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Høringssvar på "Idéfaserapport for nytt Vestre Viken sykehus" 

Buskerud jordvernallianse ser med uro på at Ytterkollen og Stormoen fortsatt er med i 

vurderingen av tomtealternativer for opprettelse av et nytt sykehus. Disse to forslagene burde vært 

prioritert langt lavere, og aller helst skrinlagt tidlig i prosessen. 

Vi ser derimot med glede på at det er Brakerøya, tomtealternativet uten matjord, som pr. nå er 

rangert høyest.  

Buskerud jordvernallianse er bekymret med tanke på at det er den beste matjorda som til stadighet 

er under størst utbyggingspress. Dette skjer til tross for uttalte politiske mål om å begrense 

nedbyggingen av matjord, og til tross for at et samstemt Storting har bestemt at det er et mål å øke 

norsk matproduksjon. Jordvernet må derfor få høyeste prioritet i alle utbyggingsplaner og 

konsekvensutredninger. 

Det er jorda med den beste kvaliteten som oftest står for fall på og forklaringen på det er fordi folk 

tilbake i tid nettopp etablerte seg i områdene med den beste matjorda. Derfor er det i vår tid den 

beste matjorda som også er mest utsatt i forhold til samfunnsutvikling og annen utbygging. 

Ytterkollen og Stormoen ligger nettopp i et slikt område med en meget god matjordkvalitet. Her 

kan og bør det dyrkes matkorn og grønnsaker til befolkningen, noe som ikke er mulig alle andre 

steder i Norge. 

Vi viser i den forbindelse til de senere års innskjerping av jordvernet og forslaget som er til 

behandling i Stortinget om en helhetlig jordvernplan. Sistnevnte vil innebære at søknader om 

omdisponeringer av matjord vil stanses inntil en helhetlig jordvernplan er vedtatt. 

I idéfaserapporten står det at "det er lagt større vekt på sannsynlige kostnader til grunnerverv enn 

forbruk av dyrket mark". 

Buskerud jordvernallianse mener dette er en helt feil prioritering. Prisen på dyrka mark holdes lav 

nettopp fordi den skal brukes til matproduksjon. Det blir derfor helt feil å legge større vekt på 

grunnervervskostnaden enn forbruket av dyrka mark. Konsekvensen blir at dyrka mark alltid 

taper, og det vil til slutt ikke bli arealer igjen for matproduksjon i landet vårt fordi tomtekostnaden 

på matjord alltid vil være lavere enn på andre tomtealternativer. Buskerud jordvernallianse ber 

derfor om at det legges større vekt på vern av matjord enn på grunnervervskostnaden i deres 

vurderinger. 

Jordvern har fått et stort fokus den siste tiden, og vi er glade for at Vestre Viken har fått med seg 

dette i rapporten, selv om vi ønsker at det var lagt enda større vekt på temaet i vurderingene.  

Vi støtter rapportens konklusjon om at Brakerøya er et godt tomtealternativ for et nytt sykehus. 

Med vennlig hilsen 

for Buskerud jordvernallianse 

Kirsti M. L. Lyngås (sign.) 
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