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Innledning
Tønsberg kommune planlegger bygging av Hogsnes sykehjem på Bjelland ved gamle Hogsnes skole.
Arealet som skal bebygges omfatter ca. 16 daa plen/parkareal som på ca.1950-tallet var
jordbruksområder (se eget flybilde senere) og som i dag ansees å ha matjord.
Kommunen stiller krav om at det utarbeides matjordplan i oppstartsmøtereferatet til
reguleringsarbeidet. Videre viser kommunen til Vestfold fylkeskommunes «Veileder til matjordplan» [1]
som utgangspunkt for en slik plan. Matjordplanen skal forelegges landbruksmyndighetene.
Norconsult har i forbindelse med reguleringsplanarbeidet hatt i oppgave å utarbeide en matjordplan.
Denne planen gis i dette dokumentet.

Bakgrunn for krav om matjordplan
I henhold til jordlovens §§ 1 og 9 skal dyrket jord kun brukes til jordbruksformål, og dyrkbar jord skal
disponeres slik at den vil være egnet til fremtidig jordbruksproduksjon.
I følge regjeringens «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» er det «en viktig
oppgave i planleggingen å ta vare på god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot
storsamfunnets behov». Dyrket jord skal i utgangspunktet ikke bygges ned, men dersom tungtveiende
samfunnsmessige hensyn likevel åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan eller
reguleringsplan, er det en målsetting å kunne benytte matjorda på annen måte. Flytting av matjord vil
da være et viktig avbøtende tiltak.
I Vestfold fylkeskommunes «Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)» er flytting av matjord
som avbøtende tiltak fulgt opp i punkt 2.1.2: «I planer som tillater omdisponering av jordbruksareal,
skal det innarbeides bestemmelser om at matjordlaget skal benyttes til forbedring av annen dyrka eller
dyrkbar mark til matproduksjon.»
Gjennom utarbeidelse av en plan for flytting av matjord kan kommunen bidra til å opprettholde eller
eventuelt øke matproduksjonen på mottaksarealene selv om dyrket jord blir omdisponert.

Formål og innhold
Det overordnede formålet med en fullverdig matjordplan er å klargjøre volum og jordkvalitet på den
jorda som skal flyttes, samt å identifisere aktuelle mottaksarealer, med en plan for hvor og hvordan
matjorda skal benyttes på disse arealene. I tillegg skal det gis føringer for flytteprosessen.
I føringene fra Tønsberg kommune sies det at matjordplanen bl.a. skal inneholde opplysninger om
antall m3 med matjord, hvordan den skal mellomlagres, hvor mye som skal brukes i anlegget og hvor
mye som skal tilfalle landbrukseiendommer i nærheten. Videre må det foreligge en bekreftelse fra
Mattilsynet om at jorda ikke er befengt med floghavre.
Foreliggende matjordplan inneholder en beskrivelse av jordkvalitet og status når det gjelder
jordboende sykdom og ugress for jorda som skal flyttes fra planområdet. Videre inneholder den en
plan for et mottaksareal like syd for planområdet. Som vedlegg til planen ligger det en mer detaljer
plan for utkjøring av matjord og hydrotekniske tiltak inklusive en plan for drenering. Planen er
utarbeidet av Torgeir Tajet, Norsk landbruksrådgivning avdeling Viken (NLRV) basert på det
kunnskapsgrunnlaget som har vært tilgjengelig frem til datoen for planen. Dersom det fremkommer
vesentlig ny kunnskap etter dette, kan det være behov for justeringer av planen på et senere
tidspunkt.
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Planen gir for øvrig generelle føringer for når og hvordan jordflyttingen skal foregå. I planen legges det
til grunn at internt behov for matjord til grøntområder rundt sykehjemmet tas fra planområdet.
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Beskrivelse av matjorda i planområdet
Tiltaket
Det planlagte sykehjemmet skal ligge like øst for nedlagte Hogsnes skole på det som i dag i hovedsak
er plen eller parkareal med noen trær og en liten fotballbane. Landskapsplan for området er vist i figur
1.

Figur 1. Landskapsplan for Hogsnes sykehjem.

Dagens arealbruk
Tiltaket er planlagt innenfor det som i dag i hovedsak er plen eller park. Det er en liten fotballbane på
plenarealet. Videre er det et mindre skogholt nord i området. I sydvest er det en utdatert
basketballbane og en ballbinge.
Figur 2 viser dagens arealbruk sammenliknet med arealbruken på ca. 1950-tallet. Vi ser at det meste
av arealene på 1950-tallet var jordbruksområder, og at alt areal innenfor byggeområdet var i aktiv drift.
Når nedbyggingen av arealene startet er ukjent, men flybilder fra 1997 (ikke vist her) viser omtrent
samme arealbruk som i 2017. Det legges derfor til grunn at det ikke har vært aktiv landbruksdrift på
arealene på minst 20 – 30 år, annet enn plenklipping eller eventuelt annen høsting av gras.
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Figur 2. Flybilder fra området der Hogsnes sykehjem planlegges – utbyggingsområdet er skissemessig avgrenset
med rød strek. T.v.: Situasjonen i 2017 der det meste at utbyggingsområdet er plen/park i dag. T.h.: Flybilde fra
ca.1950-tallet der vi ser at alt var jordbruksareal i aktiv drift.

Areal, volum og jordkvalitet
Areal matjord
Figur 3 viser hvilket areal som inngår i volumberegningen av matjordareal. Her utelates deler av
kantarealer til parkeringsplassen i vest. Testuttak med jordbor til ca. 40 cm dyp viser at dette er
steinrik jord, eller i alle fall jord som også inneholder andre typer masser enn ren matjord. Siden disse
arealene ligger høyere enn øvrige plenarealer antas det at dette i hovedsak er overskudd av
undergrunnsjord fra tidligere utbyggeringer. Det er derfor betydelig usikkerhet om dette egnet matjord.
I det lille skogsområdet i nord er situasjonen den samme. Her er det i tillegg en del synlig stor stein i
dagen. I tillegg er det ikke planlagt gravearbeider her da dette skogområdet skal opprettholdes som
skogspark. Flybildet fra 1950-tallet viser at begge disse områdene var jordbruksarealer, men arealene
kan ha mottatt andre typer masser ifm. byggeaktiviteten som har pågått i årenes løp. Dette er særlig
tydelig for kantarealene til parkeringsplassen siden disse ligger betydelig høyere enn gamle
jordbruksarealer lenger øst. De er dermed ikke regnet som matjordarealer i den videre planleggingen.
Det er også vurdert om det som i dag er en lukket bekk i delområde 2 (se gammelt flybilde i figur 2)
bør tas ut av matjordarealet. Grunnen er at det her tydeligvis må være utført gravearbeider, og det er
usikkert om dette har påvirket matjordarealet. Det samlede arealet for dette tiltaket er likevel lite, og
det ser ut til å ha vært grasdekke på dette arealet i mange år. Det er derfor ikke tatt ut.
Arealet innenfor markeringen er beregnet til 16,5 daa og dette utgjør da også matjordarealet.
Arealet man kan hente matjord fra kan antagelig økes noe dersom man aktivt søker å trekke med så
mye som mulig av kantarealer, hjørner og liknende. Areal/volumomfanget at dette er imidlertid usikkert
og legges ikke inne i beregningen her. Eventuelle tilleggsarealer/volumer vil øke mengden matjord
som kan benyttes til ny jordbruksproduksjon.
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Figur 3. Avgrensning av matjordarealer samt inndeling av arealet for jordprøvetaking i fire delområder.
Avgrensningen er ikke eksakt, men viser intensjonen for arealet som inngår i arealberegningen.

Volum matjord
Matjordarealet er undersøkt med jordbor, der det en rekke steder er boret ned til ca. 40 cm jorddybde.
Boreprøvene viser at tykkelsen på matjordlaget varierer. På de litt høyereliggende områdene mot syd
og nord er tykkelsen flere steder ikke mer enn ca. 20 cm matjord før man kommer ned i lysere
undergrunnsjord (se forsidebilde). De høyereliggende partiene mot skogen i syd er også klart preget
av mer sandinnhold i jorda. På de beste stedene i de lavereliggende områdene var matjorddypet opp
mot 40 cm.
I vurderingene av volum legges det til grunn et gjennomsnittlig matjorddyp på 25 cm.
Matjordvolumet beregnes da til 16 500 m2 x 0,25 m = 4 125 m3.
Det legges til grunn at all matjord som dekkes av «fotavtrykket» av bygningen og annen arealbruk
som ikke krever vekstjord, blir overskuddet av matjord. Dette fotavtrykket er beregnet til om lag 9000
m2. Volumet matjord som skal flyttes til mottaksarealet er dermed om lag 2250 m 3. Dette utgjør om lag
225 lastebillass eller 115 lass hvis det i tillegg brukes tilhenger på lastebilen.
Jordkvalitet
I NIBIOs kartinnsyn «Kilden» fremgår det at formen på kartfigurene og den reelle utstrekningen av
jordarealene ikke stemmer særlig godt overens (figur 4). Hvis informasjonen likevel benyttes som
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indikasjon på jordkvalitet ser vi at om lag halvparten har svært god kvalitet (rød farge) og halvparten
god kvalitet (oransje farge).
I Kilden finnes også klassifisering av egnethet (kart ikke vist her). Egnetheten for korn-, gras- og
potetdyrking varierer fra godt til dårlig egnet, avhengig av området og om dyrking skjer med vanning
eller ikke.

Figur 4. Informasjon fra NIBIOs kartinnsyn «Kilden». Rød farge viser svært god jordkvalitet. Oransje farge viser
god jordkvalitet. Utstrekningen av kartfigurene er imidlertid ikke oppdater ihht. dagens sitasjon.

For å få et mer oppdatert bilde av situasjonen, er dagens jordkvalitet kartlagt ved å ta jordprøver iht.
føringer gitt i Norsk Landbruksrådgivnings «Veileder jordprøvetaking». Prøvene ble tatt den 18.
september 2018 som blandprøver innenfor de fire områdene vist i figur 3.
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Analyseresultatene fra Eurofins er vist i tabell 1. Original resultatrapport ligger i vedlegg. Resultatene
viser at jordarten er siltig sandjord i delområde 1, 2 og 4, og at delområde 3 har lettleire. Jorda
klassifiseres som moldholdig, med ett leirinnhold på mellom 9 og 11 %. Næringsinnholdet basert på PAL er lavt i delområde 1, moderat til høyt i delområde 2 og 3 og middels i delområde 4. K-AL-nivåene
klassifiseres som lavt for delområde 1 og 3 til middels for delområde 2 og 4.
Tabell 1. Analyseresultater for de fire delområdene. Jordart 5: siltig mellomsand, 6: siltig finsand og 9: lettleire.
Fullstendig analyserapport ligger i vedlegg.

Skifte

Volumvekt
kg/l

Jordart

Leirinnhold
% av TS

pH

P-Al
K-Al
Ca-Al
Mg-Al
mg/100g mg/100g mg/100g mg/100g

1

1,2

6

9,0

6,0

4

5

73

5

2

1,1

5

9,9

5,8

9

8

63

5

3

1,1

9

10,9

5,9

11

5

87

4

4

1,1

6

9,2

5,8

5

10

61

5

Det er også gjort analyser for potetcystenematode (PCN) på jordprøver tatt ut 23. september 2018.
Prøvene er tatt ihht. Mattilsynets og Eurofins laboratorium sine føringer. Disse viser at det ikke er PCN
i jorda. I Mattilsynest PCN-register datert 31.12.2017 ligger det heller ikke inne PCN-registreringer på
Gbnr 48/1. Det er ikke undersøkt for andre plantesykdommer. Original resultatrapport ligger i vedlegg.
I følge landbrukskontoret i Tønsberg (samtale med J.T. Foss på telefon) er de aktuelle arealene ikke
vist i floghavreregisteret. Under befaringen ble det heller ikke påvist floghavre, hønsehirse eller andre
uønskede arter innenfor matjordarealet. Dette var heller ikke ventet da arealene ser ut til å ha blitt slått
som plen i kanskje mer enn 20 år.
Undergrunnsjord
Slik planen ligger er det lagt opp til en kjelleretasje med grunnflate på ca. 1800 m 2 og at øvrig
grunnflate uten kjeller ligger på ca. 6100 m2. Plasseringen av sykehjemmet bli i hovedsak i en
forsenkning i terrenget der det er høy grunnvannsstand og få muligheter til å senke bygget ned i
terrenget. I sum kan det heller se ut til at det må tilføres masser for å få alle deler av bygget til å ligge
på ønsket nivå. I tillegg må det være tilstrekkelige masser til terrengtilpasning inntil bygget. Det er
dermed mer sannsynlig at det blir masseunderskudd enn masseoverskudd av undergrunnsjord. Det
legges derfor ikke opp til at det blir overskudd av undergrunnsjord som kan tilføres mottaksarealene
for matjord.
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Beskrivelse og vurdering av mottaksarealene
Alternative mottaksarealer
I arbeidet med å finne mottaskarealer er det vurdert noen alternative arealer. Vi har sjekket om det var
interesse for mottak av matjord i tilknytning til Jarlsberg flyplass. Grunneier her ønsket ikke det. I
tillegg er det pekt på arealer nord for de arealene som omtales i neste kapittel. Dette er i dag nylig
hugget skogsmark og vil kreve stubbebryting og nydyrking hvis det skulle bli aktuelt. Vi har ansett
dette som for dyrt i dette prosjektet og ikke vurdert det videre. Carsten Foyn-Bruun har signalisert at
han ønsker å motta ca. 25 lass (ca. 250 m3) matjord på et jorde som kunne hatt nytte av et tykkere
matjordlag. Dette er ikke vurdert videre da volumet er for lite til å ta imot hele volumet fra Hogsnes
sykehjem. Det gjenstående arealet som er vurdert i detalj er dermed det som presenteres i de neste
kapitlene.

Aktuelle mottaksarealer
Aktuelt mottaksareal er på Firingen (gårds- og bruksnummer 46/27) like vest for Vear skole. Arealene
drives av Carsten Foyn-Bruun på Aker gård (46/1) og han er interessert i å ta imot matjorda på visse
betingelser, som vi senere kommer tilbake til. Det aktuelle arealet for mottak av matjorda er ringet inn
med rødt i figur 5. I samme figur vises arealet for Hogsnes sykehjem avgrenset med svart og et
område der Block Watne planlegger boliger med grønt. Avstanden mellom sykehjemsområdet og
mottaksarealet er ca. 600 meter.

Figur 5. Aktuelle arealer for mottak av matjord er markert med rødt. Utbyggingsområdet for Hogsnes sykehjem er
markert med svart. Området der Block Watne planlegger boligutbygginger er markert med grønt (ikke reelle
plangrenser – bare indikasjon på aktuelt område).
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Midt på mottaksarealet er det en åpen grøft. Helt mot øst mot skogkanten er det en åpen bekk (Figur
6).

Figur 6. Situasjonskart som viser åpen grøft midt i det som er mottaksarealene og åpen bekk helt mot øst. Rød
strek indikerer det tilgjengelige mottaksarealet.
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Størrelsen på mottaksarealene mellom den åpne grøfta og dagens jordekant i vest er ca. 13,5 daa.
Arealet mellom åpen grøft og skogkant mot øst er ca. 10 daa (figur 7).

Figur 7. Aktuelle arealer for mottak av matjord vest (13,5 daa) og øst (10 daa) for åpen bekk. Arealene er i dag
myrjord ute av drift på grunn av høyt grunnvannsnivå.

Mottaksarealene er ikke i aktiv jordbruksdrift i dag. På naboarealene dyrkes det i dag gras, og
grasdyrking er også aktuell grøde på mottaksarealene. Det er ikke noe landbruksmessig
produksjonstap på sykehjemsarealet, da graset her ikke høstes som fôr til dyr. Det vil bli en betydelig
endring i avling på mottaksarealene, da det ikke er høstbar grasproduksjon her i dag.
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Jordkvalitet
I jordsmonnskartene i NIBIOs kartinnsyn Kilden (figur 8) finner vi at jordkvaliteten er mindre god på
mottaksarealene. Videre at begrensende egenskaper ved mottaksarealet er organisk jord.

Figur 8. Kart over jordkvalitet (t.v.) og begrensende egenskaper (t.h.). Mottaksarealet har mindre god jordkvalitet
og består av organisk jord ifølge jordsmonnskart. Kilde: Kilden, NIBIO.

Det foreligger ikke nyere jordprøver for mottaksarealene. Jordprøvene fra de nærliggende arealene i
matjordplanen til Block Watne [5] viser imidlertid moldfattig, siltig finsand med pH på ca. 6,4 og
middels til høyt næringsinnhold for jordbruksarealet som er planlagt bygget ned. Det antas at
situasjonen er tilnærmet den samme for jordet som ligger inntil planlagt mottaksareal. Jorda fra
sykehjemstomta har om lag samme jordart og næringstilstand, men har en litt lavere pH.
I Block Watnes matjordplan ble det ikke funnet potetcystenematode (PCN) på arealene jorda skal
flyttes fra. Det er dermed lite sannsynlig at PCN forekommer på naboarealene siden de har vært utsatt
for samme type drift av samme driver over lang tid. Mottaksarealene ligger heller ikke i Mattilsynets
PCN-register datert 31.12.2017.
Figur 9 viser mottaksarealene som ikke dyrkede arealer sett fra nord mot syd, slik situasjonen var den
13.10.2018.
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Figur 9. Mottaksarealene som ikke dyrkede arealer til venstre i bildet. Bildet er tatt mot syd den 13.10.2018.

Mottaksarealet har opprinnelig vært en myr som er dyrket opp. Flybilde fra 1950-60-tallet (figur 10)
viser at hele arealet både øst og vest for det som i dag er åpen bekk var i drift da bildet ble tatt –
antagelig også da som grasarealer. Det meste av arealet ser ut til å ha vært i drift fram til 1997 (figur
10), men vi ser at det er kommet inn en åpen grøft midt i området. I 2001 ser vi tydelig av flybildet at
deler av arealet ikke lenger slås (figur 11). Flybilde fra 2007 (figur 11) viser at hele arealet ikke lenger
slås. Dette skyldes mest sannsynlig at nedbrytningen av myra over tid har ført til høyt grunnvannsnivå
på hele eller deler av arealet. Dermed har det ikke lenger vært mulig å komme ut på arealene med de
aktuelle maskinene.

Figur 10. Flybilder fra mottaksarealet. T.v.: fra 1950-60-tallet. T.h.: fa 1997. Kilde: Finn.no. Historiske flybilder.
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Figur 11. Flybilder fra mottaksarealet. T.v.: 2001. T.h.: 2007. Kilde Finn.no. Historiske flybilder.

Under feltbefaringen den 13.10.2018 ble det gjort en grov oversiktskartlegging av jordsmonnet på
mottaksarealet ved bruk av jordbor. Stikkprøvene viser et grunnere omsatt jordlag nærmest dagens
jord i vest. En prøve viste ca. 30 cm matjord over bløte jordmasser med betydelig leirinnslag (figur 12).
En annen viste ca. 20 cm matjord over bløt leire. Jo nærmere man kommer dagens åpne grøft jo
tykkere og mer dominant blir torvinnslaget i jorda (figur 13).

Figur 12. Bildet viser ca. 30 cm matjord over bløt leire nordvest i mottaksarealet. Foto tatt 13.10.2018.
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Figur 13. Typisk torvjord nær den åpne grøften midt i potensielt mottaksareal. Prøven viser jord ned til ca. 60 cm
dyp, med grunnvannsnivå på ca. 40 cm.

Mottaksplan
Forutsetning
En forutsetning for å ta imot matjord på området er at det aktuelle arealet dreneres på nytt. Dette er et
krav fra de som har driftsrett på mottaksarealet. For at dette skal bli effektivt bør også den åpne
kanalen øst for mottaksarealene renskes opp så langt fallet i området tillater og så langt syd som
nødvendig for å få tilstrekkelig funksjon for å lede dreneringsvannet ut av området. Det henvises til
den mer detaljerte planen fra Norsk landbruksrådgivning avd. Viken (NLRV) for nærmere detaljer om
rensk av kanal og øvrige hydrotekniske tiltak herunder drenering. Denne ligger som vedlegg til dette
dokumentet.
Det er en forutsetning at eventuelle busker og trær med tilhørende røtter på mottaksarealet ryddes
bort før utlegging av jorda ferdigstilles. Dette for ikke å skape problemer ved eventuelle senere
dreneringstiltak med grøftehjul eller liknende.
Dersom det østre mottaskarealet tas i bruk skal det settes av en kantsone som er minst 2 meter bred
ihht § 4 i Forskrift om produksjonstilskudd.
Volum og areal
Dersom det legges ut et matjordlag på ca. 25 cm på mottaksarealene vil 2 250 m3 dekke om lag 9
000m2. I praksis legger vi til grunn et litt tykkere lag på ca. 28 cm. Dette gir da et areal på om lag 8
000 m2.
Selv om det dreneres er det behov for å bygge opp med et noe tykkere jordlag med undergrunnsjord
før man legger på matjord. NLRV har indikert i gjennomsnitt ca. 17 cm i sin detaljplan. Formålet er å
oppnå en standard dybde for landbruksdreneringen på ca. 1 meter. Det henvises til NLRVs vedlagte
plan for nærmere detaljer. Det er ikke tilgjengelig undergrunnsjord fra Hogsnes sykehjem. Denne jorda
må derfor tilkjøres fra andre områder. Volumbehovet er om lag 1 400m3 (0,175m x 8 000m2).
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Internveier og utlegging
I NLRVs dokument er det en plan for interne veier på mottaksarealet. Veisystemet tar høyde for at det
skal bli lettest mulig å kjøre inn jord og deretter legge jorda ut med gravemaskin. Hovedprinsippet er at
matjord tippes i ranker langs adkomstveiene på mottaksarealet.
Utlegging av matjord fra Hogsnes sykehjem må enten skje på delområdene som i NLRVs plan
omtales som trinn 1 eller trinn 3.
Koordinering med andre prosjekter
Planen utarbeidet av NLRV er koordinert med Block Watne som også planlegger å benytte samme
område for matjord fra deres prosjekt på Firingen. Tønsberg kommunes behov for utlegging av
matjord er planlagt å skje mye før arbeidet på Firingen. Denne matjordplanen med tilhørende plan fra
NLRV gjelder derfor Tønsberg kommunes del av mottaksarealet. Det kan være behov for noe mer
avklaring av detaljer med Block Watne før mottak av jord fra Tønsberg kommune. I
gjennomføringsfasen forutsettes det imidlertid at alt er avklart og at Tønsberg kommune kan
gjennomføre planen på sitt avsatte mottaksareal.

Krav fra driver/grunneier
Aktuelt mottaksareal er på Firingen (gårds- og bruksnummer 46/27) like vest for Vear skole. Arealene
drives av Carsten Foyn-Bruun på Aker gård (46/1).
Driver av mottaksarealet har stilt følgende krav til utbygger for mottak av jorda:
•
•

•
•

Eventuell matjord med grastuster må freses etter utlegging som topplag
Mottatt jord skal legges ut og være klar til ordinær jordarbeiding ihht detaljplanen utarbeidet av
NLRV kort tid etter at den praktiske massehåndteringen på sykehjemstomta er avklart.
Drenering kan imidlertid skje 1-2 år etter at all jord er lagt på plass.
Ny drenering og eventuelle andre tilhørende hydrotekniske tiltak er nødvendig og må sees
som en del av tiltaket
Driver/grunneier skal ikke ha kostnader knyttet til etableringen av nye jordbruksarealer
herunder drenering og eventuelle andre nødvendige hydrotekniske tiltak
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Utførelse av jordflyttingen
Ved flytting av matjord er det viktig å unngå pakking av jorda som skal flyttes. Videre er det viktig at
jordas øvrige kvaliteter ikke forringes ved eventuell mellomlagring. Under følger generelle føringer for
flytting og eventuell mellomlagring av matjord. Det kan bli aktuelt med spesielle føringer eller spesiell
oppfølging i anleggsperioden når flere detaljer rundt mottaksarealer m.m. er kjent.
•

Avtaking av matjorda
o Matjorda må være fri for stor stein, røtter, kvist, stammedeler og liknende. Alle trær og
buser må fjerne og røtter graves bort. Det skal ikke forekomme røtter, stammedeler
eller kvist større enn 2 cm i diameter. Solding av jord må gjennomføres ved behov.
Bakgrunnene er at senere behov for grøfting av mottaksarealene med grøftehjul og
liknende ikke skal vanskeliggjøres ved at det er kvist o.l. i jorda.
o Et viktig moment ved avtaking og utlegging av jord er å unngå jordpakking.
Jordpakking skjer hvis man benytter tunge maskiner på fuktig jord, og jorda håndteres
slik at den klines til eller bearbeides slik at lufta presses ut. Leirjord er mer utsatt enn
sandjord.
o Matjord kan derfor ikke tas opp, flyttes eller legges ut under eller like etter regnvær.
Jorda må være rimelig tørr ved håndtering. Fortrinnsvis vår/forsommer eller
umiddelbart etter normal høstingstid.
o Avtaking av matjord må gjøres nøyaktig slik at ikke annen underliggende jord blir med
og legges i samme haug som matjord.
o Dersom også undergrunnsjord skal flyttes skal denne tas av i egnede lag på lik linje
som matjord. Lagdelingen og tykkelsen på avtaket av undergrunnsjord må avklares
med fagkyndig personell før arbeidsstart.
o Matjorda skal tas opp med beltegående gravemaskin. Bruk av bulldoser vil bli for
unøyaktig mht. jorddybder og underliggende jord på det aktuelle arealet.

•

Tidspunkt for avtaking, flytting og utlegging av matjord
o Avtaking, flytting og utlegging av matjord må skje i perioder der jorda er rimelig tørr
slik at faren for jordpakking blir så liten som mulig. Avtaking og utlegging på frossen
mark kan aksepteres i spesielle tilfeller.
o Dersom det ikke er mulig med direkte flytting av matjorda fra avtaking via lastebil til
mottaksarealene må det planlegges for mellomlagring.

•

Mellomlagring av matjord
o Ranker skal ikke legges høyere enn 3 meter.
o Matjord mellomlagres på fiberduk eller helst et 5 cm lag med sann eller grus for å
skille matjorda fra andre underleggende jordmasser.
o Jord som blir liggende lagret i vekstsesongen skal tilsås med rasktvoksende grasarter
som raigras og/eller engsvingel. Dette for å beskytte jorda mot erosjon og utvasking
samt redusere opplag av annet ugras.

•

Utlegging av matjord
o Utlegging av matjord skal bare skje når jorda er tilstrekkelig tørr og faren for
jordpakking er liten. Fortrinnsvis vår/forsommer eller umiddelbart etter normal
høstingstid. Det kan vurderes utlegging på frossen mark på mottaksarealene i denne
planen.
o Utlegging skal skje med beltegående gravemaskin. Det skal i minst mulig grad kjøres
anleggsmaskiner på nyutlagt jord, herunder også gravemaskinene som brukes til
utlegging.

•

Oppfølging, ferdigstilling og sluttføring av mottaksarealet
o Byggherre har ansvar for at mottaksplanen gjennomføres og skal følge opp dette.
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o

o

Tidsfrister for ferdigstilling av mottaksarealet er gitt i reguleringsbestemmelsene. Det
er imidlertid en målsetting at all jord er lagt ut og internveier på arealene er fjernet et
år etter at etter er at nødvendig uttransport av masse fra sykehjemstomta er utført.
Formålet er at mottaksarealet skal sluttføres så snart som mulig slik at
landbruksdrenering kan gjennomføres 1-2 år etter at all jordhåndtering er ferdig.
Mottaksarealet er å anse som fullt ut ferdigstilt når all jord er lagt på plass, alle arealer
er ryddet og tilrettelagt for jordbruksdrift igjen og . all planlagt drenering herunder
andre tilhørende hydrotekniske tiltak er gjennomført..

Både tiltakshaver og entreprenør har ansvar for å hindre at alvorlige planteskadegjørere og ugress
spres fra eiendommen. Matlovens § 18 stiller krav om at det utvises nødvendig aktsomhet, slik at det
ikke oppstår fare for utvikling eller spredning av planteskadegjørere.
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Vedlegg
Analyseresultater PCN
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Analyseresultat jordprøver

x:\nor\oppdrag\trondheim\517\80\5178037\5 arbeidsdokumenter\54 plan\548 matjordplan\matjordplan hogsnes sykehjem
j02_4_150dpi.docx

2019-03-20 | Side 23 av 24

Oppdragsnr.: 5178037 Dokumentnr.: 04 Versjon: J02
Hogsnes sykehjem | Matjordplan

Detaljplan for mottaksarealene av matjord – utarbeidet av Norsk
landbruksrådgivning, avdeling Viken
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