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Årsmelding for Jordvern Vestfold 2020 

Styret har bestått av: 

Leder:    Hans Huseby, Sandefjord  

Nestleder:  Arne Nøkland, Våle  

Øvrige i styret:   Magnus Rød, Andebu og VTBU 

   Solveig Haugan Jonsen, Vivestad 

Rolf R. Tvedten, Tjølling    

Vestfold Bondelag v/ Amund Kind er kasserer/sekretær 

Varamedlemmer: Heidi Engeset, Horten (1.vara) og Trond Kristian Bettum, Stokke (2.vara) 

Årsmøtet med faginnslag i september 

 

Årsmøtet som skulle vært avholdt i mars ble utsatt til 30. september. Da var det mulig å avholde 

fysisk årsmøte i Skjeestua i Stokke. 23 medlemmer møtte, i tillegg til 2 gjester fra Jordvernforeningen 

i Telemark, en teknisk medhjelper og 2 eksterne foredragsholdere.  

Vi startet med faginnslaget «Jordflytting? En ærlig erfaringsutveksling» som også ble streamet til 

deltakere som fulgte med digitalt. Vi hadde med oss gode innledere i Hege Ulfeng fra Nibio, Karl-Otto 

Mauland fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune og matjordplan-konsulent Håkon Fæste. 

Hans Huseby ble gjenvalgt som leder og Arne Nøkland som nestleder. Per Nikolai Haukeland og 

Fredrik André Backe hadde takket nei til gjenvalg. Nye inn i styret ble Solveig Haugan Jonsen (fra 

1.vara) og Rolf R. Tvedten. Magnus Rød fra Vestfold og Telemark Bygdeungdomslag ble hentet inn i 

styret etter årsmøtet 2019 og ble gjenvalgt for 1 år. Heidi Engeset kom inn som ny 1. vara.  

Styrets arbeidsplan:  

Det ble også vedtatt en arbeidsplan for styret i Jordvern Vestfold som inneholdt følgende;  
✓ Følge med og delta i kommunale og regionale arealplanprosesser og i den generelle jordverndebatten, 

herunder valg av ny trase for Vestfoldbanen og kommunenes oppfølging av jordvernbestemmelsene i 
RPBA 
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✓ Følge opp arbeidet med en nasjonal overbygning – Jordvern Norge.  
✓ Utarbeide egnede informasjonsopplegg for å styrke kunnskaper om og holdninger til jordvern 

gjennom media, på egen hjemmeside og overfor viktige  
✓ samfunnsaktører/ – grupper. Dette året skal vi ha ekstra fokus på utbyggere og aktører innen 

eiendomsutvikling. 
✓ Følge opp planer i den nye fylkeskommunen (RPBA, andre aktuelle?) 
✓ Åpent temamøte/seminar om høsten  
✓ Faglig innslag på årsmøtet for å rekruttere nye medlemmer, for å motivere og utvikle eksisterende 

medlemmer 
✓ Medlemsutvikling, alliansebygging og oppbygging av Jordvern Norge. 
✓ Løpende oppdatering av hjemmesiden og Facebooksida i samarbeid med de andre regionale 

foreningene på www.jordvern.no 
✓ Følge opp målene i det nasjonale jordvernmålet lokalt og i samarbeid med Jordvern Norge nasjonalt. 

Vi skal bidra til å nå målene, samt skape forståelse for at målet må skjerpes inn ytterligere. 
✓ Skape en positiv holdning til vern av matjord gjennom å rose og støtte lokale jordverninitiativ og dele 

ut Jordvernprisen til en aktør eller person som har bidratt til styrket jordvern. 
 

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt slik de var forelagt årsmøtet. Et forslag til instruks for 
valgkomité ble diskutert med årsmøtet og endelig forslag til instruks vil bli lagt fram for årsmøtet i 
2021. 

 

Årets jordvernpris 2020 

Årets jordvernpris gikk til ASKO Oslofjord for deres anlegg som er under 

oppføring i Sande og bevisste valg av tomt som ligger på fjellgrunn. De 

fikk utdelt prisen i et eget arrangement ved anlegget i vår og ble omtalt 

av leder innledningsvis i årsmøtet. 

Styrets arbeid 

Styremøter 

Det har vært arrangert 6 styremøter. I tillegg har arbeidsutvalget (leder, nestleder og sekretær) hatt 

flere møter mellom styremøtene for å følge opp uttalelser og styrets arbeid. 

Uttalelser og dialogmøter 

Vi har sendt høringsuttalelser til kommuneplaner og noen prinsipielle reguleringsplaner og særlig 

fulgt opp utbyggingen av Torp Øst.  

Jordvern Norge 

Jordvern Vestfold har bidratt i stor grad til å utvikle samarbeidet med de andre regionale 

jordvernforeningene og -alliansene. Jordvern Norge ble stiftet i februar og Hans Huseby er kasserer i 

interimstyret. I tillegg er Amund Kind sekretær på vegne av Norges Bondelag. Det første ordinære 

årsmøtet ble avholdt digitalt i november. 

Informasjonsarbeid 

Nettsiden www.jordvern.no, samt vår regionale underside og Facebook-side forsøker vi å holde mest 

mulig oppdatert.  
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Åpent jordvernmøte 21. januar 

21.januar arrangerte vi åpent jordvernmøte «Moderne 

arealpolitikk=>jordvern og bedre kommuneøkonomi» sammen 

med Fylkesmannen i Vestfold og Telemark i gymsalen på 

Gjennestad vgs. Blant de 120 som deltok var det mange lokal- og 

fylkespolitikere, arealplanleggere utbyggere. De var nok særlig 

spente på å høre den anerkjente arkitekten Alexandria Algard, 

snakke om hvordan moderne arealpolitikk som skaper attraktive 

byer også sparer matjord og kommuneøkonomien! Men de fikk også gode innlegg fra ny 

fylkesordfører Terje Riis Johansen, ordførerne Bjørn Ole Gleditsch fra Sandefjord og Are Karlsen fra 

Horten, en innføring i Fylkesmannens rolle og innsigelser knyttet til jordvern, samt en kortfilm om 

historisk sentrumsutvikling i noen byer og tettsteder i Vestfold.  

Det ble brukt en del ressurser på å planlegge høstmøtet «Drukner jordvernet i FNs gode 

bærekraftmål?», sammen med Vestfold og Telemark Fylkeskommune, men dette ble utsatt til 20. 

januar 2021. 

Alliansearbeid 

Vi har nå et styremedlem fra Vestfold Bygdeungdomslag og ellers gode samarbeidsforhold med 

Vestfold Bondelag, Naturvernforbundet, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark. 

Vi har også pleiet kontakter med andre planleggere og utbyggere, men dette arbeidet har blitt 

begrenset på grunn av korona. Det har vært dialog med Jordvern Telemark om framtidig samarbeid, 

men vil jobbe mer med egen organisasjonsbygging før sammenslåing blir aktuelt. 

Medlemmer  

Jordvern Vestfold hadde ved årsskiftet minst 2711 medlemmer. 221 (242 i 2019 og 257 i 2018) har 

betalt medlemskontingenten eller er meldt inn så sent på året at de ikke har mottatt 

kontingentfaktura. 147 av disse er ordinære enkeltmedlemmer eller ungdomsmedlemmer, resten 

har betalt familie-/husstandsmedlemsskap.   

Ved utgangen av 2019 hadde vi 273 medlemmer.  Vi har altså hatt en liten nedgang i antall 

medlemmer, samt ytterligere nedgang i antallet som har betalt. Det siste kan skyldes at mange har 

hatt et økonomisk utfordrende år pga korona og derfor droppet å betale kontingenten. 

Økonomi -Regnskap og økonomi er kommentert i egen årsmøtesak 

 

 
1 48 (56 i 2019) har betalt familie/husstandsmedlemskap. 13 (22 i 2019) av disse har ikke oppgitt navn på 
familie/husstandsmedlem. Disse telles som 2 medlemmer. 


