
 

Valg 2023 i Horten 
- 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     22 

Næringsbebyggelse  1 24 

dekar totalt 1 46 

dekar totalt Vestfold 1175 1516 

 
NB! Vi har registrert at det ble lagt ut betydelig nye areal av dyrka og dyrkbar mark til framtidig 

utbyggingsformål ved kommuneplanrulleringen i 2022. Etter 2.gangsbehandling er det fortsatt snakk om 23,7 

dekar dyrka og 4,4 dekar dyrkbar mark (noe uavklart pga innsigelse). Selv om det også tas ut 15 dekar ved 

Kirkebakken spør vi om det i 2022 er bærekraftig arealpolitikk å bygge ned matjord? 



  

Dette gikk dere til valg på i 2019 – hva vil dere nå?  
• Horten Arbeiderparti vil ha utbygging rundt den nye jernbanestasjon på Skoppum. 

• Verne om dyrket mark 

• Være en pådriver for godsknutepunkt med jernbane på Kopstad. 

• Jobbe for en ny veiløsning mellom riksvei 19 og universitetet 

• Horten Høyre vil at Horten skal være en JA-kommune med tilgjengelige arealer og gode 

etableringsvilkår for næringslivet 

• JA-kommune med logistikksentre i tilknytning til godsterminal på Kopstad 

• videreutvikle næringsområder og boligfelt på Skoppum og Nykirke 

• regulere flere tomter til bygging av større eneboliger 

• Senterpartiet i Horten vil sørge for at planleggingen av utbyggingsområdene rundt ny togstasjon 

på Skoppum er helhetlig og god. Arbeidsintensive bedrifter bør legges tett opp til stasjonen og 

videre utbygging bør skje som en miljøbydel.  

• Horten skal være en god vertskommune for universitetet. Det må legges til rette for utvikling av 

både Campus Vestfold og videre aktivitet i Forskningsparken. 

• det blir tilrettelagt for boligbygging på Borre, Skoppum, Nykirke og fortetting i Horten by.  

• nye bolig- og næringsarealer fortrinnsvis ligger på fjellgrunn. 

• boligbygging og næringsutvikling skjer i samsvar med Regional Plan for Bærekraftig Arealpolitikk 

(RPBA). 

• Horten FrP er positive til videre næringsutvikling på Skoppum, og vil peke på mulighetene for nye 

industrifelt nord og vest for dagens bebyggelse. 

• Fremskrittspartiet er positive til videre næringsutvikling på Skoppum, og vil 

peke på mulighetene for nye industrifelt nord og vest for dagens bebyggelse. 

• Horten Venstre mener at Horten har store sammenhengende arealer med matjord av beste 

kvalitet. Vi har et spesielt ansvar for å bruke matjorda til matproduksjon og på den måten være 

med på å sikre den fremtidige matberedskapen. 

• Vil ta vare på matjorda og ha jordvern som førende prinsipp 

• Vil kreve nydyrking som kompenserer tapt matproduksjon i eventuelle tilfeller der andre meget 

store samfunnsinteresser fører til omdisponering av matjord 

• Vil at det meste av handel legges til sentrum, ikke til områder utenfor. 

• Horten Sosialistisk Venstreparti vil verne om dyrket og dyrkbar mark 

• Legge til rette for lokal matproduksjon 

• Verne om matjord og tilbakeføre matjord der det er tjenlig og mulig. 

• Horten Kristelig Folkeparti vil ta vare på den matjorda vi har igjen. Vi vil ta vare på naturressursene 

• Vil være restriktive til endret bruk av landbruksjord og skog av høy bonitet. Vi vil kun tillate små 

justeringer innenfor eksisterende markagrense. 

• Miljøpartiet de Grønne i Horten vil ha miljøvennlig mat, ta vare på jorda og bonden 

• Det er både en verdi, og en utfordring, at dyrka mark, rekreasjonsarealer og kulturmiljøer ligger 

tett i Horten. Hovedtyngden av all vekst må derfor skje i sentrum og tettstedene, i områder hvor 

befolkningen i mindre grad er avhengige av bil, og hvor arbeidsplasser, kulturtilbud og 

servicefunksjoner er tilgjengelige ved hjelp av gange, sykkel eller kollektivtransport. 

• Vil at markagrensa ligger fast og videre utbygging skal skje i tilknytning til etablerte tettsteder. 

• Vil ikke tillate at det utenfor de langsiktige utviklingsgrensene i Horten gjøres formålsendring av 

dyrka og dyrkbar mark til bolig, næring og offentlige formål. 

• Vil tilbakeføre «grå» arealer til dyrkbar og produktiv jord, for et kortere eller lengre tidsperspektiv. 

• Bevaring av eksisterende matjord i kommunen og dyrking i hager, urban dyrking og parseller, gir 

økt matsikkerhet og trygghet for fremtidige generasjoner. 

• Forby nedbyggingen av dyrket og dyrkbar jord, Hortens verdifulle landbruksområder skal sikres 

som produksjonsgrunnlag i dag og for kommende generasjoner, areal til matproduksjon skal økes. 

• I byggetillatelser hvor fjerning av matjord inngår, skal det kreves at bruk av matjord gjøres rede 

for.  



  

Jordvern Vestfolds innspill til nye partiprogram i Horten 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…  47 dekar matjord har økt til….? 

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

kommuneplan på 1 dekar dyrka og 46 dekar dyrkbar mark. Vi registrerer at dere dessverre 

har vedtatt å legge ut enda mer dyrka og dyrkbar mark til framtidig nærings- og boligformål i 

ny kommuneplan på tross av tydelig innskjerping i nasjonal jordvernpolitikk! Trekk disse 

arealene så unngår dere innsigelser. 

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*. 47 dekar matjord i Horten kan dermed produsere like mye kalorier som 

1600 dekar med grovfôrproduksjon andre steder!!!!!!! 

*AgriAnalyse rapport 5-2015 



  

Andre utfordringer i Horten: 
 

Utvikle og koble sammen Horten by, Skoppum og Bakkenteigen 

• hindre båndby 

• ta vare på inneklemt og omkringliggende matjord 

• P-areal 

Ny InterCity 

• Tilbakeføre dagens trasé til matjord  

Godsterminalen?  

• Matjord ble vedtatt omdisponert til næring under forutsetning av at det ble bygd 

til godsterminal  

 

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 47 dekar skal flyttes, så snakker vi 47 000 m3, eller 

2 200 turer med lastebil og henger. Skal dette transporteres 10 km til nytt 

produksjonsområde vil den totale kjørelengen tilsvare en halv runde rundt jordkloden. 

Eller 1 runde hvis du regner med tomt returlass!!!  

Er det fornuftig, eller bærekraftig, som alt nå skal måles på? 

mailto:vestfold@jordvern.no

