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Innspill til rulleringen av kommuneplanen for Nes kommune

Nes landbrukslag viser til høring av ny kommuneplan.

 

Oppsummert mener Nes landbrukslag:

Verne om matjorda1. 
Følge opp Green Deal, Farm to Fork og Parisavtalen2. 
Verne matjorda rundt Årnes og heller legge til rette for utvikling av små tettsteder3. 
Ta aktivt hensyn til kvikkleire4. 
Støtte opp om næringsutvikling5. 
Redusere klimagassutslippene6. 
Verne om biologisk mangfold og de få ravinedaler Norge har igjen7. 

 

Nes landbrukslag mener at alle områder som per i dag ikke er vedtatt utnyttet til andre formål enn
LNF, blir tilbakeført til LNF i ny kommuneplan. Nes landbrukslag mener en oversikt over disse
arealene bør utarbeides slik at våre politikere får nødvendig informasjon om en viktig del av
kommuneplanens arealdel. Landbrukslaget har på spørsmål til Nes kommune fått oppgitt at det per i
dag ikke finnes en slik oversikt.

Nes landbrukslag ber om at ny kommuneplan ikke legger overveiende vekt på utbygging rundt Årnes,
da utbyggingen rundt bygdesenteret har ført til at betydelige arealer med svært god matjord nå er
bygget ned. Nes landbrukslag mener Nes kommune har trukket «grønn grense» for langt utenfor
Årnes sentrum, og at denne grensen skyves utover etter hvert som utbyggere ønsker nye
utbyggingsområder.  Den strenge tolkningen og praksis av gjeldende plan gir et unødvendig høyt
press på dyrka mark. 80/20-regelen har gitt uheldige utslag for Nes kommune og bidratt til å bygge
ned alt for mye god matjord i og rundt Årnes.

 

Nes Landbrukslag ber om at alle arealer som i dag drives som jordbruk og er tenkt brukt til framtidig
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boligbygging/annet formål kommer utenfor grønn grense. Dette gjelder blant annet deler av gnr/bnr
166/1, 166/36, 168/56, 169/3,169/4. Siden det ikke finnes en oversikt over arealer som i dag er i bruk
som jordbruk og tenkt som framtidig boligformål/annet formål i Nes kommune kan listen vår være
ufullstendig og vi ber om at det framskaffes en slik oversikt. Vi ber innstendig om at alle politiske
partier vurderer bruken av jordbruksjord. Økt lokalt selvstyre over arealressursene medfører et
betydelig ansvar for matjorda. Dyrkbar mark er en viktig fremtidig matjordressurs som må vernes.
Nes kommune har et stort ansvar for bygdas største næring. Nes kommune har dermed et stort
ansvar for matproduksjon og næringsutvikling innenfor matproduksjon i Nes kommune.

 

«Green Deal» er en nylig vedtatt melding i EU som skal fremme økonomisk utvikling med mindre
forurensning, lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. EU skal
oppnå klimanøytralitet innen 2050, oppfylle FNs bærekraftsmål og innfri Paris-avtalen. «Farm to
Fork» (gård til gaffel) er en sentral strategi i Green Deal og skal bidra til sunne, rimelige og
bærekraftige matvarer. Framtidas matproduksjon skal takle klimaendringer, beskytte miljøet, bevare
biologisk mangfold og gi rettferdig inntjening. Kortreist mat samt dyrevelferdsmerking av matvarer er
to sentrale faktorer. Nes Landbrukslag mener at under punktet «mål og føringer for planarbeidet» må
Green Deal tas med under internasjonale føringer for planarbeidet. I EØS-avtalen er Norge forpliktet
til å følge opp disse to strategiene/meldingene.

 

Nes landbrukslag mener at også små tettsteder bør utvikles. Nes Landbrukslag mener at alle
tettstedene spredt i kommunen er viktig for lokaldemokratiet, tilhørighet og dugnadsånden i
kommunen. Danmark har vedtatt en nærhetsreform for å komme tettere på sine innbyggere. Nes
Landbrukslag mener at Nes kommune sin historiske struktur med flere tettsteder i kommunen er en
stor styrke for kommunen. Nes Landbrukslag mener disse tettstedene må styrkes uten at dyrka jord
blir bygd ned. Det er store områder i alle tettstedene med arealer bestående av ikke dyrkbare arealer.
Dermed slipper Nes kommune å bygge ned store arealer med dyrka og dyrkbar jord i og rundt Årnes.

 

Nes landbrukslag mener Nes kommune bør være restriktive til jordflytting fordi erfaring tilsier at
dette ikke gir gode løsninger.

Nes landbrukslag mener Nes kommune må ta aktivt hensyn til kvikkleireområder slik at slike
områder vernes mot utbygging til boligformål, veibygging og annen utbygging. Dette fordi
kvikkleire-ras påfører både enkeltpersoner, familier og samfunnet betydelige økonomiske
belastninger når slike ras oppstår. Med dagens kunnskap om betydningen av naturkrisen vi nå har
satt oss selv i, bør Nes kommune sin kommuneplan vise mye hensyn til naturvern, jordvern og klima.
Det er ikke kartlagt forekomst av kvikkleire i alle områder i Nes, og dette må igangsettes.

Norge er selvforsynt med kun ca. 35 % av maten vi spiser, og det bør derfor være helt vesentlig å
verne om all matjord.

Nes Landbrukslag mener at Nes kommune må bidra og tilrettelegge for videreutvikling og vekst i nye
og eksisterende næringer. Koronapandemien har vist viktigheten av et robust og variert næringsliv og
også viktigheten av spredt bosetting, med næringer spredt rundt i kommunen. Nye næringer innen
landbruk slik som produksjon av grønt og frukt, foredling av egne produkter, nærturisme, inn på tunet,

Høringsuttalelse (v. 3) - NES078-1008821
2 / 3



Avsender

tilbydere av tjenester til grupper med særskilte behov må prioriteres i næringsplanen og aktivt brukes
av Nes kommune. Nes kommune må samarbeide med tilbyderne av slike tilbud og Nav Nes slik at
tilbydere av «inn på tunet» til sårbare grupper med spesielle behov utvikles og styrkes med
kompetanse og bruk. Andre grønne nye næringer må det tilrettelegges for, men disse må ikke
komme i konflikt med dyrka jord og kommunens grønneste næring.

Nes Landbrukslag mener at klimaendringer vil få konsekvenser for Nes kommune og innbyggerne i
Nes. Nes kommune har et særlig ansvar for å dempe klimaendringene og virkningene av dem.
Nes kommune har tidligere bygd ut store boligområder gjennom Nes Tomteselskap. Spesielt gjelder
dette på Søndre Auli. Det ble bygd ut vegnett og asfaltert og bygd ut store områder hvor alt
overflatevannet fra veg, takflater mm ledes ut i rør og til nedenforliggende ravinedaler. Dette
medfører stor erosjon med påfølgende forurensning og rasfare. Nes kommune har et ansvar for å
sikre disse ravinedalene slik at erosjon av næringsrik jord ikke føres ut i Glomma.

 

Auli, 19. august 2021.

For Nes Landbrukslag

Hans Arild Grøndahl, leder.

Jeg har vedlegg til saken
 

Hans Arild Grøndahl
Fornavn Etternavn

Grøndalsvegen 17
Adresse

1929 AULI
Postnr/sted

97135336 97135336
Mobil Telefon

 
Telefon arbeid

hansarild@nyr.no
Epost

Jeg sender inn høringsuttalen på vegne av en organisasjon
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