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Jordvernalliansen i Hedmark

Organisasjonene som inngår i alliansen er:

• Naturvernforbundet i Hedmark

• Hedmark Bondelag

• Hedmark Natur og Ungdom

• LO i Hedmark

• Kokkenes Mesterlaug HedOpp

• Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund i Hedmark

• Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

• Hedmark Bygdekvinnelag

• Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Hedmark/Oppland

• Hedmark Bygdeungdomslag

• Norges Miljøvernforbund region Østlandet



Jordvernalliansen i Hedmark

• «Jordvern er ingen bondesak, det er en samfunnssak»

• Sterkere gjennomslag – engasjere flere organisasjoner

• Partipolitisk uavhengig

• Allianse, ikke medlemsorganisasjon

• Konsentrerer oss om offentlig og privat 
omdisponering/nedbygging av matjord

• Konstruktiv inngang – foreslå arealbesparende tiltak

• Nasjonalt jordvernmål innskjerpes – 2000 dekar pr. år

• Hvordan jobber alliansen ?



Arbeidsutvalget

• Lars Opsal jr (Hedmark 
Bondelag)

• Lars Mæhlum 
(Naturvernforbundet i 
Hedmark)

• Odd Erik Kokkin (LO i 
Hedmark)

• Vara: Kjersti Røhnebæk 
(Hedmark Bonde- og 
Småbrukarlag)



Arbeidsutvalget, 1/1-2020
• Lars Opsal jr (Hedmark 

Bondelag)

• Lars Mæhlum 
(Naturvernforbundet i 
Hedmark)

• Odd Erik Kokkin (LO i 
Innlandet)

• Lars Arne Mjørlund 
(Oppland Bondelag)

• Vara: Kjersti Røhnebæk 
(Hedmark Bonde- og 
Småbrukarlag)



Arbeid overfor kommunene i Hedmark vedr. 
arealpolitikk

• Særlig fokus på kommuneplanprosesser. 

• Samferdselsutbygging 
- Foreslår arealbesparende tiltak/trase 
- Støyskjerming, autovern.



Jordvern i media 
– skape politisk press for jordvern



Eksempler på avisinnlegg / 
intervjuer i 2019

• KOMMER!



Natur og Ungdom trådte til med banner på Vien



Omdisp. totalt 2005 - 2018 Omdisp. % Kilde: KOSTRA

0412 Ringsaker 1950 1,03

0417 Stange 1063 1,05

0534 Gran 665 0,82

0419 Sør-Odal 639 1,02

0423 Grue 449 0,69

0415 Løten 446 0,94

0516 Nord-Fron 439 0,96

0403 Hamar 419 0,88

0501 Lillehammer 400 1,01

0522 Gausdal 344 0,50

0437 Tynset 288 0,48

0427 Elverum 282 0,53

0519 Sør-Fron 281 0,75



Store arealer ut av drift til samferdsel

• Omdisponering av ca. 1.600 dekar dyrket mark bare 
innenfor tre vegprosjekter og jernbane i Hedmark:

• E6 Kolomoen-Moelv: 550 dekar dyrket mark. 
Strekningen på 43 km bygges med hele 12 vegkryss! 

• Rv 3/25 Ommangsvollen (Løten)-Grundset (Elverum): 250
dekar dyrket mark 

• E16 i Sør-Odal (Akershus grense-Slomarka): 250-300 
dekar dyrket mark, avhengig av trasevalg. 

• Dobbeltspor jernbane, Sørli – Brumunddal 475 dekar 
dyrket mark, midlertid beslag av ca. 1.230 dekar 

• Togparkering på Hjellum (Hamar), 65–85 dekar matjord



E-16 fra Kløfta til Kongsvinger



Rv. 4 over Eina – to alternativer



Rv. 4 Eina – matjord eller kirkegård ?



Det finnes dessverre ingen angreknapp!

Takk
for
meg!



Hvorfor er jordvern viktig?

• Naturen bruker tusenvis av år på å lage god matjord. 
Det tar ca. 1000 år å danne et 10 cm lag med matjord.

• Norges matfat er truet. Kun ca. 3 prosent av vårt 
fastland er egnet til matproduksjon (dyrket matjord). 

• Innen 2050 må verdens matproduksjon dobles for å 
mette en økende befolkning (kilde: FN). Norge har 
derfor en etisk forpliktelse til å sørge for mest mulig 
egen matproduksjon.

• Beredskapshensyn – internasjonal handel er sårbart i 
en krisesituasjon.



NASJONAL JORDVERNSTRATEGI

I desember 2015 vedtok Stortinget en nasjonal 
jordvernstrategi med mål om: 

• maksimal omdisponering av 4.000 dekar dyrket mark pr. 
år. 

• skal nås gradvis innen 2020. 

• 8 punkter som regjeringen ble bedt om å følge opp – ble 
i varierende grad gjort. Stortinget ba derfor regjeringen 
om revidert jordvernstrategi i St.budsjett 2019.



NASJONAL JORDVERNSTRATEGI

▪ Gode jordverntall for 2017 og 2018, varig trend?
▪ Mange vei- og baneprosjekter de neste åra

▪ Revidert jordvernstrategi i statsbudsjettet 2019:
▪ Utrede krav om tinglysing av opsjonsavtaler

▪ Utrede søknadsplikt for landbrukets egen nedbygging

▪ Jordvernforeninger/-allianser innspill:
▪ Stramme inn jordloven - vanskeligere å omdisponere matjord

▪ Omdisponering må besluttes av fylkesmannen

▪ Strengere nasjonale føringer til arealplanleggingen

▪ Forbud mot bygging av boliger og næringsbygg dyrka mark

▪ Redusere nedbyggingsmålet – 4.000 til 2.000 dekar innen 2024



Uttalelser til kommuner i Hedmark / planmyndigheter
- Uttalelse til Kongsvinger kommune om reg.plan biovarmesentral Vingersjøvegen

- Uttalelse til kommuneplan, Kongsvinger – arealplan 1. gangs høring

- Uttalelse til kommuneplan, Åsnes – arealplan 2. gangs høring 
- Åsnes fikk ikke medhold hos FM, ønsker å sende planen til dept.

- Uttalelse til kommuneplan, Stange – arealplan 2019-2031, 1. gangs høring
- Planforslaget legger opp til å omdisponere 400 dekar matjord

- Uttalelse til kommuneplan, Sør-Odal, planprogram arealplan

- Uttalelse til Hamar kommune, detaljreguleringsplan for Galgeberg (Vien)– uttalelse 
til varsel om planoppstart og høring av planprogram

- Uttalelse til Hamar kommune, reg.plan fv. 116 Lovisenberg – arealbesparelse g/s-veg

- Uttalelse til Bane NOR, planprogram dobbeltspor Hamar og togparkering på Hjellum

- Sendt brev til SVV / Nye Veier angående prosedyrer for behandling av matjord


