
Økologisk kunnskap om jordhelse
Anne-Kristin Løes, Reidun Pommeresche, Sissel Hansen, Tatiana Rittl  

Den internasjonale jorddagen (FAO)
NMBU – Ås, 6.12.2021

…dagen støttes også av Jordvern Norge 



• Noen praktiske eksempler fra øko-gårder
• Jordstruktur, moldinnhold: Sveits, DOK forsøket
• Nedbrytning: NLR; Danmark, CRUCIAL forsøket
• Meitemark: Betydning av organisk gjødsel, og innhold i kast
• Spretthaler: Mangfold, og betydning av gjødsling
• Moldinnhold: Ikke nødvendigvis økning med langvarig eng og 

husdyrgjødsel, men eng i vekstskiftet er likevel bra
• Kommunikasjon: Jordlappen, Karbonkalkulator

Økologisk kunnskap om jordhelse - innhold



«Agroforestry» med fjørfe: Kombinere produksjon 
av egg og frukt, eller egg og energiskog, Danmark

Eksempel 
fra 
praksis



Stripedyrking av grønnsaker og hvitkløver-eng, Finland 

Eksempel 
fra 
praksis



Maksimal matproduksjon med mest mulig 
selvforsyning, Norge

Fokhol, Stange, juli 2016
900 daa mangfoldig produksjon med 
biodynamisk driftsopplegg

Den første økologiske gården i Norge var 
Nordre Sletner i Indre Østfold, 
biodynamisk siden 1932

Eksempel 
fra 
praksis



FiBL, Sveits

FoU: Effekter på 
jordhelse av 
økologisk dyrking 



DOK-forsøket: Jordegenskaper etter 21 år

Biodynamisk dyrking, 
kompostert husdyrgjødsel
BIODYN

Kun mineralgjødsel
CONMIN



DOK forsøk : Jordstuktur i høsthvete etter kraftig nedbør

Bio-dynamisk dyrking

Kun
mineralgjødsel
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DOK-forsøk: Endring i moldinnhold (soil organic C) over tid

FiBL: Fließbach et al., 2007, AGEE
Leifeld et al., 2009, AJ

Nedadgående 
trend i alle 
ledd, men 
minst i 
BIODYN



DOK-forsøk: Nedbrytning av halmDOK-forsøk: Nedbrytning av halm
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10.5 % more straw 
metabolized in 
BIODYN soils

FiBL: Fließbach
et al., 2000, 
SBB 32, 1131



Jord som arena for nedbrytning

• Jord er et godt medium for å få ting til å 
«forsvinne» (som blir til mold)

• Tingvoll, 20023: Mye raskere 
nedbrytning av samme mengde 
grønngjødsel på bakken enn i ei kasse 
satt på bakken

Tingvoll, september 2003

https://trondelag.nlr.no/nyhetsarkiv/trondelag/2020/trusekampen-en-artig-vri-pa-et-seriost-tema

Trusekampen, 2020



CRUCIAL* – et langvarig feltforsøk for å undersøke 
effekter av å tilføre jorganisk materiale til jord

• Årlig tilførsel av kloakkslam, 
kompostert husholdningsavfall, 
urin, husdyrgjødsel og 
mineralgjødsel, til korn

• Etter 20 år tilsvarer tilførselen i 
enkelte behandlinger  >100 års 
tillatt tilførsel av kloakkslam, 
kompost og husdyrgjødsel

• Økosystemet er satt under press

• Multi-resistente bakterier tilført med 
husdyrgjødsel, kompost eller kloakkslam 
forsvinner etter få uker

• Det tilføres tungmetaller, spesielt med 
kompostert husholdningsavfall, og til dels 
kloakkslam, men det har ikke gitt økt 
opptak i planter

• Tilførsel av organisk materiale har økt 
jordas moldinnhold og vannlagringsevne

• Større antall bakterier, sopp, amøber, 
ciliater og nematoder med organisk 
materiale, men ikke økt diversitet

• Mer meitemark, særlig med kloakkslam

*CRUCIAL - Closing the Rural-Urban Nutrient Cycle -
Investigations through Agronomic Long-term experiments 

Jakob Magid et al., 
PLEN, KU



CRUCIAL: 
https://plen.ku.dk/english/research/plant_soil/sf/cr
ucial/

RECONCILE projektet: 
https://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-
rdd-5/reconcile/

Svært synlige 
forskjeller i jord 
med og uten 
tilførsel av OM: 
Farge, struktur

Jakob Magid, Kbh Universitet 
viser kolleger fra prosjektet 
«Improve-P» CRUCIAL feltet. 
Juni 2013



Meitemark – et viktig nyttedyr

Kast fra stor meitemark 
(Lumbricus terrestris). Stor 
meitmark bygger ganger og 
vandrer opp og ned, ikke vanlig i 
pløyd jord

Grå meitemark (A. caliginosa) graver seg 
gjennom > 20 tonn jord per daa og år
Kastene blir igjen i matjordlaget 

Foto: R. Pommeresche, NORSØK



Mark: Husdyrgjødsel

• Meitemarkundersøkelser på Møystadfeltet i 
2006, 4. års eng, sist gjødslet i 2003

• HG= fast husdyrgjødsel, MinG = fullgjødsel
• Meitemark fra < 20 cm dyp jaget opp med 

sennepsvann
• Selv etter 4 år med eng, fler og tyngre mark 

etter HG enn MinG

Rep.
1

2

3

4

Uten gj. 2 t HG/daa 4tHG/daa MinG
E8                       E6 E7 E2

Svein Selnes Reidun Pommeresche



Kast-kjemi undersøkt 
i KORN-SIP (2003-2007)

Stor meitemark 
spiser 
planterester og 
får næringsrike 
kast

Grå meitemark 
spiser jord, 
sopphyfer og ??? 
Hvordan er 
næringsinnholdet i 
kast fra grå 
meitemark?

Tung og mindre 
tung traktor, to 
pløyedyp



Strøposer med overvintret halm gravd 
ned til pløyedyp på Apelsvoll og 
Kvithamar mai 2005

Poser høstet underveis i feltsesongen

Nedbrutt halm + meitemarkkast sortert 
for hånd

Metode



Metode



Mer plantenæring  og karbon i  
meitemarkkast enn jorda ellers (13-25 cm)
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Grå meitemark vanligst i feltene; 
noe rosameitemark

• 229 meitemark/m2 (snittverdi for 3 år)

• 80 - 85 % A.caliginosa, 5 -15 % A. rosea (antall)

Produserer ca 22 tonn kast per daa og år 
(tørrvekt)

Gitt at hver mark produserer 0.63 g kast per dag i 153 dager
per år (Boström 1988) og vi antar 2 290 00 mark per daa

Betydelig høyere innhold av P, K, Mg, N og C i kast enn i jorda
omkring

Hvor kommer dette nitrogenet fra? Kun “anrikning” ved
selektiv “beiting”, eller beites N fikserende blågrønnalger…?

ÅRLIG “PRODUKSJON” per daa
0,56 kg PAL

0,89 kg KAL

0,53 kg MgAL

14,4 kg N (tot-N)
254,2 kg C (tot- C)



• 42 arter funnet i kløvereng på Tingvoll (av 334 
beskrevet i Norge)

• 8000 – 40 000 individ/m2

• O. edinensis ikke tidligere funnet i Norge
• Sortere til farget og hvit?

Onychiurus edinensis, 1mm 

Spretthaler i norsk dyrka jord – lite undersøkt

Pommeresche et al. 2017, Applied Soil Ecology
Pommeresche and Løes, 2014, Norw. J Entomol.

I overflaten: Dyr 
med farge og 
større 
bevegelsesradius
Nede i jorda: 
Hvite arter, 
mindre 
bevegelige



Sortering av spretthaler for å 
undersøke effekt av tidligere 
gjødsling 



Antall hvite og farga spretthaler i 
jordprøver 0-4 cm dyp (20. mai 2021)

Flere spretthaler 
etter gjødsling 
med algefiber?
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Microbiometer

CO2 –Solvita

Beitepinner (bait
lamina sticks) 

CO2 –Pasco sensor 

Telle spretthaler

Karboninnhold og biologisk aktivitet 
i eng- og potetjord (K-BEP)
Måle innhold av karbon i jord
Teste «feltmetoder» for biologisk aktivitet
Ulike jordtyper fra Nordmøre

Beite-
pinne 



- Jordprøver fra  samme 
prøvepunkt i 1990, 1995, 
2002, 2009, 2015, 2021

- Mellomsand og siltig 
mellomsand med stor 
variasjon i moldinnhold

- Hvordan påvirker 30 år 
med økologisk engdyrking 
karboninnholdet i jorda?

Foto: Reidun Pommeresche, NORSØK. 

GT: 3-14 %  TS
SOC : ca 1,5-7 % 

Jord fra Tingvoll gard –
økologisk melkeproduksjon siden 1994



Sunndal- sandjord 
med ensidig 
planteproduksjon, 
potet og korn
MERMOLD-prosjektet, 
2019-2022

Fast og 
flytende 
råtnerest 
fra Ecopro



Solvita test (respirasjon) 

Min = mineraljord
Org = myrjord > 40 % org 
materiale, fra Eide  på Nordmøre



I moldrik jord: Moldinnholdet synker, 
selv med tilførsel av 6 tonn husdyrgjødsel/år og eng i 4 av 5 år

Sammenlikning 
av høy og lav 
tilførsel av vanlig 
blautgjødsel og 
utråtnet
blautgjødsel til 
eng siden 2011

Gløde-
tap, %

År

Ingen gjødsel

Mye gjødsel

Utråtnet

Lite gjødsel

Ikke utråtnet

Ikke utråtnet Utråtnet

Jordet grundig 
drenert i 1991



NORSØK Surnadal

Innlandet

8 gårder i Surnadal 
8 gårder i Innlandet

Sandy / Silty
soils

Karbon til bondens beste: GodKarbon 2020-21



Innhold av organisk materiale og karbonlagring

ved ensidig korndyrking vs. vekstskifter med eng

4 gårder med også eng i vekstskiftet4 gårder korn og andre åkervekster

År 2020 
2 skifter 
med 
korn

I hvert område 
(8 gårder, 
sand/siltjord):



Click to edit Master title style
Hvordan 
virker 
jorda ?



Stabilitet av jordaggregat 2 til 6 mm store
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Jordlappen – visuell metode 
for bedømming av jordkvalitet

Reidun Pommeresche (NORSØK)



10 indikatorer i Jordlappen 

1. Jordstruktur
2. Jordart 
3. Moldinnhold
4. Omdanning av planterester
5. Jordpakking
6. Vanninfiltrasjon 
7. Plantevekst
8. Røtter og jordliv
9. Biologisk nitrogenbinding
10. Meitemark



Sett en ring rundt det svaret som passer best

 





Karbonkalkulator

Kommer på nett =)


