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  ÅS LANDBRUKSLAG 

   
 
 
 
 

  
Til Ås Kommune 
Ved rådmann/ordfører 

 
 

Vår saksbehandler Vår dato  Vår referanse  
Petter Ravne Bugten 2014-5-9  
Tlf.   Deres dato Deres referanse  
955 55 199  
 
  
 
Innspill til kommuneplan 2015-2027 fra Ås Landbrukslag 
 
Vi viser til informasjon på Ås kommunes nettsider om innspill til kommuneplan. 
 
Ås Landbrukslag ønsker innledningsvis å understreke hvor viktig landbruket og 
landbrukets arealer er i vår kommune. Regionens infrastruktur og markedsnærhet er både 
en fordel og en ulempe for landbruket; det store presset på sentrale jordbruksarealer til 
andre formål begrenser viljen til langsiktig satsing på landbruk og er en bekymring for 
fremtiden. 
 
Behovet for mat i verden går opp, mens arealene for produksjon i Norge går ned. FNs siste 
klimarapport viser at klimaendringene vil føre til en reduksjon i matproduksjonen på 2 % 
hvert tiår fremover, mens behovet for mat øker med 14 % i samme takt. Underskuddet av 
mat i verden vil øke, og det er ikke bare regjeringen og sentrale myndigheter som har 
ansvar for å ta dette på alvor – det må også lokale myndigheter gjøre. Ingen andre land i 
Europa har så lite dyrkbar mark per innbygger som Norge. Nettopp derfor er det viktig å 
anerkjenne betydningen av at vi tar vare på den jorda som brukes og kan brukes til å lage 
mat. 
 
På bakgrunn av dette vil vi kommentere delen i planprogrammet som gjelder 
resultatmålene for arealdelen. Vi ser behovet for arealer til boligområder og ulike næringer 
i nærhet til kollektivtransport og hovedferdselsårene, men vi må presisere at dette ikke kan 
gå på bekostning av dyrket mark og dyrkbar mark. Perspektivet for revideringen av 



kommuneplanen er nødt til å ta hensyn til det perspektivet som er helt nødvendig å ha når 
det kommer til vern av jord som kan brukes til å produsere mat. Som vi skriver ovenfor er 
det et stort press på arealene for produksjon av mat, og det henger sammen med at det er så 
mye billigere å bygge boliger, veier, næringsareal og lignende på disse arealene kontra 
arealer med steingrunn, skog etc. 
 
Kortsiktig økonomisk gevinst kan ikke gå foran hensynet til matproduksjon for barn, 
barnebarn og kommende generasjoner. 
 
Om dere har spørsmål til dette eller ønsker en utdyping av dette er det bare å ta kontakt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Ås Landbrukslag 
 
Petter Ravne Bugten /s/ 
Lokallagssleder 
 
 
Dette brevet sendes kun elektronisk. 


