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Follo – området mellom Oslo og Moss



Follo landbrukskontor

• Felles kontor for Vestby, Ski, Ås, Frogn, 
Nesodden og Oppegård siden 1991

• Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven

• Ås kommune er vertskommune og arbeidsgiver

• 5 stillinger

• Landbrukssjef er administrativ og faglig leder

Ny avtale fra 2020









Store samferdselsprosjekter i et jordbrukslandskap





Nasjonale føringer for jordvern

• Nasjonalt jordvernmål – inntil 4000 dekar/år

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

• Statlige planretningslinjer for samordna planlegging
• Langsiktige grenser til landbruksområder

• Høy arealutnytting, fortetting og transformasjon

• Utnytte potensialet for fortetting og transformasjon før nye områder…

• Nødvendig å ta vare på god matjord, men jordvernet må balanseres mot behovet i 
storsamfunnet

• Alternative vurderinger som omtaler konsekvenser for miljø og samfunn

• …

• Jordflytting – en siste utvei



Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord

• Landbrukets egen 
nedbygging

• Deling etter jordloven til 
spredt boligbygging

• Dyrka og dyrkbar jord 
omdisponeres aller mest 
etter plan- og 
bygningsloven ved 
reguleringsplaner i tråd 
med kommuneplan



Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i Follokommunene 2010-2019
(Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård)
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Kilde: SSB KOSTRA fra 2005, Fylkesmannen før 2005. (Omdisponering ved enkeltvedtak etter jordloven og regulering etter plan- bygningsloven.)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sum

Ikke fordelt

dyrka 48 54 189 57 55 167 293 149 73 20 1 104

dyrkbar 140 14 147 27 30 155 358 55 51 33 1 010

Sum 188 68 336 84 85 322 651 204 124 53 2 114



Jordvernhensyn i kommuneplanene – hvordan få det 
inn?

• Nasjonale forventninger

• Fylkesmannens 
forventningsbrev

• Fylkeskommunenes føringer

• Kommunal planstrategi –
lokalpolitiske prioriteringer

• Jordvern - ett av veldig 
mange hensyn og 
prioriteringer 



Sterke føringer for vekst og vern i Follo

• Regional plan for areal og transport i 
Oslo og Akershus
• Prioriterte vekstområder

• Vekst prioriteres nær 
kollektivknutepunkter

• Vern prioriteres utenfor vekstområdene

• Økt urbanisering – sterkere vern om 
gjenværende grønne områder

• Stor politisk enighet om å ta vare på 
dyrka jord

• Streng holdning til dispensasjon i LNF-
områder



Hva gjør landbrukskontoret?

• Deltar i arbeidsgrupper i 
kommuneplanprosessen

• Planforum, planmøter etc

• Gir skriftlige innspill

• Notater som beskriver landbruket i 
kommunen

• Lager forslag til tekst som beskriver 
status og mål for landbruk

• Viktig å holde god kontakt med 
kommuneplanleggere!

• Utfordring:
• Ulike kommuner

• Ulik organisering av kommuneplanarbeidet

• Kan være vanskelig å slippe til på arenaene



Jordvern i kommuneplanen - Nordre Follo (2019-2030)
Samfunnsdel



Jordvern i kommuneplanen – Nordre Follo





Jordvern i kommuneplanen - Nordre Follo (2019-2030)
Arealdel



Jordvern i kommuneplanen – Ås (2015-2027)

«Dyrka jord er en begrenset ressurs, og utbyggingspress innebærer også press på 
landbruksjorda. Ås kommune er en landbrukskommune med særlig gode forhold for blant 
annet kornproduksjon. I tillegg har jordene, som en del av kulturlandskapet, verdi som 
rekreasjons- og friluftsområder. Kommunen ønsker derfor ikke å omdisponere dyrka jord til 
fordel for utbygging, men arbeide for å styrke jordvernet i hele kommunen.»

«Ås er en utpreget landbrukskommune med store verdifulle områder med dyrka og dyrkbar 
jord, i tillegg til betydelig skogsområder. Landbruket i Ås har tilgang til et stort marked og 
dermed gode muligheter til å videreutvikle grønne opplevelser og kortreist mat. Høy 
befolkningsvekst i regionen medfører til gjengjeld et økt press på landbruksarealene. I 
hovedsak skal dyrka og dyrkbar jord i størst mulig grad bevares og forvaltes bærekraftig. Riktig 
jordforvaltning og skjøtsel av skog kan også bidra til karbonbinding og redusert CO2- utslipp.»

«90 % av veksten skal i hovedsak skje i Ås tettsted og langs bussaksene, der dette ikke 
kommer i konflikt med jordvern, biologisk mangfold og nærfriluftsområder»



Jordvern i kommuneplanen – Ås (2015-2027)

Hovedmål 1.7: 

Innen 2027 vil Ås ha et levedyktig og fremtidsrettet landbruk 

Kommunen vil :

• unngå nedbygging av høyproduktiv matjord i alle deler av kommunen.

• bidra til å styrke landbrukets ressursgrunnlag ved å stimulere til økt produksjon i jordbruk 
og skogbruk .

• stimulere til økt tilbud til nærmarkedet og tilleggsnæringer innenfor «inn på tunet», 
besøksgårder, lokal foredling og direktesalg av mat og opplevelser

• bidra til økt bruk av skogen og kulturlandskapet, ved tilrettelegging for ferdsel og opphold, 
i samarbeid med landbruket 

• samarbeide med øvrige Follokommuner om landbruksforvaltning, for å oppnå 
målsettingene for landbruksbasert næringsutvikling og landbruk og kulturlandskap 

• bidra med informasjon om miljøvirkemidler i landbruket.

• delta i vannområdeprosjektene PURA og Morsa



Jordvern i kommuneplanen – Vestby (2019-2030)

Strategi: 
• Jordvern skal ha stor vekt i arealforvaltningen med en 0-visjon for omdisponering av dyrka 

og dyrkbar jord til annet formål etter prinsippene i den regionale planen for areal og 
transport i Oslo og Akershus. Det vil si at det innenfor områdene utpekt som 
vekstområder kan vekst gå foran vern, mens det i alle andre områder er vern foran vekst.

• Der det ikke kan unngås å ta dyrka jord til annet formål, som for eksempel 
sentrumsutvikling, utvikling av det regionale næringsområdet på Dehli/Vestby 
næringspark øst og større utbygginger av infrastruktur som jernbane og lignende, settes 
krav om reguleringsplan med jordvernplan. En jordvernplan kan innebære enten flytting 
av jorda til et annet areal som istandsettes for jordbruk, jordforbedring av eksisterende 
dyrket mark med dårlig kvalitet eller jordforbedring og nydyrking av dyrkbar mark av lav 
kvalitet. 

• Nødvendige bygg og anlegg for landbruk skal fortrinnsvis legges på ikke dyrkbar grunn. 



Jordvern i kommuneplanen – Vestby (2019-2030)

Landbrukets samfunnsverdi 

Landbruket har stor betydning nasjonalt ved produksjon av mat og trevirke. Vestby 
har spesielt gode forutsetninger for dyrking av matkorn, grønnsaker og bær. 
Kommunen vil støtte og legge til rette for utvikling i disse produksjonene. 

Lokalt har landbruket stor verdi som tilbyder av kortreist mat, grønne tjenester, 
grønn omsorg og opplevelser. I Vestby skal det tilrettelegges for at landbruket i 
kommunen skal kunne utvikle slike tilbud, basert på lokale ressurser



Jordvern i kommuneplanen – Frogn (2019-2031)

• x

• x

• Jordvern skal ha stor vekt i arealforvaltningen med en 0-visjon for omdisponering av dyrka 
og dyrkbar mark til annet formål. Dette skal sikre jordbruksareal til framtidig 
matproduksjon, og unngå at matjord omdisponeres og tas i bruk til andre formål.



Jordvern i kommuneplanen – Nesodden (2018-2042)

Landbrukskontorets innspill er tatt inni sin helhet i kommuneplanens arealdel:

10.12. Strategier for landskapet i Nesodden 

• Kulturlandskap 

Kulturlandskapet i Nesodden kommune er i stor grad klassifisert som spesielt verdifullt. 
Kulturlandskapskvalitetene skal bevares og utvikles ved tilrettelegging for aktivt landbruk der 
hensynet til miljø, klima og kulturminner vektlegges. 

• Jordvern 

Nesodden har verdifull dyrka jord og gunstig klima for matproduksjon. Jordvern skal ha stor 
vekt i arealforvaltningen med en 0-visjon for omdisponering av dyrka og dyrkbar jord til annet 
formål. Nødvendige bygg og anlegg for landbruk skal fortrinnsvis legges på ikke dyrkbar grunn. 

• Landbrukets samfunnsverdi 

Landbruket har stor betydning nasjonalt ved produksjon av mat og trevirke. Nesodden har 
gode forutsetninger for dyrking av matkorn, grønnsaker og bær. Kommunen vil støtte og legge 
til rette for utvikling i disse produksjonene. 

Lokalt har landbruket stor verdi som tilbyder av kortreist mat, grønne tjenester, grønn omsorg 
og opplevelser. I Nesodden skal det tilrettelegges for at landbruket i kommunen skal kunne 
utvikle slike tilbud, basert på lokale ressurser.



Konklusjon

• Kommunenes landbrukskompetanse må melde seg på i 
kommuneplanprosessene

• Delta aktivt i arbeidsgrupper

• Gi innspill, gjerne konkrete forslag til strategier for landbruk og 
jordvern

• Korte oversiktlige notater som beskriver landbruket og verdien av 
landbruket i kommunen

• Vis gjerne til regionale og statlige føringer, men lokale begrunnelser 
for jordvern er enda viktigere

• Stå på – det nytter!


