
Veldig kort forteller Zvonimir 
Vojtulek, den eneste 
representanten til KrF i 
kommunestyret, at partiet nå 
har samlet seg om å støtte 
alternativet om Skoppum 
Vest. KrF har dermed landet 
på samme standpunkt som 
Arbeiderpartiet, Venstre, 
Senterpartiet og Rødt. På 
Bakkenteigen-siden står Høyre, 
Frp og SV i et mindretall i 
kommunestyret. 

Skoppum Vest 

Miljøpartiet de Grønne i Horten, 
som nå ikke er representert 
i kommunestyret, har på et 
godt besøkt medlemsmøte 
besluttet å støtte Skoppum Vest. 
Under voteringen av saken, 
stemte 15 for Skoppum Vest, 
og tre for Bakkenteigen. Møtet 
startet med at fylkeskandidat 
Harald Moskvil, lokal kandidat 
Jen McConachie og ordfører- 
kandidat Svein-Erik Figved holdt 
innlegg.

Knutepunkt 
- Miljøpartiet de Grønne i 
Horten går inn for Skoppum Vest 
som et kollektivt knutepunkt 

med jernbanestasjon. Her må 
utvikling av en framtidsrettet og 
bærekraftig miljøbydel inngå. 
Vi tar det forbeholdet at det 
ikke kommer nye og vesentlige 
forhold knyttet til klima, 
jordvern eller naturmangfold 
i konsekvensutredningen til 
Jernbaneverket, sier Harald 
Moskvil fra Nykirke, talsperson 
for partiet i denne viktige saken. 

Fylket 

Han stiller til valg som partiets 
ordførerkandidat i fylkestinget. 
- Er fylkeslaget og lokalpartiet 
samkjørte i denne saken?

- Fylkespartiet har overlatt 
til lokallaget i Horten å ta 
standpunkt i saken. Jeg kan 
vanskelig være uenig med meg 
selv i denne saken, sier Moskvil. 

Avklaring 

Han mener det er viktig for 
velgerne at Miljøpartiet de 
Grønne har kommet med en 
avklaring i jernbanespørsmålet.

- Vi har ått mange henvendelser 
om saken. Vårt hovedargument 
for å støtte Skoppum Vest er 

langt mindre ødeleggelser 
på natur og dyrkbar mark. På 
Skoppum har vi muligheter til 
å bygge opp en helt ny bydel 
uten å måtte benytte særlig mye 
dyrkbar mark, sier Moskvil.

Skoppum Vest øker
To nye partier, MDG og KrF, har nå vedtatt å støtte tog om Skoppum Vest. 
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SKOPPUM VEST: Miljøpartiet de Grønne, her ved Svein-Erik Figved og Jen McConachie, har 
bestemt seg for å støtte tog om Skoppum Vest. FOTO: GURI LARSEN

Bakkenteigen
– Hva er positivt med 
Bakkenteigen? 

- Trolig et høyere 
trafikkgrunnlag, og for oss er 

det viktig at så mange som 
mulig bruker tog i stedet for bil. 
Men totalt sett veier natur- og 
jordinteressene høyere som 
vi ser saken nå, sier Harald 
Moskvil.


