
VI SKAL SKAPE HISTORIE

HVA BETYR DET FOR 
DYRKAJORDA I TRØNDELAG? 
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TRØNDERSK 
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VIKTIG FOR NORGE 
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• Trøndersk jordbruk er svært viktig for Norge
• Trøndersk jordbruk skaper verdier for 3,2 milliarder årlig
• Områdene med størst befolkningstetthet har mest jordbruksjord
• Nasjonal jordvernstrategi
• Hvordan oversetter vi det nasjonale jordvernmålet til trøndersk?
- Trøndelag omdisponerer mest dyrka jord i Norge (perioden 2005-2017)
• Kommunene langs aksen Orkdal - Steinkjer omdisponerer mest

• Hva blir jordbruksarealene omdisponert til?

• 22 % av omdisponeringen av dyrka jord til bolig- og fritidsbygging uten reguleringsplan

• Omdisponering ≠ nedbygging
• Jordbruket står for alt for mye av nedbygging
• Nydyrking er ingen fullgod kompensasjon for omdisponering og nedbygging
• Flytting av matjord
• Store samferdselsprosjekter
• Jordkvalitet
• Befolkningsvekst, boligbehov og boligbygging

MATJORD OG JORDVERN 
I TRØNDELAG



TRØNDELAGSPLANEN 2019 - 2030
Vi knytter fylket sammen

Skal vedtas 
av 

fylkestinget i 
desember 

2018



I 2030 HAR TRØNDELAG 

BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV MAT OG BIORÅSTOFF

Det betyr at:

• Produksjonen av ren og trygg mat er i god vekst

• Sysselsetting og verdiskaping basert på naturressurser er økende

• Vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor

• Vi er ledende på industriell foredling av bioråstoff



I 2030 HAR TRØNDELAG ET 

BALANSERT UTBYGGINGS- OG BOSETTINGSMØNSTER

Det betyr at:

-Trøndelag består av livskraftige regioner og distrikter med identitet og 
særpreg

• Trondheim er en konkurransedyktig storby og en positiv 
drivkraft for utvikling i fylket

• Vi har attraktive småbyer og regionale tyngdepunkt 
med varierte funksjoner og tjenester



Jordvern skal være en tydelig del av 

regional plan for arealbruk i Trøndelag 
og ses i sammenheng med den nasjonale jordvernpolitikken 

Framdriftsplan Regional plan for arealbruk i Trøndelag:



FAKTAGRUNNLAG



Gode løsninger krever kunnskap, vilje og evne til å se sammenhenger.

Mange ulike aktører må ta sin del av jobben og sin del av ansvaret.

Vi må bygge der det er bygd fra før selv om det er krevende.

Skal vi utvikle attraktive byer og tettsteder med gode bomiljøer og 
oppfylle kravene i SPR-BATP krever det at fortetting skjer planmessig 
og med kvalitet. 

Avveininger mellom jordvern og andre sentrale samfunnsinteresser må 
være en viktig del av det videre arbeidet med en regional plan for 
arealbruk i Trøndelag.

MANGE VEGER TIL MÅLET
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