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Høringsuttalelse til områdereguleringsplan for Moelv nord i Ringsaker kommune 

Jordvernalliansen i Innlandet, bestående av en rekke organisasjoner innen landbruk, miljø og 

fagbevegelse, arbeider for bevaring av dyrket mark og matjord, og mot en stadig forverring av norsk 

sjølforsyningsgrad og matsikkerhet. 

Jordvernalliansen viser til at planforslag for områdereguleringsplan for Moelv nord er sendt på høring og 

lagt ut til offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, og med frist 19.06.20.  

Vi merker oss at reguleringsforslaget innebærer omregulering av 12 dekar dyrka mark ved Aardal gartneri 

til annet formål enn fortsatt matproduksjon. 

Jordvernalliansen mener at arealet fortsatt bør reguleres til landbruksformål. Ringsaker kommune har 

omregulert store landbruksarealer siden årtusenskiftet. Kommunen bør bryte med en hittil uheldig 

praksis, og vise i handling at de skjerpede nasjonale jordvernmål er forstått og blir respektert. 

I vedtaket i 2015 strammet Stortinget inn det nasjonale jordvernmålet fra maksimal årlig omdisponering 

på 6000 dekar, til maksimalt 4000 dekar. Dette må gjøres gjeldende i alt kommunalt planarbeid. I Norge 

er kun 3 prosent av landarealet dyrket mark. Dermed er det nok av andre arealer å bygge på. Det tar minst 

1000 år å danne et ti centimeters lag med matjord. Matjord er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs. 

Den gode matjorda danner grunnlag for jordbruket som vi har i dag. Nydyrking på dårligere arealer vil ikke 

gi samme grunnlag for matproduksjon. Med en voksende befolkning i verden og økt behov for 

sjølforsyning må vi både ivareta den gode matjorda vi har, og i tillegg drive aktiv nydyrking.  

I Innlandet tas store matjordarealer til utbygging av samferdsel. Dette borger for at Innlandet ikke kan ta 

av sine viktige og gode matjordressurser til nærings- og boligutbygging. Total nasjonal omdisponering på 

4000 dekar per år innebærer svært liten omdisponering per kommune. Ringsaker har vist en usedvanlig 

ekstravagant holdning til omdisponering av matjord og jordvern, og har gjennom 2000-tallet vært en 

soleklar versting blant kommunene i Innlandet. 
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DISSE ORGANISASJONENE DELTAR I JORDVERNALLIANSEN I INNLANDET REGIONALT ELLER PÅ FYLKESNIVÅ: 

NATURVERNFORBUNDET – BONDELAGET – NATUR OG UNGDOM – LO INNLANDET – KOKKENES MESTERLAUG HEDOPP  
NORSK NÆRINGS- OG NYTELSESMIDDELARBEIDERFORBUND – BONDE- OG SMÅBRUKARLAGET – BYGDEKVINNELAGET 

INTERNASJONAL KVINNELIGA FOR FRED OG FRIHET AVDELING HEDMARK/OPPLAND – BYGDEUNGDOMSLAGET 
NORGES MILJØVERNFORBUND REGION ØSTLANDET 
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Vi mener at planbeskrivelsen for Moelv nord i svært liten grad vektlegger at det her legges til rette for en 

nedbygging av matjord. Ifølge beskrivelsen er planforslaget i tråd med prinsippene for nasjonale føringer 

for samordnet bolig- areal og transportplanlegging. Planen bør etter vår mening også bringes i tråd med 

nasjonale føringer for jordvern.  

Jordvernalliansen er svært skuffet over at konsekvensene av at arealet tas ut av produksjon ikke nevnes 

med ett ord i planverket. Kommunen anser at planen ikke utløser noe krav om konsekvensutredning, med 

den begrunnelse at det ikke foreslås ny arealbruk i området. I forhold til kommuneplanens arealdel er det 

riktig nok. I forhold til faktisk arealbruk i dag er det ikke riktig.  

Vi henstiller til kommunen å ta inn i planbestemmelsene at eksisterende landbruksareal fortsatt skal være 

regulert til landbruk. 

 

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet, 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Lars Opsal jr   Lars Mæhlum   Odd Erik Kokkin Lars Arne Mjørlund 

Hedmark Bondelag  Naturvernforbundet  LO Innlandet  Oppland Bondelag 
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