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Håndtering av matjord i anleggsfasen:
•
•

•
•
•
•

Matjordlaget, det vil si de øverste 30 cm, skal legges til side. Matjord og
undergrunnsjord (jordlaget under matjorda) må ikke blandes sammen.
God struktur (grynstruktur) i matjorda og undergrunnsjorda er svært viktig for
plantene. Ødelagt struktur gir dårlig avling! Dette må til for å ta vare på jordstrukturen:
o Når jorda er våt (etter mye nedbør eller snøsmelting), skal det ikke foregå
kjøring eller graving på matjord eller undergrunnsjord.
o Det skal bare brukes beltegående maskiner i anleggsbeltet.
o Graving og flytting av jord skal kun skje med gravemaskingrabb. Bulldoser må
ikke benyttes!
Jord må ikke legges i ranker som er høyere enn 2 meter.
Ranker skal ikke ligge lenger enn 1 år, og vegetasjonen som gror på rankene skal slås
regelmessig for å unngå oppformering av ugras og svartelistearter.
Jord skal ikke flyttes over eiendomsgrenser uten at det er gjort avtaler med grunneier
om det og gitt godkjenning fra Mattilsynet.
Matjord og undergrunnsjord skal disponeres av grunneieren til produksjon av mat.
Eventuelt overskudd av jord kan brukes til grøntanlegg langs gang- og sykkelveien
dersom grunneieren godkjenner det.

Tiltak for å overholde matjordplanen:
•

•

•

Matjord og undergrunnsjord innenfor varslet anleggsbelte kan bli berørt, og vil legges
i separate ranker på tilhørende eiendom. Volumer av matjord og plassering av ranker
vil bli vurdert i byggeplanfasen.
Matjordplanen vil bli gitt til alle aktuelle aktører, og vil regelmessig bli tatt opp i
anleggsfasen. Statens vegvesen har ansvar for at entreprenøren gjør seg kjent med
innholdet i matjordplanen.
På eiendommer med uønskede arter vil det bli utført tiltak for å forhindre spredning
av de uønskede artene. Her vil entreprenøren bli pålagt å vaske gravemaskiner før de
flyttes til neste eiendom.

