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Høringsuttalelse til reguleringsplan for Hagejordet, Lillehammer 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.  

Vi viser til at reguleringsplan for Hagejordet er sendt på høring med frist for uttalelse 20. november.  

Jordvernalliansen i Innlandet beklager at Lillehammer kommune gjennom sin arealplan tillater 

nedbygging av nær 70 dekar god dyrka mark på Hagejordet til boligformål.  

Jordvernalliansen innser at planene for Hagejordet er kommet for langt til å kunne reverseres. Vi finner 

det likevel på sin plass å påpeke at Stortinget i 2015 vedtok en betydelig skjerping 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. 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.  

Lillehammer kommune har siden 2005 omregulert 394 dekar jordbruksareal til annet formål. Det tilsvarer 

1,2 % av matjorda i kommunen, og bringer Lillehammer på topp blant nedbyggingskommuner i Innlandet, 

bare forbigått av Åmot (1,4 %). Siden 2016 er det omregulert 79 dekar, forholdsmessig blant kommunene 

med høyest nedbyggingstakt også i siste fireårsperiode.  

Jordvernalliansen finner det ut fra ovenstående naturlig å se Hagejordet som den siste store nedbygging i 

Lillehammer for mange år framover. Nedbygging av matjord bør heretter bare tillates ved etablering av 
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nasjonalt viktig infrastruktur – ikke for bolig- eller næringsformål. På Hagejordet må det legges til rette for 

en høg utnyttelsesgrad som gir et stort antall boenheter. Jordvernalliansen ser det som uheldig at det på 

visse felt legges til rette for frittliggende småhusbebyggelse. 

Vi vil i vårt videre engasjement i saken legge vekt på teknisk plan for gjenbruk av matjord. Planen må sikre 

at matjorda på Hagejordet kommer framtidig matproduksjon til gode i størst mulig grad, enten i form av 

nydyrking eller forbedring av eksisterende landbruksarealer. Vi ber om å få tilsendt teknisk plan når den 

foreligger.   

 

 

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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