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Nasjonal jordvernpris - Forslag til kandidater   

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som er lagt fram for Stortinget i Prop. 

127 S (2014-2015) om jordbruksoppgjøret m.m. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å 

etablere en nasjonal jordvernpris, noe Stortinget har gitt sin tilslutning til. Ut fra dette har 

Landbruks- og matdepartementet i samråd med KS utarbeidet statutter for en slik pris, jf 

vedlegg.  

 

Opprettelsen av en jordvernpris er et tiltak for å styrke jordvernet. Prisen skal bidra til å øke 

oppmerksomheten om jordvernet, særlig i kommunene og fylkeskommunene, og få fram gode 

ideer og eksempler på tiltak, planer og strategier for å ta vare på dyrka mark. Prisen skal deles 

ut annethvert år til en kommune eller fylkeskommune og skal bestå av et diplom og en 

passende oppmerksomhet. Juryen vil bli ledet av landbruks- og matministeren, jf vedlegg. Vi 

tar sikte på at prisen første gang deles ut i løpet av sommeren 2017. 

 

Målgruppen for prisen er fylkeskommuner og kommuner som tar aktive grep i regionale 

planer og i kommune- og reguleringsplaner. Det kan også være kommuner og 

fylkeskommuner som får gode resultat i samarbeid eller partnerskap med andre aktører 

gjennom planlegging, gjennomføring og praksis. Aktørene kan være ulike parter innen 

offentlig politikk og forvaltning, næringslivet eller andre organisasjoner. 

 

Prisen skal framheve og motivere til nyskapende tiltak og planer, som legger godt til rette for 

at kommunene i mindre grad omdisponerer dyrka mark og finner gode alternativ i 

planleggingen. 

 

 

Ifølge liste  

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 

 16/1118-  13.01.2017 

 



 

Side 2 

 

For å finne fram til gode kandidater er juryen for den nasjonale jordvernprisen avhengig av 

hjelp fra fylkesmennene.  

 

Vi ber derfor om at fylkesmennene sender inn et begrunnet forslag på minimum én 

kandidat fra sitt eget fylke til Landbruks- og matdepartementet innen 1. april i år. 

 

Med hilsen  

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.)  

ekspedisjonssjef Geir Dalholt  

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Vedlegg: 1. Statutter jordvernpris    2. Brev datert 02.01.2017 om opprettelse av jury 

 

 

Adresseliste 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-

Agder 
Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL 

Fylkesmannen i Buskerud Grønland 32 3007 DRAMMEN 

Fylkesmannen i Finnmark Statens hus 9815 VADSØ 

Fylkesmannen i Hedmark Postboks 4034 2306 HAMAR 

Fylkesmannen i Hordaland Postboks 7310 5020 BERGEN 

Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal 
Fylkeshuset 6404 MOLDE 

Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 BODØ 

Fylkesmannen i Nord-

Trøndelag 
Postboks 2600 7734 STEINKJER 

Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER 

Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus 
Postboks 8111 Dep 0032 OSLO 

Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 4001 STAVANGER 

Fylkesmannen i Sogn og 

Fjordane 
Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER 

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Statens Hus 7468 TRONDHEIM 

Fylkesmannen i Telemark Postboks 2603 3702 SKIEN 

Fylkesmannen i Troms Postboks 6105 9291 TROMSØ 

Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG 

Fylkesmannen i Østfold Postboks 325 1502 MOSS 
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