
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Matjord som var omdisponert til annet «Framtidig» arealformål i 

kommuneplanen (i dekar) ved forrige valg: 

 Dyrka mark Dyrkbar mark 

Boligbebyggelse   39 6 

Næringsbebyggelse (gml Holmestrand) 76 59 

Næringsbebyggelse (Sande) 1 52 

Veg 1   

Dekar total 117 117 

Dekar totalt Vestfold 1175 1516 

   

 



  

Dette gikk dere til valg på i 2019: 

• Mange av våre innbyggere har sitt virke innen jordbruk og husdyrhold, enten på heltid eller 

ved siden av annet arbeid. Det finnes svært mange nyskapende, offensive og fremtidsrettede 

bruk i kommunen vår. For Arbeiderpartiet i Holmestrand er et fortsatt strengt fokus på 

jordvern helt avgjørende for å sikre fremtiden og videre utvikling for våre matprodusenter. 

• Arbeiderpartiet i Holmestrand vil legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer som det 

er naturgitt grunnlag for og som markedet etterspør. Vi vil at jordbruksproduksjonen skal skje 

på en mest mulig miljømessig bærekraftig måte. 
 

• Holmestrand Høyre vil ta vare på miljøet, og sikre et sterkt jordvern 

• Jobbe for å oppgradere togstasjonen i Sande, slik at det etableres varmt venterom og heis. Vi 

vil også jobbe for å realisere nødvendig parkeringskapasitet ved togstasjonene 

• Ha lett tilgjengelige næringsarealer 

• Vil at landbruksarealer skal prioriteres til landbruk og i minst mulig grad nedbygges med 

annen næring. Dette fordi ivaretakelse av våre begrensede jordressurser er viktig for Norge. 
 

• Senterpartiet i Holmestrand vil bevare dyrka jord for framtidig matproduksjon 

• Bevare dyrka mark for framtidig matproduksjon og sier nei til all utbygging av bolig og næring 

på dyrka eller dyrkbar mark 

• Utarbeide en samlet kommuneplan med areal- og samfunnsdel, herunder 

kommunedelplaner for spredt boligbygging, grøntstrukturplan og strandsoneplan 

• Ta vare på all matjord til produksjon av trygg og god mat 
 

• Kristelig Folkeparti i Holmestrand vil være svært restriktive i forhold til nedbygging av 

jordbruksarealer 

• Vil at det tillates å bygge høyere i sentrumsnære strøk, for å bevare mest mulig av dyrket 

mark 
 

• Nye Holmestrand FrP mener man skal søke å utnytte stein og fjell før man bygger på innmark 

og dyrket mark, dette er området vi sterkt ønsker å verne. 

• Mener det er nødvendig med et sterkt jordvern. I kommunen er det nok av areal muligheter 

for å drive utvikling, uten at man benytter seg av dyrket mark. I tillegg er nye Holmestrand 

FrP opptatt av en god balanse mellom landbruk og boligutvikling. Det skal ikke være slik at 

boligutvikling går på bekostning av landbruket. I de tilfeller det kan oppstå konflikter bør man 

i størst mulig grad arbeide for å dempe konfliktene, men sikre at landbruket kan utfoldes 

videre 

• Sikre et sterkt jordvern og være kritisk til nedbygging av dyrket mark 
 

• Holmestrand Venstre vil tilrettelegge for et mer bærekraftig landbruk i kommunen 

• Vil tilrettelegge for mer levende bysentra i Holmestrand, Sande og Eidsfoss 

• Å sikre tilgang til natur og bevaring av matjord er viktige saker for SV. 
• Sosialistisk Venstreparti i Holmestrand vil arbeide for å ta vare på artsmangfold og natur 

gjennom et gjennomtenkt areal utnyttelse som ikke går på bekostning av naturmangfoldet og 
tilgang til nærnatur der folk bor. 

• Si nei til omdisponering av LNF til bolig eller næring. Spesielt er det viktig å unngå 
omregulering av dyrkbar landbruksjord. Der det likevel omreguleres matjord vil vi kreve at 
det skjer kompenserende tiltak for å bøte på tapt areal  
 

• I et fornybarsamfunn er det viktig å få til en lokalforankret matproduksjon. Bevaring av 

eksisterende matjord i kommunen gir økt matsikkerhet og trygghet for fremtidige 

generasjoner. 

• Miljøpartiet de Grønne i Holmestrand vil stanse nedbyggingen av dyrket og dyrkbar jord 



  

Jordvern Vestfolds innspill til nye partiprogram i Holmestrand 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…  234 dekar matjord? 

Nye Holmestrand har en arealreserve til bolig, næring, offentlige formål, samferdsel mm i sin 

kommuneplan på 117 dekar dyrka og 117 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 gir 34 ganger så 

mye mat (målt i kalorier) som et dekar hvor det produseres gras*. 234 dekar matjord i 

Holmestrand kan dermed produsere like mye kalorier som 8000 dekar med 

grovfôrproduksjon andre steder!!!  

*AgriAnalyse rapport 5-2015 



  

Andre utfordringer i nye Holmestrand: 
 

Sentrumsutvikling 

• Sande og flere av sentraene i ny kommune er omkranset av matjord 

• Utviklinga oppå platået i Holmestrand 

Svært verdifull matjord 

• Om lag 1/5 av Vestfolds frukt- og bærproduksjon foregår i nye Holmestrand 

• 1 dekar av Holmestrands svært produktive matjord gir nok korn til 1000 brød eller 5000 

kg potet til industri! Hvert år i all framtid! 
 

 

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 234 dekar skal flyttes, så snakker vi 234 000 m3, eller 11 000 turer med lastebil og 

henger. Skal dette transporteres 4 km til nytt produksjonsområde vil den totale kjørelengen tilsvare over 

en runde rundt jordkloden. Eller 2 runder hvis du regner tomt returlass!!! Er det fornuftig, eller 

bærekraftig, som alle nå skal måles på? 

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. 
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