INGEN MAT
UTEN JORD

1 m2 matjord –
gir hvert år nok hvete til ett brød.

Matjorda er grunnlag for all matproduksjon
Verdens befolkning øker og trenger mer mat.
Stopp nedbygging av matjord - nå!
nitaeste non nis porion

Mer informasjon: www.jordvern.no

UNDO
Det finnes ingen angreknapp!
Jord er en av våre viktigste naturressurser, som sammen med luft og vann danner
grunnlaget for liv på jorda.
Havner matjorda under asfalt og betong, vil den aldri mer kunne produsere mat.
Å bevare matjorda er et felles ansvar. Det har tatt over 10 000 år å skape et
matjordlag på ca 25 cm i de områdene av Norge som kan dyrkes. Sett på denne
bakgrunn er matjord en ikke fornybar ressurs.
Når dyrket mark stelles og dyrkes på riktig måte er disse arealene i praksis
evighetsmaskiner som gir avling og mat i år etter år etter år.

Mer informasjon: www.jordvern.no

I Norge er kun ca 3 % av vårt landareal dyrka.
Jordvern er logisk; Vi blir stadig flere mennesker. Da trenger vi mer mat og mer
arealer å produsere maten på.
I Norge, som i resten av verden, er det en konstant konflikt mellom arealer til
matproduksjon og behov for arealer til byvekst med boliger, næringsarealer,
infrastruktur og fellesarealer. Byene er fra gammelt av etablert der det var mulig å
dyrke mat i umiddelbar nærhet.
I Norge har vi svært lite areal som egner seg for matproduksjon. 3 % av landarealet
vårt er dyrka mark. Av klimatiske, topografiske og andre naturgitte årsaker kan kun
1/3 av det dyrka arealet benyttes til å dyrke matkorn. Resten av det dyrka arealet er
stort sett kun egnet til å dyrke gras og fôrkorn som må foredles av drøvtyggere som
ku, sau og geit før vi kan nyte god melk og ulike kjøttprodukter.
Det er nok av andre arealer å bygge på i Norge. Dessuten er det fortsatt et stort
potensial for fortetting og mer effektiv utnyttelse av arealene i alle byer og tettsteder.
God byutvikling er også godt jordvern!

Norges landareal er disponert slik:
3 % dyrka mark.
38 % skog
43 % fjell og vidde
16 % er nasjonalparker m.m.
Vi kan produsere matkorn
på kun 1/3 av matjorda.

Norge

3%

16 %

Mer informasjon: www.jordvern.no

38 %

43 %

Dessverre er realiteten at det hvert
minutt forsvinner et areal tilsvarende 30
fotballbaner med fruktbar jord verden
over. Matjord som blåses, skylles eller
regner bort, er også tapt.

FN har beregnet at verdens befolkning
vil ha passert 9 milliarder i 2050 og at
verdens matproduksjon da må dobles
for at vi alle skal kunne spise oss
mette. Matjorda er grunnlaget for å få
produsert denne maten.

I tillegg til nedbygging er erosjon,
redusert jordkvalitet, flom og jordras,
samt forurensing av jorda blant
de største truslene mot verdens
jordbruksarealer.

Verdens befolkningsøkning

Kun 4 av 10 måltider du spiser er
produsert i Norge. Når befolkningen
øker både nasjonalt og internasjonalt,
blir evnen til å produsere vår egen mat
stadig viktigere. Det er ikke gitt at vi får
importert like mye mat i framtiden.

.

www.norad.no/om-bistand/tallenes-tale/befolkningen-oker-i-utviklingsland-og-i-byer/
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Det er summen av alle små vedtatte nedbygginger som er problemet. Det er
summen av alle små vedtatte nedbygginger som gjør at det i Norge er bygd ned
3 ganger Vestfolds matjordareal siden 2.verdenskrig!
Dette kan ikke fortsette. Stadig økende befolkning trenger mer mat og
klimaendringene vil true matforsyningen. Løsningen er opplagt:

Stopp nedbygging av matjord - nå!
Mer informasjon: www.jordvern.no

