
 

Vedlegg til sak 4 – Årsmøte 2016 

 

09.03.2016  1 

 

Årsmelding for Jordvern Vestfold 2015 

Styret har bestått av: 

Leder:    Vidar P. Andresen, Sandefjord  

Nestleder:  Sigbjørn Fjærvoll,  Stokke  

Øvrige i styret:   Heidi Engeset, Horten,    

   Kristen Skoli, Sandefjord    

   Arne Nøkland, Re    

   Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær 

Varamedlemmer: Aage Irgens Høeg, Larvik (1.vara) og Bergljot Styrvold, Lardal (2.vara) 

  

Årsmøtet og åpent møte i mars 

Årsmøtet ble avholdt 24. mars på Gjennestad vgs i Stokke.  

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent om ” 

Dialog – for et bedre jordvern”. Hovedinnleder var professor Dag 

Jørund Lønning (t.v på bildet) som er prosjektleder for Jærsmiå i 

Rogaland. Aktuelle dialogpartnere i Vestfold kommenterte og 

rundt 70 personer møtte opp. 

Vidar P. Andresen fra Sandefjord ble gjenvalgt som leder, Sigbjørn Fjærvoll som nestleder. Arne 

Nøkland fra Re kom inn som nytt styremedlem for Øyvin Solheim. Kristen Skoli tok gjenvalg. Aage 

Irgens Høeg ble valgt til ny 1.vara, mens Bergljot Styrvold ble gjenvalgt som 2.vara. 

Det ble også vedtatt en arbeidsplan for styret i Jordvern Vestfold som inneholdt følgende;  
 Følge med og delta i kommunale og regionale arealplanprosesser og i den generelle 

jordverndebatten, herunder valg av ny trase for Vestfoldbanen og kommunenes oppfølging 
av jordvernbestemmelsene i RPBA. 

 Utarbeide egnede informasjonsopplegg for å styrke kunnskaper om og holdninger til 
jordvern gjennom media, på egen hjemmeside og overfor viktige samfunnsaktører og –
grupper. 

 Åpent temamøte/seminar om høsten og i forkant av årsmøtet. 
 Medlemsutvikling, alliansebygging og videreutvikling av kontakten med de andre 

jordvernforeningene. 
 
Årsmelding, Regnskap og Budsjett ble vedtatt slik de var forelagt årsmøtet. 
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Åpent møte i november 

18. november arrangerte vi åpent møte ”Brød eller asfalt? – et 

møte om matjord og jordflytting” med innlegg fra Siri Svendgaard –

Stokke, NIBIO, Jon Randby, Fylkesmannen i Vestfold og Matilde 

Angeltveit, Natur og Ungdom. Vi fylte salen og det var mange 

lokalpolitikere til stede 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det har vært arrangert 5 styremøter. På det ene møtet hadde vi besøk av Rolf Berg, leder i 

Knutepunkt Horten Vest. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt flere møter 

mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid. 

Uttalelser 

Vern av Vestfolds verdifulle matjord er blitt et viktig kriterium i Regional Plan for Bærekraftig 

Arealpolitikk (RPBA) i Vestfold. Nå jobber vi for å befeste og øke forståelsen hos både kommuner og 

utbyggere om at jordvern er viktig og at de gode prinsippene i RPBA følges opp i all arealplanlegging i 

Vestfold. I 2015 har vi uttalt oss til kommuneplaner i Re, Tønsberg, Nøtterøy, Larvik, Horten, Stokke 

og Andebu, samt fulgt opp detaljplaner bl.a i Sandefjord og Larvik. 

Jordvern Vestfold har avgitt uttalelse til regional plan for klima og energi og til Samordnet areal og 

transportstrategi for Osloregionen.  

Annet 

Vi har også hatt flere kronikker i Vestfoldaviser og bidratt på flere møter hvor vern av matjord har 

vært tema, og ikke minst satt jordvern på dagsorden i valgkampen.  

Jordvern Vestfold har jobbet med å bevisstgjøre Jernbaneverket på 

verdien av matjorda i Vestfold. Vi er med i Knutepunkt Horten Vest 

for å synliggjøre at ny togtrasé via ”Skoppum Vest” både ivaretar 

matjorda og gir de beste muligheter for framtidig 

knutepunktutvikling i Hortensregionen. Jordvern Vestfold har vært 

bidragsytere til begge mulighetsstudiene for Skoppum som 

arkitektkontoret Snøhetta har utarbeidet og presentert, senest 

24.mai 2015 og deltatt på infomøter og arbeidsseminar i regi av 

Jernbaneverket i vår.  

Det var derfor en stor glede å få dele ut historiens første og årets 

matjordpris til Svend Aage Petersen i mars for hans engasjement 

for jordvern i Knutepunkt Horten Vest.  

I juni mottok vi Vestfold Venstres miljøpris!  

  

http://www.jordvern.no/2524.Fullsatt-sal-pa-mote-om-matjord-og-jordflytting.html
http://www.jordvern.no/2524.Fullsatt-sal-pa-mote-om-matjord-og-jordflytting.html
http://www.jordvern.no/2466.Jordvern-Vestfold-besokte-partienes-stander.html
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Jordvern Vestfold var initiativtaker til oppropet Stopp nedbygging av 

matjord – nå! som førte til at vi fikk overlevert 5000 underskrifter til 

Næringskomitéen på Stortinget før de avga sin innstilling til ny 

nasjonal jordvernstrategi. Om det hjalp? En enstemmig 

næringskomité har i hvert fall innstilt på at årlig nedbygging av 

matjord skal reduseres med 1/3, fra 6000 til 4000 daa. De har også 

bedt regjeringen om å utrede flere spennende tiltak. 

 

Presentasjons- og informasjonsarbeid 

Jordvern Vestfold har deltatt på diverse møter og arrangement; møte om regional klimaplan, møte 

med Sandefjord Natur og ungdom, møte med AS Thor Dahl, deltatt på arbeidsseminar med 

departementet om ny jordvernstrategi, avisintervju om FNs internasjonale jordår, 

kompetansesamling i regi av Fylkesmannen om jordvern, jordvernseminaret Kampen om arealene i 

Oslo, møte om kommunesammenslåing i Sandefjord, holdt foredrag for Seniorgruppa i Landbrukets 

hus, holdt appell på Korndagen, holdt foredrag på Undrumsdal Bygdekvinnelags møte, 

planleggingsmøte om nasjonalt jordvernseminar i Oslo, Snøhettas presentasjon av nytt 

mulighetsstudie om knutepunktutvikling, holdt foredrag for Vestfold Venstre på verdens miljødag, 

møte om utbygging av Sørby/Virik i Sandefjord, møte med AgriAnalyse, møte med Bioforsk om 

jordflyttig og møte med Stokke Bondelag om kommuneplanen. 

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 

jordvernforeningene. Ikke minst har vi utviklet ny felles hjemmeside i tillegg til at vi har etablert nye 

regionale undersider. Vi har ordnet felles epost-løsning og utviklet ny felles logo.  Vi var medarrangør 

på markeringen av FNs jordår og jorddag i Oslo i desember. 

Fått utarbeidet en egen jordvernfolder som kortfattet forteller hva vern av matjord handler om! En 

”starter” når vi skal snakke med politikere og utbyggere om jordvern. 

Nettsiden www.jordvern.no og vår egen Facebook-side forsøker vi å holde mest mulig oppdatert.  

Medlemmer  

Jordvern Vestfold har ved årsskiftet 258 medlemmer. 233 har betalt medlemskontingenten eller er 

meldt inn så sent på året at de ikke har mottatt kontingentfaktura. 155 av disse er ordinære 

enkeltmedlemmer eller ungdomsmedlemmer, resten har betalt familie-/husstandsmedlemsskap.   

Ved utgangen av fjoråret hadde vi 255 medlemmer, hvorav 221 hadde betalt kontingenten.  Vi har 

fått 15 nye innmeldinger i løpet av året, men også fjernet en del fra medlemsregisteret etter at 

årsmøtet i fjor vedtok at medlemmer som ikke har betalt de siste 3 årene strykes fra listene.  

Økonomi 

Regnskap og økonomi er kommentert i egen årsmøtesak. 

http://www.jordvern.no/2519.Mange-tusen-underskrifter-for-styrket-jordvern-til-Stortinget.html
http://www.jordvern.no/2519.Mange-tusen-underskrifter-for-styrket-jordvern-til-Stortinget.html
file://Osl-brukere-01/Fylker/Vestfold/NB/Jordvernforeningen/Jordvern%202015/Profilering%20av%20Jordvern%20Vestfold/Jordvern%20folder%20Høsten%202015.pdf
http://www.jordvern.no/

