
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stokke, 24.11.2014 

 
Innspill til partiprogrammene 
 

Én kvadratmeter av Vestfolds gode matjord gir nok korn til å produsere 1 brød!  

Hvis man bygger ned 1 daa matjord fører det til 1000 færre brød på bordet… hvert år i all framtid! 

 

Det er logikk, etikk og beredskapshensyn som ligger bak de politiske målene om og å øke 

matjordarealet i Vestfold og å øke norsk matproduksjon i takt med befolkningsveksten.  

 

Jordlovens §9 slår fast at dyrka og dyrkbar mark kun skal brukes til formål som tar sikte på 

matproduksjon. Det er kommunen som er jordlov- og arealplanmyndighet og som skal følge opp dette.  

I særlige tilfeller, hvor andre viktige samfunnsinteresser tilsier det, kan dere lokalpolitikere gi 

dispensasjon for å omdisponere matjord. 

 

Så godt som alle byer og tettsteder i Vestfold ligger omkranset av god matjord. Derfor vil alle 

lokalpolitikere før eller siden komme bort i en arealplansak som berører matjord og måtte ta stilling til 

om ”andre samfunnsinteresser” er viktigere enn å sikre vår egen og framtidige generasjoner nok mat.  

 

Dere jobber nå med lokale partiprogram foran neste års kommune- og fylkestingsvalg. 

Jordvern Vestfold håper deres parti vil svare på tre spørsmål som gir dere muligheten til å fortelle oss 

velgere klart og tydelig hvor viktig vern av matjorda er for dere: 

1. Hvordan vil deres parti sørge for at din kommune bidrar til å øke matjordarealet i Vestfold? 

2. Er det områder i din kommune som ikke berører matjord og som deres parti ønsker å fronte 

som et utviklingsområde? 

3. Hvor mener dere det er best utviklingsmuligheter rundt en framtidig jernbanestasjon i Horten? 

 

Vi håper svarene blir å finne i deres partiprogram. På neste side har vi forsøkt å peke på hvorfor vern 

av matjorda er viktig, særlig i Vestfold. Vi har også pekt på noen mulige formuleringer som kan være 

aktuelle for dere å ta med inn i deres lokale partiprogram. Lykke til med valgkampen! 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Til 

lokalpartiene i Horten, Re og Tønsberg 



 

Hvorfor ta vare på matjorda og øke matproduksjonen? 

 Vi lever i en verden hvor om lag 1 milliard mennesker sulter (kilde FNs matvareorganisasjon 

FAO).  

 Befolkningen er sterkt voksende.  

 Klimaendringene skaper usikre rammer for matproduksjon både i Norge og globalt.  

 Vi produserer allerede mindre enn halvparten av den maten vi spiser i Norge. 

 

I denne settingen blir vern av matjorda, som er selve grunnlaget for matproduksjon, både et etisk 

spørsmål og et spørsmål om beredskap og egen matsikkerhet. Svaret blir uansett at vi må ta vare på 

vår eksisterende matjord og øke det matproduserende arealet gjennom oppdyrking av dyrkbare arealer. 

For å kunne øke matproduksjonen! 

 

…i Vestfold? 

Stortinget vedtok en landbruks- og matmelding i 2012 som sier at norsk matproduksjon skal økes i 

tråd med befolkningsveksten. De har også i vår bedt regjeringen utarbeide en egen jordvernstrategi.  

 

Vestfold har landets beste matjord og forutsetninger for matproduksjon. Dermed også et nasjonalt 

ansvar for å klare å øke matproduksjonen. Dette har heldigvis mange vestfoldpolitikere fanget opp : 

 Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015, vedtatt i Fylkestinget 21. 

juni 2012, har som mål at matproduksjonen i Vestfold skal økes.  

 I Vestfold ble det i 2013 vedtatt en Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). Her 

er det nedfelt mål og retningslinjer for å øke matjordarealet i Vestfold og det er definert noen 

langsiktige grenser mellom byutvikling og viktige matproduksjonsområder.  

 

Vestfoldsamfunnet må sørge for at disse planene og prinsippene følges opp!   

 

…spesielt for dere i Horten, Tønsberg og Re – knutepunktutvikling ifm ny InterCity 

Valg av jernbanetrasé og stasjonsplassering mellom Nykirke og Barkåker er spennende og bør omtales 

i deres partiprogram. Det kan gå over 100 år mellom hver gang man har mulighet til å velge plassering 

av jernbanestasjoner!   

For oss er det viktig å få fram at det er langt større utviklingsmuligheter 

rundt Skoppum Vest enn Bakkenteigen. Og at Skoppum Vest er et 

matjordvennlig alternativ som både er raskest og billigst!  

En ting er selve stasjonen og traséen. På den grove skissen til venstre ser 

man hvordan de tre alternativene berører matjord; dyrka mark (rødt og 

oransj) og dyrkbar mark (skravert grønt).  
 

Vel så viktig er utviklingsmulighetene rundt en framtidig stasjon. 

Arkitektkontoret Snøhetta utarbeidet våren 2013 et mulighetsstudie som så 

på tilgjengelige arealer rundt stasjonsalternativene og konkluderte med:  

I Horten Vest foreslår vi at det bygges en miljøbydel fra grunnen 
i områdene i og rundt Skoppum. Her er det disponible arealer 
med minimale konflikter når det gjelder hensynet til 
kulturminner og matjord. Arealene her er 5-6 ganger så store 
som ved alternativ Bakkenteigen. Her kan man tenke langsiktig 
og stort når det gjelder bosteder og arbeidsplasser tett på et 
togstopp. 
                  (Snøhetta, mulighetsstudiet Drømmebyen Horten) 

http://storage.cloversites.com/knutepunkthortenvest/documents/A3-folder-Drmmebyen%20Horten-oppsummering%20p%20nett.pdf


 

 

Jordvern Vestfold mener følgende formuleringer bør være aktuelt å vurdere for partiet: 
 

Vi vil 

 ivareta og øke Vestfolds matjordareal gjennom bærekraftig forvaltning. 

 føre en politikk hvor matjorda og andre viktige naturressurser spares 

 fortette og transformere allerede godkjente utbyggingsområder.  

 arbeide for at nye knutepunkt, bolig- og næringsområder ikke legges på matjord. 

 sørge for at arealplaner som krever omdisponering av matjord inneholder bestemmelser 

om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til 

matproduksjon 

 kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i de tilfellene hvor andre meget 

store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord 

 

…og husk;  

 

Én kvadratmeter av Vestfolds gode matjord gir nok korn til å produsere 1 brød…hvert år i all framtid! 


