
UTTALELSE OM INNFØRING AV VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN  

fra Oppland Senterparti. 

 

Sterkere vern av dyrka og dyrkbar jord! 

 

Den enkelte kommune planlegger i stor grad bruken av arealer i Norge i dag. De fleste 

kommuner ønsker nyetablering av næringsvirksomhet og tilflytting til sin kommune, og 

kommunen har selv myndighet over plan og bygningsloven, og jordloven. Ofte blir 

nyetablering av næringsvirksomhet og boligbygging lagt vekt på som særlige grunner for 

dispensasjon fra jordlovens § 9 bruk av dyrka og dyrkbar jord.  

 

Den mest omfattende omdisponeringen av jordbruksareal kommer ofte som en indirekte 

konsekvens av veiutbygging. Ny vei stimulerer til reising av boligbygg, kjøpesentre og andre 

næringsbygg, og setter ofte i gang langvarige nedbyggingsprosesser i det aktuelle området.    

Vi ser ofte at det er for dårlig koordinering mellom offentlige etaters utbyggingsplaner, for 

eksempel der jernbanen går parallelt med veien. Det er derfor helt avgjørende at 

samferdselsmyndighetene legger vekt på dette i planleggingen av samferdselsprosjekter. Det 

er behov for en revidering av rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging hvor hensynet til jordvernet vektlegges langt sterkere enn i dag. 

 

 

Landbruksnæringen selv står for en del av omdisponeringen av dyrka mark og det er viktig at 

næringen selv tar et ansvar for å minimere bruk av dyrka mark. Landbruket er ingen statisk 

næring og det må være rom for å kunne føre opp nødvendige driftsbygninger eller driftsveier 

også innenfor et jordvernområde dersom det ikke finnes andre alternative plasseringer en 

dyrket mark. Det er også viktig at det ikke ødelegger mulighetene for å utnytte og utvikle 

tilleggsnæringer på gården. 

 

Oppland Senterparti er positive til forslaget om opprettelse av verneområder for dyrket mark.  

Det er viktig at de områdene som vernes er store arealer av den beste jorda. Jordvernområder 

må også være strategisk valgt ut for å styre fremtidig utbyggingspress mot uproduktive 

arealer.  Det er også viktig at ordningen med verneområder ikke svekker et generelt sterkt 

jordvern av arealer også utenfor verneområdene. 

 

 

Vedtatt på Oppland Senterparti sitt fylkesstyremøte 17.12.09. 

Ragnar Imset, fylkessekretær 


