
 
 

Årsmelding for Norsk jordforening 2022 
 

1. Tillitsvalgte 
Styret (fra 30. mars 2022): 
Leder:    Erik Joner 
Nestleder:  Bal Ram Singh 
Kasserer:   Per Rønneberg Hauge  
Styremedlemmer:  Else Villadsen (sekretær)  
   Sissel Hansen 
Varamedlemmer:  Robert Barneveld 

Siv Aurdal     
 

Revisorer:   Line Tau Strand, Jannes Stolte 
Valgkomité:  Lillian Øygarden, Åsmund Kvifte, Karl-Jan Erstad  
 
2. Medlemmer 
Per 31.12.22 hadde foreningen 59 personlige medlemmer (ingen bedriftsmedlemmer). Med-
lemskontingent (200 kr for vanlige medlemmer, kr 100,- for studentmedlemmer) har iliten 
grad blitt brukt i 2022, med unntak av kontingent til IUSS. 

3. Styret 
Da 3 medlemmer var på valg etter forrige periode (Svein Skøyen, Ievina Sturite, Erin Byers), 
hadde valgkomiteen innstilt nye kandidater til styret. Disse ble valgt for 2 år 
:  

Sissel Hansen, styremedlem 
Else Villadsen, styremedlem 
Siv Aurland, vara 

 
Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker siden forrige årsmøte. Saker som har 
vært behandlet har dreid seg om planlegging av arrangementer og formidling, samt saker fra 
IUSS.  
 
  



4. Arrangementer og formidling 

Doktorgradsdisputas 

Simon Weldon, forsker ved NIBIO, forsvarte doktoravhandlingen sin om om biokull og nitro-
genomsetning i jord og kompost den 1.4 2022. I den forbindelse holdt han en såkalt prøvefo-
relesning om lysgassutslipp fra jord som Jordforeningen gjorde opptak av og la ut på Jord-
foreningen.no/Vimeo.  

Seminar 

Det ble avholdt et internasjonalt seminar 4.-6. mai 2022 i Vitenparken med tema: Soil and 
water conservation under changing climate in Northern and high-altitude conditions. Jord-
foreningen sto sopm medarrangør sammen med IUSS, ESSC, NJF, NLR, NIBIO og NMBU.  

FNs Jorddag 2022 

Årets Jorddag ble markert med et jordhelsesymposium arrangert av NIBIO og Jordforeningen 
der ni ulike foredrag ble presentert av forskere, politikere og gårdbrukere. Arrangementet 
var åpent, og ble både streamet og tatt opp. Permanent lenke til foredragene finnes på Jord-
foreningens nettsider.  

Andre formidlingstiltak 

I forbindelse med NLR-prosjektet Kabon agro laget Jordforeningen et intervju med en av pro-
sjektlederne, Else Villadsen. Dette ble lagt ut på Jordforenigens Facebook-sider i januar.  

Jordforeningens Facebook-sider har hatt økende aktivitet siste år, og hatt 16 innlegg lagt ut 
av styret eller andre medlemmer. Gruppen har nå 348 medlemmer, 79 flere enn sist år. 

IUSS 

Bal Ram mottok en ærespris fra IUSS for sitt arbeid innen jordforskning og diplom som leder 
av Division 3 Soil Use and Management av IUSS. Dette ble omtalt på Jordforeningens nettsi-
der. 

5. Arbeidsoppgaver for foreningen framover 
Som tidligere vil Jordforeningen fortsette å bidra til arrangementer som sprer kunnskap om 
jord og videreføre planer om bl.a. å arrangere nettbaserte faglige presentasjoner og møter 
om jordhelse. Styret er også innstilt på å samarbeide videre med NLR og andre om markda-
ger og andre håndgripelige arrangementer. Jorddagen 5. desember markeres med foredrag 
og inviterte forelesere.  

Videre ønsker Jordforeningen å bidra til å synliggjøre stipendiater som jobber med jord, for-
midle disputaser, og i større grad prøve å arrangere gjesteforelesninger med opponenter.  
 
Det er fortsatt et mål å bli flinkere til å formidle saker om jord og Jordforeningens aktiviteter 
gjennom våre nettsider og Facebookgruppa. Samtidig oppfordrer styret alle medlemer til å 
vise interesse og engasjement i saker som handler om jord, og gjerne foreslå aktiviteter og 
møtetemaer som kan engasjere våre medlemmer og andre interesserte.  
 
Ås, 8.3.2023 
 
Styret for Norsk Jordforening 


