
Både jordvern og 
andre hensyn tilsier 
at Skoppum Vest-
alternativet velges 
som løsning for 
Vestfoldbanen mellom 
Nykirke og Barkåker, 
mener Norges 
Bondelag. 

TØNSBERG: – Trasévalget 
for Vestfoldbanen er en 
spennende sak, mener leder 
Lars Petter Bartnes i Norges 
Bondelag, som onsdag hadde 
tatt turen til Vestfold for å 
sette seg inn i saker som 

Bondelaget går inn for Skoppum Vest

Jordvern betyr mye
Tønsbergs Blad 24. oktober 2015, Lars Døvle Larssen, 



opptar lokale kolleger.

– For oss er jordvern en 
viktig sak, sier Bartnes, 
som mener jordbruket 
i Vestfold er unikt og 
svært viktig å ta vare 
på.

Skoppum vest best

– Undersøkelser 
viser at det går med 
250 dekar matjord 
hvis Bakkenteigen-
alternativet blir 
valgt. Skoppum Vest 
legger bare beslag 

på 25 dekar. Da blir 
jordvernet et svært 
viktig premiss, mener 
Bartnes.

– Samtidig ser vi at vi 
må ha med oss andre 
samfunnsmessige 
spørsmål inn i 
diskusjonen om 
trasévalget. Men i sum, 
når vi ser på forventet 
befolkningsvekst, 
landskapsvern og 
parkeringsmuligheter 
ved en ny stasjon, 
mener vi at Skoppum 

Vest er den beste 
løsningen, sier Bartnes.

Bondelagslederen 
fremhever at jordvern 
ikke bare handler om 
å ta vare på jordbruket 
og arbeidsplassene der.

Valgkampsak

– I norsk næringsliv 
er næringsmiddel-
industrien basert på 
jordbruk. Verdikjeden 
fra jord til bord er 
den største helhetlige 
verdikjeden i Norge, 
sysselsetter 90.000 
årsverk på landsbasis 
og skaper årlig 
økonomiske verdier for 
140 milliarder kroner, 
sier Bartnes, som blant 
annet er opptatt av at 
Vestfold må bevare sin 
posisjon som Norges 

ledende fylke når det 
gjelder produksjon av 
grønnsaker.

– I valgkampen i år 
betød jordvern og 
eiendomsrett veldig 
mye. En del av de 
kommunestyrene 
som nå konstituerer 
seg, bærer preg av 
det, sier Bartnes. Han 
hevder at jordvernet 
er i ferd med å få en 
sterkere stilling i folks 
bevissthet. Samtidig 
har han lite pent å 
si om den nasjonale 
jordvernstrategien 
regjeringen tidligere i år 
la fram for Stortinget.

– Det omdisponeres 
cirka 5.000 dekar årlig 
i dag. Regjeringen vil 
sette taket ved 6.000 

dekar. Det blir tafatt. 
Norges Bondelag vil 
ha et halveringsmål, 
og i tillegg et ønske 
om å komme ned i 
1500 dekar årlig fra 
2025, sier Bartnes. 
Han mener det er flere 
årsaker til den økte 
interessen for jordvern:

– Folk er opptatt av 
matvaresikkerhet, 
altså at vi har 
mat. Vi vet også at 
klimaendringene 
utfordrer 
matproduksjonen. 
Dessuten er det mye 
fokus på kortreist 
kvalitetsmat, nært 
knyttet opp mot 
folkehelse, mener 
Bartnes.


