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1. Beskrivelse av området og matjorda som flyttes 
 
Planomrisset med svart stiplet strek viser reguleringsområdet for Hovlandsvegen og hvilke fulldyrka 
arealer som reguleringen omfatter.  
Areal med fulldyrka mark som båndlegges er ca. 8400 kvm. målt flatt på kartet: 
 

 

Kartutsnittet er hentet fra kommunens kartløsning, og viser temakart for historisk ØK med 
jordklassifisering, AR5 (markslagskart) og planomriss. Det orangefargede arealet viser markslag 
fulldyrka mark.  
 

Jordas kvalitet og produksjonsevne: 
Av informasjonen fra gammelt ØK ser vi at jorda er lettbrukt, og steinholdig morenebasert. 
Det er ikke vanningsanlegg på eiendommen. Dreneringen av jordvegen er gjort på 1950 – 60 tallet, det 
er ikke foretatt større vedlikehold av dreneringen siden den ble anlagt. 
Driver av skiftet/jordet som planen omfatter er Sverre Trætteberg.  Han mener at dreneringa på 
jordvegen som eventuelt skal få tilført matjord har behov for vedlikehold, og ønsker at dette utføres 
av den som skal gjennomføre flytting av jorda. Trætteberg selv besørger søking av tilskudd til tiltaket.  
 
Det er ikke kjent status på jordboende sykdom, ugras og svartelistede planter som 
potetcystenematode, svartsøtvier og hønsehirse. Floghavre er ikke registrert på GBNR 59/1 ifølge 
kommunens utskrift av Floghavreregisteret fra Mattilsynet datert 18.6.2018. 
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Eiendom som avgir matjord må ikke stå i floghavreregisteret, men flytting av matjord internt på skifte 
kan utføres uten melding til Mattilsynet. 
 

Jordprøver 
Vedlagt finnes kopi av jordprøver med kart, som driver av jorda tok i 2018 (innafor kommunens krav til 
ferskhet på jordprøver, som er åtte år) Det er prøve nr. 1 og 2 som gjelder skifte nr. 6, som i 
gjødselplanen heter Grette. Jordarten varierer på jordet, men der prøvene er tatt er jordarten 
analysert til å være lettleire – siltig mellomsand med leire-innhold fra 5 – 25 %. Moldinnholdet 
tilsvarer moldholdig jord fra 3 - 12,5 %, pH. varierer fra 5,4 til 5,5. Jorda har middels til moderat høyt 
næringsinnhold. Oppsummert viser jordprøvene at jorda er egnet til korn og grasproduksjon.  Jorda er 
for steinete til potet og grønnsakdyrking med dagens utstyr.  
 

Mengde matjord som skal flyttes 
All matjorda som kan avsees fra reguleringsområdet skal flyttes, og videre brukes til matproduksjon. 
Egil Vrålstad Brodshaug, som er arkeolog hos Fylkeskommunens kulturarvenhet har foretatt sjakting av 
dyrkamarka på stedet, han sier følgende om tykkelsen på matjordlaget i sin rapport: 
 
«Tykkelsen på matjordslaget målte jeg til mellom 30-40 cm i sjaktene mot sør-øst. I nedre del av det 
mer brattlendte området er det nok noen steder tykkere lag opp til halvmeteren. Jeg har ikke målt noe 
tynnere matjordslag enn 30 cm i noen av sjaktene. I tillegg kommer gamle dyrkningsspor under 
pløyelaget, med inntil 20 cm.» 
  
 

 
 
Fra rapporten som kulturarvenheten laget i forbindelse med arkeologisk undersøkelse av området ser 
vi at matjordsjiktet i pløyelaget varierer mellom 30 - 50 cm. I denne matjordplanen forholder vi oss til 
pløyelaget når vi snakker om matjord som skal tas vare på. Anslår at de flateste områdene kan ha 
opptil 50 cm med matjord, og de litt brattere delene av området i snitt har 30 cm med matjord. 
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Det vurderes at matjorda i snitt kan fjernes i et 35 cm. høyt lag i snitt der næringsbebyggelse kommer, 
og i et 25 cm høyt lag på grønt- og fordrøyningsareal. 
Grøntarealer trenger ikke mer enn 5 – 10 cm matjord, kommunen vurderer at det samme gjelder 
fordrøyningsarealet.  All matjorda fra reguleringsområdet skal brukes til videre matproduksjon etter 
alternativ beskrevet under i punkt 2 og 3. 
 
Grønt- og fordrøyningsareal er beregnet til: ca. 2833 kvadratmeter * 0,25 meter = 708 kubikkmeter 
Næringsbebyggelse er beregnet til: ca. 5425 kvadratmeter * 0,35 meter  = 1900 kubikkmeter 
Sum matjord til forflytning ut fra planinndeling av området målt flatt  = 2608 kubikkmeter 
Sum dyrka mark innenfor planområdet: ca. 8400 kvadratmeter* 0,35 meter = 2940 kubikkmeter
  
Anslått mengde matjord som skal flyttes og spres ligger i området 2600 – 2940 kubikkmeter. Arealet 
som matjorda skal spres på er anslått til 13000 kvadratmeter, som tilsier et tilført matjordlag på ca. 20 
– 25 cm.  Dersom det tilføres mer matjord enn beregnet, utvides området som får tilført matjord i 
samarbeid med grunneier og driver av jorda.  
En utbyggingsplan vil avklare om matjorda skal flyttes i etapper, eller om alt skal flyttes på en gang. 
 

2. Vurdering og avklaring av mottaksarealer og bruk av matjorda 
 
Utbygger skal beskrive og vurdere flere alternative mottaksarealer. Matjorda skal brukes til 
matproduksjon. Intern bruk av matjord til andre formål skal derfor minimeres og behovet skal 
grunngis.  
 

Alternativ 1 Mottaker Grette gård – utlegging av matjord på tilstøtende dyrka mark 

Beskrivelse av mottaksarealet og utførelse av jordflyttingen 

Dette alternativet er prioritert som nr. en ved flytting av matjord. Alternativ en sikrer kort 
transportavstand, jorda flyttes internt på samme skifte/åker, jordlikheten vil være stor, da jordprøvene 
som gjelder matjord som skal flyttes er tatt på samme skifte/åker som skal få tilført matjorda. 
En intern flytting vil føre til lite problemer med spredning av skadegjørere som floghavre, PCN, andre 
nematoder, svartsøtvier og hønsehirse. Det vil ikke være behov for forarbeider på jorda før flytting. 
Dersom flytting av matjorda medfører mellomlagring vil en kanskje måtte fjerne noe kantvegetasjon 
langs skiftet/jordet.  Flytting av matjorda tilbake til jordvegen på GBNR 59/1 er ønsket av grunneier 
som avgir dyrka mark til reguleringsområdet.  
Matjorda legges på de deler av jordvegen som har grunt jordsmonn. Se kartutsnitt fra NGU kart som 
viser at løsmassene her består av sammenhengende, tykk morene, og at det finnes

to steder på eiendommen.  Z en i kartutsnittet viser at jordlaget her stammer 
fra fyllmasser, her ment som menneskepåvirket materiale, dvs. at massene kan ha vært planert, eller 
at det er dypt jordsmonn etter lang tids dyrking. Tallet 11 viser til koden for sammenhengende tykt 
morenelag. Matjorda bør prioriteres tilbakeført på områdene der fjellet er oppe i dagen, og ellers 
øverst på jordet, da vanlig jordarbeiding ofte flytter matjorda nedover bakken, slik at matjordlaget blir 
tykkest nederst på åkeren i årenes løp. Arealet som får tilført matjordlag er anslått til ca. 13 dekar. 
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Kartutsnittet er hentet fra NGU sin kartbase, og viser informasjon koblet til løsmasser.  
Et kartutsnitt som viser planområde, matjordplassering/spredning, drenering, og eventuell 
mellomlagringsplass for matjord finnes som vedlegg til planen. 
 

Alternativ 2 – selge/flytte matjord til arealer under dyrking i Østbygda 

Et annet alternativ for bruk av matjorda til matproduksjon er å flytte matjorda til dyrkingsfelt i 
Østbygda. Område på ca. 40 dekar ligger inne med søknad om nydyrking pr. dato. 
Transporten vil være lang, og matjorda må lagres da dyrking ikke er igangsatt. Kan antagelig lagres hos 
eier av nydyrkingsarealet. Avlingsøking på arealet etter nydyrking/flytting vil være betydelig, da 
området i dag er skogsgrunn.  Alternativ to vil ikke føre til endring av terrenget etter p&bl – 3 meter 
eller forurensingsforskriften – bakkeplanering. 
Det er ikke tatt jordprøver, eller andre prøver av dette alternativet, da det ikke er startet på arbeidet 
med nydyrking enda. 
Det kan være behov for forberedende arbeider på mottaksarealet. Særlig gjelder dette ved flytting av 
jord til dyrkbare arealer, for eksempel ved at stubber legges i jorddekte ranker, drenering mv. I så 
tilfelle bør arbeidet beskrives og hvem som er ansvarlig. 
 

3. Valg av mottaksareal 
Målet med jordflyttingen er å ta vare på matjordlaget som reguleringsområdet legger beslag på, og 
øke matproduksjonen gjennom forbedring av annen dyrka mark eller ved nydyrking.  
Alternativ en velges derfor som mottaksareal, da dette alternativet ivaretar målet med jordflytting på 
best mulig måte. Matjord som skal flyttes og matjord på mottaksareal har lik kvalitet, og er omfattet 
av samme jordprøver. Eventuell smitterisiko for uønskede arter vil være lav ved å flytte jorda internt 
på jordvegen.   
Med de samtidige dreneringstiltak som er beskrevet, og økning av matjordlag på øvre del av jordet, 
der det også er fjell i dagen, vil den gjenværende jordvegen få økt potensialet for kornproduksjon. 
Anslått avlingsøking er satt til 10 % for anslagsvis 13 - 19 dekar av den gjenværende fulldyrka marka. 
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Flytteavstand for matjord er beregnet ved at man følger vegen via Hov sentrum, opp til Grette, og 
nedenfor låven på Grette. Dette utgjør ca. 1100 meter. Nils Kristian Blom eier jorda og Sverre 
Trætteberg driver det aktuelle jordet. 
Det lages en avtale om flytting av matjord som bygger på denne matjordplanen når det foreligger en 
utbyggingsavtale. Utbygger og jordeier underskriver, driver av jorda skal ha kopi av avtalen. Forslag til 
avtale legges ved denne matjordplanen. 
 

4. Utførelse av jordflyttingen 
Metoder og værforhold under jordflyttingen kan være helt avgjørende for hvor vellykket resultatet 
blir. Jorda som skal flyttes har en del leire innhold, som er mer utsatt for kvalitetsreduksjon ved 
vanskelige værforhold, enn ren sand- og morenejord. 
God oppfølging av entreprenører som utfører arbeidet er nødvendig for sikre at utførelsen blir gjort i 
samsvar med matjordplanen og dreneringsplan. Ansvarlig for oppfølging av entreprenør er utbygger, 
og utbygger må samarbeide med driver av jorda i utføringen av jordflytting og spredning. 
 

Jordflytting i praksis 

Reguleringsplanen kan utbygges trinnvis, jordflyttingsplanen gjøres gjeldende for hvert 
utbyggingstrinn – se utbyggingsplan, eller praktisk gjennomføringsplan. 
For å unngå sammenblanding av masser, bør matjordlaget sikres (kjøres bort/lagres) før oppstart av 
øvrige tiltak.  Ved fjerning av matjord på reguleringsområdet må man ta hensyn til eksisterende 
dreneringsgrøfting for åkeren/skifte 6 som antagelig kan ha sin avslutning i området som nå reguleres.  
Eksisterende dreneringsgrøfting fra fulldyrka jord må ivaretas innenfor reguleringsområdet. 
Tidspunkt for flytting kan planlegges med forbehold om tørre forhold når jorda skal kjøres på 
jordvegen.  Tiltakshaver skal ikke flytte matjord i ugunstig vær/etter mye regn. 
Mellomlagring bør så langt som mulig unngås, men er et alternativ ved ugunstig værforhold på det 
tidspunkt matjorda skal sikres/flyttes. Mellomlagring skal ikke vare lenger enn 1 år. Det bør vurderes 
om mellomlagring bør gjøres på ei pute av sand eller grus. Tiltak for oppformering av ugras må listes 
opp. Sted for mellomlagring på alternativ en er skissert på kartvedlegget som ligger med i planen. 
Beltegående gravemaskiner er mest skånsomt ved utlegging av jordmasser. Ulikt transportutstyr kan gi 
forskjellig jordpakking. Transport av matjord med dumperhenger og traktor er et alternativ. Transport 
av matjord på dyrka mark skal foregå skånsomt, og med minst mulig ferdsel på dyrka mark.  Ønskelig 
adkomst til arealene som skal tilføres matjord, går via Hovlandsvegen, gjennom Hov sentrum, opp til 
Grette gård, og ned på jordet langs driftsveg bak låven. Eventuelt andre alternativer med bedre 
løsning for skånsom og effektiv transport nyttes, dersom utbygger og driver/eier av jorda enes om 
dette. 
 

Vedlikeholds-drenering 

For å øke produksjonsevnen på dyrka mark, som får tilført matjorda, gjøres vedlikeholds-drenering 
samtidig med flytting av jord. Dreneringsgrøfter etter dreneringsplan skal graves samtidig med 
påkjøring av masser, og i samarbeid med driver av jorda. Dreneringsplan utarbeidet av driver av jorda 
/grunneier skal følges.  Selve dreneringsgravingen gjøres for utbyggers regning, mens driver/grunneier 
holder rør og dreneringsmateriale, og sørger for at dette blir lagt på agronomisk vis. Driver/grunneier 
utarbeider en dreneringsplan som skal brukes til formålet, og søker tilskudd for tiltaket i løpet av 2022.  
 

Oppfølging og kvalitetssikringen av jordflyttingen 

Utbygger sørger for å ta kontakt med driver av jorda, som pr. dato er Sverre Trætteberg, når fjerning 
av matjorda er nært forestående. (minst en uke i forkant) 
Utbygger og driver/eier av jorda avtaler om jorda skal flyttes til jordvegen og spres, eller om den skal 
mellomlagres. Dette gjøres på grunnlag av når på året tiltaket skal skje, værforhold i nærmeste 
framtid, fuktigheten i jorda som skal flyttes, og fuktigheten i jorda som skal motta et nytt jordlag. 
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Mellomlagring skal ikke vare lenger enn et år.  Hvis matjorda mellomlagres må utbygger og driver av 
jorda lage en plan for hvordan lagringen skal foregå, og når jorda skal spres.  
Forslag til mellomlagringsplass er vist på kartutsnittet under. Eventuell avskoging av 
mellomlagringsplass avtales mellom utbygger og driver/eier. 
 

Fordeling av matjord, samtidig drenering og kjøreveger ved flytting 

Området som på kartutsnittet har betegnelsen liten fjellblotning skal tilføres mest matjord, dvs. at her 
kan man tilføre en tykkelse på 30 – 40 cm. Utenfor dette området, men innenfor skravert område på 
kartutsnittet tilføres et matjordlag på 20 – 25 cm. Dersom matjordkvantumet blir større enn beregnet 
kan et større område enn det skraverte få tilført matjord. Driver av jorda og grunneier kan styre hvor 
det er mest ønskelig å få tilført matjordlag. 
Det skal brukes beltegående gravemaskin til utlegging av jordmasser på jordvegen etter alternativ en. 
Massene transporteres med traktor og dumperhenger som nevnt i avsnittet over. 
Dersom utbygger i enighet med driver av jorda underveis finner mer praktiske og skånsomme 
tilførselsveger benyttes disse. 
 
Det skal gis melding til kommunens landbruksforvaltning ved oppstart av jordflytting og ved 
gjennomført jordflytting. Meldingen gis på e-post til : anette.sand@sondre-land.kommune.no 
 
Vedlegg: 
Kart som viser hvor driver og grunneier ønsker matjorda plassert/spredd. Kartet viser også hvor det er 
ønskelig å vedlikeholde drenering for å bedre produksjonen på jordvegen, og foreslår en eventuell 
mellomlagringsplass for matjord. 
Kopi av jordprøver og skiftekart for gjeldende skifte 6 
Kopi av skriftlig avtale om flytting av matjord. 

mailto:anette.sand@sondre-land.kommune.no
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