
 

Valg 2019 i Horten 
- Hvem vil ta vare pa  matjorda? 

 

 

 

 

 

 

Matjord som er omdisponert til annet «Framtidig» arealformål i 

kommuneplanen (i dekar) 
 Dyrka mark Dyrkbar mark 

Boligbebyggelse     22 

Næringsbebyggelse  1 24 

dekar totalt 1 46 

dekar totalt Vestfold 1175 1516 

 

 



  

«Klipp og lim» om jordvern i lokale partiprogram: 
 

• Horten Arbeiderparti vil ha utbygging rundt den nye jernbanestasjon på 

Skoppum. 

• Verne om dyrket mark 

• Være en pådriver for godsknutepunkt med jernbane på Kopstad. 

• Jobbe for en ny veiløsning mellom riksvei 19 og universitetet 

 

 
 

• Horten Høyre vil at Horten skal være en JA-kommune med tilgjengelige arealer og 

gode etableringsvilkår for næringslivet 

• JA-kommune med logistikksentre i tilknytning til godsterminal på Kopstad 

• videreutvikle næringsområder og boligfelt på Skoppum og Nykirke 

• regulere flere tomter til bygging av større eneboliger 

 

 

• Senterpartiet i Horten vil sørge for at planleggingen av utbyggingsområdene 

rundt ny togstasjon på Skoppum er helhetlig og god. Arbeidsintensive bedrifter 

bør legges tett opp til stasjonen og videre utbygging bør skje som en miljøbydel.  

• Horten skal være en god vertskommune for universitetet. Det må legges til rette 

for utvikling av både Campus Vestfold og videre aktivitet i Forskningsparken. 

• det blir tilrettelagt for boligbygging på Borre, Skoppum, Nykirke og fortetting i 

Horten by.  

• nye bolig- og næringsarealer fortrinnsvis ligger på fjellgrunn. 

• boligbygging og næringsutvikling skjer i samsvar med Regional Plan for 

Bærekraftig Arealpolitikk (RPBA). 

 

• Horten FrP er positive til videre næringsutvikling på Skoppum, og vil peke på 

mulighetene for nye industrifelt nord og vest for dagens bebyggelse. 

• Fremskrittspartiet er positive til videre næringsutvikling på Skoppum, og vil 

peke på mulighetene for nye industrifelt nord og vest for dagens bebyggelse. 

 

  



  

• Horten Venstre mener at Horten har store sammenhengende arealer med 

matjord av beste kvalitet. Vi har et spesielt ansvar for å bruke matjorda til 

matproduksjon og på den måten være med på å sikre den fremtidige 

matberedskapen. 

• Vil ta vare på matjorda og ha jordvern som førende prinsipp 

• Vil kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i eventuelle tilfeller der 

andre meget store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord 

• Vil at det meste av handel legges til sentrum, ikke til områder utenfor. 

 

• Horten Sosialistisk Venstreparti vil verne om dyrket og dyrkbar mark 

• Legge til rette for lokal matproduksjon 

• Verne om matjord og tilbakeføre matjord der det er tjenlig og mulig. 

 

 

• Horten Kristelig Folkeparti vil ta vare på den matjorda vi har igjen. Vi vil ta vare på 
naturressursene våre.  

• Vil være restriktive til endret bruk av landbruksjord og skog av høy bonitet. Vi vil 
kun tillate små justeringer innenfor eksisterende markagrense. 

 

• Miljøpartiet de Grønne i Horten vil ha miljøvennlig mat, ta vare på jorda og 

bonden 

• Det er både en verdi, og en utfordring, at dyrka mark, rekreasjonsarealer og 

kulturmiljøer ligger tett i Horten. Hovedtyngden av all vekst må derfor skje i 

sentrum og tettstedene, i områder hvor befolkningen i mindre grad er avhengige 

av bil, og hvor arbeidsplasser, kulturtilbud og servicefunksjoner er tilgjengelige 

ved hjelp av gange, sykkel eller kollektivtransport. 

• Vil at markagrensa ligger fast og videre utbygging skal skje i tilknytning til 

etablerte tettsteder. 

• Vil ikke tillate at det utenfor de langsiktige utviklingsgrensene i Horten gjøres 

formålsendring av dyrka og dyrkbar mark til bolig, næring og offentlige formål. 

• Vil tilbakeføre «grå» arealer til dyrkbar og produktiv jord, for et kortere eller 

lengre tidsperspektiv. 

• Bevaring av eksisterende matjord i kommunen og dyrking i hager, urban dyrking 

og parseller, gir økt matsikkerhet og trygghet for fremtidige generasjoner. 

• Forby nedbyggingen av dyrket og dyrkbar jord, Hortens verdifulle 

landbruksområder skal sikres som produksjonsgrunnlag i dag og for kommende 

generasjoner, areal til matproduksjon skal økes. 

• I byggetillatelser hvor fjerning av matjord inngår, skal det kreves at bruk av 

matjord gjøres rede for.  



  

Andre utfordringer i Horten: 
 

Utvikle og koble sammen Horten 

by, Skoppum og Bakkenteigen 

− hindre båndby 

− ta vare på inneklemt og 

omkringliggende matjord 

− P-areal 

 

Ny InterCity 

• Legge ny trasé slik at det 

berører minst mulig matjord 

• Ta vare på matjordlaget  

• Tilbakeføre dagens trasé til 

matjord  

 

Godsterminalen?  

• Matjord ble vedtatt omdisponert til næring under forutsetning 

av at det ble bygd til godsterminal  

Hmmm… 47 dekar matjord! 

Horten har en arealreserve til bolig- og 

næringsbebyggelse i sin kommuneplan på 

1 dekar dyrka og 46 dekar dyrkbar mark. 

Matjorda i Horten skaper mer verdier og 

produserer langt mer kalorier per dekar 

enn landsgjennomsnittet fordi de er 

egnet for å produsere grønnsaker. Et 

dekar med industripotet eller -gulrot gir 

34 ganger så mye mat (målt i kalorier) 

som et dekar hvor det produseres gras*. 

47 dekar matjord i Horten kan dermed 

produsere like mye kalorier som ca 1600 

dekar med grovfôrproduksjon andre 

steder!!!  

*AgriAnalyse rapport 5-2015 

Invitasjon 

Hvor kan jeg lære mer om vern av matjorda? 

- Torsdag 5. desember kl 10.00-15.30 arrangerer Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark i samarbeid med Jordvern Vestfold jordvernkonferansen «Matjord vokser 

ikke på trær» i Ælvespeilet i Porsgrunn. Konferansen arrangeres som oppdrag fra 

Landbruks- og Matdepartementet. 

- 21.januar arrangerer Jordvern Vestfold i samarbeid med Fylkesmannen i Vestfold og 

Telemark et kveldsseminar om jordvern på Gjennestad vgs i Stokke.  

- Følg med på www.jordvern.no/vestfold eller kontakt oss i Jordvern Vestfold hvis du 

ønsker mer info. 

http://www.jordvern.no/vestfold

