
  

 

 

 

Til Holmestrand kommune 

 

     

         Stokke, 26.06.2020 

Viser til områdereguleringsplan for Sande sentrum øst, planID 20140002 

Beklager at vi er en dag over fristen, men vi er gjort kjent med at deres plan omhandler matjord, 

blant annet utbyggingsplaner for Klokkerjordet. Det er beklagelig og vi hadde håpet Holmestrand 

kommune kunne gjort som mange andre kommuner nå gjør – endre planformål fra 

utbyggingsområde tilbake til LNF. I Vestfold har det vært svært mange diskusjoner knyttet til 

viktigheten av jordvern, særlig i forbindelse med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk for 

Vestfold (RPBA). Der er samfunnsmål 2 at matjordjordarealet skal være økt i 2040 for å sikre at vi 

klarer å øke matproduksjonen i Norge. Da må i hvert fall dere kommuner være bevisst på å 

tilbakeføre ikke utbygde jorder til LNF. 

Når dere ikke har endret Klokkerjordet tilbake til LNF er det i hvert fall viktig at dere har gode 

bestemmelser for flytting av matjorda, hvor intensjonen rimeligvis er at utbygger påtar seg å ivareta 

potensialet for produksjon av mat når han får bygge på dyrka eller dyrkbar mark. 

Vi ser at reguleringsbestemmelsene § 3.12 sier noe om dette 

3.12 Bruk av matjord 

Eventuell matjord som fjernes i forbindelse med omdisponering av jordbruksarealer, skal brukes til 

erstatning for eller forbedring av matjorda på nærliggende jorder eller andre jordbruksarealer. 

Etter vår mening er dette for upresist. I Vestfold er det utarbeidet en «Veileder til matjordplan» i 

forbindelse med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk. Bestemmelsene bør vise til at 

jordflytting bør skje i henhold til denne veilederen. Det bør også komme tydeligere fram at utbygger 

har ansvaret for at jordflyttingen skjer på en slik måte at potensialet for matproduksjon 

opprettholdes. 

Vi har hørt rykter om at det allerede er laget en matjordplan for Klokkeråsen. I så fall mener vi det er 

en klar svakhet ved høringsrunden at denne ikke ligger ute til høring og vi ber dere vurdere om 

høringsrunden bør utvides av den grunn! 

Vennlig hilsen 

Amund Kind,  

sekretær Jordvern Vestfold 


