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Travbane på dyrkajord.
Matjord

kan ikke erstattes!

Den matjorda

som blir brukt

til noe annet

enn å produsere

mat på, er

borte.
Det er greit at det dyrkes

opp nytt,

da får vi enda mer jord.

Matjord er HELLIG: «Dyrebar, umistelig. Opphøyd over alt verdslig»! (Ordboka)
Det er mat vi lever av. Matjorda

er grunnlaget

for liv. Den er ingen selvfølgelighet.

Den må hegnes

om og dyrkes på en slik måte at den kan gi oss levebrød i all framtid.
Vi har som kjent

så uendelig

lite av matjord

Gjennom tusen år har folk hogget/saget
stein,

pløyd,

harvet

og høstet.

heri

Norge og forholdsvis

så utrolig

mye av annet

areal.

ned trær, fjernet røtter, gått krumbøyd år etter år og plukket

De har slitt og strevet

for å skaffe

mat til seg, familien

og oss alle.
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Denne jorda

er gull verdt,
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ja mye mer enn gull. Det kan ikke settes verdi

på noe som kan gi våre barn,

barnebarn, ja, alle dem som kommer etter oss, mat på nytt og på nytt i all framtid.
De som har levd før oss, har skjønt dette. De har forvaltet jorda i sin tid, og det har alltid sittet i dem
at denne

jorda

må leveres

videre,

helst i en bedre

stand enn da de fikk ansvaret

for den. De har ikke

ødelagt den. De har tatt vare på den. De hadde et langt perspektiv på livet. Derfor har vi idag mange
gode arealer

til matproduksjon.

Jeg opplever det slik at det er det altfor mange i dag som ikke ser hva som er av virkelig varig verdi.
Det erjo

så lettvint

å bruke

disse jordstykkene

til noe annet

«Jeg er helt enig i at vi må ta vare på dyrket og dyrkbarjord,
svar i alle år der jeg har tatt opp dette

temaet

jeg snakker

som ødelegger

dem for all framtid.

men.....» Dette utsagnet har jeg fått til
om her. Nå må det bli slutt på dette

«men»!

Vi har ikke lov til å ta fra etterkommerne

våre livsgrunnlaget.

Det er så livsviktig at det bør komme en paragraf om dette i grunnloven.
Det er heller ingen selvfølge at vi lettvint kan få mat fra andre steder i verden. Det kan komme den
dagen at det kan bli stopp eller sterke begrensninger

på det av mange grunner.

(Jeg har levd så lenge at jeg husker matmangelen
Mor og far har fortalt

i Oslo under krigen.

at de sultet.

Far stod i en kjempelang smør—køen hel natt utenfor en butikk en gang.
Det hadde gått rykter om at det skulle komme en levering dagen etter.
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Far var heldig og fikk en liten smørklatt, men de fleste måtte gå tohendt
hjem. Mange stekte maten i tran. Jeg husker lukten. Vivar også så heldige
at vi fikk en parsell (bitte lite jordstykke)

i Frognerparken

der vi kunne dyrke

litt poteter og grønnsaker.)
Det er også meget viktig at jordsmonnet

er av god kvalitet. At det inneholder det plantene trenger

for å bli fullverdig mat, noe som vi mennesker trenger for å ha god helse.
Jorda langs Trondhjemsfjorden

er blant den beste i landet.

Jeg synes det er forferdelig

å se hvordan flott gammel jord blir behandlet i Trondheimsområdet.

Noen ser ut til å være ivrige etter å selge jorda «si». Andre står imot til det siste.
Jeg ser i Bladet

av 7. oktober

at gruppelederne

råderett og disposisjonsrett

fra H og Frp mener

over egne Iandbrukseiendommer

grunneierne

«må ha frihet,

og hvordan disse skal drives», Dette er

jeg langt på vei enig i.
Men grunneierne

har ikke avviklingsrett!

Man kan eie mye, men matjord
Matjorda

er ikke noe som er «mitt».

er noe vi alle eier. Det er en nasjonal

Ingen enkeltperson

ressurs.

eier den på en slik måte at de kan ødelegge den. Det vil gå utover hele

fellesskapet.
Det er et uttrykk
landbruk

som ofte blir brukt,

til næringsformål».

og som jeg synes er forunderlig.

Landbruk

Flott at Høyre og Frp i Malvik

er da i høyeste

vil at Malvik

fra

grad næring?!

skal være en Ja-Kommune.

Da regner jeg med at de sier ja til landbruk og matproduksjon
sammenhengende

Man skal «oWnregulere

fortsatt i 50 år i dette fine

matfatområde.
Dikt av Harald

Sverdru

.

En klump jord
er en helligdom

På like fot med
Stonehenge,

Babel,

Kheops og Taj Mahall

En klump jord vi ikke har drept
og spredt for ørkenvinden
har et fruktbart

mørke

tett av /iv
Verdifullere
Hilsen

Berit

Vikhammer.

enn børsen i New York London og Tokyo
Vikhammer,
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Matfors

nin

iet

evi

hets

ers

ektiv.

Vi sitter her gode og mette.
Det er ingen selvfølgelighet.

Noen har produsert maten.
De har hatt jord å produsere
Noen har en gang dyrket
Jord som har vært

Etterkommere

maten på.

opp denne jorda.

her i 50, 100, 200, 500,

1000 år.

har tatt vare på.

INGEN- EIER- DYRKET JORD!!

Noen er så heldige å få anledning til å få bruke denne jorda
Til matproduksjon

for seg selv og fellesskapet

Denne jorda er næringsareal

isin tid.

som kan som kan skaffe mat i 50, 100, 200, 500,

1000 år
Til dem

som kommer

Mat må mennesket

Derfor

etter

oss.

ha i all evighet!

ser jeg det slik:

De som gjør noe annet
Begår en forbrytelse

med jorda,

mot menneskeheten!
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Hvem har ansvar for at en slik forbrytelse
Det har enkeltmennesket

begås?

som har fått ansvar for jorda i sin tid.

Det har du som sitter i råd og utvalg.
Det har du som sitter i et kommunestyre.
Det har du som sitter i Storting

og Regjering.

Det har alle vi som lar det skje.

Bygg andre steder!
La dyrkajorda

Vikhammer,26.

være i fred.

april 2018
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Travbane

i Malvik nok en

an .

Jeg har aldri vært mot travbane!!

Heller ikke mot travbane

i Malvikl!

Hester, trav og travkjøring er flotte greier. Jeg har, som mange vet, vært gift i
50 år med en mann som siden barndommen

og senere hele livet drev med

hester og travkjøring. Jeg syntes alltid dette var en flott interesse med et
travmiljø som jeg også gledet meg over. Hver mandag i årevis traff han gjengen
på Leangen og hadde en fin og morsom kveld sammen med dem.
MEN, og det er et stort MEN.
Jeg er sterkt imot å ta en hel gård der havreåkrene

nå står «bølgende i vinden»,

til travbane. Gården ligger også midt i et stort landbruksområde

som

kommunen til overmål regulerte til landbruk i 50 år for ikke lenge siden!!
Kommunen ble priset for sin omsorg forjordvern

da.

Jeg vil også presisere at ingen jeg kjenner som er imot travbane

på Bjørnstad

østre (og det er mange), er imot travbane i Malvik som sådan. Legg merke til
dette du også Harald K.
Jeg må igjen understreke

at det er stedsvalget

det er snakk om!!

Vihar sett i alle år hvor utsatt resten av et område blir når det først er gjort et
inngrep midt inne i et landbruksområde.

Derfor er det vesentlig at det blir

forstått at det ikke bare er Bjørnstad østre vi slåssfor å bevare.
Vi slåss for hele det store, sammenhengende

område, eller matfatet,

heri

bygda som er regulert til nettopp å få være det i fremtiden.
Med fantasi og god vilje er det helt sikkert mulig å finne et annet sted i Malvik
der man kan bygge opp en utmerket travbane.

l «Bladet» har flere kommet

fram med forslag som sikkert kan vurderes.
Jeg er forresten også forundret

over at travet har lagt krefter og midler i å

utrede en travbane midt inne i et landbruksvernet

område?

Klimaendringer?
Tørken i Norge og over store deler av Europa har fått stadig flere til å få opp
øynene for at det å få nok mat ikke er en selvfølge. Stadig flere blir
oppmerksomme

på at matjord er en knapphetsressurs

i Norge og ellers.
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Mat er også en beredskapsfaktor
Intet forsvar

det har blitt lagt altfor

liten vekt på hittil.

uten mat.

«Lytt på radio. Viktig melding»!
Dette uttrykket

kjenner

vi fra krigen 1940 —45. Mandag

10.03 til 10.33 var det i Ekko på P2 en viktig sending.

20. august fra klokka

Finn denne på internett

lytt. Legg særlig merke til siste delen og hva som blir sagt om områdene

og

rundt

Middelhavet.
Jeg hørte Kristin Clemet på radioen
fra dag til dag. Hun brukte

en dag nylig. Hun sa at politikken

ordet Pre— olitikk:

Det

i dag løper

"elder å se de lan

e lin'er.

Klokt sagt, synes jeg.

Det er i nåtid vi vi tar avgjørelser

for å bevare fremtiden.

Matjord

gjennom

har vært folkets felleseie

være det. Den forvaltes

tidene,

og må fortsatt

til enhver tid av enkeltmennesker

stort ansvar for å levere den videre til senere generasjoner.
på så mange andre områder

som har et
Her, som

i livet, kan ikke den enkelte få gjøre med

sitt som de vil.

Jeg ser det som HELLIGBRØDE å bruke matjord

til noe annet enn

matproduksjon.

En totalisatorbane

må legges et annet sted!!!

24. august 20 8

Ekko P2 20.august

2018:

https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25016518/20-08-

2018#t=58m24.32s
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Klipp fra aviser:

29.mai

2018

Eva Lundemo (kommunestyret,
Malvik høyre) etterlyser forutsigbarhet for næringslivet i dagens
intervju på Nea radio i forbindelse med utsettelse av arealplanen, da er det vel lov å minne om at
landbruket er Trøndelags største næring med en verdiskapning på 3,2 milliarder i 2015. De
bøndene som har gjort store investeringer og satset på en framtid ijordbruket i et område som er
definert som «kjerneområde landbruk med et vern på 50 år» trodde at de hadde forutsigbare
rammer. Hvordan kan Høyre da gå inn for bygging av travbane i dette området?

Aftenposten
Det hevdes at jord på et omdisponert
areal kan flyttes og at annet
areal kan oppdyrkes som erstatning for det som går tapt. Men, da

må man være klar over at produksjonskapasiteten
ikke
opprettholdes. Avlingsnivået på gammel og god kulturjord følger
ikke med på lasset ved jordflytting og kan heller ikke erstattes fullt
ut ved nydyrking.

Tap av dyrkbar jord er en like
stor trussel som klimaendringer
Produktiv jord er en ressurs det tar årtusener å bygge opp. Skal
vi klare å brødfø en økende verdensbefolkning
tapet av dyrkbarjord.

we

n
l;

rnsfmez”

Tore Krogstad
Petter

fortsette

C.-

D. Jenssen
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må vi stoppe

V
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Se for deg at du dekker en fotball med et lag tynn plastfolie.
plastfolien

vil være mye tykkere enn jordsmonnet

All plantevekst

og matproduksjon

tynne laget. Så sårbart

er grunnlaget

Derfor

menneskets

er jordsmonnet

Hvert år forsvinner
Dette tilsvarer
viktigste

dyrkingsmåte,

en fjerdedel

er erosjon

er på jordkloden.
av dette ekstremt

for all planteproduksjon.
viktigste

ca. 100 millioner

omtrent

årsaken

er avhengig

Denne

ressurs.

dekar produktiv

jord.

av Norges landareal.

som følge av overbeiting,

hugst og klimaendringer.

Den

feil

I tillegg bidrar nedbygging

og forurensning.
Vi vil påstå at tap av dyrkbar jord er en vel så stor trussel
livsmiljø

mot vårt

som klimaendringer.

God jord tar tid å lage

Produktiv

jord er en ressurs

det tar årtusener

klare å brødfø en økende verdensbefolkning

å bygge opp. Skal vi
må vi stoppe tapet av

dyrkbar jord.
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i har endelig forstått
at biene må beskyttes.
Småkryp ijorda
trenger også vern og næring. De er om mulig
enda viktigere for å dyrke mat.
De fleste av dem ser vi ikke, engang.
I et eneste gram jord er det opptil
600 millioner ulike bakterier. Jorda
inneholder
i tillegg sopper, alger,
larver, meitemark
og en lang rekke
andre levende vesener. I den øverste
meteren av en hektar matjord utgør
levende vesen 15 tonn, samme vekt
som 20 kyr. En fjerdedel av verdens
artsmangfold
befinner seg i jorda.
Nå på tampen av jordvernaret,
leser
jeg sa øvet blir stort og vatt i en ny
rapport om jordvern
i EU. Den er
skrevet av den tyske landbrukseksperten

Andrea

Beste,

på oppdrag

jord gar tapt hvert år i EU pa grunn
av erosjon. Jord blir ogsa nedbygd
i stor stil. Mest inntrykk gjør det å
lese om skadene som påføres jorda
av at landbruket er blitt for intensivt.
Det er et tema som ofte blendes uti
jordverndebatten.
Monokulturer.

Rapport

fravær av vekstskifte, intensiv gjøds-

Multitalent

ling og utstrakt bruk av sprøytemidler gjør at det biologiske mangfoldet
i jorda gar tilbake. Humuslaget
bygges ikke opp igjen. fordi småkrypene
ijorda ikke får nok mat.

Jord er i praksis ikke fornybar. Smakrypene trenger lang tid på å omdanne organisk materiale til et helt
lag med humus. For å bygge en meter
jord,

Beste har samlet data fra egen og andrgs‘forskning.
970 tonn fruktbar

ar. Som regel merkes det ikke at det
fruktbare
humuslaget
forsvinner.
Det blir avling likevel, ved hjelp av

NATIONEN
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landbruk

Jorda kan rense og
lagre vann, beskytte
grunnvannet
og gi
inenneskene
inat.

Europa

trengs

det

20.000

til 200.000

hun a satse på at-grnirkologfiske dyrkingsmåter som ain-riiativ til intensiv drift. Det er sys! em hvor småkrypene betraktes som iiiedarbeidere
i
produksjonen.

iiiatjorda

av for
importerer

ødelagt inatjord
andre kontinenter.

Økofilosofen Sigmund Kvaløy Setren g
var opptatt av at nord-skandinavisk
jord kan bli ekstra verdifull i framtida,

blant

annet

fordi

den

ikke

er

skadet av erosjon og utarming. Rapporten om jorda i EU underbygger
Kvaløys spådom. Påstanden
om at
«norsk natur» ikke egner segtil matproduksjon, blir meningsløs.

fra

Rapporten

tar også opp problemet

med at Europa «importerer»

øde-

lagt matjord fordi mye av forproduksjonen
er basert
på intensiv
drift på andre kontinenter.
Kjøtt må
i framtida i mye større grad baseres
på beite, hevder Beste i rapporten.
Beitebasert produksjon er langt bedre enn alle andre former for kjøttproduksjon, skriver hun.

I klimakrisens
tid med styrtregii,
flom og tørke er denne lagringsevna
ekstra viktig. Da er det et paradoks
at det nettopp nå satses pa en type
landbruk som ødelegger jordas mulighet til a lagre og rense vann.

for den grønne EU-parlamentarikebren Martin Håusliiig.
l

intensivt
ødelegger
i EU.

Import
De utallige småkrypene
løser opp
jorda og hjelper planter med å samle
næring. De er en del av næringskjeden i et komplisert samspill. Men de
gjør mer, jord er et multitalent.
Den
renser vannet og beskytter grunnvannet. Jord kan også lagre vann, i
beste fall tre til fem ganger sin egen
vekt. Men da må jorda være sunn,
med nok sinåkryp.

intensiv gjødsling. Men småkrypene
taper terreng ogjorda blir varig skadet. Ifølge Bestes rapport har jorda
i enkelte deler av Sør-, Mellom- og
Øst-Europa nådd forstadiet til ørken.

Oppsummert

Mange hevder at verdens økende befolkning da ikke vil fa nok mat. Beste
trekker fram forskning
som viser
at det ikke stemmer. I industriland
viser en samlet vurdering
av 160
studier at økologiske avlinger i gjennomsnitt blir 92 prosent mindre enn
konvensjonelle.
En sammenligning
av 133 studier i tropene viser at der
blir økologiske avlinger høyere, opp
til 174 prosent høyere enn ved konvensjonell intensiv drift. Dessuten
trenger
agro-økologiske
metoder

langt mindre energi.
Egentlig blir det feil å måle avlinger
isolert. Bevaring av småkryp som
sørger for fruktbarjord
og rent vann
er også en del av avlingen.

De siste årene har vi fått med oss at
Hun anklager

JORDVERN

«Småkryp ijorda
er en del av
næringskjeden

og trenger vern
i likhet med
bier og humler.»

ikke bøndene

for a ha

pint ut jorda. Med dagens landbrukspolitikk
og priser som er innrettet på verdensmarkedet
har den
enkelte bonde knapt en sjanse til a
arbeide skånsomt med jorda. Men
den utpiningen
som na skjer som
følge av produktivitetskravet.
er et
farvel med tradisjonell
bærekraftig
omgang med jord som er praktisert
gjennom generasjoner,
skriver hun.

bier, humler og sommerfugler
trenger matstasjoner.
Budskapet
kan
formidles ved hjelp av en blomstereng. Det er vanskeligere
a finne vakre bilder for å vise at ogsa smakiypene i jorda trenger «matstasjoner»
for a gjøre jobben sin. Desto mer
haster det med a formidle at vi lever
av den jorda småkrypeiie
lager, bearbeider og verner.
Kari Gåsvatn

Som mange andre forskere

anbefaler

er kommentator

i Nationen
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