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2015 er det internasjonale året for vern av matjord

• FAO – FNs organisasjon for landbruk og mat markerer i 
2015 det internasjonale året for vern av matjord. Målet er å 
rette oppmerksomheten mot viktigheten av en bærekraftig 
forvaltning av matjorda og beskytte denne verdifulle 
naturressursen.

• Regjeringen sier:
• Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange 

andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig 
med et sterkt jordvern, 

• kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige 
jordbruksarealer.
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Grovområder - verdifulle jordressurser
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Dyrka mark i 
Østfold

Byene ligger 
omkranset av 

dyrka mark og 
videre 

tettstedsvekst 
vil skape 
konflikt
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Endret bruk

• I perioden 2001 til 2008 ble det nedlagt ca 16 600 landbruksforetak i 
Norge, dvs at hvert fjerde bruk forsvant. Lenge har det blitt sett som 
relativt uproblematisk så lenge det er aktive nabobruk igjen til å leie å 
jordbruksmarka. Når det gjelder kornareal er det kanskje riktig, men 
det er verre ved nedlegging av husdyrbruk. Studier utført av Skog og 
Landskap i Nord-Norge viser at når jordbruksareal i husdyrområder 
endrer status fra selvdreven eid jord til nedlagt og bortleid jord vil ofte 
ca. 30 % av arealene tas ut av drift. Det er særlig beitearealer som 
ikke blir videreført av nye leietagere, men også mer marginale 
fôrhøstingsarealer. Tilsvarende, om enn i noe mindre omfang, skjer 
trolig og ved generasjonsskifte på gården. Tungdrevne areal, som 
foreldrene kanskje følte en slags forpliktelse for, blir oftere nedlagt av 
yngre generasjoner.
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•  

• Arealendringer fra jordbruksareal til annet areal
• Dekar
• Fra: Fulldyrka/Overflatedyrka
• Til: Bebygd/Samferdsel                                               3,0

• Fra: Fulldyrka/Overflatedyrka
• Til:  Skog/Åpen fastmark                                           60,4

• Innmarksbeite
• Bebygd/Samferdsel                                                    0,0

• Innmarksbeite
• Skog/Åpen fastmark                                                   11,6

• Fulldyrka/Overflatedyrka/Innmarksbeite
• Myr/Snøisbre/Vann                                                      2,6

• Sum                                                                   77,6

 

    Arealbarometer Halden Kommune      Fra  2006 - 2011
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Arealendring fra annet areal til jordbruksareal Halden 2006-2011

Dekar
Fra:  Skog
Til:   Fulldyrka/Overflatedyrka

322,9
Skog
Innmarksbeite

258,1
Åpen fastmark
Fulldyrka/Overflatedyrka

94,7
Åpen fastmark
Innmarksbeite

9,0
Bebygd/Samferdsel
Fulldyrka/Overflatedyrka/Innmarksbeite

5,4
Myr/Snøisbre/Vann/Ikke kartlagt
Fulldyrka/Overflatedyrka/Innmarksbeite

40,0
Sum
 

730,1
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1998

Det gror ned

Eksempel på 
bruksendring

8



I går
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I dag
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Utredning levert 
Landbruksdep 2. mars

Tiltak for å styrke 
jordvernet

Utredningen  sier 
følgende om 

omdisponering
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Vi har sett grundig på mekanismene som fører til omdisponering. I 
rapporteringen fra kommune til stat (KOSTRA), er tallene usikre 
(Statens landbruksforvaltning 2014), men trenden indikerer følgende 
hovedutfordringer:

★ 20 kommuner i pressområder står for ca. 1/3 av omdisponeringen.

★ Bolig og samferdselsanlegg står for ca. 2/3 av samla 
omdisponering. 

★ Spredt utbygging i LNF(R)-områder står for ca. 1/3 av 
omdisponering til boliger.

Omdisponering
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Tiltak som foreslås

★Fokus bør rettes mot hvordan boligbyggingen foregår i 
pressområder. Tiltak som får kommuner og utbyggere til å 
prioritere transformasjon/fortetting og høy arealutnyttelse.

★Tiltak rettet mot samferdselsutbygging vil være 
aktuelle. Valg av utbyggingsmønster/-strategi påvirker 
transportbehovet.

★Utenfor pressområdene tiltak rettes mot det store 
omfanget av spredt utbygging – både bruken av 
jordlovens § 9 og dispensasjons-bestemmelsene i pbl.
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Bruksendring er reversibelt, 
men krever endring i 

landbrukspolitikken og bøndenes 
egen utnyttelse av sin gård

Omdisponering er irreversibelt, 
må erstattes av nytt areal
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Fylkesplan angir 
arealdisponering

Jordvern er et 
viktig element 

i framtidig areal 
disponering. 

Østfold Bondelag er 
det nivå som må 

engasjere seg i forhold 
til Fylkeskommunen
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Tettstedskritiske 
lokaliseringer

• Store arbeidsplasser 

• Motorvei og avkjøringer

• Jernbane og stasjoner

• Byvekst kan begrenses: Lage markagrense 
eller    Green belt      
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Nedre Glomma

Plassering av 
Nytt Sykehus

Tre alternativ 
som 

sluttet på 
Kalnes
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 Dyrka mark 
på Alvim

Skog 
Kalnes
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Jordvern på kort sikt

• Både N-Borge  og Tunejordet vest ville tatt dyrka 
mark

• Kalnes ligger på brukbar skogsbonitet på raet. 

• men ingen kopling til jernbane

• økt reisevei for ansatte, dårlig bussforbindelse 
siden ingen andre bor i området 

• og økte klimautslipp
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Sykehus Kalnes

• Døgnkontinuerlig drift

• Ansatte avhengig av busstransport

• 4500 ansatte

• Arbeidsplasser i Østfold landbruket 2013: ca 2100

• Dobbelt så mange ansatte som hele jordbruket i 
fylket
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Ny byavgrensing ?

Langsiktige konsekvenser:

• Jordbruksarealene på Kalnes blir inneklemt. 

• Transport korridor langs E6 utvides evt med tog

• Urban sprawl

• Spart dyrka mark på Tunejordet kan medføre: mye 
mer går tapt på lang sikt

22



Usikt mot Vestvannet
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Veg og jernbane skaper nye 
korridorer i kulturlandskapet

• Ny intercity og høyhastighet vil gå i dagen gjennom 
de åpne landskap

• Eksisterende driftsenheter blir delt opp 

• Behov for jordskifte

• Ulike alternativ må vurderes mht jordvern

• Eksempler fra konseptvalg utredningen:
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4.1 Foreslåtte løsninger
Mulighetsstudien tar for seg det geogra! ske området 
mellom Råde og Halden. Alle trasealternativene er 
tilpasset eksisterende dobbeltspor mellom Såstad og 
Haug.  I syd skal traseen avsluttes i Halden, men linja 
skal kunne forlenges til riksgrensen. De enkeltsporede 
strekningene sør for Såstad ligger utenfor planområ-
det siden parsellen Sandbukta – Moss - Såstad ligger 
inne i gjeldende NTP

I hovedalternativ 1 har sentral stasjonslokalisering 
vært førende, derfor aksepteres avvik fra dimensjone-
rende hastighet 200 km/t gjennom Fredrikstad, Sarps-
borg og inn til Halden.

Stasjonene i Halden og Sarpsborg vil bli liggende på 
samme sted som i dag, mens stasjonene på Råde og i 
Fredrikstad " yttes i henhold til kommuneplanene.

I hovedalternativ 2 er hastigheten på 250 km/t eller 
høyere overordnet stasjonslokalisering, av hensyn til 
krav om høy gjennomkjøringshastighet for eventuelle 
høyhastighetstog. De strenge kravene til kurvatur i 250 
km/t gjør at det ikke er mulig å betjene både Fredrik-
stad og Sarpsborg med samme linje. Hovedalternativ 2 
betjener enten Fredrikstad i variant 2A, Sarpsborg i 
variant 2C-E eller en ny stasjon på Rolvsøy (mellom de 
to byene) i variant 2B. Dette innbærer at deler av 
dagens bane må opprettholdes for å kunne betjene 
alle byene. Selv om hastigheten har vært førende, har 
en vurdert traseløsninger med redusert hastighet 
gjennom Sarpsborg og inn til Halden for å unngå for 
store inngrep i sentrumsbebyggelsen. 

I hovedalternativ 2 er lokalisering av Sarpsborg i vari-
ant 2D og Halden stasjon beholdt, mens de øvrige 
stasjoner " yttes lokalt eller bygges om. Det betyr at 

4 Traseforslag og konsekvenser

FORESLÅTTE TRASEKORRIDORER
FIGUR 4.1

Kartgrunnlag: Norge digitalt/ Jernbaneverket

Mulighetsstudie IC Østfoldbanen 19
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Alt: Dagens trase
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Korridoren fra 
Stasjonsbyen til Halden 
vil gå tvers igjennom  
åpne kulturlandskap
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Bygging av HiØ på Remmen og ikke i sentrum: 
•tømte sentrum for studenter 
•skaper utbyggingpress vestover gjennom 
skog og dyrkamark  mot E6.

HiØ

Fengsel
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Bonde eller eiendomsutvikler?
• Hvordan skal Bondelaget stille seg til større private utbyggingsplaner 

som markedsfører: 

• Tomter med fin utsikt og kort vei til skogen

• Selv om feltet ligger i skogen går veien over jordene, også framtidas 
nye gang- og sykkelvei

•  Vil være for lite grunnlag til butikk og barnehage

• Økt reisevei fra sentrum vil gi dyrere kommunale tjenester

• Økt privat bilkjøring til skole, jobb og handel

• Boligfelt i skaukanten -  dårlig jordvern på sikt!!
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Spredte boligfelt

Skole
Skole

Boligfelt
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Kjøpesenter i kornåkeren

Slitu

E18
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Tettstedene i Indre er omgitt av dyrka mark 
og E18 korridoren ligger i 3 kommuner

Flere småbysentra eller båndby i framtida?

Askim

Slitu

Mysen

E18 E18E18

Trøgstad
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Byutvikling i Indre Østfold  i 
forhold til jordvern

Hvordan skal framtidig 
arealdisponering organiseres ?

Hva mener Østfold Bondelag om 
framtidig kommunestruktur i 
fylket ?
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