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Det handler om klima, jord og matsikkerhet  

1. Klimaendringene må begrenses -
alle sektorer må redusere utslipp 

2. Matsikkerhet og utryddelse av sult –
matproduksjonen må øke og 
jordsmonnet må beskyttes

3. Matproduksjon er særlig utsatt for 
klimaendringer – jordbruket må 
tilpasses endret klima
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Bakteppet: Et solid globalt kunnskapsgrunnlag
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Kilde: Landbruksdirektoratet

Klimasjokk for jordbruket i Norge og NW-Europe i 2018 



Et sammensatt trusselbilde for et land 
med lav selvforsyning av mat:

• Klimaendringer, areal- og vannknapphet, jordtap og 
jordforringelse kan begrense veksten i global produksjon

• Ikke-klimatiske kriser, eksportbegrensninger og 
handelsrestriksjoner, kan begrense global produksjon, handel og 
transport av mat- og landbruksvarer 

• Risiko for spredning av plante- og husdyrsykdommer ved 
konflikter og knapphet

• NOU 2018:17 om klimarisiko og norsk matsikkerhet: «En kan ikke 
utelukke utilstrekkelig tilbud av enkelte importvarer i perioder»
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Eksempel: IPCC «Climate Change and Land» «på norsk»
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1. Rapporten handler om sammenhengene
mellom matsikkerhet, klimaendringer, 
bruk av landarealer, jordforringelse og 
økosystemer. 

2. Meningsfull bruk av globale rapporter i 
Norge krever at de «oversettes» og forstås 
både i norsk og global kontekst. 



IPCC SRCCL beskriver det globale bildet:

• Vekst i befolkning og kjøpekraft ventes å øke verdens matvarebehov med 
50-60 prosent innen 2050. 

• Mesteparten (95 prosent) av kaloriproduksjon foregår på landarealene

• Produktive landarealer er en knapp, ikke fornybar ressurs 

• Produktive landarealer forringes og vannressursene blir knappere

• Utvidelse av jordbruksarealer på bekostning av skog og naturområder må 
begrenses
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Jordvern i Norge – perspektiver i endring

• Jordvern for å beskytte bondens driftsgrunnlag

• Jordvern «særinteresse eller samfunnsinteresse»?

• Jordvern som viker for «samfunnsinteresser av større vekt»

• Jordvern som en integrert del av miljøpolitikken?

• Jordvern begrunnet i et bredere globalt risikoperspektiv; klima –
matsikkerhet  

• Men fortsatt målets jordvernets suksess i dekar….
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Kunnskap om jordsmonnets mangfoldige og livsviktige 
funksjoner er lite utbredt i Norge
«Utvidet jordvernbegrep» bør inkludere landarealenes 
og det levende jordsmonnets multifunksjonelle rolle



Hvilke jordressurser forvalter vi i Norge



Dette er de arealene vi har

11

Norges fastlandsarealer: 3,7 % jordbruk

«Det er usolidarisk av oss 
å bygge på dyrkbart land 
når vi har så meget annet 
land å bygge på» (Kåre Willoch)



Jordbruksareal % av totalarealet, europeisk perspektiv
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Jordbruksareal per innbygger, globalt perpektiv

Norge nr 87 av 164 land

Source: FAO, sitert i St prp 127, 2014-2015



 Dyrkingsklasser korn
 Dyrkingsklasser gras
 Dyrkingsklasser potet
 Lokale jordressurser
 Erosjonsrisiko
 Jordarbeiding
 Miljøtiltak
 …
 …

Avleda tema

Jordsmonnkart

Basisegenskaper

Jordtype
 Opphavsmateriale
 Jordsmonnutvikling
 Naturlig dreneringsgrad
 Kornfordeling
 Organisk materiale
 Jorddybde

Terreng
 Hellingsforhold
 Steininnhold
 Fjellblotninger

Jordtype 1 Jordtype 2

55 % av dyrka jord i Norge er kartlagt
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Temakart gir brukertilpasset informasjon om jordressursene

https://kilden.nibio.no/

https://kilden.nibio.no/


Jordsmonnstatistikk for Norge 2018, tema

• Jordkvalitet basert på jord- og terrengegenskaper

• Jordressursklasser basert på jordegenskaper

• Organisk materiale/myr

• Dreneringsforhold

• Årsak til dårlig drenering

• Begrensende egenskaper

• Risiko for erosjon ved høstpløying
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Jordsmonnstatistikk Norge
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Jordsmonnstatistikk Norge
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Jordsmonnstatistikk Norge
Organisk materiale
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Vet vi nok om tilstand og utvikling av jordsmonn i Norge?

Vi har:

• Utvalgsbasert jordmonnstatistikk for landet og regionene

• 55% av jordbruksarealet er detaljert kartlagt

• En rekke temakart 

• Kvantitativt resultatmål for omdisponering av jordbruksareal og god 
rapportering (?)
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Vet vi nok om tilstand og utvikling av jordsmonn i Norge?

Vi har ikke:

• Indikator for endringer i jordsmonnets langsiktige produksjonspotensial

• Kvalitativ komponent i resultatrapporteringen av jordvernpolitikken

• Nasjonalt overvåkningsprogram for jordsmonnets tilstand og endring, jf 4 
promille og behov endringsdata for LULCF-rapportering

• Nok kunnskap om sammenhenger mellom effekt av dyrkingssystemer på 
jordfunksjoner, karbonopptak, produktivitet og bærekraft 
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Jordvern og arealendringer



Store forskjeller mellom 
agroklimatiske soner
Store forskjeller i 
produksjonspotensial
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1. Suitable for food-cereal

2. Marginal for food-cereal 

3. Suitable for feed-cereal 

4. Marginal for feed-cereal  

5. Suitable for forages grasses (2 
harvests)

6. Marginal for forages grasses (1 
harvest)



Jordressurser i landet fordelt på klimasoner (8,2 mill. fulldyrka, 12,5 
mill. dyrkbar jord) Sone 1 den gunstigste. Samlet jordbruksareal: 10 

mill. dekar.

Kilde: Norsk institutt for skog og landskap - NIBIO



Omdisponering 2008-2018 mål i dekar

25Kilde: Landbruksdirektoratet

Totalt omdisponert 
12 573 dekar dyrka og 
dyrkbar jord til andre 
formål enn jordbruk i 2018. 
9 012 dekar dyrkbar jord 
omdisponert – høyeste 
siden registreringen startet 
i 2005.



Omdisponering 2018 fordelt på klimasone 1-6
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Dyrket jord nedbygget – etter jordkvalitet 2004-2015

27Kilde: NIBIO og SSB rapport 2017/14



Godkjent for nydyrking 2008-2018

28Kilde: Landbruksdirektoratet

25 000 dekar godkjent 
for nydyrking i 2018. 
Høyeste siden KOSTRA-
rapporteringen startet i 
2005.
53 % i Innlandet og 
Trøndelag



Nydyrking 2018 fordelt på klimasone 1-6
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Omdisponering vs nyrking 2018 klimasone 1-6
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Jordbruksareal i tettsteder

Bryne, Rogaland

Totalt (landet):
59 500 dekar jordbruksareal

i tettstedene

444 000 dekar jordbruksareal
nær tettstedene



Randsonen rundt tettsteder – 32% jordbruksareal

Kilde: NIBIO og SSB rapport 2017/14



Nedbygging: 22 % skjer i tettsteder 
Ytterligere 26 % nær (< 1km fra) tettsteder 

26.09.2019 33Kilde: NIBIO og SSB rapport 2017/14



Jordforvaltning for 
økt og bærekraftig matproduksjon



IPCC SRCCL: Økt arealproduktivitet og karbonopptak, 

redusert miljøbelastning

1. Arealproduktiviteten må økes dersom verdens matproduksjon skal øke i 
takt med behovet

2. Produksjonen må øke uten betydelig oppdyrking av nye 
jordbruksarealer på bekostning av naturområder, våtmarker og skog  

3. For å begrense klimaendringer og øke arealproduktiviteten, må 
dyrkingssystemene bidra til å opprettholde jordfunksjoner og øke 
karboninnhold i jord

4. Utfordringene er like relevant i Norge som globalt

35Kilde: IPCC SRCCL 2019



50 % økt produksjon i 2050 uten arealendring med 

negative miljø- og klimaeffekter

36WRI Report 2018



Matsikkerhet og kornproduksjon i Norge: 
Hva skjer -hvorfor - og hvilke konsekvenser?

Redusert avlingsøkning Redusert kornareal 800 000 dekar

Tilsvarende utvikling

innen grasproduksjon

Kilde: NIBIO



Mer leiejord og færre bedrifter, betydning for 
jordsmonnets tilstand og utvikling?

38

60 % færre 
driftsenheter
siden 1989



Hva betyr tap og forringelse av jord for målet om økt 

produktivitet og bærekraftig matproduksjon i Norge?

• Soil sealing: Nedbygging av jordbruksareal

• Soil erosion: Tap av god jord og næring

• Soil contamination: Miljøgifter, Saltopphoping, tungmetaller

• Soil organic carbon: Moldtap, vann og næringsbalanse

• Soil compaction: Dårligere jordstruktur, avling, økt avrenning

• Soil biodiversity: Redusert biologisk aktivitet, mer innsatsfaktorer



Jordvernpolitikken i Norge må inkludere alle former for 

tap og forringelse av jordsmonn

Kunnskapsgrunnlaget om jord må utvikles i lys av dette

I tråd med IPCC  siste rapport bør også Norge utvikle 

en mer helhetlig og integrert 

areal-, klima-, miljø- og landbrukspolitikk

Presset på jordressursene truer livsgrunnlaget for verdens 
befolkning – endret klima gir økt risiko!

Norges jordressurser må forvaltes i dette perspektivet –
lokale beslutninger kan ikke overse de globale 

konsekvensene!



Norges jordressurser i globalt – og nasjonalt perspektiv

Et risikobilde i endring:

 Globalt: Redusert matproduksjon og økt 
risiko

 Nordlige områder: Økt mat- og 
biomasseproduksjon

 Klimaendring: Økt konfliktpotensial 
knyttet til mat, vann, arealbruk og miljø

 Resultatet: Sosial og politisk uro, 
militære konflikter og økt migrasjon

Konsekvens av endring:

 Relativt til andre regioner – nordlig 
landbruk kan mestre klimaendringer

 Økende utfordring å tilpasse for økt 
produksjon og risikoreduksjon

 Særlig ansvar for å beskytte 
jordressursene 



Takk for at dere hørte på!

Arne Bardalen

+47 480 67 328

arb@nibio.no

www.nibio.no

mailto:arb@nibio.no
http://www.nibio.no/

