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Fysisk kompensasjon for jordbruks- og naturområder ved samferdselsutbygging - 

Synspunkter på rapport fra arbeidsgruppe 

Vi viser til brev datert 06.08.13 med invitasjon til å komme med synspunkter på rapport om 

bruk av fysisk kompensasjon for dyrka mark og natur som virkemiddel i 

samferdselsprosjekter.  

 

Landbruks- og matdepartementet (LMD) synes det er meget positivt at 

Samferdselsdepartementet har fått utredet nærmere bruken av fysisk kompensasjon av dyrka 

mark gjennom arbeidet i denne arbeidsgruppa, og mener at en med dette har kommet et viktig 

skritt videre. Selv om det beste for jordvernet selvsagt er å unngå omdisponering av dyrka 

mark, vet vi at det blir omdisponert betydelig med areal, for eksempel i samferdselsprosjekter. 

For de tilfellene en ikke klarer å unngå omdisponering, er det viktig at en arbeider videre med 

å finne måter å kompensere på, også selv om de ikke medfører en fullstendig kompensasjon. 

 

LMD støtter arbeidsgruppas anbefaling om å utrede bruken av fysisk kompensasjon av dyrka 

mark nærmere gjennom pilotprosjekter, både fordi det er et viktig tema, og fordi det fortsatt er 

mye usikkerhet knyttet til det. Særlig viktig er det å utrede nærmere mulighetene for å flytte 

jord, og ikke minst potensialet for områder med ikke-dyrkbar mark å flytte den til, både på 

kort og lang sikt.  

 

Ved deltagelsen i arbeidsgruppa har LMD i hovedsak fokusert på kompensasjon av 

jordbruksarealer og mindre på kompensasjon av naturområder. LMD vil imidlertid presisere 

betydningen av at naturkompensasjonen baserer seg på frivillighet for grunneierne og strenge 

nok krav og gode nok kriterier for å finne fram til hvilke naturområder som bør forsøkes 

kompensert. Bl.a. av hensyn til jordbruks- og skogbruksinteressene, og eventuelle andre 

berørte næringsinteresser, er det viktig at denne formen for kompensasjon ikke blir for 
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omfattende. 

 

Vi mener at Rambøll-utredningen viser at deres metode for å finne fram til naturområder som 

bør kompenseres, har vesentlige mangler, bl.a. ved at den i for stor grad bygger på 

klassifiseringen av naturområder i Vegvesenets konsekvensutredninger. Etter vår mening er 

disse registreringene for unøyaktige i denne sammenheng, slik at de bare kan være et grovt 

utgangspunkt for å vurdere hvilke naturområder som skal forsøkes kompensert. Eksemplene i 

Rambøll-utredningen tyder også på at en sannsynligvis må stille betydelig strengere krav til 

hvilke naturområder som bør forsøkes kompensert, enn til middels kravnivå slik det er 

definert i rapporten. 

 

For øvrig ønsker LMD å avvente høringsuttalelsene og delta i arbeidet videre med å utrede 

mulighetene for fysisk kompensasjon av jordbruksarealer i statlige samferdselsprosjekter. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Geir Dalholt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Anders Tronstad 

 rådgiver 
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