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Forord 
Denne fagrapporten er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble. Veistrekningen går gjennom kommunene Bamble og 
Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand i 
Agder. Rapporten tar for seg temaet matjordplan. 
 
Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 
 
Hos Nye Veier leder Stian Blindheim arbeidet med reguleringsplanen. Kristian de Lange er 
prosjektleder hos COWI AS. Fagansvarlig for matjordplan har vært Anne Skammestein 
Aarebru.  
 
April 2021 
Rugtvedt  
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1 Sammendrag 
Staten har fastsatt et mål for årlig omdisponering av dyrka jord til under 4000 dekar. 
Tungtveiende samfunnsmessige hensyn kan imidlertid føre til at matjord må vike, for å sikre 
viktige regionale og nasjonale tiltak.  
 
Det framgår av Nye Veiers målsetninger om vern av matjord, at det i stor grad skal prioriteres 
å berøre minst mulig matjord i forbindelse med prosjektering av veilinja. I tilfellet med E18 
Tvedestrand - Bamble er dette i stor grad gjennomført, der det allerede i KDP-prosessen ble 
lagt opp til å legge linja slik at minst mulig matjord berøres. Dette arbeidet er videreført i 
prosjektering av linja. Optimaliseringsprosesser er gjennomført ved utforming av veigeometri, 
der selve tiltaket er lagt slik at matjord ikke blir direkte berørt i den grad det er mulig. Dette 
gjelder også for adkomstveger, konstruksjoner og andre tiltak enn kun selve veilinja. Mengde 
matjord som omdisponeres omfatter ikke kun det som blir berørt av geometri tilknytta selve 
tiltaket, men også matjord som blir regulert til "annet veiformål". 
 
Et viktig avbøtende tiltak der matjord uunngåelig blir berørt, er utarbeiding av matjordplan 
der negative konsekvenser for berørt matjord drøftes og minimeres. Det legges opp til at 
berørt matjord skal tas vare på til videre drift av matproduserende arealer i størst mulig grad. 
For å sikre at matjordkvaliteten forblir høy også etter omdisponering, dvs. flytting, drøfter og 
avklarer matjordplanen problemstillinger knytta til jordsmitte og strukturskader.  
 
I matjordplanen vurderes det flere alternativer for mottak av matjord for å sikre fleksibilitet 
og gjennomførbarhet i byggefasen. Arbeider knytta til tidspunkt for flytting, kvalitetssikring 
av massehåndtering og mottak av matjord må avklares med de respektive kommunene, og 
følges opp i byggeplan. Privatrettslige avtaler kan måtte inngås med private grunneiere, der 
nydyrking er aktuelt. 
 
Det ligger en rekke faglige vurderinger til stede for overordna prioritering av ulike 
omdisponeringstiltak. Faglig prioritering for ombruk av matjord for ulike aktuelle tiltak er:  
 

1. Etablering av nye jorder: Lage ny landbruksjord på arealer som ikke har dyrkbar 
jord. Dette kan være masselagringsarealer, arealer med fjell i dagen, svært skrinn jord 
uten dyrkningspotensiale, gamle massedeponier og tilsvarende. For å lykkes med 
jordflytting må en rekke forutsetninger være til stede. Se kap. 8.2 for mer informasjon. 
 

2. Nydyrking og utvidelse av eksisterende matjordarealer: klargjøring og/eller 
utvidelse av dyrkbar jord til dyrket jord ved å bruke et potensiale som allerede er der. 
Dette kan være gammel beitemark, myrområder, skogsområder og tilsvarende. For å 
lykkes med nydyrking må en rekke forutsetninger være til stede. Se kap. 8.3 for mer 
informasjon. 
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3. Heve fremtidig avlingspotensiale på eksisterende landbruksareal: Tilføre matjord 
til eksisterende dyrka mark, for økt avlingspotensiale ved tilskudd av jord. Dette 
forutsetter at det er reelt potensiale for økt avling ved tilskudd av matjord. 

 
På grunn av praktiske forhold som sikrer vellykka etablering av ny matjord, er det få steder 
det er praktisk gjennomførbart å flytte hele matjordlaget til opparbeiding av ny matjord på 
ikke-dyrkbare arealer av massedeponier. Når vi ser alle tiltakene under ett, vil de fleste 
omdisponeringstiltakene i praksis hovedsakelig bestå av en kombinasjon av utvidelse av 
eksisterende jorder og nydyrking, samt tilskudd av matjord til bønder der det kan vises til 
potensiale for bedre avling. 
  
Det er større arealer matjord som er omregulert, enn matjord som blir direkte berørt av 
tiltaket. Matjordplanen har ikke hjemmel til å legge føringer tiltak på arealer som er regulert 
til "annet veiformål", men entreprenør har mulighet til å omregulere etter byggefase og 
inngå privatrettslige avtaler om tilbakeføring av matjordarealer og utvidelse av jorder. I 
mange tilfeller er dette både det praktisk enkleste, og faglig beste tiltaket for omdisponering. 
Slik kan bonden få tilbake deler av sitt jorde, og entreprenør slipper fordyrende jordflytting. 
Matjordplanen kan ikke kreve dette av entreprenør, men det anbefales i alle tilfeller der dette 
er gjennomførbart. 
 
For all matjorda langs tiltaket er det vurdert at det øverste matjordlaget på gjennomsnittlig 
ca. 30 cm er den mest verdifulle matjordressursen. Matjordlaget (Ap-sjiktet) varierer i tykkelse 
langs tiltaket, og også på hvert enkelt jorde.  
 
Det er totalt 69 440 m² fulldyrka matjord som blir permanent berørt av tiltaket. 
 
Ved omdisponering og generell massehåndtering av matjord i byggefasen, må matjordas 
tykkelse vurderes på hver enkelt eiendom i felt. Dette vil kreve at entreprenør må ha praktisk 
kunnskap om matjord for å kunne vurdere hvor mye matjord som skal omdisponeres i 
praksis. Mengden matjord som blir omdisponert vil avhenge av hvilke løsninger som blir 
gjennomført i byggefasen, iht. forutsetninger i kap. 8. Dermed må beregninger av volum 
regnes som veiledende. 
 
Ved gjennomføring av anbefalingene for omdisponering i denne matjordplanen, vil det gi 
følgende, estimerte volumregnskap for omdisponering av matjord: 
 

1. Det anbefales i utgangspunktet etablering av 20 600 m³ ny matjord på ikke-
dyrkbare arealer: masselager D30 Brondalsheia og D19 Brynemo. Ved opparbeiding 
av ny matjord flyttes hele matjordlaget (A- og B-sjikt) og total matjordtykkelse som 
flyttes vil ligge på ca. 1 m. 
 

2. Videre foreslås det nydyrking og utvidelse av jorder, der dette er mulig å 
gjennomføre. Totalt er det 69 440 m² matjord som blir permanent berørt. Dersom 20 
600 m² av dette brukes til oppbygging av ny matjord på deponier, blir resterende 
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andel matjord som omdisponeres: 48 840 m² matjord som fortrinnsvis skal brukes til 
nydyrking, dersom det er mulig. Ved gjennomsnittlig matjordtykkelse (A-sjikt) på 30 
cm gir det totalt 14 650 m³ matjord som er foreslått omdisponert til nydyrking 
og utvidelse av eksisterende jorder. 
 

3. Det er rimelig å anta at det ikke er mulig å nydyrke all omdisponert matjord i praksis. I 
disse tilfellene kan bønder, både bønder direkte berørt av tiltaket og andre, motta 
matjord til jordforbedring av eksisterende dyrka mark. 
 

4. I de tilfellene der det ikke er mulig å benytte all den omdisponerte matjorda til 
dyrkningsformal, og der alternativet er at jorda blir liggende brakk, kan entreprenør 
motta matjord til jordformål internt i prosjektet. 

 
Beregningene over er estimater basert på foreslåtte tiltak, iht. prioriteringsrekkefølgen. Ved 
bygging i praksis kan vurdering av tiltak som gjennomføres vurderes på nytt iht. forholdene  
på byggeplassen. Beregningene må derfor regnes som overslag, og ikke endelige tall for reell 
situasjon etter endt bygging. 
 
Omdisponering av matjord skjer med utgangspunkt i følgende forutsetninger:  

• 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.  

• Rett håndtering av matjord under anleggsfasen for å bevare matjordkvaliteten. 
 
Pakking av matjord under anleggsfase er et potensielt problem som kan gi permanente 
skader på matjorda, og potensielt reduserer avlinger over flere tiår. Det er derfor viktig å 
fokusere på riktig håndtering av matjord under anleggsfasen, for å bevare matjordkvaliteten. 
Dette gjelder både jord som omdisponeres og midlertidig berørt matjord som tilbakeføres. 
Se kap. 9 for flere detaljer knytta til håndtering av matjord.  
 
Det er lagt opp til at matjord som må omdisponeres ikke skal mellomlagres, men flyttes så 
direkte som mulig til mottaksarealene. Det er rimelig å anta at store deler av berørt matjord 
tilknytta bygging av E18 Tvedestrand – Bamble ikke vil kunne flyttes direkte, avhengig av 
hvordan entreprenøren velger å legge opp anleggsarbeid og anleggsgjennomføring. Det skal 
likevel prioriteres å flytte matjorda direkte der dette er praktisk gjennomførbart. Dersom det 
ikke er mulig å flytte matjorda direkte, må matjorda mellomlagres og behandles iht. 
retningslinjer i kap. 9.  
 
Matjordplanen presenterer ulike alternativer for mottak av matjord, der endelig vurdering må 
gjennomføres av utførende i forbindelse med byggeplanprosessen der kommunene kan gi 
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innspill. En matjordplan gir ikke hjemmel til å inngå avtaler med grunneiere på vegne av 
oppdragsgiver og kommuner, og endelig beslutning knytta til valg av mottaksområder av 
matjord må foretas av utførende i samråd med kommunene før byggestart.  
 
Det er ikke gjort funn av potetcystenematode (PCN) ved prøvetaking. Det er gjort funn av 
floghavre på G/Bnr. 59/1 i Kragerø kommune, og det er derfor restriksjoner ved jordflytting 
på denne eiendommen, se kap. 9 for mer informasjon. Det er ikke gjort funn av hønsehirse. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 
E18 Tvedestrand – Bamble inngår i kommunedelplanen for E18 Dørdal – Grimstad som ble vedtatt 
i de åtte berørte kommunene høsten 2019. Styret i Nye Veier har prioritert strekningen E18 
Tvedestrand – Bamble for regulering og utbygging. Veistrekningen som skal reguleres går 
gjennom kommunene Bamble og Kragerø i Vestfold og Telemark, og kommunene Gjerstad, 
Vegårshei, Risør og Tvedestrand i Agder. 
 
E18 i Norge er del av en internasjonal europavei som begynner i Craigavon i Nord-Irland og 
ender i St. Petersburg i Russland. I europaveinettet har E18 dermed retning fra vest mot øst. I 
Norge har E18 hatt motsatt retning, fra Ørje ved riksgrensen mot Sverige, til Kristiansand hvor 
den møter E39 og fergeforbindelse mot Europa. 
 
I forbindelse med regionsreformen som ble innført i Norge 1. januar 2020, ble det bestemt at E18 
i Norge skal snus slik at veien følger samme retning som den gjør internasjonalt. For 
reguleringsprosjektet har snuoperasjonen blitt iverksatt i løpet av høsten 2020. Prosjektet E18 
Dørdal – Grimstad har retning øst mot vest. I oppstarten av reguleringsplanarbeidet for E18 
mellom Tvedestrand og Bamble ble retning og navn fra kommunedelplanarbeidet videreført i 
planprogram for regulering av E18 Dørdal – Tvedestrand. I planbeskrivelse og fagrapporter 
beskrives derfor prosjektet i retning fra Bamble mot Tvedestrand, selv om prosjektnavnet har fått 
motsatt retning og blitt til E18 Tvedestrand – Bamble. 
 

 
Figur 2-1: Utsnitt av utbyggingsområde E18 Sørøst. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 
Målene for reguleringsplanarbeidet tar utgangspunkt i målene for kommunedelplanen, og er 
utarbeidet av Nye Veier i samråd med styret i interkommunalt plansamarbeid, IKP. 
 
Samfunnsmål  

• Planprosjekt E18 Dørdal - Grimstad skal bidra til at de sektorpolitiske målene i NTP 2022-
2033 nås. 

• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal skape et transportsystem som er sikkert og 
fremmer verdiskaping i regionen ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedet. 
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• Planprosjekt E18 Dørdal – Grimstad skal legge til rette for at det nye transportsystemet 
for strekningen E18 Dørdal – Grimstad blir samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Effektmål 

• Økt verdiskapning i regionen, gjennom økt mobilitet i berørte bo- og arbeidsmarkeder, 
med minimum 15 % av investeringskostnadene fra åpningsåret i forhold til Nullveinettet.  

• Et transportsystem som samlet sett bedrer trafikksikkerheten med minst 11 færre skadde 
og drepte per år i forhold til Nullveinettet i åpningsåret. 

• Bærekraftsertifisering ved bruk av Ceequal 

• Et transportsystem som samlet sett forbedrer framkommeligheten i berørte bo- og 
arbeidsmarkeder, og legger til rette for økt kollektivtrafikk. 

• Et transportsystem som ikke øker negative ringvirkninger for trafikksikkerhet og 
framkommeligheten på øvrig veinett.  

• Mer enn 12 minutters reduksjon i reisetid på ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 
Detaljregulering for E18 Tvedestrand – Bamble gjelder ny firefelts motorvei fra Dørdal i Bamble 
kommune til Rødmyr i Tvedestrand kommune. Her skal den nye veien kobles til ny E18 
Tvedestrand – Arendal som ble åpnet 2. juli 2019. I Bamble skal den planlagte veien kobles til ny 
E18 Rugtvedt – Dørdal som ble åpnet 2. desember 2019. Strekningen er på ca. 54 km, og 
planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 
 

 
Figur 2-2: Strekningen E18 Tvedestrand - Bamble. Kartet viser grensen for varsel om oppstart av planarbeidet. 

 
I tiltaket inngår fire kryss på E18; Gjerdemyra og Fikkjebakke i Kragerø kommune, Brokelandsheia 
i Gjerstad kommune og Risørkrysset i Risør kommune. I tillegg til veikryssene omfatter tiltaket 
tunneler og konstruksjoner for blant annet kryssende vilt, vann, myke trafikanter, friluftsliv og 
veier.  
 
Som en del av planarbeidet inngår vurderinger knyttet til anleggsgjennomføring, med tilhørende 
masseforvaltning, og det er konsekvensutredet og anbefalt arealer for masselagring som en del 
av tiltaket. 
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3 Bakgrunn for utarbeiding av matjordplan 
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 følgende på 
s. 19:  
 
«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, prop. 
1 S 2018-19). 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. 
 
COWI har, på vegne av Nye Veier, fått oppgaven å utarbeide en matjordplan i forbindelse 
med detaljreguleringsplan for E18 Tvedestrand – Bamble. Denne matjordplanen gjelder for 
disponering av eksisterende matjord som ligger innenfor det regulerte området.  
 
I matjordplanen er det fokusert på smitte av potetcystenematode (PCN) og forekomst av 
floghavre samt hønsehirse, fordi funn av disse skadegjørerne vil gi mulige 
bruksbegrensninger, og vil medføre konsekvenser for tiltak i forbindelse med flytting og 
omdisponering 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 
som mottar matjorda må være kjent med smitte før flytting, og godkjenne mottak av matjord 
med potensiell smitte før flytting. 
 
Iht. Mattilsynets regelverk er det ikke nødvendig å søke om dispensasjon ved flytting av 
matjord med hønsehirse, men grunneiere må gjøres oppmerksom på potensiell smitte, og 
godkjenne mottak. 
 
Videre drøfter planen disponering av matjord slik at matjordlaget kan benyttes til nytt 
jordbruksareal, noe som vil føre til nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar 
mark til matproduksjon. Faglig grunnlag for utarbeiding av denne matjordplanen er basert på 
«Veileder for matjordplan» (Vestfold fylkeskommune, revidert november 2019). Link til 
veileder ligger i kildelista. 
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Matjordplanen er et dokument som angir hvilke restriksjoner som kan påhvile arealer som 
må flyttes, hvordan matjorda skal flyttes, samt 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 matjorden forringes, eller at det spres smitte og ugress som 
kan gi avlingstap. 
 
Det er en egen saksgang knyttet til eventuell matjord med smitte. Det er også viktig at man 
håndterer matjord med forsiktighet slik at den ikke blir ødelagt og permanent forringet.  
Omdisponering av matjord skjer med utgangspunkt i følgende, viktige forutsetninger:  

• 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.  

• Rett håndtering av matjord under anleggsfasen for å bevare matjordkvaliteten. 
 
Pakking av matjord under 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 under anleggsfasen, for å bevare 
matjordkvaliteten. Dette gjelder både jord som omdisponeres og jord som tilbakeføres. Se 
kap. 9 for flere detaljer knytta til håndtering av matjord.  
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4 Rammer og retningslinjer 

4.1 FNs bærekraftsmål 
FNs bærekraftsmål erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt globalt i år 2000. 
Bærekraftsmålene består av 17 hovedmål, 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 4-1: FNs 17 bærekraftsmål. Mål 2: utrydding av sult og mål 12: ansvarlig forbruk og 
produksjon, er relevante for forvaltning av matjordressursene i Norge. 

4.2 Jordlova, § 9 
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. 
 

4.3 Nasjonal jordvernstrategi prop. 1 S (Regjeringen, 2018-2019)  
Nasjonal jordvernstrategi fra 2014-2015 ble oppdatert i 2018, og er gjeldende førende 
retningslinjer fra Regjerningen tilknytta jordvern og matjord.  
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Der står det blant annet 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. Målet er at dyrka 
mark ikke skal bygges ned.  

4.4 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.  

4.5 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). 

4.6 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 i tillegg 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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5 Matjord: Kvalitet og tilstand 
Informasjon om matjorda som blir permanent berørt av tiltaket er basert på observasjon i 
felt, og undersøking av kartdatabasen til Norges Geologiske undersøkelse (NGU) og 
kartdatabasen til NIBIO ved Kilden (gardskart.no og kilden.nibio.no). All informasjon er henta 
ut i august-desember 2020 og januar 2021.  
 
Matjord regnes som fulldyrka innmark, som normalt gir gode og årvisse avlinger av kultur-
vekster tilpasset det lokale klimaet. Det er forutsetter at arealer med grøftebehov har 
fungerende dreneringssystem, og forutsetter at områder som er tørkeutsatt blir kunstig 
vannet. 
 
Ny E18 strekker seg gjennom seks kommuner: Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Vegårshei og 
Tvedestrand. Fulldyrka matjord blir berørt av tiltaket i kommunene Bamble, Gjerstad, Kragerø 
og Tvedestrand. 
 
Landskapet legger grunnlaget for den dyrka marka, både med tanke på topografi og grunn-
forhold for stedlige løsmasser. Landskapet langs linja er kupert med få store, sammen-
hengende løsmassearealer, (se figurer under). Dette gir til dels fragmenterte jordbruksarealer 
langs linja, og jorder med mindre arealer og ofte lang og smal utstrekning. Jorddekket er tynt 
på høydedragene, med skrinn jord eller bart fjell. I daler og søkk er løsmassemektigheten 
større. Generelt sett ligger matjorda i alle berørte kommuner på arealer som ligger relativt 
lavt i terrenget. Der har løsmasser samla seg og gitt tykkere jordlag med gode grunnforhold, 
som er egna som basis for oppdyrking. 
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Figur 5-1: viser løsmasser og landskap/topografiske forhold for matjord i Kragerø og Bamble. 
Sirklene viser områder der matjord berøres av tiltaket. 

 
Figur 5-2: viser løsmasser og landskap/topografiske forhold for matjord ved Tangen, Kragerø. 
Sirklene viser områder der matjord berøres av tiltaket.  
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Figur 5-3: viser løsmasser og landskap/topografiske forhold for matjord i Gjerstad. Sirklene viser 
områder der matjord berøres av tiltaket. 
 

 
Figur 5-4: viser løsmasser og landskap/topografiske forhold for matjord i Tvedestrand. Sirklene 
viser områder der matjord berøres av tiltaket. 
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Matjorda ligger på løsmasser av fyllmasse eller ulike typer avsetninger: elveavsetning, 
havavsetning, breavsetning etc. Det vil si at jordartene kan variere stort langs linja, noe som 
kan gi matjord med ulike egenskaper knytta til drenering, næringsinnhold, vannhusholdning, 
etc.  
 
Kvaliteten på matjorda langs linja er ikke kartlagt i NIBIOs kartdatabase Kilden.no, som 
vanligvis er utgangspunktet for å vurdere den generelle matjordkvaliteten. Kartlagt matjord i 
nærheten av berørte eiendommer har god til svært god matjordkvalitet. Det tas dermed 
utgangspunkt i at matjorda på berørte eiendommer har tilsvarende, gjennomsnittlig høy 
kvalitet.  
 

 
Figur 5-5: viser registrert matjordkvalitet på NIBIOs kartdatabasetjeneste Kilden. 
Sirkler viser berørt matjord ved Tangen, Kragerø.  

 

 
Figur 5-6: viser registrert matjordkvalitet på NIBIOs kartdatabasetjeneste Kilden. 
Sirkler viser berørt matjord i Tvedestrand. 
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Jordene er generelt sett små, og det er til dels store avstander mellom landbruksområdene. 
Generelt i alle kommunene, består berørt matjord hovedsakelig av beitemark i kombinasjon 
med dyrkning av grasvekster til fôring av husdyr. På flere av de berørte jordene er det 
tidligere blitt dyrka grønnsaker, bær og andre vekster. Dette tyder på at både jordforhold og 
klimatiske forhold gir vekstgrunnlag av høy kvalitet. Årsaken til at dyrka mark i dag 
hovedsakelig blir brukt til beite og fôrproduksjon, er mest sannsynlig knytta til at jordene er 
relativt små, og ikke arealmessig rasjonelle nok med tanke på moderne grønnsaks- og 
bærproduksjon. Lite av matjorda er registrert med vurdering av jordkvaliteten, og ev. 
begrensinger på bruken av matjorda. De jordene som er registrert, viser at jorda generelt har 
moderate/små til ingen begrensinger på bruk.  
 
De fleste berørte jorder er små til middels store: ca. 1 daa til 4 daa. De minste jordene er 
mindre enn 1 daa, og det største arealet som blir berørt på ett jorde omfatter drøyt 8 daa 
(G/Bnr. 55/2 i Kragerø). Permanent omdisponering av arealer fra mindre jorder medfører en 
generell risiko for av jordene ikke lenger blir drivverdige, dersom deler av arealene blir 
permanent berørt av ny E18. Imidlertid blir jordene i dag hovedsakelig brukt til beitemark, 
eller dyrkning av gras og fôr til beitedyr, noe som er mindre krevende med tanke på store, 
rasjonelle arealer for videre drift. Dermed vil det likevel i en del tilfeller være mulig å drive 
jorda videre, selv om arealene er begrensa – dette avhenger av bruken av hvert enkelt jorde, 
og i hvilken grad jordet blir berørt i praksis. 
 
Jordene ligger til dels svært langt fra hverandre, noe som gir lengre avstander med tanke på 
omdisponering. Dette drøftes videre i kap. 8. 

5.1 Jordart og næringsinnhold 
Utførte prøver av jordart og næringsinnhold viser følgende: 
 
pH i jorda er generelt sett noe lav, og næringsinnholdet (P-AL) er generelt sett også lav til 
moderat, med moderat høye verdier på enkelte eiendommer. Dette stemmer godt med at 
det blir dyrka gras og høy til fôr, som er mindre næringskrevende enn andre dyrkingskulturer 
som kornarter og grønnsaker. 
 
I hovedsak består jorda av lettleire, med innslag av mer sandholdige jordarter. En eiendom, 
60/14 i Kragerø, skiller seg ut ved at matjorda består av mineralblanda moldjord. Matjorda er 
noe moldholdig. 
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Figur 5-7: viser utførte jordprøver for besøkte eiendommer. 

 



FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
  

 
 

Side 22 av 101 
 

 

5.2 Beskrivelse av berørt matjord, Bamble (3813) 
To eiendommer i Bamble blir berørt av tiltaket. Totalt blir ca. 1,3 daa matjord berørt og 
omregulert til "annet veiareal". Kun berørt fulldyrka matjord blir omtalt. For oversikt over 
berørt overflatedyrka matjord og innmarksbeite, se kap. 7.  

5.2.1 Eiendom 67/8 

 
Figur 5-8 viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. Brune områder viser omregulert areal til "annet veiformål". 

 
Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. Det antas at matjorda er av 
tilsvarende kvalitet som den gjennomsnittlige matjorda ellers berørt av tiltaket: 30 cm 
jordtykkelse, og at matjorda er blitt brukt til dyrking av gras/fôr til husdyr. Jorda er fulldyrka i 
dag, og ser ut til å være i aktiv drift. 1,5 daa matjord omreguleres til "annet veiareal". Mindre 
arealer berøres av selve veilinja, og prosjektert geometri ligger utenfor jordet.  
 
Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 
omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende jorder. Entreprenør har 
imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler med grunneier etter endt 
bygging. Her er det sannsynligvis mulig for entreprenør å avtale tilbakeføring av hele arealet 
til bonden, noe som sannsynligvis er beste alternativ for alle parter.  
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5.2.2 Eiendom 61/8 

 
Figur 5-9: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. Det antas at matjorda er av 
tilsvarende kvalitet som den gjennomsnittlige matjorda ellers berørt av tiltaket: 30 cm 
jordtykkelse, og at matjorda er blitt brukt til dyrking av gras/fôr til husdyr. Av ortofoto fra 
2020 (1881.no) ser det ut til at matjorda ikke lenger blir oppdyrka, og er delvis nedgrodd og 
ligger brakk. Eiendom 61/8 blir delt på midten av tiltaket.  
 
Selv om tiltaket kun berører ca. 500 m², er det rimelig å anta at all matjorda blir liggende 
brakk fordi arealet deles og svært små arealer blir gjenstående, noe som gjør matjorda lite 
drivverdig. Dette forsterkes av at matjorda ser ut til å være gjengrodd i dag. Dermed 
anbefales det at all matjorda omdisponeres om mulig: totalt 1,25 daa. 
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Figur 5-10: viser ortofoto fra 2020 (1881.no). Matjorda ser ut til å 
være nedgrodd og ligger brakk.  
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5.3 Beskrivelse av matjorda, Kragerø (3814) 
Totalt 15 eiendommer med fulldyrka matjord i Kragerø blir permanent berørt av tiltaket. 
Totalt blir 31,9 daa matjord direkte berørt. Kun berørt fulldyrka matjord blir omtalt. For 
oversikt over berørt overflatedyrka matjord og innmarksbeite, se kap. 7. 

5.3.1 Eiendom 47/5 - Auråen 

 
Figur 5-11: viser berørt matjord på eiendommen, samt tiltaket. 
 
Matjorda blir ikke lenger drifta som landbruksmark, men er i dag delvis utvida som en del av 
hagen tilknytta eneboligen som hører til eiendommen. Dvs. at matjorda et tilsådd med gras, 
og det er delvis etablert et staudefelt på matjorda. Det er ikke gjort funn av fremmede arter 
med stor spredningsrisiko i hagearealet, og det er derfor ikke restriksjoner på omdisponering 
av matjorda fra eiendommen. 
   
Visuell inspeksjon av matjorda viser at matjordlaget (Ap-laget) er på ca. 25 cm tykkelse. Jorda 
har innslag av rustfarga flekker, og delvis ringer. Dette oppstår ved jord som kan være utsatt 
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for perioder med mye vann. Undergrunnslaget av matjord (B-laget) er ensarta og tydelig 
mørkere enn det øverste matjordlaget.  
 
Ca. 1,3 daa matjord blir berørt direkte av tiltaket. Gården/boligen tilknytta matjorda vil bli 
innløst, og gjennomføring av tiltaket medfører dermed at matjorda ikke lenger vil være 
drivverdig. Om mulig anbefales det å omdisponere hele matjordarealet: totalt 1,6 daa. 
 

   
Figur 5-12: viser matjorda på eiendom 47/5. Bladet på spaden er ca. 30 cm lang, og indikerer at matjordlaget er ca. 
25 cm tykt. 
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5.3.2 Eiendom 48/10 – Østerfoss 

  
Figur 5-13: (øverst) viser tiltaket på eiendommen og berørt fulldyrka matjord. 

 
Den sørlige delen av matjorda på eiendommen blir berørt av ny veitrasé og skråningsutslag 
tilknytta denne. 1,2 daa blir berørt. Gården løses inn som følge av tiltaket. Dette medfører en 
stor risiko for at resterende matjord på tomta blir liggende brakk: totalt 1,6 daa matjord på 
denne teigen. Det er flere andre matjordteiger som ligger i rimelig kort avstand til jordet, 
300-1000 meter i luftlinje. Her bør det være potensiale for at nabobøndene kan dra nytte av 
matjorda til dyrkning.  

 
Figur 5-14 viser omkringliggende matjord, der de fleste jordene blir drifta i dag. 
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Figur 5-15: viser dårlig drenert jord på eiendommen. Matjordlaget (A-sjiktet) er ca. 25 cm tykt.  
 
Jorda var svært våt ved graving, og det samla seg fort opp store mengder vann i gravehullet. 
Jorda var tross høy vannmetning rimelig enkelt å grave i. Dette tyder på sandig jord. 
Matjordsjiktene er homogene, og det er vanskelig å skille A- og B-sjikt, men A-sjiktet var 
svakt brunere, der B-sjiktet var mer rødlig/rustfarga. Tykkelsen på matjordlaget (A-sjiktet) er 
ca. 25 cm. 
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5.3.3 Eiendom 53/1 (53/53) 

 
Figur 5-16: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. Blått omriss viser dagens fulldyrka 
matjord, der hele arealet blir påvirka av tiltaket. 
 
Hele jordet blir berørt permanent av tiltaket, totalt ca. 2,2 daa. I praksis må all matjorda 
omdisponeres på grunn av fragmentering og for små restarealer.  
 
Jorda var sandig og lett å grave i. A-sjiktet skilles fra B-sjiktet ved overgangen mellom grå og 
rustfarga masser. Rustfarge indikerer jernutfelling i jorda og kan tyde på god drenering og 
god lufttilgang i jordlaget. Matjordlaget er ca. 25 cm tykt. 
 
All omtale av eiendom 53/1 omfatter også eiendom 53/53, siden den eiendommen er en 
integrert del av jordet, se figur under.  
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Figur 5-17: viser hvordan 53/53 er en integrert del av jordet på 53/1 (gult felt). 
Utsnitt henta fra gardskart.no. 
 

  
Figur 5-18: viser at matjordlaget (A-sjiktet) er ca. 25 cm tykt. 
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5.3.4 Eiendom 55/1 

 
Figur 5-19: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

  
Eiendommen strekker seg på begge sider av dagens E18, men det blir kun berørt matjord øst 
for traseen. Ca. 5,5 daa blir berørt. Det er blitt dyrka høy/fôr i 20-25 år på eiendommen. 
Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. 

5.3.5 Eiendom 55/2 (55/24) 
Dette er den enkelteiendommen hvor det blir berørt mest matjord, ca. 8 daa totalt dersom 
man inkluderer eiendom 55/24. 
 

Matjorda på eiendommen var svært våt på befaring, og det samla seg litt vann i bunnen av 
prøvehullet. Jorda var tung og klinete å grave i. Matjorda har en fargemessig tydelig 
overgang mellom A- og B-sjikt, men jorda klumper seg i større aggregater som er blanda i 
overgangen mellom jordlagene. Dette kan tyde på at jorda har dårlig struktur, siden den 
sannsynligvis danner klumper ved pløying på grunn av dårlig drenering som gir lite evne til 
opptørking og smuldring. 
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Figur 5-20: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
All omtale av eiendom 55/2 omfatter også eiendom 55/24, siden den eiendommen er en 
integrert del av jordet, se figur under.  
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Figur 5-21: viser eiendom 55/24, som er en integrert del av eiendom 55/2. 
 

   
Figur 5-22: viser matjorda på eiendom 55/2. 
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5.3.6 Eiendom 55/3 

 
Figur 5-23: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Matjorda blir berørt av trasé og skråningsutslag for ny overgang over ny E18, samt arealer til 
omregulering. Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. 
 
Ca. 900 m² av matjorda blir berørt. Det er rimelig å anta at eiendommen har tilsvarende 
kvalitet som eiendom 55/2. Det gås dermed ut ifra matjordtykkelse (A-sjiktet) på ca. 25 cm.  
 
Gården vil måtte innløses på grunn av geometrien og det er usikkert hvorvidt gården vil bli 
drifta videre av samme bonde. 
 
Det er blitt dyrka høy/fôr i 20-25 år på eiendommen. 
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5.3.7 Eiendom 55/4 

 
Figur 5-24: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Matjorda blir berørt av trasé og skråningsutslag for ny overgang over ny E18 samt arealer til 
omregulering. Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer.  
 
Ca. 500 m² av matjorda blir permanent berørt av tiltaket. Veien vil dele jordet i to. Det er 
usikkert om de to resterende jordene vil være store nok til at de kan driftes videre. 
 
Det er rimelig å anta at eiendommen har tilsvarende kvalitet som eiendom 55/2. Det gås 
dermed ut ifra matjordtykkelse (A-sjiktet) på ca. 25 cm. 
 
Det er blitt dyrka høy/fôr i 20-25 år på eiendommen. 
 

5.3.8 Eiendom 58/1 - Tangen 
Ved bygging av ny adkomst fra Tangen til ny E18, vil Krokenveien stenges for 
gjennomgjøring, og ny adkomst til industriområdet på Fikkjebakke vil gå via kryss på ny E18. 



FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
  

 
 

Side 36 av 101 
 

 

 

 
Figur 5-25: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Ca. 5,4 daa blir berørt av tiltaket.  
 
Dagens matjord er delvis skrinn, med stedvis tynt jorddekke og fjell i dagen. Ved graving av 
prøvehull for å hente ut jordarts- og næringsprøver samt vurdering av jordsjikt, ble det gravd 
ned til grunnfjell i ca. 50 cm dybde. Matjordlaget er relativt homogent i de to jordlagene (A- 
og B-sjikt). A-sjiktet (matjordlaget) er lysere og gråaktig, og B-sjiktet er mørkere. 
Matjordlaget er ca. 30 cm tykt. 
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Figur 5-26: viser matjord med grunnfjell i bunnen av prøvehullet.  
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5.3.9 Eiendom 58/2 – Tangen 

 
Figur 5-27: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. Blå linjer viser avgrensing for G/Bnr 58/2. 

 
Ved bygging av ny adkomst fra Tangen til ny E18, vil Krokenveien stenges for 
gjennomgjøring, og ny adkomst til industriområdet på Fikkjebakke vil gå via kryss på ny E18. 
 
Jordet er én stor eiendom med flere matjordteiger, som i dag delvis er oppdelt av dagens 
veisystem. Det er i stor grad de mindre teigene som påvirkes av tiltaket. 2,3 daa blir berørt av 
tiltaket. I tillegg vil tiltaket fragmentere deler av den resterende matjorda til lange og smale, 
mindre arealer som ikke lenger blir drivverdige: totalt ca. 1 daa. Det anbefales dermed at 
også den fragmenterte matjorda på den minste teigen omdisponeres, altså totalt 3,3 daa. 
 
Her er det ikke gjennomført egne jordprøver av jordart og næringsinnhold, se kap. 6.1 for 
detaljer, men det er rimelig å anta at jorda er av tilsvarende kvalitet som naboeiendommen 
58/1. Dvs. at matjordlaget er ca. 30 cm tykt. 
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5.3.10 Eiendom 57/8 – Brynemo 

 
Figur 5-28: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer.  
 
Ca. 1,9 daa blir permanent berørt. Jorda ser i dag ut til å være delvis igjengrodd, og det er 
rimelig å anta at matjorda blir brukt til beite selv om jorda i dag er definert som fulldyrka. 
Selv om jorda blir brukt til beite i dag er jorda tidligere oppdyrka, og vil derfor inneha en 
matjordkvalitet som må utnyttes på best mulig måte ved omdisponering. 
 
Matjorda ligger rett nordvest for eiendom 58/1, og det antas dermed at matjorda har en 
tilsvarende jordkvalitet, med tykkelse på 30 cm. 
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5.3.11 Eiendom 60/14 - Bråtvannsdalen 

 
Figur 5-29: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Matjorda på eiendommen består av tre teiger med fulldyrka matjord, der teigen i nordøst 
delvis består av nedgrodd innmarksbeite. All matjord på de to teigene mot vest blir i praksis 
nedbygd: 3,7 + 1,5 = 5,2 daa fulldyrka matjord blir direkte berørt her. Den fulldyrka matjorda 
i nordøst, blir ikke direkte berørt av traseen, men blir permanent berørt av deponi D26, areal 
her er 1,3 daa.  
 
Gården løses inn som en konsekvens av tiltaket. Det er ca. 3 km i luftlinje til neste 
matjordteig, så det er lite rimelig at andre bønder skal drifte de få kvadratmeterne med 
matjord som blir igjen. Dermed anbefales det at all fulldyrka matjord på eiendommen blir 
omdisponert, for å utnytte denne matjordressursen, dersom dette er gjennomførbart. All 
fulldyrka matjord tilsvarer totalt 6,5 daa fra denne eiendommen.  
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Figur 5-30: viser svært våt matjord, med homogene masser og grusig sand nederst i jordlaget. 

 
Jorda er brukt til beite og dyrking av gras til dyra. Eier oppgir at jorda har ligget brakk et par 
år. Deler av jorda har grodd igjen, men er blitt oppdyrka i 2020 der det siktes mot å bruke 
jorda til dyrking av gras og beite. Det er tidligere drevet gård med kyr og sau. 
 
Matjorda er svært våt, og det samla seg fort store mengder vann i gravehullet. Jordlagene glir 
over i hverandre, og det er vanskelig å skille mellom A- og B-sjikt. Undergrunnen består av 
skarp jord med mye grus og sand. Jorda er sannsynligvis etablert på gammelt, myrlendt 
område med høy grunnvannstand og har dårlig drenering.  
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5.4 Beskrivelse av matjorda, Gjerstad (4211) 
Totalt blir 8 eiendommer i Gjerstad berørt av tiltaket. Ca. 18,7 daa matjord blir direkte berørt. 
Berørt matjord er hovedsakelig fulldyrka jord, men også flere teiger med beitemark blir 
påvirka. Kun berørt fulldyrka matjord blir omtalt. For oversikt over berørt overflatedyrka 
matjord og innmarksbeite, se kap. 7. 

5.4.1 Eiendom 41/14 

 
Figur 5-31: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Eiendommen består av to teiger, som er delt av Gamle Sørlandske vei. Teigene på begge 
sider berøres, men teigen mellom Gamle Sørlandske vie og dagens E18-trasè vil bli berørt i 
stor grad på grunn av ny adkomstvei. Tiltaket vil dele jordet mellom Gamle Sørlandske og 
E18-traseèn i to. Ca. 1,9 daa matjord blir permanent berørt av tiltaket. Teigen i nord ender 
opp på ca. 600 m², og vil ikke lenger være rasjonell å drifte. Teigen mot sør vil mest 
sannsynlig kunne driftes videre, såfremt det sikres adkomst til jordet. Det anbefales dermed 
at restarealet omdisponeres, altså totalt 2,5 daa omdisponeres. 
 
Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. Eiendommen ligger inntil 
eiendom 41/3, og det antas dermed at denne matjorda har tilsvarende tykkelse og 
egenskaper som matjorda i eiendom 41/3. Dvs. at matjordtykkelsen på A-sjiktet er ca. 30 cm. 
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5.4.2 Eiendom 41/3 

 
Figur 5-32: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Det blir bygd ned ca. 1,8 daa matjord. Jordet blir delt i to av tiltaket, men begge fragmentene 
vil ha stort nok areal til at de sannsynligvis vil kunne driftes videre forutsatt adkomst for 
landbruksmaskiner. 
 
A- og B- sjikt er lett å skille fra hverandre på grunn av markant forskjell i farge: øverste 
matjordlag (A-sjikt) er brunt, og nedre matjordlag (B-sjikt) er gråaktig med innslag av 
rustfarga felter, og en rustfarga ring. Rusten indikerer utfelling pga. varierende vannivåer i 
jorda. Matjordtykkelsen på A-sjiktet er ca. 30 cm. 
 
Det blir dyrka gras til husdyrfôr i dag. Det er tidligere dyrka poteter og frukt på eiendommen, 
med innslag av korn. 
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Figur 5-33: viser matjorda på eiendom 41/3. Bladet på spaden er ca. 30 cm 
lang, og indikerer at matjordlaget er ca. 30 cm tykt. 

 

5.4.3 Eiendom 41/1 

 
Figur 5-34: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Gamle Sørlandske vei omlegges mot sør, og vil berøre ca. 130 m² av eiendommen, og vil 
dermed ha svært liten betydning for drift og avlingstap. 
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Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. Eiendommen ligger inntil 
eiendom 41/3, og det antas dermed at denne matjorda har tilsvarende tykkelse og 
egenskaper som matjorda i eiendom 41/3. Dvs. at matjordtykkelsen på A-sjiktet er ca. 30 cm. 
 

5.4.4 Eiendom 43/67 - Ivarshagen 

 
Figur 5-35: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
Tiltaket berører totalt ca. 2,5 daa. Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" 
må i utgangspunktet omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende 
jorder. Entreprenør har imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler 
med grunneier etter endt bygging. Her er det sannsynligvis mulig for entreprenør å avtale 
tilbakeføring av store deler av det berørte arealet til bonden, noe som sannsynligvis er beste 
alternativ for alle parter. 
 
Det er tidligere dyrka intensivt på jordbær og blomkål/grønnsaker på tomta, med korn 
innimellom. I dag dyrkes det gras til storfe, eller beitemark. Grunneier oppgir at det er bra 
matjord på hele tomta. B-sjiktet er rustfarga, og det er dermed et tydelig skille mellom 
lagene. Matjordlaget (A-sjiktet) er ca. 30 cm tykt. 
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Figur 5-36: viser matjorda på eiendommen. Det er tydelig overgang mellom A- og B-sjikt, der 
B-sjiktet har rustfarga jordmasser. Dette tyder på god lufttilgang i jordsmonnet. 
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5.4.5 Eiendom 42/1 – Ivarshagen 

 
Figur 5-37 viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord på eiendommen. 

 
Tiltaket berører totalt ca. 500 m² fulldyrka matjord.  
 
Eiendommen er ikke befart eller prøvetatt, se kap. 6.1 for detaljer. Det er rimelig å anta at 
matjorda har tilsvarende kvalitet som matjorda på eiendom 43/67 siden disse teigene ligger 
inntil hverandre, og det er sannsynligvis samme bonde som drifter de to eiendommene. 

5.4.6 Eiendom 42/19 - Holte 
Tiltaket vil permanent berøre 3,3 daa av jordet. Ca. halvparten av arealet blir berørt, og 
gjenværende restareal er på grensa til å være drivverdig. 
 
Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 
omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende jorder. Entreprenør har 
imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler med grunneier etter endt 
bygging. Her er det sannsynligvis mulig for entreprenør å avtale tilbakeføring av store deler 
av det berørte arealet til bonden, noe som sannsynligvis er beste alternativ for alle parter. 
 
På eiendommen i dag dyrkes det fôr til ammeku. Grunneier oppgir at det tidligere er dyrka 
poteter på tomta. Matjorda er mørk brun og jordlagene skilles fr hverandre ved at det er 
aggregater av grå og til dels rustfarga jord i B-sjiktet. Matjordlaget (A-sjiktet) er ca. 30 cm 
tykt. 
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Figur 5-38: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 

  
Figur 5-39: viser matjorda i Holtane. Matjordlaget (A-sjikt) er ca. 30 cm tykt. 

5.4.7 Eiendom 42/6 – Bråtane 
Eiendommen har teiger med både overflatedyrka jord og fulldyrka jord på begge sider av 
dagens E18-trasé. To jorder blir permanent berørt på eiendommen, dvs. vestspissene av 
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jordet. Arealet som må omdisponeres medfører fragmentering av teigen lengst nord, og med 
restareal på kun 1 daa er det usikkert om denne teigen vil bli drifta videre. Totalt 2,5 daa 
matjord blir permanent berørt av tiltaket.  
 
Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 
omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende jorder. Entreprenør har 
imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler med grunneier etter endt 
bygging. Her er det sannsynligvis mulig for entreprenør å avtale tilbakeføring av nesten hele 
matjordarealet til bonden, noe som sannsynligvis er beste alternativ for alle parter. 
 

Jorda blir i dag brukt til beiteområder og fôrproduksjon, med dyrkning av poteter i enkelte år. 
Det er tydelig skille mellom B-sjikt (rotsone) og A-sjikt (ploglag), der B-sjiktet er gråaktig i 
farge, noe som kan tyde på noe dårlig drenering. Matjordlaget (A-sjikt) er på ca. 30 cm. 
 

 
Figur 5-40: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 



FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
  

 
 

Side 50 av 101 
 

 

  
Figur 5-41: viser matjorda på eiendom 42/6. Matjordlaget (A-sjikt) er på ca. 30 cm. 

5.4.8 Eiendom 3/63 – Eikebrødstølmyra 

 
Figur 5-42: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

  
Hele jordet blir berørt av tiltaket, totalt ca. 6,1 daa matjord.  
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Matjorda ligger på et gammelt myrområde, og ligger nederst i forhold til omkringliggende 
terreng. Området var svært bløtt ved befaring, og mindre mengder vann samla seg i 
prøvehullet ved graving, noe som tyder på at jordet er dårlig drenert. 
 
Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 
omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende jorder. Entreprenør har 
imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler med grunneier etter endt 
bygging. Her er det kanksje mulig for entreprenør å avtale tilbakeføring av nesten arealet til 
bonden, noe som sannsynligvis er beste alternativ for alle parter. 
 
Matjorda er heterogen med aggregater i ulike sjatteringer: mørk brune og rustfarga flekke i 
en grunnmasse i gråaktig jord. Overgangen mellom sjiktene er utydelig, men øverste jordlag 
(A-sjiktet) er lysere og gråere. Matjordlaget er ca. 25 cm tykt. 
 

    
Figur 5-43: viser at matjorda på eiendommen er våt, og den massive gråfargen viser at jorda periodevis er 
vasstrukken og dårlig drenert. Noe forekomst av rustfarge viser at det finnes sprekker/jordstruktur med noe 
lufttilgang i jorda. 
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5.5 Beskrivelse av matjorda, Tvedestrand (4213) 
Totalt 3 eiendommer i Tvedestrand blir permanent berørt av tiltaket. Totalt blir ca. 14,2 daa 
matjord direkte berørt. Kun berørt fulldyrka matjord blir omtalt. For oversikt over berørt 
overflatedyrka matjord og innmarksbeite, se kap. 7. 

5.5.1 Eiendom 58/3 - Bergehagen 

 
Figur 5-44 viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
E18 skal legges i bru ved Bergehagen. Ca. 2,5 daa blir berørt av tiltaket. Det er rimelig å anta 
at brua vil ha en indirekte virkning på matjordkvaliteten, f.eks. ved at solforholdene kan bli 
dårligere. Det er vanskelig å anslå hvor stor konsekvensen blir for matjord som vil grense til 
brua, men det er rimelig å anta at resterende matjord fortsatt vil kunne driftes som normalt. 
 
Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 
omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende jorder. Entreprenør har 
imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler med grunneier etter endt 
bygging. Her er det sannsynligvis mulig for entreprenør å avtale tilbakeføring av nesten 
arealet til bonden, noe som sannsynligvis er beste alternativ for alle parter. 
 
Utført graveprøve med visuell vurdering viser at A-sjiktet (matjordlaget) er ca. 30 cm tykt. Det 
er tydelig visuell forskjell mellom A-sjikt og B-sjikt, se figurene under. Det blir dyrka gras til 
fôr på eiendommen, økologisk dyrkning. 
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Figur 5-45: viser matjorda på eiendom 58/3. Bladet på spadene er 30 cm tykt, og 
matjordlaget (A-sjiktet) er dermed 30 cm tykt. 

5.5.2 Eiendom 58/149 - Bergehagen 

 
Figur 5-46: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. 

 
E18 skal legges i bru ved Bergehagen. Ca. 3,9 daa berøres av tiltaket. Det er rimelig å anta at 
brua vil ha en indirekte virkning på matjordkvaliteten, f.eks. ved at solforholdene kan bli 
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dårligere. Det er vanskelig å anslå hvor stor konsekvensen blir for matjord som vil grense til 
brua, men det er rimelig å anta at resterende matjord fortsatt vil kunne driftes som normalt. 
Alle matjordarealer som er omregulert til "annet veiareal" må i utgangspunktet 
omdisponeres, fortrinnsvis til nydyrking eller utvidelse av eksisterende jorder. Entreprenør har 
imidlertid mulighet til å omregulere og inngå privatrettslige avtaler med grunneier etter endt 
bygging. Her er det sannsynligvis mulig for entreprenør å avtale tilbakeføring av nesten 
arealet til bonden, noe som sannsynligvis er beste alternativ for alle parter. 
 
Det er utført jordprøver for å avdekke PCN på eiendommen, men det er ikke foretatt egne 
prøver for jordart og næringsinnhold eller graving for å vurdere tykkelsen på A-sjiktet 
(matjordlaget). Denne eiendommen ligger inntil eiendom 58/3, og det antas derfor at 
matjordkvaliteten er tilsvarende som for den eiendommen: 30 cm tykkelse på matjordlaget.  
 
Det ser ut som jorda blir drifta i dag, men en har ikke lykkes i å komme i kontakt med bonden 
som driver matjorda. En visuell vurdering av matjorda tilsier at det blir dyrka gras/fôr på 
teigen. Dette er også rimelig å anta med tanke på at samtlige berørte jorder blir brukt som 
beite eller til dyrking av gras til fôr. 
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5.5.3 Eiendom 28/2 

 
Figur 5-47: viser tiltaket og berørt fulldyrka matjord. Brunt felt er arealer regulert til "annet veiformål" 

 
Ca. 7,8 daa blir berørt av tiltaket. Matjorda blir svært redusert i areal og fragmentert med 
uhensiktsmessig utforming, og blir i praksis ikke mulig å drifte rasjonelt. Det anbefales 
dermed i utgangspunktet at all matjorda omdisponeres. Det er imidlertid tvil knytta til 
matjordkvaliteten, og om matjorda har verdi som dyrkningsressurs i dag. 
 
Matjorda er tidligere berørt av veiarbeid og anleggsarbeid i forbindelse med bygging av 
tunnel og veianlegg. Befaring viser at det er blitt blanda inn andre anleggsmasser inn i 
matjorda, sannsynligvis tunnelmasser. Dette antyder at det ikke er tatt hensyn til jordlag og 
jordstruktur. Det ser også ut som det er kjørt med bulldoser/anleggsmaskin på hjul, ettersom 
det enkelte steder er kjørespor i jorda. Dette medfører en stor sannsynlighet for at jorda har 
strukturskader. Det er mye stein i jorda, og til dels større blokker med stein. Det er funnet 
lupin i jorda, og dermed inneholder jorda fremmede arter som ikke skal spres. Dette må det 
tas hensyn til ved håndteringa av jorda i byggefasen, for å unngå videre spredning. 
 



FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
  

 
 

Side 56 av 101 
 

 

Det er ikke utført jordprøver eller graveprøver for å avdekke matjordlagene, da det er 
tvilsomt at jordlag eller PCN kan identifiseres på grunn av tilstanden til jorda. 
 
I praksis er matjordkvaliteten i området blir svært redusert i forbindelse med anleggsarbeid 
som tidligere er utført på eiendommen. Jorda kan ikke lenger regnes som matjord, og er 
dermed ikke lenger en dyrkningsressurs. Det anbefales dermed at matjord ikke flyttes fra 
eiendommen til gjenbruk til landbruksformål, ettersom jordkvaliteten er svært dårlig. 
 
Grunneier ønsker å drive jorda videre etter tiltaket er bygd. Opprinnelig størrelse var på 14 
daa. Med gjennomført tiltak vil resterende areal ligge på ca. 3 daa. Det er usikkert om 
bonden vil ønske å dyrke opp et så lite jorde, men om bonden ønsker å drifte det, bør det 
vurderes tiltak for å forbedre jordkvalitet og utvide areal med dyrka mark. Dette kan utføres 
ved en kombinasjon av tilskudd av matjord, terrengarrondering og utvidelse av dagens 
dyrkningsareal. Det vil rehabilitere jordkvalitet og avlingspotensiale fra dagens lave nivå. Det 
er imidlertid såpass redusert matjordkvalitet på tomta, at supplerende tiltak må vurderes for 
at matjordkvaliteten skal bli tilfredsstillende til dyrking. Herunder solding og fjerning av større 
steiner, grubbing (lufting og løsning av jorda), samt vurdere ny terrengarrondering er alle 
fornuftige tiltak. 
 
Det er tidligere dyrka gras på eiendommen. Grunneier kjøpte tomta våren 2020, og kan ikke 
svare på om det tidligere er dyrka potet eller andre vekster på tomta. 
 

  
Figur 5-48: T.v. vises dype hjulspor, som indikerer paknings- og strukturskader på jorda. T.h. vises store steiner i 
jordsmonnet, som indikerer at tunnelmasser er blitt deponert på matjorda. 
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Figur 5-49: T.v. vises høyden på fyllinga, som er på ca. 2,5-3 meter. T.h. vises forekomst av lupin på matjorda, som 
indikerer fremmede arter. 
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6 Kartlegging av skadegjørere i matjorda 

6.1 Prøvetaking og kartlegging av eiendommer 
Det er fortløpende vurdert hvilke eiendommer som vil bli berørt av tiltaket, både permanent 
og midlertidig. Alle grunneiere tilknytta berørte eiendommer er blitt kontakta i forkant av 
utførte jordprøver og befaring. Arbeider med geometri og regulering tilknytta linja er justert 
og endra tett inntil frist for leveranse. Med tanke på tid for prøvetaking og prøvesvar på 
analyser av matjord, er dermed ikke alle eiendommer prøvetatt. Der det ikke er oppnådd 
kontakt med grunneier eller der berørte arealer er avklart for tett opptil leveranse, er 
prøvetaking ikke gjennomført. Det gjelder følgende eiendommer: 

• G/Bnr. 61/8 i Bamble kommune 
• G/Bnr. 67/8 i Bamble kommune 
• G/Bnr. 55/3 i Kragerø kommune 
• G/Bnr. 55/4 i Kragerø kommune  
• G/Bnr. 57/2 i Kragerø kommune 
• G/Bnr. 57/8 i Kragerø kommune 
• G/Bnr. 41/14 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 41/1 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 41/46 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 43/29 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 42/1 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 42/28 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 42/4 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 3/106 i Gjerstad kommune 
• G/Bnr. 57/10 i Tvedestrand kommune 
• G/Bnr. 57/1 i Tvedestrand kommune 
• G/Bnr. 57/2 i Tvedestrand kommune 
• G/Bnr. 57/4 i Tvedestrand kommune 
• G/Bnr. 58/24 i Tvedestrand kommune 

• Eiendom 28/2 i Tvedestrand kommune ble ikke prøvetatt, etter vurdering av 
tilstanden på matjorda i felt. Ettersom det nylig var blitt gjennomført anleggsarbeid 
og masseplanering på denne eiendommen, ble det vurdert at feilkilder knytta til 
blanding av jordlag var så stor at prøvetaking av dette jordet ville hatt liten verdi. 

 
Det er ikke påvist jordsmitte på noen av de prøvetatte eiendommene. Flere eiendommer er 
ikke prøvetatt, men det generelle smittetrykket på de berørte eiendommene er svært lavt, og 
risikoen for at det foreligger jord/plantesmitte som ikke er oppdaga er svært lav.  
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Før byggefasen må eiendommer som er berørt av tiltaket, og som ikke er prøvetatt tilknytta 
utarbeiding av denne matjordplanen, prøvetas for å kontrollere om det forekommer 
jordsmitte (PCN). De må også sjekkes med Mattilsynets floghavreregister, for å avdekke om 
det er gjort funn av floghavre. 

6.2 Registrering, prøvetaking og funn av Potetcystenematode (PCN) 
Mattilsynets PCN-register viser til eiendommer der det tidligere er gjort funn av PCN. Det er 
ikke registrert PCN på noen av de berørte eiendommene i forbindelse med tiltaket.  
 
Det ble tatt jordprøver for å avdekke PCN i tre omganger. De ulike eiendommene ble 
prøvetatt etter hvert som berørte matjordarealer ble avklart, i forbindelse med detaljering av 
tiltaket. COWI har gjennomført kartlegging av matjorda for analyse av PCN, etter metodikk 
publisert av Mattilsynet (2013): 

• Jordprøvene ble tatt med skje fra det øverste jordlaget. 

• Jordprøvene ble tatt ut med 50 stikk à 5 ml, totalt 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 250 ml 
jord. 

• Alt utstyr ble rengjort ved prøvetaking på ulike felter og eiendommer, ved vasking 
med våtservietter. 

 
Det geografiske stedet for den enkelte jordprøve er kartlagt ved hjelp av kart og GPS-
posisjon, med programvare ArcGIS online. På grunn av små jorder og oversiktlige 
eiendommer, ble ikke appen Arc GIS Collector brukt aktivt under jordprøvetakinga, men er 
brukt til planlegging av antall prøver og omfang av prøver. 
 
Prøvene ble sendt til analyse hos NIBIO for påvisning av PCN-cyster. Det ble totalt tatt 27 
blandprøver (9+5+13 stk.) til PCN-analyser. 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. 

6.2.1 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. 
 
Det er ikke registrert floghavre på noen av de berørte eiendommene i Mattilsynets 
floghavreregister. Det er tatt kontakt med grunneiere og forpaktere for å avklare om det er 
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gjort funn av floghavre, som ikke er registrert. Ingen grunneiere oppgir funn av floghavre på 
eiendommene. 

6.2.2 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. Ingen grunneiere 
eller forpaktere har oppgitt funn av hønsehirse på permanent berørte eiendommer. Dermed 
er det heller ingen smittehensyn å ta tilknytta hønsehirse, for berørt matjord. 

6.3 Oppsummering av skadegjørere i berørt matjord 
 
Kommune Gårds- og 

bruksnummer  
PCN Floghavre Hønsehirse 

Bamble 61/8 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Bamble 67/8 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Kragerø 47/5 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 48/10 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 53/1 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 53/27 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Kragerø 55/1 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 55/2 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 55/3 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Kragerø 55/4 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Kragerø 55/24 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 58/1 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 58/2 Nei Ikke registrert Nei 
Kragerø 57/2 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Kragerø 57/8 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Kragerø 60/14 Nei Ikke registrert Nei 
Gjerstad 41/14 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Gjerstad 41/46 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Gjerstad 41/3 Nei Ikke registrert Nei 
Gjerstad 41/1 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Gjerstad 43/67 Nei Ikke registrert Nei 
Gjerstad 43/29 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
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Kommune Gårds- og 
bruksnummer  

PCN Floghavre Hønsehirse 

Gjerstad 42/19 Nei Ikke registrert Nei 
Gjerstad 42/1 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Gjerstad 42/28 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Gjerstad 42/4 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Gjerstad 42/6 Nei Ikke registrert Nei 
Gjerstad 3/63 Nei Ikke registrert Nei 
Gjerstad 3/106 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 57/10 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 57/1 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 57/2 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 57/4 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 58/24 Ikke prøvetatt Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 58/3 Nei Ikke registrert Nei 
Tvedestrand 58/149 Nei Ikke registrert Uavklart 
Tvedestrand 28/2 Ikke prøvetatt Ikke registrert Nei 
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7 Arealberegning 

7.1 Beregninger av berørt fylldyrka matjord 
Videre følger en oversikt over fulldyrka jord som blir berørt av tiltaket. 69 211 m² matjord blir 
permanent berørt, og må omdisponeres. 
 
Tabell 7-1 viser fulldyrka matjord som blir permanent og midlertidig berørt av tiltaket. 

G/Bnr. Fulldyrka matjord, 
permanent berørt (m²) 

Fulldyrka matjord, 
midlertidig berørt 

(m²) 

Kommune 

61/8 500 901 Bamble 
67/8 1526 409 Bamble 
Sum 2 026 m²  1 310 m²   
47/5 1300 404 Kragerø 

48/10 1200 266 Kragerø 
53/1 2200  Kragerø 

53/27  687 Kragerø 
55/1 5473 3558 Kragerø 
55/2 7470 1378 Kragerø 
55/3 908 1586 Kragerø 
55/4 500 2802 Kragerø 

55/24 601  Kragerø 
57/2  1463 Kragerø 
57/8 1922 817 Kragerø 
58/1 5429 1407 Kragerø 
58/2 2252 629 Kragerø 

60/14 5 200  Kragerø 
Sum 34 455 m²  14 997 m²   
41/14 1922 2099 Gjerstad 
41/46  50  
41/3 1781 5665 Gjerstad 
41/1 127 1857 Gjerstad 

43/67 2551 2987 Gjerstad 
43/29  1255  
42/19 3263 1609 Gjerstad 
42/1 497  Gjerstad 

42/28  77 Gjerstad 
42/4  655  
42/6 2486 1422 Gjerstad 
3/63 6103  Gjerstad 

3/106  888 Gjerstad 
Sum 18 730 m²  18 564 m²   



FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
  

 
 

Side 63 av 101 
 

 

G/Bnr. Fulldyrka matjord, 
permanent berørt (m²) 

Fulldyrka matjord, 
midlertidig berørt 

(m²) 

Kommune 

57/10  1458 Tvedestrand 
57/1  374 Tvedestrand 
57/2  817 Tvedestrand 
57/4  253 Tvedestrand 
58/3 2487 1318 Tvedestrand 

58/24  127 Tvedestrand 
58/149 3901 1183 Tvedestrand 

28/2 7837 1091 Tvedestrand 
Sum 14 225 m²  6 621 m²   

TOTALT 69 436 m²  41 492 m²   
  
 

7.2 Berørt overflatedyrka matjord og innmarksbeite 
Videre følger en oversikt over overflatedyrka jord og innmarksbeite som blir berørt av tiltaket. 
Denne jorda har ikke samme matjordkvalitet som fulldyrka matjord, og dermed 
omdisponeres ikke denne jorda.  
 
Tabell 7-2 viser innmarksbeite og overflatedyrka matjord. 

G/Bnr. Overflatedyrka, 
midlertidig 
berørt (m²) 

Innmarksbeite, 
permanent 
berørt (m²) 

Innmarksbeite, 
midlertidig berørt 

(m²) 

Kommune 

55/2 549   Kragerø 
60/14  1827 1643 Kragerø 
88/1  1077  Kragerø 
41/1  103  Gjerstad 

42/16  186 195 Gjerstad 
42/1  500 1790 Gjerstad 
42/6 248   Gjerstad 
42/7  3217 1020 Gjerstad 

43/11  755 425 Gjerstad 
601/113  553  Tvedestrand 
58/24  185  Tvedestrand 
58/25  1039 262 Tvedestrand 
59/1  2824  Tvedestrand 
28/2  3101 604 Tvedestrand 
Total 
SUM 

797 m²  15 370 m²  5 939 m²   
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8 Omdisponering av matjord 

8.1  Nye Veiers mandat for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og prinsipiell 
vurdering av alternativer for omdisponering 

Den viktigste faktoren for å ta vare på matjorda som ressurs er å unngå å berøre matjorda 
ved utbygging. I tilfellet med E18 Tvedestrand - Bamble er dette i stor grad gjennomført, der 
det allerede i KDP-prosessen ble lagt opp til å legge linja slik at minst mulig matjord berøres. 
Dette arbeidet er videreført i prosjektering av linja der optimaliseringsprosesser ved 
utforming av veigeometri har unnlatt å berøre matjord i den grad det er mulig, også for 
adkomstveger og andre konstruksjoner enn kun selve veglinja. Likevel er det ikke til å unngå 
at matjord må omdisponeres i forbindelse med tiltaket. 
 
Nye Veiers mandat som aktør er: "Rask, kostnadseffektiv og helhetlig utbygging av trafikksikre 
riksveier som skal prioriteres bygd på bakgrunn av samfunnsøkonomisk lønnsomhet."  
 
Denne formuleringen innebærer at Nye Veier skal gjøre en vurdering av alternativene for 
omdisponering opp mot samfunnsøkonomisk lønnsomhet, i forbindelse med planleggingen 
av prosjekter.  
 
Vurdering av økonomiske kostnader for Nye Veier ved jordflytting er tydelige når det gjelder 
det økonomiske omfanget for de tre aktuelle alternativene for omdisponering: etablering av 
ny matjord på ikke-dyrkbar mark er kostbart, nydyrking er mindre kostbart og forbedring av 
eksisterende matjord er billigst: 

• Forbedring av eksisterende matjord. Ved forbedring av eksisterende matjord vil dette 
ofte foregå slik at entreprenør skaver av matjorda, og bonden disponerer dette til 
forbedring av matjord på sine teiger. Bonden kjenner sine jorder best, og flytter jorda 
til jordforbedring på egen hånd. Ettersom bonden som regel utfører arbeidet utover 
avskaling og ev. kort mellomlagring, er det lite kostnader forbundet med tiltaket. 

• Nydyrking: Dette er rimelig godt dokumentert at kostnad per dekar ligger på ca. 10 
000 – 25 000 kr/daa for nydyrking, avhengig av ulike variabler. (Bioforsk rapport vol. 
8, nr. 151).  

• Etablering av ny matjord på ikke-dyrkbare arealer. Den økonomiske kostnaden fro 
dette tiltaket er ikke like godt dokumentert, og ulike variabler vil kunne ha svært stor 
innvirkning på total kostnad. Ulike estimater ligger på 270 - 370 000 kr/daa (Hårklau 
m.fl. (2013). En tommelfingerregler er at flytting av matjord vil koste 10 ganger 
kostnad for nydyrking av den samme jorda, med samme variabler (Bioforsk rapport 
vol. 7, nr. 181). 

 
Vurdering av samfunnsøkonomi handler om produksjon, fordeling og utnyttelse av varer og 
tjenester samt samfunnets organisering av disse. Matjord danner grunnlag for 
jordbrukstjenester og dyrkning av matvarer. Dermed må samfunnsøkonomisk vurdering av 
de ulike omdisponeringsalternativene utover den kronemessige verdien, også omfatte 
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vurdering av matjord som dyrkningsressurs ved de ulike omdisponeringsalternativene, 
ettersom dyrkningsressursen utgjør grunnlaget for matvarene som produseres. I denne 
matjordplanen er det er ikke anledning til å gå inn på estimater over potensiell tapt og tjent 
avling, ved de ulike omdisponeringsalternativene fra hver enkelt eiendom. Derfor presenteres 
det overordna vurderinger av alternativene til omdisponering, med prinsipiell drøfting av 
estimert effekt på ressursforvaltning av matjorda ved ulike alternativer for omdisponering.  
 
Ved omdisponering av matjord er det to faktorer som må hensyntas, der begge er knytta til 
samfunnsnytten til matjorda: 

8.1.1 Forvaltning av matjord som ikke-fornybar ressurs til jordbruksformål.  
Her er det tilstrekkelig at matjorda omdisponeres til dyrkningsformål, uavhengig av hvilket 
alternativ som velges: flytting av matjord, tilskudd til nydyrking eller omdisponering til 
forbedring av eksisterende dyrka mark. 

8.1.2 Forvaltning av matjord som dyrkningsressurs til produksjon av matvarer.  
Tiltak for omdisponering bør ta sikte på å redusere avlingstapet i størst mulig grad, for å 
ivareta matjorda som dyrkningsressurs. Her må det i praksis foretas en vurdering av som er 
det beste alternativet for omdisponering fra hver enkelt eiendom, basert på avstander 
mellom teiger, kvalitet på omdisponert matjord, tilgjengelige arealer til nydyrking og/eller 
flytting av matjord, avstand til linje, driftsveger, etc.  
 
Forbedring av eksisterende matjord 
Omdisponering til forbedring av eksisterende matjord er enkelt og billig. Det er også et godt 
prinsipp at grunneier skal kunne motta sin egen omdisponerte matjord til landbruksformål, 
ved behov. Det er imidlertid mange faktorer som må være til stede for av man skal kunne ha 
dyrkningseffekt av å gi bøndene tilbake sin egen matjord. 
 
Flere av teigene som blir berørt av veilinja er i utgangspunktet små, og etter omdisponering 
er det mange av jordene som ikke lenger vil være drivverdige på grunn av for lite areal til å 
kunne forsvare driften. Flere av teigene er ikke i aktiv drift i dag, og det vil dermed ikke kunne 
forsvares å omdisponere matjord til disse, ettersom det er lite sannsynlig at matjorda vil 
kunne brukes til dyrkningsformål. 
 
Det er ikke alle bønder som har behov for matjord, eller som har behov for all matjorda som 
blir omdisponert fra deres egent tomt. Erfaringsmessig er det kun deler av bøndenes matjord 
som har behov for tilskudd for å oppnå økt avling, der det er behov for dette. Ved å 
omdisponere 20 m³ matjord til en bonde som kun trenger 10 m³ for å få bedre avling, vil 
man i praksis sløse med 50% av denne matjordressursen. Derfor må det avklares med 
bonden hva det estimerte, reelle behovet er. Dette må vurderes på hver enkelt tomt, før 
matjorda flyttes. 
 
Avlingstype må også vurderes opp mot behov for tilskudd til matjord. Det dyrkes i hovedsak 
gras/høy på berørte eiendommer tilknytta prosjektet. Grasdyrking er en av de minst krevende 
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dyrkningstypene, og vil kreve lite av matjorda for å kunne gi avling. Det er dermed stor 
sannsynlighet for at omdisponering av matjord for forbedring av jordkvalitet, vil ha liten 
effekt for mesteparten av matjorda som berøres av tiltaket.  
 
Nydyrking 
Nydyrking er et godt tiltak fordi dyrkingen av avlinger kan opprettholdes, og kanskje også 
utvides: Der det er dyrkbar jord er det som regel ikke nødvendig med fullt tilskudd av 
matjord som tilsvarer tykkelsen på matjordlaget fra arealet som omdisponeres. Det åpner for 
nydyrking av større arealer enn arealene som ble bygd ned. Dersom all matjorda 
omdisponeres til nydyrking, vil man få en netto vekst i dyrka mark sammenligna med før 
tiltaket ble bygd.  
 
Dyrkbar jord er imidlertid en ikke-fornybar ressurs på lik linje som matjord. Det er derfor ikke 
et godt alternativ å omdisponere matjord til nydyrking dersom det også er gjennomførbart å 
omdisponere jord til jordflyting på ikke-dyrkbart areal, ettersom man bruker av en ressurs 
som ellers kunne vært spart. 
 
Det må også være flere forutsetninger til stede for at dyrkbar mark skal være egna til 
nydyrking: tilknytting og kort avstand til andre jorder/gårder. Riktig størrelse, utforming, 
helning med vurdering av drenering. Vurdering av arealkonflikter, se kap. 8.3 for mer 
informasjon.  
 
Flytting av matjord 
Ved flytting av hele matjordlaget kan ny matjord etableres på ikke-dyrkbar mark, og 
sammenligna med før bygging av tiltaket har man samme areal med matjord som kan driftes. 
Likevel må man påregne at det er et visst tap av dyrkningskvalitet som vil skje under flytting, 
mellomlagring og utlegging av matjorda. Ny matjord vil ikke gi samme avling som gammel 
matjord, med mindre matjorda optimaliseres under flyttingen (bedre drenering, tilføring av 
næringsrik anleggsjord, solding av stein, el. tilsv.) Tiltaket er også arbeidskrevende og er 
dermed kostnadsdrivende. 
 
Opprettelse av ny dyrka jord ved jordflytting fra det nedbygde området er likevel en mer 
fullverdig kompensasjon enn nydyrking av dyrkbar jord, da også dyrkbar jord er en begrenset 
ressurs, der forholdene ligge til rette for en vellykka jordflytting. 

8.1.3 Prioritering av omdisponeringsalternativer 
Det ligger en rekke faglige vurderinger til stede for overordna prioritering av ulike 
omdisponeringstiltak. Faglig prioritering for ombruk av matjord for ulike aktuelle tiltak er:  
 

1. Etablere nye jorder på ikke-dyrkbare arealer: Dette kan være arealer med fjell i 
dagen, svært skrinn jord uten dyrkningspotensiale, gamle masselager 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 optimale avlinger. Ved etablering av nye 
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jorder kan det også være behov for å flytte mer jord fra lagene under matjordlaget i 
tillegg, for å få tilstrekkelig jorddybde for produksjon. Vellykka gjennomføring av 
dette tiltaket forutsetter at alle faktorer for en vellykka flytting, vellykka drift og 
gjennomførbarhet er ivaretatt, ref. kap. 8.2 under.   

2. Nydyrking og utvidelse av eksisterende jorder: Der det er overskytende matjord 
etter bonden har fått det bonden trenger til vekst i avling og det ikke er praktisk 
mulig å forsvare kostnad og omfang ved etablering av flytta matjord, skal matjorda 
omdisponeres til nydyrking av dyrkbare arealer. Nydyrking skal fortrinnsvis skje i et 
forhold på 1:2, dvs. at matjorda fra et jorde på 10 daa som omdisponeres, skal brukes 
som tilskudd ved nydyrking av 20 daa dyrkbart areal. Dette fordi det ikke er behov for 
tilskudd av hele matjordlaget for å oppnå avling på arealer for nydyrking. Dette kan 
være gammel beitemark, myrområder, skogsområder og tilsvarende, samt utvidelse 
av eksisterende matjord. 

3. Heve fremtidig avlingspotensiale på eksisterende landbruksareal. Der bøndene 
selv kan vise til forventa økning i avling ved tilskudd av matjord, kan matjord 
tilsvarende de mengder bonden trenger omdisponeres til bonden.  

Dersom det er mulig å utnytte jordressursene lokalt eller i kort avstand kan hensynet til 
prioriteringsrekkefølgen vurderes på nytt. På grunn av praktiske forhold tilknytta 
suksessfaktorer for vellykka etablering av ny matjord, er det få steder det er praktisk 
gjennomførbart å flytte hele matjordlaget til opparbeiding av ny matjord på ikke-dyrkbare 
arealer av massedeponier. Når vi ser alle tiltakene under ett, vil de fleste 
omdisponeringstiltakene i praksis hovedsakelig bestå av en kombinasjon av utvidelse av 
eksisterende jorder og nydyrking, samt tilskudd av matjord til bønder der det kan vises til 
potensiale for bedre avling. 
  
Det er større arealer matjord som er omregulert, enn matjord som blir direkte berørt av 
tiltaket. Matjordplanen har ikke hjemmel til å foreslå tiltak på arealer som er regulert til 
"annet veiformål", men entreprenør har mulighet til å omregulere etter byggefase og inngå 
privatrettslige avtaler om nydyrking tilbakeføring av matjordarealer og utvidelse av jorder. 
I mange tilfeller er dette både det praktisk enkleste, og faglig beste tiltaket for 
omdisponering. Slik kan bonden få tilbake deler av sitt jorde, og entreprenør slipper 
fordyrende jordflytting. Matjordplanen kan ikke kreve dette av entreprenør, men det 
anbefales i alle tilfeller der dette er gjennomførbart. 

8.2 Etablering av ny matjord på ikke-dyrkbar mark 
Dette alternativet omfatter å bygge opp nye arealer med fulldyrka jord på områder som ikke 
kan brukes til dyrkning, som masselagringsfyllinger/masselager, nedlagte grus- og steinuttak, 
bergområder i dagen og fyllinger.  
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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 optimale avlinger. 
 
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. Med vannhusholdning menes det at jorda skal ha egenskaper som gjør at 
plantene får tilstrekkelig vann gjennom vekstsesongen. Det betyr at jorda må ha egenskaper 
som gjør at det ikke blir for våte eller for tørre vekstforhold for avlingene, og det må vurderes 
og ev. etableres drenering ved behov på nye matjordarealer. Ved å reetablere ny matjord 
med utgangspunkt i eksisterende matjord fra linja, der både matjordlag og undergrunn fra 
matjord blir brukt, gis det gode sjanser for at nyetablering av nye matjordarealer blir 
velfungerende. Undergrunnslaget bør være på minst 50 cm, og matjordlaget bør være minst 
30 cm. Total tykkelse på nytt jordlag bør være minst 75-80 cm, helst 1 m. 
 
For å kunne forsvare kostnaden med etablering av dette tiltaket, må det være på plass noen 
forutsetninger for å sikre at tiltaket blir vellykka. Gjennomføring av dette alternativet 
avhenger i praksis av tilgjengelige, egnede arealer i fornuftig avstand til tiltaket. Følgende, 
generelle faktorer er viktige for at etablering av nytt jorde skal være gjennomførbart og 
drivverdig: 
 

• Nytt jorde bør ligge i tilknytning til andre jorder som blir fulldyrka, for å sikre drift. 

• Nytt jorde bør ha en viss størrelse, for å kunne forsvare kostnad, omfang og for å gi 
hensiktsmessig driftsareal for bonden: minst 10 daa / 10 000 m². 

• God tilgjengelighet for landbruksmaskiner: terrengutforming som legger opp til 
gode driftsforhold og egna traktorveier. 

• Dreneringssystemer må vurderes og ev. etableres. 
  

8.2.1 Etablering av jorde på område for masselagring 
I forbindelse med bygging av tiltaket, forventes det at prosjektet vil gå i pluss på steinmasser 
i masseregnskapet. Masselager av sprengstein, eller masselagringsområder, kan være godt 
egna grunnlag til etablering av nye jorder. Det er planlagt flere masselager lags linja, og det 
er gjort fortløpende vurderinger av muligheter for etablering av nye jorder på egna områder 
til masselagring tilknytta tiltaket.  
 
I dette prosjektet er det relativt lite matjord som blir berørt, om man ser på tiltakets omfang. 
Det er gjort et grundig arbeid for å unngå at E18-linja skal bygge ned mer matjord enn 
strengt tatt nødvendig. Det er hovedsakelig av begrensa omfang på hver enkelt eiendom 
som blir berørt, med enkelte eiendommer som i stor grad blir berørt. Dermed er det som 
hovedregel relativt små arealer med matjord på hver enkelt eiendom som omdisponeres. 
Teigene ligger i all hovedsak spredt rundt i kommunene, med unntak av berørt matjord i 
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enkelte områder der flere jorder ligger i relativt kort avstand: Fikkjebakke i Kragerø, Holtane-
Gjerdemyra i Kragerø og Ivarshagen-Holte i Gjerstad. 
 
Underveis i arbeidet har vi kommet frem til at de aller fleste av de foreslåtte 
masselagringsområdene ikke er egna til opparbeiding av nye jorder. Årsakene til dette er en 
eller flere av punktene under: 

• For stor avstand fra masselager til eiendommmer matjorda omdisponeres fra, som 
gir for lang frakt til å kunne forsvare kostnaden, det vil si mer enn 3 km i luftlinje.  

• For små mengder berørt matjord innen rimelig avstand, til etablering av et jorde med 
tilstrekkelig driftsarealareal. Minst 10 daa ny matjord må etableres for å kunne 
forsvare bygging av ny matjord. 

• Uheldig plassering og/eller utforming med lang og smal utforming, dårlige 
solforhold, etc. 

• Manglende egna adkomstveier for landbruksmaskiner, og/eller dårlige forhold for 
etablering av traktorvei/driftsvei. 

• For lang avstand til andre jordbruksområder/gårder, som hindrer at området blir 
drifta. 

• Tekniske forhold som legger begrensinger på hva som kan etableres: f.eks. 
geotekniske forhold i grunnen, eller uegna undergrunnsmasser for matjord (eks. 
syreholdig stein). 

 
Forkasta masselager Holtane-Gjerdemyra 
Det ble underveis vurdert et aktuelt masselager i området Holtane-Gjerdemyra i Kragerø, der 
flere jorder berøres og større arealer matjord påvirkes. Alternativet ble fulgt opp i 
planprosessen og koordinert med andre fag.  
 
Etter innledende kommunikasjon med grunneiere, fikk vi tilbakemelding på at flere 
grunneiere i området var interesserte i å omdisponere egen matjord til oppbygging av ny 
matjord på østsida av åsryggen mellom Holtanesletta og Drangedalsveien. Masselageret var 
tenkt plassert øst for Drangedalsveien, men det ble også vurdert å legge deler av 
masselageret langs åsryggen i området, for å møte grunneiernes ønsker og legge til rette for 
videre drift av omdisponert matjord. 
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Figur 8-1: T.v. vises skisse av forslag til nydyrkingsarealer innsendt av grunneiere. T.h. vises verdikart med hensyn til 
naturressurser, eksisterende overflatedyrka mark, samt dyrkbar mark til nydyrking i Bråtane, med tidligere versjoner 
av geometri for tiltaket. 

 
Etter koordinering mellom anleggsgjennomføring, samt naturmangfold og kulturarv, ble det 
vurdert som ønskelig å gå videre med dette området. Tverrfaglig koordinering med 
geoteknikere viste imidlertid til dårlige grunnforhold i området. Dette gjør masselagring i 
området uaktuelt, siden største konsekvens medfører fare for utgliding av Drangedalsveien 
ved etablering av masselager. Dermed måtte alternativet forkastes. Det skal likevel vurderes 
nydyrking i området som alternativ, som utredes videre i kap. 8.6. 
 
Det er vurdert totalt flere aktuelle områder for masselagring, som kan være egna til 
etablering av ny matjord tilknytta tiltaket:  
 

• D19-Brynemo, Kragerø kommune. 

• D30-Brondalsheia/D32-Brokelandsheia, Gjerstad kommune 

• D54-Modalen/D56-Bjørnstad/D58-Gårdalen, Tvedestrand kommune 
 
For å kunne gjennomføre omdisponering av matjord til masselagring må det følges enkelte 
prinsipper for å sikre at den nye matjorda er egna til oppdyrking. Prinsipper for etablering av 
nytt jorde på masselager til masselagring er: 
 

• Hvert nytt jorde må ha et totalt areal på ca. 10 daa eller mer, med sammenhengende 
matjord. 

• Ny matjord må ikke etableres på steinfylling som består av syreholdig stein. 

• Det må være adkomst for landbruksmaskiner. 

• Terrengutformingen på nye jorder må være tilpassa drift med landbruksmaskiner. 
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• Plassering i terrenget må gi gode solforhold, dvs. ikke nordvendte arealer. 

8.3 Nydyrking av dyrkbar jord, og utvidelse av eksisterende jorder 
Alle åpenbare arealer med dyrkbar mark, er i dag allerede fulldyrka. Utfordringen er å finne 
egnede arealer til nydyrking. Det må tas hensyn til flere faktorer ved opparbeiding av dyrkbar 
mark til fulldyrka mark: 

• Størrelsen og kvaliteten på arealet/arealene. Arealer mindre enn 10 daa utelukkes 
med mindre det er prat om nydyrking ved utvidelse av eksisterende jorder. 

• Sammenheng med andre arealer dyrka mark, eller kort avstand til andre jorder, for å 
sikre drivverdighet. 1-5 km er akseptabelt, avhengig av størrelsen på det nye jordet. 
Større jorder kan forsvare lenger avstand. 

• 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, etc. 

• Avstand på 5 km eller mindre fra tiltaket. 
 
De aller mest egna arealene til nydyrking, er i dag allerede fulldyrka. Dersom dyrkbar jord er 
av god kvalitet, er det i utgangspunktet ikke nødvendig å benytte tilførsel av matjord for å 
oppnå god dyrkningskvalitet. Dette er tilfellet på samtlige egna arealer til nydyrking av 
dyrkbar jord, men fulldyrking av dyrkbar jord kan imidlertid ikke forventes å gi like god avling 
som matjordarealene som matjorda flyttes fra.  
 
For å oppnå bedre avling er det derfor rimelig å avse en viss mengde matjord til nydyrking av 
dyrkbare arealer for å oppnå bedre avling, selv om jordkvaliteten i utgangspunktet er god. På 
denne måten blir matjorda som ressurs godt utnytta. 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. Derfor foreslås det å fylle opp 15 cm omdisponert matjord på dyrkbare 
arealer. Dersom årsaken til å få tilkjørt mer matjord for å bedre avlingspotensialet skyldes 
dårlig drenering, vil drenering være et bedre tiltak enn å tilføre mer matjord. Skrinne områder 
bør få prioritet. 
 
Enkelte foreslåtte områder til nydyrking ligger utenfor varslingsgrenser tilknytta tiltaket. 
Matjordplanen gir ikke hjemmel til å inngå avtaler med grunneiere. Avklaring og avtaler med 
grunneiere må følges opp videre i byggeprosessen, via privatrettslige avtaler. 

8.4 Forbedring av eksisterende matjord 
I mange tilfeller ønsker grunneierne at matjorda skal forbli på eiendommen, og grunneierne 
kan vise hvor de vil ha overskytende matjord. Hvorvidt grunneier ønsker å beholde matjord 
eller ikke må avklares med grunneiere i byggefasen. Dersom jord fra en grunneier flyttes til 
andre grunneiere, kan dette gjennomføres dersom grunneierne godkjenner dette og jorda 
ikke er restriksjonsbelagt. Dette er spesielt viktig, siden jord kan inneholde sykdommer eller 
ugressfrø (floghavre og hønsehirse) som ikke skal spres. Noen jordteiger er ikke oppført med 
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grunneiere da det gjelder små jordteiger i grenseland mellom vei og dyrket areal. I denne 
matjordplanen er det etter faglig vurdering ansett at disse teigene har samme smittestatus 
som eiendommen den grenser til. I tilfelle det finnes overskytende matjord som grunneier 
ikke ønsker å beholde, må jorda flyttes til en annen eiendom.  
 
Matjord kan omdisponeres til grunneiere som kan forvente økt avling ved tilføring av jord. 
Dette gjelder flere av grunneierne som berøres av tiltaket. Disse bør motta egen matjord så 
langt som mulig, og mottar matjord fra andre berørte grunneiere ved behov.  
Anleggsmaskiner som har vært brukt på områder med mulig forekomst av jordsmitte, skal 
rengjøres etter bruk før de flyttes til annen eiendom. Det er ikke identifisert eiendommer med 
jordsmitte, men det er ikke utført jordprøver av alle jordene og det er ikke oppnådd kontakt 
med alle grunneierne. Der er dermed en liten risiko for at enkelte jorder har smitte som ikke 
er identifisert. 
 
Det er i utgangspunktet forbudt å flytte jord som kan inneholde floghavre og PCN mellom 
eiendommer. Dispensasjon må derfor søkes til Mattilsynet, ved seinere funn av jordsmitte. 
Søknaden må inneholde opplysning av hvor jorda kjøres fra, hvor det kjøres til, mengde som 
flyttes og inkludere en godkjennelse fra grunneier. Det er foreløpig ingen regelverk som 
styrer disponering av matjord med hønsehirse, men ettersom dette ugraset kan volde like 
mye skade som floghavre, anbefales det at jord med hønsehirse ikke spres til områder der 
dette ikke finnes for å unngå spredning.  

8.5 Anbefaling og gjennomføring av omdisponering 
Prinsipiell prioriteringsrekkefølge for omdisponering av matjord er som følger: 

• 1. Etablering av ny matjord på masselager tilknytta tiltaket 

• 2. Nydyrking og utvidelse av eksisterende jorder 

• 3. Forbedring av eksisterende matjord 

 
Det foreslås fortrinnsvis nyetablering av matjord på masselager tilknytta tiltaket dersom 
mulig. Sekundært kan matjord omdisponeres til nydyrking og utvidelse av jorder. Der det 
ikke er gode alternativer for utvidelse av matjordarealer kan grunneiere motta matjord til 
forbedring av jorder med behov for tilskudd, med fortrinnsrett til grunneiere med størst 
potensiale i avlingsvekst.  
 
Matjordplanen viser flere mulige løsninger for mottaksarealer av matjord. Det må avklares 
hvem som skal drifte jorda, hvordan man håndterer jordskifte, vurdering av drenering, 
hvordan kostnader knytta til etableringen skal fordeles, etc. Dette må være på plass før 
byggestart siden det tas sikte på å flytte matjord som skal omdisponeres direkte, uten 
mellomlagring. 
 
Det er utført innledende, overordna vurdering av hvilke områder som ikke er egna til 
nydyrking av matjord med tanke på geotekniske grunnforhold. Foreslåtte områder til 
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nydyrking i dette kapittelet, er vurdert geoteknisk som områder med potensiale for nydyrking 
av matjord. Ved flytting av matjord til disse eiendommene må det imidlertid utføres videre 
geotekniske vurderinger, for å sikre at nydyrking etableres på en måte som møter 
stabilitetskrav iht. gjeldende retningslinjer. Les mer om grunnforhold i gjeldende geoteknisk 
rapport for prosjektet "Geoteknisk rapport_E18".  
 

8.6 Omdisponering av matjord på eiendommene 

8.6.1 Bamble kommune 
Eiendom 61/8 og 67/8 
Areal på berørt matjord på eiendom 61/8 er 0,5 daa. Areal for hele jordet er 1,25 daa. Jordet 
er delvis nedgrodd i dag, og ser ikke ut til å være i drift. Resterende fragmenter av jordet vil 
ikke være dyrkbart pga. for små arealer, hhv. 300 og 500 m². Det foreslås at berørt matjord 
tilsvarende hele jordets areal brukes til nydyrking, ettersom tiltaket deler jorda i to og jorda 
ikke vil bli drifta videre. 
 
Berørt matjord på eiendom 67/8 er ca. 1,5 daa, som omdisponeres. 
  
Det ligger et område med dyrkbar jord ca. 250 m nord for G/Bnr. 61/8, men området består 
av myr og kan dermed ikke nydyrkes. Masselager D63 ligger i nærheten av 61/8, men det er 
lite sannsynlig at etablering av ny matjord på masselageret vil medføre drift av jorda. Uansett 
er det ikke tilstrekkelig matjord fra de to berørte eiendommene til å bygge opp et stort nok 
jorde på min. 10 daa. Det ligger en gård med dyrkbar jord ca. 800 m sør for eiendom 61/8, 
men her er dette lite rasjonelle arealer til nydyrking.  
 
Det ligger et stort areal med dyrkbar jord på eiendom 67/8, sør for arealet som 
omdisponeres. Det er flere, større jorder i Dørdal som i dag driftes aktivt, og dermed er det 
fornuftig å omdisponere matjorda til videre drift her. 
 
Det foreslås en kombinasjon av nydyrking på eiendom 67/8 og tilskudd til utvidelse av 
eksisterende jorder, sammen med tilskudd til jordforbedring. Dersom det blir overskytende 
matjord etter de lokale bøndene har fått tilskudd, kan dette brukes til anleggsformål 
ettersom alternativet er at jorda blir liggende ubrukt uten realistiske muligheter for seinere 
drift. 
 
For omdisponering av matjord foreslås det følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 

1. All berørt matjord omdisponeres til nydyrking, fortrinnsvis på eiendom 67/8, sør for 
ny E18-trasé. Tilskudd på 15 cm matjord (A-sjikt) vil gi et nydyrka areal på totalt 2,5 
daa. Ved nydyrking på eiendom 67/8, skal ikke området planeres på grunn av 
geotekniske hensyn. Andre bønder i nærområdet kan motta matjord til utvidelse av 
eksisterende jorder, dette gjelder for gårder tilknytta følgende eiendommer: 67/36-
22, 67/3, 61/14, 66/8 og 61/4-7. 
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2. Grunneiere som driver aktivt landbruk kan motta deler av matjorda til forbedring av 
egen matjord ved behov, dersom dette blir benytta til dyrkningsformål. Dette gjelder 
for gårder tilknytta følgende eiendommer: 67/36-22, 67/3, 61/14, 66/8 og 61/4-7. 

 
 

 
Figur 8-2: viser berørt eiendom 61/8 i vest og berørt eiendom 67/8 i øst. Gul sirkel viser foreslått areal til nydyrking. 

 

8.6.2 Kragerø kommune 
Eiendom 47/5 
Her blir kun 1,3 daa direkte berørt av tiltaket, men gården løses inn og resterende matjord vil 
ikke bli drifta. Hele jordet er på 1,7 daa. Grunneier oppgir at matjorda ikke er blitt drifta aktivt 
på flere år.  
 
Nabogården Ødegård ligger 1,5 km i luftlinje mot vest. Det anbefales at matjord 
omdisponeres til nydyrking og forbedring av matjord tilknytta denne eiendommen, 49/2.  
 
Dersom det ikke er mulig å omdisponere matjorda til nabogården, er det for lange avstander 
til å kunne forsvare jordflyttinga. Det er også rimelig å anta at ikke nødvendigvis all matjorda 
kan omdisponeres til dyrkningsformål.  Det åpnes dermed opp for at entreprenør kan 
benytte resterende matjord etter omdisponering til jordforbedringsformål, ettersom 
alternativet er at jorda blir liggende brakk uten realistiske muligheter for seinere oppdyrking. 
 
For omdisponering av matjord foreslås det følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 

1. All berørt matjord omdisponeres til nydyrking på eiendom 48/11. Her må det 
gjennomføres kommunikasjon med grunneier for å avklare hvor store arealer som 
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kan dyrkes opp. På grunn av geotekniske forhold skal det ikke nydyrkes på flater 
brattere enn 1:20, det vi i så fall utløse behov for geotekniske undersøkelser. 

2. Entreprenør kan motta overskuddsmasser etter omdisponering, til bruk som 
jordforbedring i grøfter og skråninger ved behov. 

 
 

 
Figur 8-3: viser berørt eiendom 47/5 i øst. Gul sirkel viser foreslått areal til nydyrking. 

 
 
Eiendom 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 53/1 og 48/10 
Matjorda i området Holtane-Gjerdemyra-Østerfoss blir berørt både av ny E18, og flere kryss 
og adkomster tilknytta tiltaket.  

• På eiendom 55/1 blir 5,6 daa berørt.  

• På 55/2 (som inkluderer 55/24) blir 7,8 daa matjord permanent berørt. 

• 55/3 blir direkte berørt med 900 m². 

• 55/4 blir berørt med 500 m². 

• På eiendom 53/1 blir hele jordet berørt: 2,2 daa. 

• På 48/10 blir 1,2 daa berørt.  
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Totalt blir 18,2 daa berørt i området. Det ligger ingen masselager i umiddelbar tilknytning til 
matjorda som blir nedbygd. Masselager D14-Ødegård ligger i 3 km avstand i luftlinje, men 
reell avstand for landbruksmaskiner vil være betydelig større siden det ikke er lov for 
traktorer å benytte E18 traseen. Altså er det et lite realistisk alternativ med tanke på drift i 
praksis.  
 
I hovedsak siktes det til nydyrking av matjord ved Bråtane, på østsida av åsryggen som 
strekker seg fra Gjerdemyra i nord til Holtane i sør (G/Bnr. 55/2). Arealet som er egna til 
nydyrking her er på ca. 8 daa, der deler av jorda er overflatedyrka. I sørvest er det usikre 
geotekniske forhold, og dermed må dette området unngås ved nydyrking, se figur under. 
 

  
 
Figur 8-4: T.v. vises dyrkbar jord (rød skravur) og overflatedyrka mark (gult felt) ved Bråtane, der lilla sirkel viser 
område med usikre geotekniske forhold. T.h. vises eiendom 57/2, og forslag til utvidelse av eksisterende, nedgrodde 
jorder. 

 
Grunneier for eiendommene 55/1, 55/3, og 55/4 ønsker å motta matjord til opparbeiding og 
utvidelse av eksisterende jorder på eiendom 57/2 i Kragerø, og på eiendom 55/1 på vestsida 
av dagens E18.  
 
Jordene på 57/2 er delvis nedgrodde og må ryddes. Det er ca. 6-7 daa jorder der i dag, og 
grunneier anslår at det kan ryddes 5-6 daa til. Dette vil binde sammen de to jordene, og 
skape ett stort jorde. Grunneier oppgir at jorda i dag blir bruk til beite. Ved rydding vil jorda 
brukes som beite og til overflatedyrka jord samt til dyrking av gras/fôr. 
 
For omdisponering av matjord foreslås det følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 
 

1. 8 daa matjord omdisponeres til nydyrking på eiendom 55/2, Bråtane. Her skal det tas 
hensyn til geoteknisk hensynssone ved nydyrking. 6 daa matjord omdisponeres til 
nydyrking på 57/2.  Her må det gjennomføres en mindre geoteknisk undersøkelse for 
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å sikre områdestabilitet. Resterende 4 daa matjord kan brukes til nydyrking på 55/1. 
På alle eiendommene kan grunneiere motta tilskudd på 30 cm matjord til nydyrking. 

2. Dersom det ikke er mulig å omdisponere all matjorda til dyrkningsformål kan 
entreprenør benytte resterende matjord til andre jordformål tilknytta tiltaket.  

 

 
Figur 8-5: viser berørte eiendommer med blått. Gule sirkler viser foreslåtte arealer til nydyrking. 
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Eiendom 58/1, 58/2 og 57/8 
Matjorda vil berøres av ny adkomst til E18 fra Tangen. 

• På eiendom blir 5,4 daa matjord omdisponert. 

• Eiendom 58/2 består av flere jorder der flere av disse blir berørt, og delvis 
fragmentert. Totalt anbefales det at 3,3 daa blir omdisponert. 

• 57/8 ligger øst for Fikkjebakke og 1,9 daa blir permanent berørt. 
 
Totalt 10,6 daa matjord blir permanent berørt til omdisponering. 
 
Masselager D19 – Brynemo ligger rett vest for 57/8, 100 m i luftlinje på nordsida av ny E18 
trasé, og det er 1 km i luftlinje til masselageret fra 58/1 og 58/2.  
 
Det ligger flere arealer med dyrkbar jord i nærheten av området, men det er mye dårlige 
masser i området med tanke på geoteknikk. Det må derfor utføres en full geoteknisk 
utredning dersom det skal nydyrkes i området.  
 
For omdisponering av matjord foreslås det følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 

1. All berørt matjord omdisponeres til oppbygging av ny matjord på masselager D19 -
Brynemo. Tilskudd av hele matjordlaget (A-sjikt, B-sjikt og undergrunnsjord etter 
behov) vil gi nytt landbruksareal tilsvarende 10,6 daa. 

2. All berørt matjord kan omdisponeres til nydyrking på eiendom 59/7 og 60/10 sør for 
dagens E18-trasé. Tilskudd på 15 cm matjord (A-sjikt) vil gi et nydyrka areal på totalt 
10,4 daa. Før nydyrking på eiendommene må det utføres full geoteknisk undersøkelse 
for å sikre at tiltaket ikke medfører risiko for ras. 

3. Grunneiere kan motta deler av matjorda til forbedring og utvidelser av egen matjord 
ved behov. 
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Figur 8-6: viser berørte eiendommer: 57/8 i nordøst, og 58/1 samt 58/2 i øst. Gule sirkler viser foreslåtte arealer til 
nydyrking og rød sirkel viser masselager til etablering av ny matjord. 

 
 
Eiendom 60/14 
Her berøres to jorder direkte av traseen, og en teig blir berørt av massedeponi D26. Gården 
skal løses inn, og det anbefales dermed i utgangspunktet å omdisponere all matjorda: totalt 
6,5 daa. 
 
Det er ingen masselager som er aktuelle til nyetablering av matjord nært tiltaket, og det er 
kun ett dyrkbart areal i nærheten. Etter samtale med grunneier, ønsker bonden å nydyrke 
arealer på eiendom 60/9, sørøst for tiltaket. Det er rimelig å anta at bonden ikke vil kunne 
benytte all matjorda til nydyrking. Dersom det blir matjord til overs som grunneier ikke får 
brukt til nydyrking, kan entreprenør motta overskuddsmasser til bruk som jordforbedring. 
 
For omdisponering av matjord foreslås det følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 
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1. Det antas at 5 daa kan nydyrkes på eiendom 60/9. Her må det gjennomføres 
kommunikasjon med grunneier for å avklare om det kan dyrkes opp større arealer 
enn det som er vist i NIBIOs kartgrunnlag kilden. Grunneier kan motta 30 cm matjord 
tilskudd til omdisponering til nydyrking. 

2. Dersom det blir matjord til overs som grunneier ikke får brukt til nydyrking, kan 
entreprenør motta overskuddsmasser til bruk som jordforbedring. 

 
 

 
Figur 8-7: viser berørte eiendommer med blått. Gul sirkel viser foreslåtte arealer til nydyrking. 

 

8.6.3 Gjerstad kommune 
Eiendom 41/14, 41/3, 41/1, 43/67, 42/19, 42/1, 42/6 og 3/63 
 

• 41/14: 1,9 daa blir permanent berørt. 

• 41/3: 1,8 daa blir permanent berørt. 

• 41/1: ca. 130 m² blir permanent berørt. 

• 43/67: 2,5 daa blir permanent berørt. 

• 42/19: 3,3 daa blir permanent berørt. 
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• 42/1: ca. 500 m² blir permanent berørt. 

• 42/6: 2,5 daa blir permanent berørt. 

• 3/63: 6,1 daa blir permanent berørt. 
 
Totalt blir ca. 18,7 daa fulldyrka matjord berørt i Gjerstad. Det drives aktivt jordbruk i området 
i dag, og alle berørte eiendommer driftes aktivt. Det er flere gjennomførbare alternativer for 
omdisponering i området. 
 
Deponi D30-Brondalsheia ligger nordøst for flere eiendommer med berørt matjord, nord for 
Holtfjorden. Deponiet er regulert til LNFR-areal, og er aktuelt med tanke på avstand til flere 
av de berørte jordene.  
 
D32-Brokelandsheia i sørvest, sør for Holtefjorden, ligger 800 m fra 3/63 i sør og ca. 2,5 km 
fra de øvrige berørte eiendommene. Deponiet er imidlertid regulert til næringsområde, og er 
dermed ikke egna til oppbygging av ny matjord. 
 
Det ligger flere aktuelle eiendommer med dyrkbar jord i nærheten av de berørte 
matjordarealene: 42/11, 2/27, 42/11 og 42/7.  
 
Siden det er flere eiendommer og bønder som blir berørt er et fornuftig å foreslå 
omdisponeringstiltak som vil komme flere av bøndene til gode, framfor å satse på ett stort 
tiltak som kun èn bonde vil kunne benytte. For omdisponering av matjord foreslås det 
følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 
 

1. 10 daa matjord omdisponeres til oppbygging av ny matjord på deponi til 
masselagring, D30-Brondalsheia.  

2. Resterende 8,7 daa berørt matjord omdisponeres til nydyrking og utvidelse av 
eksisterende jorder, med tilskudd på 15 cm matjord. Det vil gi et totalt nydyrka areal 
på 17,4 daa, dersom all matjorda kan benyttes til nydyrking matjord.  

3. Grunneiere kan motta matjord til jordforbedring av eksisterende jorder ved behov, og 
dersom ikke all matjorda kan brukes til nydyrking. 
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Figur 8-8: viser berørte eiendommer med blått. Gule sirkler viser foreslåtte arealer til nydyrking. Rød sirkel viser 
masselager i aktuell avstand fra berørt matjord. 
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8.6.4 Tvedestrand kommune  
Eiendom 58/149, 58/3 og 28/2 

• 58/3: 2,5 daa blir permanent berørt 

• 58/149: 3,9 daa blir permanent berørt.  

• 28/2: 7,8 daa blir permanent berørt. 
 
Eiendom 28/2 har store skader på matjorda etter anleggsarbeid, og matjorda er blitt blanda 
med stein- og tunnelmasser. Dette gjør at matjorda ikke lenger har verdi som matjord, siden 
ikke er noen garanti for at den opprinnelige matjordkvaliteten kan restaureres. Det regnes 
derfor ikke med omdisponering av matjord fra denne eiendommen. Totalt blir det 
omdisponert 6,4 daa matjord.  
 
Det er tre masselager i aktuell avstand til berørt matjord, men det omdisponeres ikke nok 
matjord totalt i Tvedestrand til å kunne bygge opp et stort nok nytt jorde på min. 10 daa.  
 
Det er vurdert å omdisponere matjord til oppbygging av ny matjord på eiendom 28/2, men 
restarealet på eiendommen er ikke stort nok til rasjonell. drift, med mindre entreprenør 
omregulerer "annet veiareal" etter endt bygging.  
 
Det er flere arealer med dyrkbar jord som kan nydyrkes, for eksempel eiendom 58/151 og 
57/6. Her må det imidlertid tas hensyn til aktsomhetssoner for geotekniske forhold, og 
geotekniske utredninger må vurderes.  
 
For omdisponering av matjord foreslås det følgende alternativer og prioriteringsrekkefølge: 
 

1. Nydyrking på 58/151, 57/6, m.fl. Det forutsettes geoteknisk vurdering av 
mottaksområdene. Både berørte bønder og andre bønder i området kan motta 
matjord til utvidelse av eksisterende jorder. 

2. Grunneiere kan motta matjord til jordforbedring av eksisterende jorder. 
3. Dersom det ikke er mulig å omdisponere all matjorda, kan entreprenør motta 

overskytende matjord til bruk langs linja i fyllinger og skråninger. 
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Figur 8-9: viser berørte eiendommer med blått. Gule sirkler viser foreslåtte arealer til nydyrking. Røde 
sirkler viser masselager i aktuell avstand fra berørt matjord. 
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8.7 Areal- og mengdeoversikt knytta til anbefalinger for omdisponering av matjord 
Matjordplanen viser til ulike alternativer for omdisponering, der det for hvert enkelt område 
vises til en prioriteringsrekkefølge for mulige alternativer for tiltak. Der det er praktisk mulig å 
etablere ny matjord på ikke-dyrkbare arealer (masselager) vil dette som regel anbefales, fordi 
det vil gi reduksjon i totalt areal nedbygd matjord for tiltaket.  
 
Anbefalingene i denne matjordplanen er ikke bindende, men angir faglige anbefalinger med 
tanke på helhetlig vurdering av hvilke alternativer som gir best måloppnåelse på minimering 
av negative konsekvenser for landbruk tilknytta tiltaket.  
 
Det er vist til flere alternativer for gjennomføring av omdisponering, for å gi utførende 
handlingsrom og mulighet til å velge mellom ulike utførelsesmetoder for å optimalisere 
gjennomføring og bygging av tiltaket. 
 
Det er mulig å kombinere alternativer, ved å f.eks. fordele større deler matjord til nydyrking, 
eller fordele mer matjord til grunneiere for forbedring av egen matjord, enn det som er 
anbefalt. Det bør likevel tilstrebes å følge anbefalingene i denne matjordplanen, dersom det 
er praktisk mulig og hensiktsmessig. 
 
Gjennomføring av alle tiltak avhenger av praktiske vurderinger som entreprenør og 
byggherre må ta stiling til, samt situasjonen ved bygging. Det er for eksempel usikkert om 
alle foreslåtte områder for masselager vil være egna til etablering av matjord. Disse 
vurderingene vurderes av utførende i byggeplanfasen. 
 
Det er større arealer matjord som er omregulert, enn matjord som blir direkte berørt av 
tiltaket. Matjordplanen har ikke hjemmel til å legge føringer tiltak på arealer som er regulert 
til "annet veiformål", men entreprenør har mulighet til å omregulere etter byggefase og 
inngå privatrettslige avtaler om tilbakeføring av matjordarealer og utvidelse av jorder. I 
mange tilfeller er dette både det praktisk enkleste, og faglig beste tiltaket for omdisponering. 
Slik kan bonden få tilbake deler av sitt jorde, og entreprenør slipper fordyrende jordflytting. 
Matjordplanen kan ikke kreve dette av entreprenør, men det anbefales i alle tilfeller der dette 
er gjennomførbart. 
 
Totalt er det foreslått etablering av matjord på følgende masselager, med følgende arealer 
nyetablering av matjord: 
 

• D30-Brokelandsheia (Gjerstad): 10 daa 

• D19-Brynemo (Kragerø): 10,6 daa 
 
Totalt er det foreslått oppbygging av totalt 20,6 daa ny matjord på ikke-dyrkbare arealer 
bestående av masselager. Ved etablering av ny matjord må jordtykkelse ligge på om lag 1 m, 
og hele jordlaget må flyttes: A-sjikt, B-sjikt, samt undergrunnsjord ved behov. Det gir en 
matjordtykkelse på 100 cm for matjord som omdisponeres til masselager. 



FAGRAPPORT MATJORDPLAN 

 
  

 
 

Side 86 av 101 
 

 

Ved gjennomføring av anbefalingene i denne matjordplanen vil det gi følgende 
volumregnskap for omdisponering av matjord: 
 
20 600 m² matjord * 1 m = 20 600 m³ matjord er foreslått omdisponert til etablering av 
ny matjord på to masselagre tilknytta tiltaket. 
 
Videre foreslås det nydyrking der dette er mulig. Totalt er det 69 440 m² matjord som blir 
permanent berørt. Dersom 20 600 m² av dette brukes til oppbygging av ny matjord på 
deponier, blir resterende areal permanent berørt matjord: 
 
65 660 m² – 20 600 m² = 48 840 m² matjord som fortrinnsvis skal brukes til nydyrking. 
 
Matjorda langs linja består av gjennomsnittlig 30 cm tykt A-sjikt, som er den mest verdifulle 
jordressursen, som dermed brukes som tilskudd ved nydyrking. Det gir følgende mengder:  
 
48 840 m² * 0,3 m = 14 652 m³ matjord er foreslått omdisponert til nydyrking 
 
Beregningene over er estimater basert på foreslåtte tiltak, iht. prioriteringsrekkefølgen. Ved 
bygging i praksis kan vurdering av tiltak som gjennomføres vurderes på nytt iht. forholdene  
på byggeplassen. Beregningene må derfor regnes som overslag, og ikke endelige tall for reell 
situasjon etter endt bygging.  
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9 Flytting og håndtering av matjord 

9.1 Identifisering av matjordlaget 

9.1.1 A-sjiktet (Ap-laget) 
Matjordplanen omfatter i hovedsak selve matjordlaget, altså A-sjiktet, som er den mest 
dyrebare delen av jordsmonnet. Dette jordlaget har best jordstruktur og har ofte godt 
nærings- og moldinnhold.  A-sjiktet er dermed egna som topplag for nydyrking. A-sjiktet kan 
også kalles Ap-sjikt, ettersom sjiktet defineres av at det er et ploglag, som får mange av sine 
egenskaper ved at jorda årlig blir pløyd.  
 
Matjordlaget er estimert til å være 30 cm tykkelse i gjennomsnitt. Matjorddybden vil variere 
mellom eiendommene, og vil i praksis identifiseres når man starter flyttingen ved å vurdere 
ploglaget på hver enkelt eiendom, se figur 9-1. A-sjiktet kan variere i farge og tykkelse, men 
er som regel mørkere enn underliggende lag, og har grynete struktur. Det vil si at 
jordklumper løses/smuldres opp i hånda dersom man klemmer på jorda. A-sjiktet har som 
regel ikke fargeflekker. 

9.1.2 B-sjiktet (Bg-laget) 
B-sjiktet ligger under matjorda og har jordsmonnutvikling, ofte med fargeflekker og med noe 
struktur, men ikke like tydelig grynete struktur som A-sjiktet. Fargeflekker består ofte av 
rustfargede flekker i jordsmonnet. Det er utfelling av jern i sprekker og porer, men hvis jorda i 
all hovedsak har en grå farge kan dette indikerer at jorda periodevis er vannmetta i 
vekstjordlaget. Overgangene mellom sjiktene kan være helt tydelige eller uklare. B-sjiktet 
bidrar med vannhusholdning for planterøtter, samt noe tilgang på utlekket næringsstoff fra 
A-sjiktet. 

9.1.3 Undergrunnsjorda (Cg-laget) 
Dette er masser som er lite forvitra, og som ligger under B-sjiktet. Undergrunnsjorda har en 
viktig funksjon ved at den bidrar til oppbygging av de øvrige lagene, og sikrer drenering og 
vannhusholdning for planter. Undergrunnsjorda bidrar i liten grad med næring, og 
planterøtter strekker seg sjelden ned til dette sjiktet. Undergrunnsjord er ofte grå i fargen og 
gjerne med fargeflekker, men uten aggregater og grynete struktur. Gråfargen kan være at 
jorda er lite forvitret, men kan også være at den er vannmettet i lange perioder og har lite 
tilgang på oksygen.  
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Figur 9-1: viser ulike jordlag i en matjordprofil. Bokstavene i bildet a) indikerer hva som menes med de ulike sjiktene 
i jord profilen.  Ap- 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 (fargeflekker og struktur) og Cg har 
lite forvitret jord med fargeflekker. (Haraldsen og Narvestad, 2017).  

 

Foto: NIBIO NTNU, b) 
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Figur 9-2: viser eksempel på matjordprofil av leirjord. Fra Skuterud, Ås. (Foto: Trond Knapp Haraldsen, kilde: 
Fylkesmannens veileder for planering og jordflytting, NIBIO). 

 

 
Figur 9-3: viser eksempel på matjordprofil av leirjord. Fra Holstad, Ås. (Foto: Trond Knapp Haraldsen, kilde: 
Fylkesmannens veileder for planering og jordflytting, NIBIO).  
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9.2 Generelt om matjord i anleggsfasen 
Pakking av matjord etter endt anleggsfase er en reell utfordring, som kan medføre mer eller 
mindre permanente skader på matjorda. Pakningskader i matjord kan medføre 
avlingsreduksjon over flere tiår. Det er derfor viktig å fokusere på riktig håndtering av 
matjord i anleggsfase. Dette gjelder også for matjord som brukes som anleggsveier og 
riggområder under anleggsfasen, og ikke bare matjorda som blir berørt direkte av tiltaket.  
 
For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, bør matjorda kun flyttes når jorda er laglig slik at 
jorda ikke mister lagdeling 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 langs linja består i hovedsak 
lettleire, med innslag av mer sandholdige jordarter. Leirjord er sårbar under håndtering, og 
det er svært viktig å påse at jorda ikke håndteres når den er våt.  
 
Ved all kjøring som foregår på matjord skal det brukes lett utstyr, som beltegående 
gravemaskin, siden det gir best resultater med tanke på risiko for pakkingsskader. Lavest 
mulig egenvekt sikrer lavt marktrykk. Det skal ikke brukes bulldoser ved kjøring på matjord. 
Utstyr og værforhold skal tilpasses for å sikre at jordstrukturen ivaretas på best mulig måte. 
For å unngå skader på undergrunnsjord, bør marktrykk (dekktrykk) ikke overstige 50 kPa 
(0,50 kg/cm2) og utstyret skal ikke ha en akselbelastning på mer enn 5-7 tonn. Kjøring 
begrenses til faste anleggsveier, som bygges opp med duk og pukk. Kjøring bør begrenses 
for å hindre pakking, og bør helst gjøres når det er tele. I Tvedestrand, Gjerstad, Kragerø og 
Bamble er klimaet mildt, og tele kan ikke påregnes over lange perioder. Det skal derfor 
bygges opp faste anleggsveier, for å sikre at matjorda ikke blir påført skader. 
 
På matjordarealer som skal brukes som riggplass, til mellomlagring av masser og utsyr samt 
anleggsveier, skal matjordlaget skaves av og mellomlagres under anleggsfasen. Dette for å 
unngå pakking av matjorda. 
 
Matjord som skal benyttes midlertidig i byggefasen, dvs. anleggsveier, arealer til 
mellomlagring av tungt utstyr, rigg etc., vil være svært utsatt for strukturskader som kan være 
permanente. For å hindre dette skal disse arealene bygges opp med min. 40 cm pukk på B-
sjiktet, etter A-sjiktet er gravd av og mellomlagra separat. 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.   

9.3 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 
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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 bør være oppdelt og merka etter hvilken eiendom de er gravd ut fra, og hvilke typer 
jordmasser det er: A-sjikt, B-sjikt og undergrunnsjord. Ulike jordlag må holdes avskilt i egne 
ranker, med tanke på senere bruk. Undergrunnsjord bør 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 bør den 
mellomlagres i ranker som ikke er høyere enn 2-3 meter. Dersom flytting skjer i 
vekstsesongen, kan det være behov for mellomlagring, se figur 9-4. Helst bør den fordeles til 
grunneier på riktig bruksområde rett etter flytting, slik at man ikke behøver mellomlagring. 
Dersom jorda lagres lenge og over sommeren, bør 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, for å unngå ugras. Matjord skal aldri mellomlagres lenger enn 3 år. Det skal tas 
hensyn til avrenning til vassdrag ved mellomlagring, og entreprenør har ansvar for at 
mellomlagring av matjord ikke medfører forurensing av vassdrag. Med andre ord skal 
matjord ikke mellomlagres i nærheten av bekker, elver, innsjøer etc.  
 

 
Figur 9-4: Skisse over mellomlagring av matjord før disponering. Kilde Hauge og Haraldsen (2019). 

9.4 Smittehensyn i anleggsgjennomføringen 
Det skal identifiseres hvilke jorder som har smitte. Det er ikke identifisert smitte på noen av 
de berørte eiendommene som er prøvetatt, men enkelte jorder har uavklart smittestatus. 
Jorder med uavklart smittestatus må avklares før byggefasen. Jord med ulik smittestatus skal 
ikke blandes. 
 
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.  
 

Maks 3 m høyde og 9 meter bredde pga. rasvinkel til jord 

Ca. 5 meter mellom rankene  
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9.5 Huskeliste for utførende 
 
Identifisering av matjordlaget 

• Alle jordlagene skal tas av så nøyaktig som mulig, slik at man unngår innblanding av 
jord fra underliggende sjikt. Matjordlaget må indentifiseres i felt, og utførende må ha 
kunnskap om matjord slik at denne blir indentifisert og behandla i tråd med 
punktene på denne lista. 

• Ranker med matjord bør merkes med G/Bnr. og type matjord. 

• Ulike jordlag skal ikke blandes, ettersom jorda har forskjellig egenskaper. Se figur 
under som eksempel på identifisering av ulike jordlag.  

 

 
Figur 9-5: viser eksempel på matjordprofil av leirjord. Fra Holstad, Ås. (Foto: Trond Knapp Haraldsen, kilde: Fylkesmannens veileder 

for planering og jordflytting, NIBIO). 
 
Generell håndtering av matjord 

• For å sikre at jorda beholder jordstrukturen, bør matjorda kun flyttes 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.  

• Dersom hele matjordlaget skal flyttes (1 m dybde), skal A, B og deler av C sikt, lagres 
i ranker hver for seg og merkes.  
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• Det skal brukes lett utstyr som beltegående gravemaskin, ved kjøring på matjord. 
Marktrykk (dekktrykk) bør ikke overstige 50 kPa (0,50 kg/cm2) og utstyret ikke ha en 
akselbelastning på mer enn 5 – 7 tonn. Dette gjelder ved all kjøring på matjord, både 
permanent og midlertidig berørt. Unntak gjelder ved kjøring på faste anleggsveier 
som er bygd opp med pukksåle.  

• Fast anleggsvei, riggplass og andre arealer utsatt for pakking, bør 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 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. 

• Legg ut A- og B- sjikt evt. C sjikt etappevis. Det anbefales at ett sjikt ferdigstilles om 
gangen. C-sjikt nederst, B over og A til slutt mot overflaten. 

• I områder som skal brukes som riggplass, områder der det mellomlagres masser 
og/eller utsyr samt anleggsveier, skal matjordlaget skaves av og mellomlagres under 
anleggsfasen. Dette for å unngå pakking av matjorda. 

• Drenering må planlegges og etableres samtidig som arealer blir opparbeida. Dette er 
kritisk å sikre avløp fra jordflyttende områder. 

• 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 bør 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 anbefales at omdisponering av matjord flyttes direkte til mottaksarealene. 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.  

• Dersom hele matjordlaget skal flyttes (1 m dybde), skal A, B og deler av C sikt, lagres 
i ranker hver for seg og merkes.  Ranker bør være oppdelt og merka etter hvilken 
eiendom de er gravd ut fra, og hvilke typer jordmasser det er: A-sjikt, B-sjikt og 
undergrunnsjord (C-sjikt). Jordlagene 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 bør også tas vare på, og legges tilbake i samme dybde dersom ny 
dyrket mark skal etableres. 
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• 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. Matjord skal ikke mellomlagres lenger enn 3 år. 

• Der matjorda er svært næringsrik er det risiko for forurensing (eutrofiering) ved 
avrenning til nærliggende vassdrag. Ved mellomlagring av matjorda må det derfor 
påsees at det utføres tiltak for å hindre avrenning til vassdrag. Dette må følges opp i 
byggeplanfasen.  
 

Smittehåndtering: 

• Identifiser hvilke jorder som har smitte.  Det er ikke identifisert smitte på noen av de 
berørte eiendommene som er prøvetatt, men enkelte jorder har uavklart 
smittestatus. Jorder med uavklart smittestatus må avklares før byggefasen. 

• Jord med ulik smittestatus skal ikke blandes. 

• 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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11 Vedlegg 

11.1 Analyseresultater, potetcystenematode (PCN) 
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