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Innspel til kommuneplan for Skaun

Samfunnsdelen

Jordvern
Eg er særleg oppteken av jordvernet i planlegginga. Det er regjeringa også, og dei forventar at « Utbyggingsløysingar som kan
redusere nedbygging av dyrka mark, skal vurderast i samsvar med det nasjonale jordvernmålet». 
Jordvernmålet har endra seg mykje dei siste åra, frå maksimalt å tillate å bygge ned 4000 da for nokre år sia, så ned til 3000 da
årleg til Hurdalsplattforma la seg på 2000 mål. Sjøl det er mykje når vi veit at berre omlag tre prosent av landarealet vårt er dyrka
jord.
Sjølforsyningsgraden er minkande og såleis vert vi meir og meir avhengige av importert mat. I desse dagar opplever vi ein utrygg
situasjon med krig i Europa . Dette må vi sjå på som eit varsel om at vi må ta vare på vår eiga matjord som den viktigaste
ressursen vi har for å overleve dersom stengde grenser vert ein realitet. Vi fekk ein liten forsmak på det same farevarselet under
covid-19 pandemien.
I følgje den noverande kommuneplanen for Skaun er eit stort areal framifrå landbruksjord i Børsa lagt ut til bustadføremål. Dette
er lettdriven kornåker i dag. Slik eg har forstått det, skal «alt» areal i kommunen vurderast fritt når den nye kommuneplanen no
skal gåast i gjennom. Ut frå dei nasjonale målsettingane bør det då vere naturleg at desse samanhengande areala med kornland
vert tilbakeførde til LNFR i den nye planen.

Leirskredfare
Vi veit at Børsa har vore eit særs utsett område for kvikkleir og leirras .Mykje av dyrkamarka ligg under den marine grensa. Den
sikraste måten å unngå skred er å bruke leirjorda til å dyrke mat slik som det har vore gjort i uminnelege tider. Det må ei svært
omfattande og dyr kartlegging til for å kunne seie at eit så stort område som det som er planlagt utbygd i Børsa er garantert
rassikkert. Med ein aukande fare for meir og meir nedbør i framtida endrar vel også jordsmonn og grunnforholda seg og gjer at
data fort vert utdaterte.
Eg les at Gjerdrumutvalet vil at «sikker byggegrunn» skal inn i plandelen av byggeprosessen og ikkje berre overlatast til
byggesaksdelen. Kommuna får på den måten ansvaret på eit tidlegare og ryddigare stadium av prosessen og kan såleis stoppe
allereie i samfunnsdelen av planlegginga ei risikofylt utbygging på potensielt rasfarleg areal. Når då dette arealet i dag er utmerka
areal for produksjon av mat, burde det ikkje vere vanskeleg å velje.

Kulturlandskap

Dersom store areal sentralt i ei bygd vert omdanna frå ei fruktbar li til eit bustadområde med hus og bustadblokker tett i tett,
endrar inntrykket av og uttrykket til bygda seg dramatisk. Det er eit faktum at den jorda som først er lagt under betong og asfalt
sjeldan eller aldri let seg revitalisere til eit vakkert kulturlandskap.

Infrastruktur
Folketalet i Børsa er vel omlag 3000. Ei utbygging som den som var planlagt med KIF som grunnlag, var estimert til 1000 nye
bueiningar. Ei rask rekning seier at dersom det hadde vorte ein realitet, ville folketalet i bygda vorte dobla. Kort sagt: bygda er
ikkje rigga til den slags utbygging. Sjøl med dagens innbyggartal veit vel ingen korleis ein skal løyse dei trafikale problema i og
rundt Børsa sentrum på ein forsvarleg måte.



Alternative utbyggingsareal

Ser vi på areal som ikkje er utbygde i dag og som ikkje kjem i konflikt med jordvern,kulturlandskap og sannsynlegvis heller ikkje
er utsette for rasfare, er det store nok område mellom Eliløkken og Viggja på oppsida av vegen. Der er vakkert utsyn og kort veg
til bussen.

Konklusjon
Matjorda og dyrkamarka er ein livsviktig ressurs som vi alle har eit ansvar for å ta vare på. Det må kome klart fram i
samfunnsplanen.

Børsa, 04.10.2022

Tor Inge Tennfjord


