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HØRING - FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN 

 

Landbruks- og matdepartementet har ved brev datert 14.9.2009 lagt fram forslag til 

venehjemmel i jordloven og sendt dette til høring. 

 

Forslaget er behandlet i Ringsaker kommune av formannskapet 13.1.2010 ved sak 4/2010. 

Kommunens uttalelse til forslaget er etter dette: 

 

1. Det er viktig å verne de mest verdifulle jordressursene og hindre at disse blir nedbygd. 

 

2. Departementets forslag om vernehjemmel i jordloven bygger på at dagens praktisering 

av jordvernbestemmelsene i jordloven og plan- og bygningsloven er utilstrekkelig for 

å oppnå målet for jordvern slik dette er kommet fram i St. meld. nr 26 (2006-2007).  

 

Ringsaker kommune mener at jordvernet, slik dette praktiseres i kommunen, er vel 

ivaretatt. I årene 2005 – 2008 er det i kommunen påvist omdisponering av i alt 313 

daa dyrket mark av et jordbruksareal på ca 169.000 daa. Omdisponeringen er et 

resultat av nøye avveininger av jordvern foretatt dels med grunnlag i jordloven og dels 

med grunnlag i plan- og bygningsloven. Enkelte saker som gjelder større arealer, er 

særdeles grundig behandlet av kommunale, regionale og statlige myndigheter  

 

3. Landbruks- og matdepartementet har presentert statistikk som viser at det er et fåtall 

kommuner som står for nær halvparten av nedbyggingen av dyrket mark på 

landsbasis. Forslaget til vernehjemmel i jordloven er gitt uten nøyere vurderinger av 

andre måter å stramme inn praktiseringen av jordvernet på. Slike muligheter fins i 

plan- og bygningsloven gjennom statlige planretningslinjer, regional planstrategi, 

regional plan og planbestemmelse, foruten gjennom statlig og regional deltaking i 

kommunal planlegging.  

 

4. Kommunen ønsker en videreføring av dagens situasjon med arealbruksavklaringer 

gjennom institusjoner der lokalt og sentralt forvaltningsansvar er organisert til å 

ivareta ulike roller.  

 



   

5. Kommunen ønsker at jordvernet fortsatt skal ivaretas med vesentlig vekt på plan- og 

bygningslovens regelverk.  

 

6. Oppretting av jordvernområde kan medføre enkelte uheldige konsekvenser for annen 

samfunnsutvikling. Eksempler på dette er utbygging på mindre egnede eller 

kostnadskrevende arealer.  

 

I forslaget til vernehjemmel framgår bl.a. at hensynet til vern av dyrka jord skal veies 

mot andre viktige samfunnsinteresser. I høringsbrevet er det uttalt at det med ”andre 

viktige samfunnsinteresser” forstås blant annet behovet for verdiskaping, en effektiv 

areal- og ressursforvaltning, og bevaring av naturens mangfold.   

 

Det er vernemyndigheten som etter forslaget skal avveie slike ulike hensyn. 

Vernemyndigheten vil i praksis være Statens landbruksforvaltning, og et spørsmål vil 

derfor være om dette organet har legitimitet til å fatte slike avgjørelser. 

 

 

Kopi av dette brevet er i dag også sendt som e-post til postmottak@lmd.dep.no 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jørn Strand 

Ivar Finsveen 

spesialrådgiver 

 

 

 

 

 


