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Høringssvar på fylkesplan for Østfold - Østfold mot 2050 fra Østfold 
Bondelag 

Østfold Bondelag viser til e-post mottatt 28. februar 2018 fra fylkesplansjef Anne Skau og 

fylkesdirektør Hilde Brandsrud i Østfold fylkeskommune angående høring på Fylkesplan 

for Østfold – Østfold mot 2050. Vi viser også til våre høringssvar på samfunnsdelen, datert 

17. august 2017, planstrategien, datert 30. mars 2016 og planprogrammet, datert 26. 

oktober 2016. Østfold Bondelag behandla høring på fylkesplanen på styremøtet 17. april 

2018, og vi vil med dette gi vårt svar. 

 
Økt matproduksjon, også i Østfold! 

I våre tidligere høringssvar i planprosessen og til samfunnsdelen av fylkesplanen 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. 

 

Stortinget har flere ganger uttalt seg om matproduksjon og matjorda, seinest i forbindelse 

med behandling av Stortinget Meld. St. 11 (2016-2017) «Endring og utvikling – en 

fremtidsrettet jordbruksproduksjon» i april 2017. 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.».  

 

Tidligere, desember 2015, hadde Stortinget vedtatt å stramme inn det nasjonale 

jordvernmålet: Stortinget fastsetter det årlige målet for omdisponering av dyrka mark til    

4 000 dekar. Stortinget ber regjeringen sørge for at målet nås gradvis innen 2020. 

 

Matproduksjon er arealbundet, og det vil være av overordnet viktighet å ta vare på våre 

næringsarealer, matjorda, når planer for framtidas byer, tettsteder, arbeidsplasser, boliger 

og infrastruktur legges.  
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Samfunnsdelen 

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

fått såpass stor oppmerksomhet i samfunnsdelen, deriblant som et eget delmål med 

strategier i hovedtema «Klima og miljø», og som en egen strategi under delmålet 

infrastruktur og samferdsel. Sistnevnte strategi er spesielt viktig med tanke på Stortingets 

mål om å øke landets matproduksjon.  

 

Østfold Bondelag er videre svært tilfredse med at formuleringen i hovedtema «Klima og 

miljø» har blitt strammet opp slik at man har fått inn mål om økt matproduksjon i 

planperioden (andre avsnitt side 18). Her heter det nå: «Østfold har et særlig ansvar for å 

ta vare på dyrka og dyrkbar mark. Strenge prioriteringer og et godt jordvern har gjort at 

matproduksjonen i Østfold har økt fram mot 2050, 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».  

 

Vi registrer også med glede at jordvern har fått et egen strategi 33 under delmål 

«Infrastruktur og samferdsel». Trenden for omdisponering til samferdselsformål er økende, 

fra 945 dekar i 2005 til hele 4 097 dekar i 2016 (KOSTRA-tall fra SSB). Østfold Bondelag 

er sterkt bekymret over denne utviklingen fordi samferdselstiltak er grunnlaget for 

ytterligere omdisponering til bolig og næring. Erfaring viser at det etableres næring langs 

de store nye veiene, og særlig ved kryssene. Samtidig etableres det boliger langs den gamle 

veistrekningen og langs tilførselsårene til den nye traseen. Med dagens krav til å fortette 

rundt kollektivknutepunktene, er det også svært viktig å legge eventuelt nye stasjoner langs 

bane på uproduktive arealer, da stasjonene vil legge press på nærliggende arealer på inntil 

2 km i radius fra stasjonen. Ny Råde stasjon er et eksempel på hvordan Østfoldsamfunnet 

klarer å planlegge for framtida. Der er det mulig å legge ny stasjon i en fjellhall, og bygge 

boliger oppå fjellet. Alternativet er å legge stasjonen på eller like ved dyrka jord, noe som 

betyr en ny framtidig by fundamentert på matjord. Dette er ikke en bærekraftig utvikling. 

Samferdsel og infrastruktur omdisponerer stadig mer dyrka og dyrkbar mark ifølge 

KOSTRA-tallene fra SSB.  

 

Det er derfor særdeles viktig en egen strategi i fylkesplanen med tanke på de flere store og 

de mange små samferdselsprosjektene fylket vil stå ovenfor i kommende planperiode. 

Dessverre ser vi ikke så mye spor av denne strategien i høringen på Regional transportplan 

mot 2060 (RTP), som er på høring parallelt med fylkesplanen. Dette har Østfold Bondelag 

bemerket i vårt høringssvar til RTP. 

 

Retningslinjer 

Østfold Bondelag vil også berømme Østfold fylkeskommune med gode formuleringer i 

retningslinjer for areal- og energibruk for jordvernets del. Særlig vil vi trekke fram 

retningslinje 1.1.11 Dyrka mark skal ikke tas i bru til utbygging. Fortetting og 

transformasjon skal prioriteres. Unntatt er arealer som allerede er bundet i 

reguleringsplan. Østfold Bondelag tolker retningslinja det dithen at arealer som kun er 

avsatt i kommunens arealplan ikke er omfattet av denne retningslinja, men at det kreves en 

reguleringsplan for området. Østfold Bondelag forventer at kommunene ved sin rullering 

av kommuneplanens arealdel vurderer å tilbakeføre arealer avsatt til andreformål, men som 

ikke er regulert, tilbake til LNF, slik at det blir samsvar med dagens arealbruk. 
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Østfold Bondelag vil også trekke fram retningslinjene 1.1.13 (parkeringshus), 1.1.14 

(fortetting), 1.3.2 (boligbygging gjennom fortetting), 1.8.4 (næringsområder), 1.13.4 

(spredt boligbygging), 2.3.2 (massedeponering) og 3.1.2 (nydyrking) som gode med 

hensyn til jordvernet. 

 

Retningslinjene er ikke juridisk bindene, men Østfold Bondelag håper at kommunene vil 

rette seg etter dem, og at disse vil kunne ha betydning for fylkeskommunen og 

Fylkesmannen ved deres vurderinger i forhold til eventuelle innsigelser. 

 

Planbestemmelser 

Planbestemmelsene for lokalisering av handel og arbeids- og besøksintensive virksomheter 

er juridisk bindende for kommunene. Østfold Bondelag ønsker at området 

Hoen/Sekkelsten i Askim kommune tas ut av bestemmelsene som avlastingsområde 

for handel, til tross for at arealene er avsatt i kommuneplanens arealdel. Grunnen til dette 

er at dette området er 150 dekar sammenhengende dyrka mark av Askim kommunes beste 

matjord. Våre begrunnelser for dette er Stortingets mål om økt matproduksjon, det 

nasjonale jordvernmålet og et generelt manglende behov for området. Det sistnevnte 

kommer tydelig fram i en mulighetsstudie fra februar 2017 for dette næringsområdet. Dette 

studiet ble utarbeidet av Asplan Viak og skulle danne grunnlag for videre beslutning av 

reguleringsprosessen. I rapporten fra dette mulighetsstudiet står følgende beskrevet under 

pkt. 2.5.7 Tilrettelegging av areal til handel med plasskrevende varer i Askim: «Beregnet 

utbyggingspotensial for handel med plasskrevende varer i Askim er ikke større enn at dette 

bør kunne innpasses i allerede regulerte næringsområder på Sekkelsten. … Med bakgrunn 

i dette anbefales det ikke å åpne for handel med plasskrevende varer i planområdet 

Eidsbergveien – Tømmeråsveien». 

 

Arealstrategien, inklusive kart 

Østfold Bondelag ønsker å bemerke at kartløsningen ikke er ideell for medvirkning. Vi 

skulle gjerne sett en kartløsning der man hadde flere kartlag med blant annet dagens 

planstatus (er arealet avsatt i kommuneplanen eller omregulert?) og med dagens arealstatus 

(hva benyttes arealet til i dag) for i større grad ta stilling til de enkelte forslagene. 

 

Østfold Bondelag støtter prinsippet om å videreføre transporteffektivitetsmodellen ved 

rullering av fylkesplanen. Denne modellen legger fortetting, transformasjon og 

arealøkonomisering til grunn, framfor å ta dyrka mark eller uberørte naturområder i bruk. 

Modellen fører til at byer og områdesentra skal prioriteres ved til bolig og 

arbeidsplassintensive næringer (jf. ABC-prinsippet), og at det etableres en langsiktig fysisk 

grense (grønn grense) mellom disse områdene og omlandet rundt byen/tettstedet, hvor vern 

av for eksempel matjord, områder til friluftsliv eller kulturminner skal prioriteres. Østfold 

Bondelag vil påpeke viktigheten av at kommunene utnytter de avsatte «arealpottene» 

effektivt, slik at man ikke står i fare for å måtte utvide den grønne grensa før 

planperioden er over. Det tar naturen hundrevis av år å etablere et godt matjordlag, 

og derfor mener Østfold Bondelag at matjord må forvaltes i minst et 100-

årsperspektiv. Vi mener at fylkesplanen burde ha et lengre perspektiv enn 2050, som 

snart kun er 30 år til. Dette uten å øke «arealpottene», som framstår som romslige ut 

i fra forventa befolkningsvekst. 
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Østfold står foran flere kommunesammenslåinger i 2020. Det er i fylkesplanen pekt på at 

dette er positivt med tanke på arealøkonomiseringen. Dessverre viser KOSTRA-statistikk 

at tre Østfold-kommuner (Fredrikstad, Sarpsborg og Hobøl) er blant de tjue i landet som 

har omdisponert mest matjord i perioden 2005-2017. Både Fredrikstad og Sarpsborg 

opplevde kommunesammenslåinger på begynnelsen av 1990-tallet. Dette taler for at 

kommunesammenslåinger alene ikke sikrer matjorda gjennom arealøkonomisering, men at 

jordvernet først og fremst er avhengig av en politisk vilje i det enkelte kommunestyre.  

 

Som nevnt i avsnittet om planbestemmelsene er Østfold Bondelag svært kritiske til å 

innlemme Hoen/Sekkelsten i Askim i fylkesplanen. Området er avsatt til avlastingsområde 

for handel, til tross for at Asplan Viak slår fast at det ikke er behov for dette i Askim. Med 

næringsområder på blant annet Slitu/Brennemoen i Eidsberg og Holtskogen i Hobøl bør 

den framtidige Indre Østfold kommune ha rikelig med næringsområder langs E18-aksen. I 

tillegg vil en utbygging av arealet medføre ytterligere press på matjorda som blir liggende 

mellom dette næringsområdet og bebyggelsen ved Grøtvedt/Korsegården. Østfold 

Bondelag ber derfor Askim kommune om å ikke vedta reguleringsplan for 

Hoen/Sekkelsten og at området tas ut av fylkesplanen. 

 

Et annet område Østfold Bondelag er også skeptiske til etableringen av næringsområde på 

Tofteberg i Fredrikstad. I dag er dette ei kolle som er omkranset av dyrka mark. Ved å 

etablere næringsarealer vil man først måtte bygge ned dyrka mark for infrastrukturen som 

må til, for videre å legge sterkt press på den tilstøtende matjorda. Østfold Bondelag 

ønsker følgelig å ta Tofteberg ut av fylkesplanen. 

 

Etableringen av Kalnes sjukehus gir stort press på matjorda på Kalnessletta ved Kalnes 

videregående skole. Dette er et sammenhengende matproduserende kulturlandskap med 

høy verdi i seg selv, og som er viktig for opplæringen av framtidas matprodusenter på 

Kalnes videregående skole. Østfold Bondelag registrerer at det er avsatt et areal 

mellom sjukehuset og Grålum, sør for E6. I dag er det skog på dette arealet. Vi er 

redde for at bebyggelse på dette arealet vil legge ytterligere press på dyrka marka på 

Kalnes, og anbefaler derfor at Sarpsborg kommune legger en hensynssone for 

landbruk (på LNF-området) på de dyrka arealene ved Kalnes ved neste rullering av 

kommuneplanen. En hensynssone med planbestemmelser vil gi den sterkt pressede 

dyrka marka og det vakre kulturlandskapet et sterkere vern mot nedbygging. 

 

Østfold Bondelag ønsker lykke til i det videre arbeidet med fylkesplanen, og for at Østfold 

skal øke sin matproduksjon mot 2050. Til dette behøver vi all den matjorda vi har i dag. 

 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Svend Arild Uvaag Mina Mjærum Johansen 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Kopi: Espen Nedland Hansen/Østfold fylkeskommune 

 


