
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gjerdrum og Skedsmo kommuner - Offentlig ettersyn av detaljregulering - 
gang- og sykkelvei langs fv. 120 mellom Leikvoll og Klampenborg - 
Fylkesmannens uttalelse 
 
Vi viser til brev fra Gjerdrum kommune av 12.12.2017. 
 
Jordvern og matproduksjon er nasjonale føringer som skal ivaretas, og hensynet til dyrka og 
dyrkbar jord er forbilledlig vurdert i konsekvensutredningen. For midlertidige anleggs- og 
riggområder må krav til tilbakeføring og vilkår for istandsetting til dyrka jord innarbeides i 
bestemmelsene og miljøoppfølgingsplan. Slike arealer bør reguleres til jordbruk. 
 
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i 
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 1. mars 2017 (www.fmoa.no, under ”plan og 
bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging” 
av 12.6.2015 (se www.planlegging.no). 
 
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har 
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser. 
 
Fylkesmannens merknader 
 
Jordvern og matproduksjon 
Nasjonale jordvernstrategi og skjerpet nasjonalt jordvernmål tilsier at omdisponering av dyrka og 
dyrkbar jord i størst mulig grad må unngås. Konsekvensutredningen viser at tiltaket er vurdert å 
ha liten til middels negativ konsekvens for naturressurser. Konsekvensutredningen har gode 
vurderinger av jord- og skogbruksarealenes verdi i hvert delområde, og konsekvenser i form av 
oppsplitting av teiger og atkomster til areal er også med. Mulighet for reduksjon av permanente 
og midlertidige inngrep i dyrka og dyrkbar jord er vurdert.  
 
Mesteparten av tapet av fulldyrka jord vil komme i Skedsmo kommune. Permanent tap av dyrka 
jord er beregnet til ca. 2,1 dekar og ca. 1,7 dekar er dyrkbar jord. Tap av produktiv skog er ca. 9,5 
dekar. Det er uklart om omlegging av atkomstveier er med i arealtallene for tap av dyrka og 
dyrkbar jord. Konsekvenser for jordbrukslandskapet er også grundig vurdert.  
 
Muligheter for å etablere erstatningsareal for dyrka mark som går tapt, skal utredes videre ifølge 
KU. Slike tiltak bør fortrinnsvis vurderes som en del av planforslaget. 
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Midlertidige anleggs- og riggområder omfatter ca. 4,2 dekar dyrka jord og ca. 10,7 dekar skog 
(hvor 0 dekar er dyrkbart). Utfordringer med å sette i stand midlertidige areal slik at 
dyrkingskvalitet og avlingspotensial opprettholdes, er tatt med som avbøtende tiltak i KU. 
Jordvernhensyn og mulighet for avbøtende tiltak må også tas med i selve planforslaget. 
Jordvernhensyn tilsier at dyrka jord, som er brukt til midlertidig anleggs- og riggområder, må 
istandsettes som jordbruksareal. Arealet bør derfor reguleres til jordbruk istedenfor LNF-formål. 
 
Avbøtende tiltak for jordvern og matproduksjon må ivaretas i planforslaget, ikke bare som 
avtaler med grunneiere. Fylkesmannen forventer at krav om tilbakeføring og istandsetting til 
dyrka jord og frist for dette tas inn i aktuelle bestemmelser for midlertidige anleggs- og 
riggområder og følges opp i miljøoppfølgingsplanen. De foreslåtte avbøtende tiltakene for 
matjord i konsekvensutredningen KAP 6 er gode. Hensyn og vilkår som vi mener må følges opp i 
planbestemmelser og miljøoppfølging, kan oppsummeres slik:  

 Midlertidig omdisponert dyrka jord forutsettes tilbakeført til jordbruksformål i minst 
samme stand som før. Vi anbefaler at det settes maksimalt ett års frist for tilbakeføring. 

 Der anleggs- og riggområder omfatter dyrka og dyrkbar jord må matjordlaget tas av, 
bevares og tilbakeføres til dyrka jord. Tiltak for å ivareta jordstrukturen og hindre 
jordpakking må følges opp i anleggsfasen og ved tilbakeføring til jordbruk og innarbeides 
i miljøoppfølgingsplan e.l.  

 Tiltak for å hindre spredning av skadegjørere i landbruket må inngå i miljøoppfølging. 
 Hydrotekniske tiltak må (re)etableres og planen må omfatte erosjonsforebyggende tiltak 

for anleggsfasen og ferdig anlegg. Erosjonsforebygging mot tilliggende jordbruksareal 
må inngå. 

 For jordbruksareal som mister tilgjengelighet må det tilrettelegges for ny atkomst for 
landbruksmaskiner. 
 

Vi anbefaler at det settes av et fond, og at det inngås avtaler om tilbakeføring og istandsetting for 
midlertidige anleggs- og riggområder til jordbruksareal. 
  
Bekkelukking 
Fylkesmannen mener at bekker i prinsippet bør være åpne. Bekkedragene skaper variasjon i 
landskapet, og utgjør viktige leveområder for mange planter og dyr. Bekkene har derfor stor 
verdi både for biologisk mangfold og for naturopplevelse. Bekkelukkinger er med på å forsterke 
forurensningsproblemene i vassdragene fordi den naturlige selvrenseeffekten reduseres da denne 
er avhengig av lys. Planter og vegetasjon vil bidra til å holde igjen næringsstoffer, og en får også 
en raskere reduksjon av bakterier og smittestoffer i åpne bekker. I forhold til fremtidig 
klimatilpassinger er det også viktig at bekker og vassdrag holdes åpne for å unngå skader og flom 
ved store nedbørsmengder. 
 
Dersom det ikke er mulig å unngå å legge bekken i rør, bør det sikres at de avbøtende tiltakene 
som er skissert i rapporten om naturmangfold følges opp.  
 
Kantsone 
Fylkesmannen minner om at kantsonen langs vassdrag er lovbeskyttet etter vannressursloven § 
11. De største verdiene for biologisk mangfold er ofte knyttet til kantsonen i og langs vassdrag. 
Vi ber om at det tas hensyn til kantsonen og at det fjernes minst mulig vegetasjon når tiltaket 
gjennomføres. Dersom det er behov for å fjerne et lengre strekk av kantsonen, må det søkes om 
tillatelse fra Fylkesmannen. 
 
 



 
 
Med hilsen 
 
 
Morten Ingvaldsen  
landbruksdirektør Ingeborg Austreng 
 rådgiver 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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