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Ordfører, årsmøte, kjære gode kollegaa.  

Æ driv gård i Melhus, rætt sørom Trondheim og tett langsme E6. Og rundt mæ bygges d ny 

vei og lægges infrastruktur i alle retninga. No om dagan veltes det rundt på tonnevis med 

jord i arbeidet me å utvid E6en her. I statistikken står det at 250 mål dyrkajord går me. Men 

d som ikke kjæm fram i den offentlige statistikken, e arealan som beslaglegges i midlertidig 

erverv. D e faktisk like my d, areal som brukes til riggområde, veiomlægging og ainna. 

Matjord bli flytta, lagra, og ska legges tebake.  

Men dyrkajorda som har vært berørt, den bli ikke som den en gang va. Massan som kjæm 

tebake e ikke rætt lagra, den e ikke rein, dein forsvinn på mystisk vis, og dein bli ikke lagt 

tebake i rætt skikt. D skyldes mangel på kunnskap, mangel på vilje, og mangel på styring. 

Pakkeskadan og dreneringsskadan e stor, og i de aller, aller beste tilfellan oppnås et 

avlingsnivå på maks 80% av det det va før anlegg.  

Det oppleves som ei voldsom påkjenning for hver enkelt grunneier å først måtta sloss for 

sine interessa i forhandlinga om kontrakta, for så å måtta følg me som hauka på at lovnadan 

bli fulgt opp og jobben gjøres rett i anleggsperioden. Og t slutt må en krangel i etterti for å få 

retta opp feil og mangla og ettervirkninga.  

Æ ønske å kom me et forslag. Mitt forslag e at Norges Bondelag bruke sine politiske og 

juridiske krefta t å utarbeid et utkast t standard kontrakta. Ei smørbrødliste over ka som må 

være me i forhandlinga me oppkjøper. D være sæ for veiutbygging, boligformål eller 

infrastruktur.  

D bør og, i større prosjekt, bli krav om at d oppnevnes et ombud som i d daglige har ansvare 

for å følg opp at entreprenør og utbygger gjør den jobben som e lova.  

D e dessverre manglende politisk vilje t å vern om matjorda vårres. Men vi må ihvertfaill sørg 

for at den matjorda som bli spart, bli tatt vare på sånn at det kan dyrkes mat der i framtida.  

Takk! 
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Forslag til tiltak,  

oversendes til styret i Norges Bondelag til videre oppfølging  
Norges Bondelag bruker sine politiske og juridiske krefter til å utarbeide utkast til 

standardkontrakter for midlertidig erverv av dyrkajord. Det bør finnes ei smørbrødliste over 

hva som må være med i forhandlinger med oppkjøper, og det må være retningslinjer for 

hvordan matjordareal skal behandles før, under og etter midlertidig erverv. Det være seg om 

det gjelder veiutbygging, boligformål eller infrastruktur.  

Det bør også, i større prosjekter, settes krav om at det oppnevnes et ombud som i det 

daglige har ansvar for å følge opp att utbygger og entreprenør gjør den jobben som er avtalt.  


