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Manglende oppfølging av Stortingets føringer for den nasjonale jordvernstrategien i
tildelingsbrev 2018 fra Samferdselsdepartementet.

Det vises til tildelingsbrevet «statsbudsjett 2018 – Tildelingsbrev» av 22.12.2017 fra
Samferdselsdepartementet til transportetatene, hvor departementet klargjør mål og indikatorer
herunder delmål/resultatmål som de ulike etatene skal prioritere.

I Meld .St.33 (2016 - 2017) Nasjonal Transport plan 2018 - 2029 slås det fast at « Jordvern er en
nasjonal interesse som transportetatene, Avinor og Nye Veger AS skal vie stor oppmerksomhet i
retningslinjer og arbeid. Regjeringen vil at det ved planlegging av samfe rdselsanlegg i størst
mulig grad skal unngås å omdisponere dyrka mark». ( side 249)

Da t ransport – og kommunikasjonskomiteen behandlet Nasjonal Transportplan 2018 – 2029,
Innst.460 S (2016 - 2017), hadde komiteens flertall følgende merknad: «Komiteens flertall,
medlemmene fra H, FrP, KrF og V, mener at jordvern er en nasjonal interesse, og viser til at
Stortinget har blitt enige om en nasjonal jordvernstrategi i Innst. 56 S (2015 – 2016). Denne ligger
fast og er gjeldende også ved utbygging av transportinfrastruktur. Flertallet viser i det videre til at
det i denne strategien blir satt et årlig mål for omdisponering av dyrket mark til 4 000 dekar, og at
dette målet skal nås gradvis innen 2020.»

Disse føringene er ikke fulgt opp i tildelingsbre vet. Norges Bondelag ber Samferdselsministeren
følge opp og ivareta de omtalte føringene gitt av Stortinget .
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