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Årsmelding for Jordvernforeningen i Vestfold 2010 

Styret har bestått av: 

Leder:    Rolf Berg, Horten 

Nestleder:   Heidi Engeset, Horten 

Styremedlemmer: Oddbjørn Rød, Stokke 

Anne Berit Finden, Holmestrand 

Trond Clausen, Sandefjord 

Varamedlemmer:  Bergljot Styrvold, Lardal ( 1. vara) 

Rakel Skjerve, Re (2. vara) 

 

I tillegg har Vestfold Bondelag v/ Amund Kind fungert som styrets sekretær og kasserer. 

Årsmøtet 

Årsmøtet i Jordvernforeningen ble holdt på Skjeestua i Stokke, 15. april. I forkant av 

årsmøtet ble det invitert til et åpent møte med tema ”Jordvern – nytter det å kjempe?”.  

Innledere var statssekretær i LMD, Ola T. Heggem,  ordfører i Sande, Karl Einar Haslestad, 

landbruksdirektør Olav Sandlund og sjefarkitekt/ fagansvarlig for kommunale planer i 

Vestfold Fylkeskommune, Torstein Kiil.   

Årsmøtet vedtok visse endringer i foreningens vedtekter knyttet til gjennomføringen av 

årsmøtet. Olav Nordheim hadde gitt beskjed om at han trakk seg før årsmøtet. Etter ”møte 

på gangen” ble det klart at Rolf Berg stilte til valg som ny leder. Han ble valgt. For øvrig ble 

Heidi Engeset valgt inn som ny nestleder i styret og Bergljot Styrvold som ny 1. vara. Resten 

tok gjenvalg. 

Det ble også vedtatt en arbeidsplan for styret i jordvernforeningen som inneholdt følgende; 

å holde et åpent møte, sørge for å havne på høringslistene til alle kommuner og delta i 

høringsprosessen til kommunens arealplaner, verve flere medlemmer, svare på og følge opp 

henvendelser angående jordvern, regelmessig oppdatere vår hjemmeside www.jordvern.no, 

videreformidle jordvernfaglig kunnskap gjennom avisinnlegg og foredrag, lage en liten flyer 

for nye medlemmer/ verving og jobbe tett opp mot Vestfold Fylkeskommune og arbeidet 

med regional plan for Bærekraftig utvikling i Vestfold (RPBA). 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter i løpet av 2010. På styremøte i mai var Torstein Kiil fra Vestfold 

Fylkeskommune invitert til å orientere om den pågående prosessen med regional plan for 

bærekraftig utvikling i Vestfold (RPBA). Styremøtet i august var lagt til rådhuset på Revetal, 

http://www.jordvern.no/
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hvor ordfører Thorvald Hillestad orienterte om utviklingen av Revetal i et 

jordvernperspektiv. Øvrige møter er holdt på Grønt Fagsenter. 

 

Uttalelser og søknader 

Av uttalelser som er sendt nevnes høring på  

 Vernehjemmel for dyrka jord i Jordloven 

 Oppstart av reguleringsplanarbeid, Kolstadjordet i Hof 

 Planprogram for Bærekraftig arealpolitikk Vestfold (RPBA) 

 Retningslinjer for planlegging og erverv av sideterreng. 

Henvendelse til Nøtterøy kommune v/ ordfører Jonstang i forbindelse med at planene for 

Borgheim Vest ble lansert i media. 

 

Det er sendt en henvendelse til alle fylkets kommuner for å komme på høringslista i 

arealsaker som omhandler omdisponering av dyrka mark. 

 

Regional plan for Bærekraftig Arealpolitikk Vestfold (RPBA) 

Jordvernforeningen ser det som en veldig viktig oppgave å engasjere seg i RPBA, da dette vil 

gi føringer for langsiktige grenser og bruk av matjorda i fylket. Både leder og sekretær har 

vært invitert og deltatt på informasjonsmøter i regi av Vestfold Fylkeskommune og på 

dialogmøte mellom fylkeskommunen og landbruket. RPBA har dessuten vært tema på alle 

styremøter og på de 2 åpne møtene som har vært arrangert. 

Informasjonsarbeid 

Pressemeldinger, mediakontakt og debattinnlegg 

Tidligere leder Olav Nordheim gjorde i mai et forsøk på å få Jordvernforeningen registrert på 

Wikipedia. Dessverre ble det ikke godkjent da vi ikke var ”nasjonale” nok. 

Jordvernforeningen sendte ut en pressemelding ifm med offentliggjøring av Kostratall for 

nedbygging av matjord. Det resulterte i at sekretær ble intervjuet på morgensendinga til NRK 

Østafjells. 

Leder har senere vært intervjuet av NRK ifm Borgheimsaken på Nøtterøy. 

Kommentar fra Nordheim ble også trykket i Østlandsposten.  

I tillegg er det lagt ut omtale på egen hjemmeside, samt nettsidene til bondelaget.no og 

grontfagsenter.no. 

 

jordvern.no 

Det er et stort potensiale i å gjøre denne siden til en landsdekkende informasjonsside om 

jordvern. Med dagens tilgang på ressurser er det ikke mulig for Jordvernforeningen i Vestfold 

å oppdatere siden med nyheter og informasjon så ofte som det er ønskelig.  Det er lagt ut 

jevnlig informasjon fra møter, uttalelser og høringer, men for nyhetssaker er det et betydelig 

forbedringspotensiale.  
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Orientering om jordvern og profilering av Jordvernforeningen 

Jordvernforeningen v/ leder markerte seg skikkelig på samrådsmøte om ny 

landbruksmelding  med Landbruks- og matminister Brekk i mars. 

Leder ble invitert ned til Kristiansand av Bondelaget i Agder hvor det ble forsøkt holdt et 

oppstartmøte for en Jordvernforening i november.  Vi er også blitt kontaktet av en lokal 

jordvernforening i Trøndelag og gitt de litt starthjelp. 

Vi har hjulpet de lokale bondelagene i Re med å utforme et jordvernbrev for sin kommune. 

 

Jordvernforeningen i Vestfold deltok på stand under Gartnerdagene 2010 på Gjennestad. 

 

Det er solgt noen t-skjorter, men det er fortsatt flere igjen. 

 

Åpne møter 

Det ble arrangert 2 åpne møter i 2010. Ett i forbindelse med årsmøtet (omtalt over) og ett i 

november. På novembermøtet var temaet RPBA og hvor høyt jordvernet prioriteres i den 

planen. Vår nye fylkesmann Erling Lae innledet om jordvern som premiss i bærekraftig 

arealplanlegging. Linda Lomeland, rådgiver i Vestfold fylkeskommune, orienterte om RPBA 

og det å planlegge for 30 år. Organisasjonssjef i fra Rogaland Bondelag, Svein Helge Harbo, 

var invitert til å si noe om erfaringer fra tilsvarende plan på Nord Jæren, en plan det stadig 

refereres til i RPBA. I tillegg ble det diskutert og løftet fram eksempler på arealplanlegging og 

jordvern i Vestfold, hvor blant annet ordfører i Stokke orienterte om Borgeskogen. En viktig 

erfaring er utfordringene i skjæringen jordvern  -  klimahensyn  -  bokvalitet. Den debatten 

må jordvernforeningen delta aktivt i videre.  

Medlemmer  

Jordvernforeningen har ved årsskiftet 190 medlemmer, men vi mangler innbetalt kontingent 

fra 20 av disse. Dette er en netto økning på 12 medlemmer fra i fjor.   


