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Årsmelding for Jordvern Vestfold 2016 

Styret har bestått av: 

Leder:    Sigbjørn Fjærvoll, Stokke  

Nestleder:  Arne Nøkland, Re  

Øvrige i styret:   Kristen Skoli, Sandefjord    

   Fredrik André Backe, Re 

   Per Nikolai Haukeland, Larvik    

   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 30. mars på Gjennestad vgs i Stokke.  

I forbindelse med årsmøte ble det også arrangert åpent om ” Ny 

jordvernstrategi – tid for handling”. Hovedinnleder var 

stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal, fylkesordfører Rune 

Hogsnes, ordfører Erlend Larsen og landbruksdirektør Olav 

Sandlund. Nærmere 80 personer møtte opp.  

Vidar P. Andresen fra Sandefjord hadde frasagt seg gjenvalg som 

leder. Sigbjørn Fjærvoll ble valgt som ny leder. Heidi Engeset hadde frasagt seg gjenvalg som 

styremedlem. To nye styremedlemmer ble valgt; Fredrik André Backe fra Re og og Per Nikolai 

Haukeland fra Larvik. Aage Irgens Høeg ble gjenvalgt som 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.  

 Følge opp ny nasjonal jordvernstrategi. 
 Påvirke partiprogram før valget 2017. 
 Åpent temamøte/seminar om høsten og i forkant av årsmøtet. 
 Medlemsutvikling, alliansebygging og videreutvikling av kontakten med de andre 

jordvernforeningene. 
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 Vedlikeholde og videreutvikle hjemmesiden, Facebooksiden og ny, felles profilering i 
samarbeid med de andre regionale foreningene på www.jordvern.no 

 
Årsmelding, Regnskap og Budsjett ble vedtatt slik de var forelagt årsmøtet. 
 
Åpent møte i november 
Det måtte gledelig nok settes inn ekstrastoler for å få plass til alle 

på det åpne høstmøtet 9. november. Da satte vi fokus på hva som 

faktisk har skjedd etter at et samlet Storting for snart et år siden 

vedtok ny jordvernstrategi. Stortingsrepresentant Gunnar 

Gundersen (H) måtte forsvare regjeringens oppfølging og leder i 

næringskomitéen Geir Pollestad (SP) måtte svare for om Stortinget 

er fornøyd med regjeringens innsats så langt. Landbruksdirektør 

Sandlund orienterte om ny jordvernopplæring av lokalpolitikere. Det ble en aktiv debatt. 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det har vært arrangert 7 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt 

11 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 og danner grunnlaget for våre uttalelser. Planen mangler derimot et 

arealregnskap og alt for mye matjord er frigitt allerede i første runde med kommuneplanrullering 

etter at RPBA ble vedtatt. Jordvern Vestfold har påpekt dette tydelig i eget brev til VFK ifm at 

fylkeskommunen har startet et revisjonsarbeid av RPBA. Jordvern Vestfold har deltatt på både 

dybdeintervju og møter om revisjonen. 

Dessuten ser vi at kommunene stadig forsøker å jobbe inn matjordarealer utenom kommuneplaner 

og RPBA. Vi har derfor måttet følge opp med innspill til flere detaljplaner. Nevnes kan omdisponering 

av dyrkbar jord både ved Barkåker Syd og Nykirke hvor vi har deltatt på befaring og fulgt opp med 

henvendelser til LMD og KMD i deres håndtering av saken. Vi har også sendt brev til VFK og FM 

angående detaljplaner i Sandefjord. 

Jordvern Vestfold har dessuten uttalt seg til «Mal Kravspesifikasjon Matjordplan» som kommuner og 

fylkesmyndigheter har jobbet med i 2016, planprogram for Bypakke Tønsberg, Areal- og 

transportplan i Osloregionen, kommunedelplan for nytt dobbelspor Nykirke – Barkåker, Regional 

planstrategi,  

Annet 

Stortinget vedtok ny jordvernstrategi med innskjerpet jordvernmål i desember 2015. Jordvern 

Vestfold har både gjennom egne åpne møter, dialogmøter, høringsuttalelser, egen henvendelse ti 

http://www.jordvern.no/


 

Vedlegg til sak 4 – Årsmøte 2017 

 

19.03.2017  3 

 

«Vestfoldbenken» på Stortinget, eget brev til FM, aviskronikker og i forbindelse med revidering av 

RPBA satt fokus på hvordan dette må få følger for arealpolitikken i Vestfold. 

Jordvern Vestfold har i samarbeid med de andre regionale foreningene arbeidet mye i år for best 

mulig vern av matjorda i partienes valgkampprogrammer til Stortingsvalget 2017. Alle partier i 

Vestfold fikk egen henveldelse. 

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. Jordvernet i 

Vestfold vant en viktig seier da Jernbaneverket valgte det vestre alternativet via Skoppum vinteren 

2016. Stor honnør til arbeidsutvalget i Knutepunkt Horten Vest for suveren jobbing! 

Vi delte ut Årets matjordpris 2016 under det åpne møtet i vår. 

Prisen ble i år delt mellom to verdige vinnere som har mye til felles; 

Natur og Ungdom i Horten og Natur og Ungdom i Sandefjord.  

Høsten 2016 ble vi også enige med Naturvernforbundet i Vestfold 

om at vi engasjerer konsulentfirmaet Civitas for å finne den beste 

løsningen for både klima og matjorda i Bypakke Tønsberg. Deres 

rapport vil bli lagt fram i 2017. 
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Presentasjons- og informasjonsarbeid 

Jordvern Vestfold har deltatt på diverse møter og arrangement; møte om Regional planstretegi, 

Jernbaneverkets lansering av anbefalt trasé Nykirke – Barkåker, møte om revisjon av RPBA, møte 

med AS Thor Dahl, holdt foredrag for Rotary Stavern, egen infostand under Åpen Gård på Melsom 

vgs og møte om næringsarealer på Nøtterøy. 

Det er utviklet to versjoner av en powerpoint-serie basert på infobrosjyra som ble laget i 2015. Den 

ene er ment at kan «rulle og gå» i bakgrunnen på f.eks stander, mens den andre passer til foredrag.  

Jordvern Vestfold har forsøkt seg på noe nytt i 2016. Vi har invitert 

oss til og gjennomført dialogmøter med planutvalg og 

administrasjon i Sandefjord kommune og administrasjon i 

Holmestrand kommune i høst. 

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet 

med de andre regionale jordvernforeningene og inviterte til felles 

telefonmøte i februar. Vi deltok også på møte med Norges Bondelag og de øvrige regionale 

jordvernforeningene i oktober. Vi jobber kontinuerlig med utviklingen av ny felles hjemmeside i 

tillegg til at vi har etablert nye regionale undersider. Vi har ordnet felles epost-løsning og utviklet ny 

felles logo. Jordvernalliansen i Hedmark, Jordvern Møre og Romsdal og Bømlo Jordvernforening er 

stiftet i løpet av året og koblet på både hjemmeside, epost og logo.   

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside forsøker vi å holde mest mulig oppdatert 

og vi har opprettet egen Facebook-side.  

Medlemmer  

Jordvern Vestfold har ved årsskiftet 266 medlemmer. 245 har betalt medlemskontingenten eller er 

meldt inn så sent på året at de ikke har mottatt kontingentfaktura. 146 av disse er ordinære 

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

Ved utgangen av fjoråret hadde vi 258 medlemmer, hvorav 233 hadde betalt kontingenten.   

Økonomi 

Regnskap og økonomi er kommentert i egen årsmøtesak. 

http://www.jordvern.no/

