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Uttalelse: 

Beiarn kommune stiller seg negativ til endringen i kommunens behandling av energi- og 

vassdragsanlegg etter jordloven. Dersom jordlovens forbud mot omdisponering og krav til 

samtykke om deling ikke lenger skal gjelde for tiltak etter energiloven § 3-1, vil man ta bort den 

lokale bestemmelsesretten. Anlegg i tilknytning til kraftverk kan være arealkrevende. Beiarn 

kommune er redd for at omdisponering og deling til anlegg knyttet til energiformål vil legge 

beslag på dyrket mark, og at en omgjøring i jordloven vil svekke jordvernet. Det er fordelaktig 

at lokale myndigheter har bestemmelsrett ved plassering av anlegg og veinett på 

jordbrukseiendommer, da sentrale myndigheter, i dette tilfellet NVE, ofte ikke har den 

lokalkunnskapen som trengs for å verne om lokale interesser. Selv om det står i høringsnotatet at 

«Endringene innebærer ingen svekkelse av jordverninteressene i energisaker etter energiloven 

og vassdragsreguleringsloven», mener Beiarn kommune at det ikke er nok at kommunen kun er 

høringsinstans og får innsigelsesrett i slike saker, men at de fortsatt må behandles etter 

jordloven. 

I Norge er areal med dyrka mark svært presset, og bare i 2015 ble det omdisponert 12 777 daa 

dyrka og dyrkbar jord i Norge, med et gjennomsnitt på 11 390 daa/år fra 2010 til 2015 (kilde 

SSB). Befolkningen i Norge og verden øker. Befolkningen må ha mat. Mat dyrkes på jord, eller 

indirekte ved produksjon av fôr til husdyr. Derfor må ikke lovgivningen åpne for at det skal bli 

lettere å omdisponere dyrka og dyrkbar jord, og at man får en ytterligere nedbygging av 

landbruket. Det vises også til grunnloven § 112 som sier «Naturens ressurser skal disponeres ut 

fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten». 
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