
 

 

 

Stokke, 25.08.2015 
 

Forslag til planprogram for Områdeplan Martineåsen - høringsuttalelse 
 
Viser til foreslått planprogram for Martineåsen, datert 30.03.2015 som ble vedtatt lagt ut til 
offentlig ettersyn 17.06.2015. Med frist 20.september 2015. Vi viser også til vår uttalelse om 
det samme området ifm rullering av kommuneplan og kommunedelplan for Larvik tidligere i 
år. 
 
Det er viktig for oss i Jordvern Vestfold å påse at nye plangrep som ble tatt i forbindelse med 
vedtatt RPBA (Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk i Vestfold) nå følges opp i 
kommunale planer.  
 
Videre er det viktig for oss å peke på at følgende logiske sammenheng følges opp av dere 
lokalpolitikere i Larvik når dere vedtar planer for arealbruken i Larvik;  

 Befolkningen vokser i Larvik, i Vestfold, i Norge og globalt.  
 Nær 1 milliard mennesker lever allerede under det FN definerer som sultgrense.  
 Derfor har Stortinget både av hensyn til vår egen matsikkerhet og beredskap og av 

etiske hensyn vedtatt i gjeldende landbruks- og matmelding at vi i Norge skal øke 
matproduksjonen i takt med befolkningsveksten (20% de neste 20 årene).  

 Derfor har fylkestinget i Vestfold vedtatt et samfunnsmål nr 2 i RPBA som sier at 
”Vestfolds matjordareal er økt i 2040”.  

Derfor må dere som arealplanmyndighet arealplanlegge for økt matproduksjon 
framover hver gang dere skal vedta nye arealplaner! 
 
Dette var vår innfallsvinkel da vi uttalte oss til kommuneplanrulleringen i vinter og har vært 
vår innfallvinkel når vi nå har sett på nevnte forslag til planprogram for områdeplan 
Martineåsen. 
 
Våre kommentarer oppsummert: 

 Jordvern Vestfold savner at Larvik kommune i planprogrammet definerer ”forholdet til 
økt matproduksjon” som et av de sentrale tema som videre planarbeider skal belyse 
og utrede i en så omfattende områdeplan! 

 Jordvern Vestfold er ikke enige i at kommunen på nåværende tidspunkt kan si at 
områdeplanen er i tråd med langsiktig utviklingsgrense i RPBA.  

 Vår grunnholdning er at Martineåsen består av betydelige matjordarealer og Jordvern 
Vestfold mener det ikke er grunnlag for å regulere disse områdene så tidlig i RPBAs 
planhorisont mot 2040. 

 For hvert år disse jordene på 93 dekar (iflg RPBA) i Martineåsen kan få produsere 
mat produseres det nok korn til over 90 000 brød! Derfor er det viktig å utsette 
nedbygging av matjorda så lenge som mulig. 

 
 

Til 
Larvik kommune 
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Utfyllende kommentarer: 
Både i nevnte RPBA og i ”Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold 2012 – 2015” 
er det et sentralt mål at matjordarealet i Vestfold skal økes. Dette henger logisk sammen 
med den forventede befolkningsveksten og at en økende befolkning krever mer mat. Både 
av etiske grunner og av hensyn til vår egen matsikkerhet. Larvik er en viktig 
landbrukskommune med store naturgitte og klimatiske fortrinn for matproduksjon. 
Kommunen har derfor et særlig ansvar for å øke matproduksjonen og må ha fokus på 
hvordan øke matjordarealet i kommunen.  
 
Det kommer ikke klart fram av planprogrammet hvor stor del av planområdets totale 2045 
daa som er matjord (dyrka og dyrkbart). Hvis en går ut i fra konsekvensutredningen som ble 
gjort for Martineåsen i RPBA er det snakk om 93 daa dyrka jord og 82 daa dyrkbar jord. 
 
Det er et betydelig matjordareal som det dyrkes mat på i dag og som vil kunne være et viktig 
bidrag for å øke matjordarealet fram mot 2040. 
 
Jordvern Vestfold savner derfor at man i planprogrammet definerer ”forholdet til økt 
matproduksjon” som et av de sentrale tema som videre planarbeider skal belyse og 
utrede i en så omfattende områdeplan! 
 
Siden kommunen nå velger å legge ut planprogram for Martineåsen før ny kommuneplan er 
endelig vedtatt ønsker Jordvern Vestfold å peke på forholdet til langsiktige utviklingsgrenser i 
RPBA og kart over verdiklassifisering av matjorda i Vestfold. 
 
Jordvern Vestfold er ikke enige i at kommunen på nåværende tidspunkt kan si at 
områdeplanen er i tråd med langsiktig utviklingsgrense i RPBA. For Martineåsen skal 
store deler av den langsiktige grensen avklares i framtidige kommunale planprosesser. F.eks 
vil det være et spørsmål om matjorda i planområdets sørøstre hjørne skal være innenfor eller 
utenfor den langsiktige grensen. Jordvern Vestfold vil hevde at planområdet for Martineåsen 
uansett er så stort at framtidig boligbygging må legges utenfor matjorda og at den langsiktige 
utviklingsgrensen her må trekkes slik at matjorda ligger utenfor (se kartutsnittene under). 

    
På bildet til venstre er grønn stiplet linje de langsiktige utviklingsgrensene i RPBA (viser at 
det gjenstår å definere store deler av den langsiktige utviklingsgrensen rundt Martineåsen), i 
midten er kommunens forslag til langsiktig grense tegnet inn (hentet fra s 13 i forslag til 
planbeskrivelse i kommunedelplanen som var på høring tidligere i vinter)  og til høyre ser 
man verdiklassifiseringskartet hvor matjorda er klassifisert i A (rødt), B (oransj) og C (gult) og 
dyrkbar jord er skravert med svarte striper (hentet fra KU i RPBA). 
 
Hva skal skje med matjordområdene sør for Kleivertjønn og de dyrkbare arealene nord for 
Kleivertjønn? Det må komme tydelig fram i videre planarbeider. Hvis dette havner på 
innsiden av de langsiktige utviklingsgrensene vil vi minne om hva RPBA sier om nedbygging 
av matjord som ligger på denne siden av utviklingsgrensene: 
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En eventuell nedbygging av matjord forutsetter at fortetting/transformasjon i 
kommunen skjer i det omfang som er beskrevet i RPBA og at omdisponeringen skal 
skje så sent som mulig i planperioden som går mot 2040. Dessuten skal det 
begrunnes særlig hvorfor dyrka jord ønskes omdisponert til byggeformål i den 
aktuelle kommuneplanperioden hvis det finnes andre uregulerte eller ubebygde 
områder innenfor de langsiktige utviklingsgrensene. Dette er gjentatt i Fylkesmannens 
forventningsbrev for 2015 til kommunene. 
 
Jordvern Vestfold gjentar derfor det vi skrev i vår høringsuttalelse til kommune- og 
kommunedelplanen for Larvik tidligere i vinter at det derfor ikke er så opplagt at dyrket og 
dyrkbar mark som foreslås endret til byggeområde er avklart i RPBA.  Vår grunnholdning er 
at Martineåsen består av betydelige matjordarealer og Jordvern Vestfold mener det 
ikke er grunnlag for å regulere disse områdene så tidlig i RPBAs planhorisont mot 
2040. Vi mener det bryter med retningslinje 2.1.1. a) i RPBA og vi synes kommunen selv 
presenterte gode argumenter for å spare disse matjordområdene på s. 11 i planbeskrivelsen 
for kommunedelplanen for Larvik By tidligere i vinter. Her kommer det klart fram at Larvik 
kommune har gode boligreserver og at reell befolkningsvekst er betydelig lavere for tiden 
(0,3% i fjor) enn det som ligger til grunn for både RPBA og i henhold til SSBs prognoser. I 
tillegg til nevnte boligreserve forventes det i RPBA at Larvik kommune også løser mye av 
framtidig boligbygging gjennom fortetting og transformasjon i dagens byggeområder. Skal 
Larvik kommune klare dette kan de ikke samtidig legge ut nye store boligområder. Da er vi 
redd utbyggere vil prioritere å utvikle disse områdene først.  
 
Hvor viktig er det å utsette omdisponering av disse jordene i Larvik vil kanskje 
politikerne spørre? 
På den gode matjorda i Vestfold kan det produseres mathvete nok til rundt 1 brød per 
kvadratmeter. Hvis en går ut i fra konsekvensutredningen som ble gjort for Martineåsen i 
RPBA er det snakk om 93 daa (=93 000 kvadratmeter) dyrka jord og 82 daa dyrkbar jord. 
For hvert år disse jordene på 93 dekar kan få produsere mat produseres det med andre ord 
nok korn til over 90 000 brød! Spares denne matjorda til neste rullering av kommuneplan ( 4 
år) kan vi med andre ord få over 350 000 brød fra denne matjorda! I tillegg har man mulighet 
til å utvide de matproduserende arealene med 82 daa og på sikt øke årlig kornproduksjon 
tilsvarende 82 000 brød hvert år. 
 
Så viktig er det! I en av landets viktigste matkommuner. 
 
Det at kommunen og kommunens lokalpolitikere er myndighet for både arealplanlegging og 
forsvarlig forvaltning av matjordressursene gjennom Jordlova forplikter! Før det tillates at 
dyrka og dyrkbar jord omdisponeres til noe som ikke gir matproduksjon skal dere ha vurdert 
at ny arealbruk er viktigere for samfunnet enn matproduksjon.   
 

Jordvern Vestfold kan ikke skjønne hvilke andre samfunnsinteresser som kan være 
viktigere enn å sikre nok mat til oss og framtidige generasjoner på disse arealene og 

forventer at dette belyses grundig i videre planarbeider. 

 
Jordvern Vestfold ønsker både administrasjon og politikere lykke til med disse viktige 
vurderingene og ber på vegne av våre barn og barnebarn om større fokus på hvordan Larvik 
kommune kan arealplanlegge for økt matproduksjon! 
  
Vennlig hilsen 

 


