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Jordhelse og landbruk, the last frontier





Funksjonell jord med god helse kan (iflg USDA NRCS):

• Resirkulere næringsstoffer effektivt
• Lagre karbon og næringsstoffer i jorda i organiske former
• Gi god lufttilgang og forbedre rotveksten
• Forbedre gårdens robusthet og fortjeneste
• Forbedre avlingsstabiliteten
• Redusere avrenning og erosjon
• Forbedre vannlagringsevne og plantetilgjengelig vann og 

samtidig forbedre vannkvaliteten på det som renner ut fra 
jordene

• Være motstandsdyktig mot tørke, kraftige regnskyll og 
temperaturekstremer

• Redusere sykdoms-, innsekts- og ugrasproblemer
Av alle funksjonene som en jord kan ha, så er det anslått at 
rundt 90% er biologisk drevne (!) 



Grunnprinsipper for å øke jordhelsa

1. Minimer forstyrrelsen av jorda
a) Fysisk (jordarbeiding av alle slag)
b) Kjemisk (gjødsling og sprøyting)
c) Biologisk (overbeiting og mangel på mangfold)

2. Minimer bar jord, helårlig jorddekke demper 
påvirkningen av vær og vind på jordstrukturen slik 
at den er beskyttet

3. Øk diversiteten/mangfoldet via vekstskifte og 
fangvekster

4. Grønne planter så lenge som råd, levende røtter i 
bakken som forer mikrolivet i bakken med 
rotsvette, så mye som mulig gjennom året

Beskytter
jordaggregater 
og mikrolivet

Bygger nye 
jordaggregater 
gjennom 
foring av 
mikrolivet

Fangvekster: før korn, i korn, etter korn



Relativ forskjell i jordlivet ift. driftsmåte
Fra Global soil biodiversity Atlas



19. August 2020

Direktesåing av rug og vintervikke (som fangvekst) 
etter at ertene er treska



3. September2020



25. August 2020



19. September2020



Havre med erter som forgrøde,
ingen gjødsel er spredd ut



Avling i forhold til andre

80 % av snittet med 20% av gjødslinga



Nitrogeneffektivitet 2015



Næringsstoffer inn/ut
Du må tilføre like mye næringsstoffer som du tar ut 
gjennom avlinga, men hvordan tilføre?
• Kjøpe inn i sekker og kanner, spre husdyrmøkk
• Gjennom vekstskifte/fangvekster og endra 

metoder=> frigjøre mer fra det som er lagret i jorda 
samt nitrogenfiksering fra lufta.

Frittlevende nitrogenfikserende bakterier ble oppdaget i 1901 av 
forskere. Hva kan vi om de nå 120 år senere, for praktisk bruk i 
landbruket?

• Hva er potensialet i det som er gratishjelp fra 
biologiske prosesser for bonden?







Gvarvelva      
21.05.19 kl 12.00

Gvarvelva    
22.05.19 kl 09.00

Erosjon – tap av jord - et tap nå og for framtida



Erosjon – tap av jord - et tap nå og for framtida



Hvordan tenker vi om jord og plantedyrking?

Teknologisk Biologisk
Maskiner Husdyr/Meitemark

Kunstgjødsel Nitrogenfiksering - Mykhorrhiza 

Sprøytemidler Mangfold/jorddekke

Grøfting/vanning Porer/Jordstruktur/Karbon

Kontrollere mest mulig Observere, lære og justere

Bivirkninger på økosystemer Kan bygge opp økosystemer

Kapitalintensivt (kjøpes) Kunnskapsintensivt (læres)

Kommersielle interesser Gratishjelp fra naturlige prosesser

Hva vil gi størst avling i lengst tid, til lavest mulig kostnad for bonden 
og de som kommer etter oss?



Det trengs relevante analyser for jordhelse

• Haney soil test
 The Haney test uses unique soil extracts in the lab to determine 

what quantity of soil nutrients are available to soil microbes. 
This test also evaluates soil health indicators such as soil 
respiration, water-soluble organic carbon and organic nitrogen and 
their ratio.++

• Cornell Soil Health Test 
 This test looks at chemical, physical and biological factors that can affect 

soil.

Må være billig og rask, tilpassa norske forhold
(Ta en prøve på våren og justere tilførsel av gjødsel iht den.)



Hva er potensialet for norske forhold?



«Skal du gjøre små endringer; 
endre måten du gjør ting på.  
Skal du gjøre store endringer; 

endre måten du forstår ting på»

Don Campbell



Spørsmål?
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