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Bygging av hensettingsanlegg for tog i Tønsbergområdet.
Jeg ser av planskissen at det er planlagt nok et inngrep på jordene rundt Jarlsberg hovedgård. Dette
er av den mest produktive landbruksjorda som er i landet vårt. Jorda på flata der dere vil lage
avkjøringsspor gir opp mot 1000 kg /daa i kornavling i årviss avling. Dette skal vektlegges ved bruk av
areal. Dere sier at oppstilling av tog skal skje i Barkåkerskogen, men slik jeg ser av skissen er 2/3 av
arealet dere tar dyrket mark og kanskje 1/3 skog. Denne skogen er i tillegg en viktig buffer for vind i
området.
Jeg eier berørt eiendom Nordre Berg gård, Gr.nr 55, brn. 1 som ligger der avkjøringen starter til
oppstillingsplass foreslått i Barkåkerskogen. Vi ønsker ikke en slik oppstilling av tog i Barkåkerskogen
velkommen fordi det vil ta svært mye dyrket areal, og det vil ødelegge landskapsområdet rundt
Jarlsberg Hovedgård når ikke jordene blir omkranset av skog men av industri. Alle som kommer
kjørende fra nord fra E18 mot Tønsberg vil oppleve at landskapet ikke lenger er et verdifullt
kulturlandskap men et industriområde. Ved å begynne å bruke området rundt Jarlsberg Hovedgård til
industri vil det føre til mer av denne matjorden blir brukt til annet formål. For oss som evt vil se ned
på dette anlegget vil det gi mye støy og lys, særlig om natten og et stygt landskapsbilde.
Det som kanskje bekymrer meg mest er hva å hogge Barkåkerskogen vil gjøre med vind i området.
Etter av vi dyrket opp området øst for Barkåkerskogen ble det mye større vindfang i området. Vi har
opplevd at låvetaket på sydsiden har blitt sugd opp to ganger i 1970 og 2000 når det har blåst orkan i
kastene på Færder fyr. Jeg er derfor veldig skeptisk til å fjerne enda mere skog i området. Hva som vil
skje med vind hos oss på Berg og på Barkåker må i alle fall utredes nøye.
Jeg mener det er viktig og avgjørende å ivareta kulturlandskapet rundt Jarlsberg Hovedgård, og at
dette bør være omkranset av skog slik at ikke industrien kommer inn i kulturlandskapet. Samtidig
mener jeg det er viktig å bevare matjorda som er noe av den mest produktive i landet vårt, og ikke
minst beholde vindfanget som skogen er.
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