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Svar på høring - fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder
ved samferdselsutbygging

Vi viser til brev av 06.08.2013 om høring på rapport om bruk av kompensasjon for dyrka mark og
natur som virkemiddel ved bygging av samferdselsprosjekter.

Fylkesmannen i Vestfold mener faren er stor for at bruk av fysisk kompensasjon vil øke
inngrepene på dyrket og dyrkbar jord og øke tapet av naturmangfold og naturverdier.

Begrunnelse:
Kompensasjon blir en måte å frikjøpe utbyggere fra å unngå nedbygging av verdifulle
natur- og jordbruksområder. Nedbygging av verdifulle natur- og jordbruksområder vil øke.
Hvis slik kompensasjon blir akseptert ved samferdselsutbygging, vil kompensasjon kunne
brukes når det er utbyggingsplaner med andre samfunnsinteresser og dermed bli et
virkemiddel som brukes i langt større omfang enn bare ved samferdselsutbygging.
Nydyrking av dyrkbare jord er ingen akseptabel kompensasjon da det er den samlede
ressursen av dyrket og dyrkbar jord som ikke bør omdisponeres til utbyggingsformål fordi
det er svært lite av disse arealene i Norge.
Jordflytting til ikke dyrkbare arealer er svært kostbart hvis produksjonskvaliteten av
arealene skal bli god. Det er tvilsomt om dette kan være samfunnsøkonomisk riktig.
Jordflytting kan dessuten komme i konflikt med de oppfylte arealenes opprinnelige
naturverdi. Aktuelle arealer er svært begrensede hvis det skal tas hensyn til eier- og
driftsforhold og det skal mye til at dette blir gode løsninger for eier.
Arealer med naturverdier og naturmangfold som bygges ned er tapt. Disse verdiene kan
vanskelig kompenseres, erstattes eller gjenskapes.

Kompensasjon er tenkt å være et virkemiddel for å kunne redusere konflikter og redusere
forsinkelser i planprosesser. Det oppnås gjennom enklere å kunne ta i bruk dyrket jord, dyrkbar
jord og arealer med naturmangfold og naturverdier til utbyggingsformål med begrunnelsen at disse
arealene kompenseres et annet sted. Fysisk kompensasjon vil lett kunne bli en sterk driver for
økende tap av disse verdiene. I praksis vil neppe fysisk kompensasjon bli «siste utveg» slik det
forutsettes i anbefalingene i rapporten.
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Fylkesmannen i Vestfold anbefaler ikke at fysisk kompensasjon slik det er beskrevet i rapporten,
tas i bruk i noe stort omfang.
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