
Vedlegg til sak 6 – Årsmøte 2020 

 

  1 

 

Årsmelding for Jordvern Vestfold 2019 

Styret har bestått av: 

Leder:    Hans Huseby, Sandefjord  

Nestleder:  Arne Nøkland, Re  

Øvrige i styret:   Fredrik André Backe, Re 

   Per Nikolai Haukeland, Larvik    

   Vestfold Bygdeungdomslag v/ Magnus Rød 

Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær 

Varamedlemmer: Solveig Haugan Jonsen, Re (1.vara) og Trond Kristian Bettum, Stokke (2.vara) 

Årsmøtet med faginnslag i mars 

Årsmøtet ble avholdt 27.mars på Gjennestad vgs i Stokke, med eget 

faginnslag hvor vi spurte Bane NOR og berørte kommuner om de klarer å 

opprettholde potensialet for matproduksjon når InterCity skal mellom Stokke 

og Larvik.  

Vi delte også ut Årets jordvernpris 2019 til Bevar Grønne Færder for deres 

engasjement for jordvern rundt Borgheim.  

Dag N. Kristoffersen takket nei til gjenvalg og Hans Huseby ble valgt til ny 

leder. Under valget kom det fram at valgkomitéen manglet et forslag til 

styremedlem. Styret fikk fullmakt til å finne et nytt styremedlem, gjerne fra en 

organisasjon vi har samarbeid med. 

Styrets arbeidsplan:  

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. Dette året skal vi 
ha ekstra fokus på utbyggere og aktører innen eiendomsutvikling. 

✓ Følge opp revisjon av RPBA 
✓ Sette jordvern på dagsorden i forbindelse med lokal- og fylkestingsvalget 2019 
✓ 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. 
✓ Løpende oppdatering av hjemmesiden www.jordvern.no og Facebookside, samt lede arbeidet med å 

flytte hjemmesiden over på ny plattform i samarbeid med de andre regionale foreningene/alliansene.  
✓ Det vedtatte nasjonale jordvernmålet skal nås innen 2020. Vi skal bidra til å nå dette, samt skape 

forståelse for at målet må skjerpes inn ytterligere. 

http://www.jordvern.no/
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✓ Skape en positiv holdning til vern av matjord gjennom å rose og støtte lokale jordverninitiativ og dele 
ut Jordvernprisen til en aktør eller person som har bidratt til styrket jordvern. 
 

Årsmelding, Regnskap ble vedtatt slik de var forelagt årsmøtet. Årsmøtet justerte de budsjetterte 
inntektene fra støttespillere opp til kr 100.000,- og kostnadene for ny hjemmeside opp til kr 55.000,-.  

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det har vært arrangert 7 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt 

flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid. I løpet av høsten ble det 

klart at Vestfold Bygdeungdomslag v/ bygdepolitisk nestleder Magnus Rød takket ja til å steppe inn 

som styremedlem, jfr årsmøtets vedtak. Styret oppfordrer valgkomitéen til å rydde opp i dette slik at 

Magnus Rød kan steppe inn som personlig styremedlem for 1 år under årsmøtet 2020. 

Vi har også invitert tidligere ledere Rolf Berg, Vidar P. Andresen, Sigbjørn Fjærvoll og Dag N. 

Kristoffersen til å bistå og rådgi oss i enkeltsaker. 

Uttalelser og dialogmøter 

Vern av matjord er blitt et viktig kriterium i all arealplanlegging i Vestfold. Jordvern Vestfold har i 
2019 brukt mye ressurser på blant annet revisjon av Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk 
(RPBA) og prosessen med InterCity gjennom fylket.  

Vi uttalte oss til forslag til revidert RPBA i juni. Det har vært få kommuneplaner på høring. Vi har 
uttalt oss til kommuneplan for Sandefjord, til planprogram for kommuneplan i Færder og til 
kommunedelplaner for InterCity både i Sandefjord og Larvik.  I tillegg har vi uttalt oss til en del 
reguleringsplaner.  

Valg 2019 

I forkant av høstens valg fikk vi hjelp av Vestfold Fylkeskommune til å 

kartlegge boligreserven i alle Vestfoldkommuner og hva slags jordvernpolitikk 

de ulike partiene gikk til valg på lokalt. Det ble laget informasjonsbrosjyrer for 

hver enkelt kommune med oversikt over bolig- og næringsreserven og hva de 

enkelte partiene sa om jordvern i sine lokale partiprogram. Tror vi oppsøkte så 

godt som alle valgkamp-stander i fylkets byer og tettsteder minst en gang i 

løpet av valgkampen. 

Jordvern Norge 

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

jordvernforeningene og -alliansene. Hans Huseby har sittet i et arbeidsutvalg som jobber med 

stiftelse av Jordvern Norge. Amund Kind er sekretær for dette arbeidsutvalget. Det har resultert i et 

stiftelsesmøte den 7. februar 2020 med et interimstyre som skal jobbe videre med planene for 

Jordvern Norge.  

Informasjonsarbeid 

http://www.jordvern.no/3242.Hva-sier-partiene-om-jordvern-i-din-kommune.html
http://www.jordvern.no/3242.Hva-sier-partiene-om-jordvern-i-din-kommune.html
http://www.jordvern.no/3242.Hva-sier-partiene-om-jordvern-i-din-kommune.html
http://www.jordvern.no/3242.Hva-sier-partiene-om-jordvern-i-din-kommune.html
http://www.jordvern.no/3242.Hva-sier-partiene-om-jordvern-i-din-kommune.html
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Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside er flyttet over til ny plattform og 

modernisert for å kommunisere bedre med sosiale medier og på ulike skjermer. Amund Kind var 

prosjektleder for dette. Både nettside og Facebook-side forsøker vi å holde mest mulig oppdatert.  

Jordvernkonferanse 5.desember 

I forbindelse med planleggingen av høstens åpne møte oppdaget vi at 

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark planla en jordvernkonferanse med mye 

av de samme temaene og innlederne. Det endte et samarbeid. Vi stod som 

medarrangør på jordvernkonferansen 5.desember i Porsgrunn. De ble med 

som medarrangør på vårt møte som ble flyttet til 21. januar 2020.  Lokale 

politikere var målgruppa for begge arrangementene. Jordvernkonferansen i 

Porsgrunn var på dagtid og det var gledelig at over 100 deltok der. De fikk høre 

mange spennende innlegg med jordvernfokus i alt fra reiseliv, til FNs bærekraftmål og smart 

arealplanlegging som kan spare kommuneøkonomien.  

Vårt januarmøte ble en like stor suksess med ca 120 deltakere og stort engasjement – men det kommer 

vi tilbake til i neste årsmelding.  

Jordvern Telemark 

Det har vært dialog med Jordvern Telemark i både muntlig og skriftlig form om framtidig samarbeid. 

For Jordvernkonferansen i Porsgrunn var også Jordvern Telemark medarrangør.   

Andre allianser 

Vi har nå et styremedlem fra Vestfold Bygdeungdomslag og ellers gode samarbeidsforhold med 

Vestfold Bondelag, Naturvernforbundet, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkeskommunen. 

Vi har også pleiet kontakter med andre planleggere og utbyggere.   

Medlemmer  

Jordvern Vestfold hadde ved årsskiftet minst 2731 medlemmer. 242 har betalt medlemskontingenten 

eller er meldt inn så sent på året at de ikke har mottatt kontingentfaktura. 145 av disse er ordinære 

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

Ved utgangen av 2018 hadde vi 286 medlemmer, hvorav 257 hadde betalt kontingenten.  Altså en 

liten nedgang i både antall medlemmer og antallet som har betalt. 

Økonomi -Regnskap og økonomi er kommentert i egen årsmøtesak 

 
1 56 har betalt familie/husstandsmedlemskap. 22 av disse har ikke oppgitt navn på familie/husstandsmedlem. 
Disse telles som 2 medlemmer. 

http://www.jordvern.no/

