
Høringsuttalelse – forslag til vernehjemmel i jordloven fra Nordland 

Bondelag. 
 

Nordland Bondelags vurderinger 

Over lang tid har vi hatt vernebestemmelser for vern av fjell, vann, elv og skog. Nordland 

Bondelag mener at det er på høy tid at det også kommer lovverk som omhandler vern av 

jordbruksområder. Lars Peder Brekk har blant annet i brev til Aksjonsgruppa for bevaring av 

Rønvikjordene poengtert at der ikke finnes en eneste dekar matjord å avse for annet formål. 

Nordland Bondelag er helt klar på at omdisponeringstempoet ikke kan fortsette slik det har 

gjort frem til i dag.  

 

Nordland Bondelag mener at endring i Jordlova er et steg i riktig retning. Men det kan 

allikevel diskuteres hvor sterkt eller svakt lovforslaget vil bli. Med dette menes blant annet i 

hvilken grad jordverninteressene kan veies opp mot andre samfunnsinteresser, særlig når det 

gjelder pressområder og/eller fremtidige pressområder. Nordland Bondelag vil stille spørsmål 

ved styremaktenes alibi for dette lovendringsforslaget. Hvor tungt skal andre 

samfunnsinteresser veie i forhold til verning av jordbruksområder? Vil nedbygging fortsette 

som før, eller? Kan det f.eks. være hensiktsmessig at staten kartlegger all dyrkbar mark i 

pressområder og områder som kan komme under press med det formål å verne disse direkte?   

 

Nordland Bondelag mener at kommunene bør fratas ansvaret for verning. Slik det er i dag 

praktiseres dette svært ulikt fra kommune til kommune, der enkelte kommuner tar disse 

sakene alvorlig, mens andre ikke. Gjennom at fylkesmannen får avgjørelsesmyndighet i 

jordlova, er det kanskje større sannsynlighet for at alle saker behandles likt. På en annen side 

bør det legges opp til svært strenge føringer for hvordan fylkesmannen skal håndtere slike 

saker. Grunnen til dette er blant annet et spørsmål rundt troverdigheten til Fylkesmannen når 

han på den ene side har innsigelsesmyndighet og på den andre siden har ansvaret for å legge 

ut vernekrav. Stiller vi her ovenfor et ”bukken og havresekken”-problem? 

 

For at vernehjemmelen skal ha noen hensikt, mener Nordland Bondelag at det må mye 

sterkere virkemidler til i tillegg til en lov som viser seg å være full av hull.  

 

Oppsummering:  

 Slik SLFs rapport er fremlagt, mener Nordland Bondelag at forslaget til hjemmel for 

vern av dyrka mark er for svakt. De tiltak som skisseres i SLFs rapport viser etter vårt 

skjønn liten vilje til handlekraft.  

 Slik det behandles i dag er det stor forskjell på hvordan kommunene behandler 

vernesaker. Nordland Bondelag mener at kommunene bør fratas ansvaret for verning. 

At avgjørelsesmyndighet flyttes til fylkesmannen, kan etter vårt skjønn øke sjansen for 

at saker behandles mer likt.  

 Det poengteres at det må legges opp til strengere retningslinjer for hvordan 

jordvernsaker håndteres. Dette skal motvirke mer omdisponering av matjord. 
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