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FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN - OSLO KOMMUNES HØRINGS-
SVAR 
 
Vi viser til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev av 14.09.2010 samt vedlegg med 
forslag til endring av jordloven. Høringssvaret avgis av byrådsavdeling for samferdsel, miljø og 
næring på delegert fullmakt iht. bystyrets vedtak av 30.05.2001 sak 218 og byrådets vedtak av 
03.07.2001 sak 1360. 
 
Det sentrale i endringsforslaget er et nytt kapittel VI ”Vern av dyrka jord for jordbruksproduk-
sjon”, der det blir foreslått at områder med verdifull dyrket jord skal kunne vernes som jord-
bruksområde, og at dyrket mark i slike områder ikke skal kunne brukes til andre formål enn 
jordbruksproduksjon. Det foreslås imidlertid at vernet skal veies mot andre viktige samfunnsin-
teresser, slik som behov for verdiskaping, en effektiv areal- og ressursforvaltning og bevaring 
av naturens mangfold. I tillegg kan departementet gi dispensasjon fra forbudet dersom hensynet 
til trygghet eller store samfunnsinteresser taler for det. 
 
Oslo kommune ser behovet for å ta vare på verdifull dyrket jord, og mener det er uheldig at det 
årlige tapet av slik jord er så omfattende som offentlig statistikk viser. Vi mener imidlertid at en 
vernehjemmel i jordloven ikke er nødvendig. Plan- og bygningsloven (pbl) har de virkemidler 
som skal til for å påse at nasjonal politikk følges opp i kommunal arealforvaltning. Ved å vide-
reføre arbeidet med å definere kjerneområder for landbruket og ta disse inn i kommuneplanens 
arealdel bør jordvernet sikres tilstrekkelig. Dersom kommunene ikke oppfyller nasjonale førin-
ger om jordvern i sine arealplaner, vil det kunne fremmes innsigelse mot planene, jamfør pbls 
§§ 5-4, 5-5, 11-16 og 12-13. Staten kan også fremme planbestemmelser (pbls § 6-3) for å sikre 
kjerneområder for landbruket eller utarbeide statlig plan etter pbl for å sikre gjennomføring av 
viktige vernetiltak. I pbls § 11-18 gis det dessuten rom for nasjonalt viktige hensyn ved at Kon-
gen kan bestemme at nærmere angitte deler av arealdelen ikke skal kunne endres eller oppheves 
uten etter samtykke av departementet (MD). 
 
Kommunen foreslår at Fylkesmannens arbeid med å kartlegge kjerneområder for landbruk i 
samarbeid med kommunene videreføres og styrkes heller enn å innføre et nytt og kompliseren-
de lovverk. Etter vårt syn vil nemlig en vernehjemmel i jordloven hindre gode planprosesser. 
Det er bedre med sektorovergripende og samordnende prosesser etter pbl som vektlegger hel-
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hetlige sammenhenger enn å behandle sektorinteresser separat. Lovforslaget vil også svekke 
lokaldemokrati og lokal styringsrett ved at Staten blir beslutningsmyndighet og kommunen kun 
en høringsinstans.  
 
Vi vil også vise til det pågående plansamarbeidet om areal og transport i Oslo og Akershus, 
initiert av Miljøverndepartementet. En sentral utfordring i dette arbeidet er de vanskelige av-
veiningene som må gjøres mellom utbyggingsinteresser og hensynet til jordvern, naturvern og 
friluftsliv. I flere konkrete områder nær Oslo vil et lovfestet vern av dyrket mark hindre regio-
nalpolitiske avveininger mellom jordvern og miljøbasert utbygging inntil kollektivknute-
punkt/eksisterende infrastruktur for offentlig transport. Dette arbeidet er et godt eksempel på at 
aktuelle jordvernhensyn både kan og bør ivaretas gjennom planprosesser etter pbl. 
 
Oslo kommune vil også vise til at vårt regionale landbrukskontor (Regionkontor landbruk som 
dekker kommunene Lørenskog, Nittedal, Oslo, Rælingen og Skedsmo) peker på at et jordvern 
automatisk fører til at jordbruksarealer som ikke vernes står svakere og står i fare for å bli bygd 
ut. Dette er ytterligere et argument mot jordvernparagrafen og for bruk av de helhetlige og sam-
lende prosessene etter pbl. 
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