
Fredag kveld, under markeringen av Verdens Miljødag 
på Kulturhuset 37, ble det klart at Jordvern Vestfold 
vant årets miljøpris. Det er 18. året på rad at prisen 
utdeles. 

- Vi hadde mange gode kandidater, men landet likevel 
ganske raskt på hvem som fortjente årets pris, sier Kåre 
Pettersen i Vestfold Venstre. 

Årets tema 
- At Jordvern Vestfold får prisen passer også ekstra godt, 
ettersom FN har lagt spesiell vekt på jordvern i 2015, 
sier Pettersen. Han har mye godt å si om prisvinneren. 

- Jordvern Vestfold er ei vaktbikkje, som jobber 
utrettelig med å bevare matjorda vår, på den måten at 
det ikke gjøres om på bruken av den til andre formål. 
Det er viktig for framtidas matproduksjon i en verden 
der vi blir stadig flere mennesker, legger han til. 

Viktig ressurs 
Foreningen har eksistert siden 1997. De har rundt 200 
engasjerte medlemmer i hele fylket, og det er ikke et 
krav at man selv må være jordeier for å være medlem. 
Sigbjørn Fjærvoll mottok prisen på vegne av foreningen. 

- Vi må gjøre som andre land i Europa som ønsker å ta 
vare på matjorda rundt byene. Parallelt med fortetting 
må vi begynne å lage nye byer og knutepunkter, sa han i 
sin takketale. 

- I Horten har man nå en alle tiders mulighet til å utvikle 
et nytt knutepunkt rundt Skoppum kombinert med det 

Foreningen jordvern Vestfold mottok miljøpris
- Vi falt ganske raskt ned på den avgjørelsen, sier Kåre Pettersen i Vestfold Venstre 
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NORGES BESTE: Matjorda i Vestfold skal visstnok være landets aller beste. Derfor er den viktig å ta vare på, 
mener Sigbjørn Fjærvoll (innfelt) i Jordvern Vestfold.  FOTO: JAN BROMS / EVEN GRINVOLL



vestre traséalternativet mellom Nykirke og Barkåker som nesten ikke tar matjord. Dere skal vite at vi har lagt merke til Venstres klare standpunkt, samt arbeidet dere legger 
ned i Knutepunkt Horten Vest som er godt forankret i hensynet til matjorda. På vegne av andre matjordvenner; Tusen takk, rundet Fjærvoll av.

HORTEN: I forbindelse med årets markering av FNs 
internasjonale miljødag på Cafe Gul i Horten ble 
Vestfold Venstres miljøpris for 2015 utdelt. 
 Det var åttende året prisen ble delt ut og 
årets verdige vinner var Jordvern Vestfold.   
 Foreningen fikk prisen for sin fokuserte 
innsats i arbeidet med å framheve jordvernets 
betydning for Vestfoldsamfunnet. 
 Videre heter det i begrunnelsen at Jordvern 
Vestfold påpeker at vernet av matjord bør være et 
overordnet kriterium i all framtidig arealforvaltning 
samt at matjord er nødvendig på grunn av egen 
matsikkerhet og fordi vi har et etisk ansvar. 
 Prisen ble overrakt Jordvern Vestfolds 
nestleder Sigbjørn Fjærvoll av leder Kåre Pettersen 
i Vestfold Venstre.

MILJØPRIS: Fra venstre Amund Kind (sekretær i Jordvern 
Vestfold), Kåre Pettersen (Vestfold Venstres leder) og 
Sigbjørn Fjærvoll (nestleder i Jordvern Vestfold).  FOTO: 
PRIVAT

Miljøpris for jordvern
Jordvern Vestfold ble årets vinner av Vestfold Venstres miljøpris. 
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