Landbruksdepartementet v/statsråd Jon Georg dale
Postboks 8007
Dep. 0030 Oslo

3. oktober 2017
OPPFØLGING AV NASJONAL JORDVERNSTRATEGI
Ivaretakelse av jordbruksareal er en nasjonal interesse for Norge. I nasjonal jordvernstrategi
behandlet i Stortinget 08.12.2015 er det fastsatt mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord
må være under 4000 dekar. Målet skal nås innen 2020. Vi viser også til brev fra statsråd Jon Georg
Dale til kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn datert 08.03.2016 hvor statsråden skriver at han
har tillit til at kommunene og fylkeskommunene følger opp jordvernmålet vedtatt av Stortinget.
Jordbruksareal og dyrkbar jord som blir vedtatt omdisponert til andre formål enn jordbruk blir
rapportert gjennom KOSTRA (kommune-stat rapportering). Statistikken for 2016 viser at 6026 dekar
dyrka jord er vedtatt omdisponert til andre formål enn landbruk. Dette er noe mindre enn i 2015,
men fortsatt langt unna Stortingets vedtatte målsetting om å redusere nedbyggingstakten til 4000
mål dyrka jord årlig mot 2020.
Statistikken gjennom KOSTRA gir kun et bilde av areal planlagt omdisponert til andre formål enn
landbruk og gir ikke informasjon om når nedbygging skjer, eller om den i det hele tatt kommer til å bli
iverksatt. Statistisk sentralbyrå har derfor i samarbeid med NIBIO gjennomført et prosjekt for å
utvikle statistikk over faktisk nedbygging av jordressursene, jfr. SSB/NIBIO rapport 2017/14,
Nedbygging av jordbruksareal. I perioden 2004 til 2015 ble i snitt 8100 dekar jordbruksareal bygd
ned hvert år.
Per dags dato eksisterer det ikke tilstrekkelige virkemidler for å sikre at Stortingets jordvernmål nås.
Norges Bondelag krever derfor at det foretas en gjennomgang av virkemidlene for å sikre vern av
matjorda, vurderer behovet for en egen verneparagraf for matjorda. I tillegg trengs det et bedre
matjordbudsjett som gir en indikator på oppnåelse av Stortingets jordvernmål, slik at myndighetene
jevnlig må vurdere behov for nye tiltak.
I Statsbudsjettet for 2017 fastslår også regjeringen at en betydelig utfordring for å oppnå Stortingets
jordvernmål er ulik praksis av vektlegging av hensynet til jordvern i kommunale plansaker. Norges
Bondelag mener dette er bekymringsverdig og ber om at det iverksettes tiltak for å sikre lik
praktisering av lovverket i kommunale plansaker.
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