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UTTALELSE TIL HØRINGSFORSLAG - FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN 
 
Viser til brev datert 11.9.2009 vedr. høring til vernehjemmel i jordloven. Ski kommunestyre 
behandlet høringsforslaget i møte 2.12.2009 med følgende vedtak:  
 

1. Ski kommunestyre ser ikke at det er behov for å etablere en hjemmel for varig vern 
av dyrka mark i jordloven. 

 
2. Hensynet til jordvern blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende lovverk, 
spesielt plan og bygnignsloven, og gjennom statlige og regionale føringer. 
Kommunene har som oppgave å avveie mellom ulike interesser knyttet til 
samfunnsutvikling og jordvern i samarbeid med sektormyndighetene, og et varig vern 
av sentrumsnære jordbruksarealer som en isolert prosess kan hindre slik utvikling.  

 
3. Avgrensning og sikring av verdifull dyrka mark bør fortsatt ivaretas på lokalt nivå i 
samarbeid med statlige/regionale arealbruksmyndigheter, nedfelt i kommuneplanene.  

 
Saken oversendes Landbruks- og matdepartementet i sin helhet sammen med dette 
brevet, saken sendes også elektronisk.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kristian Larsen 
virksomhetsleder 
 
 
Saksbehandler: Kristian Larsen, tlf. 64 87 87 38 
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Samlet saksframstilling 
  

 
Arkivsak: 09/2176-4 
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Saksbehandler: Kristian Larsen  

BEHANDLING: SAKNR. DATO 

Formannskapet 73/09 18.11.2009 

Kommunestyret 118/09 02.12.2009 

 

   

FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN - UTTALELSE TIL 

HØRINGSFORSLAG 

 

Forslag til vedtak:  
1. Ski kommunestyre ser ikke at det er behov for å etablere en hjemmel for varig vern av dyrka 

mark i jordloven. 

 

2. Hensynet til jordvern blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende lovverk, spesielt plan og 

bygnignsloven, og gjennom statlige og regionale føringer. Kommunene har som oppgave å 

avveie mellom ulike interesser knyttet til samfunnsutvikling og jordvern i samarbeid med 

sektormyndighetene, og et varig vern av sentrumsnære jordbruksarealer som en isolert prosess 

kan hindre slik utvikling.  

 

3. Avgrensning og sikring av verdifull dyrka mark bør fortsatt ivaretas på lokalt nivå i samarbeid 

med statlige/regionale arealbruksmyndigheter, nedfelt i kommuneplanene.  

 

Saksopplysninger: 

 

Bakgrunn (utdrag fra høringsbrevet) 

Landbruks- og matdepartementet har i brev 14.09.09 bedt om høringsuttalelse på forslag til 

vernehjemmel i jordloven. Høringsfristen er satt til 10. januar 2010.  

 

Regjeringens mål for jordvernet er uttrykt i St. meld. nr. 26 (2006 - 2007) Regjeringens 

miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Målene er å:  

 Halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010 

 Stimulere kommunene til å utpeke kjerneområder for landbruk som grunnlag for kommunale 

planavklaringer 

 Stimulere til regionale planprosesser i by- og tettstedsområder, der det trekkes langsiktige 

jordverngrenser 

 Arbeide for å redusere avgangen av dyrka mark til samferdselstiltak  

 

På grunn av økonomisk vekst, økt sentralisering og befolkningsvekst mener departementet at det vil 

bli krevende å nå denne målsettingen. Departementet mener derfor det er behov for nye tiltak, og 

har engasjert Statens landbruksforvaltning (SLF) til å utrede en hjemmel for vern av dyrka jord.  

Forslag til hjemmel for vern av dyrka mark 
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I rapport utarbeidet av SLF om Vernehjemmel i jordlova av 15. mars 2009 konkluderer SLF med at 

norsk lovgivning i dag ikke har hjemmel for vern av jordressurser med formål å sikre og videreføre 

matproduksjon. SLF oppsummerer dette slik:  

Områder vernet etter naturvernloven har sterkere vern mot nedbygging enn dyrka jord har. Til 

tross for klare nasjonale målsettinger om å bevare matjord og til tross for mulighetene i 

eksisterende virkemidler i lovverket til å gjennomføre denne politikken, er den registrerte 

omdisponeringen av dyrka jord høyere enn målsetningen. En hjemmel for vern av dyrka jord som 

hindrer nedbygging vil sikre at de mest verdifulle og mest utsatte matproduksjonsområdene i Norge 

kan bevares og drives nå og i framtiden.  

Rapporten angir hvilke områder det er mest aktuelt å verne: 

 Fulldyrka jord som er egnet for matproduksjon, slik som mathvete 

 Jordarealer som er klassifisert som godt egnet for produksjon 

 Sammenhengende jordbruksområder 

 Områder i de beste klimasonene, dvs sør i landet inkludert Follo. 

 Områder som er utsatt for utbyggingspress. 

 

SLF foreslår at nye bestemmelser om jordvern tas inn i jordloven, og videre:  

 Kongen i ny § 8b får myndighet til å gi verdifulle jordressurser varig vern som 

jordvernområder. Dette innebærer at jordbruksdriften i jordvernområdet i hovedsak fortsetter 

som før.  

 Adgangen til å omdisponere og fradele dyrka jord på eiendommer i jordvernområder blir 

innskrenket, jf forslag til ny § 8c. Det er foreslått endrede kriterier for dispensasjon (samt 

søknadsplikt også for omdisponering av dyrka jord til bl.a. driftsbygninger og gårds- og 

driftsveger). 

 Myndigheten til å gi samtykke til omdisponering og deling i jordvernområdene plasseres hos 

Fylkesmannen. Statens landbruksforvaltning blir klagemyndighet. 

 Vernet skal gjelde verdifull dyrka jord. Arealenes kvalitet og egnethet i matproduksjon, særlig 

for matkorn, vil være et vesentlig kriterium, men også arealer til fôrproduksjon kan være 

aktuelle.  

 Arealene bør være av en viss størrelse og mest mulig sammenhengende.  

 Det settes i gang en prosess for å vurdere aktuelle jordvernområder i alle deler av landet når 

loven er trådt i kraft.   

 Verneprosesser kan deretter igangsettes for enkeltstående områder.  

 Fylkesmannen fremmer forslag overfor SLF som vurderer og avgjør hvilke konkrete områder 

som skal utredes for vern.  

 Det legges til rette for gode medvirkningsprosesser slik at grunneiere, planmyndigheter og 

andre får anledning til å uttale seg. 

 De strengere bestemmelsene skal gjelde fra det tidspunkt SLF har fattet vedtak om oppstart av 

verneprosess.  
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Jordressurser i Follo 

Kommunene i Follo har total ca 166 000 dekar dyrka mark og ca 48 000 dekar dyrkbar mark. Det er 

store og sammenhengende jordbruksområder i Ski, Ås, Vestby og deler av Frogn, samt i deler av 

Enebakk. Statistikken viser at det er lite areal som er dårlig egnet eller uegnet til korndyrking. Gode 

klimatiske forhold gjør at praktisk talt alt jordbruksareal kan benyttes til å dyrke matkorn. Store 

deler av jordbruksarealet i Follo kommer således inn under kriteriene for vern i forslaget til 

vernehjemmel i jordloven. 

 

Gjeldende virkemidler 

 

 Ny planlov 

Kommunene fått nye virkemidler som kan bidra til sterkere vern av dyrka mark, blant annet ved 

at det kan innføres hensynssoner. For øvrig vil kommunene i sine kommuneplaner fortsatt måtte 

ta hensyn til regionale og statlige føringer og retningslinjer hvor jordvern presiseres. Statlige 

myndigheter har også innsigelsesmyndighet som erfaringsmessig benyttes i jordvernsaker. 

 

Viktige paragrafer i ny planlov er: 

§ 5-4 Myndighet til å femme innsigelse 

§ 6-2 Statlige planretningslinjer 

§ 7-1 Regional planstrategi 

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid 

§11-8 Hensynssoner 

 

 Markaloven  

En del av Follo og store deler av Ski ligger innenfor markagrensen. Dette medfører et sterkt 

vern mot inngrep i landbruksområdene innenfor lovens grenser. 

 

 Follorådets regionale føringer 

I arbeidet med å samordne kommuneplanene i Follo er det utarbeidet regionale føringer knyttet 

til utbyggingsmønster, grønnstruktur og transport. En av føringene er å fastsette langsiktige 

grenser mellom tettstedsutvikling og jordbruksarealer og bruk av hensynssoner for avgrensing 

av framtidig by- og tettstedsutvidelse mot landbruk. I ordførermøte 25.09 ble følgende 

enstemmig vedtatt: 

 

1. Ordførermøtet oppfordrer kommunene til å legge Follorådets regionale føringer til grunn 

for rullering av kommuneplanene. Frogn kommune har tatt de regionale føringene til 

orientering. 

2. Follorådet vil arbeide for at de regionale føringene implementeres i Pålagt plansamarbeid 

om areal og transport i Oslo og Akershus (regional planstrategi). 

3. Follo-kommunene utarbeider felles befolkningsprognoser for kommuneplanperioden. 

 

Vurdering: 
Jordevernet har i lang tid vært et naturlig og viktig hensyn i arealpolitikken. I noen tilfeller har dette 

blitt lavere prioritert enn andre arealhensyn. Jordloven §1 (formålsparagrafen) legger vekt på 

samfunnsutviklingen som et viktig utgangspunkt for disponeringen av arealressursene. I de tilfeller 

det er avvikende interesser mellom de regionale og lokale myndigheter på dette området, kan 

statllig myndighet velge å benytte seg av innsigelsesordningen i den nye plan- og bygnignsloven.  

 

For mange kommuner i Follo-området kan det oppstå interessekonflikter med bakgrunn i at de gode 

jordbruksområdene ofte ligger nær kommunesentra, som delvis har vokst til omkring de større, 

eldre gårdsbrukene med høy-bonitets-arealer og kollektivknutepunktene. Naturlig nok er det sterke 

utbyggingsinteresser og -press i disse knutepunktene 
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Det har foregått en utvikling i identifiseringen av arealer (mer kvalitet på registreringer og 

lignende), hvilket gir arealene stadig sterkere legitimitet. Dette medfører at prosessen bak 

klargjøringen av arealene til endrede formål blir stadig mer omfattende, og flere sektormyndigheter 

blir delaktige i prosessen. Dette blir ivaretatt i planprosessene etter plan- og bygningsloven. 

 

Jordvernet er knyttet til sentrumsnære arealer i Ski og Follo.  

Follo er et viktig landbruksområde. Bortsett fra Oppegård og Nesodden har kommunene i Follo en 

stor andel dyrka mark i forhold til kommunens totalareal.  

 

Til tross for at det har vært en sterk befolkningsvekst og et press på arealer til utbygging og til 

samferdsel, har jordvern og bevaring av kulturlandskapet vært et viktig mål for kommunene. Dette 

er tydelig gjenspeilet i vedatte kommuneplaner i Follo.  

 

Befolkningsveksten i Follo er beregnet til å kunne bli på mellom 30 000 og 40 000 personer fram til 

2025. Befolkningsveksten ser altså ut til å øke, og bør i hovedsak foregå i eksisterende sentra og 

kollektivknutepunkter i tråd med nasjonale føringer og retningslinjer. Dette bidrar til å redusere 

transportbehovet (samordnet areal- og transportplanlegging). Det er kommunens oppgave å avveie 

disse interessene opp mot jordvernet, og denne avveiningen vil fortsatt være vesentlig, uavhengig 

av om arealene vernes etter statlig eller lokalt vedtak.  

 

Et varig vern av sentrumsnære jordbruksarealer kan derfor være uhelding i forhold til en god 

sentrumsutvikling rundt knutepunktene i Ski og Follo, dersom dette skal gjennomføres som en 

isolert prosess.  

 

Den nye plan- og bygningsloven bør få virke etter intensjonen. 

Det er som nevnt ovenfor lagt opp til nye og flere virkemidler for å presisere ulike vernehensyn i 

den nye plan- og bygnigsloven. Disse virkemidlene er ikke blitt prøvet ut, men er basert på lang tids 

erfaring innenfor den kommunale plantradisjonen, og fortjener å prøves ut blant annet i forhold til 

jordvernet, før det åpnes for at denne overstyres av andre særlover.  

 

Konkusjon:  

Hensynet til jordvernet blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom den nye plan- og bygnignsloven, 

markaloven, follorådets regionale føringer, samt nasjonale og regionale føringer og retningslinjer. 

Det bør derfor ikke være behov for ytterligere hjemmel om varig vern av dyrka mark i jordloven 

slik det er foreslått.  

 

 

Ski, 09.11.09 

 

Audun Fiskvik 

rådmann 

Jan Willy Mundal 

kommunalsjef samfunn 

 

Vedlegg som følger saken:  

a) Høringsbrev fra landbruks- og matdepartementet m/endringsforslag datert 11.09.09 med eget 

vedlegg 1; Endringsforslag 

b) Tabeller med oversikt over jordressursene i Follo 

 

Vedlegg som ligger i saksmappen: 

c) Rapport fra Statens landbruksforvaltning 15. mars 2009. Vernehjemmel i jordlova 

Formannskapets behandling 18.11.2009: 
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Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende endringsforslag: 

”1. Ski formannskap ser at det er behov for å etablere en hjemmel for varig vern av dyrka mark i 

jordloven.  

2. Hensynet til jordvern blir ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende lovverk.” 

 

Vedtak:  

1. Holenes endringsforslag fikk 4 (1SP, 1SV, 1AP, 1U) stemmer og falt.  

2. Forslag til vedtak innstilles med 7 stemmer (2H, 1KRF, 2FRP, 2AP). 

 

Holene anket vedtaket inn for kommunestyret.  

 

Formannskapets vedtak er:  

1. Ski kommunestyre ser ikke at det er behov for å etablere en hjemmel for varig vern av dyrka 

mark i jordloven. 

2. Hensynet til jordvern blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende lovverk, spesielt plan og 

bygnignsloven, og gjennom statlige og regionale føringer. Kommunene har som oppgave å 

avveie mellom ulike interesser knyttet til samfunnsutvikling og jordvern i samarbeid med 

sektormyndighetene, og et varig vern av sentrumsnære jordbruksarealer som en isolert prosess 

kan hindre slik utvikling.  

3. Avgrensning og sikring av verdifull dyrka mark bør fortsatt ivaretas på lokalt nivå i samarbeid 

med statlige/regionale arealbruksmyndigheter, nedfelt i kommuneplanene.  

Vedtaket ble anket inn for kommunestyret.  

 

 

Kommunestyrets behandling 02.12.2009: 

  

Anne Marit Holene (SP) fremmet følgende endringsforslag: 

”1. Kommunestyret ser at det er behov for å etablere en hjemmel for varig vern av dyrka mark i 

jordloven.  

2.Hensynet til jordvern blir ikke tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende lovverk.” 

 

Vedtak:  

1. Anne Marit Holenes endringsforslag fikk 11 stemmer og falt.  

2. Forslag til vedtak ble vedtatt med 30 stemmer.  

 

Kommunestyrets vedtak er:  

4. Ski kommunestyre ser ikke at det er behov for å etablere en hjemmel for varig vern av dyrka 

mark i jordloven. 

 

5. Hensynet til jordvern blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom eksisterende lovverk, spesielt plan og 

bygnignsloven, og gjennom statlige og regionale føringer. Kommunene har som oppgave å 

avveie mellom ulike interesser knyttet til samfunnsutvikling og jordvern i samarbeid med 

sektormyndighetene, og et varig vern av sentrumsnære jordbruksarealer som en isolert prosess 

kan hindre slik utvikling.  

 

6. Avgrensning og sikring av verdifull dyrka mark bør fortsatt ivaretas på lokalt nivå i samarbeid 

med statlige/regionale arealbruksmyndigheter, nedfelt i kommuneplanene.  

 

 

Utskrift sendt 03.12.09 til: 

Kristian Larsen 

 


