omdisponering 
 

• Vedtak: Innsigelsene om jordbruksinteresser ble ikke tatt til følge. Et område ble spart ut 
fra hensyn til kulturmiljø 
 

 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/trondheim-kommune---innsigelser-til-komm/id748520/ 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/trondheim-kommune---innsigelser-til-komm/id748520/


2013 Kampen om arealene  
– og om politikken?  

• En viktig markering av kommunenes 
selvbestemmelse  

• Bønder (org) har endret holdning: fra 
sjølråderett/eiendomsrett til felles holdning til vern 

• Landbruksdirektøren ”alene” – 
• Jord ikke en verdi i seg selv – det hjelper med kultur 
• Natur og miljøverninteresser kommer på banen 
• Kamp om de gode klimasakene 
  

 
 

 



2015 GRØNN STREK  - et kompromiss? 

”Rådmannen har blitt bedt om å 
legge fram en sak for bystyret som 
viser hvordan en grønn strek for 
bevaring av jordbruksareal kan gjøres 
bindende i kommende arealplaner, 
samt forslag til hvilke 
jordbruksområder som bør omfattes 
av en slik strek. Den grønne streken 
skal gjelde sammen med prinsippene 
nedfelt i kommuneplanens arealdel 
2012-2024.” 

https://www.trondheim.kommune.no/content/1117749013/Kommun
eplanmelding-om-byutvikling-gronn-strek 



GRØNN STREK TRONDHEIM: Nye bestemmelser? 

Sikre jordbruksareal … 

Sikre poduktivitet 

Unntak fra regelen  
kan forekomme.. 



Viktig med offentilig debatt 
 
1. Grønn strek kan sikre utvalgte områder, mens områder utenfor sonen kan defineres som 

klar for omdisponering 
2. Retningslinjer for omdisponering innenfor og utenfor er uklar 
3. Top- down (europeisk) tilnærming – trenger lokalt engasjement  
4. Kan vernestatus oppnås med grønn strek? 

 
5. Utfordrende hensyn å ta:  

1. For nåtidig eller fremtidige interesser? 
2. For lokale eller nasjonale interesser?  
3. For vern av at gode i seg selv – eller for samfunnet? 

6. Det skjer mye! 
 



• En beslutning om å ta vare på 
jordbruksland er verdibasert 
 

 
• Takk for 

oppmerksomheten! 
Plogen, Terje Roaldkvam 1975 
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