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1 Sammendrag 

COWI har fått i oppdrag av tiltakshaver Tjonåsen Utvikling AS, å utarbeide en 

matjordplan i forbindelse med utvikling av G/Bnr. 82/2 m.fl. til boligbebyggelse 

og infrastruktur. Deler av eiendom 82/2 består av dyrka mark. Eiendommen 

ligger rett vest for Nordby skole i Rælingen kommune.  

Det er et overordna nasjonalt mål om at dyrka mark i Norge ikke skal bygges 

ned. Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn åpner for en 

omdisponering gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, er det en 

målsetting å kunne benytte den verdifulle matjorda på annen måte. Et viktig 

avbøtende tiltak er flytting, eller omdisponering, av matjordlaget. 

 

Generelt er matjorda i tiltaksområdet preget av høyt innhold av leire, med noe 

stein. Jorda har stor verdi som matjord og skal brukes som matjord også i 

fremtiden. 

 

Det er ikke gjort funn av potetcystenematode ved prøvetaking. Det er ikke 

registrert floghavre på eiendommen, men forpakter oppgir at det er floghavre på 

teigene. Mattilsynet registrerer ikke hønsehirse per dags dato, og man er derfor 

avhengig av at bøndene selv identifiserer dette ugraset. Bonden som drifter 

teigene oppgir at det ikke er gjort funn av hønsehirse. Der jord med smitte 

flyttes, kan mottaksarealer som også har tilsvarende smitte tildeles denne jorda. 

Matjord uten smitte flyttes fortrinnsvis til arealer som også er uten smitte. Det 

må søkes dispensasjon til Mattilsynet ved flytting av matjord med smitte av 

floghavre og PCN til andre eiendommer. Siden det anbefales omdisponering av 

matjord til utvidelse av eksisterende jorder på samme tomt, vil matjord med 

floghavre ikke spres til nye eiendommer. Dermed vurderes det at det er 

overflødig å søke om dispensasjon. 

Dersom det er mulig å utnytte jordressursene lokalt eller i kort avstand, kan 

hensynet til prioriteringsrekkefølgen vurderes på nytt. 

I denne planen er det vurdert at de øverste ca. 30 cm er den mest verdifulle 

ressursen, siden det er dette som er ansett som vekstjordlaget. Matjordlaget 

kan være tykkere enkelte steder, og enkelte ganger grunnere, men dette må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle når man flytter jorda i byggefasen.  
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Oversikt over matjord som omdisponeres er som følger: 

 

› Totalt ca. 5,4 mål matjord blir permanent berørt, og må omdisponeres. 

› Matjordlaget er på ca. 30 cm tykkelse.  

Det omdisponeres dermed totalt 1620 m³ matjord. 

 

Det anbefales at omdisponert matjord brukes som tilskudd til jordforbedring ved 

utvidelse av eksisterende jorder på samme eiendom. Det foreslås at nye 

matjordarealer mottar et tilskudd av matjord med jordtykkelse på 30 cm, 

tilsvarende jordtykkelse på Ap-sjikt (plogsjikt) på dagens matjord.  

Dette er fordelaktig på flere fronter. Ettersom matjorda inneholder floghavre, er 

det restriksjoner på flytting av matjorda. Ved utvidelse av eksisterende jorder vil 

ikke jord med restriksjoner spres til andre eiendommer. Grunneier og bonden 

som forpakter, kan få tilbake jorda som permanent berøres av tiltaket, og kan 

fortsette drift av matjorda forutsatt at det etableres driftsveg til jordene. Jorda 

blir flyttet en kort avstand, noe som gir mindre klimagassutslipp tilknytta 

transport, og medfører også mindre arbeid tilknytta frakt.  

Det er lagt opp til at matjord som må omdisponeres ikke skal mellomlagres, 

men flyttes så direkte som mulig til mottaksarealene. Dette for å unngå 

næringstap ved mellomlagring og etablering av frøugras samt mindre risiko for 

håndteringsskade av jorda. Dersom det ikke er mulig å flytte matjorda direkte, 

må matjorda mellomlagres iht. retningslinjer i kap. 5. 

Strukturskader på matjord etter endt anleggsfase kan medføre mer eller mindre 

permanente skader på matjorda, og kan redusere avlinger over flere tiår. Det er 

derfor viktig å velge riktig håndtering av matjord under anleggsfasen for å 

bevare matjordkvaliteten. Dette gjelder både jord som permanent omdisponeres 

og jord som berøres av anleggsarbeider i forbindelse med byggefasen. Se kap. 5 

for detaljer knytta til håndtering av matjord. Prosedyrer for å ivareta jordkvalitet 

og hindre smitte i anleggsgjennomføringen, må håndteres gjennom egne 

arbeidsprosesser i byggeplanprosessen. 

Kommunens landbruksavdeling må godkjenne matjordplanen. Matjordplanen 

viser til anbefalinger for mottak av matjord, der det presenteres flere 

alternativer for mottak. Det ligger ikke i matjordplanens mandat å inngå avtaler 

med grunneiere på vegne av oppdragsgiver og kommunen. Endelig avklaring av 

mottaksarealer og prosessen tilknytta omdisponering i praksis, må utredes 

videre og utføres av tiltakshaver i forbindelse med byggeplanprosessen. 
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2 Bakgrunn 

Jordlova, §§ 1 og 9, krever at dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål, 

og dyrkbar mark skal ikke gjøres uegnet til fremtidig jordbruksproduksjon. I 

Regjeringens Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

(Regjeringen, 2019) står det på s. 19 at «Fylkeskommunene og kommunene 

sikrer viktige jordbruksområder og kulturlandskap i landbruket gjennom 

langsiktige utbyggingsgrenser. Utbyggingsløsninger som kan redusere 

nedbygging av dyrka mark vurderes i samsvar med det nasjonale 

jordvernmålet».  

 

Stortinget har vedtatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord 

skal være under 4 000 dekar innen 2020 i samsvar med oppdatert 

jordvernstrategi (Regjeringen, 2014-15). Målet er at dyrka mark ikke skal 

bygges ned.  

 

Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn åpner for en omdisponering 

gjennom kommuneplan eller reguleringsplan, er det en målsetting å kunne 

benytte den verdifulle matjorda på annen måte. Et viktig avbøtende tiltak er 

flytting av matjordlaget. Gjennom utarbeiding av en matjordplan kan 

kommunen avbøte noe av reduksjonen i jordbruksproduksjonen en 

omdisponering fører til. God matjord blir tatt vare på som ressurs og 

matproduserende arealer blir forbedret for fremtidig generasjoner. 

 

Matjordplanen er et dokument som angir hvilke restriksjoner som kan påhvile 

arealer som må flyttes, hvordan matjorda skal flyttes og angir prioritering for 

hvilke typer arealer matjorda skal flyttes til. Hensikten med planen er å utnytte 

matjord som en ressurs for fremtidig matproduksjon uten at matjord forringes, 

og sikre at det ikke spres smitte og ugress eller påføres jorda strukturskader 

som kan gi avlingstap. Matjordplanens rolle er å avklare kvaliteten på matjorda, 

og vurdere alternativer for flytting av matjord. 

 

Det er smitte av potetcystenematode og forekomst av floghavre samt 

hønsehirse, som det er fokusert på i planen. Funn av disse skadegjørerne vil gi 

mulige bruksbegrensninger, og det må gjennomføres tiltak i forbindelse med 

fremtidig flytting av matjord. Ved flytting av matjord med smitte av floghavre 

eller PCN, må det søkes om dispensasjon til Mattilsynet for eiendommene 

matjorda skal flyttes fra. Grunneier(e) som mottar matjorda må være kjent med 

smittestatusen og godkjenne mottak av matjorda før flytting, dersom den er 

inneholder skadegjørere.  

 

Videre drøfter planen disponering av matjord slik at matjordlaget benyttes til 

nytt jordbruksareal, noe som vil føre til forbedring av annen dyrket eller dyrkbar 

mark til matproduksjon. Malen som er benyttet i denne planen er basert på 

«Veileder for matjordplan» (Vestfold fylkeskommune, revidert november 2019), 

link til veileder ligger i kildelista.  

 

Prioritering for ombruk av matjord skal være:  

 

1 Etablere nye jorder. Det vil si å etablere ny landbruksjord på arealer som 

ikke har dyrkbar jord. Dette kan være arealer med fjell i dagen, svært 
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skrinn jord uten dyrkningspotensiale, gamle deponier og tilsvarende. For at 

ny landbruksjord skal gi like stor avling som omdisponert landbruksareal, 

må areal nyetablert dyrka mark være større enn areal for omdisponert 

matjord. Dette fordi det tar lang tid før det nye jordet gir optimal avling. 

2 Nydyrking. Klargjøring av dyrkbar jord til dyrket jord og bruke et 

potensiale som allerede er der. Dette kan være gammel beitemark, 

myrområder, skogsområder og tilsvarende. 

3 Heve fremtidig avlingspotensiale på eksisterende landbruksareal. 

Tilføre matjord til eksisterende dyrka mark med potensiale for økt avling. 

 

Dersom det er mulig å utnytte jordressursene lokalt eller i kort avstand kan 

hensynet til prioriteringsrekkefølgen vurderes på nytt. 

2.1 Rammer og retningslinjer 

FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt globalt i år 2000. 

Bærekraftsmålene består at 17 mål, og 169 delmål. Disse omfatter 

internasjonale mål tilknytta bærekraftig utvikling, bekjemping av ulikhet, stans i 

klimaendringer og utrydding av fattigdom globalt. 

Bærekraftig forvaltning av matjord, og opprettholdelse og økning av 

sjølforsyning vil falle under følgende av FNs bærekraftsmål: 

› FNs bærekraftsmål 2, delmål 2.4: "Innen 2030 sikre at det finnes 

bærekraftige systemer for matproduksjon, og innføre robuste 

landbruksmetoder som gir økt produktivitet og produksjon." 

› FNs bærekraftsmål 12, delmål 12.2: "Innen 2030 oppnå en bærekraftig 

forvaltning og effektiv bruk av naturressurser." 

 

Figur 1 viser FNs 17 bærekraftsmål. Mål 2: utrydding av sult og mål 12: ansvarlig forbruk 

og produksjon, er relevante for forvaltning av matjordressursene i Norge. 
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Jordlova  

Det følger av jordlova § 9 at: Dyrka jord ikke må brukes til formål som ikke tar 

sikte på jordbruksproduksjon (Lovdata, 1995). Dyrkbar jord må ikke disponeres 

slik at den ikke lenger er egnet til jordbruksproduksjon i fremtiden. Dersom 

dyrka mark midlertidig skal omdisponeres for annen bruk, slik som 

terrengregulering for bedre arrondering av dyrka mark, kreves det dispensasjon 

fra jordloven i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven.  

 

Forskrift om floghavre 

Formålet med denne forskriften er å sikre bekjempelse og hindre spredning av 

floghavre. Forskriften retter seg mot eiere og driftsansvarlige for 

landbrukseiendommer og ansvarlige for areal som grenser mot dyrka mark på 

naboeiendom, veier og åpne vannveier (Lovdata, 2015). Forskriften retter seg 

også mot alle som importerer, omsetter, transporterer, lagrer, tørker og 

emballerer produkter som inneholder eller kan inneholde floghavre. Videre retter 

forskriften seg mot ansvarlige for landbruksmaskiner og annet utstyr i 

landbruket, og anleggsmaskiner som er benyttet på areal med mulig forekomst 

av floghavre. 
 

Forskrift om plantehelse 

Formålet med forskriften er å hindre introduksjon og spredning av 

planteskadegjørere, bekjempe eller utrydde eventuelle utbrudd i Norge og sikre 

produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med best mulig 

helse og tilfredsstillende kvalitet, (Lovdata 2000). 

 

Forskrift om nydyrking 

Formålet med denne forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar 

hensyn til natur- og kulturlandskap, (Lovdata. 1997). Det skal legges vekt på 

hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og 

landskapsbildet. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessig gode 

løsninger. Dersom det skal dyrkes nye areal til jordbruksformål, må det søkes 

kommunen om godkjenning. Som nydyrking regnes fulldyrking og 

overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som 

ikke er brukt på over 30 år. Opparbeidelse av overflatedyrka mark til fulldyrka 

mark blir ikke regnet som nydyrking. Opparbeiding av nye jorder omfattes ikke 

av forskrift om nydyrking. 
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3 Kartlegging 

3.1 Beskrivelse av planområdet 

COWI har fått i oppdrag av tiltakshaver Tjonåsen Utvikling AS, å utarbeide en 

matjordplan i forbindelse med utvikling av G/Bnr. 82/2 m.fl. til boligbebyggelse 

og veginfrastruktur. Eiendommen ligger rett vest for Nordby skole, i Rælingen 

kommune.   

Deler av eiendom 82/2 består av dyrka mark, som er delt opp i flere teiger. 

Eiendommen strekker seg både på øst- og vestsida av rv. 120. Nordby skole 

liger rett øst for Tjonåsen. Matjorda blir ikke berørt av selve boligbyggingen som 

skal bygges på Tjonåsen, nordvest for G/Bnr. 82/2. Ny adkomstveg og 

undergang som skal bygges i forbindelse med ny boligbebyggelse, vil imidlertid 

vil legge beslag på deler av matjorda. Begge sider på eksisterende veg fv. 120 

vil bli berørt. 

Beslaglegging av dyrka mark som følge av vegtiltaket beløper seg på totalt ca. 

5,4 daa dyrka mark: 0,25 daa + 3,85 daa fra de to teigene på vestsida av fv. 

120, samt 1,3 daa fra teigen på østsida av fv. 120. 

 

Figur 2 viser detaljreguleringsplan for Tjonåsen, med ny veginfrastruktur over dyrka mark 

i sørøst. Sirkelen viser fulldyrka matjord som blir berørt av tiltaket. 
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Det vil også bli påvirka matjord ved regulering av Nordby idrettsanleggg ved 

Nordby skole. Dette området er vist på detaljreguleringsplanen for Tjonåsen, 

men dette tiltaket er en regulering som kommunen står for. Derfor medregnes 

ikke arealet i arealregnskapet for matjord som omdisponeres som følge av 

utvikling av Tjonåsen, ettersom dette arealet gjøres rede for i en egen 

matjordplan tilknytta den reguleringen. 

 

Figur 3: grønt areal mot øst viser matjord som er foreslått regulert til «BNA-

nærmiljøanlegg».  

3.2 Beskrivelse av matjorda 

Ca. 5,4 daa eller 5400 m² matjord bygges ned i forbindelse med utviklingen av 

Tjonåsen. I dag driftes matjorda av en forpakter, og det blir dyrka korn, med 

noe sporadisk dyrkning av åkerbønner. Det er tidligere år dyrka korn på 

matjorda. 

3.2.1 Løsmassegrunnlag 

Informasjon om matjorda som er berørt av tiltaket er basert på observasjon i 

felt, og undersøking av kartdatabasen til Norges Geologiske undersøkelse (NGU) 

og kartdatabasen til NIBIO ved Kilden. All informasjon er henta ut i juni 2021. 
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Figur 4 viser løsmassekart fra NGU.no. Mellomblå felt er hav- og fjordavsetning. Lys blå 

felt er hav-, fjord- og strandavsetninger med mindre mektighet enn de mellomblå 

arealene. 

Løsmassene på de berørte teigene består av hav- og fjordavsetninger, samt 

strandavsetninger. Mellomblå avrealer viser hav- og fjordavsetninger: tykke 

grunnmasser med finkorninge marine avsetninger.  

Lys blå arealer viser løsmasser som består av strandavsetninger samt hav- og 

fjordavsetning. Løsmassene kan være grunnlendte med blotninger/fjell i dagen. 

Tykkelsen varierer, men kan være gjerne tynn og skrinn. Kornstørrelser kan 

være alt fra leir til blokk. 

3.2.2 Overordna jordkvalitet 

De tre berørte jordene er i dag fulldyrka, og ligger hellende terreng mot øst. 

Eiendommen består av flere mindre teiger, der tre av teigene blir berørt av 

tiltaket. Terrenghelningen er på ca. 1:30-50 / 2-3%.  

Registrert kvalitet på matjorda iht. Kildens kartdatabase viser til at matjorda på 

har svært god til god jordkvalitet. Jorda gir gode og årvisse avlinger av 

kulturvekster som er tilpassa det lokale klimaet. Det forutsetter at arealer med 

dreneringsbehov har fungerende grøftesystem, og at arealer som er utsatt for 

tørke blir kunstig vannet. 
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Figur 5 viser jordkvaliteten på berørte arealer på B/Gnr. 82/2.  

Ved befaring under jordprøvetaking ble en visuell og fysisk vurdering av 

matjorda utført. Det ble observert at jorda generelt har god jordstruktur, men 

jorda var delvis hard å grave i, noe som antyder høyt innhold av leire og/eller 

silt. Jorda har noe innslag av stein, men ikke blokkstein. Det er ikke observert 

fjellblotninger, men deler av jorda er noe utsatt for vassjuk jord trolig på grunn 

av lite fall på terreng og dårlig drenering. 

3.2.3 Prøveresultater 

Det er tidligere utført jordprøver for å avdekke jordart og næringsinnhold. 

Prøvene er imidertid fra 2019, så det er utført to supplerende stikkprøver for å 

ha mer oppdatert data å vise til angående næringsinnhold. Jordart kommer av 

løsmassegrunnlaget, og vil forbli uendra med mindre det tilføres andre typer 

massser. 

Prøvene fra 2019 viser til at jorda er mellomleire, leirklasse 4. Noe lav pH på 

6,0-6,3 og middels til høyt næringsinnhold (P-AL).  

Det ble kun utført to jordprøver, til overordna vurdering av jordkvalitet, 

næringsinnhold og jordkvalitet. En prøve ble tatt på jordet øst for rv. 120, nord 

for Nordby skole. En prøve ble tatt på den største teigen vest for rv. 120. 

Jordtype og næring på de ulike teigene kan variere lokalt, og spesielt 

næringsinnholdet varierer uansett gjennom hver vekstsesong.  
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Prøvene fra mai 2021 viser som forventa like resultater med tanke på jordart. 

pH er fremdeles noe lav, og innholdet av fosfor (P-AL) er middels til lavt. Lavt 

innhold av fosfor gir mindre risiko for eutrofiering ved avrenning til vassdrag, 

hvis jorda ligger ubeskyttet. 

 

 

Figur 6 viser resultater av utførte analyser for jordart og næringsinnhold, utført mai 2021. 

3.2.4 Befaring 

Jordet øst for rv. 120, nord for Nordby skole: 

Her er matjorda hard, men deles i mindre aggregater ved oppsmuldring i hånda. 

Det er ca. 30 cm ned til et tydelig lysere leirelag som utgjør B-sjiktet. Dermed er 

tykkelse på Ap-sjiktet, det øvre jordlaget med størst verdi som matjord, ca. 30 

cm dypt. 
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Figur 7 viser graveprøve og jordprofil fra teigen på eiendom 82/2, øst for rv. 120 ved 

Nordby skole. Bladet er drøyt 30 cm langt, og spadens lengde når ned til B-sjiktet. 

 

Matjord vest for rv. 120: 

Matjorda her består av to teiger, med lik kvalitet. Det ble kun foretatt 

graveprøve på den største teigen, og det forutsettes at matjorda på den mindre 

teigen er av tilsvarende kvalitet. Her er matjorda noe hard som på jordet ved 

Nordby skole, og deles også i mindre aggregater ved oppsmuldring i hånda. Det 

var imidlertid ett område på jordet i nord, som vår vått og klinete selv om jorda 

for øvrig var tørr. Det tyder på vasstrukken jord og dårlig drenering.  

Det er ca. 30 cm ned til et mer utydelig, mørkere gråbrunt leirelag, og dermed 

er tykkelse på AP-sjiktet her ca. 30 cm dypt. Jorda viste innslag av rustfarga 

aggregater i jorda (jernutfelling), noe som tyder på at jorda periodevis er 

vannmetta og har dårlig drenering.  
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Figur 8 og Figur 9 viser graveprøve og jordprofil fra den nordlige teigen på eiendom 82/2. 

Bladet er drøyt 30 cm langt, og spadens lengde når ned til B-sjiktet. 

 

Figur 10 viser et søkk på jordet i nordvest, som er vått og tørker opp seinere enn jorda 

rundt. 

3.3 Landskapsbilde 

3.3.1 Overordna landskap 
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Landskapet er i stor grad dominert av historisk landbruk og bosetning. 

Landskapskvalitetene som matjorda ved Tjonåsen er den del av, er typisk for 

Østlandet: store, planerte flater der det er fulldyrka mark med gårder, boliger 

samt næring/industri/tjenester. I kontrast står det kuperte, omkringliggende 

terrenget som historisk sett har vært for bratt for den høyintensive 

landbruksdriften på Østlandet. I øst ligger innsjøen Øyeren. 

Tjonåsen danner en nord-sørgående landskapsrygg, som avgrenser den store, 

sammenhengende landskapsflaten matjorda på eiendom 82/2 er en del av. 

 

Figur 11 viser berørt matjord, med Tjonåsen som avgrensende landskapsrygg i 

bakgrunnen. 

 

Figur 12 viser den berørte matjorda, som vil fragmenteres av tiltaket. 

De store arealene med dyrka mark i området danner en større, mer eller mindre 

sammenhengende landskapsflate i nær tilknytning til Nedre Rælingsvei, som 

avgrenses av åser og større landskapsformer, samt i noen grad av bygninger og 

vegetasjon. Bygninger og vegetasjon danner en visuell avgrensning mot Øyeren 

i øst, og innsjøen kan delvis skimtes bak bygninger og vegetasjon i landskapet 

ved foten av Tjonåsen. 
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Figur 13 viser store, flate arealer med dyrka mark, der vegetasjon og bygninger danner en 

avgrensing mot Øyeren, som så vidt kan sees på bildet (blå sirkel). 

Det er vurdert at gjennomføring av tiltaket vil ha lokal fragmentering av den 

berørte matjorda, som følge av bygging av ny adkomstveg som vil dele jordet i 

to. Helhetsinntrykket av det store landskapsbildet påvirkes i liten grad av 

tiltaket, og ikke i større grad på 82/2 enn ved tilsvarende tiltak på andre 

matjordarealer. Det lokale landskapsbildet vil dermed i noen grad fragmenteres, 

men det store landskapsbildet vil ikke påvirkes av dette tiltaket alene. 

3.3.2 Ravinedaler 

Landskapet tilknytta Tjonåsen består i stor grad av ravinedallandskap. Planering 

og igjenfylling av det eksisterende ravinedallandskapet er et resultat av 

effektiviseringen av landbruket. Denne naturtypen er sjelden, og 

ravinedallandskapet er derfor på rødlista over sårbare naturtyper. 

 

Figur 14 viser utsnitt fra figur 3. i BioFokus sin rapport om kartlegging av Ravinedaler i 

Rælingen kommune. Rødt omriss viser den berørte matjorda. 
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Biofokus har på oppdrag av Rælingen kommune gjennomført flere kartlegginger 

av ravinedallandskapet i kommunen. Ifølge BioFokus rapport 2017-18: 

«Ravinekartlegging i Rælingen kommune», ligger matjorda som blir berørt 

mellom tre ulike ravinedalsystemer: nr 15, 16 og 17 (se figur over).  

 

Figur 15 viser ravinedallandskap rett sør for den berørte matjorda på eiendom 82/2, 

tilhørende registrert system 17. 

Igjenfylling av ravinedaler må på generell basis begrenses ettersom naturtypen 

er rødlista. Ingen av de registrerte ravinedalsystemene blir direkte berørt av 

tiltaket. Avrenning fra de sørlige delene av matjorda kan påvirke vannkvaliteten 

i bekken i system 17, som ligger lengst sør (se Figur 14). Påvirkning av 

avrenning fra jordbruket gjelder uavhengig av om tiltaket blir gjennomført, 

ettersom ravinen allerede i dag mottar avrenning fra matjord. Avrenning i 

forbindelse med mellomlagring av matjord og ev. andre masser må vurderes 

med tanke på eutrofiering av bekkevann som har utløp i Øyeren naturreservat 

(mer om mellomlagring av matjord i kap. 5.3). 

3.4 Registrerte arter  

Det er ikke registrert fremmede eller rødlista arter på matjorda som blir berørt 

av tiltaket. Videre følger informasjon av registreringer på områder i nærheten av 

tiltaket. 
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Figur 16 viser utsnitt fra kartdatabasen til artsdatabanken. Lilla sirkler viser registrerte 

fremmede arter. Turkise sirkler og arealer viser livskraftige arter. Rød 

sirkel viser trua og/eller rødlista arter. Skravert areal til høyre (mot øst) 

viser Nordre Øyeren naturreservat. 

3.4.1 Fremmede arter 

Det er flere registreringer av hagelupin i vegskråningen mot Frogn skole, men 

dette er ikke registrert i grøfteskråninga mot det berørte jordet.  

Det er også registrert Rødhyll i bunnen av ravinedalen i sørvest, som ligger rett 

sør for berørt matjord. 

Det vurderes ingen risiko for spredning av fremmede arter ved omdisponering 

av matjord, ettersom det ikke er registrert fremmede arter i tilknytning til det 

berørte arealet.   

3.4.2 Rødlista arter 

Det er registrert granmeis i tilknytning til boliger som ligger rett vest for den 

berørte matjorda. Omdisponering av matjorda vil ikke ha direkte påvirkning på 

denne forekomsten, men anleggsarbeid kan ha en negativ konsekvens. 

De er utarbeida et notat til karlegging av biologisk mangfold i tilknytning til 

utvikling av Tjonåsen. Rapporten er utarbeida av Natur og samfunn for Plan 1: 

«Kartlegging av biologisk mangfold, Tjanåsen Rælingen». I rapporten er det ikke 

gjort funn av sjeldne arter på matjorda.  
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Det er imidlertid registrert et mindre område med en lokalt verdifull naturtype: 

barblandingsskog med dødvedhabitater med potensiale for sjeldne sopper. 

 

Figur 17 viser avgrensning av kartlagt, lokalt verdifull naturtype.  

 

Konklusjonen i notatet er at dette arealet bør stå urørt for hogst. Avbøtende 

tiltak som er nevnt i rapporten er at det settes av «en bred buffersone av skog 

som ikke skal berøres av hogst rundt den avgrensede lokaliteten». Dette er 

ivaretatt i plankartet med vernesone H560 i plankartet, og ingen av 

erstatningsområdene for matjord berører denne vernesonen (se kap. 4). 

3.5 Kulturminner 

Det er registrert tre kulturminner i nærheten av den berørte matjorda. 

Rett nord for Nordby skole er det registrert en hulveg, dvs. en gammel 

ferdselsveg. Det er et etter-reformatorisk kulturminne, som dermed ikke er 

automatisk fredet.   

I sørøst er det registrert to løsfunn: Funnet lengst øst har ukjent datering og 

dermed også ukjent vernestatus. Det andre funnet litt lenger vest er datert 

jernalder-middelalder. Dette funnets vernestatus er ikke freda. 
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Figur 18 viser de nærmeste registrerte kulturminnene til den berørte matjorda ved 

Tjonåsen. Utsnitt henta fra kulturminnesok.no  

 

Ingen av de nærmeste kulturminnene er freda. På grunn av avstand til 

registrerte kulturminner, forventes det at omdisponering av matjorda ikke vil 

påvirke de registrerte kulturminnene. Kulturminnene er heller ikke vurdert å 

være en del at det større kulturhistorisk landskapsmiljø, som blir påvirka ved 

omdisponering av matjorda. Dermed forventes det ingen negative konsekvenser 

for kulturminner ved omdisponering av matjorda, såfremt områdene der det ble 

gjort funn ikke berøres.  

3.6 Floghavre 

Funn av floghavre er vurdert ut fra floghavreregisteret i Mattilsynet. Registeret 

er basert på den offentlige floghavrekontrollen, og oppdateres jevnlig. Det er 

ikke mulig å identifisere floghavre i jord. Dette kan kun gjøres når åkeren står, 

og man kan identifisere planten direkte. En floghavreplante (hovedskudd + 

buskingskudd) produserer opptil 500 frø, og frøene kan overleve opptil 9 år i 

jorda. Noen få planter kan derfor gjøre stor skade i kornåkeren dersom de får 

stå i fred, og ikke bekjempes. Dersom floghavren får formere seg fritt, kan 

antallet planter fordobles hvert år.  

Eiendom 82/2 er registrert i Mattilsynets floghavreregister, og forpakter oppgir 

at det er gjort funn av floghavre på teigene. 
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3.7 Potetcystenematode (PCN) 

Det er ikke registrert PCN på eiendommen i Mattilsynets register (oppdatert 

18.12.2020). Ettersom det likevel kan forekomme uregistrert PCN, setter 

Mattilsynet krav om utredning av PCN ved jordflytting. Kun deler av matjorda 

blir direkte berørt av tiltakene, men deler av matjorda vil berøres av 

anleggsarbeider og skal tilbakeføres etter bygging. Dermed er hele arealet av 

begge jordene som blir berørt på vestsida av rv. 120 prøvetatt. 

3.7.1 Prøvetaking og funn av PCN 

COWI har gjennomført kartlegging av matjorda for analyse av PCN, etter 

metodikk publisert av Mattilsynet (2013). Det ble tatt jordprøver for å avdekke 

PCN 30. mai 2021. 

› Jordprøvene ble tatt med skje fra det øverste jordlaget. 

› Jordprøvene ble tatt ut med 50 stikk à 5 ml, totalt minst 250 ml jord pr 2,5 

daa.  

› Stikkene ble tatt med linje- og stikkavstand på ca. 7 m x 7 m. 

› For arealer som utgjorde mindre enn 2,5 daa, inneholdt prøven likevel totalt 

minst 250 ml jord. 

› Alt utstyr ble rengjort ved prøvetaking på ulike felter og eiendommer, ved 

vasking med våtservietter. 

Prøvene ble sendt til analyse hos NIBIO for påvisning av PCN-cyster. Det ble 

totalt tatt 7 blandprøver. Det var ikke påvist PCN i noen av prøvene. Det er 

derfor ikke behov for å ta hensyn til PCN ved flytting og håndtering av matjorda. 

3.8 Hønsehirse 

Hønsehirse er et ettårig gras med svært stort frøspredningspotensiale. Dette 

åkerugraset er en relativt ny skadegjører som, i likhet med floghavre, spres via 

frø i frøblandinger, dyrs avføring og landbruksmaskiner. Denne skadegjøreren er 

av Mattilsynet regna å være en potensielt verre skadegjører sammenlignet med 

floghavre. Ettersom denne er relativt ny foreligger det foreløpig ingen forskrifter 

som sikrer bekjempelse og hindrer spredning av hønsehirse. Dette ugraset er 

imidlertid blir en stadig større utfordring for bønder som påvirkes av den, og det 

er stort fokus på å hindre spredning.  

Mattilsynet registrerer ikke hønsehirse per dags dato, og man er derfor avhengig 

av at bøndene selv identifiserer dette ugraset, og innfører tiltak for bekjemping. 

Forpakter av jorda oppgir at det ikke er gjort funn av hønsehirse på noen av 

teigene. 
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4 Vurdering av mottaksarealer for 

matjord 

Det presenterte løsningsforslaget for mottaksarealer av matjord er i henhold til 

Vestfolds fylkeskommunes veileder for matjordplan. En matjordplan har ikke 

hjemmel til å avtale fremtidige dyrkingsarealer med grunneiere, dette må følges 

opp av tiltakshaver. Kommunen skal godkjenne valgt løsning for omdisponering 

av matjord.  

På grunn av funn av floghavre på teigene, fokuseres det på å finne løsninger for 

omdisponering av matjord må samme eiendom for å unngå spredning av 

jordsmitte. Mattilsynet har tidligere godkjent flytting av smitta matjord, til jorder 

med tilsvarende smitte. 

 

Figur 19 viser berørt matjord med rød skravur og erstatningsarealer i grønt. Figuren er 

henta fra «Plan for erstatningsareal for jordbruksareal for Tjonåsen» 

1 

4 

2 

3 



 

 

     

MATJORDPLAN TJONÅSEN  25  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A231394-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Matjordplan_Tjonåsen_rev.01.docx  

4.1 Etablering av nytt jorde på ikke-dyrkbart 
areal 

Dette alternativet omfatter å bygge opp nye arealer med fulldyrka jord på 

områder som ikke kan brukes til nydyrking i dag: gamle deponier, nedlagte 

grus- og steinuttak, bergområder i dagen og fyllinger.  

Dersom det skal det etableres ny matjord til fylldyrkning, er det behov for 

undergrunnsjord i tillegg til matjordlag for å sikre tilstrekkelig jorddybde for god 

rotutvikling og vannhusholdning. Det betyr at jorda må ha egenskaper som gjør 

at det ikke blir for våte eller for tørre vekstforhold for avlingene. Tilstrekkelig 

jorddybde bør ligge på ca. 1 meter. For å oppnå dette må både A- og B-sjiktet 

flyttes, samt deler av undergrunnsjord (C-sjikt) for å oppnå tilstrekkelig 

jordtykkelse. 

Gjennomføring av dette alternativet avhenger i praksis av tilgjengelige, egnede 

arealer i fornuftig avstand til tiltaket. Siden tiltaket er omfattende og 

arbeidskrevende, bør nytt jorde være minst 10 daa for å kunne forsvare kostnad 

og omfang tilknytta etablering av nye jorder, med mindre det er prat om å 

utvide eksisterende matjordarealer. For at ny landbruksjord skal gi like stor 

avling som omdisponert landbruksareal, bør areal nyetablert dyrka mark være 

større enn areal for omdisponert matjord. Dette fordi det tar lang tid før det nye 

jordet gir optimale avlinger. 

Det er ca. 5,4 daa fulldyrka matjord som må omdisponeres i forbindelse med 

utvikling av Tjonåsen. Det regnes dermed ikke som hensiktsmessig å vurdere 

etablering av et nytt jorde, ettersom det samla arealet av et nytt jorde vil være 

mindre enn 10 daa. Det er også usikkert om Mattilsynet ville godkjent etablering 

av nytt jorde basert på matjord med floghavre. 

I de aller fleste tilfellene ønsker grunneierne at matjorda skal forbli på 

eiendommen, og grunneierne kan vise hvor de vil ha overskytende matjord. 

Erstatningsområde 1 og 2 (se 
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Figur 19) ligger inntil skogsområder mot vest som ikke er markert på NIBIOs 

karttjeneste som «dyrkbart». Disse arealene ligger i tilknytning til eksisterende 

jorder på samme eiendom, som ved befaring virker å være egna til oppdyrking, 

og som forpakter mener kan være godt egna. NIBIOs karttjenester er ikke 

komplette, og må vurderes opp mot praktiske vurderinger på stedet. Lokale 

forhold og erfaringer vil derfor kunne overstyre informasjonen som foreligger på 

«Kilden.no».  

Det er tidligere utført totalt 6 graveprøver med befaring på arealene som 

vurderes til nydyrking, ved utvidelse av eksisterende jorder. Graveprøvene og 

befaringa viser at jorda er leir-/siltholdig, at jorda inneholder noe stein og at 

dybde til fjell ikke er fastsatt. Deler av det sørlige arealet har vært beitemark. 
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4.1.1 Erstatningsarealer 1 og 2 

Det vurderes at jorda som ligger ved foten av Tjonåsen er dyrkbar basert på 

undersøkelser i felt, men at jorda som ligger høyere opp i terrenget ikke kan 

dyrkes på grunn av for bratt terreng og tynt jorddekke. 

Tilgjengelig areal for utvidelse av jorder basert på terrengfall og tilknytning til 

eiendom 82/2, er på totalt ca. 3,1 daa for erstatningsområde 1 og 2: areal i 

nord - 1,8 daa, areal i midtvest - 1,3 daa. 

Det foreslås et tilskudd på et matjordlag tilsvarende matjorda på matjorda som 

blir berørt: 30 cm tykkelse i gjennomsnitt. Tilførsel av andre jordmasser til 

opparbeiding av B-sjikt i de bratteste arealene lengst vest på de to 

erstatningsarealene anbefales, se kap. 4.4. Det vil skape større 

produksjonsgrunnlag og bedre arrondering mot åssidene. Dreneringsgrøfter 

langs åssiden, sør-nord skal etableres for å avskjære avrenning fra Tjonåsen. 

Det forventes ikke store mengder avrenning, ettersom det ikke er mange 

høydemeter til toppen og åssidene har mye vegetasjon som vil fange opp 

overvann. Derfor vurderes det at små avskjæringsgrøfter er tilstrekkelig til 

formålet.  

4.1.2 Erstatningsareal 3 

Det er foreslått et potensielt tilleggsområde nr. 3 til nydyrking/utvidelse av 

eksisterende jorder. Dette ved å fylle opp masser i bekkearealet som deler den 

sørlige teigen på eiendom 82/2 i to, se 
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Figur 19.  

Ettersom dette området i dag har en drenerende funksjon, må dette ivaretas 

ved påfylling av masser. Nedlegging av rør vil påkreves for å sikre vannveier, og 

drenering vil være nødvendig for å ivareta drenering av jordet. Dersom dette 

tiltaket skal gjennomføres, må det sikres at nedlegging av rør vil ha tilstrekkelig 

dimensjonering til å kunne håndtere flomsituasjoner, inkludert påslag for 

klimaendringer. Kummer må etableres for å sikre vannveiene videre mot 

Øyeren. I tillegg vil alle planeringsarbeider over 1 daa, kreve tillatelse etter 

forurensingsloven § 4 jfr. § 2, jfr. forurl. § 9. Lukking av bekker krever 

konsesjon, som må følges opp i byggeplanfasen hvis dette tiltaket skal 

gjennomføres. 

Det er vurdert at dette arealet dette ikke er en ravinedal, ettersom det ikke er 

inkludert i utførte registreringer av ravinedaler i nærområdet (se kap. 3.3.2). 

Dermed kan dette området fylles opp, og etableres med nye jordlag til 
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etablering av ny matjord. Masser som brukes til matjord skal være dokumentert 

reine for forurensninger, og skal følges opp i byggefasen. 

Arealet er på ca. 1,5 daa. Ved etablering av landbruksjord må det fylles opp 

med undergrunnsmasser for å sikre arrondering og god jordkvalitet. Det må 

etableres et jordlag på minst 80 cm med god jord: A-sjikt og B-sjikt. A-sjiktet 

omdisponeres fra den berørte matjorda, med en gjennomsnittlig jordtykkelse på 

30 cm. For å oppnå et tilstrekkelig matjordlag, må det derfor fylles på med 

minst 50 cm B-sjikt for å oppnå 80 cm. For å fylle opp terrenget til riktig 

terrenghøyde under A- og B-sjikt, skal det brukes masser som egner seg til C-

sjikt. Dvs. de resterende 20-70 cm. 

Det estimeres at det er behov for ca. 1 - 1.5 m oppfylling av masser i 

bekkearealet på det dypeste. Bredden er gjennomsnittlig 14 m. Det gir estimert 

mengde oppfyllingsmasser på ca. 850 til 900 m³.   

Med gjennomsnittlig jordtykkelse på 30 cm, trengs det 450 m³ matjord fra A-

sjikt til etablering av matjord her. Dermed estimeres det at det er behov for 

min. 850 - 450 = 400m³ undergrunnsmasser til etablering av undergrunn for 

etablering av ny matjord her.   

Ettersom arealet på erstatningsareal 4 er over 2,2 daa, regnes det med at det er 

tilstrekkelig masser til å bygge opp et nytt B-sjikt på ny matjord på 

erstatningsareal 3 med maser fra nr. 4, siden arealet på nr. 3 er mindre. 

Utvidelse av eksisterende jorder vil medføre rydding av skog/vegetasjon, og 

solding (fjerning av stein) ved behov. Generell arrondering for å sikre god 

avrenning må gjennomføres. 

4.2 Nydyrking og utvidelse av jorder 

For å avklare mulige områder for nydyrking er det brukt arealinformasjon fra 

Kilden.nibio.no, med utvidede kartlag fra blant andre artsdatabanken 

(artsregisteringer rødlista arter) Miljødirektoratet (naturvernområder og 

verdifulle kulturlandskap, riksantikvaren (kulturminner), NVE (flomsoner, verna 

vassdrag), NIBIO (vernet skog). 

Det er relevant å vurdere nydyrking på arealer innenfor samme eiendom som 

matjorda flyttes fra, for å unngå spredning av floghavre til nye eiendommer. 

Ettersom jorda på G/Bnr. 82/2 har floghavresmitte, må ev. jordflytting til andre 

eiendommer meldes til Mattilsynet og godkjennes. Mattilsynet har tidligere 

godkjent flytting av jord med skadegjørere, til andre eiendommer med samme 

smittestatus.  

Dersom dyrkbare arealer er av god kvalitet/høy bonitet, er det i utgangspunktet 

unødvendig å benytte et tykt matjordlag som tilskudd for å oppnå god 

dyrkningskvalitet over tid. Fulldyrking av dyrkbar jord kan imidlertid ikke 

forventes å gi like god avling som matjordarealene som matjorda flyttes fra, og 

det kan derfor være fornuftig å tilføre nydyrka jord tilskudd av matjord, for å 
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sikre god avling fra starten. For grunneiere kan mottak av matjord med høy 

kvalitet fungere som motivasjon til å nydyrke dyrkbare arealer som av ulike 

grunner ikke er fulldyrka i dag. 

 

Det må tas hensyn til flere faktorer ved opparbeiding av dyrkbar mark til 

fulldyrka mark, for å sikre gjennomførbarhet: 

 

› Størrelsen og kvaliteten på arealet/arealene. Arealer mindre enn 10 daa 

utelukkes. 

› Sammenheng med andre arealer dyrka mark, for å sikre drivverdig jord. 

› Fremtidige planreguleringer for bolig, industri el. tilsv. 

› Hensyn i form av natur-, miljø-, og friluftsliv. Dette utelukker myrområder 

med mindre det allerede er drenert, naturreservater, viktige 

friluftslivsområder, m.fl. 

› Avstand på 3 km eller mindre i luftlinje fra tiltaket 

› Arealet skal være regulert som LNFR-område i gjeldende kommuneplan 

 

Flere av arealene som er markert som «dyrkbar jord» i NIBIOs karttjeneste på 

nett «Kilden.no», er i praksis ikke egna til nydyrking fordi arealene er for bratte 

for landbruksmaskiner. Flere av de aktuelle områdene for nydyrking er 

ravinedaler med bekker i bunn, som historisk sett i Norge er blitt planert for å 

effektivisere jordbruket og skape større jorder. Ravinedaler er på grunn av 

påvirkning fra landbruket blitt en trua landskapstype, og står i dag på rødlista 

over trua naturtyper. I tillegg vil legging av bekker i rør kreve konsesjon. 

Dermed regnes ikke igjenfylling av ravinedaler som et godt alternativ for 

omdisponering av matjord. 

4.2.1 Erstatningsareal 4 

Erstatningsområde nr. 4 har et areal på 2,2 daa, og ligger i tilknytning til 

fulldyrka matjord på samme eiendom. Nydyrking her vil gi en god utnyttelse av 

matjorda selv om arealet som utvides er relativt langt og smalt, siden dette er 

en utvidelse av eksisterende jorde. 

Geoteknisk vurdering av tiltak på erstatningsområde 4, er drøfta i «Tjonåsen 

Notat 18420 RIG02 Områdestabilitet» utarbeida av Løvlien Georåd. Utredningen 

ble utført høsten 2021. Notatet vurderer at krav til sikkerhet oppfylles hvis 

tiltaket ikke forverrer stabiliteten. Det medfører et krav til avlastning som går ut 

på at ferdigstilt landbruksareal i tiltaksområde 4, må ligge noe lavere enn 

opprinnelig terreng. Dette medfører at det må fjernes noe av dagens jordmasser 

før utlegging av omdisponert matjord.  

Eksisterende vegetasjon må fjernes og ryddes før utlegging av omdisponert A-

sjikt. Grastorva må fjernes og ryddes, og det må kappes og fjernes trær fra 

arealet inkl. stubber og røtter. Disse massene er egna til etablering av C-sjikt og 

B-sjikt, og bør gjenbrukes på erstatningsareal 3.  
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Ettersom topp terreng skal ligge noe lavere enn dagens terreng, må noe av 

undergrunnsjorda fjernes før utlegging av matjord. Ved fjerning av 20 cm torv 

og fjerning av ytterligere 30 cm jord, vil tilføring av 30 cm matjord føre til at 

nytt terreng ligger 20 cm lavere enn opprinnelig terreng.  

Ettersom det skal nydyrkes på toppen av en ravine er det rimelig å anta at 

undergrunnsjorda består av leire, som skal vær godt egna undergrunn for god 

matjord (B- og C-sjikt) for nydyrking. Dermed regnes det ikke som nødvendig 

med oppfylling av B-sjikt, ved nydyrking av dette arealet. 

Ved etablering av matjord inntil en ravine, vil det føre til økt risiko for avrenning 

av næringsrikt overvann til ravinen. Ravinedaler er i mindre grad enn andre 

naturtyper sårbar for avrenning fra landbruket, ettersom det er de fysiske 

kvalitetene som i stor grad definerer ravinedaler som naturtype (ras, graving, 

etc.). Fysiske tiltak som planering, rydding og rassikring vil ha betydelig større 

negative konsekvenser. Den østlige delen av ravinen mottar avrenning fra 

dagens jorde i øst, så mer avrenning har mindre konsekvens ettersom ravinen 

som allerede er noe påvirka av landbruk. Vegetasjonen i ravinen vil uansett 

fange opp mye av avrenninga, og konsekvensen for ravinen blir totalt sett svært 

liten. Det må imidlertid påsees at matjorda sås til raskt etter etablering av 

matjord, for å unngå erosjon.   

Utvidelse av eksisterende jorder vil medføre rydding av skog/vegetasjon, og 

solding (fjerning av stein) ved behov. Generell arrondering for å sikre god 

avrenning må gjennomføres. 

4.3 Forbedring av eksisterende matjord 

De fleste fylldyrka matjordarealer har områder der det kan være verdifullt med 

tilskudd av matjord, for å øke avlingspotensialet. Dette er gjerne søkk i 

terrenget eller lite terrengfall som gir arealer som er utsatt for dårlig drenering 

og vassjuk jord.  

Generelt tilskudd av jordmasser der det er dårlig drenering/terrengfall og der 

det er lite jorddekke/skrinn jord vil kunne bidra til å øke avlingspotensialet. Det 

kan også være arealer med skrinn jord/tynt jordlag med begrensinger i 

vannhusholdning og jordtykkelse samt områder med fjell i dagen/fjellblotninger.  

Det kan også være aktuelt med tilskudd av masser som gir generelle 

jordforbedringsegenskaper: typisk tilskudd av sandige masser til dårlig drenert 

leir- og siltholdig matjord, eller tilskudd av leir- og siltholdige masser til sandig 

matjord som er utsatt for tørke.  

Ved jordprøvetaking av matjorda ble det observert et areal på den nordvestlige 

teigen, som tørker opp seint, se figur 10. Ifølge Kilden.no er det også andre 

arealer på de ulike teigene tilknytta eiendom 82/2, som er utsatt for dårlig fall, 

se figur under.  
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Det foreslås at matjord som ikke blir benytta til utvidelse/nydyrking av 

eksisterende jorder, kan brukes som tilskudd til å forbedre arrondering tilknytta 

utsatte arealer på de ulike matjordteigene tilknytta G/Bnr. 82/2. Ideelt sett vil 

vannet ledes fra matjorda via overflaten uten at vannet må drenere ned i jorda 

og videre i drensrør, ettersom det vil gi lengre opptørking og dårligere 

vekstforhold. Dersom det viser seg at det ikke er tilstrekkelig med kun 

arrondering, kan det også være et godt tiltak å drenere ytterligere ved hjelp av 

drensrør.  

 

Figur 20 viser arealer på G/Bnr. 82/2 som har terrengfall på mindre enn 2%, og som kan 

være utsatt for dårlig drenering. 

4.4 Jordmasser til B- og C-sjikt ved nydyrking og 
utvidelse av jorder 

Matjordplanen drøfter i hovedsak A-sjiktet, ettersom dette er den mest verdifulle 

matjordressursen. I de aller fleste byggeprosjekter vil det imidlertid bli 

overskudd også av matjord fra B-sjiktet, eller av masser som kan brukes som B- 

eller C-sjikt til matjord. Ettersom disse mengdene er ukjente, og det er uvisst 

hvor store deler av massene som har en tilstrekkelig kvalitet til at det kan 

benyttes til matjord, vil det ikke estimeres mengder. Bruk av antatte 

tilgengelige masser drøftes likevel, for å legge til rette for at denne ressursen 
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blir utnytta i byggefasen. Det vil som regel lønne seg både praktisk og 

økonomisk, for utførende og grunneiere. 

I dette prosjektet vil det bygges veginfrastruktur på matjord. Det vil dermed 

sannsynligvis være B-sjikt fra permanent berørt matjord, som vil bli tilgjengelig 

som overskuddsmasser i prosjektet. Disse massene benyttes gjerne som 

jordmasser i skråninger, men kan også benyttes som B-sjikt i ny matjord der 

det er behov for det, som på foreslåtte erstatningsarealer for matjord. Ved 

overskuddsmasser fra B-sjikt av berørt matjord, anbefales det at disse massene 

skal benyttes til etablering av B-sjikt på nydyrkingsareal 1, 2 og 3.  

Andre masser som potensielt kan gjenbrukes i anlegget som B-sjikt for 

etablering av ny matjord, er toppdekke av vegetasjonsarealer som må ryddes i 

forbindelse med tiltaket: skog, eng, beite, etc. 

Ved bruk av skogsjord som B-sjikt, vil jorda som regel ha et høyt moldinnhold 

noe som er positivt for avlingspotensialet. Skogsjord kan være noe sur, men 

med et topplag av A-sjikt er det ikke sikkert at det må kalkes utover vanlig 

vedlikeholdskalking for godt avlingspotensiale. Noe oppkomme av vegetasjon fra 

denne skogsjorda kan forekomme, men aktiv drift av fulldyrka matjord vil hindre 

etablering av vegetasjon fra skogen, og skal ikke skape utfordringer med tanke 

på framtidig drift.  

Dersom skogsjorda inneholder store deler ikke-nedbrutt plantemateriale (røtter, 

stubber, stammer, greiner etc.), vil disse massene være bedre egna til 

etablering av C-sjikt. C-sjikt kan bygges opp av rydda vegetasjon etter 

bearbeiding til mindre deler, og andre overskuddsmasser fra skogsområder som 

må ryddes i forbindelse med utvikling av Tjonåsen. Steinmasser eller jord med 

stort innhold av stein kan også brukes til C-sjikt, forutsatt at massene ikke er 

forurensa eller av andre grunner er uegna til formålet.    

4.5 Gjennomføring 

Totalt ca. 5,4 daa jord omdisponeres fra de tre berørte teigene med fylldyrka 

matjord.  

Med gjennomsnittlig tykkelse på Ap-sjiktet som flyttes på ca. 30 cm, blir det 

totalt 1620 m³ matjord til omdisponering. 

Innledende undersøkelser viser at det er flere aktuelle områder til nydyrking, og 

det drøftes flere alternativer til mottaksområder. I praksis er det mest aktuelle 

alternativet for nydyrking på egen eiendom, på grunn av forekomster av 

floghavre, se figur 11.  Ved omdisponering av matjord til utvidelse av 

eksisterende jorde, vil matjord med floghavre ikke spres til andre eiendommer. 

Dermed regnes det heller ikke som nødvendig å melde fra til Mattilsynet, 

dersom øvrige retningslinjer tilknytta håndtering av matjord i anleggsfasen 

følges, se kap. 5 for detaljer. 
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Det må avtales med respektive grunneiere hvem som skal motta matjorda. Både 

grunneier og forpakter har uttrykt at hogging og rydding av skog for å nydyrke 

matjord på arealer som foreslått i denne matjordplanen, er gode løsninger som 

ønskes gjennomført av alle parter. Avtale om flytting og mottak av matjord er 

inngått med grunneier, men underskrifter avventes til endelig planmateriale 

foreligger. Tiltakshaver følger opp med grunneier og signerer grunneieravtaler 

før bygging påbegynnes. Dette arbeidet følges opp av tiltakshaver i 

byggeplanprosessen. Søknad om nydyrking kommer i neste fase, og sendes inn av 

bonden. 

Det er ideelt om matjorda som omdisponeres kan flyttes direkte, uten 

mellomlagring. Det vil sikre at matjordkvaliteten forringes minst mulig, og det 

legger opp til at bonden kan starte drift på de nye matjordarealene tidlig i 

byggeprosessen, dersom det ellers er gjennomførbart i anleggsfasen. Det 

anbefales derfor at rydding av skog, solding av stein og ev. andre tiltak tilknytta 

nydyrking, er gjennomført innen matjorda flyttes. I praksis vil det sannsynligvis 

bety at rydding av skogen og klargjøring til nydyrking må gjennomføres før 

bygging av ny veg kan igangsettes. Dersom det ikke er praktisk gjennomførbart 

å flytte jorda direkte, skal jorda mellomlagres iht. retningslinjer i kap. 5.3. 

4.5.1 Alternativ uten bekkelukking, ekskludert 

erstatningsområde 3 

Totalt er det ca. 5,3 daa som kan nydyrkes på erstatningsareal 1, 2 og 4. Med 

gjennomsnittlig tilskudd på 30 cm omdisponert matjord på disse arealene, gir 

det 1590 m³ matjord til nydyrking ved utvidelse av disse arealene.  

Resterende 30 m³ fra summen av totalt 1620 m³ omdisponert matjord, kan 

enten fordeles til etablering av tykkere jordlag ved behov på de nydyrka 

arealene, eller kan brukes til forbedring av arrondering/fallforhold på utsatte 

deler av matjorda på samme eiendom.  

For å sikre best bruk av matjorda skal det være tett kommunikasjon med 

bonden, ved vurderinga hvor de resterende 0,1 daa / 30 m³ matjord skal 

anvendes.  

B-sjikt skal etableres i tråd med kap. 4.4. Etablering av C-sjikt er ikke 

nødvendig i dette alternativet. 

4.5.2 Alternativ med bekkelukking, inkludert 

erstatningsområde 3 

1,5 daa matjord kan nyetableres på erstatningsareal 3 og 5,3 daa kan nydyrkes 

på erstatningsareal 1, 2 og 4. Til sammen blir det nyetablering/nydyrking av 6,8 

daa matjord.  

Det er ikke tilstrekkelige mengder matjord til omdisponering av 30 cm tilskudd, 

på alle de fire erstatningsarealene. 
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Arealene som trenger matjord i størst grad er erstatningsområde 3 og deler av 

nr. 1 og 2 som ligger mot åssiden. Hvis totalt 1/3 av arealet fra nr. 1 og 2 samt 

nr. 3 mottar 30 cm A-sjikt, og øvrige arealer mottar 15 cm, blir arealregnskapet 

som følger: 

Nr. 1 og 2, sum areal: 1,8 + 1,3 = 3,1 daa. 1/3 av dette arealet er ca. 1 daa. 

Ved tilskudd blir summen:  

15 cm tilskudd på ca. 2 daa= 300 m³  

30 cm tilskudd på ca. 1 daa, på nr. 1 og 2: 

= 300 m³  

Nr. 3 mottar 30 cm på 1,5 daa = 450 m³ 

Dersom nr. 4 kun mottar 15 cm tilskudd, blir det som følger: 

2,2 daa = 330 m³ 

Sum tilskudd av matjord er: 300 + 300 + 450 + 330 = 1380 m³ matjord.  

De resterende 20 m³ av de opprinnelige 1620 m³ omdisponert matjord kan 

fordeles på erstatningsområde 4. 

B- og C-sjikt skal etableres i tråd med kap. 4.4. 

Gjennomføring av dette tiltaket vil ha svært positiv effekt for utnyttelse av 

matjorda, ettersom det øker eksisterende areal samtidig som det 

defragmenterer to teiger på samme eiendom. Gjennomføring av dette tiltaket 

krever imidlertid bekkelukking for å kunne gjennomføres. Bekkelukking er ikke 

er ønskelig på generell basis, og utløser behov for videre vurdering i byggefase: 

flomdimensjonering, forurensingsloven, konsesjon og andre vurderinger tilknytta 

bekkelukking.  
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5 Håndtering av matjord 

Det er lagt til grunn et matjordlag på 30 cm i gjennomsnitt. Dette må vurderes i 

praksis på hver enkelt eiendom, ved avtaking av matjordlaget i byggeprosessen. 

5.1 Identifisering av matjordlaget (Ap-sjiktet)  

Ap-sjikt eller ploglag er det som kalles "matjordlag", og har gjerne litt mørkere 

farge og litt mer grynete jordstruktur enn de underliggende jordlagene. Bg-

sjiktet har jordsmonnutvikling, med fargeflekker og struktur. Undergrunnsjorda 

eller Cg-sjiktet, har lite forvitret jord med fargeflekker.  

Matjordplanen omfatter bare matjordlaget (Ap-sjiktet), altså den mest verdifulle 

delen av jordsmonnet, som har best jordstruktur og som er egnet som topplag 

for nydyrking. Den er på ca. 30 cm tykkelse. Matjorddybden kan variere noe og 

vil kun identifiseres når man starter flyttingen ved å identifisere ploglaget, se 

figur under. 

 

Figur 21 viser eksempel på matjordprofil av leirjord. Fra Holstad, Ås. (Foto: Trond Knapp 

Haraldsen, kilde: Fylkesmannens veileder for planering og jordflytting, 

NIBIO).  

 

Matjordlaget (A-sjiktet) skal tas av nøyaktig, slik at man unngår innblanding av 

jord fra underliggende sjikt. Dette skaves av og kan disponeres som nytt 

matjordlag. Underliggende lag skal må ikke blandes med A-sjiktet, ettersom 

jorda har forskjellig egenskaper. 
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5.2 Til utførende: generelt om matjord i 
anleggsfasen 

Pakking av matjord etter endt anleggsfase er et potensielt problem som kan 

medføre mer eller mindre permanente skader på matjorda, som reduserer 

avlinger over flere tiår. Det er derfor viktig å fokusere på riktig håndtering av 

matjord som brukes som anleggsveger og riggområder under anleggsfasen, og 

ikke bare matjorda som blir berørt direkte av tiltaket.  

For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, skal matjorda kun flyttes når jorda 

er laglig, slik at jorda ikke mister lagdelingen eller struktur når den flyttes. Det 

vil si i tørt vær eller når det er frost i bakken, ikke i regnvær eller rett etter 

regnvær. Leirjord som smuldrer når man klemmer den i hånda er laglig og tåler 

skånsom maskinell håndtering. Det er ikke tilstrekkelig at jord på jordoverflaten 

smuldrer, dersom jorda under er våt. Matjorda inneholder mye leire. Derfor er 

jorda sårbar under håndtering, og det er svært viktig å påse at jorda ikke 

håndteres når den er fuktig/våt.  

Det skal brukes lett utstyr som beltegående gravemaskin, det gir best resultater 

med tanke på pakking. Lavest mulig egenvekt sikrer lavt marktrykk. Det skal 

ikke brukes bulldoser ved håndtering av, eller kjøring på matjord. Utstyr og 

værforhold skal tilpasses for å sikre at jordstrukturen ivaretas på best mulig 

måte. For å unngå skader på jorda, skal marktrykk (dekktrykk) ikke overstige 

50 kPa (0,50 kg/cm2) og utstyret ikke ha en akselbelastning på mer enn 5 – 7 

tonn. Kjøring begrenses til faste anleggsveier. Kjøring skal begrenses for å 

hindre pakking, og bør helst gjøres når det er tele. Klimaet kan være mildt, og 

tele kan ikke nødvendigvis påregnes over lange perioder. Det må derfor bygges 

opp faste anleggsveier i byggefasen, dersom det skal kjøres på matjorda. 

Områder som skal brukes som riggplass, områder der det mellomlagres masser 

og/eller utsyr samt alle anleggsveger på matjord, skal bygges opp med min. 40 

cm pukk. Under pukken skal det være et lag med sand på 5 – 10 cm, med 

fiberduk underst mot eksisterende terreng. Når arealene skal tilbakeføres etter 

endt bygging, vil sandlaget vise maskinførere at de nærmer seg duken. På 

denne måten unngår maskinførere å rive duken i stykker, noe som gir risiko for 

at det havner pukk og plastbiter i jorda under duken. Etter endt anleggsfase skal 

pukk, sand og fiberduk fjernes, og matjorda skal legges tilbake skånsomt for å 

unngå pakking.   

I områder som skal brukes som riggplass, områder der det mellomlagres masser 

og/eller utsyr samt anleggsveger, skal matjordlaget skaves av og mellomlagres 

under anleggsfasen. Dette for å unngå pakking av matjorda. 

Jord kan lagres på eksisterende jorde i tilgrensning til tiltaket, i en kortere 

periode før endelig sluttdisponering. Det forutsetter at man unngår pakking av 

eksisterende areal. Det vil si bruk av kjøretøy med minst mulig marktrykk.  
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5.3 Mellomlagring av matjord 

Ved mellomlagring av matjord må man finne et egnet areal hvor matjorda kan 

mellomlagres i ranker. Rasvinkel på sandjord er 33 % og en matjordranke på 3 

meter vil kunne trenge 9 m bredde for å være stabil. Det foreslås at matjord 

fordeles på ranker med 3-5 m kjøreavstand mellom rankene. Det vil være behov 

for kjøreareal tilsvarende 50 % av rankenes areal, for å få tilstrekkelig plass til å 

lagre matjord, samt snu anleggsmaskiner. 

Ranker skal være oppdelt og merka etter hvilken eiendom de er gravd ut fra, og 

hvilke typer jordmasser det er (matjord og undergrunnsjord). Undergrunnsjord 

(dypere enn 30 cm) og matjord (opptil 30 cm dybde) må holdes avskilt i egne 

ranker, med tanke på senere bruk. Undergrunnsjord skal også tas vare på, og 

legges tilbake i samme dybde dersom ny dyrket mark skal etableres. 

For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, og ikke forringes som matjord skal 

den mellomlagres i ranker som ikke er høyere enn 2-3 meter. Helst skal den 

fordeles til grunneier på riktig bruksområde rett etter flytting, slik at man ikke 

behøver mellomlagring. Dersom flytting skjer i vekstsesongen, kan det være 

behov for mellomlagring.  

Dersom jorda lagres lenge og over sommeren, skal den sås til med ettårig 

raigras for å hindre spredning av ugress ved senere bruk. Ved lagring over flere 

påfølgende år, som i utgangspunktet ikke er å anbefale, må jorda såes til med 

raigras for hvert år jorda lagres over sommeren.  

 

 

Figur 22 viser skisse over mellomlagring av matjord før disponering. (Kilde: Hauge og 

Haraldsen, 2019) 

 

Dersom det er høyt næringsinnhold i jorda som mellomlagres, skal det gjøres 

tiltak for å vurdere og hindre avrenning til vassdrag.  

 

 

Maks 3 m høyde og 9 meter bredde  

pga. rasvinkel til jord 

Ca 5 meter mellom rankene  
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5.4 Smittehensyn i anleggsgjennomføringen 

Identifiser hvilke jorder som har smitte. Jord med ulik smittestatus, her 

floghavre, skal ikke blandes med «rein» jord. 

Alle maskiner som har vært i kontakt med smittet jord skal rengjøres før de 

benyttes andre steder. Det er av hensyn til å redusere mulig smitteoverføring 

fra infiserte jordmasser via maskinparken, til andre landbrukseiendommer. God 

planlegging av arbeidet er derfor viktig, slik at ren jord håndteres før forurenset 

jord, siden det vil redusere behovet for renhold.  

5.5 Prinsipper for håndtering av matjord i 
anleggsfasen 

 

Identifisering av matjordlaget 

› Matjordlaget (A-sjiktet eller ploglaget) skal tas av nøyaktig som mulig, slik 

at man unngår innblanding av jord fra underliggende sjikt. Matjordlaget 

identifiseres ved å se på farge: matjordlaget er litt mørkere og mer grynete. 

› Underliggende lag skal må ikke blandes med Ap-sjiktet, ettersom jorda har 

forskjellige egenskaper. Se figur under som eksempel på identifisering av 

ulike jordlag.  

 

Generell håndtering av matjord 

› For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, skal matjorda kun flyttes i tørt 

vær, eller når det er frost i bakken. Matjord skal ikke kjøres på, flyttes eller 

på andre måter bearbeides i regnvær eller rett etter regnvær. Leirjord som 

smuldrer når man klemmer den i hånda er laglig og tåler skånsom 

maskinell håndtering. Det er ikke tilstrekkelig at jord på jordoverflaten 

smuldrer, dersom jorda under er våt.  

› Det skal brukes lett utstyr som beltegående gravemaskin. Marktrykk 

(dekktrykk) skal ikke overstige 50 kPa (0,50 kg/cm2) og utstyret ikke ha en 

akselbelastning på mer enn 5 – 7 tonn. 

› Det skal ikke brukes bulldoser ved håndtering av, eller kjøring på matjord.  

› Unngå bearbeiding av matjord som kan medføre komprimering. Dette 

gjelder klapping, glatting, pussing etc. Overganger mellom sjikt skal være 

ujevne. 

› Dersom bruk av både A- og B-sjikt: Legg ut A- og B- sjikt etappevis. Det 

anbefales at ett sjikt ferdigstilles om gangen. 
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› Kjøring begrenses til faste anleggsveier.  

› Drenering må planlegges og etableres samtidig som arealer blir opparbeida. 

Det er kritisk å sikre avløp fra jordflyttende områder. 

› I områder som skal brukes som riggplass, områder der det mellomlagres 

masser og/eller utsyr samt anleggsveger, skal matjordlaget skaves av og 

mellomlagres under anleggsfasen. Dette for å unngå pakking av matjorda. 

› Fast anleggsvei, riggplass og andre arealer utsatt for pakking, skal bygges 

opp med min. 40 cm pukk, 5 – 10 cm sand og fiberduk mot underliggende 

masser. Sandlaget vil vise maskinførere at de nærmer seg duken. Etter 

endt anleggsfase skal pukk, sand og fiberduk fjernes, og matjorda skal 

legges tilbake skånsomt for å unngå pakking.   

› Det anbefales at nøkkelpersoner hos entreprenør læres opp i 

smittehåndtering og identifisering av ulike jordlag, for å sikre at dette blir 

gjennomført under byggeprosessen. Alternativt kan det settes krav til 

hyppige kontroller underveis i byggeprosessen av fagpersoner med 

kunnskap om matjord og matjordhåndtering, for å sikre at hensyn til 

matjord blir ivaretatt ved bygging. 

 

Mellomlagring 

› Det legges opp til, og anbefales, at omdisponering av matjord flyttes 

direkte til mottaksarealer. Slik unngås merarbeid, økte kostnader og 

næringstap.  

› Matjord mellomlagres i ranker på maks 3 m høyde og 9 m bredde, med 3-

5 m kjøreavstand mellom rankene.  

› Ranker skal være oppdelt og merka etter hvilken eiendom de er gravd ut 

fra, og hvilke typer jordmasser det er (matjord og undergrunnsjord). 

Undergrunnsjord (dypere enn 30 cm) og matjord (opptil 30 cm dybde) må 

holdes avskilt i egne ranker, med tanke på senere bruk. Også 

eiendommene matjorda hentes fra må merkes, for å sikre at jord med ulik 

smittestatus ikke blandes. 

› Undergrunnsjord skal også tas vare på, og legges tilbake i samme dybde 

dersom ny dyrket mark skal etableres. 

› Dersom jorda lagres lenge og over sommeren, skal den sås til med ettårig 

raigras for å hindre spredning av ugress ved senere bruk. Ved lagring over 

flere påfølgende år, som i utgangspunktet ikke er å anbefale, må jorda såes 

til med raigras for hvert år jorda lagres over sommeren. 

› Matjorda er lite til moderat næringsrik, med noe risiko for eutrofiering ved 

avrenning til nærliggende vassdrag. Ved mellomlagring av matjorda må det 
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derfor påsees at det utføres tiltak for å hindre avrenning til vassdrag, og 

ravinedaler. Dette gjøres ved mellomlagring av matjord minst 20 m fra 

vassdraget, eller ved tildekking av matjorda. Tilsåing av raigras er også et 

aktuelt tiltak.  

 

Smittehåndtering: 

› Identifiser hvilke jorder som har smitte. Her er det floghavre på alle teigene 

på eiendommen, ifølge forpakter. 

› Jord med ulik smittestatus skal ikke blandes. 

› Gjennomfør tiltak for å hindre spredning av smitte fra berørt matjord: vask 

utstyr som er i kontakt med jorda. 

Alle maskiner som har vært i kontakt med smittet jord skal rengjøres før de 

benyttes andre steder. God planlegging av arbeidet er derfor viktig, slik at ren 

jord håndteres før forurenset jord, siden det vil redusere behovet for renhold. 
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6.3 Analyseresultater potetcystenematode (PCN) 
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