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Høringsuttalelse - Forslag til kommunal planstrategi og planprogram for kommuneplanens 

samfunnsdel i Tønsberg  

 

Planstrategi Tønsberg kommune 2020-24 

Et kjapt søk i planstrategien viser at kommunen har et eget kapittel om Bærekraftig landbruk hvor 

det beskrives at de er en nasjonalt viktig landbruks- og næringsmiddelkommune. Men Jordvern 

Vestfold synes det er veldig rart at en av landets viktigste landbrukskommuner verken har eller 

prioriterer å ha en strategi for hvordan disse ressursene skal forvaltes videre.  

Jordvern Vestfold vil også påpeke at kommunen snarest mulig bør skaffe seg en god oversikt over 

områder som kan ta imot rene masser og matjord. Det vil være svært nyttig i forbindelse med 

planleggingen av f.eks ny InterCity, som garantert vil berøre mye matjord og hvor 

jordflytting/matjordplaner vil være en nødvendig konsekvens av omdisponeringen. Har man god 

oversikt over arealer med ulikt jordsmonn som kan ta imot overskuddsmasser er sannsynligheten 

mye større for å lykkes med gjennomføringen av matjordplanene. En slik oversikt vil også øke 

sannsynligheten for å få til forbedrede arronderingsmessige løsninger for produksjon av mat ved 

jordflytting. Når det er sagt er Jordvern Vestfold klare på at vi foreløpig er alt for dårlige på flytting av 

matjord. Det er alt for stor sannsynlighet for at jordflytting dessverre mislykkes og at svært verdifulle 

matjordressurser dermed ødelegges. Derfor handler jordvern først og fremst om å unngå nedbygging 

av matjord og jordflytting er et kompenserende tiltak som kun kan forsvare omdisponering av dyrka 

og dyrkbar mark ved utbygging av kritisk viktig infrastruktur.  

 

Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 

Jordvern Vestfold synes Tønsberg kommune i litt for stor grad fokuserer på de store og veldig 

overordnede FNs bærekraftprinsipper i sitt planprogram. Det er «in i tiden» og går igjen i mange 

kommuneplaner nå. Jordvern Vestfold synes derimot at de mer konkrete og regionale målene om 

bærekraft Vestfoldsamfunnet har blitt enige om i RPBA blir nesten borte. Noen av 



  
 

bærekraftprinsippene som har vært diskutert mest i Vestfold, og som er tydeligst slått fast gjennom 

RPBA, knytter seg til: 

1. en effektiv og god (i folkehelseperspektiv) utnyttelse av allerede asfalterte areal. 

2. vern av den svært verdifulle matjorda som omkranser Tønsberg, Revetal og alle byer og 

tettsteder i Vestfold.  

Selv om vi nå er slått sammen med Telemark er disse prinsippene like viktige å følge framover.  

De matrisene Tønsberg kommune forsøker å presentere på side 10-12 i planprogrammet, og som 

knytter denne kommuneplanrulleringen mot FNs bærekraftmål, viser jo tydelig at en så viktig og 

konkret sak som vern av matjorda «forsvinner» i FNs bærekraftmål. Jordvern Vestfold må derfor be 

Tønsberg kommune, som forvalter av så store arealer av Norges beste matjord om å løfte jordvernet 

tydeligere i sitt planprogram. 

Vi håper også at Tønsberg følger opp samfunnsmålet i RPBA om at matjordarealet skal være økt i 

2040. Videre håper vi også Tønsberg kommune i kommuneplanens samfunssdel kan slå fast det 

samme som flertallet i vårt nye fylkesting har slått fast i sin samarbeidsplattform; Vi skal ha en 

nullvisjon for nedbygging av matjord! 

 

Vennlig hilsen  

Hans Huseby, 

leder i Jordvern Vestfold 


