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SAK 20/22293 - Innspill til planarbeid/planprogram – 

kommuneplanens arealdel 2022-42. 

 

Vi viser til planprogram for kommuneplanens arealdel, side 34 «Landbruk og skogbruk». 

Asker og Bærum Bondelag vil med dette understreke at vi synes det er svært positivt at kommunen i 

planprogrammet poengterer nødvendigheten av å snu utviklingen i nedbygging av 

jordbruksressursene i kommunen. Vi er fornøyd med at det i høringsdokumentet pekes på at dyrka 

mark må sikres større vern, og at kommunen har en nullvisjon for omdisponering av slike arealer.  

Vi er imidlertid redd denne visjonen glipper i neste setning om erstatningsarealer. Erstatningsarealer 

kan aldri erstatte den beste landbruksjorda opparbeidet gjennom mange års bearbeiding og 

produksjon. I denne sammenheng vil vi også peke på at flytting av matjord heller ikke er noe 

alternativ. Verken erstatningsarealer eller flytting av matjord gir samme dyrkingskapasitet som de 

opprinnelige arealene. Av denne grunn vil heller ikke erstatningsarealer sikre arealnøytraliteten som 

ønskes oppnådd gjennom dette tiltaket. 

Asker og Bærum Bondelag vil derfor understreke viktigheten av at kommunen ikke lar dette punktet 

bli en enkel sovepute i arbeidet for å sikre vern av gjenværende jordbruksarealer. Det er kun varig 

vern av dyrka mark som sikrer denne nøytraliteten og gir fortsatt mulighet for god matproduksjon på 

den beste jorda. 

Norge har kun ca. 3 prosent dyrka mark. Den beste jorda utgjør kun én prosent av landarealet vårt, 

og mye av denne jorda finnes i tilknytning til de største byene på Østlandet – der også presset er 

størst på omdisponering og nedbygging.  

Asker og Bærum Bondelag vil derfor ha et generelt styrket jordvern for å sikre at kommende 

generasjoner skal kunne dyrke mat til en økende befolkning. Av denne grunn vil vi også presisere at 

ikke bare allerede dyrka mark, men også dyrkbar mark, må inn i nullvisjonen og få større vern. 

Vi håper derfor at Bærum kommune nå går inn for at både gjenværende dyrka – og dyrkbar – mark, 

tas med i nullvisjonen for omdisponering av arealer. Dette vil sikre samme varige vern for alle disse 

jordbruksressursene for framtida. Kun på denne måten kan Bærums bønder fortsette å dyrke mer 

mat på den beste jorda til framtidige generasjoner.  
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