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Innspill til planstrategi for Lillehammer kommune 

Lillehammer kommune er i gang med planstrategi for perioden 2020-2023. Jordvernalliansen i Innlandet 

har følgende innspill til planarbeidet og høringsdokumentet: 

Nasjonal jordvernstrategi må eksplisitt innlemmes som en føring i planstrategien, og gjøres gjeldende for 

kommuneplanarbeidet (samfunnsdel og arealdel), samt eventuelle andre planer som næringsplan mv. 

Jordvernstrategien ble enstemmig vedtatt av Stortinget i 2015. Stortinget strammet her inn det nasjonale 

jordvernmålet fra maksimal årlig omdisponering på 6000 dekar, til maksimalt 4000 dekar, og må altså nå 

gjøres gjeldende i alt kommunalt planarbeid. Vi har også en forventning om at det nasjonale 

jordvernmålet blir ytterligere innskjerpet i løpet av planperioden. 

I Norge er kun 3 prosent av landarealet dyrket mark. Dermed er det nok av andre arealer å bygge på i 

Norge. 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 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.  

Jordvernalliansen er tydelig på at i eventuelt dilemma mellom jordvern og ønsker om arealer til bolig- og 

næringsformål, så må Stortingets innstramming av jordvernpolitikken gjennom Nasjonal jordvernstrategi 

legges til grunn. Dette betyr at alle kommuner må legge seg på en strengere praksis enn tidligere. Total 

nasjonal omdisponering på 4000 dekar per år innebærer svært liten omdisponering per kommune. Det 

kan i visse tilfeller aksepteres at matjord omdisponeres til viktige veg- og jernbaneutbygginger. Når 

samferdselsutbyggingene «har tatt sitt», vil det innenfor Innlandets naturlige andel ikke være igjen noe til 

bolig- og næringsutbygging på dyrket mark.  

Lillehammer kommune har alene omdisponert 394 dekar dyrket mark i perioden fra 2005 til 2019. 

Lillehammer har med dette en nedbyggingsprosent som er over dobbelt så høy som fylkessnittet.  
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Jordvernalliansen mener det er positivt at Lillehammer legger FNs bærekraftsmål til grunn for sitt 

planarbeid. Men dette tilsier nettopp en skjerpet vektlegging av jordvern.  

Jordvernalliansen mener følgende avsnitt i planstrategien bør skjerpes: 

Klima og miljø 

Bærekraftig jord- og skogforvaltning og bevaring av artsmangfold må sikres gjennom god areal-

forvaltning. Det må gjøres gode avveininger mellom fortetting/urbanisering og nedbygging av 

jordbruksarealer. 

Vi tillater oss å foreslå følgende tilleggsformulering:  

Lillehammer kommune vil i sitt planarbeid ha som mål at nye arealer for boligbygging, næringsbygg 

og fritidsbebyggelse ikke legges på dyrket mark.  

Oppsummert: Jordvernalliansen i Innlandet ønsker Lillehammer kommune lykke til videre med arbeidet 

med planstrategi, med mål om å unngå å ta i bruk dyrket mark. 

 

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 i Hedmark  LO i Innlandet  Oppland Bondelag 
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