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Svar fra Østfold Bondelag på høring av forslag til fylkesplanens 
samfunnsdel 

Østfold Bondelag viser til e-post mottatt 4. juli 2017 fra Espen Nedland Hansen i Østfold 

fylkeskommune angående høring på Fylkesplan for Østfold - forslag til fylkesplanens 

samfunnsdel. Vi viser også til våre høringssvar på planstrategien, datert 30. mars 2016 og 

planprogrammet, datert 26. oktober 2016. Østfold Bondelag behandla høring på 

fylkesplanens samfunnsdel på styremøtet 24. august 2017, og vi vil med dette gi vårt svar.  

 

Først og fremst vil Østfold Bondelag berømme fylkeskommunen for at dokumentets form 

er kort og konsist, og er lettfattelig. Det er viktig for at dokumentet skal bli brukt videre i 

regional og kommunal planlegging, og for vår del særlig i arealplanlegginga. 

 

Økt matproduksjon, også i Østfold! 

I våre tidligere høringssvar i planprosessen har Østfold Bondelag vektlagt hvor viktig 

matproduksjonen er for blant annet sysselsettinga i fylket. For å oppnå dette er det viktig å 

ta vare på både nåværende og framtidige arealer til matproduksjon, det vil si dyrka og 

dyrkbar mark. 

 

Den 25. april 2017 behandla Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling – 

en fremtidsrettet jordbruksproduksjon». I innstillingen til denne (Innst. 251 S), skriver en 

samlet næringskomité at «jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til 

beredskap ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og klima er det viktig at norsk 

jordbruk produserer de fôr- og matvarene som det ligger til rette for å produsere 

i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlands etterspørsel og eksport. Komiteen viser til 

at utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursene. Forvaltningen av disse må derfor ha et 

evighetsperspektiv.».  

 

I Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016-2017) går det fram at et samlet Storting 

ønsker å forsterke fokuset på økt matproduksjon i Norge. Stortinget understreker nå at 

jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Stortinget vil at jordbrukspolitikkens 

hovedmål skal være økt matproduksjon med grunnlag i norske ressurser en vil ha høyest 

mulig sjølforsyning. 



Østfold Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 

 17.08.2017 16/00246-23 

 

Østfold Bondelag er tilfredse med at vern av matjord, enten den er dyrka eller dyrkbar har 

fått såpass stor oppmerksomhet i forslag til samfunnsdel, blant annet i form av et eget 

delmål med underpunkter i hovedtema «Klima og miljø» (kapittel 2). 

 

I forslag til samfunnsdel er jordvern viet følgende avsnitt i kapittel 2: «Østfold har et 

særlig ansvar for å ta vare på dyrka og dyrkbar mark. Strenge prioriteringer og et godt 

jordvern har gjort at det i 2050 fremdeles er stor matproduksjon i Østfold, samtidig som 

biologisk mangfold er tatt vare på. Jord- og skogbruket i Østfold gir i 2050 minst utslipp 

per produsert enhet sammenlignet med konkurrentene.». Delmålet for jordvern i samme 

kapittel er utformet slik: «Den årlige omdisponeringen av dyrka mark i Østfold skal 

reduseres tilet absolutt minimum».  

 

Med tanke på Stortingets mål om å øke landets matproduksjon, ser Østfold Bondelag 

gjerne at formuleringene i tekst og delmål må bli mer offensive på vegne av matjorda, og 

ikke minst de som lever av den som bønder eller arbeider i næringsmiddelindustrien.  

Østfold Bondelag foreslår derfor at setningen «Strenge prioriteringer og et godt jordvern 

har gjort at det i 2050 fremdeles er stor matproduksjon i Østfold, samtidig som biologisk 

mangfold er tatt vare på.» endres til «Strenge prioriteringer og et godt jordvern har gjort at 

matproduksjon i Østfold har økt i 2050, samtidig som det biologiske mangfoldet er tatt 

vare på.». Delmålet ønsker vi endret til: «Den årlige omdisponeringen av dyrka mark i 

Østfold skal reduseres tilet absolutt minimum, og arealet med dyrka mark har økt med 

befolkningsveksten i planperioden». 

 

Disse endringene vil være i tråd med punkt 9 under delmål Næringsutvikling i kapittel 3 

«Verdiskaping og kompetanse», der det heter at: «Østfold skal ivareta sin posisjon som et 

ledende landbruks- og skogbruksfylke. Næringen skal øke matproduksjonen og sikre 

ressurser fra skogbruket på en bærekraftig og markedsrettet måte. Landbruket må sikre 

levering av råvarer til næringsmiddelindustrien. Det er ønskelig å utvikle næringskjedene i 

landbruket.». 

 

Vi registrer også med glede at jordvern har fått et eget punkt 34 under delmål Infrastruktur 

og samferdsel i kapittel 3. Dette er særdeles viktig med tanke på de flere store og de mange 

små samferdselsprosjektene fylket vil stå ovenfor i kommende planperiode. 

 

Østfold Bondelag ønsker lykke til i det videre arbeidet med samfunnsdelen, og ikke minst 

med arealdelen som nå skal utformes. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

 

Kopi:  Espen Nedland Hansen/Østfold fylkeskommune 

 


