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 Plan for disponering av matjord fra Thalleveiåkeren 

Sammendrag 

FK Bodø/Glimt skal bygge nytt fotballstadion «Bodø storstue» på Thalleveiåkeren (Thalleåkeren), på 

Rønvikjordene i Bodø kommune. Bodø kommunes nye kommuneplanens arealdel har en bestemmelse om 

at matjord skal ivaretas ved reguleringsplaner, og at det derfor skal utarbeides en plan for hvordan matjorda 

skal utnyttes i framtida. 

Matjorda på Thalleveiåkeren er jord med høyt organisk innhold, og er gjennomsnittlig omtrent 40 cm dyp. 

Ettersom jordet er omtrent 38,5 dekar, blir volumet av matjord omtrent 15 400 kubikkmeter, men 

sannsynligvis kan større mengder enn dette flyttes. 

Det er funnet ett aktuelt mottaksareal for matjorda, i tilknytning til gården Kløkstad (gnr/bnr 24/2), omtrent 16 

kilometer fra Thalleveiåkeren. Grunneieren har planer om å etablere et nydyrkingsfelt med matjorda fra 

Thalleveiåkeren som topplag, hvor det skal dyrkes gras til gårdens melke- og kjøttproduksjon. Grunneier og 

FK Bodø/Glimt har signert en forpliktelseserklæring hvor de forplikter seg til å flytte matjorda til grunneiers 

eiendommer, til bruk i matproduksjon. 

Det anbefales at man bruker arealet tilknyttet Kløkstad som mottaksareal for matjorda fra Thalleveiåkeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D01 2022-09-13 For godkjennelse HAULIE LESIM ADRBAR 

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 

Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig 

på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.  



Oppdragsgiver: Glimtech AS 

Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr.:     Versjon: D01  

 

2022-09-13  |  Side 2 av 12 x:\nor\oppdrag\bodø\522\01\52201831\5 arbeidsdokumenter\62 økologi\rapp_matjordhåndteringsplan_c02.docx 

 

1 Innledning og bakgrunn  

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Bodø Storstue på Rønvikjordene i Bodø, skal det 

foreligge en plan for framtidig bruk av matjorda, ettersom reguleringsplanen innebærer å bygge ned matjord.   

1.1 Bakgrunn for krav om plan for disponering av matjord 

I henhold til jordlovens §§ 1 og 9 skal dyrket jord kun brukes til jordbruksformål, og dyrkbar jord skal 
disponeres slik at den vil være egnet til fremtidig jordbruksproduksjon. Ifølge regjeringens «Nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging» er det «en viktig oppgave i planleggingen å ta vare på 
god matjord, samtidig som jordvernet balanseres mot storsamfunnets behov». Dyrket jord skal i 
utgangspunktet ikke bygges ned, og dyrka jordsmonn er i de fleste tilfeller mest produktivt der det ligger. 
Dersom tungtveiende samfunnsmessige hensyn likevel åpner for en omdisponering gjennom kommuneplan 
eller reguleringsplan, er det en målsetting å kunne benytte matjorda på annen måte.  
 

Flytting av matjord vil i slike tilfeller være et viktig avbøtende tiltak. I Bodø kommunes nye Kommuneplanens 

arealdel (KPA) som har vært på høring i februar 2022 ligger det en bestemmelse (§ 1.15) om å ivareta 

matjord ved reguleringsplaner. Her slås det fast at det skal følge med en plan for disponering av matjord 

dersom matjord inngår i planområdet, og at matjorda som flyttes skal benyttes til nydyrking, jordforbedring 

eller andre jordbruksformål. Det er utbyggers ansvar å påse at matjorda blir benyttet i tråd med 

bestemmelsene. 

Gjennom utarbeidelse av en plan for flytting av matjord kan kommunen bidra til å opprettholde eller eventuelt 

øke matproduksjonen på mottaksarealene selv om dyrket jord blir omdisponert. 

1.2 Formål og innhold 

 
Formålet med denne planen og arbeidet som ligger bak, er å sørge for at matjorda på det aktuelle området 
blir brukt til matproduksjon også i fremtiden. Hovedfokuset i dette arbeidet og i denne planen er derfor å 
identifisere mulige mottaksarealer og vise overordnet hvordan disse kan brukes til å ta imot og utnytte 
matjorda. 
 
Dette er også i henhold til kravene fra Bodø kommune, hvor det også slås fast at matjorda skal knyttes til 
nydyrking, jordforbedring eller andre jordbruksformål, og at det skal dokumenteres at flyttet jord skal benyttes 
til jordbruksformål. Bodø kommune har spesifisert at planen først og fremst skal vise hvilke arealer som skal 
benyttes som mottaksarealer, og hvordan man overordnet skal gjennomføre prosessen. Det er på dette 
stadiet ikke nødvendig med en detaljert plan for opparbeidelse av eksempelvis jordprofil og 
dreneringsløsninger på nydyrkingsfeltet i mottaksarealet (Vedlegg 3). 
 
Foreliggende plan inneholder en beskrivelse av jordkvalitet og status når det gjelder jordboende sykdom og 
ugress for jorda som skal flyttes fra planområdet. Videre inneholder den identifikasjon og vurdering av 
mottaksarealer. Planen er utarbeidet basert på det kunnskapsgrunnlaget som har vært tilgjengelig frem til 
datoen for planen. Dersom det fremkommer vesentlig ny kunnskap etter dette, kan det være behov for 
justeringer av planen på et senere tidspunkt. Planen inneholder ikke spesifikke instruksjoner til 
opparbeidelse av nydyrkingsfelt. Planen gir generelle føringer for når og hvordan jordflyttingen skal foregå. 
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1.3 Metode 

Vurderingene av matjordas kvalitet baserer seg på eksisterende kunnskap, i tillegg til enkle jordprøver tatt i 
forbindelse med denne planen. Informasjon om jorda på arealet er hentet fra NIBIO Kilden (NIBIO 2021), 
NGU (NGU 2022) og fra nevnte prøvetaking. Prøvetaking ble gjennomført i april 2022. Det ble tatt jordprøver 
fra 20 prøvepunkter (Vedlegg 1) med håndholdt skovelbor. Det ble utført visuell analyse av tekstur og 
moldinnhold.  
 
Ettersom hovedmålet med planen er å finne mottaksarealer og forankre disse hos alle involverte parter, har 
en stor del av arbeidet bestått i kontakt med utbygger, grunneier og kommune.  
 
Elementer fra Veileder til matjordplan (Vestfold og Telemark fylkeskommune, 2021) er lagt til grunn i 
vurderingene og anbefalingene, i tillegg til NIBIOs rapport om planering og jordflytting (NIBIO 2017) og 
NIBIOs og Norsk Lanbruksrådgivings veileder for flytting av matjord (Torsteinsen et al. u.å).  
 
 

2 Beskrivelse av planområdet og matjorda 

Planområdet ligger i Bodø kommune, og er det arealet med matjord som i dag ligger nærmest bykjernen i 

Bodø. Planområdet er en del av kulturlandskapet som ligger øst for Bodø sentrum, og hvor det har vært 

drevet landbruk i lange tider. Planområdet, som også er kjent som Thalleåkeren, er en del av Rønvikjordene. 

Planområdet er en del av eiendommen Bodin Gård, med gårds- og bruksnummer 38/1. Bodin Gård er eid av 

Nordland fylkeskommune, og driftes av Bodin Samvirke. En stor andel av landbrukseiendommene nært 

Bodø sentrum hører til gårds- og bruksnummer 38/1. 

Arealet med matjord i planområdet er omtrent 38,5 dekar (NIBIO Kilden). Jordbruksarealet er fulldyrka. Ved 

hjelp av jordprøvetakinger blir tykkelsen på matjordlaget anslått til å være i gjennomsnitt 40 cm. Dersom 

matjorda fra 38,5 dekar skal tas av blir dette et jordvolum på om lag 15 400 m3. Hvis man legger til grunn at 

en lastebil med tilhenger kan ta 20 m³ tilsvarer dette 770 lastebillass med tilhenger inkludert. 

Det blir drevet landbruk på arealet, nærmere bestemt produksjon av gras til dyrefôr. 

Mattilsynet region nord har bekreftet at det ikke er påvist hverken flôghavre eller potetcystenematode i Bodø 

kommune. 

Det er i Artskart per 27.04.2022 observasjoner av fremmedarten tromsøpalme på noen punkter langs 

ytterkanten av planområdet. Det er ikke gjort kartlegging av fremmede arter i forbindelse med denne 

reguleringsplanen, men det er planlegges utført i løpet av sommeren 2022. Ettersom planområdet ligger 

nærme både byen og andre jordbruksområder, og det har vært anleggsarbeider rundt planområdet i flere 

omganger, er det stor sannsynlighet for at det er flere forekomster av fremmede plantearter som vil måtte 

håndteres i planområdet. 

Figur 1 viser hvilket areal som inngår i volumberegningen av matjordareal. Arealet innenfor markeringen er 

beregnet til 38,5 daa og dette utgjør da også matjordarealet. 

Arealet man kan hente matjord fra kan antagelig økes noe dersom man aktivt søker å trekke med så mye 

som mulig av kantarealer, hjørner og liknende. Areal/volumomfanget av dette er imidlertid usikkert og legges 

ikke inne i beregningen her. Eventuelle tilleggsarealer/volumer vil øke mengden matjord som kan benyttes til 

ny jordbruksproduksjon. 
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Figur 1: Området som jorda skal flyttes fra er omtrent 38,5 dekar, og drives som fulldyrket jord med grasproduksjon. 

 

2.1 Jordkvalitet 

I NIBIOs kartinnsyn «Kilden» er ikke planområdet en del av matjorda som er kartlagt. Det ligger dermed ikke 

offentlige tilgjengelige opplysninger om kvalitet, WBR, teksturgrupper eller egnethet. 

I rapporten «Framtidig bruk av Rønvikjordene i Bodø» er det meste av jorda tilhørende Bodin gård beskrevet 

som å være av sedimentær opprinnelse. Det er noe leire avsatt i hav og store arealer med strandavsetninger 

dominert av sand og silt. Noen av teigene tilhørende Bodin gård har også innslag av myrjord, og samlet sett 

er det stor variasjon i jordtypen innad på eiendommen.  

I følge «Framtidig bruk av Rønvikjordene i Bodø» fra 2009 hadde jorda en tilfredsstillende surhetsgrad (pH), 

et godt fosforinnhold, men svakt kaliuminnhold. 

I april 2022 ble det foretatt jordprøvetaking på 20 prøvepunkter på Thalleåkeren i forbindelse med denne 

planen (vedlegg 1). Funnene oppsummeres under. 

Generelt sett består jorda på Thalleåkeren av et 30-40 cm tjukt lag med moldrike masser. Der i noen 

områder mye moldrik finsand, og i andre områder tilnærmet rent torvjord. Under laget med organisk jord og 
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torv er det et lag med finkornet sand og kompakt silt. Dette laget er tydelig fra omtrent 50 cm dybde. I den 

vestre delen av åkeren er det et område hvor laget med torvjord er minst 1 meter dypt. 

Store deler av Thalleåkeren er dårlig drenert, og dette kan være en årsak til at området fremstår som lite 

produktivt med dagens drift. Den dårlige dreneringen sammen med det høye moldinnholdet i det øvre 

jordlaget, over tette underliggende masser under, har sannsynligvis ført til at det har oppstått kjøreskader på 

åkeren i forbindelse med drift av jorda.  

 

3 Beskrivelse og vurdering av mottaksarealene 

Viktige prinsipper for flytting av matjord er at den tilførte matjorda skal forbedre eksisterende areal med tanke 

på jordbruk, og at det helst ikke skal være for langt å frakte matjorda til mottaksarealene. Fortrinnsvis skal 

matjorden brukes til matproduksjon på andre arealer, og kun unntaksvis brukes i parkanlegget i 

planområdet. 

3.1 Nærliggende, men uaktuelle mottaksarealer 

I umiddelbar nærhet til planområdet er det to eiendommer, den ene er gårds og bruksnummer 38/1, som 

planområdet er en del av, og som store deler det lokale jordbruksarealet tilhører. Den andre er Vågøynes, 

som er mindre, og er en tidligere forsøksgård nå eid av Bodø kommune, med gårds -og bruksnummer 38/13. 

Det har tidligere i prosessen blitt avklart at disse to eiendommene ikke er aktuelle som mottaksarealer,  

3.2 Reelt alternativ til mottaksareal – Nordmark på Skaug 

3.2.1 Plassering 

Et reelt alternativ som mottaksareal er at areal tilknyttet Kløkstad Gård (gårds- og bruksnummer 24/2), som 

eies av grunneier Magne Kristensen. Arealet ligger i Bodø kommune, på Skaug nord for Bodø sentrum, og 

aktuelle mottaksarealet ligger på gårds- og bruksnummer 24/3 (Figur 2 og Figur 4).  Mottaksarealet ligger 

omtrent 16 kilometer i transportavstand fra der matjorda skal flyttes fra (Figur 2). Total transportavstand på 

vei med lastebil for kjøring av 15 400 m³ matjord fra planområdet til mottaksareal 1 blir 12 320 km. 

Mottaksarealet er omtrent 32 dekar, noe som er noe mindre, men i samme størrelsesorden som 

planområdet.  
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Figur 2: Oversiktskart over plasseringen til planområdet (Thalleåkeren i blått omriss) og Mottaksarealet (Nordmark i lilla 
omriss). 

3.2.2 Beskrivelse av mottaksareal 

Mottaksarealet brukes i dag som beite for kyr. Arealet har et tynt jorddekke, uten muligheter for dyrking. 

Flyttingen av matjord og etableringen av åkeren vil bli å regne som en nydyrking. Store deler av området er 

bevokst med buskvegetasjon og bjørkeskog (Figur 4). Skogen er størst og tettest lengst i nordøst, og mer 

glissen nærmere dagens jorder i vest. Vest i nydyrkingsområde ligger det et åpent, vannpåvirket området, 

som er dekket av vann om våren, men tørker ut om sommeren. En liten bekk renner gjennom 

nydyrkingsområdet og ut nydyrkingsområdets nordlige ende, og tjernet er drenert ut i denne. 

Mottaksarealet varierer i topografi og egnethet som areal for nydyrking (Figur 3). Lengst vest er terrenget 

lavtliggende, og skråner forholdsvis slakt ned mot det tidvis fuktige området. Her vil også nydyrkingsfeltet 

grense mot allerede oppdyrkede områder. Østover i mottaksarealet stiger terrenget oppover, og blir brattere 

og mer kupert. Her er det rimelig anta at tykkelsen på løsmassene avtar, og det er mer berg i dagen. 

I den førstnevnte vestlige, lavtliggende og delen er det antageligvis godt egnet for nydyrking og fulldyrket 

jord, ettersom terrenget er slakt og jordsmonnet sannsynligvis er noe dypere enn lenger øst og oppover. 

Oppbygging med underleggende masser før man etablere et B- og deretter A-sjikt vil antagelig være en 

fordel. I de østlige delene er det sannsynligvis ikke like godt egnet for nydyrking på grunn av et tynnere lag 
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med løsmasser og brattere terreng. Her vil det kreve at det brukes større mengder masser til å bygge opp 

terrenget før man legger på B- og A-sjikt. 

Mattilsynet region nord har bekreftet at det ikke er påvist hverken flôghavre eller potetcystenematode i Bodø 

kommune. 

 

Figur 3: Mottaksareal i lilla omriss. Rosa og grønne linjer viser eiendomsgrenser. Området som kommer til å dyrkes opp 

er ikke hele omrisset vist her, men er noe mindre. Østlige deler av nydyrkingsfeltet er vesentlig brattere enn vestlige. 
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Figur 4: Mottaksarealet i lilla omriss. Området som kommer til å dyrkes opp er ikke hele omrisset vist her, men er noe 
mindre. Store deler av nydyrkingsfeltet er i dag dekket med glissen skog og buskvegetasjon. 

3.2.3 Overordnet plan for opparbeidelse av nydyrkingsfelt. 

Grunneier kjenner til en lokal entreprenør som tidligere har utført utlegging av matjord, og det anbefales at 

han kontaktes og leies inn for å utføre arbeidet.Før A-sjiktet med matjord skal legges, må det etableres C-, 

og B-sjikt (Figur 5). Opparbeidelsen av jordprofilen vil i stor grad følge prinsippene i NIBIOs og Norsk 

Lanbruksrådgivings veileder for flytting av matjord (Torsteinsen et al. u.å). 

Videre detaljplanlegging må avklare hvilken type masser som skal brukes som C- og B-sjikt. I tillegg kan man 

vurdere forskjellig oppbygging på forskjellig deler av mottaksarealet. Et generelt innspill er imidlertid å 

benytte leirmasser i bunnen som C-sjikt, eventuelle silt og sandmasser kan legges oppå dette som en del av 

C- og overgang til B-sjikt. Så kan torvmasser benyttes som B-sjikt før man legger avtatt matjord som A-sjikt. 

Et mulig alternativ for å skaffe til veie masser til C- og B-sjikt er å bruke massene som per nå ligger under 

matjordlaget på Thalleåkeren. Mengden av det forskjellige massetypene blir avgjørende for hvor og hvordan 

de kan benyttes. Målsettingen må hele tiden være å benytte dem slik at man oppnår så gode 

produksjonsforhold som mulig på mottaksarealet.  

Ettersom det i dag går et lite vassdrag gjennom mottaksarealet, må den framtidige vannveien planlegges og 

utføres på en måte som sørger for at vannet fremdeles ledes til bekken vest for nydyrkingsfeltet. 
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3.2.4 Andre interesser i og nær mottaksarealet 

Det er ingen rødlistede arter registrert i Artskart per 16.05.2022, og ingen naturvernområder som kommer i 

konflikt med tiltaket. Like sørvest for mottaksarealet er naturtypelokaliteten «Kløkstad», som er beskrevet 

som en beiteskog, og verdivurdert til «viktig». Det blir viktig å ikke påvirke denne naturtypelokaliteten i 

gjennomføring og drift av nydyrkingen. Naturverdiene på området vil bli grundigere beskrevet i forbindelse 

med søknad om utfylling og nydyrking. 

I Askeladden er det registrert et kulturminne med status «uavklart» i mottaksarealet. Det dreier seg om 

funnstedet til en pilspiss som senere har gått tapt (Riksantikvaren, 2022).  

 

 

4 Anbefalt løsning 

Det anbefales at Nordmarka på Skaug velges som mottaksareal for matjorda. Mottaksarealet er nesten like 

stort som tiltaksområdet, og har i dag et skrint jordsmonn.Tilførselen av matjord vil forbedre forholdene for 

grasproduksjon på mottaksarealet betraktelig. En utfordring med mottaksarealet er de brattere og mer 

kuperte delene av området i øst, her vil det sannsynligvis kreve mye arbeid å etablere fulldyrket jord. 

Alternativt kan man prioritere de vestlige delene av mottaksarealet. 

Nydyrking av mottaksarealet vil medføre at det blir mulig å dyrke gras på området, i stedet for at det er et lite 

produktiv beite, som det er i dag. Graset skal brukes til vinterfôr til kyr, i forbindelse med Kristensens 

produksjon av melk og kjøtt. Ettersom det i dag drives en lite intensiv drift på Thalleåkeren, vil matjorda på et 

veletablert mottaksareal kunne produsere mer gras per arealenhet enn i dag, hvis man legger til grunn en 

intensiv drift av arealet. 

Ettersom flyttingen vil medføre terrengendring og nydyrking, krever dette søknad etter forskrift om nydyrking. 

Tiltaket vil også kreve søknad etter plan- og bygningsloven. Kommunen er informert om at det vil søkes om 

oppfylling og nydyrking fra den aktuelle grunneieren. I forbindelse med søknaden etter plan- og 

bygningsloven vil det bli utarbeidet en vurdering av konsekvensene nydyrkingen vil ha, med spesielt fokus 

på konsekvenser for naturmangfold. 

Grunneier har en klar og tydelig plan for bruk av matjorda, og har tidligere utført lignende prosesser, noe 

som legger til rette for en god gjennomføring av flyttingen av matjord. Kristensen har mulighet til å ta imot 

matjorda høsten 2022, om søknaden til kommunen blir godkjent. 

Tiltakshaver FK Bodø/Glimt og grunneier Magne Kristensen har signert en forpliktelsesavtale, som forplikter 

partene til å avlevere og ta imot matjorda (vedlegg 2). 

5 Generelle råd om utførelse av jordflytting 

NIBIOs beskrivelser av jordsjikt og prinsipper for jordflytting er lagt til grunn i dette kapittelet. I omtale av 

matjord og jordsjikt kan det også bli benyttet betegnelsene A-, B- og C-sjikt. NIBIOs hovedprinsipper for 
jordflytting er lagt til grunn i vurderingene. Både sjiktbeskrivelser og prinsipper er vist og forklart i figur 5.  
 
Ved avtak og flytting av matjord er det viktig å unngå pakking av jorda som skal flyttes. Videre er det viktig at 
jordas øvrige kvaliteter forringes så lite som mulig ved eventuell mellomlagring. Ved utlegging av jorda er det 
også viktig at det ikke oppstår jordpakking på mottaksarealene. Dette gjelder både for B-sjikt og A-sjiktet. 
Bruk av beltegående gravemaskin for avtak og utlegging av jord er derfor anbefalt. Videre er det viktig med 
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snart planlegging av massehånstreingen slik at man i minst mulig grad kjører på jord som skal tas av eller 
jord som legges ut. Alt for å inngå jordpakking.  
 
Under følger generelle føringer for flytting og eventuell mellomlagring av matjord. Det kan bli aktuelt med 
spesielle føringer eller spesiell oppfølging i anleggsperioden når flere detaljer rundt mottaksarealer m.m. er 
kjent. 
 
 

 
Figur 5: Prinsippskisse som viser oppbygging av jordprofilet før og etter jordflytting (Hauge & Haraldsen, 2017). 

Avtak av matjordlag og B-sjikt 

• Avtak av matjordlaget skal normalt skje ned til det dypet der man ser overgangen mellom A- og B-
sjikt. I dette tilfellet skal de øverste 40 cm tas av. 

• Matjorda må være fri for stor stein og liknende før utlegging på mottaksarealet. 
o Solding av jord, også med tanke på fjerning av stein, må gjennomføres ved behov. 
o All stein større enn 6 cm i diameter skal fjernes. 

• Jordpakking av jord som skal tas av og flyttes må unngås. Man unngår jordpakking ved å ikke kjøre 
tunge maskiner oppå jorda som skal tas av og flyttes. 

• Matjorda som skal flyttes skal tas av og håndteres med beltegående gravemaskin. 

• B-sjiktet tas av og må ikke blandes med andre masser, da dette også er en del av jordas 
dyrkingssjikt. 

 
 
Tidspunkt for avtaking, flytting og utlegging av matjord  

• Avtaking, flytting og utlegging av matjord bør skje i perioder der jorda er rimelig tørr slik at faren for 
jordpakking blir så liten som mulig. Avtaking og utlegging på frossen mark kan aksepteres i spesielle 
tilfeller.  

• Dersom det ikke er mulig med direkte flytting og utlegging av matjorda fra avtaking via lastebil til 
mottaksarealene må det planlegges for mellomlagring. 
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Mellomlagring av matjord 

• I dette prosjektet vil matjord mellomlagres på mottaksarealet. De skal lagres i ranker til terrenget er 

fylt opp med underliggende masser. Ranker bør ikke legges høyere enn 3 meter.  

• B-sjikt lagres slik at det ikke blandes med andre masser. 

• Matjord mellomlagres på en måte som hindrer at den blander seg med underliggende eller andre 

jordmasser på mellomlageret.  

• Jord som blir liggende lagret i mer enn en vekstsesongen skal tilsås med rasktvoksende grasarter 

som raigras og/eller engsvingel. Dette for å beskytte jorda mot erosjon og utvasking samt redusere 

oppslag av annet ugras.  

Utlegging av B-sjikt 

• B-sjiktet legges ut over C-sjikt eller andre løsmasser. 

• Utlegging av B-sjikt skal bare skje når jorda er tilstrekkelig tørr og faren for jordpakking er liten.. Det 

kan vurderes utlegging på frossen mark på mottaksarealene i denne planen.  

• Utlegging skal skje med beltegående gravemaskin. Det skal i minst mulig grad kjøres 

anleggsmaskiner på nylig utlagt jord, herunder også gravemaskinene som brukes til utlegging.  

 
Utlegging av matjord (A-sjikt) 

• Utlegging av A-sjikt skal bare skje når jorda er tilstrekkelig tørr og faren for jordpakking er liten. Det 

kan vurderes utlegging på frossen mark på mottaksarealene i denne planen dersom man kan sikre 

seg jevn nok utlegging av massene.  

• Utlegging skal skje med beltegående gravemaskin. Det skal i minst mulig grad kjøres 

anleggsmaskiner på nylig utlagt jord, herunder også gravemaskinene som brukes til utlegging.  

 
Oppfølging, ferdigstilling og sluttføring av mottaksarealet 

• Byggherre har ansvar for at mottaksplanen gjennomføres og skal følge opp dette.  

 
Tidsfrister for ferdigstillelse av mottaksarealet 

• Det er en målsetting at all jord er lagt ut senest ett år etter at nødvendig uttransport av masse fra 

planområdet er utført.  

• Mottaksarealet er å anse som fullt ut ferdigstilt når all jord er lagt på plass og alle arealer er ryddet 

og tilrettelagt for jordbruksdrift igjen herunder også at landbruksdrenering er etablert.  
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7 Vedlegg 

Vedlegg 1: Norconsult. Feltapport fra vurdering av jordforhold ved mulig tomt til Bodø Storstue 

Vedlegg 2: Forpliktelseserklæring 

Vedlegg 3: Bekreftelse fra Bodø kommune 
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Til: Hauk Liebe 

Fra: T-J Aandahl 

Sted, dato: Bodø, 2022-04-26 

Kopi til:   

 Feltapport fra vurdering av jordforhold ved mulig tomt til Bodø 

Storstue  

 

Feltarbeidet på Thallejordet ble gjennomført av miljørådgiver Tor-Jørgen Aandahl, Norconsult  24.04 2022.    
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Figur 1: Prøvepunktene på Thallejordet. 
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Prøvepunkt  Beskrivelse  Bilde  

1 30 cm med moldrik 

finsand.  

20 cm med finsand med 

noe mindre moldinnhold  

 
2 30 cm med moldrik 

finsand 

20 cm med finsand 

Stopp pga stein  

 
3 40 cm med moldrik 

finsand  

 
4 30 cm med moldrik 

finsand 

Silt  
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5 30 cm med molholdig 

finsand  

20 cm med finsans 

Silt  

 
6 30 cm med moldholdig 

finsand 

20 cm med sand  

Stopp pga stein  

 
7 30 cm med moldrik 

finsand  

20 cm med sand med 

spesiell farge 

Stopp pga stein  
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8 50 cm med 

Moldjord/torvjord 

30 cm med finsand/siltig 

finsand  

Så silt  

 
9 30 cm med moldrik 

finsand 

20 cm med finsand 

Silt  

 

 
10 40 cm med molholding 

finsand 

Avtagende moldinnhold 

nedover 

Silt på 40 cm  
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11 50 cm med moldrik 

finsand  

Overgang fra sand til silt  

 
12 Middels omdannet torv 

ned til ca 100 cm  

Stopp  

 
13 Torv ned til minst 90 cm  
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14 Torv ned til minst 70 cm 

Avtagende 

omdanningsgrad 

nedover   

 
15 Torv ned til minst 100 

cm 

 
16 30 cm mold/moldrik 

finsand 

20 cm med fin sand 

Stopp pga stein  

 
17 30 cm med mold 

20 cm finsand  

Overgang til silt  

 



Notat  
Oppdragsnr.: 52201831   Dokumentnr. XXX 

 2022-04-26  |  Side 8 av 8 x:\nor\oppdrag\bodø\522\01\52201831\5 arbeidsdokumenter\62 økologi\feltrapport jord.docx 

 

18 30 cm moldjord 

20 cm med finsand  

stopp 

 
19 20 cm moldjord 

30 cm finsand  

stopp 

 

20 30 cm moldholdig 

finsand 

30 cm finsand  

 

 





Heisann! 

Så du hadde ringt, men hadde ikke anledning å ta telefonen. 
Vi anser ikke en så detaljert og nøye beskrivelse som du skisserer som nødvendig. 
 
 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Knut Valberg  
Leder 
Landbruk 
 
+4775554495 
knut.valberg@bodo.kommune.no  
www.bodo.kommune.no  

 
Fra: Hauk Liebe <Hauk.Liebe@norconsult.com>  
Sendt: 24. mai 2022 10:50 
Til: Knut Valberg <Knut.Valberg@bodo.kommune.no> 
Emne: matjordhåndteringsplan Thalleåkeren 
 
Hei! 
Jeg jobber med matjordhåndteringsplan for Thalleåkeren, og har kommet langt med den. 
Jeg lurer på hvilket detaljnivå som vil kreves fra deres side med tanke på etablering av nydyrkingsfelt. 
Her er det mulig å gå veldig jordteknisk til verks å beskrive oppbygging av forskjellige lag, eller det er 
mulig å beskrive hva som skal gjøres mer overordnet, og heller ha fokus på å beskrive mottaksareal 
og prosess.  
Det første vil være langt mer arbeidskrevende, og jeg lurer derfor på om dere anser en nøye 
beskrivelse av oppbygging av jordlag som nødvendig? 
 
Vennlig hilsen 
Hauk Liebe 
 
PS: Det var jeg som ringte i formiddag 
 
Hauk Liebe  
Miljørådgiver 
Mob: +47 48 24 17 56 
hauk.liebe@norconsult.com 
 
Norconsult AS 
Klæbuveien 127, NO-7031 Trondheim 
Tel: +47 67 57 10 00   |  www.norconsult.no 
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