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Årsmelding for Jordvern Vestfold 2017 

Styret har bestått av: 

Leder:    Sigbjørn Fjærvoll, Stokke  

Nestleder:  Arne Nøkland, Re  

Øvrige i styret:   Kristen Skoli, Sandefjord    

   Fredrik André Backe, Re 

   Per Nikolai Haukeland, Larvik    

   Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær 

Varamedlemmer: Aage Irgens Høeg, Larvik (1.vara) og Solveig Haugan Jonsen, Re (2.vara)  

Årsmøtet og åpent møte i april 

Årsmøtet ble avholdt 6. april på Gjennestad vgs i Stokke.  

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent møte ” Smart 

sentrumsutvikling – redder matjord og kommuneøkonomien”. Hovedinnleder var 

sjefsarkitekt Michael Fuller-Gee, Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalg for 

samferdsel og areal i VFK og Geir Viksand, rådmann i Tønsberg kommune. Rundt 

70 personer møtte opp.  

Alle faste styremedlemmer ble gjenvalgt, Sigbjørn Fjærvoll som leder og Arne Nøkland som 

nestleder. Aage Irgens Høeg ble gjenvalgt som 1.vara, Solveig Haugan Jonsen ble valgt som ny 2.vara. 

Det ble også vedtatt en arbeidsplan for styret i Jordvern Vestfold som inneholdt følgende;  
✓ Følge med og delta i kommunale og regionale arealplanprosesser og i den generelle jordverndebatten, 

herunder valg av ny trase for Vestfoldbanen og kommunenes oppfølging av jordvernbestemmelsene i 
RPBA 

✓ Utarbeide egnede informasjonsopplegg for å styrke kunnskaper om og holdninger til jordvern 
gjennom media, på egen hjemmeside og overfor viktige  
samfunnsaktører/ – grupper 

✓ Følge opp ny nasjonal jordvernstrategi. 
✓ Følge opp revisjon av RPBA 
✓ Gjennomføre møter med arealplanenheten i alle kommunene i Vestfold 
✓ Åpent temamøte/seminar om høsten  
✓ Faglig innslag på årsmøtet for å rekruttere nye medlemmer, for å motivere og utvikle eksisterende 

medlemmer 
✓ Medlemsutvikling, alliansebygging og videreutvikling av kontakten med de andre jordvernforeningene. 
✓ Vedlikeholde og videreutvikle hjemmesiden, Facebooksida profilering i samarbeid med de andre 

regionale foreningene på www.jordvern.no 
 

Årsmelding, Regnskap og Budsjett ble vedtatt slik de var forelagt årsmøtet. 
Vi delte også ut Årets Jordvernpris 2017. Prisen ble i år delt mellom Knutepunkt 

Horten Vest og Horten kommune for deres innsats til beste for matjorda ved valg 

av ny jernbanetrasé mellom Nykirke og Barkåker.  

http://www.jordvern.no/
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Åpent møte i november 

Jordvern Vestfold har jobbet med å bevisstgjøre Bane NOR på verdien av matjorda i Vestfold. 

Nestleder har i 2017 deltatt i en nydyrkingsgruppe som har sett på hvordan potensialet for 

matproduksjon kan opprettholdes når ny InterCity skal legges mellom Nykirke og Barkåker.  

Vi har også fulgt opp prosessen med InterCity mellom Tønsberg og 

Larvik. Det måtte gledelig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til 

alle på det åpne høstmøtet 1. november. «Jakten på den gode 

løsningen! – ny InterCity og hensynet til matjorda» ble direkteoverført i 

Tønsbergs Blad og både Bane NOR og alle berørte ordførere deltok. Det 

ble også god diskusjon rundt kompenserende tiltak.  

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det har vært arrangert 6 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt 

flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid. 

Uttalelser og dialogmøter 

Vern av Vestfolds verdifulle matjord er blitt et viktig kriterium i Regional Plan for Bærekraftig 

Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Planen er nå under revisjon og må forbedres på flere punkter, selv om 

VFK fikk nasjonal jordvernpris for RPBA i 2017. Vi har hatt eget dialogmøte med planavdelingen i VFK 

og deltatt på flere møter angående revisjonen. Vi har også uttalt oss til planprogram for revisjonen. 

Flere kommuner har nå startet med sin kommuneplanrullering. Vi har uttalt oss til planprogram for 

Sandefjord og Tønsberg. Dessuten ser vi at kommunene stadig forsøker å jobbe inn matjordarealer 

utenom kommuneplaner og RPBA. Vi har derfor måttet følge opp med innspill til flere detaljplaner. 

Nevnes kan nytt sykehjem på Haukerød i Sandefjord og nytt datasenter i både Stokke og Barkåker. 

Jordvern Vestfold har også i år invitert seg til og gjennomført dialogmøter med planutvalg og -

administrasjon i et par kommuner; Horten og Tønsberg. Vi håper dette kan øke forståelse for og 

fokus på jordvern. 

Jordvern Vestfold har dessuten uttalt seg til Statens Vegvesen sin nye håndbok N100, planprogram 

for InterCity Tønsberg-Larvik, kommunedelplan for klima og energi i Sandefjord, samt tatt opp 

utbygging på dyrkbar myr på Kopstad Syd med Sivilombudsmannen.  

Presentasjons- og informasjonsarbeid 

Stortinget vedtok ny jordvernstrategi med innskjerpet jordvernmål i desember 2015. Jordvern 

Vestfold har både gjennom egne åpne møter, dialogmøter, høringsuttalelser, aviskronikker og i 

forbindelse med revidering av RPBA satt fokus på hvordan dette må få følger for arealpolitikken i 

Vestfold. 
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Jordvern Vestfold og Naturvernforbundet i Vestfold spurte i fjor høst Civitas, som er 

et velrennomert konsulentfirma innen byutvikling, miljø og samfunnsplanlegging;  

Finnes det løsninger for Bypakke Tønsberg som styrker sentrumshandelen, skaper 

en trygg fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg, gir en god 

trafikkavvikling, hvor videre vekstmuligheter sikres ved satsing på gang, sykkel og 

kollektiv transport og som også er bra for klima, naturmangfoldet og matjorda rundt Tønsberg?  26. 

januar lanserte CIVITAS sin vurdering. De anbefalte alternativet med parallell kanalbru og at dette tas 

inn igjen i videre prosess. Lanseringen ble fulgt opp med møter med politiske partier. 

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre 

regionale jordvernforeningene. Leder Sigbjørn Fjærvoll deltok på stiftelsesmøte i 

Nordland i juni. Ikke minst har vi utviklet ny felles hjemmeside i tillegg til at vi har 

etablert nye regionale undersider. Vi har ordnet felles epost-løsning og utviklet ny 

felles logo.  Vi var medarrangør og Fjærvoll overleverte opprop på vegne av både 

jordvernforeninger, Norges Bondelag og flere da vi markerte 2 årsdagen for ny jordvernstrategi foran 

Stortinget i november.  

I etterkant av 2 årsmarkeringen fikk Sigbjørn Fjærvoll et møte med Geir Pollestad, 

leder i næringskomitéen på Stortinget. 

På det åpne møtet i november, samt gjennom helsides annonse i flere Vestfoldaviser 

markerte vi at det var 20 år siden Jordvern Vestfold ble etablert i 1997. 

Jordvern Vestfold har deltatt på diverse møter og arrangement; høringskonferanse om planprogram 
for revisjon av RPBA, særmøte m Bane NOR om InterCity Tønsberg – Larvik, møte med Jarlsberg 
Hovedgård, Nasjonal Jordvernkonferanse i Oslo i juni, valgkamparrangement i Tønsberg, 
nettverksmøte med Norges Bondelag og de andre regionale foreningene i november. 
Jordvern Vestfold har forsøkt seg på noe nytt i 2016. Vi har invitert oss til og gjennomført 

dialogmøter med planutvalg og administrasjon i Sandefjord kommune og administrasjon i 

Holmestrand kommune i høst. 

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside forsøker vi å holde mest mulig oppdatert 

og vi har opprettet egen Facebook-side.  

Medlemmer  

Jordvern Vestfold har ved årsskiftet minst 2831 medlemmer. 257 har betalt medlemskontingenten 

eller er meldt inn så sent på året at de ikke har mottatt kontingentfaktura. 152 av disse er ordinære 

enkeltmedlemmer eller ungdomsmedlemmer, resten har betalt familie-/husstandsmedlemsskap.   

Ved utgangen av fjoråret hadde vi 266 medlemmer, hvorav 245 hadde betalt kontingenten.   

Økonomi -Regnskap og økonomi er kommentert i egen årsmøtesak 

                                                           
1 59 har betalt familie/husstandsmedlemskap. 24 av disse har ikke oppgitt navn på familie/husstandsmedlem. 
Disse telles som 2 medlemmer. 

http://www.civitas.no/index.html
http://www.jordvern.no/

