
Jordvernforeningen i Vestfold er en tverrpolitisk og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon. 

Foreningen vil gjennom handling og målretta informasjonsarbeid mot media, politikere og opinionen 

søke å samle bred forståelse og støtte for nødvendigheten av et sterkt jordvern i Vestfold. I dette 

arbeidet er det viktig å understreke jordvernets betydning som en bred samfunnssak. 

Foreningen krever at utbygging skal skje på andre arealer enn dyrka mark. 

(Jordvernforeningens formålsparagraf) 

Jordvernforeningen i Vestfold  www.jordvern.no 33 36 32 00 

 
Hva jobber vi med nå? 

 At jordvern blir et overordnet kriterium i Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA) 
og all arealplanlegging i Vestfold 

 Bevisstgjøre Jernbaneverket på verdien av matjorda i Vestfold. De legger planer for både 
høyhastighetsbaner, InterCity og godsterminaler i Vestfold om dagen.  

 Innspill i andre høringsprosesser i kommunene og regionalt planarbeid. 

 Jordvernkonferanse 23. oktober. Stortingsrepresentant Dagfinn Høybråten (KrF) og leder i 
LU/forfatter Christian Anton Smedshaug kommer. 

 Vi har akkurat søkt økonomisk støtte hos Landbruks- og matdepartementet til et prosjekt for 
økt samarbeid mellom de regionale jordvernforeningene. Vi ønsker å utrede behovet og 
mulighetene for en nasjonal overbygning for jordvernarbeidet. Norsk matjordallianse? 

 Løpende arbeid 
o Videreformidle jordvernfaglig kunnskap gjennom avisinnlegg og foredrag. 
o Verve flere medlemmer. 
o Svare på og følge opp henvendelser ang jordvern. 
o Regelmessig oppdatering av www.jordvern.no 

 
 

Hvorfor jobbe for å ta vare på matjorda? 

 Etisk. Globalt og nasjonalt kommer det jevnlig beregninger som viser 

at stor befolkningsvekst medfører behov for mer mat. I følge FAO 

lever allerede 1 milliard mennesker under sultgrensen. God 

arealforvaltning med godt forankret jordvern og behov for mer 

dyrkingsareal er derfor viktigere enn noen gang.  Begrepet ”Tenke 

globalt og handle lokalt” må gjelde særlig på dette området.  

 Matvaresikkerhet. I den ny landbruks- og matmeldinga som Stortinget 

vedtok i vår slås det fast at matproduksjonen skal øke i takt med 

befolkningsveksten, dvs. om lag 1 % årlig. Da trenger vi all dagens 

matjord og mer nydyrking! 

 Vestfold har et særlig ansvar. Vi har landets beste matjord og 

forutsetning for matproduksjon. 

 

Vi trenger flere matjord-venner! Verv et medlem så 

skaffer du en viktig alliansepartner  

http://www.jordvern.no/

