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Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved
samferdselsutbygging

Fylkesmannen viser til høringsbrev av 6. august 2013, og høringsdokumenter på
departementets hjemmeside.

Fylkesmannen slår fast at samferdselsinvesteringer i mange tilfeller beslaglegger dyrka mark
og verdifulle naturområder. På tross av omfattende planprosesser med bred medvirkning og
godt kunnskapsgrunnlag, gir flere samferdselsprosjekter likevel nedbygging av verdifulle
arealer. Dette er uheldig.

Fylkesmannen ser det som positivt at man får mer kunnskap om fysisk kompensasjon av tap
av verdifulle arealer. Slik fysisk kompensasjon kan trolig redusere tapet av verdifulle arealer
som følge av samferdselsutbygginger dersom det reetableres tilsvarende arealer.

For dyrket mark vil vi særlig peke på at kvaliteten og produktiviteten til den dyrka jorda også
må ivaretas. Det er ikke tilstrekkelig å flytte dyrket mark dekar for dekar dersom dette ikke
gjøres på en slik måte at produksjonsevnen også ivaretas. Etter Fylkesmannens syn blir det
derfor viktig gjennom planarbeidet å utrede hvordan slik fysisk kompensasjon av arealer skal
utføres slik at de «nye» arealene får god kvalitet og de verdier som man ønsker at de skal ha.

Det vil etter Fylkesmannens erfaring også være en utfordring å finne de arealer som kan
gjenskapes som verdifull dyrka mark eller verdifulle naturområder, da det særlig i
tettstedsnære områder i liten grad finnes «ledige» arealer som er egnet for formålet. En slik
reetablering av arealer vil ofte kunne være i konflikt med andre interesser.

Med hilsen

Astrid Aass
landbruksdirektør

Otto Galleberg
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