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

Matjord som er omdisponert til annet
«Framtidig» arealformål i
kommuneplanen (i dekar)
Dyrka mark Dyrkbar mark
Boligbebyggelse, Re
54
27
Boligbebyggelse, Tønsberg
39
266
Offentlig eller privat tjenesteyting , Re
10
Næringsbebyggelse, Re
31
14
Næringsbebyggelse, Tønsberg
161
237
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg, Re
3
Kombinert bebyggelse og anleggsformål, Re
6
1
Veg, Tønsberg
17
4
dekar totalt
318
552
dekar totalt Vestfold
1175
1516

«Klipp og lim» om jordvern i lokale partiprogram

•
•

Tønsberg Arbeiderparti vil sette vern av matjord og dyrkbar mark høyt
Vil sikre arealer til industri og næringsformål

•

Tønsberg Høyre vil tilrettelegge for etablering av attraktive næringsområder og
redusere saksbehandlingstiden i reguleringssaker
Arbeide for å utvikle en klynge av eksisterende bransjer i kommunen, som
samfunn og sikkerhet, næringsmiddelindustri, landbruk, teknologi og
sirkulærøkonomi
Ha jordvern i fokus samt stimulere til klimavennlig landbruk
Arbeide for at Revetal videreutvikles som et attraktivt handels- og boområde
Føre en miljøvennlig arealpolitikk og bidra til grønn omstilling gjennom
kommunens egen eiendomsstrategi

•

•
•
•

•

•

Senterpartiet i Tønsberg mener at kommunens viktigste oppgave er å peke på
egnede områder og bidra til en rask og god regulering av framtidige
næringsarealer. Det må være styring på arealbruken. Det skal ikke bygges på
dyrka eller dyrkbar mark.
Verne dyrkbar mark og matjord mot utbygging og omdisponering

•

Tønsberg FrP vil at grunneier skal ha full råderett over egen eiendom.

•

Tønsberg Venstre mener at Menneskeskapte trusler mot livsgrunnlaget på jorden
gjør det tvingende nødvendig med en radikal miljøpolitikk. Alle har ansvar for
hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til
frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene
for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å
bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

•

Tønsberg Sosialistisk Venstreparti vil sikre matproduksjonen vår – det er maten vi
lever av.
Vil ha et strengt regime for jordvern. Vi sier nei til bygging på dyrka eller dyrkbar
mark. Det skal bare unntaksvis kunne bygges på landbruksjord, og da skal det
ryddes tilsvarende ny jord.
Å sikre tilgang til natur og bevaring av matjord er viktige saker for SV.
Nei til omdisponering av LNF til bolig eller næring.
Ingen omgjøring av dyrkbar jord. Jorda skal tas vare på. Boligbygging skal skje på
«brukt jord» i tilknytning til allerede etablerte sentra eller andre arealer som ikke
tar dyrkbar jord.

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

Tønsberg Kristelig Folkeparti mener at det må tilrettelegges for utbygging med
tanke på boliger og fritidsaktiviteter, men også for næringsliv og landbruk slik at vi
har en kommune der det er godt å bo. KrF er opptatt av det legges til rette for at
matproduksjonen i landet vårt økes.
Prioritere stimulering av bolig- og næringsutvikling i sentrumsområdet for å legge
forholdene til rette for et aktivt og levende bymiljø. Samtidig vil vi utvikle og
tilrettelegge næringsarealer i hele den nye kommunen også utenfor bykjernen,
under forutsetning av at hensynet til bomiljø, landbruk og friluftsinteresser blir
ivaretatt
Vil arbeide for at all dyrka og dyrkbar mark i kommunen kartlegges, slik at en
unngår å bygge ned verdifull matjord. At det utarbeides arealplaner hvor det er
nulltoleranse for å redusere matjordarealet i kommunen. Der en av forskjellige
årsaker må ta noe jord skal det erstattes med dobbelt areal av nydyrking eller
flytting til nye produksjonsområder.
Vil arbeide for å styrke vernet av dyrket mark og dyrkbar mark i valg av
utbyggingsfelt til bolig og næring.
Vil arbeide for at togtrasé og stasjon gis en plassering som gir en optimal løsning
for brukerne og som tar hensyn til jordvern.

Miljøpartiet de Grønne i Tønsberg vil unngå nedbygging av matjord og dyrkbar
jord med unntak av kollektiv infrastruktur eller tiltak på den enkelte gård
Jobbe for et landbruk som tar natur og klima på alvor

Andre utfordringer i Tønsberg:
Sentrumsutvikling vs jordvern
• Revetal
• Slagendalen/Presterød

Ny InterCity
• Legge ny trasé slik at det
berører minst mulig matjord
• Ta vare på matjordlaget
• Tilbakeføre dagens trasé til
matjord

Ny fastlandsforbindelse mellom
Færder og Tønsberg

Hmmm… 870 dekar matjord!
Nye Tønsberg har en arealreserve til bolig,
næring, offentlige formål, samferdsel m.m i
sin kommuneplan på 318 dekar dyrka og 552
dekar dyrkbar mark. Matjorda i Tønsberg
skaper mer verdier og produserer langt mer
kalorier per dekar enn landsgjennomsnittet
fordi de er egnet for å produsere matkorn og
grønnsaker. Et dekar med industripotet eller gulrot gir 34 ganger så mye mat (målt i
kalorier) som et dekar hvor det produseres
gras*. 870 dekar matjord i Tønsberg kan
dermed produsere like mye kalorier som
nesten 30000 dekar med grovfôrproduksjon
andre steder!!!
*AgriAnalyse rapport 5-2015

• Vil føre til mer biltrafikk og
utvidelse mot Sem og
Jarlsberg…
• Ta vare på matjordlaget

Svært verdifull matjord
• 1 dekar av Tønsbergs produktive matjord gir nok korn til 1000 brød
eller 5000 kg potet til pommes frites-produksjonen hos Findus!
Hvert år i all framtid!

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.

