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Skoleutbygging på Tynsåkjordet - Konsekvenser for dyrka mark 

 

1. Innledning 

 

Planprogrammet for regulering av deler av Tynsåkjordet til ny barneskole til erstatning for 

Vilberg skole ble vedtatt av kommunestyret i Eidsvoll 10.11.2015.  

 

Av kapittel 6.3.1. Jordvern går det fram at den nye skolen med tilhørende infrastruktur vil 

beslaglegge anslagsvis 46 daa dyrket mark. I kapittelet sies videre følgende: 
 

«Det er behov for å beskrive og vurdere virkningene som planen kan få for dyrka mark. Kvalitet og 
omfang på berørt åkerjord beskrives, og det vurderes om det direkte arealbeslaget også vil gi 
indirekte negative konsekvenser for landbruk i form av redusert tilgang eller marginalisering av 
tilgrensende områder. Det vurderes om planen vil kunne ansees å være i strid med nasjonale 
jordverninteresser. Det vurderes også kort om utbygging på Tynsåkjordet kan forventes å falle inn 
under kriteriene for «vekst foran vern» slik det er beskrevet i høringsforslaget til regional plan for 

areal og transport i Oslo og Akershus». 
 

Ved kommunestyrebehandlingen ble følgende tilleggsavsnitt til ovennevnte kapittel vedtatt 

mot 1 stemme:  

 
«Det skal vurderes om kommunen kan iverksette tiltak for å få nydyrket tilsvarende areal som gir 
samme produksjonspotensial annet sted i kommunen. 
Det skal vurderes om matjordlaget kan flyttes for å lage ny åkerjord eller forbedre åkerjord av dårlige 
kvalitet i nærområde.  
Det skal beskrives hvilken produksjonseffekt dette kan gi.» 

 

2. Beskrivelse av området 

 

Skoletomta slik den er avgrenset i planprogrammet (figur 1), er på totalt 60 daa, hvorav ca 

40 daa er fulldyrka mark og ca 20 er tidligere dyrka, nå gjengrodde raviner.  

Planavgrensningen er satt videre og omfatter hele 85 daa av landbrukseiendommen Tynsåk, 

gbnr. 18/1, hvorav ca 65 daa er fulldyrka mark.  

Det aktuelle arealet ligger i et stort og sammenhengende landbruksområde, og er i 

hovedsak relativt flatt, men med ei grunn dråg mot nord, og to mindre dråger i sørvest. 

Disse siste er bakkeplanert (figur 2). Ravinene er svært bratte, men også disse var delvis 

fulldyrket, delvis beitet i tidligere tider. De er delvis tilplanta med gran, delvis tilgrodd med 

lauvskog.  
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Figur 1: Skoletomta slik den er vist i vedtatt planprogram 
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Figur 2: Planavgrensing og jordbruksareal 

Jordarten her er i hovedsak moldholdig, siltig lett- og mellomleire i god hevd med tanke på 

surhetsgrad (pH) og næringsinnhold. Arealet er tilfredsstillende drenert og har god kapillær 

ledningsevne hvilket betyr at jorda tåler både tørke og råvær godt. Jorda er dermed svært 

årsikker og har et høgt avlingspotensiale ved dyrking av korn og fôrvekster, av det høgeste i 

Eidsvoll. Deler av det bakkeplanerte arealet har et litt lågere avlingspotensial, men likevel 

høgt til å være planert. Jorda er i hovedsak i tyngste laget for potetdyrking, men det lar seg 

gjøre på de sletteste delene av arealet.  

Arealet er lettdrevet selv med dagens krav til effektivitet. Dette er med andre ord noe av 

den beste kornjorda i kommunen, velegnet til dyrking av matkorn. Normalavlingene her 

ligger anslagsvis på 500 kg bygg eller 600 kg vårhveite eller havre pr daa. Ved 

høstkorndyrking under gunstige forhold vil en kunne regne med maksimalavlinger på minst 

800 kg/daa.   

Matjordlaget her antas å være 20-25 cm tjukt for det meste, men kan være betydelig 

tjukkere i forsenkninger eller ute på bakkekantene.  

 

Det er ikke fjell i dagen i området og løsmassene antas å ha stor mektighet. Nærmeste 

registrerte fareområde for kvikkleire ligger på Elstad ca 500 meter sør for skoletomta. 

Ytterligere beskrivelse av løsmassenes beskaffenhet vil framkomme av resultatene fra de 

grunnundersøkelsene.  

 

3. Planens virkning for dyrka mark 

 

I nylig vedtatt regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus er Eidsvoll sentrum 

definert som et prioritert tettsted der utbygging skal kunne skje, og hvor vekst under visse 

omstendigheter skal kunne gå foran vern. Planen sier dette (R8): 
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«Når vekst skal gå foran vern av jordbruksarealer og regional grønnstruktur er det visse forutsetninger 

som må oppfylles: 

• Potensialet for fortetting og transformasjon i eksisterende byggeområde er planlagt utnyttet. 
• Nye arealer som ønskes tatt i bruk gis en høy arealutnyttelse.  
• En utvidelse av byggesonen er nødvendig for å nå vekstmålet for det prioriterte vekstområdet mot 
2030.» 

 

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til LNF-område. Det er ikke satt noe vekstmål 

for Eidsvoll sentrum mot 2030, og potensialet for fortetting og transformasjon er ikke 

planlagt utnyttet. I tillegg eksisterer det fullt brukbare alternativer til skole på Tynsåkjordet 

både innenfor og utenfor dagens byggeområde, jfr. Tidligere utredning av alternative 

lokaliseringer av ny skole. Her er bl.a. to alternative utvidelser av dagens skoletomt 

beskrevet, hvorav den ene var anbefalt av rådmannen i kommunestyrets lokaliseringssak i 

juni 2015. I tillegg var Trolldalen på kommunal skoggrunn på Styri et aktuelt alternativ. 

Dermed faller utbygging på Tynsåkjordet ikke inn under kriteriene for «vekst foran vern». 

 

Kommunestyrets flertall mente imidlertid at Tynsåkjordet er mest gunstig og anbefalte at 

dette alternativet utredes videre. Dette er basert på en helhetlig vurdering av pedagogiske 

forhold, kostnader ved utbygging og drift, boligmønster, transportbehov, hensyn til barn og 

unge og hensyn til utvikling av Eidsvoll sentrum.  

 

Nevnte flertall valgte å legge mindre vekt på at dette alternativet medfører at mellom 35 og 

65 daa dyrka mark av den kvaliteten som er beskrevet over, går tapt for produksjon av 

mat. I en situasjon med befolkningsvekst og press på dyrkamarka, både i Norge og resten 

av verden er dette i seg selv ugunstig med tanke på matvareberedskap. Bortfallet av 

produksjonskapasitet kan for eksempel illustreres med antall brød. Normalavlingen her 

tilsvarer rundt regnet ett brød pr. kvadratmeter, hvilket gir bortfall av 35000-65000 brød pr. 

år. Stortinget har nylig vedtatt et skjerpet jordvernmål for Norge, der omdisponeringstakten 

skal reduseres fra 6000 daa til 4000 daa/år. Ethvert tiltak som bidrar i motsatt retning er i 

strid med nasjonale jordverninteresser når det, som her, finnes alternativer som ikke 

beslaglegger dyrka mark.  

 

De arealene som blir bebygd og hvor massene må skiftes ut, vil for alltid tape sin evne til å 

produsere mat. Mellomliggende, ubebygd/uasfaltert areal vil også gå tapt for matproduksjon 

fordi de vil bli liggende vanskelig til for evt. framtidig effektiv dyrking. På inneklemte 

«uberørte» arealer vil det kanskje i en nødsituasjon kunne dyrkes grønnsaker og poteter 

«for hånd». En viss beredskapsmessig verdi vil de dermed ha, men denne er marginal.   

 

Det er vanskelig å se for seg at Tynsåkvegen slik den i dag framstår vil ha en god nok 

standard til å ta trafikkøkningen som skolen vil føre med seg. Enhver vegutvidelse fra og 

med skoletomta og østover vil gå på bekostning av dyrka mark av topp kvalitet.  

 

Arealbeslagets innvirkning på tilgrensende arealer avhenger av hvor stort beslaget blir. De 

igjenværende arealene blir mindre i omfang og dermed tilsvarende mindre rasjonelle å 

drive. Jo større arealbeslaget blir, jo større blir den negative virkningen. Skulle en måtte gå 

helt ut mot planbegrensingen vil i tillegg dyrkaareal bli avsnørt fra øvrig dyrka mark i en så 

liten teig at den blir vanskelig dyrkbar.  

 

Som nevnt er Tynsåkjordet en del av et stort og sammenhengende jordbruksområde. Dette 

har i lang tid vært utsatt for utbyggingspress med sin beliggenhet mellom bebyggelsene på 

Vilberg og i Elstadlia. Nettopp områdets store verdi som sammenhengende jordbruksareal 

har til nå hindret utbygging. At deler av den beste jorda i området nå bebygges vil helt klart 

øke utbyggingspresset på resten ved at areal nær skole og bebyggelse kan bli sett på som 

«inneklemt» og sentrumsnært, og sånn sett enda mer verdifullt utbyggingsareal enn 

tidligere.   
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4. Avbøtende tiltak  

 

Kommunestyrets tillegg til planprogrammets punkt 6.3.1. pålegger en beskrivelse av tiltak 

som kan erstatte produksjonskapasiteten som går tapt på Tynsåkjordet. 

Store arealer er verre å erstatte enn mindre arealer, og i Fylkesmannens forventningsbrev 

fra 2015 slås det fast at «flytting av jord er kostbart og krevende og bør kun i unntakstilfelle 

være et alternativ til jordvern». Derfor må man under planlegginga ha som utgangspunkt at 

arealbeslaget skal gjøres så lite som mulig. Det er viktig å plassere bygninger og andre 

installasjoner med tanke på dette. Noe av uteoppholdsarealene kan legges til ravineområdet 

i nordvest. Her var det inntil for få 10-år siden åpne arealer hvor skogen kan fjernes og 

arealet ryddes og brukes til lekeareal slik at en unngår å ta av fulldyrka jord til alle slike 

formål. Trenger en flatt areal til for eksempel fotballbane er det bedre å bruke 

overskuddsmasser fra bygginga til planering av hellende terreng enn å dra seg unødig langt 

inn på sletta for å finne tilstrekkelig flatt areal. Det er også viktig å planlegge transporten til 

og fra skolen slik at minst mulig areal må tas til samferdselsformål. Alle som skal busses til 

skolen bor nord, øst og sør-øst for skolen, og det er derved naturlig at bussen kommer til 

skolen østfra på Tynsåkvegen og fortsetter videre til de andre skolene i området, og motsatt 

veg når elevene hjem fra skolen. Derved skal det ikke være behov for snuplass for busser 

på eller ved skoletomta, kun et tilstrekkelig antall av- og påstigningsplasser i umiddelbar 

nærhet til Tynsåkvegen. Dette vil spare betydelige arealer.    

 

4.1 Flytting av jord 

 

Matjorda er dyrkamarkas viktigste bestanddel. Det er i dette tynne laget jord det meste av 

grunnlaget for planteveksten ligger. Derfor vil gjenbruk av matjorda til fortsatt 

matproduksjon være det tiltaket som er gir størst reell avbøtende effekt. For å kunne 

utnytte matjordressursene til matproduksjon må jorda flyttes og plasseres slik at matjordas 

produksjonspotensiale kan opprettholdes best mulig.  

Som nevnt er matjordlaget ca 25 cm tjukt i gjennomsnitt. Det kan variere fra 20 cm som et 

minimum til kanskje en meter på visse plasser. Matjorda utgjør dermed mellom 200 og 300 

m3 pr daa, i gjennomsnitt anslagsvis 250 m3/daa.   

 

4.1.1 Jordforbedring i nærområdet 

 

Ved å omplassere matjorda til areal uten eller 

med utilstrekkelig matjordlag kan en ta vare 

på noe av produksjonskapasiteten på det 

omdisponerte arealet. Forutsetningen er 

imidlertid at det finnes så dårlig areal i 

nærheten at produktiviteten kan økes 

vesentlig.  

Jordprøver fra den berørte eiendommen viser 

et betydelig moldinnhold også på store deler 

av det bakkeplanerte området på 

eiendommen. Potensialet for avlingsøkning er 

nok til stede der moldinnholdet er lågest, men 

det er tvilsomt om avlingspotensialet øker 

tilstrekkelig til at dette er noe bedre alternativ 

enn om en bruker matjorda til å skape ny 

dyrkamark et annet sted. Effekten blir i alle 

fall så liten at den avbøtende effekten blir for 

liten.  

4.1.2 Utfylling og nydyrking i nærområdet 

 

Figur 3: Det mest nærliggende eksemplet på 
lokal fylling. 
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Om utfylling i nærliggende raviner er et alternativ avhenger av om det finnes raviner i 

nærheten som egner seg for oppdyrking, og om det genereres overskuddsmasser nok til å 

monne med tanke på en terrengendring som er stor nok til at et tilstrekkelig stort areal blir 

kjørbart med aktuelle landbruksmaskiner.  

 

Driftsmessige forhold, erosjonsfare, bekker og biologisk mangfold er momenter av 

betydning. Det må også foretas undersøkelser av stabiliteten, og resultatene av disse vil 

være avgjørende for om slik fylling i det hele tatt er noe alternativ.  

 

Skal fylling ha noen hensikt må det oppnås gunstige driftsmessige forhold samtidig som det 

må kunne nyetableres et tilstrekkelig stort dyrka areal.  

Fyllinga må kunne utformes slik at det ikke skapes en erosjonsfare som ikke kan håndteres 

på en god og relativt vedlikeholdsfri måte. Bekker bør helst ikke lukkes, og fyllinga bør ikke 

gå på bekostning av det biologiske mangfoldet i området.  

 

Det vites ikke hvor mye masser som må kjøres vekk som følge av skolebygginga, men 

svært mye er det neppe, neppe mer enn høyst noen få hundre kubikkmeter. Dette kommer 

en ikke særlig langt med i djupe raviner. Dermed vil det kun bli snakk om å fylle litt innerst i 

en eller annen «vik» langs jordekanten fortrinnsvis på den berørte eiendommen gbnr. 18/1 

eller på en av naboeiendommene. I figur 3 er det vist et eksempel på lokal fylling av 

overskuddsmasser. Her går det mellom 3 og 4000 m3 masse, mens en kun oppnår ca 1,7 

daa ny fulldyrka jord og en marginal arronderingseffekt.  

Den store usikkerheten knyttet til slik fylling kombinert med det marginale jordbruksarealet 

som kan gjenskapes medfører at det ikke tilrås å satse på slik gjenbruk av massene.  

 

 

4.1.3 Nydyrking ved jordflytting lenger vekk 

    

Eidsvoll kommune er i 

besittelse av et område 

som egner seg for mottak 

av matjord for nydyrking 

på Brensmork. 

Kommunen eier her gbnr. 

151/11 som er på ca 90 

daa (figur 4). Ca 55 daa 

er nå regulert og utleid til 

steinbrudd, men skal i 

løpet av få år tilbakeføres 

til LNF-område, 

fortrinnsvis til dyrka 

mark. Det skal kjøres inn 

reine gravemasser og 

fylles opp til et 

terrengnivå som passer 

med omgivelsene, og hvis 

dette arbeidet gjøres slik 

som forutsatt i forslaget  

til reguleringsplan for 

området vil det her kunne  

bli dyrka mark av bra kvalitet til slutt. Dette fordrer innkjøring av tilstrekkelig mengde 

steinfrie masser med tilstrekkelig gode kapillær-egenskaper til å fungere som god 

undergrunnsjord for et tilstrekkelig matjordlag. Matjorda og eventuelle øvrige 

overskuddsmasser fra Tynsåkjordet kan enkelt fraktes til Brensmork for gjenbruk. Arealet 

Figur 4: Steinbruddet på Brensmork 
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egner seg godt som tilleggsjord til gardsbruket på Brensmork, hvis eiere forøvrig har 

forkjøpsrett hvis kommunen skulle ønske å selge arealet.  

I dette alternativet vil jorda fra Tynsåk kunne brukes til å gjøre areal som i dag ikke har 

dyrkingspotensial, om til dyrka mark. Hvor mye areal avhenger av hvor mye matjord som 

fjernes.    

 

Gjenbruk av masser på Brensmork vil ikke fullt ut erstatte tapet på Tynsåk. Om en prøver 

aldri så mye vil en aldri klare å etablere nytt jordbruksareal som er like fruktbart som det 

opprinnelige, spesielt ikke der det eksisterende arealet er av svært god kvalitet og har vært 

dyrka i hundrevis av år slik tilfellet er for det meste av skoletomta. For størst mulig 

avbøtende effekt er det imidlertid viktig at mest mulig av matjorda på skoletomta 

omplasseres og gjenbrukes. Det er ikke noe poeng å la det bli igjen matjord for å «dyrke» 

plen. Plengraset vil vokse mer enn godt nok i undergrunnsjorda på Tynsåk, da denne er av 

en helt annen kvalitet enn sanda for eksempel ved Langset skole.  

 

En absolutt forutsetning for at det beskrevne tiltaket skal bli vellykket er at anleggsarbeidet 

i begge ender utføres riktig. Det kreves derfor at kommunen sørger for god kontroll med 

arbeidet.  

4.2 Nydyrking uten jordflytting 

 

Som nevnt vil ikke gjenbruk av matjord på oppfylt steinbrudd på Brensmork fullt ut 

kompensere for den tapte produksjonskapasiteten som skolebygginga medfører. 

Kommunestyret pålegger at nydyrking skal vurderes. Kommunen eier arealer på Minnesund 

og Dal som egner seg for nydyrking uten tilførsel av jord utenfra.  

 

4.2.1 Minnesund 

 

Eiendommen Eidshaug, gbnr. 

207/4, 6, 7 og 8 (figur 5) 

beliggende rett nord for 

Stensholfeltet er ca 40 daa skog på 

flat, steinfri sandjord meget godt 

egnet til oppdyrking. Arealet er 

kvadratisk og dermed godt egnet 

til maskinelt drift. Det er 

tørkesvakt, men kan enkelt 

tilknyttes et stort fellesanlegg for 

vatning i området. Dette anlegget 

har ledig kapasitet og vatning vil 

gjøre arealet godt egnet til korn-, 

potet-, grønnsaks- og 

bærproduksjon. Produksjonsevnen 

på dette arealet vil heller ikke med 

vatning nå opp til Tynsåk-nivå, og 

oppdyrking her vil derved ikke 

alene være tilstrekkelig for å 

avbøte hele tapet på Tynsåkjordet. 

Til forskjell fra på Brensmork er 

dette et dyrkbart areal hvor dyrking  

ikke er avhengig av tilkjørte masser. Det kan dermed dyrkes opp uavhengig av  

hva som skjer på Tynsåkjordet, og den avbøtende effekten vil derved være langt mindre 

enn ved oppdyrking av i utgangpunktet udyrkbar mark.  

Imidlertid bør dette arealet, som ved siste kommuneplanrullering ble tilbakeført til LNF-

område, enten selges til naboer for oppdyrking eller dyrkes opp av kommunen for bortleie. 

Sammen med ovennevnte tiltak på Brensmork vil en være langt på veg, dog neppe helt i 

mål.  

Figur 5: Dyrkbart areal på Minnesund 
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4.2.2 Dal 

 

Kommunens eiendom Hasler, gbnr. 86/1 har store skogarealer som tidligere har vært 

dyrket, og som under visse forutsetninger kan gjenoppdyrkes. Det mest aktuelle arealet er 

på ca 190 daa og er vist på figur 6. Minimumsfaktoren er her, som på Minnesund, vann. 

Området består av tørkesvak sandjord som i liket med på Minnesund krever kunstig vanning 

for å oppnå stor anvendelighet og årsikre avlinger. Her er dog ingen eksisterende 

vanningsanlegg i nærheten og etablering av sådant vil kreve store investeringer, 

investeringer det neppe er aktuelt for kommunen å foreta. Oppdyrking av deler av arealet er 

dog mulig, men uten garanti for årsikre avlinger, og med langt lågere avlingspotensiale enn 

på Tynsåkjordet. Hvis en skulle avbøte hele tapet på Tynsåkjordet her måtte det i tilfelle 

oppdyrkes et langt større areal, kanskje 3 ganger så stort. Det er for øvrig ikke noe 

alternativ å kjøre matjorda fra Tynsåk 

til Hasler av jordforbedringshensyn. 

Blandes denne silt- og leirjorda inn i den 

skarpe sandjorda på Hasler vil sanda 

«spise opp» matjorda, dvs. at de fine 

silt- og leirpartiklene forsvinner ned 

mellom de grøvre sandkorna samtidig 

som moldstoffene brytes ned i den 

moldfattige sanda.  

 

Det er et stort potensiale for nydyrking 

på Hasler, som i likhet med på 

Minnesund burde benyttes uavhengig av 

Tynsåkutbyggingen. Den reelle 

avbøtende effekten av oppdyrking blir 

dermed kun at nevnte utbygging kan 

sette fart i dyrkingsarbeidet.   

  

 

 

 

 

 

4.3 Bakkeplanering 

 

Tidligere var bakkeplanering en anerkjent og mye brukt metode for å gjøre brattlendt mark 

om til «traktorjord». Det er ikke lenger så stuereint å bakkeplanere med tanke på bevaring 

av kulturlandskap, åpne bekkeløp og biologisk mangfold. De dyrka arealene som er for 

bratte for maskinell drift, og som ikke beites grunnet mangel på beitedyr gis i dag sjelden 

noe annet alternativ enn gjengroing. Dermed går mye matjord ut av matproduksjonen. Det 

finnes imidlertid arealer som med fordel kunne vært bakkeplanert uten store negative 

konsekvenser. Eieren av Tynsåk, gbnr. 18/1, eier også Søgarn Grue, gbnr. 12/1. Her ligger i 

overkant av 40 daa slikt areal som om ikke mange år vil være gjengrodd, se fig 7. Dette lar 

seg fint bakkeplanere uten andre følger enn en forandring av terrenget. Dette er det eneste 

brukbare tiltaket på berørt grunneiers eiendom som vil ha noen reell avbøtende effekt, en 

effekt som består i omdanne ca 46 daa beite ute av bruk til godt brukbar matkornjord med 

sterkt forbedret arrondering.  

 

Figur 6: Dyrkbart areal på Hasler 



 Side 9 av 9 

 

Med dagens maskiner er 

det ikke noe problem å ta 

vare på matjorda. Dermed 

er det ikke behov for 

ekstern masse, og flytting 

av Tynsåk-matjorda hit er 

ikke noe alternativ.  

 

Dette er et tiltak som 

strengt tatt kan 

igangsettes uavhengig av 

skolebygginga. Imidlertid 

er det ikke noe billig 

prosjekt, og en investering 

som vanskelig vil kunne 

gjennomføres uten 

eksterne midler. Som 

reinvesteringsprosjekt 

egner tiltaket seg godt, og 

det må i tilfelle utføres av 

grunneier.  

 

Et slikt tiltak medfører 

terrengendring som er 

søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. I tillegg kommer forurensingsforskriftens 

kapittel 4, om bakkeplanering, til anvendelse. Søknadsprosessen er omfattende, og utfallet 

er uvisst. Agronomisk sett er det imidlertid uten tvil gunstig.  

 

 

 

5.  Økonomi 

5.1 Jordflytting: 

 

Kostnadene med jordflytting kan være betydelige. I prosjektet «Ny jord» som er igangsatt i 

forbindelse med bygging av ny E18 gjennom Ski og Ås er kostnadene ved flytting av jord og 

etablering av nytt jordbruksareal anslått til å ligge mellom 260 000 og 360 000 kr/daa med 

en middelverdi på 310 000 kr/daa jord som skal erstattes. Her er det imidlertid regnet med 

å frakte bort mye mer enn bare matjorda, og det er også regnet noe fjellsprengning. I vårt 

tilfelle vil det, som tidligere nevnt, kun bli aktuelt å frakte bort ca 250 m3 matjord pr. daa. 

Kjørt til Brensmork vil ekstrakostnadene komme i form av opplessing, frakt og utlegging på 

det nye arealet.  

250 m3 matjord utgjør ca 350 tonn. Inklusive opplessing bør jorda kunne transporteres for 

60 kr/tonn, hvilket utgjør ca 21000 kr/daa. Vanligvis vil en på massemottak måtte betale 

10-30 kr/tonn for å levere masse. Matjord vil imidlertid være en svært etterspurt vare på 

Brensmork i og med at nevnte reguleringsplan forutsetter tilbakeføring av arealet 

fortrinnsvis til dyrka mark. Dermed bør mottaker være glad til når det blir tilført matjord i 

mengder som monner, og regninga bør bli deretter. Imidlertid vil det alltid være store 

usikkerhetsmomenter knyttet til slike prosjekter så en vil anslå ekstrakostnaden ved 

gjenbruk av matjorda til ca 1 mill. kr forutsatt at matjorda fjernes på ca 40 daa.      

 

5.2 Nydyrking: 

 

Nydyrking av flat, steinfri sandjord på Minnesund, og evt. på Hasler, gjøres enklest, best og 

mest effektivt med nydyrkingsfres. Denne kjøres etter at alt virke og kvist er fjernet, og 

maler opp stubber og blander råhumusen i skogbotnen inn i det øverste jordlaget. Det er 

Figur 7: Mulig bakkeplaneringsfelt på Grue 
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nylig gjennomført et slikt prosjekt på naboteigen til det aktuelle arealet på Minnesund. 

Kostnaden her kom på ca 4000 kr/daa for fresinga. I tillegg kommer ekstrakostnader særlig 

ved førstegangs våronn i form av ekstra slådding og harving samt plukking av treavfall som 

er til hinder for såing. Ut fra erfaringstall anslås dette til ca 1000 kr/daa.  

 

Hogst inkludert bortkjøring av GROT (grein og topp) har en kostnad, samtidig som salg av 

virke gir inntekt. Det er såpass lite nyttbart virke på arealet at det må regnes en netto 

kostnad som grovt kan anslås til 20000 kr hvilket utgjør 500 kr/daa.  

 

Jorda her antas erfaringsmessig å ha en pH på rundt 5,2. Derved bør det medberegnes en 

kalkingsomgang med 500 kg kalksteinsmjøl pr daa til en kostnad på ca 70 øre/kg eller 350 

kr/daa. Seinere vedlikeholdskalking vil måtte dekkes av brukeren.  

 

Jorda er selvdrenerende og det er ingen bekker. Det er derfor ikke behov for hydrotekniske 

tiltak i forbindelse med dyrkingsarbeidet.  

 

Påkobling til vatningsanlegget Minneregn I vil ha en engangskostnad. Denne er beregnet til 

ca 50000 kr. Dette utgjør ca 1250 kr/daa noe som er klart mindre enn verdiøkningen av 

arealet som følge av tiltaket. Årlige kostnader ved vatninga dekkes av driften.  

 

Noen uforutsette kostnader vil en i alle slike prosjekter måtte regne med. Samla 

nydyrkingskostnad på Minnesund anslås etter dette til ca 7500 kr/daa eller til sammen ca 

300000 kr. 

 

Dette er en dyrkingskostnad som med svært god margin lar seg forrente ved bortleie, og 

som en vil få igjen for ved et evt. salg som jordbruksareal.   

Til sammenligning vil en oppdyrking på Hasler ha omtrent samme kostnadsbilde bortsett fra 

at det ikke finnes noe vatningsanlegg å koble seg på. Forrentninga her vil være dårligere 

grunnet mindre årsikre avlinger, men også her vil bortleieinntekta dekke dyrkingskostnaden. 

6. Konklusjon/anbefaling 

Tapet av matproduksjonspotensiale på Tynsåkjordet anbefales erstattet så langt som mulig 

med følgende tiltak: 

 

1. Gjenbruk av all matjord på igjenfylt steinbrudd på kommunens eiendom gbnr. 151/11 på 

Brensmork. 

 

2. Oppdyrking av gbnr. 207/4, 6, 7 og 8 på Eidshaug på Minnesund, samt påkobling til 

vanningsanlegget Minneregn I.  

 

 

 
  
 

 


