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Støtte til klage angående reguleringsplan for fv. 124 Askim grense - fv. 
689 i Eidsberg kommune 

Østfold Bondelag ser med stor bekymring på at Statens vegvesen ønsker å regulere 6 meter 

på hver side av fylkesvei 124, Rakkestadveien, til veiformål (sikkerhetssone) i områder 

med dyrka mark. Dette er omtalt i Smaalenenes Avis torsdag 12. oktober 2017, og seinere 

bekrefta i møte med Statens vegvesen 21. november s.å. Totalt er det snakk om 

omdisponering av 50,6 dekar dyrka mark til denne veistrekningen. 

 

Østfold er viktig for å oppnå nasjonale mål om økt matproduksjon 

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. 

 

Bare 3 prosent av landet er dyrka mark og bare 1/3 av dette arealet er egnet til 

kornproduksjon eller til grønnsaker, poteter, frukt og bær (grøntproduksjon). For å oppnå 

målet om høyest mulig sjølforsyning, vil det derfor være avgjørende å produsere mest 

mulig matkorn og mat som puttes rett i munnen. Fordi Østfold innehar om lag 1/5 av 

landets kornarealer, og også har gode områder for å produsere grønt, er det spesielt 

avgjørende å ta vare på matjorda i fylket vårt. Gode råvarer fra nærområdene er også 

avgjørende for næringsmiddelindustrien i fylket og de 3 100 arbeidsplassene som finnes 

her. 
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Østfold Bondelags vurderinger av reguleringsplanen for fv. 124 gjennom Eidsberg 

kommune 

Østfold Bondelags bekymring går først og fremst på at dagens eiere vil miste råderetten 

over sine arealer, og at det derfor ikke vil bli noen garanti for at disse arealene i framtida 

skal brukes til matproduksjon, som i dag. Videre vil et slikt grunnerverv kunne medføre at 

restarealet på skiftene som blir omregulert blir arronderingsmessig ugunstig, og på sikt 

falle ut av produksjon. Det vil også medføre en økt byråkratisering gjennom leieavtaler, 

som bøndene blir pålagt for å kunne drive matjorda videre.  

 

Tidligere har det vært vanlig med et grunnerverv på 3 meter ved lignende saker. En 

omdisponering på 6 meter langs fylkes- og riksveier vil svekke produksjonsgrunnlaget for 

bøndene, og bety at Stortingets mål om å øke matproduksjonen kan bli vanskeligere å 

oppfylle. Det vil også vanskeliggjøre oppnåelse av det nasjonale jordvernmålet om en 

maksimal omdisponering på 4 000 dekar årlig innen 2020, som blei fastsatt av Stortinget 

for nøyaktig to år siden (Innst. 56 S (2015–2016)). 

 

Til tross for faglige råd fra Fylkesmannen i Østfold, datert 10.3.2017, om at hensynet til 

jordvern, gjennom blant annet det nasjonale jordvernmålet, må synliggjøres bedre i 

planforslag og -bestemmelser, klarer ikke Østfold Bondelag å se at dette er fulgt godt nok 

opp i disse dokumentene. 

 

Fare for presedens 

Østfold Bondelag er kjent med at formålet for grunnervervet først og fremst er å forlenge 

levetiden til veidekket (asfalten). Innenfor stramme økonomiske rammer er derfor de 

fylkesveiene med kortest levetid for dekket prioritert. Det er altså ikke bare fv. 124 som 

blir gjenstand for grunnerverv. Vi mener at denne reguleringsplanen vil kunne skape 

presedens for øvrige veistrekninger i fylket. Dette vil, i et fylke som Østfold, kunne føre til 

et betydelig beslag av dyrka mark i framtida. 

 

Østfold Bondelag er enige i nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadede i trafikken. 

Våre medlemmer er avhengig av veien som både privatpersoner, men ikke minst i 

næringssammenheng, blant annet til transport av varer til og fra gårdene. Derimot klarer vi 

ikke å se at eierskapet til sidearealene vil endre mulighetene for å oppnå dette målet, så 

lenge veien blir vedlikeholdt etter de økonomiske rammene Østfold fylkeskommune gir og 

de veifaglige rådene Statens vegvesen gir innen disse rammene. Etter det vi har forstått 

handler dette først og fremst om tiltak for å forsterke veielementet ved å utvide bredden på 

veikanten med 0,5 til 1,0 meter, samt å grøfte ved siden av veien. Det er med andre ord 

ikke snakk om å utvide kjørebredden. 

 

Primært mener Østfold Bondelag at Statens vegvesen burde begrense inngrepet til 

maksimalt 3 meter i områder med dyrka mark. Det vil si at i områder der man trenger 

mindre areal, settes eiendomsgrensa også tettere til veikanten. I områder med skog og 

utmark aksepterer Østfold Bondelag at det benyttes inntil 6 meter til hver side av veien for 

å fjerne vegetasjon og fjellknauser, slik at sidearealene holdes ryddige og oversiktlige. 

Dette øker sikkerheten for trafikantene. Det er viktig at slike inngrep gjøres i samråd med 

grunneier. 
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Sekundært mener Østfold Bondelag at Statens vegvesen kun erverver de arealene de har 

bruk for. I noen områder kan dette være 2 meter, mens i andre kan det være nødvendig 

med 4 meter. Uansett bør ikke overskytende areal skifte eier. Østfold Bondelag kan ikke se 

hensikten eller økonomien i å erverve arealer man ikke har bruk for. 

 

Østfold Bondelag vil uansett appellere til å bruke minst mulig arealer i områder med dyrka 

mark. Det hevdes at man trenger 2,5 - 3 meter bredde fra veiskulder til ytterkant grøft for å 

få tilstrekkelig dybde i veigrøfta. Ved å legge drenering med rør under bunn i grøft kan 

man spare areal og det vil dessuten gi en mykere avkjøringsrampe hvis uhellet er ute.  

 

Konklusjon 

Sett hen til Stortingets mål om økt matproduksjon og til det nasjonale jordvernmålet, ber 

Østfold Bondelag, Fylkesmannen i Østfold om å ikke stadfeste reguleringsplanen for fv. 

124 i Eidsberg kommune, men å sende planen tilbake til kommunen for ny behandling, slik 

at jordvernhensynet tydeliggjøres i planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.  

 

Primært ønsker Østfold Bondelag at maksimalt 3 meter fra veikanten omdisponeres. Det 

vil si at i områder der man trenger mindre areal, settes eiendomsgrensa også tettere til 

veikanten enn maksimalgrensa. Sekundært ønsker Østfold Bondelag at det ikke 

omdisponeres mer enn det faktisk er behov for (flytende grense). 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 
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