
JORDVERN STÅR sterkt i 
den norske folks bevissthet. 
Det kan en også si om folks 
holdning til bønder, fiskere 
og kulturlandskapet har 
undersøkelser vist. Dyrkbar 
jord er selve livsgrunnlaget 
for oss. 3 % av Norges 
areal er dyrka mark og i 
Vestfold ca 20%. Vi lever 
i et fylke med den beste 
jorda i landet. Samtidig har 
vi høy befolkningstetthet. 
Det er derfor boligformål, 
næringsliv og transport 
som tar mest jord. Sammen 
med sterke restriksjoner 
for bevaring av kystlinja har 
vi spesielle utfordringer i 
arealdisponeringen i Vestfold. 

ALLE DE politiske partiene 
mener at matjordvern er 
viktig. Dette kan du finne i 
programmene til partiene 
og en skulle tro at saken 
da var tatt hånd om på en 
tilfredsstillende måte. KrF 
mener at jordvernet ikke er 

tilstrekkelig ivaretatt i dag og 
at nye virkemidler trengs. Av 
1 kvadratmeter dyrket mark 

kan en regne at det blir et 
brød. I dag omdisponeres 
ned mot 6000 da årlig i 
Norge. Det vil si at vi fjerner 
muligheten til å produsere 
6 mill. brød årlig. Dette er 
store tall. Tross alt snakket 
om jordvern, har vi ikke tatt 
konsekvensen.

AV BEREDSKAPSMESSIGE 
hensyn har både regjering 
og storting vedtatt en 
stortingsmelding der en vil at 
matproduksjonen i Norge skal 
øke med befolkningsveksten 
tilsvarende 1% økning 
hvert år i en 20 års periode. 
I Vestfold KrFs program 
kan du finne følgende nye 
formuleringer om jordvern:

- Å utrede former for å 
avgiftsbelegge nedbygging av 
dyrka og dyrkbar mark.

- AT denne avgiften skal gå til 
å stimulere til nydyrking der 
det er egnet for det.

VI MENER at nedbyggingen 
av matjord må stoppes og 
matjordarealene må økes for 
å nå de landbrukspolitiske 
målene. Dette kan gjøres 
ved å gjeninnføre tilskudd til 
nydyrking som fantes frem 
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til ca. midt på 1980 tallet 
da tilskudd og nydyrking 
forsvant. Kostnadene for 
nydyrking er såpass høye at 
tilskudd må benyttes. Dette 
styrker i tillegg bondens 
næringsgrunnlag. 



HVEM SKAL betale dette? Vi i KrF 
mener at det må vedkommende 
som tar matjord gjøre. Med samme 
tankegang som at forurenser 
må betale. Samtidig oppnår vi 
at planleggerne og utbyggerne 
bruker mer relevante tall i 
kostnadsberegningene for prosjektet. 

Kanskje bygging på fjellgrunn blir 
mer regningsvarende. I dag er ofte 
det motsatte tilfelle. En avgift som 
gir samfunnet en erstatning for 
tapet av verdifull matjord vil også 
styrke grunnlaget for å videreutvikle 
bosetting og aktivitet i dagens byer og 
tettsteder.

DET ER viktig å bemerke at en avgift 
skal komme som en tilleggsbelastning 
når jord må tas av samfunnsmessige 
årsaker. Avgiften erstatter ikke øvrige 
tiltak/rammer for arealbruk. Matjord 
skal i utgangspunktet ikke benyttes til 
annet en matproduksjon og et meget 
godt planverktøy som RPBA (Regional 

plan for bærekraftig arealpolitikk) er 
et veldig viktig å ha på plass. Dette er 
en plan som utarbeides på fylkesplan 
i samarbeid med kommunene.

DETTE ER viktig for Horten og Vestfold 
og jeg håper på en god dialog med 
andre partier.


