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SAKSDOKUMENT 
 

Arkivsaksnr.: 09/1568   
Arkivkode:  K20  
Saksbehandler:  Gunnar Prøis 

 

HØRING - FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN  
 

::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen under denne linja  

SAMMENDRAG  

Landbruks- og matdepartementet har lagt til høring en endring i jordlova som omhandler 

verneparagraf for fulldyrket mark. Jordvernområdene skal være høyproduktive, store og 

sammenhengende areal. Områder med utbyggingspress er prioritert i utkast til lovtekst. 

Forslaget kommer samtidig som Markaloven trer i kraft, og kort tid etter at ny planlov med 

nye virkemidler og prosesskrav skal iverksettes. 
 

 

INNSTILLING 
Nittedal kommune vurderer at den foreslåtte lovendring vil fremme vern av jord helt inntil dagens 

byggegrenser, noe som vil vanskeliggjøre en miljøvennlig tettstedsutvikling i et langsiktig perspektiv 

og skape et mer fragmentert utbyggingsmønster med økte transportbehov. Dette vil være en utvikling 

i strid med nasjonal og lokal klima- og miljøpolitikk. Det vil også være fare for at dyrket areal som 

ikke vernes får et ”B-stempel” og dermed blir mer utsatt for inngrep, selv om de er viktige for 

matproduksjon og kulturlandskapet. Nittedal kommune mener det langsiktige jordvernet må 

håndteres i regionale, interkommunale og lokale planprosesser, og at en jordvernparagraf på den 

måten er overflødig i forhold til planlovens virkeområde.  

 

 

 

::: Sett inn sammendrag, konklusjon og innstillingen over denne linja  

 

RÅDMANNEN I NITTEDAL,  

 

 

 

Anne-Birgitte Sveri  
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... Sett inn saksutredningen under denne linja  

Vedlegg: 

1. Endringsforslag - jordlova 

2. Høringsbrev datert 14.09.09 og 11.09.09. 

3. SLF-rapport nr 7/09 datert 15.03.09 
 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 

Utrykte vedlegg fås ved henvendelse til ordførerens sekretær 

 

 

SAKSFRAMSTILLING 
 

Bakgrunn for saken 

Om lag 3% av landets areal er dyrket mark. 1/3 av dette arealet er av en slik kvalitet og i en 

klimasone som gjør areal egnet for å dyrke mathvete (matkornareal). Regjeringen satte for 

fem år siden et mål om halvering av omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene 

innen 2010. Som ledd i oppfølgingen av dette ble det nedsatt en arbeidsgruppe i 2007, med 

mandat om bl.a. å foreslå nye virkemidler for å styrke jordvernet. Gruppa la frem rapporten 

”Klimaskifte for jordvernet” januar 2008, med bl.a. forslag om at det utarbeides en 

lovhjemmel for vern av jordressurser. Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk deretter i 

oppdrag å utforme en vernehjemmel , og la frem rapporten ”Vernehjemmel i jordlova” 15. 

mars 2009 (vedlegg 3). Departementet har deretter gjort justeringer av forslaget, før forslaget 

ble utsendt på høring (vedlegg 1 og 2). Frist for høringsinnspill er satt til 10. januar 2010. 

 
 

Saksopplysninger 

Saken er drøftet internt, med regionkontor landbruk og i SNR regional ressursgruppe. 

 

 

Kort om endringsforslaget 

Loven er foreslått endret i §2 (virkeområde), og har et nytt kapittel VI om vern av dyrka jord 

for jordbruksproduksjon med tre nye paragrafer 13-15. 

 

Utkast § 2 beskriver at jordloven skal gjelde for hele landet, med unntak for byggeområder, 

landbruksområder tillagt hensynssone fareområde (for eksempel areal under høgspentledning 

som uansett ikke kan utbygges), og områder der spredt utbygging i LNF-området er avklart i 

kommuneplanen. 

 

I utkast §13 gis Kongen myndighet til å gi verdifulle jordressurser varig vern som jordvern-

områder. Av §13 annet ledd kommer det tydelig frem at formålet ikke er generelt å verne all 

dyrka jord. Formålet er å verne de mest verdifulle arealene for matproduksjon, vurdert ut fra 

egnethet og betydning for nasjonal/regional matproduksjon. God jord i de beste klimasoner 

vil ha spesiell oppmerksomhet. Lovteksten trekker også opp kriterier om at jordvern-

områdene skal være ”av en viss størrelse”og være sammenhengende areal.  

 

§13 annet ledd har også et vurderingskriterie som tydeliggjør at man ikke ser for seg å verne 

alt matkornareal av høy kvalitet, men at det etter denne hjemmelen først og fremst bør vernes 

arealer med verdifull dyrka jord som er utsatt for utbyggingspress jf også SLF rapporten s.19 

kap. 2.4.1.  
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§13 3. ledd sier at vern av dyrka jord skal veies opp mot andre samfunnsinteresser i 

verneprosessen. Med ”andre viktige samfunnsinteresser” forstås blant annet behovet for 

verdiskaping, en effektiv areal- og ressursforvaltning og bevaring av naturens mangfold. 

Vernemyndigheten har plikt til å foreta en slik helhetlig vurdering av ulemper for andre 

viktige samfunnsinteresser. Resultatet av en slik avveining vil etter omstendighetene bli å 

akseptere visse samfunnsmessige kostnader for å kunne gi verdifull dyrka matjord særlig 

beskyttelse. 

 

§ 13 4. ledd beskriver tiltak som vern ikke får virkning for, bl.a. der det allerede foreligger 

samtykke til omdisponering, tiltak som krever samtykke etter annet lovverk og fullføring av 

nye landbruksbygg som er igangsatt før vernevedtaks tidspunkt.  

 

§14 første ledd presiserer at dyrka jord i jordvernområder ikke kan brukes til andre formål 

enn jordbruksproduksjon. 2. ledd er en fritakshjemmel (som dispensasjon) for særlige unntak 

fra forbudet gitt i §14 første ledd. 

 

§ 15 første ledd er en hjemmel for kunngjøring for oppstart av planarbeidet, med krav om 

skriftlig varsel til grunneiere og rettighetshavere. Et vernevedtak regnes som forskrift etter 

forvaltningsloven § 2 og må regnes som enkeltvedtak for berørte parter. Dette medfører blant 

annet at grunneiere varsles etter forvaltningsloven § 16 og får uttalelsesrett, mens 

organisasjoner og andre hvis interesser berøres blir høringsinstanser. § 15 annet ledd er 

hjemmel for vedtak av vern, samt en hjemmel for forskriftsutarbeidelse. 

 

 

Verneprosess 

SLF skisserer følgende trinn i prosessen: 

1. Fylkesmannen gjør en vurdering og kartlegging av aktuelle områder, med resultat: 

”nasjonal verneplan for jordvernområder” 

2. SLF  gjør en vurdering av verneplanen og fatter vedtak om oppstart av verneprosess. 

Arealer som er pekt ut får midlertidig vern. 

3. Fylkesmannen utreder områdene, og hører kommuner og grunneiere. SLF anbefaler 

bruk av regler for konsekvensutredning iht PBL i denne fasen. 

4. Fylkesmannen oversender anbefaling om vern og evt forskriftsbehov til SLF 

5. SLF gjør en samlet vurdering og forbereder saken for lovbehandling. 

 

Ut over denne omfattende prosessen legges det opp til at enkeltvise områder kan foreslås 

vernet etter eget initiativ fra SLF, Fylkesmannen eller grunneiere (frivillig vern). 

 

Erstatning 

SLF legger til grunn at vedtak om jordvern er en rådighetsinnskrenkning som etter gjeldende 

rettsregler i utgangspunktet må tåles erstatningsfritt.  
 

 

Forhold til eksisterende plandokumenter 
Ikke relevant.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Departementet skriver i høringsbrevet at ”Prosess med vern av dyrka jord skal starte opp 

gradvis ut fra eksisterende ressurser og kapasitet hos kommunene, fylkesmannen og SLF. 

Departementet legger i utgangspunktet til grunn at forslagene ikke vil føre økt ressursbruk 
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for offentlige myndigheter, men vil vurdere resursbehovet når en har vunnet erfaring og vil 

sørge for å tilføre nødvendige ressurser i den grad ordningen fører til et merarbeid.”  

 
SLFs notat s. 26 er mer tydelig på at prosessene vil medføre økt ressursbruk, særlig hos sentrale 

myndigheter. Lovendringen vil også for kommunen medføre økt arbeid. Dette gjelder informasjon 

som må fremlegges i kartleggingsprosessen, kommentarer til innspill gitt av grunneier og 

organisasjoner. Dette er også en type prosess som SNR naturlig vil måtte bruke tid på. 

 

Verneprosessen vil også føre med seg administrativt arbeid med å avklare dispensasjon for, og 

kontrollere ulik landbruksaktivitet, som landbruksveier og nye driftsbygninger. Våre bynære områder 

har stor pågang av rideaktivitet og travsport. Nye landbruksveier og ridehus kan bli ressurskrevende 

saker i jordvernområder. 

 

 

Miljøkonsekvenser 

Se rådmannens vurdering 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (beredskap) 

Ikke relevant 

 

Konsekvenser for universell utforming (Diskriminerings og tilgjengelighetsloven) 

Ikke relevant 

 

RÅDMANNENS VURDERING 
Det er lite dyrket mark i Norge, og rådmannen er i utgangspunktet for å styrke jordvernet for 

framtida, som en del av en bærekraftig utvikling. Spørsmålet vi likevel må stille oss er: med hvilke 

virkemidler skal vi sikre arealressurser, og hvordan skal ulike interesser avveies?  

 

Våre tettsteder er bygget opp omkring våre kommunikasjonsknutepunkter for veg, bane og sjø, der 

det også var lettest å dyrke mat til eget bruk. Vern av jord vil derfor være i evig konflikt med 

samfunnsutviklingen i våre største byer og tettsteder på Østlandet, i Trøndelag og på Jæren. Nittedal 

kommune har over 90% av arealet som LNF-områder, fordelt på ca 70% hovedsakelig skogareal 

innenfor markagrensen og ca 20% i dalbunnen med for det meste dyrka mark. Et vern som foreslått 

vil utvilsomt kunne sette sterke begrensninger for vekst av våre tettsteder. Uavhengig av om vi får en 

vernehjemmel er fokus på god arealutnytting og fortetting av tettsteder et viktig virkemiddel for å ta 

vare på matproduserende arealer og kulturlandskap. En vernehjemmel vil sannsynlig kreve enda 

tøffere fortetting, som over tid vil medføre debatter om bl.a. hvor høyt man bør bygge. 

 

SLFs rapport kap. 2.2.3. s. 11 trekker frem nye virkemidler i ny planlov. To nye hjemler, §§ 6-1 og 

11-18, gir staten nye styringsmuligheter gjennom hhv statlige forventningsbrev og tidsstyrt 

”frysing”av enkeltområder i kommuneplan. I tillegg er planforum lovfestet, et møte for dialog og 

avklaring underveis i planprosessen. Statlige myndigheter kontrollerer kommunene med bruk av 

innsigelse, og meklingsinstituttet er også nå blitt lovfestet. På regionalt nivå gis det etter ny §§ 7-1 og 

8-5 krav om utarbeiding av hhv regional planstrategi og regional planbestemmelse. Dette arbeidet er 

nå igangsatt i Akershus, samtidig som regjeringen har pålagt Oslo og Akershus et eget samarbeid for 

areal- og transportplanleggingen. Dette arbeidet er også i startgropa. På lokalt nivå har kommunene 

fått en utvidet ”verktøykasse” for planlegging, med nye formålstyper og mulighet for å vise 

”hensynssoner” oppå formålene.  

 

Rådmannen mener planlovens nye verktøy bør brukes for å fremme en bærekraftig forvaltning av 

arealressurser, også ivaretakelse av matjord. Med den store befolkningsveksten som er fremskrevet 

for Osloregionen, vil man uten tvil måtte kanalisere veksten omkring eksisterende byer og tettsteder, 

og særlig rundt kollektivknutepunkt, for å oppnå både globale klimamål og lokale miljømål. Det vil 

også bli behov for å se på justering av Markagrensen ut fra samme innfallsvinkel. Dette handler også 
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om tilrettelegge for en vekst som bedrer folkehelse ved å kunne tilrettelegge for flere gående og 

syklende, og minimalisere privatbilbehov til jobb-, handels- og fritidsreiser.  

 

SLFs resonnement, ut fra det faktum at utviklingen så langt ikke er i tråd med nasjonale målsetninger, 

er at dagens regler i jordlova ikke er tilstrekkelige til å hindre nedbygging av dyrka jord (s.10). 

Rådmannens resonnement er at planloven slik den nå fremstår har gode nok virkemidler for å fremme 

jordvern på alle forvaltningsnivå. Staten bør fremtre mer samordnet, og tillate en ny planlov å virke 

noen år, før man konkluderer med at areal bør vernes etter særlov. Rådmannen har forhåpninger om 

at prosessene med ny regional planstrategi i Akershus, og en bedre samordnet areal- og 

transportplanlegging i Oslo og Akershus, kan resultere i at kommunene får mer tydelig definerte 

langsiktige rammer for vekst. Kommunene vil delta aktivt i disse prosessene, som akkurat er 

igangsatt. For Nittedal vil dette bety at man gjennom både kommuneplan, sentrumsplan og regional 

plan kommer til enighet med overordnede myndigheter om hvordan våre tettsteder kan få utvikle seg 

i et langsiktig perspektiv.  

 

 

FORSLAG TIL ALTERNATIVER 
Ikke relevant 

 

 

KONSEKVENSER 
Vern av matjord helt inntil dagens byggegrense vil vanskeliggjøre god tettstedsutvikling og skape et 

mer fragmentert utbyggingsmønster med store transportbehov. Det vil være fare for at areal som ikke 

vernes får et ”B-stempel” selv om de er viktige både for matproduksjon og som landskapselementer. 

Rådmannens mener en jordvernparagraf slik den er foreslått både er overflødig i forhold til 

planlovens virkeområde og at den vil virke mot sin hensikt for LNF-områder som ikke blir vernet. 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja  

 

 


