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Disposisjon

• Begrunnelser for jordvern

• Internasjonalt

• Nasjonalt

• Omdisponeringen av dyrka jord

• Jordvernstrategien

• To jordvernbrev

• Kommunalt selvstyre

• Innsigelsessaker

2



FNs klimapanels "Landrapport" I
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FNs klimapanels "Landrapport" II

• Klimaendringene negativt for produksjon både i hav og på land 

• Produktive landarealer er en avtakende, ikke fornybar og  

knapp ressurs 

• Vannressursene blir knappere og overutnyttes

• Økt matbehov med 50-60 prosent i 2050. 

• 95 prosent av kaloriproduksjon foregår på landarealene

• 17% av proteinforsyningen kommer fra blå sektor

• 25 % av jordbruksarealene er forringet

• Advarsler om redusert produktivitet i havøkosystemene (-25% i 

2100)
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Verdens energiforbruk
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Overordnede mål for landbruks- og 

matpolitikken

1. Landbruk over hele landet

2. Matsikkerhet og trygg mat 

3. Økt verdiskaping 

4. Bærekraftig landbruk med lavere utslipp av             

klimagasser

9



10



11



12



13



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder

Første jordvernstrategi i 2015

• Stortinget ber om jordvernstrategi.

• Rapport fra Asplan Viak i 2015

"Tiltak for å styrke jordvernet"

• Strategien behandlet av Stortinget des. 2015

• Vedlegg til proposisjon om jordbruksoppgjøret

• Nytt nasjonalt jordvernmål (under 4 000 daa!)
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder

Oppdatert jordvernstrategi i 2018

Bakgrunn

• To representantforslag. Fra MDG og Sp.

• Enstemmig Storting ber om oppdatert strategi.

• Ber om at regjeringen må utrede, vurdere og 
eventuelt foreslå tiltakene som er nevnt i 
representantforslagene (+ andre ev. tiltak)

• Strategien behandlet av Stortinget i 2018. 

(Som vedlegg til budsjettet for 2019)
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter – 4 vertikale bilder

Oppdatert jordvernstrategi  I

• 18 TILTAK TOTALT

• Nasjonalt jordvernmål (fortsatt under 4 000 daa)

• Nye nasjonale forventninger til planlegging (2019)

• SPR for bolig-, areal- og transportplanlegg. (2014)

• Formidling av nasjonal jordvernpolitikk

• Regionale areal- og transportplaner

• Byvekstavtaler (byutviklingsavtaler og 
bymiljøavtaler)

• Konkretisering av nasjonale jordverninteresser
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Oppdatert jordvernstrategi  II

• 18 TILTAK  (forts.)

• Veiledning om fortetting, transformasjon og konsentrert 
utbygging

• Spredt utbygging

• Planlegging av samferdselsprosjekt

• Jordflytting

• Plankompetanse

• Kommunestruktur og –størrelse

• Faglig kunnskapsgrunnlag

• Evaluering av plan- og bygningsloven

• Nasjonal jordvernpris
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Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Oppdatert jordvernstrategi  III

• 2 nye tiltak

• Utrede krav om å tinglyse opsjonsavtalar som gjelder dyrka og 
dyrkbar jord. (LMD og KMD)

• Utrede en generell søknads- eller meldeplikt i jordloven for å 
regulere landbrukets egen nedbygging. (Ldir, før 20. des.)

IKKE! (jf. vurderingen av representantforslagene fra MDG og Sp)

• Jorderstatningsfond / jordvernavgift

• Vernehjemmel i jordloven

• Vesentlig innstramming av omdisponeringsforbudet i jordloven

• Flytte dispensasjonsmyndigheten til fylkesmannen

• Krav om jordflytting og etablering av erstatningsområder
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter

Jordvernpris til Vestfold



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Jordvernbrev til kommunene - 2016

Brev 8. mars 2016 til kommunene fra LMD-minister 

Jon Georg Dale:

• Et nasjonalt mål! (under 4 000 dekar)

• En nasjonal jordvernstrategi!

• Klare forventninger til kommunene
• Viktig rolle i å følge opp Stortingets målsetting

• Ansvar for å lage gode kommunale planer

• Følge statlige planretningslinjer og "Nasjonale 

forventninger"

Foto: Oskar Puschmann, NIBIO



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

Jordvernbrev til fylkesmennene 2018

Nasjonale og vesentlig regionale 

interesser

• Brev fra LMD-minister Hoksrud

• Målet gjelder all dyrka jord (inkl. innmarksbeite)

• Også dyrkbar jord (til nydyrking)

• Beskriv jordressursene godt!

• Følg statlige "retningslinjer" og regionale planer

• Utred alternativer?

Foto: Bente Lise Dagenborg



Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 2 vertikale bilder

Nasjonale forventninger 2019 - jordvern

• Sikre viktige jordbruksområder og kulturlandskap i 
landbruket gjennom langsiktige utbyggingsgrenser.

• Utbyggingsløsninger som kan redusere 
nedbygging av dyrka mark vurderes.

• Mer vekt på regionale løsninger

• Legg til rette for høy arealutnyttelse i byområder 
gjennom fortetting og transformasjon med kvalitet i 
omgivelsene.

Foto: Oskar Puschmann, NIBIO



Jordvernet og det kommunale selvstyret 

Økt forventning til statlige myndigheter om å respektere det 

kommunale selvstyret 

• Grunnlovsfesting av prinsippet i 2016 

• Lovfesting i kommuneloven av 2018 

• KMD 9/2019 om sakene etter plan- og bygningsloven: Fortsatt 

sterk vektlegging fremover (jf. forrige brev fra KMD)

• Klagesaksbehandling: stor vekt på det kommunale selvstyret 

ved vurdering av det frie skjønnet 

MEN! FM skal ivareta nasjonale og vesentlige regionale 

interesser innenfor jordvern - Sikre landbrukets arealressurser 

generelt, særlig ansvar for jordvern og kulturlandskap, LMD 

10/2018 
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Jordvernsaker - Solbergregjer 2013 - til nå
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