
NATURVERNFORBUNDET 
SER med stor bekymring 
på situasjonen innenfor 
natur, miljø, ressurser og 
forurensning i vår kommune. 
Horten kommune har meget 
knappe arealer, et betydelig 
jordbruk og stort biologisk 
mangfold. Det er derfor 
avgjørende at man er bevisst 
på kommunens arealbruk og 
begrensede areal. 

NATURVERNFORBUNDET 
MENER den nye 
kommuneplanen må 
basere seg på prinsipper 
for langsiktig bærekraftig 
utvikling, herunder at 
Horten kommune må 
utarbeide en forpliktende 
plan for å gjøre kommunen 
klimanøytral innen 2040. 
Med bærekraftig utvikling 
forstår Naturvernforbundet 
en samfunnsutvikling som 
imøtekommer dagens 
forbruksbehov uten å forringe 
mulighetene for kommende 
generasjoner til å få dekket 
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sine behov. 

NATURVERNFORBUNDET 
MENER det må skapes en 
større bevissthet om Horten 
kommunes knappe arealer og 
at det er grenser for fremtidig 
boligvekst. Kommunens 
arealbruk må derfor vurderes 
i et 100-årsperspektiv. 
Naturvernforbundet kan ikke 
se at det er et mål i seg selv 
at Horten kommune skal øke 
folketallet betydelig de neste 
tiårene. Naturvernforbundet 
mener en prosent årlig vekst 
i antall nye boliger er et for 
høyt måltall ut fra hensynet 
til natur, miljø og arealer. 
Konsekvensen av veksten 
er uakseptabel bruk av 
dyrket mark, dyrkbar mark 
og skog. Kommunen har 
store boligreserver i tidligere 
planer og må derfor redusere 
antallet nye boligenheter 
i kommuneplanen, slik 
fylkeskommunen forutsetter 
i sin uttalelse. Det er grunn til 
å spørre hvorfor kommunens 
administrasjon har lagt opp til 
en sterkere vekst enn det som 
er forankret i den regionale 
planen for bærekraftig 
arealbruk (RPBA).

NATURVERNFORBUNDET 

VIL understreke at nye 
boliger bør bygges i 
etablerte sentrumsområder 
(fortetting) og på arealer 
som ikke er dyrkbare, ikke 
har høyt biomangfold og 
som ikke er lokalisert langs 
kystlinjen. Det bør legges 
opp til en betydelig fortetting 
i Horten byområde og 
man bør i fremtiden bygge 
nye boliger på Skoppum, 
Nykirke og Kirkebakken/
Tonsåsen. Bygging på Raet 
må unngås. Grønne lunger 
og sammenhengende 
grøntstruktur er avgjørende 
med tanke på vellykket 
fortetting.

NATURVERNFORBUNDET 
MENER bevaring av 
kommunens naturverdier 
med høyt biologisk mangfold, 
kulturlandskap med 
jordbruksområder og kystlinje 
er den beste tilnærmingen for 
å styrke attraktiviteten. 

DET MÅ etableres et langt 
sterkere jordvern i Horten 
kommune - i pakt med statlig 
jordvernpolitikk, prinsipper 
for bærekraftig utvikling 
og den regionale planen 
for bærekraftig arealbruk i 
Vestfold. Alle gjenværende 

landbruksområder i vår 
kommune må bevares for 
kommende generasjoner 
ut fra hensynet til 
matvaresikkerhet, lokal 
verdiskaping og verdens 
matvaresituasjon. Jordvern 
må være et avgjørende 
kriterium ved valg av 
fremtidig jernbanekorridor 
på strekningen Nykirke - 
Barkåker. 

DET MÅ stilles krav om 
nydyrking som kompenserer 
tapt matproduksjon 
i de tilfellene hvor 
eventuelle andre store 
samfunnsinteresser fører til 
omdisponering av matjord. 
Det bør stimuleres til 
nydyrking for å nå målet 
om 20 prosent vekst i 
Norges matproduksjon. 
Horten kommune har i dag 
dyrkbare arealer som ikke er 
i produksjon. Det gjelder for 
eksempel velegnede arealer 
langs Raet (Åsgårdstrand), 
herunder grusbanen på Ra. 
Gjennom kompostering, 
tilførsel av biologisk materiale 
og gode dyrkingsmetoder 
kan områder som i dag er 
definert som ikke-dyrkbare 
gi grunnlag for betydelig 
matproduksjon. 

HORTEN KOMMUNE har 
flere store sammenhengende 
landbruks- og 
kulturlandskapsområder som 
står på listen over nasjonalt 
verneverdige områder; 
Borreskåla, Borrehaugene, 
Fjugstad, Åsgårdstrand og 
Adal. Disse områdene er av 
stor nasjonal verdi med tanke 
på landbruksproduksjon og 
må gis varig vern. 

NATURVERNFORBUNDET 
VIL sterkt beklage at verdifull 
landbruksjord i Åsgårdstrand 
(Nygård) foreslås bygget 
ut til boligformål. 
Naturvernforbundet 
anmoder om at det 
aktuelle området tas ut 
som foreslått boligområde, 
slik fylkeskommunen 
forutsetter i sin uttalelse 
til kommuneplanen. 
Naturvernforbundet vurderer 
at alle landbruksområder 
i Åsgårdstrand og ulike 
områder på Raet har 
potensielt meget høy verdi 
som jordbruksareal, spesielt 
for grønnsaksproduksjon. 
Klima, beliggenhet ved 
fjorden og jordsmonn gir 
særlig gode vekstvilkår.  
Horten kommune har en 
etablert markagrense som 

må videreføres. Dette 
gjelder markagrensen mot 
vest/nord (Borrevannet) 
og markagrensen mot syd 
(Eikestrand). Kommunen 
har begrensede skog- og 
friluftsarealer. Det må 
legges stor vekt på vern av 
skog, spesielt dyrkbar skog. 
Naturvernforbundet vil derfor 
sterkt anbefale at dagens 
markagrenser opprettholdes. 

OMRÅDET EIKESTRAND 
er svært artsrikt både 
på land og i sjøen. Det 
er langgrunne områder 
med spesielt økosystem, 
ålegressområde og 
skjellbanker. Strandsonen og 
kyststripen har siv/løvskog/
kratt med høyt biologisk 
mangfold og mye insekter. 
For fuglelivet er derfor både 
sjø- og landområder svært 
interessante. Til sammen 
representerer dette et truet 
og verneverdig økosystem, 
som det må tas særlig 
hensyn. Skogområdet, med 
norsk regnskog som er truet, 
har stor verneverdi og vi 
ser det som avgjørende 
at markagrensen mot syd 
opprettholdes i samsvar 
med tidligere vedtak i 
kommunestyret.


