
Spydeberg, 14.05.21 

 

 

Høringssvar til kommuneplan, tema høyhastighetstog 

 
Fellesutvalget for bondelaga i Indre Østfold kommune synes det er svært bekymringsverdig at 

kommunestyret ønsker å legge til rette for et, kanskje to, høyhastighetstog tvers gjennom 

kommunen uten et bedre faglig grunnlag.  

 

Utredelser og undersøkelser i denne saken er oss bekjent kun gjort av potensiell utbygger, hvilket 

ikke er en nøytral og faglig begrunnet utredelse. Kost og nytte må kunne sees i et større 

perspektiv enn hva utbygger har presentert. En sitter igjen med følelsen av at utredningene er 

gjort kun for å kunne realisere prosjektet fortest mulig, noe som er en svært dårlig bakgrunn for et 

så inngripende og ressurskrevende prosjekt.  

En slik infrastruktur må kunne sammenlignes med hva man kan gjøre av andre tiltak i samfunnet.  

 

I denne prosessen har det tidligere vært presentert andre trasevalg, som vil kunne spare både 

matjord og lokalbefolkning. Her er vi i bondelagene helt klare på at i trasevalget er vern av 

dyrket/dyrkbar jord og levekår for befolkningen noe som bør veie svært tungt på vektskålen.  

 

I «Spydebergguiden», utgitt mai 2021, kan vi lese om prosjektet. Det står at et slikt prosjekt ikke 

vil komme i konflikt med jordbruksareal, noe vi mener er helt galt. Betongpilarer med en slik 

tetthet vil gjøre svært mange av de estimerte 1000 dekar jord uegnet for matproduksjon.  

2,9% av Norges areal er matjord. Matjorda er vår viktigste ressurs, og de kommende 

generasjoners arvesølv. En slik utbygging, midt i området for landets beste jordbruksarealer, er 

ubegripelig lite bærekraftig.  

 

Vi ber kommunestyret forandre ordlyden, og kreve en svært mye bedre utredning, samt 

orientering om muligheter for andre traseer uten disse konfliktene. Kommunestyret kan ikke 

legge til rette for slike prosjekter uten mer kunnskap og grundigere undersøkelser av nøytrale 

parter.  

 

På vegne av bondelagene i Indre Østfold 

Kristin Thonerud, leder Spydeberg Bondelag 

 

  

 


