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Fylkestingets høringsuttalelse til vernehjemmel i jordloven

Nordland fylkesting fattet følgende uttalelse i sitt møte 30.11.-03.12.2009:

1. Fylkestinget vil påpeke at hensynet til det kommunale selvstyret og prinsippet om
rammestyring i sin alminnelighet må veie tungt, og at planlegging i henhold til plan-
og bygningslovens bestemmelser må ligge til grunn for den generelle
arealdisponeringen.

2. Fylkestinget ser at en hjemmel for vern av dyrka jord vil hindre nedbygging og sikre
de mest verdifulle og mest utsatte matproduksjonsområdene i landet. Dyrka jord er en
knapphetsfaktor, og beredskapshensyn gir en god begrunnelse for et sterkt
virkemiddel.

a) Dette sterke virkemiddelet må imidlertid bare benyttes for områder hvor
presset fra utbygging er meget sterkt og arealene har meget høy kvalitet.

b) Virkemiddelet må videre bare brukes sammen med gode prosesser for
medvirkning fra grunneiere og lokale myndigheter, og samordnet med
kommunale planstrategier og arealplanprosesser.

Kriteriene for utvel else av områder må baseres å kunnska om hva som er de
mest verdifulle områdene or matpro sjon. pørsm et om vern av konkrete
arealer må vurderes opp mot det utbyggingspress arealet er utsatt for, aktuelle
arealplaner og nasjonale politiske føringer innenfor arealpolitikken.

3. Fylketinget vil vise til at lovforslagets vil være aktuelt for arealer hvor det er mange
sterke samfunnsinteresser. Endringsforslaget tar ikke opp hvordan vektlegging og
avveiinger av ulike interesser skal gjøres. Det lokale og det regionale folkevalgte nivå
må gis en tydelig rolle i prosesser hvor vernehjemmelen vurderes tatt i bruk. Dette må
avklares og tydeliggjøres gjennom utarbeiding av forskrift til loven.
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