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!



• 5401 innbyggere (vokser raskt!)

• Areal 256 km2

• 100 jordbruksforetak

• 34.000 da dyrket areal

• Store skogområder 175.000 da 

• 75% av Vansjø er i Våler kommune

• Store jaktressurser



Store næringsarealer over (2500da) (ikke dyrket mark!)
Mye ferdig regulerte boligarealer (ikke dyrket mark!)
Store fremtidige mulige utbyggingsarealer (ikke dyrket mark!)
Sterkt jordvern
Den kommunen i Østfold som har nedbygd minst dyrka mark!



Sentral beliggenhet!

Midt i smørøyet!

Innenfor en sirkel på 60 
km (fra Våler) lever og 
arbeider  mer enn 1,8 
millioner mennesker



Kontakt med politikere? – og 
Hvordan er det å være politiker i 
lokale arealsaker?



Mål for alle kommuner i Norge: 

Vekst!        Vekst!         Vekst!

Flere næringsetableringer, flere tilbud, flere 
opplevelser, attraktive boområder, flere 
arbeidsplasser innenfor egen kommune



Men har vi glemt noe?

Hva lever vi av?.... 

(Riktig svar: Mat og vann…..- ikke luft og kjærlighet!)



FAKTA: 
I Norge er vi over 5 millioner mennesker
Om 20 år vil Norge ha ca. 6 millioner innbyggere
Om 50 år vil det være ca. 9 millioner innbyggere
Om 20 år vil behovet for mat øke med minimum 20%  -
bare i Norge! 
Om 40 år vil behovet for mat fordobles på verdensbasis
Allerede i dag sulter 1 milliard mennesker…



FAKTA:
Østfold og Akershus har et 
spesielt ansvar:

- Østfold forvalter 26% av den 
beste matjorda i Norge 
- Matjorda i Østfold og 
Akershus ligger innenfor den 
beste klimasonen i landet 
- Samtidig er matjorda i 
Østfold og Akershus utsatt for 
et enormt press. 



Fakta: Våre utfordringer

- Folk har fra gammelt av bosatte seg i de 
beste landbruksområdene – der den beste 
jorda er.
- Byer og tettbebyggelsen utfordrer nå de 
fruktbare jordbruksarealene.
- Stadig blir matjord  omdisponert til andre 
formål, næringsutvikling, boligbygging, 
samferdsel med mer  
- Samtidig gror mye av kulturlandskapet igjen 
på grunn av rasjonalisering i landbruket. 
- Med dagens krav til lønnsomhet også 
innenfor landbruket – ulønnsomt å pleie 
kulturlandskapet



(Svarthavre har blitt dyrket i Norge helt tilbake til vikingtiden og kanskje Jesu tid….. 
Svarthavren har noen egenskaper som vanlig havre ikke kan skilte med. 
Næringsinnholdet er annerledes med for eksempel hele 30% høyere innhold av 
umettet fett enn i vanlig havre. Svarthavre har også en særegen, nøtteaktig smak, og 
ble nylig tildelt Spesialitet-merket, som garanterer unik smak og kvalitet.
Dyrkes i Våler….

Fakta nedbygging av dyrka mark 
siste 9 år: 

År Dekar

2016 6026

2015 6341

2014 5710

2013 5620

2012 6567

2011 6648

2010 6687

2009 8308

2008 7900



-Jordvern kontra velstandsutvikling, næringsutvikling og 
boligbygging

-Gjengroing kontra lønnsom landbruksdrift

-Miljø og rene vassdrag kontra lønnsomt landbruk

-Vern av biologisk mangfold  kontra lønnsom drift

-Høy fortjeneste ved salg av landbrukseiendommer kontra 
videreføring av landbruk i bynære strøk. 

- Mer lønnsomt å selge enn å drive jorda. 

- Å bygge på et jorde, er rimeligere enn å bygge i 
åskantene. For kommunen er det et betydelig 
konkurransefortrinn  i  forhold til næringslivet å kunne 
tilby tomter på flate jorder, hvor det er rimelige 
etableringskostnader. 

- Kommunene stiller ingen krav til bygging i flere etasjer 
eller underjordiske garasjeanlegg 

- Press på områdene i nærhet av de største ferdselsårene  
E6 og E18

Målkonflikter:



MÅLKONFLIKTER: 
- Industriens behov for areal kontra 
jordvern og miljø
- Betydelig behov for boligbygging. I 
konflikt med bevaring av grønne 
lunger, jordvern og friluftsliv 
- Trivelige bomiljøer kontra fortetting 
og høyhus 
- Raskere og bedre veier kontra -
jordvern og miljø 
- Jordvern kontra lønnsomhet 
- Billige bygg i blikkplater kontra 

vakre bygg som opprettholder 
kulturlandskapet 

(Når du kjører gjennom Våler og Svinndals flotte kulturlandskap 
nå, vil du oppleve bugnende, gule tepper med Rapsåkre. I år 2001 
ble Norsk Matraps etablert, av bl.a. innovative bønder i Våler 
kommune. Nå har kaldpresset rapsolje en stor del av 
matoljemarkedet! "Det er HER vi møtes!«)



1.Ide
2.Grunneier
3.Politiker
4.Fylkesmannen
5.Kommunen -

Offentlig ettersyn
6.Politiker
7.Resultat

Et eksempel på planprosess:



Når utbyggere kan vise til mange 
nye arbeidsplasser er erfaringen  
at det kan være vanskelig for 
kommunen å si NEI!
Flere utbyggere ser at det er 
mulig  å finne andre 
utbyggingsområder.
Men så lenge det er de som 
bruker krefter på å påvirke  
myndighetene for å få bygd på 
dyrka mark som ofte vinner 
fram, blir det for risikabelt å 
satse på andre områder der ofte 
startprisen blir noe høyere.

UTFORDRING:



Fylkesmennene må ha en 
sentral rolle for å redusere 
omdisponeringen av dyrka 
mark. En aktiv oppfølging av 
jordvernet fra Fylkesmennene 
er et av de viktigste tiltakene 
for å redusere nedbygging av 
matjord. 
Da må regjeringa støtte 
fylkesmennene sitt arbeid og 
støtte de i et aktivt jordvern, 
og ikke bare støtte 
utbyggerne!

Derfor:



Dyrkbar jord er avgjørende for 
selvforsyningen vår.
Jordvern blir trukket fram i 
festtaler som viktig i mange 
kommuner. Jeg har ikke tall på 
de ordførere som er opptatt 
av jordvern som prinsipp - og 
som mener de vil og kan 
hindre nedbygging.
Utfordringa er når det 
kommer til konkrete saker, 
nettopp «den saken de har» 
er så viktig at vernet må vike. 

Gjett hvem!!!



Er grunneier 
nabo, med 
personlig 
økonomiske 
problemer, blitt 
tilbudt 1. mill pr. 
dekar og medlem 
av samme parti 
og bondelag som 
deg?



Det må bli sterkere nasjonale føringer

Lokalpolitikere skulle slippe å ta disse 
avgjørelsene!

Jordvern skulle ligge der som en selvfølge

Unntak fra regelen er mulig viktige overordnede 
samfunnshensyn. (breddeutvidelse vei, g-/s) 

Må øke folk og politikeres (!) forståelse og 
bevissthet for langsiktig arealforvaltning – også 
generelt hos allmennheten og produsentene.

Motvirke gjengroing

Mer nydyrkning



Mine tanker..

• Bondelaget m.fl. Må tidlig inn i Fylkes- og kommuneplanarbeidet.

• Samfunnsdelen er undervurdert – men her legges premissene for 
arealdelen! (Svært viktig!) 

• Opplæring til folkevalgte? 

• Skolering av sine egne! 

• Arealregnskap for hver kommune?

• Øke bevisstheten i storsamfunnet –

de vil mangle mat før bonden! 



Viktig 
forutsetning:

Å opprettholde en 
økonomisk 
levedyktig 
landbruksnæring!



Takk for 
oppmerksomheten!

Tommelen opp for en aktiv 
kamp for matjorda! 
Ett mål nedbygd jord – er 
ett mål for mye!
(Husk: får hard mave av å spise asfalt…)


