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Høringsvar - grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029 

 
  
Landbruksdirektoratet setter landbruks- og matpolitikken ut i livet og er et støtte- og 
utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. Arealforvaltning og jordvern er en 
viktig del av landbruks- og matpolitikken, og er en forutsetning for et fortsatt levedyktig og 
bærekraftig landbruk over hele landet. 
 
Norge har begrenset areal for matproduksjon. Det har lenge vært et tverrpolitisk mål å 
verne om god dyrka og dyrkbar jord, og å avgrense den årlige omdisponeringen av 
jordbruksjord til andre formål enn landbruk. 
 
Ved behandling av forslag til nasjonal jordvernstrategi (Prop. 127 S (2014-2015))               
8. desember 2015 gjorde Stortinget vedtak om at det nasjonale jordvernmålet skulle 
styrkes. Stortinget fastsatte målet for årlig omdisponering av dyrka jord til 4 000 dekar, og 
at dette nås gradvis innen 2020. De siste årene har det blitt omdisponert rundt 6 000 
dekar dyrka jord årlig i Norge. Det kreves økt innsats innen mange sektorer dersom målet 
skal nås. Samferdsel er blant sektorene, sammen med boligutbygging og 
næringsbebyggelse, som bidrar mest til omdisponering av dyrka jord hvert år. 
 
I gjeldende Nasjonal transportplan 2014-2023 er delmål om å «Begrense inngrep i dyrket 
jord» ført opp under miljømålene i målstrukturen. Dette delmålet er viktig for å minne de 
ulike aktørene i samferdselsprosjekter om å unngå og begrense tap av dyrka jord så mye 
som mulig når traséene planlegges. Delmålet om jordvern er samtidig en klar bestilling fra 
statlige myndigheter om hva som skal prioriteres i planleggingen av prosjektene. 
 
I grunnlagsdokumentet for nasjonal transportplan 2018-2029 er dette delmålet utelatt fra 
målstrukturen. Vi savner også en beskrivelse av utfordringene knyttet til jordvern, og 
hvilke tiltak som kan iverksettes for å ivareta jordressursene i samferdselsprosjekter. 
 
For å sette samferdselssektoren bedre i stand til å følge opp det nasjonale 
jordvernmålet fastsatt av Stortinget, ber vi om at et delmål om å begrense 
nedbygging av dyrka jord tas inn i målstrukturen under hovedmål klima og 
miljø. 
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I tillegg bør stortingsmeldingen vise til tiltak for å begrense nedbygging av 
dyrka jord ved gjennomføring av samferdselsprosjekter. 
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