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Høringsuttalelse til detaljregulering for felt B4 Jønsrud, Løten. 

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 detaljregulering for felt B4 Jønsrud er sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10, og med frist 22.10.20. Vi merker oss at 

reguleringsplanen innebærer omregulering av ca. 15 dekar LNF-område, hvorav ca. 5 dekar er dyrket mark 

ved Jønsrud til annet formål enn matproduksjon. Jordvernalliansen mener at arealet fortsatt bør reguleres 

til landbruksformål.  

Stortinget vedtok i 2015 en innstramming av 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 om lag 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, ikke minst ved ny riksveg 3/25 

gjennom Løten. 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.  

Løten har siden 2005 omdisponert til sammen 454 dekar matjord, noe som gjør Løten til en av verstingene 

blant kommunene i Innlandet. Vi ser imidlertid at kommunen har vist en klar bedring i omdisponering 

etter 2015, noe vi synes er svært gledelig. Mye av omdisponeringen i foregående periode skyldes ny 

rv.3/25, men nettopp fordi så store arealer går tapt til ny veg, må Løten ha et svært restriktivt forhold til 

annen omdisponering. 

Vi mener at reguleringsplanen for Jønsrud i svært liten grad vektlegger at det her legges til rette for en 

nedbygging av matjord. Planen bør etter vår mening bringes i tråd med nasjonale føringer for jordvern. 
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Jordvernalliansen er skuffet over at konsekvensene av at arealet tas ut av matproduksjon ikke vektlegges 

tilstrekkelig, og at det i planbeskrivelsen mangler opplysninger av hvor mye dyrket mark som går tapt. 

Reguleringsplanen legger opp til at det skal anlegges gang- og sykkelveg fra Jønsrud skole og forbi det 

nye byggefeltet B4. Av trafikksikkerhetsgrunner er dette forståelig. Imidlertid ser vi at gang- og 

sykkelvegen også berører dyrket mark. Vi vil her oppfordre til at denne anlegges slik at beslaget av dyrket 

mark kan minimeres.  

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 

skjerpede nasjonale jordvernmålsettinger, og må tenke nytt om gang- og sykkelveger over dyrka mark. 

Jordvernalliansen 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.  

Jordvernalliansen merker seg at Løten kommune i sin nylig vedtatte planstrategi, beskriver at kommunen 

er heldig som har flere større planavklarte områder for boligbygging uten at dette berører dyrket mark. 

Da synes det svært unødvendig å gå videre med utbygging av felt B4 ved Jønsrud. 

Vi vil derfor avslutningsvis oppfordre kommunen til å avstå fra å gjennomføre denne detaljreguleringen, 

og i stedet omregulere dette området til fortsatt matproduksjon. 

 

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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