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Forslag om vernehjemmel i jordlova -  Høringsuttalelse fra Jernbaneverket

Jernbaneverket har mottatt forslag til innføring av vernehjemmel i jordlova på høring.

Jernbaneverket har forståelse for ønsket om å kunne etablere varig vern av jordområder
slik lovforslaget innebærer. Det omdisponeres årlig mer jord til andre formål enn det
Regjeringen har satt som et ønsket tak, og vi ser behovet for en slik vernehjemmel.

Vi ser av forslaget til ny § 13 i jordlova at hensynet til vern av dyrket jord skal veies mot
andre viktige samfunnsinteresser. Jernbane er en slik viktig samfunnsinteresse. I tillegg er
jernbanen arealeffektiv hva gjelder transportkapasitet, den går fra sentrum til sentrum og er
en viktig del av et helhetlig transportsystem og bidrar til samordning av kollektivtrafikken.
Et godt utbygd jernbanenett kan bidra til redusert press på andre arealer.

Jernbaneverket er positiv til at en slik hjemmel til å vedta vern av jordressurser plasseres i
Regjeringen slik at konsekvensene kan belyses i et nasjonalt eller regionalt perspektiv.

Jernbane har en stiv linjeføring. Dette innebærer at forskyvninger av traseen på et sted vil
virke over en lang strekning. En jernbanelinje går gjennom flere kommuner og fylker, og
det er viktig å se en lengre strekning i sammenheng når nye traseer eller vesentlig
omlegging av baner skal planlegges og bygges.

Det vil i enkelte saker være en utfordring for Jernbaneverket å ha tilstrekkelig
plangrunnlag til å kunne si om et forslag til jordvernområde berører framtidige
jernbanelinjer. Særlig ved vurdering av eventuelle traseer for tog med høy hastighet vil det
i flere år framover være uklarheter om framtidige traseer.
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Vi ber derfor om at det når forslag til framtidige jordvernområder utarbeides, gis god tid til
å vurdere eventuelle sammenfall mellom en ønsket utvikling av jernbanen og
jordvernhensynene. I utgangspunktet ønsker vi minst tolv måneders frist ved høring. Det
er av vesentlig betydning for planlegging av nye baner og omlegging av eksisterende at det
innledes dialog med oss så tidlig som mulig om områder som vurderes som mulige
jordvernområder.
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