
 

Valg 2023 i Færder 
-Hvem vil ta vare pa  matjorda? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matjord som var omdisponert til annet «Framtidig» arealformål i 

kommuneplanen (i dekar) ved valget i 2019: 

 Dyrka mark Dyrkbar mark 

Boligbebyggelse   124 49 

Offentlig eller privat tjenesteyting   13 12 

Sentrumsformål     14 

Kjøpesenter  1 3 

Forretninger   4   

Kombinert bebyggelse og anleggsformål  73 7 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)   3 2 

Parkering  17 2 

dekar totalt 235 89 

dekar totalt Vestfold 1175 1516 



  

Dette gikk dere til valg på i 2019«Klipp og lim» om jordvern i lokale partiprogram  

 

• Færder Arbeiderparti vil verne matjord. 

• Støtter Naturmangfoldmeldingen om økt skogvern 

 

• Færder Høyre vil arbeide for god arealplanlegging og bevare dyrkbar mark 

• Vedtak om å ikke bygge ut Borgheim Syd 

 

• Senterpartiet i Færder vil prioritere jordvern, landskaps-, natur- og kulturvern i nye 

byggeprosjekter. 

• Støtte aksjonsgrupper som Bevar grønne Færder. 

• Stimulere og videreutvikle landbruket i hele kommunen, spesielt 

grønnsakproduksjon. 

 

• Færder FrP vil Færder skal ha god og effektiv arealutnyttelse med 30 % fortetting 

av eksisterende boligområder. En mer effektiv arealutnyttelse vil redusere 

behovet for utbygging av nye grøntarealer. 

• Vår 3. kandidat Egil Koch ønsker utvikling av handel, boliger og arbeidsplasser og 

han ønsker derfor utbygging av Borgheim Syd. 

 

• Færder Venstre vil føre en restriktiv arealpolitikk med særlig fokus på 

naturområder med høy verdi, strandsonen og landbruksjord – en politikk som 

ivaretar vår unike natur og kultur. 

 

• Felleslista SV/Rødt i Færder vil være en garantist for at jordvernet står høyt og at 

naturen blir skånet når vei og byggeprosjekter presser på 

• Si nei til omdisponering/reduksjon av LNF til bolig, næring og vei 

• Felleslista har konsekvent sagt nei til «Borgheimbyen» og store veiprosjekter. Det 

vil vi fortsette med, da dette tar store områder med god matjord 

• Vil at boliger skal bygges i allerede etablerte sentra, bl.a på Borgheim og på Teie. 

Estetikk og stedstilpasning er en forutsetning. 

• Vil at i de unntakstilfeller hvor dyrkbar jord bebygges, bør ny jord av samme areal 

og kvalitet dyrkes opp 

 

• Færder Kristelig Folkeparti vil arbeide for fortetting i sentrumsområdene og et 

sterkt jordvern ved å legge nye boligområder på ikke dyrkbar mark 

• Vil at næringsutvikling bør skje i sentrumsområdene, på ikke dyrkbar mark 

• Vil ha ny fastlandsforbindelse Ramberg – Smørberg. 

 

• Miljøpartiet de Grønne i Færder vil ta ansvar for å passe på at matjorda ivaretas, at 

alle kan ferdes på stier i skog og langs stranda og at det lokale dyr- og plantelivet 

har et miljø som sikrer deres fortsatte eksistens i kommunens områder. 

• Styrker jordvernet i arealplanen 

 



  

Jordvern Vestfolds innspill til nye partiprogram i Færder før valget i 
2023: 
 

Bærekraftig arealpolitikk 

Arealforvaltningen skal være i tråd med FNs bærekraftmål. Jordloven er en av 

mange særlover det skal tas hensyn til i arealforvaltningen. Den slår fast at 

dyrka og dyrkbar mark kun skal brukes til matproduksjon. Så godt som alle byer 

og tettsteder er omkranset av god matjord. Det betyr at lokal- og 

regionalpolitikere stadig må ta stilling til om «andre samfunnsinteresser» er 

viktigere enn matproduksjon. Krig, pandemi og klimaendringer minner oss om 

viktigheten av å øke norsk sjølforsyning. I tillegg bidrar ikke nedbygde areal til å 

binde karbon. Derfor strammer Stortinget stadig inn jordvernpolitikken. Nå må 

fylkeskommunen og kommunene si nei til å bygge på matjorda.  

Jordvern Vestfold ønsker: 

• Varig vern av all dyrka og dyrkbar mark mot nedbygging 

• At dispensasjon for å bygge ned matjord kun tillates til samfunnskritisk 
infrastruktur hvor det ikke kan unngås nedbygging. All omdisponering må 
følges opp med krav om flytting av matjorda på en slik måte at potensialet for 
matproduksjon ivaretas 

• At framtidige utbyggingsareal i kommuneplaner som ligger på dyrka og 
dyrkbar mark tilbakeføres til LNF  

• At det drives en arealnøytral og -effektiv politikk for å spare matjorda, hvor 
allerede godkjente utbyggingsområder utnyttes før nye områder 
omdisponeres. 

• At det skal foreligge et arealregnskap og dokumentasjon av alternative 
plasseringer for alle tiltak som foreslås lagt på dyrka og dyrkbar mark. 

 

Hmmm…  324 dekar matjord? 

Færder hadde i 2019 en arealreserve til bolig, næring, offentlige formål, samferdsel mm i sin 

kommuneplan på 235 dekar dyrka og 89 dekar dyrkbar mark. Matjorda her i Vestfold skaper 

mer verdier og produserer langt mer kalorier per dekar enn landsgjennomsnittet fordi de er 

egnet for å produsere grønnsaker. Et dekar med industripotet eller -gulrot som skal til Findus 

gir 34 ganger så mye mat (målt i kalorier) som et dekar hvor det produseres gras*. 324 dekar 

matjord i Færder kan dermed produsere like mye kalorier som 11 000 dekar med 

grovfôrproduksjon andre steder!!!!!!! 

*AgriAnalyse rapport 5-2015 



  

Andre utfordringer i Færder: 
 

Ny kommuneplan 

• Hvor mye framtidige bolig- og næringsområder på dyrka og dyrkbar mark 

klarer dere å ta ut? 

• Er det bærekraftig i 2022 å bygge ned mer matjord? 

Ny fastlandsforbindelse 

• Vil den føre til mer biltrafikk og utvidelse mot Sem og Jarlsberg… 

• Ta vare på matjordlaget  

Svært verdifull matjord 

• Færders bønder står for 40% av grønnsaksproduksjonen i fylket, samt en stor 

andel bær  

• 1 dekar av Færders produktive matjord gir nok korn til 1000 brød eller 5000 kg 

potet til pommes frites-produksjonen hos Findus! Hvert år i all framtid! 

 

Lyst å bli medlem? 

Heldigvis bygges det nå ned mindre arealer med dyrka og dyrkbar jord enn for få år siden. Men 

fortsatt tapes mange kamper og det systematiske jordvernarbeidet må fortsette. Og vi blir 

stadig flere mennesker som trenger mat. Nedbygd matjord gir ingen mat! Støtt oss i arbeidet. 

1. Betal medlemskontingenten til konto 2400.31.68707 eller vipps til #24526: 

• Enkeltmedlem kr 225,- 

• Familie/husttandsmedlemsskap kr 375,- 

• Ungdomsmedlem (<30 år) kr 100,- 

• Støttemedlemskap for foreninger og organisasjoner kr 400,- 

2. Send mail til vestfold@jordvern.no med navn og tlf-nr. 

 

Hmmm… Synes du det er fornuftig å flytte matjorda? 

For å ivareta potensialet for matproduksjon må man flytte både matjordlaget og jorda under 

(røttene går gjerne 2 meter ned i bakken!) til et sted det ikke produseres mat i dag. Du må flytte 

selve jorda slik at alt mikroliv og jordstruktur ivaretas. Det er svært vanskelig.  

I tillegg er det en større klimabelastning enn du tror. Hvis jorda (1 meter matjordlag og 

nødvendig undergrunnsjord) fra 324 dekar skal flyttes, så snakker vi 324 000 m3, eller 15 000 

turer med lastebil og henger. Skal dette transporteres 5 km til nytt produksjonsområde vil den 

totale kjørelengen tilsvare nærmere 2 runder rundt jordkloden. Eller 4 runder hvis du regner 

tomt returlass!!! Er det fornuftig, eller bærekraftig, som alle nå skal måles på? 

mailto:vestfold@jordvern.no

