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Fylkeslandbruksstyret 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.

Fylkeslandbruksstyret ble presentert for høringsforslaget under sitt møte den 23.09.2009 og
behandlet saken på sitt påfølgende møte den 18.12.2009. Fylkesmannens innstilling til
høringsuttalelse ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer, det ble fremmet et motforslag.

Fylkeslandbruksstyrets behandling av saken framkommer av vedlagt saksframlegg og
utdrag fra protokoll for Nordland Fylkeslandbruksstyrets møte 18.12.2009.

Med hilsen

Magne Totland (e.f.)
seksjonsleder Øystein Lynum

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg: Høring vernehjemmel i jordloven, saksframlegg for Fylkeslandbruksstyrets
møte 18.12.2009, datert 23.11..2009.

Protokoll for Fylkeslandbruksstyret i Nordland, møtedato 18.12.2009,
Utdrag
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FYLKESMANNEN I NORDLAND
Landbruksavdelingen

8002  BODØ - TELEFON 75 53 15 00

Utvalg/styre: Fylkeslandbruksstyret

Møtedag: 08.12.09

Dokument: Offentlig

Sak nr.: /09 Vår ref.: 09/7149

Møteforum: Åpent

HØRING VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN

Vedlegg': Høring - forslag til vernehjemmel i jordloven

Vernehjemmel i jordlova, rapport fra Statens landbruksforvaltnings (SLF)
Jordvern: Varig vern av matjord, fra Landbruks- og matdepartementet (LMD)

på nettstedet www.re 'erin en.no.

FYLKESMANNENS REDEGJØRELSE FOR SAKEN

Den 14.09.2009 sendte LMD et forslag til vernehjemmel i jordloven på høring.
Høringsforslaget bygger på SLFs Vernehjemmel i jordlova Rapport-nr.: 7/2009 15. mars
2009. Både Fylkesmennene og Fylkeslandbruksstyrene er høringsinstanser til forslaget.
Høringsfrist er 10. januar 2010.

I korthet vil den aktuelle vernehjemmelen gi Kongen anledning til å gi verdifull dyrka jord
varig vern som jordvernområder. I jordvernområder fortsetter jordbruksdriften i hovedsak

som før. Vern i henhold til den nye hjemmelen stiller strengere vilkår for omdisponering enn
det som i dag gjelder for omdisponering etter § 9 i jordloven av 1995. Avgjørelsesmyndighet i
slike saker legges til Fylkesmennene. Fylkesmennene får i oppgave å melde inn for SLF
hvilke områder som kan være aktuelle for vern, SLF avgjør hvorvidt verneprosess skal startes

opp. En mer inngående redegjørelse framkommer av dokumentene som er nevnt over.

' Vedleggene ble delt ut på slutten av Fylkeslandbruksstyrets møte 23.09.2009. De som ikke var til stede har fått
dem tilsendt som egen forsendelse.



FYLKESMANNENS VURDERING

Fylkesmannen sier seg enig med LMD 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.

FYLKESMANNENS INNSTILLING:

Fylkeslandbruksstyret slutter seg til Fylkesmannens vurderinger av høringsforslaget.

Bodø den 23.11.2009
For Fylkesmannen i Nordland

Hanne Østerdal
landbruksdirektør (e.f.) Magne Totland

seksjonsleder

Saksbehandler: rådgiver Øystein Lynum



PROTOKOLL FOR FYLKESLANDBRUKSSTYRET I NORDLAND

Motedato :  18.12.2009
Møtested:  Telefonmøte
Sak: 40/09 - 49/09

Til stede:
Faste medlemmer:  Per Anton Nesjan  (SV), Siv Sara (Ap) Randi Myrvang Næss (Krf)
Monika Sande (SP), Martin Skjefstad (Ap) og Oddleif Olavsen (H).

Varamedlem :  Marit Stemland  (Frp) møtte for Paul Rosenmeyer (FrP)
Tove Bergmann (SV) under sak 44/09 p.g.a.  inhabilitet

Fra administrasjonen:
Seksjonsleder Magne Totland, seniorrådgiver Margrethe Benson og rådgiver Øystein
Lynum.

Ingen merknader til innkalling,  saksliste eller til protokollen fra forrige møte.

Vedtak:
Fylkeslandbruksstyret fattet enstemmig vedtak om at alle vedtakene som ble fattet i
møtet 08.12.09  er ugyldige.  Dette fordi det var innkalt en feil varamedlem.

Sak 47/09 Høring vernehjemmel i jordloven

Fylkesmannens innstilling:
Fylkeslandbruksstyret slutter seg til Fylkesmannens vurderinger av høringsforslaget.

Marit Stemland (Frp) fremmet følgende forslag:
1. Fylkeslandbruksstyret vil påpeke at hensynet til det kommunale selvstyret og prinsippet om
rammestyring i sin alminnelighet alltid må veie tyngst, og at planlegging i henhold til plan- og
bygningslovens bestemmelser må ligge til grunn for den generelle arealdisponeringen.
2. Eiers rådighet over dyrka og dyrkbar jord er allerede begrenset gjennom bestemmelser i
jordlova. Det gjelder generelle forbud mot omdisponering og fradeling av jordressurser.
Innføringen av en hjemmel for vern av jord vil derfor føre til en innskjerping av dagens
bestemmelse i jordvernområdene, og er en utvikling fylkeslandbruksstyret ikke ønsker.

Fylkesmannens innstilling ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer.

VEDTAK

Fylkeslandbruksstyret  slutter seg til Fylkesmannens vurderinger av høringsforslaget.
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Margrethe Benson
sekretær

Protokollen med unntak av sak 44/09 godkjennes
Vega

Per Anton Nesjan
Leder i fylkeslandbruksstyret

Protokollen i sak 44/09 godkjennes
Bodø

Oddleif  Olavsen
Nestleder i fylkeslandbruksstyret og leder under sak 44/09
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