
Jorda og vårt daglige brød 

- bli med å markere den internasjonale jorddagen! 

Menneskeheten, til tross for alt den har oppnådd, baserer sin 

eksistens på et tynt jordlag og det faktum at det regner.  

                                                                               Kinesisk visdomsord                       

 

 

Det blir engasjement, begeistring, gode eksempler og en bred markering av 

at 2015 er FNs jordår og at 5.desember er verdens jorddag  – her:   

4. desember på Eldorado bokhandel,  

Torggata 9A i Oslo, kl. 11.00 – 14.30. 

 

Da setter vi jord på kartet og gir den oppmerksomhet fra ulike innganger. 

Vi har invitert foredragsholdere og politikere med sine forskjellige 

perspektiv til å hjelpe oss med dette.     

FN mener jord fortjener et eget år. Det gjøres for å øke bevisstheten om 

jord, og få fram hvor mye jord betyr – i ulike sammenhenger.  

Å lage ny jord tar tusenvis av år. Altså er ikke teknologi og effektivisering 

alene nok til å brødfø en voksende befolkning. Vi må også ha omsorg for 

den jorda som er selve grunnlaget for vår eksistens.  

Det betyr at prioriteringer må gjøres, og vanskelige valg må tas. Dette 

berører oss alle, men noen må ta ansvar. Er du en av dem?  

 

Ta en titt på programmet og kom!    

(../. snu arket)  

 

På grunn av begrenset antall plasser, er det viktig å melde seg på.  

Lenke til påmelding. 

Arrangør: Jordvern-

foreningene i Norge i 

samarbeid med Norges 

bondelag og Norsk institutt 

for bioøkonomi, NIBIO  

https://www.eventbrite.co.uk/e/jord-og-vart-daglige-brd-en-markering-av-den-internasjonale-jorddagen-tickets-19421523299


PROGRAM – markering av den internasjonale jorddagen, 

Eldorado bokhandel, 4. desember 2015: 

10.30 – 11.00 Registrering og kaffe 

11.00 - 12.30 Velkommen 

 Innledning, Andrew Kroglund 
 
Konsulent og aktiv samfunnsdebattant. Var tidligere informasjons- og politikkansvarlig i Utviklingsfondet,  
og har ledet Miljøagentene. 
 

 Er det ok å bygge ned  850 fotballbaner med dyrka mark i året? Et skrått blikk på jordvernet,  
Ingebrigt Steen Jensen 
 
Samfunnsdebattant, foredragsholder og reklamemann. 
 

 Det er mulig å bygge uten å bruke dyrka mark,  Maria Svaland 
 
Seniorarkitekt i Snøhetta, en tverrfaglig designpraksis innen arkitektur, interiør- og landskapsarkitektur og
grafisk design. Snøhetta legger stor vekt på forholdet mellom landskap og arkitektur i sine prosjekter. 
 

 Verdens jordressurser er under press – angår det oss i Norge? Arne Bardalen 
 
Sivilagronom og styreleder i Utviklingsfondet. Tidligere direktør i Norsk institutt for Skog og Landskap. Leder 
sekretariatet for det offentlig oppnevnte utvalget som skal utrede landbrukets klimautfordringer.  
 

 I opphavet var det jord – om tru, håp og ideologi mot den nye økonomien, Bjørn Egil Flø 
 
Sosiolog og skrivekunstner, forsker i NIBIO, tidligere i Bygdeforskning. Fagkrets i skjæringsfeltet mellom 
sosiologi og statsvitenskap, eksempelvis landbrukspolitikk, forvaltingsteori og lokalsamfunnsstudier. 
 

12.30 – 13.00 Pause og fingermat med rom for utstillingsvandring 

13.00 – 13.30 Premiering av gode jordverneksempler  – OG  15 kjappe om jord 
Jordverneksemplene er resultat av tidligere utlyst konkurranse 

  

13.30 – 14.30 Dialog med panel av stortingspolitikere og innspill fra salen: Regjeringens jordvernstrategi –  
Skal vi fortsette som før, eller får vi et taktskifte for å møte det grønne skiftet og overgangen til 
bioøkonomien? Hvordan få jordvern til å fungere i praksis? 
 
Politikere fra regjeringspartiene, H og FrP, deltar sammen med representanter fra V, KrF, Sp, Ap og MDG. 
Ingunn Foss (H), Pål Farstad (V), Line Henriette Hjemdal (KrF), Odd Omland (Ap) og Per Olof 

Lundteigen (Sp) har bekreftet, og flere kommer på plass innen 4. desember.
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