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Landsbruks- og matdepartementet 
Postboks 8007 Dep 
0030 Oslo 
postmottak@lmd.dep.no 
 
 

Oslo, 09.01.2010  
 

Høringsuttalelse til forslag til vernehjemmel i Jordloven 
 
Vi viser til brev fra Landsbruks- og matdepartementet datert 14. september 2009. Natur og 
Ungdom vil med dette gi sine innspill til forslaget. 
 
Natur og Ungdom er positiv til forslaget til vernehjemmel i jordloven som et virkemiddel i 
arbeidet med å redusere tapet av matjord.  
 
 
Utvelgelsesprosess 
Utvelgelsen av jordbruksarealer som skal omfattes av vern må gjøres med hensyn til 
arealets verdi for mat- og fôrproduksjon, men også med hensyn til utbyggingspress på 
arealene. En stor del av de mest verdifulle jordressursene ligger nær tett befolkede 
områder hvor utbyggingspresset er stort. Jordbruksarealer er ofte også svært attraktive 
områder for å anlegge næringsvirksomhet, boligfelt, veier og annet. I sentrale strøk bør 
vernehjemmelen brukes slik at områdeutvikling skjer på arealer som ikke egner seg for 
jordbruksproduksjon, og at utviklingen skjer på en arealeffektiv måte. Med dette menes at 
utvikling planlegges på en måte som gjør at behovet for ny, arealkrevende infrastruktur, 
som områdesentre og bilveier, reduseres der hvor dette i framtida kan kreve ytterligere 
omdisponering av jordbruksarealer.  
 
I § 13 tredje ledd foreslås det at eventuelt vern skal veies mot andre samfunnsinteresser. 
Natur og Ungdom mener i sammenheng med ovenstående avsnitt at 
omdisponeringsformålets samfunnsnytte særlig må vurderes ut fra i hvilken grad formålet 
løser samfunnsoppgaven på en arealeffektiv måte. Slik vil for eksempel den respektive 
samfunnsnytten ved utbygging av jernbane og firefelts motorvei kunne vektes forskjellig 
med utgangspunkt i arealbehov. 
 
 
Verneprosess og avgjørelsesmyndighet 
Natur og Ungdom mener det er viktig at grunneiere og enkeltpersoner har mulighet til å ta 
initiativ til vern av jordbruksarealer, og involveres i verneprosessen. Grunneiere har ofte 
stor kjennskap til arealenes verdi, og kan vurdere konsekvensene for framtidig drift av 
nærliggende jordbruksarealer ved en eventuell omdisponering av et område. 
 
Natur og Ungdom støtter forslaget om gi Kongen beslutningsmyndighet om vern av 
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jordvernområder, fordi  det er en nasjonal interesse å ta vare på dyrka og dyrkbar jord.  
 
 
Dyrka jord som ikke er vernet 
Siden en relativt liten andel av Norges areal er egnet til mat- og fôrproduksjon er det svært 
viktig at så mye som mulig av den matjorda vi har igjen tas vare på for framtida. En 
vernehjemmel for jordbruksarealer kan være et nyttig virkemiddel for å oppnå dette. Derfor 
er det avgjørende at vernehjemmelen ikke bare har den praktiske virkningen at den flytter 
omdisponering av matjord til andre arealer med lavere produktivitet, men reduserer 
omdisponeringen totalt sett. 
  
For å hindre at vernehjemmelen får denne konsekvensen må de eksisterende 
virkemidlene for jordvern fortsatt regulere dyrka og dyrkbar mark som ikke er vernet. Disse 
må styrkes og suppleres med nye virkemidler, slik at oppnåelse av målet om halvering av 
tap av matjord innen 2010 er mulig. På lang sikt må jordvernet ha som mål å i størst mulig 
grad stoppe tapet av matjord fullstendig.  
 
 
Dersom det er ønsker om utdyping av innspillene eller ytterligere informasjon, kontakt vår 
fagmedarbeider Eirik Gran (eirikg@nu.no)  
 
 
Med vennlig hilsen 
Natur og Ungdom 
 
Eirik Gran (sign.) 
Fagmedarbeider, jordbruk 
Natur og Ungdom 
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