
Jordvern i Tønsberg kommune 

Presentasjon av jordvernstrategi (plan for vern av matjord 

og dyrkbar mark) 

Innlegg for Nordland fylke 23. februar 2023

Rune Nordeide
leder av landbrukskontoret i Tønsberg



Dagens tema:

1. Hvor er Tønsberg, og kort om kommunen

2.   Presentasjon av jordvernstrategien og 
prosessen med å vedta den

3.   Hvordan kommunen i dag jobber med
jordvern



1. Tønsberg kommune

➢ 10 mil sørvest om Oslo, 121 mil fra Rognan

➢ 58 561 innbyggere, 1,3 % befolkningsøkning

➢ En by og to tettsteder (Revetal og Sem)





Tønsberg som 

landbrukskommune

➢ Total førstehåndsverdi fra landbruket i Tønsberg er ca. en halv 
milliard kr.

➢ 1187 arbeidsplasser innen næringsmiddelindustri.
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Tønsberg som arealforvalter

➢ En av kommunene i landet der det er omdisponert 
mest dyrka jord de siste årene

➢ Fra 1991 – 2019 ble 1803 daa omdisponert til 
byggeformål

➢ Landbrukets egen nedbygging er ikke tallfestet



Omdisponering av dyrka jord til byggeformål 
i Tønsberg  + Re 1991-2019

640 daa til bolig og fritidsbebyggelse

637 daa til samferdsel (E18 og jernbanen har tatt mye)

527 daa til næringsbygg og offentlige bygg
Dessuten

592 daa til golfbane 

291 daa til skogplanting

80 daa til annet











I perioden 1954-2022 er 

det bygd ned 190 daa 

dyrket mark på Revetal



Politisk bestilling 

førte til landets første 

kommunale 

jordvernplan.

Ett hovedmål og 7 

delmål

Link til planen:

https://www.tonsberg.

kommune.no/tjeneste

r/naring-og-

landbruk/landbruk/pla

n-for-vern-av-

matjord/

https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/naring-og-landbruk/landbruk/plan-for-vern-av-matjord/




Fra start til mål, om 

prosessen
Politisk bestilling:

•«Det lages en plan for vern av matjord og 

dyrkbar mark som legges til grunn for 

kommunens saksbehandling og 

planarbeid.» 

- tiltak 28 i Handlingsdelen av Økonomiplan 

2020/21.



Fra start til mål

➢ Vi satte opp et forslag til disposisjon 

➢ Involvering
▪ Kommuneplanlegger

▪ Ekstern høring

▪ Prosess i kommunedirektørens ledergruppe

➢ Politisk vedtak ett år fra vi startet med planen



Hvordan vi er organisert

Landbrukskontoret
Kommuneplanarbeidet



Hovedmål: 
Vi skal jobbe for å øke arealer til matproduksjon og samtidig 

ha nullvisjon for nedbygging av dyrka og dyrkbar jord.



Delmål

1. I neste kommuneplanperiode skal dyrka og dyrkbar jord som 

hovedregel ikke omdisponeres til boligbygging gjennom 

kommuneplan, reguleringsplan eller enkeltvedtak (dispensasjon).

2. Å ta i bruk dyrka og dyrkbar jord til samferdselstiltak, næring og 

offentlige formål skal være siste utvei. Det skal utarbeides flere 

alternative plasseringer, og de økonomiske konsekvensene knyttet 

til erverv av tomt skal ikke være styrende.

3. Ny utbygging skal i hovedsak skje gjennom fortetting, 

transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor allerede 

etablert senterstruktur.

4. Det skal vurderes om dyrka eller dyrkbar jord, som er avsatt til 

utbyggingsformål, kan utgå eller utveksles med annet areal.



5. Utbyggingsreserver som ligger på dyrka og dyrkbar jord innenfor 

langsiktig utviklingsgrense bør i neste kommuneplanrevisjon forbli 

LNF-formål og vurderes tatt ut av framtidig utbyggingsreserve.

6. Bygninger og veier i landbruket skal i utgangspunktet ikke legges 

på dyrka eller dyrkbar jord. Ved fradelinger av gårdstun skal en 

unngå at dyrka jord deles fra.

7. Ved opphør av drift i veksthus, tidligere ridebaner og falleferdig 

gårdsbebyggelse etablert på dyrka jord, skal anlegg rives og 

arealer tilbakeføres til matjord. Det samme gjelder ved omlegging 

av veier og jernbane. 

Delmål, forts.



Hva skjedde underveis?

Klare og forpliktende målsettinger ble modifisert

- spesielt hva gjelder næringsarealer men også for boligbygging  

- «som hovedregel ikke»  og   «skal være siste utvei»

Vi måtte slipe formuleringer

Planen ble utsatt og kom mer samtidig med Kpl arealdel

I stedet for en vedtatt plan før sommeren ble det vedtatt plan før jul



Vårt råd
➢ Kommuner bør jobbe med jordvernstrategien 

selv, og ikke bare sette det bort. Gir 

erkjennelser og bevisstgjøring.  Og gir 

kunnskap om hvordan målene kan videreføres 

til kommuneplanen.



3. Hvordan Tønsberg kommune 
jobber med jordvern nå
• Jordvernstrategi

• Kommuneplanarbeidet

• Reguleringsplaner inkl matjordplaner

• Byggesaker

• Areal ute av drift

• Jordlovssaker (hest og gartnerier)



Gul sirkel brukes med hvit tekst

Logo til bildeslide – Kopier med 
og legges oppå bildet

Jordvernstrategiens mål må tas inn i 

på alle plannivå hvis det skal bli 

resultater



Kommuneplan

Nesten 200 områder for innspill. Ca 60 gikk 

videre til KU. Krav til at innspill ikke innebar 

nedbygging av dyrket mark.



Gul sirkel brukes med hvit tekst

Logo til bildeslide – Kopier med 
og legges oppå bildet

Arealstrategi



Reguleringssaker

Åskollen 23. mars 2022. 

Nytt næringsområde tar 60 daa dyrket 

mark. 

Jordvernplan. Jorda flyttes til 

oppfyllingsområde i Undrumsdal. 



Reguleringsplaner

Dobbelt spor i sør er på vent. Barkåker-

Tønsberg m/oppstillingsplass tar ca 40 daa 

dyrket mark. Matjordplan; vedtak om 

tilbakeføring av det gamle sporet gir 30 daa 



Byggesaker: 

Knut Søyland og naboen bygger ny 

korntørke. Sprenger ut tomt i fjell framfor 

å bygge ny på dyrket mark. Får 

jordvernprisen 2021. 



Byggesak

På jordet ville bonden legge nytt grisehus. Etter innspill fra 

oss kjøpes skogen fra nabo, og en del av bygningskroppen 

legges der.                                                        



Driveplikten etter jordlovens § 8. Hindre igjengroing av dyrket mark.   

Bilde fra Vear.



Vi er svært 

restriktive med å 

dele fra dyrket 

mark sammen 

med gårdstunet. 



Nytter det?

➢ Økt bevissthet i befolkningen
➢ Økt bevissthet hos bønder
➢ Noe mer fokus hos utbyggere
➢ Økt bevissthet hos både lokale og nasjonale 

myndigheter
➢ Fortsatt er tonen at kommunene skal få 

bestemme.
➢ Bekymring. Kommunen klarer ikke å tenke 

regionale næringsområder, og legger ut egne 
områder på dyrket mark.

Takk for meg!
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