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Årsmelding for Jordvernforeningen i Vestfold 2011 

Styret har bestått av: 

Leder:    Rolf Berg, Horten 

Nestleder:   Heidi Engeset, Horten 

Styremedlemmer: Kristen Skoli, Sandefjord 

Øyvin Solheim, Sem 

Leiv Thore Haugen, Våle 

Varamedlemmer:  Rakel Skjerve, Re (1. vara) 

Bergljot Styrvold, Lardal (2. vara) 

 

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

Årsmøtet 

Årsmøtet i Jordvernforeningen ble holdt på Borgheim ungdomsskole, Nøtterøy 14. april. I 

forkant av årsmøtet ble det invitert til et åpent møte hvor vi hadde besøk av landskapsarkitekt 

Rainer Stange, som har erfaring med utvikling av både Slottsfjellet i Tønsberg og Ground Zero i New 

York! Han fokuserte på at god byplanlegging er godt jordvern, og mente at en utvikling av Tønsberg 

by som ”hovedstad” i Vestfold er veien å gå. Vi fikk også status i RPBA-prosessen v/ Rakel Skjerve og 

vi fikk høre Åsmund Bjertnæs, en av initiativtakerne og pådriverne i Bevar Grønne Nøtterøy, fortelle 

om deres arbeid, status og veien videre med utviklingen rundt Borgheim. 

Årsmøtet vedtok å endre vedtektene slik at vi heretter velger 1 revisor, mot tidligere 2. Det 

ble også vedtatt å lage en egen kontingent for familie-/husstandsmedlemskap. Rolf Berg ble 

gjenvalgt som leder og Heidi Engeset som nestleder. For øvrig ble Kristen Skoli, Øyvin 

Solheim og Leiv Thore Haugen valgt inn i styret etter at Anne Berit Finden, Trond Clausen og 

Oddbjørn Rød ikke ønsket gjenvalg. Varamedlemmene tok gjenvalg. 

 

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

å holde to åpne temamøter, delta i høringsprosessen til kommunens arealplaner og regional 

plan for bærekraftig arealpolitikk i Vestfold (RPBA), verve flere medlemmer, svare på og 

følge opp henvendelser angående jordvern, regelmessig oppdatere vår hjemmeside 

www.jordvern.no, samt videreformidle jordvernfaglig kunnskap gjennom avisinnlegg og 

foredrag. 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det er avholdt 3 styremøter i løpet av 2011. På det ene møtet hadde vi besøk av representanter 

fra Jordvernforeningen i Telemark. Styret var også samlet på Holt Gård i januar, sammen med styret i 

http://www.jordvern.no/
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Vestfold Bondelag, til et miniseminar med NRK profil Kim Holtan. Temaet var kommunikasjon 

rundt temaet jordvern.  

Uttalelser 

Jordvernforeningen har i løpet av året sendt inn høringsuttalelser  

 til rullering av kommuneplanene på Nøtterøy, i Holmestrand og i Horten,  

 til kommunedelplan for Store Bergan i Sandefjord og  

 til områdeplan for Revetal Syd i Re.  

 

Vi har avgitt uttalelse til planprogram for delplan 4 og 5 og til regional plan for styrket 

kollektivtransport, samt til underveisdokumenter i prosessen med Regional Plan for Bærekraftig 

Arealpolitikk i Vestfold (RPBA).  

 

Vi bidro også med en uttalelse under Bondelagets Budstikkestafett i april.  

 

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 møter i regi av Vestfold Fylkeskommune. RPBA har dessuten vært 

tema på alle styremøter og på det åpne møtet som har vært arrangert. Vi har som nevnt 

over avgitt uttalelser i de sakene som har vært på høring. 

Informasjonsarbeid 

I sommer ble Jordvernforeningen i Vestfold utfordret til å skrive en jordvernartikkel i tidsskriftet 

Sosialistisk Fremtid. Det gjorde vi og det resulterte i en tosiders artikkel. 

 

Jordvernengasjementet på Nøtterøy og rundt Borgheim har vært gledelig. Jordvernforeningen i 

Vestfold har bistått i møter og gitt råd og støtte underveis til den lokale aksjonsgruppa Bevar Grønne 

Nøtterøy. 

 

Jordvernforeningen har bistått jordvernentusiaster i Grenlandsområdet i arbeidet med å 

organisere jordvernarbeidet i Telemark. Leder deltok i oppstartsmøte for 

Jordvernforeningen i Telemark.  

Jordvernforeningen har deltatt i møte med Vestfold Bondelag og representant for Norges 

Bondelag i forbindelse med Norges Bondelags arbeid for egen jordvernstrategi. 

 

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

betydelig forbedringspotensiale.  

 

Vi har hjulpet de lokale bondelagene i Re med å utforme et brev til utvidelsen av 

sentrumsplan for Revetal Syd. 

 

Jordvernforeningen i Vestfold deltok på stand under Gartnerdagene 2011 på Gjennestad. 

 

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

 

Åpne møter 

Det ble arrangert 1 åpent møte i 2011, i forbindelse med årsmøtet (les under egen sak om 

årsmøtet). Tanken var å arrangere jordvernkonferanse høsten 2011, men av ulike grunner 

ble disse planene lagt på is.  

Medlemmer  

Jordvernforeningen har ved årsskiftet 202 medlemmer. 34 av disse er familie-

/husstandsmedlemmer, fordelt på 17 kontingenter.  

Vi mangler innbetalt kontingent fra 27 av våre medlemmer.  

 

Ved utgangen av fjoråret hadde vi 190 medlemmer. Vi har dermed hatt en netto økning på 

12 medlemmer i 2011, hovedsakelig på grunn av omlegging til familie-

/husstandsmedlemskap. 


