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Høring  -  forslag til vernehjemmel i Jordloven

Det vises til høringsbrev datert 14. september 2009 om forslag til vernehjemmel i Jord-
loven.

Norges Skogeierforbund deler departementets syn på behovet for vern av dyrket mark mot
utbygging. Skogeierforbundet mener også det er riktig at staten tar en sentral rolle i forhold
til jordvern. Vi mener imidlertid at jordvernet kan ivaretas innenfor gjeldende regelverk
uten at det opprettes en egen vernehjemmel i Jordloven og egne jordvernområder rundt om
i landet.

Gjennom gjeldende bestemmelser i Jordloven og Plan- og bygningsloven er det allerede
lagt til rette for gjennomføring av en restriktiv jordvernpolitikk i Norge. Dersom staten
prioriterer jordvernet og opptrer tydelig og forutsigbart overfor kommunene over tid, tror
vi det vil være fullt mulig å redusere uønsket omdisponering av dyrket mark ved bruk av
eksisterende regelverk.

Når man så langt ikke har lykkes godt nok med jordvernet, tror vi det først og fremst
skyldes at statens signaler til kommunene har svingt mye over en forholdsvis kort tids-
periode. Skiftene i arealpolitikken har skapt en ustabilitet og en usikkerhet som har bidratt
til at jordvernet har blitt utfordret, og derfor har det også tatt tid før man har fått full effekt
av de innstrammingene som nå er gjort. Vår oppfatning er at et vellykket jordvern er
avhengig av mer langsiktighet. Dette forutsetter større forståelse både blant politikere,
arealplanleggere og i befolkningen generelt. Derfor må kunnskapsgrunnlaget om behovet
for jordvern styrkes, kunnskapen formidles bedre og politiske forlik som sikrer langsiktig-
het i arealpolitikken etableres.

En ny vernehjemmel i Jordloven og vedtak om opprettelse av jordvernområder vil gi et
effektivt vern for de områdene som blir omfattet av dette. En slik hjemmel vil imidlertid
signalisere at staten ikke er fornøyd med plan- og bygningsloven som verktøy for å sikre
jordvernet, og man ikke har tillit til at kommunene kan ivareta dette hensynet gjennom sin
arealplanlegging.

Norges Skogeierforbund mener det vil være mer fruktbart å basere jordvernet på tillit til og
samarbeid med kommunene framfor å innføre nye strenge statlige restriksjoner. Vi frykter
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at prosessen fram mot vern vil skape betydelige konflikter og kreve store ressurser. Sam-
tidig vil det bli etablert et byråkratisk sektorregelverk for disse arealene som bidrar til å
sentralisere og avdemokratisere viktige deler av arealpolitikken. Norges Skogeierforbund
går derfor mot en ny vernehjemmel i Jordloven.
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