
 

          Stokke, 24.04.2015 

Høringsuttalelse - Kommuneplanens samfunnsdel Horten kommune 
 

Viser til kommuneplanens samfunnsdel som er lagt ut på høring og Jordvern Vestfold ønsker 
i den anledning komme med noen innspill. 
 
En av vår tids store utfordringer er den høye befolkningsveksten i verden. Også i vårt land 
øker befolkningen. En naturlig følge av dette er at behovet for mat øker! 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. 
Dette 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. Arealer for matproduksjon er en begrenset 
ressurs, både i verden og i Norge, og må derfor beskyttes mot nedbygging.  
 
Horten kommune er en av de tettest befolkede i Norge utenom storbyene, og med økende 
befolkning, øker presset på den dyrka jorda. Over 1000 daa dyrka og dyrkbar jord har blitt 
omdisponert til andre formål i kommunen siden 1991 (kilde: www.fylkesmannen.no), 
vesentlig til samferdselsformål, næringsbygg og boliger. Denne utviklingen kan ikke 
fortsette! 
 
Vestfold har noe av de mest fruktbare og produktive jordbruksarealer i landet, og selv om 
jordbruksarealet i Horten er relativt beskjedent sammenlignet med andre kommuner i  
Vestfold, utgjør det likevel et viktig bidrag til norsk matproduksjon. I kommunen dyrkes det 
ca 11 000 daa korn og ca 1000 daa grønnsaker, poteter og bær i tillegg til grasproduksjon 
som grunnlag for kjøtt- og melkeproduksjon (kilde: www.fylkesmannen.no). Dette gir 
ringvirkninger i form av arbeidsplasser i næringsmiddelindustri og for leverandører av varer 
og tjenester til landbruket.  
 
Vi tillater oss for øvrig å minne om at 1 daa jord gir korn tilsvarende 1000 brød i året, og med 
kommunens mål om å forvalte naturressursene på en forsvarlig måte og sikre at nåværende 
og framtidas befolkning kan få tilfredsstilt sine behov, må det være av største viktighet å ta 
vare på de dyrka og dyrkbare arealene en har i kommunen, framfor å bygge de ned med 
boliger, veier, jernbane osv. 
 
I tillegg til matproduksjon må en heller ikke undervurdere landbrukets betydning for det 
åpne og vakre kulturlandskapet i kommunen, noe som igjen er viktig for folks helse og trivsel 
og som gjør kommunen til en attraktiv kommune å bo i.  

Til 

Horten kommune 



 

 
Vi vil dessuten 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. Eksempler på dette er langsiktige utviklingsgrenser, husholdering med 
og plan for matjord som er ”frigitt” til nedbygging, arealeffektivitet og at matjorda vernes for 
at den er nødvendig i annen bruk, dvs til matproduksjon. 
 
I vår uttalelse har vi sett på om Horten kommune tar nok hensyn til dette i den foreslåtte 
samfunnsdelen i kommuneplanen. 

 
Konkrete innspill til planen: 

- Bærekraft er løftet fram som en viktig forutsetning for Hortens framtidige utvikling. Dette er 

en svært god intensjon, men Jordvern Vestfold mener at planen er for vag på dette, og at det 

bør tydeliggjøres gjennom mer forpliktende målsettinger under fokusområdene 

«Attraktivitet» og «Natur og miljø», bl.a. med tanke på vern av dyrka mark.  

 

- Det vakre kulturlandskapet er en viktig del av Hortens identitet og bidrar til at kommunen er 

god å bo og leve i.  Å ta vare på dette flotte landskapet bør derfor nevnes spesielt som en del 

av strategien for å sikre en attraktiv kommune.  

 

- Under «Natur og Miljø» har man et eget mål kalt «Lokalsamfunnet tar et globalt 

klimaansvar». Dette er bra, men Jordvern Vestfold savner et tilsvarende punkt 

 «Lokalsamfunnet tar ansvar for global matproduksjon». 

 

Her foreslår vi følgende underpunkter :  

- Arealbruken i kommunen må skje på en bærekraftig måte som sikrer at matjord og andre 

viktige miljøverdier bevares.  

- Hortens matjordareal skal økes gjennom et sterkt vern av dagens matjord og plan for 
oppdyrking av dyrkbare matjordarealer. 
 

- Det er bra at man i planen flere steder påpeker behovet for arealeffektive løsninger. 

Fortetting og transformasjon i byer og tettsteder er det beste vernet av Vestfolds verdifulle 

matjord! Men, i og med at RPBA har innført begrepet ”langsiktig utviklingsgrense” og 

definert ulikt vern av matjorda på innsiden og utsiden av definerte langsiktige 

utviklingsgrenser rundt eksisterende tettsteder, bør dette komme tydelig fram i Horten 

kommunes samfunnsdel. 



 

 
Jordvern Vestfold ønsker avslutningsvis å minne om at arealer som er ”frigitt” i RPBA er 
ment å vare fram til 2040,  dvs. ytterligere 13 år etter planperioden 2015-2027. Husholdering 
av arealer og gode prosesser med fortetting og transformasjon på allerede bebygde arealer 
bør derfor være hovedfokus i denne planperioden.  
 
Hva så når frigitte arealer er brukt opp og ønsket fortetting/transformasjon er oppnådd? 
 
Jordvern Vestfold ber dere som er valgt av folket i Horten til å styre utviklingen og forvalte 
arealer og en livgivende ressurs som matjorda til å tenke nøye gjennom hvor mange 
mennesker det er ønskelig og mulig å få plass til i Horten? Vi registrerer at Horten er svært 
opptatt av å være attraktiv for å trekke til seg nye innbyggere og øke befolkningen, men er 
det riktig at en i pressområder bare skal fortsette å fremskrive befolkningsprognoser og 
legge til rette for mer boligbygging, hvis dette innebærer at man tvinges til å bygge ned 
dyrka jord som trengs for å brødfø en voksende befolkning? Kommuneplanens samfunnsdel 
er stedet for å svare på slike spørsmål og kommuneplanens arealdel er verktøyet for å styre 
utviklingen dit man ønsker, ikke bare administrere alles ønsker!  
 
Lykke til videre med kommuneplanprosessen!  
 
Med vennlig hilsen 
    

 
Vidar P. Andresen 
leder Jordvern Vestfold 


