Re kommune v/ ordfører

Stokke, 22.08.2011

HØRINGSUTTALELSE – OMRÅDEPLAN, REVETAL SENTRUM SYD
Jordvernforeningen i Vestfold viser til varslet oppstart av områdeplan, Revetal sentrum syd.
I Vestfold må potensialet for matproduksjon ivaretas og kunne utnyttes i et langsiktig perspektiv. På
grunn av fylkets komparative fordeler for slik produksjon er dette viktig både for Vestfold og for
Norge. At landets beste matjord finnes i og rundt byene og tettstedene i Vestfold, gjør at dere som
skal vedta arealplaner har et stort forvalteransvar.
Området sør for Revetal sentrum er matjord. Noe ligger allerede inne som byggeområder i gjeldende
kommuneplan, nye arealer ligger innenfor det som nå forslås som yttergrense for områdeplan
Revetal sentrum syd.
Vestfolds, Norges og verdens befolkning øker. FNs egen matvareorganisasjon, FAO, mener verdens
matvareproduksjon må dobles1 innen 2050 for å brødfø verdens befolkning. Det betyr at vi i
framtiden vil trenge mer areal for å produsere nok mat til alle. Når FN går ut med såpass dramatiske
meldinger om verdens matvaresituasjon, bør jordvern være et overordnet kriterium i all framtidig
arealforvaltning, også for områdeplanen sør for Revetal. Å bygge ned mer av matjorda sør for Revetal
blir i en slik sammenheng helt feil, både etisk og av hensyn til egen matvaresikkerhet.
I stedet for å utvide byggeområdene sør for Revetal, bør Re kommune gå kritisk i gjennom de
byggeområdene som allerede ligger inne i gjeldende kommuneplan og ”regulere tilbake” til LNF.
Jordvernforeningen i Vestfold er positive til en fortetting med bokvalitet. Vi tror dette er mulig også i
Revetal sentrum. Det er viktig med klare føringer og bestemmelser for hvordan man kan benytte
disse arealene best. Fortsett å bygge i høyden og sett krav om at parkeringsplassene skal over eller
under bakken.
Jordvernforeningen i Vestfold er engasjert i arbeidet med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i
Vestfold (RPBA). Denne utarbeides i et 30 årsperspektiv. 30 år er svært kort tid i et bærekraftig
perspektiv. I Norge har vi brukt tida etter siste istid på å bygge opp den matjorda vi har i dag. De
marine avsetninger som gir ekstra god matjord mange steder i Vestfold, er fra prosesser som er enda
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FAO, FNs egen matvareorganisasjon, sier i sin Rapport ”Agriculture towards 2030/2050” at man i 2050 må ha
doblet matproduksjonen for å brødfø verdens befolkning.
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mange ganger eldre. Det er derfor viktig for Jordvernforeningen i Vestfold å understreke at all
matjord vi tillater å bygge ned er av stor verdi og ikke kan erstattes.
I arbeidet med RPBA er det utarbeidet et jordklassifiseringskart. Alt jordbruksareal sør for Revetal er
klassifisert som A- høyproduktiv jordbruksareal, dvs at arealet er ”svært godt eller godt egnet til
minst en av produksjonene nedbørsbasert korn eller potet.” Vi ber Re kommune ha dette i bakhodet
når man skal utvikle Revetal sentrum videre. Slik jord kan vi ikke bygge ned, med mindre det er helt
nødvendig!
"The nation that destroys its soil destroys itself" (Roosevelt 1937)
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