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

Matjord som er omdisponert til annet «Framtidig» arealformål i
kommuneplanen (i dekar)
Boligbebyggelse
Offentlig eller privat tjenesteyting
Fritidsbebyggelse
Næringsbebyggelse *
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) *
Veg

Dyrka mark Dyrkbar mark
296
322
31
11
45
45
22
3

dekar totalt

375

400

dekar totalt Vestfold
* Ny InterCity, Torp Øst og «Google-tomt» kommer i tillegg

1175

1516

«Klipp og lim» om jordvern i lokale partiprogram:
• Sandefjord Arbeiderparti vil at det ikke skal bygges boliger på matjord.
• Vil jobbe for at det til enhver tid er ferdig regulerte arealer for
nyetableringer
• Utarbeide en helhetlig plan for videre fremdrift Torp Øst og utvikle
Fokserød Vest til et næringsområde med størst mulig attraktivitet.
• Jobbe for fortetting med kvalitet. Dette innebærer at ønske om høy
arealutnyttelse må veies mot andre hensyn, at det ikke er fritt frem
for høye bygg over alt, og at tåleevnen i forhold til bo- og
stedskvaliteter må hensyntas
• Sandefjord Høyre vil intensivere arbeidet med å videreutvikle Torpområdet når traseen for jernbanetraseen er fastlagt
• Verne all dyrket mark i neste valgperiode. Unntak kan kun gjøres for
viktig
infrastruktur som f.eks jernbane, vei eller gang/sykkelvei
• Senterpartiet i Sandefjord ønsker varig vern av all matjord og dyrkbar
mark mot
bolig- og næringsutbygging
• Vi ser på Fokserød vest som et spennende område å utvikle med god
sentral
plassering nær E18
• Sandefjord FrP vil aktivt være med på å legge forholdene best til mulig
til rette for bygging av nye boliger. Private grunneiere skal slippe
politikernes detaljregulering. I kommuneplanarbeidet vil partiet gå for
arealplaner med størst mulig fleksibilitet.
• Vi har ett stadig større press på riktige områder for videre boligvekst.
Vi ønsker primært ikke å bygge ned dyrket mark. Sandefjord FrP vil
derfor fortette der det er naturlig og utvidelse av eksisterende bo
områder, men sikre gode bomiljøer
• Regulere næringsarealer etter næringslivets ønsker og behov

• Sandefjord Venstre peker på at Sandefjord, Andebu og Stokke er i
vekst, og vi må legge til rette for fortetting. Vi har plass til mange nye
boliger og arbeidsplasser i kommunen uten at dyrket mark eller
viktige rekreasjonsområder bygges ned. Arbeidsplasser må i større
grad etableres i og nær sentrumsområdene gjennom bedre utnyttelse
av eksisterende næringsområder. Vi har som mål å fortette på Hegna.
Vi ønsker ikke mer detaljhandel på Pindsle.
• Verne friarealer og dyrket og dyrkbar mark.
• Ivareta matjorden ved utbygging

• Sandefjord Sosialistisk Venstreparti vil ta vare på dyrket og dyrkbar
mark - er viktig for matsikkerheten vår.
• Sandefjord SV vil ha helhetlige planer for utbygginger i kommunen.

• Sandefjord Kristelig Folkeparti går inn for et sterkt vern av dyrket og
dyrkbar jord for å sikre fremtidige generasjoner mulighet for nasjonal
selvforsyning.
• Går inn for å utvikle bysentrum slik at det legges til rette for at flere
kan bo sentralt. Det innebærer fortetting, å bygge i høyden og å
utvikle barnevennlige byrom.
• Går inn for å håndheve en streng jordvernpolitikk i alle plan- og
byggesaker.
• Miljøpartiet de Grønne i Sandefjord vil innføre en nullvisjon for
nedbygging av matjord
• Rødt Sandefjord ønsker å verne om de få arealene med matjord vi har
igjen i vår kommune. For å gjøre dette ønsker vi å stoppe store,
utbyggingsprosjekter og hindre nye som kan ansees som begrensende
for mat-arealer i Sandefjord kommune.

Andre utfordringer i Sandefjord:
Torp Øst
− 500 dekar dyrka mark
− 1000 dekar dyrkbar mark
som kan dyrkes opp
− Ypperlig som erstatningsareal
for InterCity
− Feil side av flyplassen

Hmmm…
Synes du Mojordene langs innfartsveien
til Sandefjord er store?
Torp Øst er nesten 4 x så stort!!!
Er det riktig at Sandefjord skal ha en
bolig- og næringsreserve på 775 dekar
dyrka og dyrkbar jord og i tillegg få bygge
ned ytterligere 1500 dekar på Torp Øst?
På 1500 dekar matjord kan du produsere
nok korn til 1,5 millioner brød hvert år i
all framtid!!!!!

Ny InterCity
• Legge ny trasé slik at det
berører minst mulig matjord
• Ta vare på matjordlaget
• Tilbakeføre dagens trasé til
matjord
Smart sentrumsutvikling
• Hvordan skape en attraktiv og arealeffektiv utvikling i
sentrum når kommunen samtidig ønsker å bygge
mange nye boliger og masse arbeidsplasser utenfor
byen? Eks Sørby Virik og kontoretablering langs E18

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 kl 18.00-21.30 arrangerer Jordvern Vestfold i samarbeid med
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark et kveldsseminar om jordvern på Gjennestad
vgs i Stokke.
Mer info? Følg med på www.jordvern.no/vestfold

