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Fylkesmannen i Nordlands svar på Høring  -  forslag til vernehjemmel i
jordloven

Fylkesmannen viser til brev av 14.09.2009 angående høring av et forslag til vernehjemmel i
jordloven samt Statens landbruksforvaltnings rapport Vernehjemmel i jordlova.

Fylkesmannen sier seg enig med Landbruks- og matdepartementet i at det er behov for et
sterkt jordvern og at verdifull dyrka jord bør underlegges et særskilt vern. En lovendring i
tråd med høringsforslaget vil kunne bli et nyttig redskap til å ivareta jordverninteresser i
Nordland.

For landbruket i Nordland er det av vesentlig betydning at arealer for forproduksjon kan
vurderes vernet. Jordbruk i Nordland består for det aller meste av forproduksjon, og denne
er et sentralt premiss for produksjon av mat og for strukturene i landbruksnæringen
regionalt. Samlet fyller jordbruket i Nordland også en nasjonal funksjon innen produksjon
av melk og kjøtt.

Forvaltningen av jordvernområdene bør være streng, slik høringsforslaget legger opp til.
Vernebestemmelsene bør utformes slik at det blir søknadsplikt for omdisponering av jord
for ethvert tiltak, også oppføring av bygninger som er knyttet til driften, herunder
våningshus, og bygging av driftsveger og gårdsveger.

Vernebestemmelsene bør gjelde fra og med vedtak om oppstart av verneprosess. Framtidig
bruk av vernehjemmelen kan bli aktuell i saker som i utgangspunktet er konfliktfulle. Det
trengs derfor ordninger for å stille situasjonen i bero under verneprosessen. Fylkesmannen
er usikker på om enhver kommune i Nordland vil kunne håndtere denne situasjonen
tilfredsstillende kun under pålegg om å sende inn fortløpende utskrift av alle avgjørelser i
en eller flere sakstyper etter jordloven eller konsesjonsloven.

Fylkesmannen ser fram til lovvedtak om vernehjemmel i jordloven og håper denne vil
styrke jordbruksinteressene i arealforvaltningen. Fylkesmannen forutsetter at det fortsatt vil
arbeides for jordvern på dyrkbar og dyrka mark for øvrig.
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Med hilsen

Hanne Østerdal (e.f.)
landbruksdirektør Magne Totland

Seksjonsleder

Saksbehandler: Øystein Lynum, rådgiver, landbruksavdelinga.

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.


