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Høringsuttalelse til Vestre Slidre kommune, Kommuneplanens arealdel 2020-2028 til 3. 
offentlige ettersyn 

Jordvernalliansen i Innlandet er dannet av en rekke organisasjoner innen landbruk, miljø og fagbevegelse, 

og arbeider for bevaring av dyrket mark og matjord, og mot en stadig forverring av norsk 

sjølforsyningsgrad og matsikkerhet. 

Jordvernalliansen har sendt høringsuttalelse ved både 1. og 2. gangs høring av kommuneplanens arealdel 

for Vestre Slidre kommune. Vi kan fortsatt ikke se at jordvernet er tilstrekkelig ivaretatt verken i 

behandlingen av planen eller i selve plandokumentet. Vi tar opp igjen følgende vesentlige momenter: 

Fortsatt foreslås å omdisponere så mye som 182 daa dyrket mark, fordelt på 136 daa eksisterende og 47 

daa framtidig. Dette er svært høye tall, og vi viser til at kommunen har store arealreserver utenom dyrket 

mark, og at omfanget henger dårlig sammen med anslått framtidig byggebehov. Dette ble også tydelig 

påpekt av Statsforvalteren i forrige runde, hvor følgende er trukket fram om tomtereserve og 

fritidsboliger: «Etter vår vurdering burde tomtereserven vært redusert mer. Planen har fremdeles en 

tomtereserve langt over det som kan forventes å bli bygd ut i planperioden og vi finner at den ikke er godt nok 

utredet. (...) Vi tilrår kommunen å gjøre en ny vurdering av tomtereserven for fritidsboliger, slik at planen 

legger opp til et mer realistisk tall for planperioden». 

For boligbebyggelse er det så mye som 63,8 daa dyrket mark, hvorav 28,5 har status framtidig. Her 

anfører kommunen følgende: «Nedbygging av dyrka mark for framtidige tiltak er for bustad øvre del av 

jordet innan B1 i Slidre som er mindre rasjonelt pga arrondering.» 

Jordvernalliansen gjentar at dette er et areal av ikke ubetydelig størrelse, som bidrar i matproduksjonen. 

Slik arrondering er ikke uvanlig i store deler av distriktsjordbruket i Norge. Vi mener derfor dette arealet 

må tas ut av planen. Dette har også Statsforvalteren tatt tak i, og Statsforvalteren har lagt vekt på både 

jordvernet og på boligreserven. 

Det største arealbeslaget i planen er nær 80 dekar til skiheis ved Ålfjell. Selv om dette er en vinteraktivitet, 

og ikke trenger å innebære omdisponering, som det står i planen, bør ikke kommunen tillate denne 

formen for arealbruk. En slik installasjon vil fort føre til ytterligere infrastrukturtiltak (heismaster, 
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parkering, kafeteria etc.) som vil kreve varig omdisponering av matjordarealer. Vi vil derfor sterkt fraråde 

denne omdisponeringen. Vi viser også her til at Statsforvalteren har trukket fram det samme. 

Videre omdisponeres til sammen 16 daa til fritidsbebyggelse. Jordvernalliansen mener at det er helt 

uakseptabelt at den type plusstiltak/luksustiltak tillates på dyrket mark. Vi viser igjen til tomtereserve og 

anslått framtidig behov. Vi ser også grunn til å trekke fram artikkelserien om «Hytteparadokset» i avisa 

Valdres, hvor det tydelig kommer fram at Vestre Slidre kommune har hatt en liberal arealpolitikk, hvor 

kommunen også skiller seg negativt ut sammenliknet med nabokommuner: https://www.avisa-

valdres.no/skjer-hyttebygginga-i-hytt-og-var-eller-har-kommunene-kontroll/f/5-54-637326 Det er på høy 

tid å snu trenden, og vi minner om at Vestre Slidre som hyttekommune også trenger å ha et godt 

omdømme. Det er en stadig økende bevissthet rundt jordvern i befolkningen, og en liberal 

nedbyggingspolitikk kan regelrett bygge ned kommunens omdømme. 

Vi stiller også spørsmålstegn ved den omfattende praksisen med å avsette arealer til kombinert 

bebyggelse og anlegg. Dette gjelder store arealer, og arealplanleggingen blir med dette lite konkret og 

forutsigbar. 

Jordvern omtales i liten grad i plandokumentet, og vi er forundret over at dette ikke vektlegges tydeligere.  

Vi viser også til at Statsforvalteren i forrige høringsrunde etterlyste en bedre konsekvensutredning innen 

bl a jordvern, og at det må gjøres en vurdering for de enkelte arealene som legges fram for høring.  

Jordvernalliansen minner om at nasjonal jordvernstrategi må være førende for kommuneplanens arealdel. 

Stortinget strammet i juni i år inn det nasjonale jordvernmålet. Maksimalt 3000 dekar dyrket mark skal nå 

omdisponeres årlig, mens målet tidligere lå på maksimalt 4000 dekar. Det innstrammede jordvernmålet 

må få konsekvenser for all kommunal og regional arealplanlegging. 

I Norge er kun 3 prosent av landarealet dyrket mark. Dermed er det nok av andre arealer å bygge på. 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-, bolig- og fritidsbebyggelse. 

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

fritidsbebyggelse og næringsformål, så må Stortingets innstramming av jordvernpolitikken gjennom 
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Nasjonal jordvernstrategi legges til grunn. Dette betyr at alle kommuner må legge seg på en strengere 

praksis enn tidligere.  

Kommuneplanens samfunnsdel skal danne grunnlaget for kommuneplanens arealdel. Jordvernalliansen i 

Innlandet vil rose Vestre Slidre kommune for en grundig og god samfunnsdel, som tydelig tar for seg 

kommunens og regionens unike jordbruks- og kulturlandskap. Samfunnsdelen slår fast at Vestre Slidre 

skal bidra til å snu den negative utviklinga i nedbygging av matjord på nasjonalt nivå, og oppmuntre til 

videre gardsdrift og bruk av dyrkbar mark. Videre sies det at kommunen «skal være restriktiv til å tillate 

nedbygging av dyrka mark, men i tilfelle der dette er nødvendig skal det vurderast tilsvarande nydyrking». 

Jordvernalliansen mener at arealplanen fortsatt ikke oppfyller målene i samfunnsdelen. 

Vestre Slidre kommune har omdisponert 87 dekar dyrket mark i perioden fra 2005 til 2020 ifølge KOSTRA-

tall. 

Vi minner til slutt om at jordbruket i Vestre Slidre er en betydningsfull næring. En må derfor evne å ikke 

bokstavelig talt bygge ned selve grunnlaget for denne næringa – den svært verdifulle matjorda vår. 

 

Med vennlig hilsen arbeidsutvalget i Jordvernalliansen i Innlandet, 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Lars Opsal jr  Odd Erik Kokkin Stephan Viehmann    Lars Arne Mjørlund 

Innlandet Bondelag LO i Innlandet  Naturvernforbundet i Innlandet Innlandet Bondelag 
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