
 

Valg 2023 i Larvik 
- 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   34 23 

Forretninger   14 15 

Offentlig eller privat tjenesteyting   5 1 

Fritids- og turistformål   35 55 

Næringsbebyggelse  15 137 

Idrettsanlegg 6 54 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål    12 

Veg 13 5 

Parkering    9 

Kombinert samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur 7 1 

dekar totalt 129 312 

dekar totalt Vestfold 1175 1516 

Vi vet det ble vedtatt ny kommuneplan i 2021, men har ikke oppdatert arealregnskap fra den planen. 



  

Dette gikk dere til valg på i 2019 – hva vil dere nå? 
«Klipp og lim» om jordvern i lokale partiprogram  

• Larvik Arbeiderparti vil ivareta matjorda. Legges det beslag på matjord på grunn av utbygging, 
skal minimum det samme areal dyrkbar mark av samme kvalitet istandsettes et annet sted i 
kommunen. 

• Være en pådriver for å videreutvikle landbruket i alle deler av kommunen 
• Videreutvikle Berganmoen industriområde 

 
• Utøve restriktivt jordvern, med minst mulig omdisponering av matjord til andre formål. 
• Ta vare på drivverdig dyrkbar mark gjennom plan- og byggesaksbehandling 
• Føre en langsiktig og forutsigbar arealpolitikk egnet til å nå målene om to pulserende byer året 

rundt 
• Bygge opp om nærsentra, definert i kommunedelplanen som Tjøllingvollen, Kvelde, 

Helgeroa, Stavern og Svarstad og innføre nærmiljøpott til velforeninger, nærmiljøutvalg og 
andre 

• At fremtidig boligutbygging fortrinnsvis skjer i tilknytning til eksisterende lokalsentra 
• Føre en bærekraftig arealpolitikk med mangfold i tilbudet på boliger i fokus 

 
• For Larvik Senterparti er jordvern spesielt viktig, det er matjord som gir grunnlag for 

matproduksjon i uoverskuelig fremtid, og Larvik er en stor kommune for matproduksjon. 
 

• Larvik FrP vil opprette et areal og næringsutvalg 

• Vil sørge for attraktive bolig og næringsarealer 

 

• Larvik Sosialistisk Venstreparti er opptatt av en fremtidsretta byutvikling, med vekst og 

utvikling i Larvik sentrum, Stavern og i de definerte lokalsentra – Svarstad, Kvelde, Tjodalyng 

og Helgeroa. Kontorarbeidsplasser og handelsvirksomhet bør ligge sentralt i Larvik by, med 

tilknytning til kollektivknutepunkt.  

• Vil verne dyrka og dyrkbar matjord mot utbygging 

• Slår fast at matjorda i Larvik er særlig verdifull og skaper store verdier og vil derfor at 

jordbrukets næringsareal, matjorda, fortsatt skal brukes til matproduksjon og de vil legge til 

rette for stor verdiskaping i både jord- og skogbruket samt i matvare- og 

treforedlingsindustrien 

 

• Larvik Venstre mener at dyrket mark ikke skal bygges ned av boliger eller næringseiendom. 

 

• Larvik Kristelig Folkeparti vil arbeide for at vi skal forvalte miljøet, naturressursene og 

samfunnet til felles beste og arbeide for at natur og miljø kan overleveres i en bedre forfatning 

til neste generasjon  

• Mener landbruket har i vår kommune noen av de beste naturgitte forhold som kan tenkes og 

vil bevare drivverdig jordbruksareal til jordbruksformål, og bremse nedbyggingen av matjord  

• Vil satse på fortetting i Larvik sentrum og videre utbygging i tettstedene  

• Vil søke å unngå bruk av matjord når etablerte boligfelt skal utvides eller nye klargjøres  

• Vil legge til rette for næringsetablering og bosetting i hele kommunen  

 

• Miljøpartiet de Grønne i Larvik vil føre et restriktivt jordvern, som bare kan vike for nødvendig 

infrastruktur for kollektivtrafikk og sykkelveier. 

• Styrke Larvik sentrum, Stavern, Helgeroa, Kvelde, Tjodalyng og Svarstad slik at de vil fungere 

som viktige knutepunkt i kommunen 



  

Jordvern Vestfolds innspill til nye partiprogram i Larvik 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…  441 dekar matjord? 

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

kommuneplan på 129 dekar dyrka og 312 dekar dyrkbar mark. Vi har ikke oppdaterte tall 

etter ny kommuneplan i 2021. Uansett; 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 videre foredling og 

verdiskaping hos f.eks Findus el Norrek gir 34 ganger så mye mat (målt i kalorier) som et 

dekar hvor det produseres gras*. 441 dekar matjord i Larvik kan dermed produsere like mye 

kalorier som 15 000 dekar med grovfôrproduksjon andre steder!!!!!!! 

*AgriAnalyse rapport 5-2015 



  

Andre utfordringer i Larvik: 
Ny InterCity 

• Legge ny trasé slik at det berører minst mulig matjord 

• Ta vare på matjordlaget  

• Tilbakeføre dagens trasé til matjord  

Mummiverden 

• Det er ikke bærekraftig arealpolitikk å bruke 50 dekar dyrka mark til parkeringsareal 

Svært verdifull matjord => et særlig ansvar for jordvern 

• Nesten 60 % av Vestfolds potetproduksjon skjer i Larvik, i tillegg til en tredjedel av 

grønnsaker og bær 

• 1 dekar av Larviks produktive matjord gir nok korn til 1000 brød hvert år eller 5000 kg 

potet til pommes frites! 

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 441 dekar skal flyttes, så snakker vi 441 000 m3, eller 22 000 

turer med lastebil og henger. Skal dette transporteres 4 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 alt nå skal måles på? 

mailto:vestfold@jordvern.no

