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Til 

Holmestrand kommune 

Postboks 312 

3081 Holmestrand 

 

        Stokke, 18.02.2011 

Høringsuttalelse - rullering av kommuneplan Holmestrand kommune 

 

Viser til rullering av kommuneplanen for Holmestrand kommune, med høringsfrist 

18.02.2011. 

 

Høringsuttalelse 

Jordvernforeningen i Vestfold er, på vegne av framtidige generasjoner og deres behov for 

nok mat, mot alle forslag som medfører nedbygging av matjord ved rullering av 

kommuneplan for Holmestrand kommune.  Vi vil spesielt trekke fram område B4 

Solbergjordet (63 daa dyrka mark) og N5 Bentsrud øst (42 daa dyrka mark) og N3 Guran-

Bekk (30 daa dyrkbar mark). 

 

Bakgrunn 

Jordvernforeningen i Vestfold har hensynet til jordvern som utgangspunkt for sin uttalelse til 

Holmestrand kommunes utkast til kommuneplan 2010-2022.  

 

Jordbruksarealer er en forutsetning for produksjon av mat, og Jordvernforeningen mener 

det skal særdeles tungtveiende grunner til for at dyrka mark skal omdisponeres til andre 

formål. Hensynet til jordvern er en samfunnssak som må ivaretas i minst like stor grad som 

andre viktige samfunnshensyn. Dette begrunnes med den befolknings- og 

matvaresituasjonen vi står foran og som FAO, FNs egen matvareorganisasjon, under streker i 

sin rapport ”Agriculture towards 2030/50”1 

 

Stortinget og regjeringen satte i 2006 som mål at nedbyggingen av matjord skulle halveres 

innen 2010. Det målet ble langt fra nådd. Dette ble påpekt av Riksrevisjonen sist høst. 

Deretter sendte miljøvernministeren og mat- og landbruksministeren brev (19.11.2010) til bl 

a alle kommuner. Der understreket de at kommunene har hovedansvaret for å ta vare på 

jordressursene ved sin forvaltning etter plan- og bygningsloven og jordloven.  

 

                                                           
1
 I Rapport ”Agriculture towards 2030/2050” er det beregninger som viser at man i 2050 må ha doblet 

matproduksjonen for å brødfø verdens befolkning. Skal vi klare det må alle ta vare på eksisterende matjord! 



 

 

Jordvernforeningen i Vestfold,  

Gjennestadtunet 85, 3160 Stokke   

I 2010 startet Vestfold fylkeskommune en viktig prosess som skal føre fram til en omforent 

Bærekraftig arealpolitikk Vestfold. Her er kommunene hovedaktører. Bærekraftig utvikling 

defineres som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge framtidige 

generasjoners muligheter for å tilfredsstille sine behov. Jordvern er å verne om mulighetene 

for matproduksjon i et langsiktig perspektiv. 

 

På denne bakgrunn har Jordvernforeningen i Vestfold vurdert kommuneplanens arealdel.  

 

For å sette matproduksjon på Solbergjordet og Bentsrud øst i perspektiv: 

Dyrka marka på Solbergjordet og Bentsrud øst er klassifisert som godt og svært godt egnet 
for kornproduksjon. Det betyr at man årlig på disse arealene sannsynligvis kan produsere 
rundt 50 000 kg mathvete, noe som er nok til å bake 85 000 brød!2 Har man virkelig råd til å 
”bygge ned” så mye mat i Holmestrand? 
 

Vi vil samtidig berømme kommunen for en omfattende og grundig konsekvensutredning. 

 

Vennlig hilsen 

Jordvernforeningen i Vestfold 

        

      

               

 

 

 

                                                           
2
 ! I brødproduksjon regner man med 500 gram hvetemel per brød. For å få den 

utmalingsgraden som kreves til brød, må man ha 580 gram råvare av korn. 


