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Regional plan for bærekraftig 
arealpolitikk (RPBA)

• Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk
– Legge til rette for vekst i befolkningen og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer
– Forutsigbar og forenklet kommunal arealplanlegging
– Hovedtrekk i utbyggingsmønster for by- og tettstedsutvikling og næringsutvikling i et 30-

årsperspektiv
– Fastsette langsiktige utviklingsgrenser

• Initiativ og eier: Vestfold fylkeskommune

• Godt samarbeid og god involvering av aktuelle interessenter
– Kommunene, arbeidslivsorganisasjoner, statlige etater og sentrale organisasjoner

• Godt faglig grunnlag:
– Fylkesmannen har utarbeidet mye av det faglige grunnlaget

• Landbruksklassifisering (verdiklassekart jordbruk og skogbruk og dyrkbar mark)
• Klassifisering av regional grønnstruktur (rekreasjon, landskap og natur)

– Fylkeskommunen har utarbeidet annet faglig grunnlag
• Kulturmiljøer (kulturminner)
• Gang, sykkel og kollektivbyen
• Stormflo
• Flom

• Planen vedtatt 2013, evaluering 2016 og revidert plan 2018



Vestfold fylkeskommune:
«Vestfold har en kombinasjon av god jord og godt klima som gjør matproduksjon i 
fylket viktigere enn størrelsen av jordbruksarealet skulle tilsi.»

I Regional plan for bærekraftig arealpolitikk i samfunnsmål nr. 2 står det at matjordarealet 
skal være økt. I den utfyllende målbeskrivelsen står det at «Vestfolds jord er blant landets 
beste, og er viktig som kornkammer og grønnsakhage for Norge.»

Retningslinje 2.1.2 i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk: «I planer som tillater 
omdisponering av jordbruksareal, skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget 
skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon.»

Fra kommunene kom det spørsmål om hvordan denne retningslinjen skulle håndteres i 
plansammenheng. I handlingsplanen til RPBA ble det derfor satt opp et tiltak for å utvikle 
en «matjordplan». 

«Matjordplan» skulle være en felles mal/veiledning/kravspekk, med bakgrunn i 
retningslinjen.



Fra Vestfold fylkeskommunes nettside:
https://www.vfk.no/Planportalen/Aktuelt/Veileder-til-matjordplan/

Veilederen skal fungere som et hjelpemiddel til kommunene og 
planleggere for å følge opp retningslinje 2.1.2 om utnyttelse av 
matjordlaget til matproduksjon etter omdisponering av arealet

Matjordplaner skal godkjennes av kommunen

https://www.vfk.no/Planportalen/Aktuelt/Veileder-til-matjordplan/


Hjemmelsgrunnlag for å kreve 
matjordplan i PBL??

• FM har lagt til grunn at det ikke er hjemmel til å gi en utfyllende bestemmelse til 
kommuneplanens arealdel med krav om nydyrking ved omdisponering. Verken 
plan- og bygningsloven § 11-9 eller 11-11, som gir uttømmende regler for hvilke 
bestemmelser som kan gis, gir hjemmel til dette. KMD er enig i dette.

• FM har lagt til grunn at et krav om plan for omdisponering av matjord 
(matjordplan) i utfyllende bestemmelse til kommuneplanens arealdel, kan 
oppstilles som et utredningskrav/innholdskrav i forhold til reguleringsplaner etter 
plan- og bygningsloven § 11-9 nr. 8.

• I tilfeller det ikke er gitt en slik utfyllende bestemmelse til kommuneplanens 
arealdel: 

– Kommunen kan som planmyndighet bestemme planens innhold. Kommunen kan oppstille et 
krav om matjordplan som et utredningskrav i planprosessen. Et slikt krav bør oppstilles så 
tidlig som mulig i prosessen, helst før førstegangsbehandling.

– Det kan også oppstilles et krav om matjordplan som et rekkefølgekrav etter plan- og 
bygningsloven § 12-7 nr. 10.

– Et spørsmålet er om det kan kreves at matjorda flyttes ut av planområdet. Dette er kanskje 
noe uklart. En alternativ er å regulere «begge» områder. 



Disposisjon for matjordplan
1. Beskrivelse av matjorda i planområdet 
o Kart 
o Jordprøver 
o Steininnhold 
o Jordkvalitet 
o Status jordboene sykdom og ugras 
o Volum matjord på hele det fulldyrka arealet 

2. Vurdering og avklaring av mottaksarealer 
o Alternative mottaksarealer skal presenteres og vurderes 
o Mottaksarealenes avlingsøkning etter matjordflytting 
o Argumentasjon for valgte mottaksarealer 
o Krever flyttingen søknad om nydyrking 
o Terrengendring over 3 meter er søknadspliktig 

3. Beskrivelse av mottaksarealet 
o Kart 
o Jordprøver 
o Steininnhold 
o Jordkvalitet 
o Status jordboene sykdom og ugras 

3. Beskrivelse av mottaksarealet forts.
o Tykkelse på tilført matjord 
o Avstand flytting 
o Eierforhold og kontaktinformasjon 
o Betingelser for mottaket av matjord 

4. Bruk av matjorda fra planområdet 
o Nødvendig intern bruk av matjord på arealet som er 
tillatt omdisponert 
o Volum i m3 = Totalt matjordvolum – Intern bruk 
o Godkjenning av Mattilsynet 

5. Utførelse av jordflyttingen 
o Tidspunkt for flytting, melding og flytting 
o Krav til værforhold 
o Mellomlagring 
o Utstyr som brukes 
o Solding av stein
o Utbyggers oppfølging og kvalitetssikring av 
jordflyttingen 
o Dato avsluttet jordflytting, melding om gjennomført 
o Skriftlige avtaler 



Nærmere beskrivelse/utdyping av punkter relevant for Mattilsynet: 
«Status jordboene sykdom og ugras» 

1. Beskrivelse av matjorda i planområdet
Status jordboende sykdom og ugras som potetcystenematode, 
floghavre og hønsehirse. Ved flytting av matjord skal 
Mattilsynet godkjenne flyttingen. Mattilsynet kan kreve 
prøvetaking og skal derfor kontaktes så tidlig som mulig. 

2. Vurdering og avklaring av mottaksarealer 
Eier av det omdisponerte arealet skal prioriteres ved tildeling 
av matjord. Det sikrer kort transportavstand, sannsynlig 
jordlikhet og mindre problemer med problematiske 
skadegjørere som floghavre, PCN og hønsehirse. 

4. Bruk av matjorda fra planområdet
All flytting av matjord må godkjennes av Mattilsynet. 

3. Beskrivelse av mottaksarealer
Jordprøver skal tas for mottaksarealet.



Nyttige kommunetall

• Årlig omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 
(Buskerud fra 1965 -2016) 
https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Jordvern/

• Produksjonsutvikling og verdiskaping 
https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Jordbruk/

• Kornarealer og kornavlinger 
https://www.fylkesmannen.no/Vestfold/Landbruk-og-mat/Jordbruk/

Lenke til excelarkene ligger i bokser til høyre på nettsiden
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