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Uttalelse til rapport  - "Fysisk kompensasjon for jordbruks- og 
naturområder ved samferdselsutbygging "

Vi viser til rapporten vi fikk tilsendt den 6.08.2013. Hovedinntrykket vårt er at man har gjort 
et seriøst og systematisk arbeid med å sammenfatte kunnskapsstatus innenfor emnet 
kompensasjon, og kommet med fornuftige anbefalinger på grunnlag av dette. Rapporten gir 
en god oversikt over temaet kompensasjon som vi ikke tidligere har hatt. Samtidig peker den 
på et stort behov for ny kunnskap tilpasset norske forhold om dette temaet.  

Fylkesmannen mener det er viktig at kompensasjon for jordbruks- og naturområder ses på 
som ett av mange mulige tiltak i arealdisponeringen, og at kompensasjon kun brukes når 
andre alternative tiltak ikke er aktuelle. Denne tilnærmingen går klart frem av rapporten, og 
figur 1.1. på side 9 illustrerer dette på en god måte. Vi mener kompensasjon med den 
kunnskapen vi har i dag som regel ikke kan ses på som en enkel utvei ved for eksempel 
beslaglegging av dyrket mark. Rapporten er i denne sammenheng klar på at det trengs mer 
kunnskap og erfaringer gjennom pilotprosjekter før vi har på plass tilfredsstillende metoder 
for jordflytting som kompensasjonstiltak. På Sørlandet vil nydyrking og heving av kvaliteten 
på dyrkbar mark antakelig være mer aktuelt enn etablering av dyrket mark på ikke dyrkbar 
mark. Dette henger sammen med at siste nok vil være det klart mest kostbare økonomisk. 

Vi ser også at rapporten viser stor variasjon i hvorvidt ulike naturtyper lar seg restaurere. 
Dette stemmer godt med miljøvernavdelingens vurderinger av dette spørsmålet. 
Opparbeidelse eller restaurering av dammer er for eksempel et klart enklere tiltak å få 
gjennomført enn reetablering av en gammel edelløvskog. Dette illustrerer etter vår mening 
behovet for et godt faglig kunnskapsgrunnlag både når det skal tas stilling til om 
kompensasjon kan være aktuelt, og til hvordan kompensasjonstiltak skal gjennomføres.    
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