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I rådmannens alternative forslag til vedtak i sak 20/21 settes det som vilkår at matjordlaget som fjernes 
skal lagres for å kunne tilbakeføres på et senere tidspunkt (enten ved avslutning av midlertidig bruk eller 
en fastsatt tidsperiode). Kjenner rådmannen til at en slik reetablering av dyrkbar mark har blitt gjort 
tidligere, og hva eventuelt resultatet har blitt med tanke på jordas kvalitet? 
 
Har rådmannen noen tanker om under hvilke omstendigheter det kunne vært aktuelt å pålegge 
tiltakshaver (hvis det finnes en hjemmel for det) å tilbakeføre tiltaket på et tidligere tidspunkt enn det 
legges opp til i det alternative vedtaket? 
 
Ber om at spørsmålene besvares under behandling av saken i hovedutvalget, men hvis tiden blir for 
knapp holder det at svaret legges ut på kommunens nettsider.  
 
Svar 
 
Jordsmonn er en ressurs som har bygd seg opp over lang tid, og for at det skal være god plantevekst er 
det enkelte egenskaper som er spesielt viktige, for eksempel: 
 

 Tilstrekkelig vannlagringsevne til å tåle perioder med lite nedbør, og evne til å lagre 
overskuddsnedbør uten at det oppstår erosjon. 

 Muligheter for rotutvikling til minst 80 cm dybde (åkervekster) og minst 60 cm dybde for 
grasmark. 

 I topplaget bør det være minimum 3-6 % organisk materiale (moldinnhold). (I undergrunnsjorda 
er det vanligvis mindre enn 1%.)  

 Av jordarbeidingshensyn bør pløyelaget/topplaget ikke inneholde for mye stein. 
 
Det finnes mye informasjon på nettet om jordflytting, for eksempel om hvilke farer man må se opp for, 
og hva som skal til for at jordflytting skal være vellykket. Les mer her: 
Jordvern.no 
Nibio, planering og jordflytting 
Nibio, jordflytting kontra nydyrking  
Forskning.no/Nibio, jordflytting i Nedre Eiker 
Bondelaget 
 

http://jordvern.no/wp-content/uploads/2020/10/Jordflytting-faginnslag-fra-NIBIO-Hege-Ulfeng.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/a7c2ee182c084186b0df30261f05087d/veileder-planering-og-jordflytting-nibio.pdf
https://www.nibio.no/tema/jord/jordkartlegging/bruk-av-jordsmonnkart/kunnskapsgrunnlag-for-jordvern/dyrkbar-jord-og-nydyrking-kompensasjon
https://forskning.no/jord-og-skog-landbruk-nibio/jordflytting-gav-gode-avlingar/398055
https://www.bondelaget.no/getfile.php/13756022-1479392278/MMA/Bilder%20fylker/Hedmark/Dokumenter/NIBIO%20presentasjon%20jordflytting%20bondelaget%202016.pdf
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Det finnes eksempler både på vellykka og mislykka jordflytting. Hvis jordsjiktene blandes, kan dette føre 
til problemer med drenering (grøfting/kunstig drenering er ikke nødvendigvis tilstrekkelig), 
vannlagringsevne og innhold av organisk materiale i det øverste laget. Det er kostnadskrevende å 
tilbakeføre arealer på en god måte. 
 
Hvis arealet ikke har vært i bruk i tråd med retningslinjer gitt i gjeldende veileder for lnf-formål (i dag 
«garden som ressurs»), vil det være aktuelt å pålegge tilbakeføring på et tidligere tidspunkt. Vi har ikke 
noen konkrete eksempler bortsett fra at det går ut av bruk som ridebane. Et slikt vedtak vil kunne 
hjemles i jordlova § 9, samme som omdisponeringsvedtaket. Midlertidig omdisponerte arealer 
registreres på en liste, og vi følger opp disse på lik linje med oppfølging av driveplikt etter § 8 i jordlova. 
 


