
Vedlegg til sak …….   Midlertidig omdisponering av jordbruksareal til ridebane. 

Bilder fra Korshorgen, 3005-233/9 

 

 

 

Fig 1. Fra søknad og saksframlegg. 

  



 

 

Fig 2. Flybilde fra gårdskart (2012). 

  



 

 

Fig 3. Høydekoter. Ridebanen er tenkt plassert der det er flatest 

  



 

 

Fig 4. Bilde tatt fra nord/nordøst. I den østlige delen er det per i dag skrinn jord. Dette arealet har 

vært brukt til gras/beite/potet/grønnsaker til eget bruk mv. Det er bedre jord der det er korn (her i 

stubb), på den vestlige delen. Målbåndet (med blå ring) markerer 22 m fra grøft/bekk i øst. (Stein i 

bildet er midlertidig plassert i forbindelse med et annet prosjekt, og kommunens vann- og 

kloakkledning.)  

  



 

 

Fig 5. Mot nordøst. Den østlige delen med skrinn jord. Grøft/bekk/vassdrag ses i bildet. Det er ikke 

årssikker vannføring. 

 

 



 

Fig 6. Fra nordøst 

  



 

 

 

Fig 7. I sør er ridebanen tenkt ut på kanten av «platået», jf. høydekoter i fig 3. Høydeforskjellen til 

jordet nedenfor vises ikke så godt i bildet. (Areal som ikke er dyrka, er ikke søknadspliktig etter 

jordlov.) 

  



Opplysninger fra søker, oppdatert 20.04.21: 

Søker ønsker å anlegge bane/parkering slik: 

• Fjerne matjordlag 

• Planere underliggende masser og lage jevn helning mot vest (til høyre i bildet over).  

• Grave grøfter, legge dreneringsrør og fylle igjen grøftene med drenerende masser (f.eks 

pukk). Drenerer mot vest, inn på eksisterende anlegg. Dybde på drenering bestemmes med tanke på 

tilbakeføring til dyrka mark. 

• Legge duk på hele arealet. Dette forhindrer gjentetting av dreneringsgrøfter og gjør det 

lettere å fjerne massene over. 

• Legge subbus og sand. Denne kan (enkelt) fjernes ved tilbakeføring. 

Når det gjelder parkeringen så ønsker søker å kunne bruke deler av den som en tørr/drenert ankomst 

til hester med traktor om en parkering ikke blir godkjent. Blir det godkjent så vil den også brukes til 

ankomst med traktor samt parkering. Det finnes andre alternativer for biloppstilling, som ikke er på 

dyrka mark. Alternative plasseringer av ridebane vil medføre mer bruk av dyrka mark, med bedre 

kvalitet, større terrengendringer eller er for langt unna, og er derfor ikke aktuelt for søker. 

Søker er i kontakt med byggesak for å avklare om det er «vesentlig terrengendring» som må omsøkes 

etter plan- og bygningsloven. 

 

Vi viser til saksframlegg, og har følgende tilleggskommentar:  

Selv om det på deler av omsøkt areal er skrinn jord, kan denne oppgraderes ved over tid å tilføre 

organisk materiale. Det kan argumenteres med at alt areal som som kan brukes til dyrka mark er 

verdifullt, og bør derfor i minst mulig grad omdisponeres/bygges ned. På den annen side ville det 

trolig blitt gitt tillatelse hvis søker hadde drevet gården selv, siden ridebane er innenfor LNF i henhold 

til veileder «garden som ressurs». Ett av formålene i jordloven er å tilgodese «dei som har yrket sitt i 

landbruket». 


