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FORORD

Matjordplanen for E18 Mandal Øst – Mandal by er utarbeidet av Hæhre Entreprenør. Det har
vært tett dialog med Landbrukskontoret for Mandal i Marnardal kommune v/ Børje Svensson
under arbeidet med planen.

Nye Veier arbeider i sine prosjekter for å minimere beslaget av dyrket mark, og stiller krav til
massehåndtering og hensynet til landbruksjord.

Målet med denne planen er å vurdere de jordressursene som ligger innenfor planområdet og
mulighetene til å gjenbruke disse til jordbruksformål der det er hensiktsmessig.
Matjordplanen godkjennes av Landbrukskontoret for Mandal i Marnardal kommune. I følge
rekkefølgebestemmelser (PBL 12-7 nr 10) pkt 7.7 skal godkjent matjordplan foreligge før
anleggsarbeid kan igangsettes.
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1 Innledning

1.1 Bakgrunn

Utbyggingen av E39 til firefelts motorvei, med tilførselsveier, mellom Mandal øst til Mandal by
er en parsell av utbyggingen av E39 mellom Kristiansand og Stavanger, figur 1. Anlegget
omfatter tung anleggsdrift med omfattende masseforflytninger og medfører inngrep i dyrka
og dyrkbar mark.

Figur 1. E39 Kristiansand – Stavanger. Delstrekning Mandal øst til Mandal by markert med
grønt.

I reguleringsbestemmelsene til detaljreguleringen «E39 Mandal øst til Greipsland» (vedtatt
05.09.2019) og foreslåtte reguleringsbestemmelser for «E39 Greipsland – Ime» står det
følgende når det gjelder ivaretagelse av matjord i planområdet:

3.2 Verneverdier kulturmiljø/naturmangfold/naturressurser (PBL § 12-7 nr. 6)
Naturressurser - Matjord

· Det skal utarbeides en detaljert matjordplan for håndtering og etterbruk av matjord.
Dette skal gjøres i samarbeid med landbruksrådgivingen i kommunen, og planen skal
godkjennes av landbruksrådgivingen i kommunen.

· Det skal i matjordplanen også vurderes om det finnes annen verdifull organisk
substans som kan brukes i jordbruket. Dette skal imidlertid ikke gå ut over
massebalansen i prosjektet.

Det er satt rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene, på godkjenning (pkt 7.2) og
gjennomføring (punk. 7.3 og 7.4) av matjordplanen.
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Det satt krav til #91 Midlertidig bygge- og anleggsområder mot dyrka mark;

6.3 #91 Midlertidig bygge- og anleggsområder
− Dyrka mark skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot spredning

av plantesykdommer.
− Midlertidig bygge- og anleggsområder, #91, skal være tilbakeført og/eller istandsatt

senest innen ett år etter at det er satt trafikk på veien.

Reguleringsbestemmelsene er utarbeidet for å ivareta naturressursen som matjord er og
innspill fra landbrukskontoret for Mandal i Marnardal kommune i høringsuttalelse til varsel om
oppstart av detaljregulering Mandal øst til Mandal by av 23.8.2018.  Der påpeker
landbrukskontoret prinsipielle standpunkter når det gjelder jordvernet og behov for
jordreserver knyttet til tørkeperioder. Nye Veier AS ble bedt om å ta hensyn til matjord, torv,
organisk materiale, m.fl. Landbrukskontoret har videre skissert viktige jordbruksverdier langs
den nye traseen, henholdsvis områder med verdifulle jordmasser som kan gjenbrukes til
matproduksjon og jordbruksareal og myr som eventuelt kan være interessant til å heve med
stein og knust fjell i botn og gode jordmasser øverst.

Målet med matjordplanen er å ivareta matjorda på en god måte der det er hensiktsmessig og
gjennomførbart til en rimelig kostnad. Fordeling av matjord til eventuelle grunneiere besluttes
av Nye Veier i samråd med kommunen. En jordbank kan være en løsning her, under
forutsetning at kommunen gis mulighet til å styre og dokumentere fordeling og bruk av
jordmassene.

1.2 Lovgrunnlag og forutsetninger

Jordloven slår fast at dyrka mark kun skal brukes til jordbruksformål og dyrkbar mark skal
ikke gjøres uegnet til framtidig jordbruksproduksjon. Det er en målsetting å kunne nytte den
verdifulle matjorda til fortsatt matproduksjon og et viktig avbøtende tiltak er da flytting av
matjordlaget til bruk som jordforbedring, utvidelse av dyrkbare arealer eller etablering av nye
arealer for matproduksjon. En god plan for flytting av matjord, en matjordplan, kan bidra til å
opprettholde matproduksjonen selv om dyrka mark blir omdisponert. Planen godkjennes av
landbrukskontoret før anleggsstart.

Målet for mottaksarealene er at avlingsnivået skal forbedres sammenliknet med dagens
situasjon. Aktuelle mottaksareal er areal som skal nydyrkes og har tynt matjordsjikt,
toppsjiktet på deponier for rene masser som skal bli jordbruksareal, jord med skrint
jordsmonn/ fjell i dagen, jord med behov for forbedret arrondering og potensiale for mer
sammenhengende jordbruksareal. Av hensyn til fare for spredning av plantesykdommer og
fremmede arter skal flytting av jord i hovedsak begrenses innenfor den aktuelle eiendom.
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Det er tatt utgangspunkt i «Veileder for matjordplan fra Vestfold fylkeskommune», da det ikke
er utarbeidet tilsvarende veileder for Agder (Vestfold fylkeskommune, 2016). Det er gjort
tilpasninger til aktuelt prosjekt.

For den dyrka marka som avstås vil grunneier motta en økonomisk kompensasjon i tråd med
gjeldende lovverk. Det innebærer at all dyrkamark tilfaller Nye Veier. En tilbakeføring av
masser kan medføre at den aktuelle grunneier får en særfordel som kan komme til fratrekk i
selve erstatningen.

Matjordplanen kan ikke påvirke privatrettslige forhold mellom grunneiere, Nye Veier og
entreprenør. Kostnader og fordeling i den forbindelse avklares ikke i matjordplanen, men må
gjøres ved privatrettslige avtale senere.

1.3 Involvering av landbruksrådgivingen i kommunen

Ifølge reguleringsbestemmelsene skal matjordplanen utarbeides i samråd med
landbruksrådgivingen i kommunen. Fylkesmannen i Agder har også bedt om å bli holdt
orientert om arbeidet. Landbrukskontoret for Mandal i Marnardal v/ Børje Svensson og
Fylkesmannen i Agder v/ Jørgen Sæbø var invitert, men deltok ikke på befaringen av
tidligere og nåværende jordbruksarealer den 2. juli 2019. Arealene som ble befart, var på
forhånd plukket ut i samråd med Landbrukskontoret for Mandal i Marnardal v/ Børje
Svensson.

Sammenstilling av vurdering av jordsmonnet som ble utført under befaringen ble sendt til
Landbrukskontoret for Mandal i Marnardal, med kopi til Fylkesmannen i Agder for uttalelse
den 19. august 2019. Tilbakemelding fra kommunen er gitt den 20. august, og innspill er
vurdert og innarbeidet i planen. Sentralt i arbeidet med matjordplanen har vært spørsmålet
om aktuelle mottaksarealer. Et kart med oversikt over jordbrukseiendommer som har behov
for matjord eller andre masser ble oversendt fra kommunen den 22. 8.2019.
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2 Beskrivelse av planområdet

2.1 Beliggenhet

Planområdet er beliggende i Agder fylke og ligger i sin helhet innenfor Mandal kommune.
Parsellen som utbygges med firefelts motorvei starter ved Døle Bru i nord, går vestover over
Flegemyra til Skoie og Mandalskrysset, figur 2. Det planlegges tilførselsveger til Lindland ved
Mandalselva i vest og sørover forbi Greipsland til Ime og Mandal by.

Figur 2. E39 Mandal øst – Mandal by

2.2 Løsmasser

Løsmassekartet fra Norges geotekniske undersøkelser (NGU) viser at traséen varierer med
å berøre areal med tynn morenejord og torv og myr. Ved Ime i sør har løsmassene en annen
karakter, da dette er et område med breelvavsetning.

Mandal kommune er ikke jordsmonnkartlagt av NIBIO (NIBIO, 2019). Da det er små og i liten
grad sammenhengende teiger er jordbruksproduksjonen noe begrenset. Jordbruket har
allikevel lokal betydning i form av arbeidsplasser og for å opprettholde kulturlandskapet.
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3 Beskrivelse av matjord i planområdet

3.1 Generell informasjon om jordbruket i planområdet

Jordbruksarealene i planområdet brukes hovedsakelig til grasdyrking for kjøtt- og
melkeproduksjon. I hele kommunen var det 8774 daa jordbruksareal i drift i 2015
(Fylkesmannen i Agder, 2019). 98 % av arealet ble drevet med grovfôr (gras), mens de
øvrige 2% er korn, frukt og bær. Husdyrholdet dreide seg i hovedsak om beitedyr og i 2015
ble det registrert 15 foretak som drev med melkekyr, syv med ammekyr, 27 med sau. Det
produseres også høy til hestefôr.

Jordbruksarealene er hovedsakelig mindre teiger i lavereliggende områder mellom bratte
skrenter, fjell- og skogsterreng. Terrenget er kupert, med lite sammenhengende
jordbruksarealer. Unntaket her er på Lindland og Ime, der berørt areal er en del av et noe
større sammenhengende jordbruksareal. Flere av de mindre arealene er preget av
begynnende gjengroing og manglende vedlikehold av drenering.

Jordsmonnet på fulldyrka areal og beiter er hovedsakelig myrjord i varierende mektighet,
men ved Lindland er deler av jordbruksarealet sandjord, og det forekommer noen
jordbruksarealer med morenejord mellom Lindland og Døle bru. Ved Ime består jordsmonnet
av sandjord av stor mektighet. Noen arealer som er markert som myr i AR 5, som
Flegemyra, har tidligere vært benyttet til jordbruksdrift/ beiting og har fortsatt partier der
jordsmonnet har preg av dyrka mark til tross for at arealene er i gjengroing som følge av
manglende drift.

3.2 Vurdering av matjord

Befaring av jordbruksarealer og aktuelle myrjordsarealer ble gjennomført den 2. juli 2019.
Befaring ble utført av Mette Wanvik og Eirik Spilling, Hæhre Entreprenør. Før befaringen ble
alle grunneiere kontaktet, der vi ikke oppnådde kontakt med en av dem. Grunneiere Trond
Jaabek, Nedre Ime (gnr/ bnr 37/3) og Torbjørn Skjebstad, Lindland (127/7) deltok på
befaringen av sine eiendommer. For å undersøke jordprofilene ble det utført sjaktegraving
med spade på 12 ulike steder.

Arealene er beskrevet i rekkefølge fra nord til sør, og har fått klassifisering etter følgende
kriterier;

Kategori 1: Matjord i mektighet 0 til 20-40 cm. Verdifull jord, kan benyttes direkte som
toppsjikt på jordbruksareal. Ved ekstra verdifull jord ved Ime, kan også underliggende
masser tas vare på for gjenbruk. Masser i kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved
behov. Det er masser fra Flegemyra, Lindland, Kobbermyra og Ime som er i kategori 1.
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Kategori 2: Mineraljord over morene i mektighet 0 til 5-10 cm. Mindre verdifull, men kan tas
vare på dersom behov for toppdekke på deponi som tilbakeføres til jordbruksformål. Masser i
kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved behov.

Kategori 3: Myrjord i mektighet 0 til 30-40 cm. Lite omdanna og/ vassjuk jord.  Prioriteres ikke
i matjordsammenheng, men kan mellomlagres for omdanning til matjord og evt blandes med
sand. Masser i kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved behov.

Den beste fulldyrka jorda blir prioritert for gjenbruk, dvs jord som kan benyttes direkte som
topplag på jordbruksareal. Lite omdanna myrjord, som må komposteres og kanskje blandes
med sand før bruk, er lavt prioritert.

3.2.1 Lyngmonen ved Døle bru, kategori 2

Flere mindre tidligere og nåværende jordbruksareal blir berørt av utbyggingen. Det drives
noe grasproduksjon i området, men flere arealer bærer preg av redusert drift og begynnende
gjengroing. Flere tidligere jordbruksarealer er tilplantet med gran i perioden 2005-2009, jf
flyfoto. Det er ikke aktuelt å ta vare på jordsmonnet på de tilplanta arealene.

På jordbruksareal som er registrert som  fulldyrka, består jordsmonnet generelt av  5-10 cm
med sandjord med organisk innhold over sand- og grusholdige masser med småstein, og har
fått kategori 2 i Temakart matjord. Dette er morenejord med skrint jordsmonn. Matjordlaget er
tynt, og noe krevende å skille fra underliggende masser ved avskaving.

Figur 3.Lyngmonen gnr/ bnr 141/2 Figur 4. Jordsmonn fra gnr/ bnr 141/2

I området er det ei myrtjønn i gjengroing. Arealet rundt tjønna er tidligere benyttet til beite,
men framstår i dag som et sumpområde med råtnende plantemateriale og lite omdanna
myrmasser. Terrenget sør for tjønna er tilplantet med gran. Av hensyn til massenes
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beskaffenhet og begrensninger når det gjelder kjøring på fuktig, myrlendt grunn anbefales
det ikke å ta vare på massene i matjordsammenheng. Massene er klassifisert i kategori 3 i
Temakart Matjord

3.2.2 Flegemyra, kategori 1

Flegemyra, gnr/ bnr 142/7, er et tidligere dyrka jordbruksareal, som nå i stor grad er
gjengrodd av lauvskog, figur 5 og 6 . Det fins allikevel åpne grasbevokste arealer.  Området
var tidligere drenert av åpne grøfter/ kanaler, men disse er ikke vedlikeholdt og området
forsumpes. Jordsmonnet består av godt omdanna myrjord, og de øverste 30 cm bør
prioriteres for gjenbruk på jordbruksareal/ mellomlagring i påvente av bruk. Areal som er uten
lauvskog og der grunnen har god kjørbarhet prioriteres for avskaving av matjordsjikt. Arealet
har fått kategori 1 i Temakart Matjord, og volumet av matjord som kan tas vare på er estimert
til 1400 m3.

Figur 5. Flegemyra, gnr/ bnr 142/7 Figur 6.Jordprofil gnr/ bnr 142/7

3.2.3 Skoie, kategori 2

Det ble gjennomført undersøkelser ved grasareal ved gnr/ bnr 150/8. Det ble påvist relativt
skrinn og næringsfattig sandjord, med 5-10 cm med grastorv, figur 7 og 8. Arealet har preg
av gjengroing fra kantene. Det er mindre aktuelt å ta vare på dette jordsmonnet for senere
bruk, og massene har fått kategori 2 i Temakart matjord.

Ved Skoie vil flere mindre areal langs Skoievegen bli berørt av utbyggingen. Arealene er ikke
nærmere vurdert, men det forventes ikke matjordsjikt av stor mektighet på disse arealene.
Totalt volum av matjord fra disse arealene estimeres til 400 m3.



MATJORDPLAN

Side 12 av 20

Figur 7. Gnr/ bnr 150/8 ved Skoie Figur 8. Jordprofil, gnr/ bnr 150/8

3.2.4 Lindland og Lindlandslåter, kategori 1

Ved Lindland er det både sandjord og myrjord av god kvalitet som vil bli nedbygd som følge
av veganlegget. Det drives aktiv jordbruksproduksjon på stedet, med grasdyrking og beiting
av sau.

Matjordlaget er satt i kategori 1 i Temakart matjord og bør gjenbrukes på jordbruksareal/
lagres for senere bruk. Mektighet på matjordsjiktet er 20-40cm, og det bør gjøres vurderinger
av entreprenør under utgraving hvor mye av jorda det er verdt å ta vare på, figur 9 og 10.
Estimert volum er 8800 m3 med matjord.

Figur 9. Lindland, gnr/ bnr 127/7 Figur 10.Jordprofil gnr/ bnr 127/7
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3.2.5 Greipsland og Venselmyra, kategori 3

I området Greipsland og Venselmyra er det flere mindre teiger på eiendommene med gnr/
bnr 125/2 og 126/3 som berøres av vegutbygging.

Jordsmonnet i området består generelt av vassjuk og lite omdanna myrjord, som gir dårlige
forhold for plantevekst, og har fått kategori 3 i temakart Matjord, figur 11 og 12. Det er
tydelige uomdanna planterester også i det 30 cm øvre sjiktet av jorda. Arealene har
drenering som ikke er holdt vedlike, og det er en stund siden de har vært i drift. Massene
egner seg ikke for direkte gjenbruk for topplag på jordbruksareal, og må i såfall mellomlagres
for kompostering og innblanding av sand.

Figur 11.Venselmyra, gnr/ bnr 126/3 Figur 12.Jordsmonn, gnr/ bnr
126/3

3.2.6 Koppermyra, kategori 1

Koppermyra, gnr/ bnr 47/2, er i drift med grasproduksjon. De øverste 20 cm av jordsmonnet
består av mørk moldjord, med innhold av planterøtter og meitemarkganger, figur 13 og 14.
Arealet har fått kategori 1 i Temakart Matjord. Dypere enn ca 20 cm er det trerester og
mindre omdanna myrjord. Jordsmonn i de øverste 20 cm anbefales tatt vare på og benyttet
direkte som toppsjikt på egnet jordbruksareal/mellomlagres for senere bruk til formålet.
Volum av matjordsjiktet beregnes til 2000 m3.
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Figur 13. Oppgravd jord fra gnr/ bnr 47/2 Figur 14. Jordprofl fra gnr/ bnr 47/2

3.2.7 Ime, nord for Langåsen, kategori 1

Ved Ime, nord for Langåsen, vil terrenginngrepet berøre eiendommene med gnr/bnr 40/11,
14 og 24. Arealene nord for Langåsen preges av frodig grasmark, som har vært drevet
kontinuerlig med slått og beiting, figur 15 og 16. I skråningene er det beiter med berg i dagen
og skogbevokste koller. I dalen er jordsmonnet dypere, og har dels preg av dårlig drenering.
Jordsmonnet består av mørk sandjord med organisk materiale over rødfarget sandjord. Det
er innslag av grus i massene. Mektigheten på matjordlaget varierer fra 20 cm i skråningene
til 40 cm i de flate partiene i dalbunnen. Jordsmonnet er næringsrikt og verdifullt og
anbefales gjenbrukt som toppdekke på nydyrkingsareal/reetablert jordbruksareal. Arealene
har fått kategori 1 i temakart Matjord.
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Figur 15. Ime, nord for Langåsen gnr/ bnr 40/11 Figur 16.Jordprofil fra gnr/ bnr
40/11

3.2.8 Nedre Ime, kategori 1

Berørt areal ved Nedre Ime omfatter følgende gnr/ bnr: 37/3, 40/18, 28, 33, 69 og 74.
Jordsmonnet ved Nedre Ime (Ime skole) består av sandjord med organisk innhold, uten
stein, figur 17 og 18 . Jordsmonnet i plogsjiktet er verdifullt som matjord og prioriteres for
gjenbruk på jordbruksareal/toppsjikt på nytt jordbruksareal/mellomlagres for senere bruk.
Mektigheten av jordsmonnet som tas vare på er ca 30-40 cm. Dette er steinfrie masser som
skulle være spesielt velegnet ved grønnsaksproduksjon. Underliggende masser består av
sand med mindre innhold av organisk materiale. Totalt volum av matjordsjiktet i Ime-
området, sør og nord for Langåsen er estimert til 20 000 m3, så dette er et område der
betydelige mengder med jord kan vise seg å bli tilgjengelig.
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Figur 17.  Ime gnr/ bnr 37/3 Figur 18. Jordprofil fra gnr/ bnr
37/3

3.3 Planteskadegjørere

3.3.1 Potetcystenematode (PCN)-register

For eiendommer som ligger i traseen har Mattilsynet opplyst at eiendommene; 40/11 og
40/18 ved Nedre Ime ble registrert i PCN-registeret i 1967 (Mattilsynet, 2019). Pr juni 2018
var det 335 registreringer av PCN i Landbrukskontoret for Mandal i Marnardal.

For å kunne oppheve restriksjoner må enten eier eller landbrukskontoret dokumentere at det
ikke har vært dyrket potet siden påvisning. Det var gul potetcystenematode som ble funnet i
Ime. Landbruksmyndigheten vil bistå grunneiene med å bli fjernet fra Mattilsynets liste. Det
forventes ingen restriksjoner knyttet til PCN og jordflytting dersom eiendommene blir frikjent
fra PCN-registreret. Fram til fritak er gitt, kan jorda ved Ime ikke flyttes.

3.3.2 Floghavreregister

Det er pr i dag ikke  registrert eiendommer med floghavre i Landbrukskontoret for Mandal i
Marnardal (Mattilsynet, 2019).

3.3.3 Lys ringråte

Det er pr i dag ikke registrert eiendommer med lys ringråte i Landbrukskontoret for Mandal i
Marnardal (Mattilsynet, 2019).
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3.3.4 Fremmede arter

Fremmede arter i planområdet er registrert og resultatet presenteres i egen rapport som per i
dag ikke er ferdigstilt.

3.4 Forurenset grunn

Grunnen langs eksisterende vegtraseer som berøres av anlegget er undersøkt med tanke på
forurenset grunn. Resultatet av undersøkelsen presenteres i egen rapport som per i dag ikke
er ferdigstilt.

4 Vurdering og avklaring av mottaksarealer for matjord

4.1 Generelle krav for mottaksarealer

Matjord skal fortrinnsvis benyttes til jordforbedring innenfor planområdet dersom
massebalansen i prosjektet tilsier det. Matjord i kategori 1 prioriteres for gjenbruk på
jordbruksareal. Dersom det er et overskudd av matjord, kan matjord benyttes til
jordforbedring utenfor planområdet.

Areal som benyttes til mottak av matjord utenfor planområdet må være godkjent av
landbruksmyndigheten i Mandal kommune, for å sikre at matjorda benyttes på areal der det
er potensiale for jordforbedring og dermed økt avlingspotensiale. Aktuelle arealer er
nydyrkingsfelt med skrint jordsmonn, planeringsfelt, areal med fjellblotninger, skrint
jordsmonn på eksisterende jordbruksareal eller som topplag på massedeponier/tipper for
rene masser. En godkjenning kan være gitt etter plan- og bygningsloven, jordloven eller
forurensningsforskriften (bakkeplanering).

4.2 Mottaksarealer

Landbrukskontoret i Marnardal har levert en oversikt over gårdbrukere og andre som er
interessert i masser fra anleggsdriften. Det gjelder eiendommene med gnr/bnr 141/2, 142/7,
142/4, 149/1, 148/2, 130/10, 40/24, 37/3, 37/1, 127/7, 126/3, 47/1, 47/2, 2/4, 41/4, 29/5 og
134/32. Aktuelle mottaksarealer er ikke nærmere vurdert i matjordplanen.

Innenfor reguleringsplanen kan det være aktuelt at følgende deponier for rene masser
tilbakeføres til jordbruksformål: #4_1 Venselmyra og #4_9 ved Døle bru.
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5 Metode for flytting av matjord

Flytting av matjord underlegges tilsvarende prinsipper som øvrig masseflytting i prosjektet.
Masseflytting skal begrenses, og gjøres så lokalt som mulig. Ved masseflytting skal offentlig
veg unngås.

5.1 Skånsom flytting – bevaring av jordstrukturen

Flytting av matjord må skje under gunstige forhold (tørre forhold). Jorda skal transporteres
slik at jordstrukturen ikke skades.  For utlegging av matjord kan doser med lavt marktrykk
benyttes. Arbeidet må gjennomføres på en slik måte at det blir minst mulig sammenpressing
av jorda. Så langt det er mulig bør dyrka mark være i bruk så lenge som mulig inn i
anleggsfasen, og den bør tas i bruk igjen så tidlig som mulig etter at anleggsarbeidene er
ferdig.

5.2 Tykkelse på jordsmonn

Ved flytting/gjenbruk av dyrka jord må mottaksområder tilrettelegges for minimum 50 cm med
jordsmonn (masser der plantene kan spre sine røtter), der de øverste 30 cm skal være
matjord kategori 1 fra anlegget. Det er ikke krav om å tilføre matjord/jordsmonn utenfra
anleggsområde for å nå dette kravet. For å sikre at kvaliteten på arealene blir god også på
lang sikt, må mottaksområdenes øvre del etableres slik at jordsmonnet over tid ikke
forsvinner ned i underlaget der jordsmonn og matjord skal etableres.

5.3 Mellomlagring av matjord

Matjord sjaktes av og legges i ranker på opptil 3 meters høyde og kan plasseres i områder
merket som "#91 Midlertidige bygge- og anleggsområder " i reguleringsplanen. Myrholdig
jord skal ikke legges ved fiskeførende vassdrag. Rankene legges opp med gravemaskin på
duk.

5.4 Rengjøring av utstyr og maskiner

Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at det er fare for spredning av plantesykdommene
PCN, floghavre eller lys ringråte innenfor reguleringsplanens del 1 på strekningen Døle bru til
Greipsland. Det er derfor ikke behov for å innføre restriksjoner når det gjelder rengjøring av
maskiner og utstyr på strekningen. Det tas forbehold om behov for rengjøring av maskiner og
utstyr som følge av fare for spredning av fremmede arter, det vises til egen plan for dette.
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Eiendommene med gnr/bnr 40/11 og 18, ved Nedre Ime, er registrert i Mattilsynets register
for gul potetcystenematode. Mattilsynet opplyser at eiendommene ble registrert i 1967, og da
det har gått mer enn 30 år siden så kan det søkes om å bli slettet fra registeret. Det kreves
egenerklæring fra grunneier på at det ikke har vært dyrket potet på eiendommene i denne
perioden, for å kunne få fritak. Fram til fritak er gitt av Mattilsynet vil det være krav til
rengjøring av maskiner og utstyr på strekningen Greipsland til Ime.

6 Sammendrag

På bakgrunn av innspill fra landbruksmyndigheten i Mandal kommune er det gjennomført en
undersøkelse av et utvalg av jordbruksarealer som vil bli nedbygd av ny E39 med
tilførselsveger, mellom Mandal øst til Mandal by. Det er gjennomført sjaktegraving med
spade på 12 ulike steder.

Det er gjort en vurdering av matjordlagets innhold og mektighet, og massene er inndelt i
følgende tre ulike kategorier:

Kategori 1: Matjord i mektighet 0 til 20-40 cm. Verdifull jord, kan benyttes direkte som
toppsjikt på jordbruksareal. Ved ekstra verdifull jord, kan også underliggende masser tas
vare på for gjenbruk. Masser i kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved behov.

Kategori 2: Mineraljord over morene i mektighet 0 til 5-10 cm. Mindre verdifull, men kan tas
vare på dersom behov for toppdekke på deponi som tilbakeføres til jordbruksformål. Masser i
kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved behov.

Kategori 3: Myrjord i mektighet 0 til 30-40 cm mektighet. Lite omdanna og/ vassjuk jord.
Prioriteres ikke i matjordsammenheng, men kan mellomlagres for omdanning til matjord og
evt blandes med sand. Masser i kategorien kan gjenbrukes i veganlegget ved behov.

Målet er at matjord på dagens jordbruksareal skal benyttes til jordforbedring hovedsakelig
innenfor planområdet, men også utenfor. En beregning viser at det er 32 000 m3 med god
matjord, kategori 1, innenfor reguleringsområde for del 1 og hensynssone for del 2 for
strekningen Mandal øst -Mandal by.

Mattilsynet har gitt informasjon at to eiendommer med svært god matjord ved Ime, står
oppført i PCN-registeret. Utover dette er det ikke kjent at det er plantesykdommer som må
hensyntas ved jordflytting.
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