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Uttalelse til kommuneplanens arealdel 2020-2032 for Gausdal kommune, 

2. gangs høring 

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. 

Gausdal kommune har kommuneplanens arealdel på 2. gangs høring, med frist 12. november. 

Jordvernalliansen i Innlandet har inntrykk av at det her er gjort et grundig arbeid, og gir ros for at Gausdal 

kommune i planen har nedfelt et tydelig mål om at kommunen skal ivareta landbrukets 

produksjonsarealer lokalt og bidra til å nå de nasjonale jordvernmålene. Kommunen vil priorotere å ha en 

restriktiv politikk for omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Det er bra. Jordvernalliansen vil imidlertid 

anbefale en skjerpelse av følgende formulering: Kommunen er bevisst hva som er de viktige landbruksarealene 

og søker å bevare disse uten oppstykking av arealer til andre formål, og er restriktiv med omdisponering innenfor 

landbrukets viktigste områder. Vår erfaring er at der hvor det åpnes for en avveining mellom de viktigste og 

evt mindre viktige landbruksområder, så blir det lettere press på dyrket mark som ikke er av øverste 

klasse. Vi minner om at all dyrket mark må bevares, og anbefaler kommunen å nedfelle tydelig at 

jordbruksarealer ikke skal omdisponeres til boligbygging, fritidsbebyggelse eller næringstomter. 

Det er riktig og viktig at Gausdal kommune nedfeller en tydelig og streng jordvernpolitikk. Kommunen har 

i perioden 2005-2019 omdisponert 285 dekar dyrket mark. Dette er svært mye, og Gausdal kommune 

utmerker seg negativt her. Imidlertid har det vært en positiv utvikling de siste fire årene. Fortsett med 

dette! 

Jordvernalliansen registrerer at det er ett tiltak i planen som innebærer vesentlig tap av dyrket mark: 

Gang- og sykkelveg fra Linflåa til Forset. Tiltaket er beregnet å ta om lag 15 dekar fulldyrket jord, av en 

total på 22 dekar dyrket mark.  

En tradisjonell gang- og sykkelveg med tre meter bane og tre meter grøft mot kjørevegen framstår som 

en unødig arealkrevende løsning. Vi mener at vegmyndigheten og kommunen er forpliktet overfor de 
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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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skjerpede nasjonale jordvernmålsettinger, og må tenke nytt om gang- og sykkelveger over dyrka mark. 

Jordvernalliansen aksepterer ikke tre meter grøft begrunnet i hensynet til snøbrøyting. Gang- og 

sykkelvegen krever uansett egen vinterbrøyting enten den ligger med en avstand på én meter eller tre 

meter fra kjørevegen. Alliansen vil foreslå å anlegge gang- og sykkelveg inntil kjørevegen, skilt fra denne 

med autovern. 

Vi vil også vise til et pilotprosjekt for gang- og sykkelveg ved Vestbygdvegen i Stange kommune. Dette er 

en strekning med sammenhengende jordbruksland, hvor arealbesparende løsninger skal utprøves. 

Alliansen anbefaler å se hen til dette prosjektet, samt å ta initiativ til et samarbeid med Innlandet 

fylkeskommune om arealbesparende løsninger for gang- og sykkelveg.  

 

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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