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Utbygging av området Barkåker syd i Tønsberg kommune 
Før vi går inn på den aktuelle saken, ønsker vi å vise til den nye jordvernstrategien som ble 
sluttbehandlet i Stortinget i desember 2015. Et enstemmig Storting har sendt en meget klar 
tilråding til regjeringen som går på en betydelig reduksjon i omdisponert matjordareal 
samtidig som det ble gitt en konkret bestilling på åtte saksområder (a – h). Ett av disse 
områdene vil bli kommentert senere i brevet. 
 
En revisjon av kommuneplanen (2014 – 2026) for Tønsberg kommune ble behandlet i fjor 
vår. I arealplanen er det lagt ut flere store områder til næringsformål. I alt er det er lagt ut ca 
1.600 dekar til næringsetablering. Av dette består ca 500 dekar av dyrka og dyrkbar jord. 
Jordvern Vestfold har gått i mot å etablere nye områder for næringsbygg på dyrka/dyrkbar 
jord blant annet fordi kommunen har lagt ut et stort område (Ødegården/Gulliåsen) vest for 
E-18 (og med av- og påkjørsel til denne) som i svært liten grad legger beslag på matjord.  
 
I arealdelen av kommuneplanen har Tønsberg kommune lagt ut et område, kalt Barkåker syd 
(D12), på ca 250 dekar til næringsformål. Dette området består av førsteklasse dyrkbar jord 
og ligger i kanten av et stort sammenhengende jordbruksområde som også er meget godt 
avgrenset, se kartvedlegg. Det kan videre opplyses om at i tillegg til at Barkåker syd består av 
førsteklasses dyrkbar jord, ligger området i et verdifullt og særegent kulturlandskap som 
grenser til jordene på Jarlsberg hovedgård. Det aktuelle området er ikke tatt inn i Regional 
plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for Vestfold som ble godkjent våren 2014. Både 
Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold hadde innsigelse til Barkåker syd. Det 
er gjennomført en resultatløs megling hos Fylkesmannen. Den 3. februar vedtok Tønsberg 
bystyre med 30 mot 9 stemmer å sende saken til KMD til endelig avgjørelse. Når det gjelder 
bystyrebehandlingen av saken, er det grunn til å peke på at samtlige representanter fra 
partiene MDG, KRF, SP, SV og V stemte for å ta innsigelsen til følge og ikke sende saken til 
departementet. 
 
Fra politisk hold har det vært ført flere argumenter for en utbygging av Barkåker syd. Flere 
framtredende politikere hevder at dårlig jordkvalitet er en viktig grunn til 
lokaliseringsbeslutningen. For å få en reell avveining av viktige interesser knyttet til dette 
området vil Jordvern Vestfold påpeke at er det tvil om jordkvaliteten, burde dette 
spørsmålet vært undersøkt og avklart tidlig i planprosessen. Jordvern Vestfold har kontaktet 
Siri Svendgård Stokke i NIBIO angående jordkvaliteten i det aktuelle planområdet. Svendgård 
Stokke uttaler: 

Til 
Statsråd Jan Tore Sanner, 
Kommunal og moderniseringsdepartementet  



 

- Den kartlagte dyrka jorda rundt området (Barkåker syd) er klassifisert som svært god 
- Den ligger inntil et stort, sammenhengende jordbruksområde og vil kunne gi svært gode 

arronderingsmessige løsninger ved oppdyrking 
- Klimaet i Vestfold er landets beste for matproduksjon og derfor vil 250 dekar med nydyrking 

her gi en helt annen matproduksjon enn 250 dekar andre steder i landet. 

Det er dessverre for mange politikere i Tønsberg kommune som ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om matjordressursen de er satt til å forvalte. Denne saken viser at det haster med 
å få gjennomført Stortingets intensjon om en bedre jordfaglig kompetanse hos norske 
lokalpolitikere, jfr bokstav b i Stortingets innstilling fra 15.12.2015 om å: ”Gjennomføre et 
skolerings- og tiltaksprogram i løpet av 2016 for lokalpolitikere i norske kommuner, knyttet 
til ivaretakelse av dyrka og dyrkbar mark.” 

Det er vår vurdering at med utbygging av Barkåker syd undergraver Tønsberg kommune 
formålet med den nye jordvernstrategien hvor et hovedmål er å øke den nasjonale 
matproduksjonen. Videre utfordrer planen klare forutsetninger i en vedtatt RPBA, en plan 
som Tønsberg kommune har vært med på å ta initiativ til. Uten Barkåker syd bør Tønsberg 
kommune fortsatt ha rikelig med arealer til næringsetablering. Disse forhold bør etter vår 
oppfatning gi klare signaler om at utbygging av Barkåker syd må avvises. Det er vårt håp at 
statsråden tar tilstrekkelig hensyn til de nevnte momenter når saken kommer til behandling i 
departementet. 

Med vennlig hilsen 
    

 
Vidar P. Andresen     Sigbjørn Fjærvoll    
leder Jordvern Vestfold     nestleder 
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