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Tema for møte: Buffersone mellom landbruk og 
boligbebyggelse  

1. Presentasjon av møtedeltakere og møtets agenda 

Kort presentasjon av møtedeltakere og deres rolle. 

 

2. Presentasjon av Hovholt gård 

Sweco presenterer bakgrunnen for møtet. Gjennomgang av Hovholt gård og 

dens planprosess. Agenda er å ha dialog om utforming og størrelse på 

buffersone mellom boligområdene og parsellhagene. 

Landbrukskontoret stiller relevante spørsmål om forslagstillers tanker om urbant 

landbruk. Spørsmål knyttet til hvem som skal ha tilgang til parsellhager, samt 

drift av parsellhager. 

Landbrukskontoret viser kart og refererer til Nibio Kilden. Deler av planområdet 

befinner seg i området der Nibio har kategorisert jordkvaliteten som «Svært god 

jordkvalitet». 

 

3. Dialog og innspill 

Buffersone er viktig tematikk for Landbrukskontoret. De forholder seg til 

landbruksplanen og dens retningslinjer. Det er hensiktsmessig å ha en 

buffersone på 25-30 meter for å redusere og forebygge konflikt mellom landbruk 

og boligbebyggelse.  

Felles forståelse for at det står i kommuneplanens arealdel at ved 

reguleringsplanlegging eller ved oppføring av ny bruksenhet i eller nær dyrka 

mark, skal settes av en buffersone på minimum 15 meter mellom bygning og 

dyrka mark. 

Landbrukskontoret erfarer at minimumsgrensen skaper mulige konflikter. Det 

skapes utfordringer mellom bønder og beboere hvis ikke avstanden er 

tilstrekkelig stor. Utfordring er knyttet til blant annet støv og lukt. Det 

eksemplifiseres med møkkspredning.  
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Sweco vektlegger at en buffersone på 25-30 meter ikke vil redusere/fjerne lukt. 

Lukt er overskridende for store områder enn anbefalt buffersone. En 

vegetasjonsskjerm kan være hensiktsmessig i forhold til å forhindre eller 

redusere støv og sprøytetåke. 

Det vektlegges videre at nær landbruksområdet finnes det både skoleveg og 

flere turstier, noe som ikke har skapt konflikt. Det er altså lange tradisjoner for å 

bo tett ved landbruk i denne delen av Porsgrunn, og ansees derfor som en 

kvalitet enn en utfordring.  

Landbrukskontoret mener at det er viktig å vurdere hvilken type vegetasjon som 

skal tas i bruk i en vegetasjonsskjerm. Grassone vil være lettere å forvalte. 

Eksempelet med gran og furu kan skape utfordringer for landbruksnæringen. 

Blant annet høyde og røtter. Istedenfor gran og furu bør det isteden tas i bruk 

en løvtrær og naturlig vegetasjon.  

 

4. Oppsummering med møtedeltakernes tanker om videre prosess 

Landbrukskontoret forholder seg faglig til landbruksplanen som er utarbeidet for 

Porsgrunn og Skien. De stiller seg bak landbruksplanen anbefaling om en 

buffersone på 25-50 meter.  

Sweco vil ta med Landbrukskontorets vurderinger og innspill videre i 

planprosessen. 

Felles forståelse for møtedeltakerne at det er viktig med dialog tidlig i 

planprosessen. Åpenhet for videre dialog og eventuelt avtale et nytt møte. 

 


