Arbeidsplan for 2022 for arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet
Følgende saker er viktige for arbeidsutvalgets virksomhet i 2022:
•

Arbeid overfor kommunene i Innlandet vedr. arealpolitikk.
En stor andel av omdisponeringene foregår lokalt i kommunene, og det er viktig å påvirke prosessene og
bevisstgjøre beslutningstakere gjennom høringsarbeid, dialog og innlegg/saker i media.
Aller viktigst er det å følge med på arealplan-/kommuneplanprosessene, hvor nye utbyggingsområder blir
pekt ut.
Det er etablert rutiner for å fange opp og ha overblikk på prosessene, men med alliansens ressurser er det ikke
realistisk å følge opp alle arealprosjekter.

•

Vegutbygging, flere store prosjekter under planlegging. Det gjelder E6 Mjøsbrua-Øyer og Øyer – Otta.
Videre planlegges ny E16 Kongsvinger – E6. I nylig vedtatt Nasjonal Transportplan (NTP) ligger RV4
Mjøsbrua – Gjøvik inne og RV25 Hamar – Løten. Nye Veier har fått alle disse prosjektene tildelt.
Her er det viktig å følge opp med innspill til Nye Veier om arealbesparende tiltak, inkl. evt. å problematisere
omfang av/behov for utbygging. Det er svært viktig å komme tidlig inn i planleggingsprosesser, og legge
press på utbygger gjennom dialog, avisinnlegg og redaksjonelle saker i media.

•

Jernbaneutbygging, dobbeltspor Sørli-Brumunddal, og evt. videre planlegging Brumunddal-Lillehammer.
Selv om jernbaneutbyggingen så langt stopper ved Åkersvika, er det viktig å følge med på planprosesser,
bl.a. ser Bane NOR på muligheten for en begrenset utbygging Brumunddal-Rudshøgda.

•

Jordvernalliansen i Innlandet må dette arbeidsåret fortsatt legge vekt på virksomhet i tidligere Oppland.
Alliansen trenger gode informanter og kilder for øvrig fra denne delen av fylket. Videre er det svært viktig å
få gjort alliansen kjent i tidligere Oppland.

•

Følge opp eventuelle regionale planer på fylkesnivå.

•

Fortsette nasjonalt engasjement i samarbeid med øvrige jordvernforeninger / jordvernallianser og Jordvern
Norge. Ny regjeringen varsler ett nytt jordvernmål på 2000 dekar dyrket mark maksimalt nedbygd årlig.
Dette må følges opp.

•

Fortsatt være aktive og synlige i media og i samfunnsdebatten, for å påvirke og bidra til økt bevisstgjøring
rundt jordvern i befolkningen, og for å markedsføre Jordvernalliansen. Det er blant annet viktig å øke
kunnskapen om hvorfor jordvern er viktig. I samfunnsdebatten må Jordvernalliansen også ta tak i de store
sammenhengene, og forklare offentligheten om selvforsyning, matsikkerhet og internasjonalt medansvar. Det
er også relevant å arbeide målrettet mot ungdom, ikke minst fordi ungdommen er framtidas
beslutningstakere, ved å bistå ungdomsorganisasjonene i alliansen i å bygge kunnskap om jordvern.

•

Holde våre medlemsorganisasjoner informert om arbeidet i alliansen, og inspirere til jordvernengasjement
innenfor sin organisasjon.

