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Årsmøtesak 13c: Bevaring av matjord er i seg selv et godt 
klimatiltak (Lunde og Flåbygd Bondelag) 

 
Saksutredning: 
 
Saken er fremmet av Lunde og Flåbygd Bondelag innen fristen for innkomne saker til årsmøtet. 
 
Ordlyden i forslaget: 
 
Bevaring av matjord er i seg selv et godt miljøtiltak 
 
Lunde og Flåbygd Bondelag har sett seg lei på at fulldyrket jord brukes til humlebelter og 
liknende miljøtiltak. På fulldyrket jord må det produseres mat, enten til husdyr eller mennesker. 
Det er videre et godt klimatiltak å vedlikeholde og forbedre produksjonsevnen til den fulldyrkede 
jorden. Humlebelter og lignende bør etableres på utsiden av åkerkanten. Vi må ikke glemme at 
pollinerende insekter har vinger. 
 
Forslag til vedtak:  
Vestfold og Telemark Bondelag skal arbeide aktivt for at fulldyrket jord skal prioriteres til 
matproduksjon. Miljøtiltak skal ikke gå utover selvforsyningsgraden. Det skal også arbeides 
målrettet for å sikre vesentlig bedre betingelser for drenering/grøfting av fulldyrket jord og 
nydyrket areal. 
 
Fylkesstyrets vurdering 
 
Styret i Vestfold og Telemark Bondelag anerkjenner at pollinerende insekter spiller en viktig rolle 
i det biologiske mangfoldet. Likevel må det produseres mat der vi kan. Derfor er det viktig at vi 
også stimulerer til at områdene utenfor matjorda er gode leveområder for pollinerende insekter. 
Vestfold og Telemark Bondelag jobber aktivt med RMP-ordningene i egne saker i løpet av året. 
Det er viktig å finne en god balanse mellom klima- og miljøhensyn og matproduksjon.  
 
 
Styret i Vestfold og Telemark Bondelag støtter forslaget til vedtak i saken fra Lunde og Flåbygd 
Bondelag 

Fylkesstyrets innstilling: 
 
Vestfold og Telemark Bondelag skal arbeide aktivt for at fulldyrket jord skal prioriteres til 
matproduksjon. Miljøtiltak skal ikke gå utover selvforsyningsgraden. Det skal også arbeides 
målrettet for å sikre vesentlig bedre betingelser for drenering/grøfting av fulldyrket jord og 
nydyrket areal. 


