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Nasjonal jordvernpris 2021 - nominasjon av kandidat 

Statsforvalteren i Oslo og Viken ser positivt på at kommuner og fylkeskommuner som tar gode grep 
for jordvernet gjennom planlegging, gjennomføring og praksis, får oppmerksomhet og kan være 
eksempler til etterfølgelse.  

Vi har invitert blant annet kommunene til å nominere kandidater til årets nasjonale jordvernpris, men 
har ikke mottatt forslag fra eksterne. 

Statsforvalteren i Oslo og Viken nominerer herved Viken fylkeskommune til den nasjonale 
jordvernprisen 2021: 

Viken fylkeskommune - planstrategien «Veien mot et bærekraftig Viken» med nullvisjon for 
nedbygging av matjord 

I regional planstrategi er «Bærekraftig arealbruk, matproduksjon og ernæring – i Viken» et av 
innsatsområdene for en bærekraftig utvikling. Her er det mål om at omdisponering av areal ikke skal gå 
på bekostning av matproduksjon, biologisk mangfold, friluftsområder eller karbonlagring, og det er 
nullvisjon for nedbygging av matjord. Viken ser blant annet muligheter i at ny teknolog og 
adferdsendring kan redusere transport- og arealbehovet.  

Omdisponering av areal skal være et tema i den kommende regionale planen for areal og mobilitet. Her 
kan Viken fylkeskommune bygge videre på erfaringer fra de tre tidligere fylkene. Regional plan for areal 
og transport i Oslo og Akershus har mål om å følge opp det nasjonale jordvernmålet. Buskerud har i sin 
plan for areal og transport krav om grønn strek og økologisk kompensasjon, og et jordvernmål om 
maksimal omdisponering av 160 daa dyrka mark per år. Fylkesplanen «Østfold mot 2050» har med 
virkemidler som langsiktig grense, arealkvoter, rekkefølgebestemmelse (fram til 2018) og et ambisiøst 
mål for jordvern bidratt til mer effektiv arealutnyttelse og sterk reduksjon i omdisponering av dyrka 
mark etter innarbeiding i kommuneplanene. I perioden 2015-2020 ble det i gjennomsnitt omdisponert 
151 dekar dyrka jord per år i de gamle Østfoldkommunene mot gjennomsnittlig 485 dekar per år de 
foregående ti årene.  
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Vi nominerer Viken fylkeskommune til jordvernprisen 2021 for planstrategien «Veien mot et bærekraftig 
Viken» med nullvisjon for nedbygging av matjord.  

 
Med hilsen 
 
Nina Glomsrud Saxrud 
landbruksdirektør 

  
 
Helge Nordby 
seksjonssjef 
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