
Vil MDG farge Horten grønt?
MILJØPARTIET DE Grønne (MDG) er en spennende nykommer i politikken i Horten kommune. Partiet kan sammen med Venstre bidra til at politikken i Horten 
blir grønnere de neste fire årene. Dessverre har Miljøpartiet så langt ikke villet ta standpunkt til fremtidig valg av jernbanetrase på strekningen Nykirke - 
Barkåker, herunder lokalisering av stasjon. På medlemsmøtet torsdag 21. mai skal partiet drøfte om man skal ta standpunkt til jernbanetrase nå før valget eller 
om man skal vente til konsekvensutredningen foreligger senhøsten 2015. 

VALGET AV jernbanetrase er tidenes viktigste natur-, miljø- og klimavalg for vår kommune. Flertallet i dagens kommunestyre går inn for alternativet Skoppum 
Vest av mange gode grunner, blant annet hensynet til jordvern, kulturlandskapene Borreskåla, Vestfold-Raet og Adal, og det rike biologiske mangfoldet som 
både Borrevannet og Adalstjern representerer. Det er avgjørende at valget i vår kommune sikrer et fortsatt flertall i kommunestyret for linjen Skoppum Vest, 
gjerne med utvikling av en miljøby på Skoppum i samsvar med konseptet utarbeidet av Snøhetta. 

MILJØPARTIET DE Grønne går til valg på slagordet «Vi farger Horten Grønt» og har tydelig programfestet at partiet vil stanse nedbygging av dyrket og dyrkbar 
mark. For MDG er linjealternativet og stasjonsplassering Skoppum Vest det eneste alternativet dersom partiet skal følge sitt eget nylig vedtatte program. 
Alternativet Skoppum vest føres gjennom tunnel og skogområder og legger i liten grad beslag på dyrket mark. 

Linjen via Bakkenteigen vil derimot føre til en massiv nedbygging av matjord og ødelegge kulturlandskap av nasjonal verdi. Derfor må appellen til MDG bli: 
Delta aktivt på det grønne laget som vil sikre at en fremtidig jernbane ikke ødelegger de viktigste natur- og miljøkvaliteter i vår kommune. Gå inn for Skoppum 
Vest og la oss sammen utvikle en utslippsfri miljøby på Skoppum.
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