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Østfold fylkeskommune

Landbruks-  og matdepartementet
Postboks 8007 Dep.
0030 Oslo

Vår ref.: 2009/1362 - 7090/2009 Deres ref.: 200801973  Dato: 18.12.2009

Høring  -  vernehjemmel i jordloven
Østfold fylkeskommune oversender med dette høringsuttalelse til forslag til vernehjemmel i
jordloven. Vedlagt følger saksutredning og politisk vedtak i saken.

Med hilsen

rJ ' I;li Igyt;-'G(,Elisabeth Dahle  K ri Ottestad

plansjef rådgiver

Vedlegg:  Sak 2009/1362 "Høringsuttalelse.  Forslag til vernehjemmel i jordloven."

Regionalavdelingen,  Planseksjonen
Postadresse:  Postboks 220,  1702 Sarpsborg E-post:  sentralpost@ostfoldfk.no
Kontoradresse:  Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett:  http://www.ostfoldfk.no/
Telefon:  69 11 70 00,  Telefaks:  69 11 70 70 Org.nr.:
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Utval : F Ikesutval et
Møtested:  Bor havn,  Fredrikstad
Dato:  17.12.2009
Tid: 10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn Funks'on
Ole Haabeth Leder
In er-Christin Tor Medlem
Siv Henriette Jacobsen Medlem
Svein Christoffersen Nestleder
Per In e B'erknes Medlem
Aase Botnevik Rennesund Medlem
Erlend Wiborg Medlem

Monica Gåsvatn Medlem

In 'erd Schou Medlem
Eirik Milde Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn Funks'on
Bente Frederikke Stensrød Medlem

Varamedlemmer som møtte:
Navn Møtte for
Finn David Dahl Frederikke Stensrød

Fra administras'onen møtte:
Navn Stillin
Atle Ha a F Ikesrådmann
Anne-Lise Kristoffersen Sekretariatss'ef/sekretær

Møteprotokoll

Representerer
Felles
Felles
Felles
Felles
Felles
Felles

ru
ru
ru
ru
ru
ru

e A , KrF, S , SV
e A , KrF, S , SV
e A , KrF, S , SV
e A , KrF, S , SV
e A , KrF, Sp, SV
e A , KrF, S , SV

Fellesgruppe
Fremskritts artiet o
Fellesgruppe
Fremskritts artiet o
Hø re
Hø re

Venstre

Venstre

Re resenterer
Fellesgruppe
Fremskritts artiet o Venstre

Re resenterer
Fellesgruppe
Fremskritts artiet o Venstre

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten. Sak nr 163/09 ble behandlet
som siste sak.

Møtet startet med en orientering om Borg Havn IKS v/havnedirektør Tore Lundestad og
styreleder Ole Jørgen Fredriksen. Det ble orientert om:
• Kystverkets utdyping av innseglingen til Borg havn.
• Status som Stamnett havn - viktighet lokalt og regionalt.

Representanten Erlend Wiborg  (FrP) ble innvilget permisjon under sak nr 157/09. Ingen
vararepresentant tiltrådte i hans sted.

Representanten Ingjerd Schou (H) ble innvilget permisjon under sak nr 161/09. Ingen
vararepresentant tiltrådte i hennes sted.

Representanten Aase Rennesund  (SV) ble innvilget permisjon under sak nr 163/09.
Ingen vararepresentant tiltrådte i hennes sted.
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Saksliste

Saksnr. Sakstittel
Saker til behandlin

Side

PS 147/2009 Dannelse og vedtekter for Ny Enhet innen reiselivet i Østfold
- utsatt sak

PS 148/2009 Etablerin av re ionalt forsknin sfond.
PS 149/2009 Nye styrer til de regionale helseforetakene i Helse Sør-Øst

2010 - 2012 - forsla til kandidater
PS 150/2009 Hørin -evaluerin av likestillin slovens 21
PS 151/2009 Fordeling av bevilgning til rammeområdene på

funks'oner/t'enester - årsbuds'ett 2010
PS 152/2009 Uttalelse til planprogram for rullering av kommuneplanens

arealdel i Fredrikstad kommune
PS 153/2009 Kommuneplan for Hvaler 2009-2021 - offentlig ettersyn -

utsatt sak
PS 154/2009 Interreg IVB prosjektet Trans-in-form, oppnevning av

varamedlem til st ringsgruppen
PS 155/2009 Gøtebor - Oslo-samarbeidet - virksomhets lan for 2010
PS 156/2009 COINCO North - statusrapport 15.09.08 til 15.09.09
PS 157/2009 Haldenvassdragets Kanalselskap: Restaurering av

Haldenkanalen 2009-2012
PS 158/2009 Hørin - utkast til n 'ordskiftelov
PS 159/2009 Høringsuttalelse. Forslag til vernehjemmel i jordloven - utsatt

sak
PS 160/2009 Handlingsplan landbruksrelatert næringsutvikling 2010 -

hørin
PS 161/2009 Orienterin er f Ikesutval et 17. desember 2009
PS 162/2009 KS strate ikonferanse 2010 - innspill til strate iheftet
PS 163/2009 Godk'ennelse av forlik i rettssak x
PS 164/2009 Fylkesdirektør opplæring - konstituering av Einar Wium fra

K'øreplan

01.01.2010

08.00 Gru emøter
10.00 Møtestart

Orienteringer
• Borg havn v/ styreleder Ole Jørgen Fredriksen og havnedirektør Tore

Lundestad:
- Kystverkets utdypning av innseilingen til Borg havn.
- Status som Stamnett havn - viktighet lokalt og regionalt

• N Enhet for reiselivet i Østfold v/Børre Ber lund
11.00 Behandlin av saker
11.30 Lunsj
12.00 Behandlin av saker
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PS 159/2009 Høringsuttalelse.  Forslag til vernehjemmel i jordloven -
utsatt sak
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
• Østfold fylkeskommune (ØFK) stiller seg bak  intensjonen med en vernehjemmel ut i fra at

sikring av dyrket mark er et viktig tema fordi jordressursene er en ikke-fornybar ressurs
• Forslag til vernehjemmel kan oppfattes som en nedgradering av klima-/areal- og

transporthensynene, noe som tydeliggjør konfliktene mellom ulike statlige føringer.
• For å etablere løsninger for en langsiktig og robust samfunnsutvikling bør avveininger

mellom ulike samfunnsinteresser ha stort fokus.
• PBL har de plantyper, virkemidler samt krav til prosess, medvirkning og godkjenning som

sikrer gode avveininger mellom ulike samfunnsinteresser og som sikrer best samlet
måloppnåelse.

• Behovet for en særskilt vernehjemmel i jordvernloven synes således ikke å være til
stede.

Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Per Inge Bjerknes (Sp) framsatte følgende endringsforslag på vegne
av Arbeiderpartiet,  Kristelig Folkeparti,  Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, til
kulepunktene 2, 3 og 4:
• Det overordnede hensynet er til klima og miljø. Med oppvarming av kloden som følge av

CO2 utslipp vil avlingene gå ned i verdens landbruksområder. Jordvern er derfor en
viktig faktor som må ha høy prioritet. Dette må komme fram i en innledning til loven. I
praksis må jordvern også vurderes i forhold til transporteffektivitet og langsiktig
arealplanlegging, der miljømessige og samfunnsmessige virkninger må sees på lang sikt.
Det ville være uheldig hvis jordvernhensyn alene skulle føre til at bebyggelsen omkring
større bysentre spres omkring på knatter og koller eller at mange mennesker får unødig
lange reiseveier i dagliglivet. Vi viser til fylkesplanen for Østfold, som avveier hensynet
mellom transporteffektivitet og jordvern i et 40 års perspektiv.

• Ny plan- og bygningslov gir muligheter for gode avveininger mellom ulike
samfunnsinteresser. Det er viktig å få erfaring med nye plantyper, virkemidler og krav til
prosess, medvirkning og godkjenning. Det må så evalueres om disse sikrer best samlet
måloppnåelse.

• Østfold fylkeskommune slutter seg således til innføring av en særskilt vernehjemmel. Det
bør vurderes om den bør settes inn i plan- og bygningsloven.

Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak, første kulepunkt ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble Per Inge Bjerknes endringsforslag vedtatt med 6 mot 4 stemmer
avgitt for fylkesrådmannens forslag til vedtak 2, 3 og 4 kulepunkt (FrP, H).

Fylkesutvalgets vedtak 17.12.2009:
• Østfold fylkeskommune (ØFK) stiller seg bak  intensjonen med en vernehjemmel ut i fra at

sikring av dyrket mark er et viktig tema fordi jordressursene er en ikke-fornybar ressurs.
• Det overordnede hensynet er til klima og miljø. Med oppvarming av kloden som følge av

CO2 utslipp vil avlingene gå ned i verdens landbruksområder. Jordvern er derfor en
viktig faktor som må ha høy prioritet. Dette må komme fram i en innledning til loven. I
praksis må jordvern også vurderes i forhold til transporteffektivitet og langsiktig
arealplanlegging, der miljømessige og samfunnsmessige virkninger må sees på lang sikt.
Det ville være uheldig hvis jordvernhensyn alene skulle føre til at bebyggelsen omkring



større bysentre spres omkring på knatter og koller eller at mange mennesker får unødig
lange reiseveier i dagliglivet. Vi viser til fylkesplanen for Østfold, som avveier hensynet
mellom transporteffektivitet og jordvern i et 40 års perspektiv.

• Ny plan- og bygningslov gir muligheter for gode avveininger mellom ulike
samfunnsinteresser. Det er viktig å få erfaring med nye plantyper, virkemidler og krav til
prosess, medvirkning og godkjenning. Det må så evalueres om disse sikrer best samlet
måloppnåelse.

• Østfold fylkeskommune slutter seg således til innføring av en særskilt vernehjemmel. Det
bør vurderes om den bør settes inn i plan- og bygningsloven.


