
Mitt navn er Ingve Berntsen. Jeg er leder av Jæren Senterungdom. Jeg er stolt bonde, og 

stolt av å kalle meg jordverner.  

 

Viglei Stusdal, fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som kommer på 

befaring hit i dag, sa for et par dager siden at: «Vi må se på realitetene i saka før vi 

trekker får konklusjon».  

 

Da skal vi her i dag, vise dem realitetene!  

Bybandet sør er et av de grådigste nedbyggingsprosjekt Jæren noen sinne har opplevd! 

Tusener av mål med matjord i verdensklasse skal forsvinne. I dag blir det bygget ned tre 

fotballbaner med matjord, hver eneste dag, i Norge. Ved å ta et stort jafs av hele Norges 

matfat, legger man nå opp til at den utviklingen kommer til å fortsette. 

 

Det er nettopp det som er realiteten. Dette er HELE Norges matfat! Ikke lokalpolitikernes 

sandkasse! 

 

Politikerne fra kommune, fra fylke og fra stat, krever at Jostein Frøyland og familien hans 

ydmykt må stille med lua i hånda, og ydmykt må spørre om de får lov til å fortsette å 

dyrke jorda si. Jord som har blitt dyrket i utallige generasjoner før dem, og som kan 

dyrkes i utallige generasjoner etter dem. Politikerne skulle prise seg lykkelige over at 

noen i det hele tatt vil ta på seg den oppgaven! Det er politikerne som ydmykt skulle stilt 

med lua i hånda. 

 

Jordvern er ikke en særinteressesak. Matjorda må tas vare på fordi det er vi som er unge 

i dag, og våre etterkommere, som skal leve med konsekvensene av valgene som tas i 

dag. Å bygge ned Jæren, hele Norges matfat rammer HELE Norge, hver og en av oss. I 

samme grad som det å bygge ned matjorda i Trondheim, Vestby eller i Os, også rammer 

alle oss som lever i dette fylket.  

 

Ved siste valgkamp gikk Fremskrittspartiet og Høyre hardt ut for jordvernet. De 

proklamerte at jordvern var kjempeviktig, men, som Erna Solberg sa i fjor: «Boliger og 

utbygging må ha forrang over beskyttelse av matjord». Altså; de vil ha jordvern, 

samtidig som utbygging skal ha forrang over jordvern. Større selvmotsigelse skal man 

ærlig talt, lete lenge etter.  

 

I 1937 sa den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt at «The nation that 

destroys it’s soil, destroys itself”. Nasjonen som ødelegger matjorda si, ødelegger seg 

sjøl. Dette sa han han arbeidet for en lov for bevaring av matjord. En lov som har bidratt 

til at USA til den dominerende jordbruksnasjonen den er i dag.  

 

Land over hele kloden kjemper for å sikre seg matjord. De ser hvor utviklinga går. De ser 

at vi går mot ei framtid, der det ikke er sånn at du kan kjøpe alt du peker på. Norge, 

derimot, går motsatt vei! 

 

Vi kan ikke fortsette å gå baklengs inn i framtida! 

 

Mitt budskap til regjeringa, til statsråden og til alle som hører meg: Det kommer til å 

finnes en verden i morgen også. En verden der olje og oljepenger kanskje ikke er verdt 

noe lenger. En verden som ikke kan ta mat som en selvfølge. 

 



Vi har sett at andre land stenger grensene sine for mateksport så snart deres egen 

befolkning er truet av høye matpriser eller matmangel. Dette vil skje igjen. Og dess flere 

ganger det skjer, og dess flere land det skjer med, dess mer ubetydelig blir oljepengene 

våre.  

 

Kan vi alltid kjøpe mat fra andre land, slik statsråd Listhaug og hennes regjerning 

proklamerte for ett år siden?  

 

Da ble det sagt at internasjonal eksportstans og krigstrussel var urealistisk. Siden den 

gang har Ukraina og Russland barka sammen. Nå truer Putin med å stanse eksport av 

matkorn, slik de gjorde i 2008. Da var resultatet en global matkrise.  

 

Vi som er her i dag skal oppfordre lokale, regionale og nasjonale politikere til å heve 

blikket sitt. Jæren er 40 minutt langt og 15 minutt smalt. Da skal man være ganske 

trangsynt for ikke å finne alternative areal og bygge på. 

 

Takk for meg. 

 


