Til
Nøtterøy kommune

Stokke, 12.02.2015
Høringsuttalelse - Kommuneplanens arealdel Nøtterøy kommune
Viser til kommuneplanens arealdel som ligger ute til høring med frist 12.02.2015.
I samfunnsdelen som denne arealplanen bygger på pekes det på en sentral utfordring;
Befolkningen på Nøtterøy vil fortsette å øke! Som i landet for øvrig. Og i resten av verden.
Tradisjonelt er fokuset i tilhørende arealdel at en da må legge til rette for nok boligområder.
Jordvern Vestfold vil påpeke at en like naturlig følg; det må arealplanlegges før økt
matproduksjon! Den dyrka marka må beholdes for matproduksjon og man må få oversikt over
dyrkbar mark som reserve for framtidig matproduksjon.
Det faktum at 1 milliard mennesker allerede lever under det FN definerer som sultegrense gjør at
behovet for mer mat til en økende befolkning i Norge bør løses ved å øke norsk matproduksjon. Både
av hensyn til egen matsikkerhet og beredskap, men også fordi det er etisk feil at vi kjøper maten ut
av hånda på de som sulter.
Matproduksjonen på Nøtterøy er viktig i nasjonal målestokk og står for en stor verdiskaping.
Råvarene er en viktig premiss for næringsmiddelindustrien i nærområdet (Findus, Nortura m.fl) og gir
ringvirkninger til annet næringsliv. Dessuten gir landbruket Nøtterøy et åpent og vakkert
kulturlandskap.
Vi vil peke på at både nasjonale og regionale myndigheter ber kommunene ta bedre vare på
matjorda!
- Stortinget har vedtatt en landbruks- og matmelding som legger opp til økt norsk
matproduksjon i tråd med befolkningsveksten, dvs 1 % økning hvert år!
- En enstemmig næringskomité har bedt regjeringen utarbeide en jordvernstrategi for å sikre
en helhetlig forvaltning av matjorda.
- Fylkestinget har gjennom vedtatte Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og
Regionalt næringsprogram for landbruket (RNP) sagt at Vestfolds matjordareal og
matproduksjon skal økes ved å sikre og utvikle de matproduserende arealene i Vestfold.
Nevnte RPBA har kommet med noen nye plangrep som det er viktig at kommunene i Vestfold følger
opp. Vi vil oppfordre Nøtterøy kommune til å innarbeide langsiktige utviklingsgrenser mellom dagens
tettsteder og matjord slik at kommunen er bevisst på hvor en skal utvikle fortettede sentrum og hvor
matproduksjon skal tillegges avgjørende vekt ved framtidige arealkonflikter.
Selv om det ikke ble vedtatt langsiktige grenser og laget et plankart i RPBA vil den regionale planens
mål og retningslinjer være førende også for Nøtterøy. Vi minner derfor om RPBAs samfunnsmål nr 2:
Matjordarealet skal økes fram mot 2040. I vår uttalelse har vi sett på om Nøtterøy kommune tar nok
hensyn til dette i den foreslåtte arealdelen i Nøtterøys kommuneplan.

Kommunens administrasjon skal ha skryt for en oversiktelig konsekvensutredning hvor det
fremkommer tydelig hvilke foreslåtte arealer som kommer i konflikt med matjorda. Ansvarlige
politikere kan på den måten klart se hvilke vedtak som vil redusere matproduksjon på Nøtterøy og
hvilke grep som kan gjøres for å unngå dette.
Konkrete innspill til planen:
 Kommunen skal ha skryt for å tilbakeføre byggeområde A20 ved Borgheim til LNF og
matproduserende areal!
 Jordvern Vestfold vil understreke viktigheten av at hensynet til matjorda og framtidig
matproduksjon tillegges avgjørende vekt ved valg av veitrasé for ny tverrforbindelse
mellom Smidsrødveien og Kirkeveien. Vi vil oppfordre kommunen til å ta denne
beslutningen i samråd med grunneier og landbruksfaglige kompetansemiljøer slik at
inngrepet blir minst mulig. Små detaljer rundt veivalg vil dessuten kunne få store
konsekvenser for den praktiske drifta, særlig i en del grønnsaksproduksjon. Jordvern Vestfold
bidrar gjerne i et slikt samrådsmøte.
 Jordvern Vestfold synes kommunen har lagt opp til for mye boligbebygging med unødvendig
lav utnyttelsesgrad og totalt sett for store arealer til framtidig boligbygging i forhold til
forventet befolkningsvekst i denne kommuneplanperioden. Det bør derfor være
uproblematisk å ta ut de foreslåtte byggeområdene som berører matjord; blant annet B9
og B29, og allikevel ha nok areal til boligbygging.
 Kommunen peker selv på at planlagte gang- og sykkelveier vil kunne ta en del matjord.
Jordvern Vestfold mener det er innarbeidet en uheldig og underlig praksis hvor det lett
dispenseres fra krav til minimumsbredde for å unngå å legge gang- og sykkelveier i folks
hage, mens det konsekvent kreves full bredde når gang- og sykkelveier legges over matjord.
Vi vil oppfordre kommunen til å legge inn en egen retningslinje for framtidig bygging av gangog sykkelvei hvor det fremgår at kommunen legger opp til forhøyet gangfelt minste tillatte
bredde der hvor gang- og sykkelvei berører matjord.
Til praktiseringen av ny kommuneplan.
 Jordvern Vestfold ber om at kommunen er restriktiv når det gjelder hva dere definerer som
”andre tungtveiende samfunnshensyn” i veivalg 8.5 i vedtatt samfunnsdel. Vi kan ikke se at
det er så mange andre samfunnshensyn som veier tyngre enn behovet for mat!
 Det er bra at Nøtterøy kommune ønsker at omdisponert landbruksjord kommer til nytte for
landbruket på andre steder. Det samsvarer med retningslinje 2.1.2 i RPBA. Det er derimot
mange praktiske utfordringer med jordflytting og mange eksempler på at dette har vært
mislykket. Jordflytting erstatter derfor på ingen måte et sterkt vern av matjorda der den
ligger i dag.
 Det er bra at man under Arealkonsekvenser i flere av kapitelene i samfunnsdelen påpeker
behovet for arealeffektive løsninger. Fortetting og transformasjon i byer og tettsteder er det
beste vernet av Nøtterøys verdifulle matjord!
Med vennlig hilsen

Vidar P. Andresen
leder Jordvern Vestfold

