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En ny sesong står for dør. Dagene blir lengre og sola var-
mer stadig mer når den titter fram. Snart kommer også 
jorda til syne, og med den følger de årsgitte arbeidsopp- 
gavene for den dyrkende bonde. 

Denne utgaven av Grønt i fokus har temaet jord. Og 
ikke uten grunn. Dette viktige fundament for hele vår 
sivilisasjon og eksistens, om vi ser de virkelig store linjer. 

«– Far din er gladere i jord enn i 
nokon annan ting i verda.»

Sitatet er hentet fra Tarjei Vesaas sin roman «Det 
store spelet», hvor handlingen spiller rundt jordbruks- 
samfunnet og betydningen av dyrket mark. 

Hovedsaken i denne utgaven av bladet er hvordan jord- 
analyser og verdiene i analysebeviset skal forstås. Over 
seks sider forklarer vi hvilke parametere du skal legge 
vekt på og hvilke verdier vi skal holde oss innenfor. 

Rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving skal ha  
basiskunnskap på mange fagfelt innenfor landbruk, sam-
tidig som vi utvikler spisskompetanse på det medlemmene 
etterspør. Når Norsk Landbruksrådgiving nå skolerer 
flere rådgivere innenfor jordfaglige temaer, er det for å 

møte en etterspørsel fra medlemmene. Våre rådgivere 
skal være diskusjonspartnere også når det kommer til 
strategiske grep for bedre jordhelse på din gård. 

Etterspørsel er et nøkkelord for vår videre utvikling av 
rådgivingstilbudet. For at din rådgiver skal bli bedre, og 
gi deg nyttige råd, må  han eller hun brukes. Opplever du 
et vekstproblem, er det viktig at rådgiveren involveres på 
et tidlig tidspunkt. Slik kan informasjonen tilflyte råd-
giveren og overføres til andre gårdbrukere som opplever 
samme utfordring. Dette er kjernen av organisasjonen. 

I tillegg er vi avhengig av framoverlente bønder som 
vil være med å teste ut nye ideer og konsepter i praksis. I 
Viken er et knippe bønder med i et prosjekt for å finne ut 
om conservation agriculture har sin plass i norsk korn-
dyrking. Konseptet kalles Karbon Agro på norsk og seks 
pilotbønder går først i løypa for å finne dyrkingspraksis 
tilpasset norske forhold. 

Dersom du ønsker å drøfte flere sider ved din pro-
duksjon, tar du kontakt med din rådgiver i Norsk Land-
bruksrådgiving. 

Vi ønsker alle en god vekstsesong. 
Morten B Livenengen
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Kari Bysveen

Er rådgiver i NLR Innlandet med 
fagområdene jord, grønnsaker og 
økologi. Har utdannelse i allsidig 
jordbruk fra NLH, og ble uteksamin-
ert i 1994. 

KOMMENTAR

foto Morten Livenengen

Strutsen har blitt gjort narr av i 
mange år fordi den stikker hodet 
i sanda når den blir redd. Jeg, og 
mange andre, stikker hodet i jorda 
for så sjå hvordan det står til der 
nede.  Noen ganger blir jeg like redd 
som strutsen og tenker: hvordan kan 
det vokse noe her i det hele tatt? 

Vi må kalle en spade for en spade. 
Store, tunge maskiner på fuktig jord 
er ikke bra! Eller forresten, er jorda 
våt, er ikke mindre maskiner noe 
særlig bedre.  Det er nemlig ikke 
så uvanlig å sjå store pakkeskader 
under ploglaget, og denne er ikke 
bare enkelt å løse opp. Mange har 
prøvd mekanisk. Ofte om høsten, 
når det ikke er planterøtter som 
kan trenge ned i gangene etter jord- 
løsneren. Eller om våren, når det 
enda er vått. Man kjører full våronn 
etterpå, og jorda pakkes til igjen 
umiddelbart. De eventuelle gangene 
som er igjen, slemmes til med fin- 
partikler med styrtregnet som ofte 
kommer etter såing/planting.

Jordarbeiding må utføres for å 
få gode såbed, slik at planter vokser 

godt. Varemottakernes krav om at  
potet og grønt ikke skal ha en eneste  
flekk, store driftsenheter som krever 
maskiner med «All included» for 
å rekke over, bearbeider jorda så 
kraftig, at det blir fordundre meg 
pakking i øvre lag også. Jordgryna 
– aggregatene – filleristes fra hver- 
andre, og vi sitter igjen med enkelt-
partikler som flyter over i hverandre 
og tetter overflata etter første regn-
skur. Helt normalt, men ikke dermed 
sagt anbefalt. 

God kunnskap om optimal gjød-
sling og tilgang på effektive plante- 
vernmidler, gjør at det fortsatt 
høstes gode avlinger de aller fleste 
steder.  Sjøl om jordstrukturen ser 
skrekkelig ut. Men til hvilken pris? 
Og hvor lenge? Vil kommende  
generasjoner ha de samme mulighe-
tene til like gode avlinger?  Og hva 
med vassdraga våre? Styrtregn rett 
etter at så- og plantebed er lagt opp, 
før plantene har spirt og/eller kom-
met i god vekst, tar med seg mye 
jord. Det skal ikke store hellingene 
til før mye finmateriale renner vekk. 

Med jorda forsvinner mye næring, 
og vassdraga forurenses. Jeg har 
vært oppi Mjøstårnet en gang, og da 
så jeg nettopp det – hvor brunt van-
net utenfor bekkene var. På veg til 
og fra jobb, kjører jeg over ei elv om 
heter Svartelva. Den er mange ganger 
brun av jord. Litt avrenning er sjøl-
sagt helt uunngåelig, men vi må  
etter beste evne prøve å holde jorda 
på jordet. Gjøre jorda mer robust til 
å tåle disse styrtregna det blir mer og 
mer av. Sjekker du de regionale til-
skudda mht fangvekster, grasdekte 
soner mot vatn, grasstriper på tvers 
av fall, åker i stubb, osv. er dette tiltak 
som reduserer avrenning til vassdrag. 
Fangvekstene bedrer raskt grynstruk-
turen, og er du heldig renner ikke jor-
da vekk i det hele tatt. Kulturer eller 
fangvekster med djupe røtter, lager 
bioganger som faktisk hjelper på  
infiltrasjonen av vatnet. Fangvekster 
og andre vekster som tilbakefører 
jorda mer organisk materiale, gir 
mat til meitemarken, som også 
fører til flere bioganger som øker  
infiltrasjonen av vatn. Det er ikke et 
tiltak som funker, men mange. 

God agronomi er å ta de gode val-
ga – for jord- avling og økonomi – så 
ofte du kan. Men man kan ikke bare 
tenke de billigste alternativa hver 
eneste gang. Da blir det brått dyrt 
når jorda er så ugras- eller sjuk-
domsbefengt, at plantevernmidla 
ikke funker lengre, eller jorda er 
hard som betong eller rent vekk. 
Hva gjør du da? Man rekker ikke 
så fangvekster etter alle kulturer. 
Prioriter derfor fangvekster i årene 
før og etter.  

Så gjør som strutsen; stikk hodet i 
jorda, men gjør noe med problemet!/ 
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Gjør som strutsen – 
stikk hodet i jorda! 
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Lønnsomme 
fjøsløsninger for 
mindre besetninger
Prosjekt Innlandsfjøs skal i løpet av en 
treårs-periode lete fram lønnsomme 
løsninger for besetninger med min-
dre enn 30 mjølkekyr, for å hindre 
nedleggelse når løsdriftskravet trer i 
kraft. Prosjektet ledes av Høgskolen 
i Innlandet i samarbeid med NLR Inn-
landet, Tine Rådgiving Østlandet og 
åtte kommuner i Innlandet. 

Fornybar energi i 
landbruket
NLR ønsker å være bondens foretruk-
ne samarbeidspartner. Rådgivere i 
NLR opplever økende etterspørsel et-
ter rådgiving og planlegging på bio-
gass og annen fornybar energi. Den 
etterspørselen har vi en klar intensjon 
om å dekke. Etterspørselen kommer 
etter ønsker om å tilrettelegge for økt 
bruk av fornybar energi som en viktig 
del av satsingen på å kutte klimagass-
utslipp fra landbruket. Det er igang-
satt et prosjektsamarbeid mellom uli-
ke fagmiljøer for å kunne yte bonden 
best service og rådgiving. 

Dispensasjon for 
Gozai i 2021
Mattilsynet har innvilget søknaden 
fra Norsk Landbruksrådgiving om 
dispensasjon for bruk av Gozai 
til nedvisning av potetris i vekst- 
sesongen 2021. Tillatelsen gjelder 
bruk i poerioden 11. juni til 9. okto-
ber 2021, og i dispensasjonen ligger 
det maksimalt to gangers bruk med 
høyeste dose 80 ml per behandling.   
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Med KSL Trygg på mobilen har du 
HMS-verktøyet med deg i arbeidet

 KSL Trygg er et mobiltilpasset verktøy for bruk 
til eget HMS-arbeid og KSL på gården. 

Landbruksnæringa har behov for å jobbe kontinuerlig med beredskap og 
HMS på gården. KSL Trygg gir nå denne muligheten.

Du kan enkelt planlegge og gjennomføre vernerunde på gården og egenkontroll 
av elektriske anlegg. Du kan legge til bilder og dokumentere HMS-arbeidet, samt 
dokumentere og lukke alle typer avvik både fra dine egne kontroller og revisjoner.

SAMARBEIDSPROSJEKT
KSL Trygg er utviklet av Ciber gjennom et samarbeid mellom Matmerk og 
Norsk Landbruksrådgiving, NLR. Særlig HMS-rådgivere i NLR stått på i 
arbeidet med å utvikle KSL Trygg.

− Jeg vil sende en virtuell blomme til Kari-Anne Aanerud som har vært 
en solid støtte inn i den praktiske gjennomføringa og ellers til NLR som har 
støttet opp. Det har vært avgjørende for at vi har kommet så langt og for at vi 
fått dette på beina, sa fagsjef i KSL, Bjørn Hvaleby, på en gjennomgang med 
HMS-rådgiverne i NLR, 29. januar.

– Det har vært gode diskusjoner og det har vært gøy, kvitterte Aanerud.
− Uten diskusjoner og innspill til teknisk og praktisk gjennomføring, had-

de vi ikke vært der vi er i dag. Jeg håper det vi har nå kan være slik at det 
kan være til nytte, og at HMS-rådgiverne kan bruke det for å få med flere på 
tankegangen på HMS-området og mer generelt på KSL, sa Hvaleby.   

38 HMS-RÅDGIVERE I NLR ER KLARE TIL Å BISTÅ
− Vi i NLR HMS er veldig fornøyd med at KSL Trygg endelig er oppe og 
går. Et korps på 38 HMS-rådgivere i NLR er klare til å bistå bonden med ny 
digital plattform, sier Halle Arnes som er fagkoordinator HMS i NLR. Han 
understreker at det selvsagt er hverdagens fokus på HMS hos bonden som 
fortsatt er viktigst, og KSL Trygg blir et godt nytt verktøy i denne jobben.

− Vi i NLR HMS er stolte av resultatet og vårt forholdsvis store fagbidrag 
til utviklingen av KSL Trygg, sier Arnes.

– KSL Trygg på mobilen snakker sømløst med KSL. Alle endringer og 
oppgaver du utfører i KSL Trygg ute på gården blir oppdatert i KSL, sier 
KSL-sjef, Tom Roterud
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• Sopp
• Ugras
• Skadedyr
• Bladgjødsling
• Vekstregulering
• Kalk
• Mineralgjødsel
• Såvarer

TOTALLEVERANDØR AV 
PLANTEVERNMIDLER OG 
PLANTENÆRING

norgesfor.no

HÅNDBOK  
I PLANTEKULTUR
Ny utgave distribueres i feb/mars 2021.

For komplett oversikt over sortiment og
sortsomtaler se plantekultur.no

BESTILLING:
Ta kontakt med din 
lokale forhandler.

Se norgesfor.no



Ny redaktør i fag-
bladet Økologisk 
Landbruk
– Jeg håper at konvensjonelle bønder 
også vil lese om økologisk agronomi. 
Denne kunnskapen kan brått bli  
relevant for alle bønder, dersom for 
eksempel glyfosat blir forbudt. Da 
trenger vi ulike metoder for å opprett-
holde produksjonen, sier Maren Løhre 
som nå tiltrer i rollen som redaktør for 
fagbladet Økologisk Landbruk. 

Vanntransport i 
makroporer
Forskere har kartlagt vanntransport i 
markoporer for hele Danmark. Kart- 
leggingen kan brukes til å finne risiko- 
arealer for fosfor- og pesticid- 
utvasking. 

Bli med på Fang-
vekstskolen
Nå kan du lære det du trenger å vite 
om dyrking av fangvekster, om hvilke 
jordhelse- og miljøgevinster fang-
vekster gir. Gjennom to webinarer, ei 
markvandring og fagsamling til slutt 
skal deltakerne få grunnleggende 
kunnskap om dyrking av fangvekster. 
Fangvekstskolen begynner 23. mars 
med maksimalt 50 deltakere. Påmel-
ding skjer på NLR Øst sin nettside.  

Kartlegging av potet- og  

grønnsakslagere i Norge

Torgeir Tajet / NLR Viken / 911 61 874 / torgeir.tajet@nlr.no

NLR og SINTEF har på vegne av Landbruks- 
direktoratet tatt på seg ansvar for å gjennom-
føre et prosjekt med kartlegging av lagre og 
pakkerier innen poteter og grønnsaker. 

Landbruksdirektoratet ønsker etter innspill fra avtalepartene å få en oversikt 
over kjølelagre for poteter og grønnsaker i Norge, for å få oversikt over 
kommende investeringsbehov knyttet til endringer i leveringsavtaler, løs-
ninger som optimaliserer lagringsforholda for best mulig kvalitet og krav om  
endringer i kuldemedier. Vi takker alle som har tatt seg tid til å svare på 
undersøkelsen.

280 produsenter har svart, og 573 lagre er registrert. Undersøkelsen 
dekker rundt 37% av produksjonsarealet som er registret hos SSB, og ca 50% 
av arealet som dyrkes til lagring. Ca 30% har oppgitt hvilket kuldemedium 
det er på kjølelageret. 

Produsentene som har svart på undersøkelsen har hatt en gjennomsnittlig 
volumøkning på 40-46 % de siste 10 åra, samtidig som volumet med grønn-
saker kun har økt med ca 3% (SSB). Dette bekrefter strukturendringene i 
landbruket. Ønsket/ planlagt økning i volum de neste 5 åra er anslått til 15% 
for grønnsaksprodusentene og 17% for potetprodusentene som har svart på 
undersøkelsen.

Vi har fått inn registreringer fra 31 pakkerier. Dette representerer et volum 
på 107.000 tonn poteter og grønnsaker, og dekker 80% 95% av konsum- 
markedet for de største kulturene, løk, gulrot og matpotet.
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ThermoSeed 
såkorn
- integrert plantevern i praksis

Frøoverførte sjukdommer 
bekjempes effektivt 
med ren, varm damp

Hvert såkornparti får 
spesialtilpasset resept

Fakta om ThermoSeed
• Tenk integrert planteproduksjon!
• Godt arbeidsmiljø – mindre kjemikalier
• Ufarlig for mennesker og dyr
• Virker minst like godt som beis
• Såkornet renner bedre i såmaskinen
• Spirer raskt
• Gir gode avlinger

FK - 210x297 mm -  Spire ThermoSeed.indd   1FK - 210x297 mm -  Spire ThermoSeed.indd   1 09.02.2021   13:1809.02.2021   13:18



ThermoSeed 
såkorn
- integrert plantevern i praksis

Frøoverførte sjukdommer 
bekjempes effektivt 
med ren, varm damp

Hvert såkornparti får 
spesialtilpasset resept

Fakta om ThermoSeed
• Tenk integrert planteproduksjon!
• Godt arbeidsmiljø – mindre kjemikalier
• Ufarlig for mennesker og dyr
• Virker minst like godt som beis
• Såkornet renner bedre i såmaskinen
• Spirer raskt
• Gir gode avlinger

FK - 210x297 mm -  Spire ThermoSeed.indd   1FK - 210x297 mm -  Spire ThermoSeed.indd   1 09.02.2021   13:1809.02.2021   13:18

Åkerbønner til 
helgrøde
Forsøk utført av NLR Rogaland viser 
at åkerbønner i blanding med korn 
gir høyere avling enn åkerbønner i 
reinbestand. I reinbestand er derimot 
innholdet av protein høyere. Innslag 
av raigras i blandingen kan øke for-
døyeligheten og sukkernivået i fôret. 

Dugelige dyser
Etter prøvinger i hodekål og gulrot 
anbefaler NLR Agder Hardi Minidrift 
Duo 110-03 for 90 prosent avdrifts-
reduksjon. Videre vil lavere fart (< 4 
km/t) gi noe bedre dekning. For god 
væskeinntrenging bør trykket opp i 
5-7 bar.  

Nydyrka jord 
trenger kalk
Det er ekstra behov for kalk, fosfor, 
kalium og kobber på nydyrka jord, 
skriver NLR Agder på sine nettsider. 
Mineraljord inneholder normalt mye 
jern, mangan og aluminium. I sur jord 
er disse lett tilgjengelige og kan hem-
me og skade planteveksten. Vi kan 
binde opp disse stoffene ved å kalke. 
Når jorda har vært i drift i tre til fire år, 
bør det tas jordprøver for kartlegging 
av kalk- og næringstilstand.   

Kyr på beite melker 
ikke mindre
Mange tror at kyr med høyt avdrott 
faller i produksjon når de slippes på 
beite. – Dette er det ikke hold for, 
sier Haldis Kismul, forsker ved Nord 
universitet. Hennes viktigste funn 
er at produksjon ikke trenger å falle 
når melkekyr skal beite, men at for- 
holdene for beiting må legges godt 
tilrette, skriver Nord universitet på 
sine nettsider.  

Gjev jernet for jordsatsing

Morten Berntsen Livenengen / NLR Innlandet / 970 07 880 / mbl@nlr.no

Norsk Landbruksrådgiving girar opp og er 
klare for å styrke rådgjevingstilbodet innanfor 
jord og jordhelse. 

Jord og alle dei tilhøyrande emna 
har fått særleg fokus i Norsk Land-
bruksrådgiving (NLR) den siste tida. 
No skal ei gruppe rådgjevarar utg-
jere nasjonale fagressursar som skal 
arbeide med kompetanseheving og 
utvikling av rådgivingstilbod. 

– Dei skal systematisk bygge kom-
petanse som skal kome både rådgi-
varar og medlemmer i NLR til gode. 
Jord er eit krevjande fagfelt, seier 
Kjersti Berge, fagkoordinator økolo-
gisk i NLR. 

Dei nye rådgivingstilboda vert 
omtala i informasjon frå din region 
så snart det er klart. 

JORD SPELAR INN PÅ MYKJE
Berge peikar på mange faktorar kor 
god jordhelse spelar inn. Ho er klar 
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Kjersti Berge, fagkoordinator økologisk i 
Norsk Landbruksrådgiving.

på at bonden treng råd som er tilpassa sin gard og si drift, og særleg når ein 
snakkar om klimatilpasning. 

– Det er store variasjonar over landet. Difor vil ein gjennomgang med ein 
rådgjevar på din gard vere nyttig. Jord vil også vere ein naturleg del av ein 
diskusjon kring utslepp av klimagassar på den enkelte gard, seier Berge. 

IKKJE BERRE FOR ØKOLOGISK
Sjølv om det økologiske landbruket og økologiske prinsipp vektlegg jord og 
jordhelse sterkt, og i så måte har vore i førarsetet når det gjeld å tenkje på 
jord, vil ikkje den auka satsinga frå NLR berre vere for dei økologiske pro-
dusentane. 

– Vårt rådgivingstilbod innanfor jord skal vere tilpassa alle. Det vil seie at 
ein skal ha like stor nytte om ein driv konvensjonelt som økologisk. Ein kjem 
aldri i mål når det gjeld å arbeide med god jord, seier Berge. 

Dersom du har stor interesse for jord, oppmodar Kjersti Berge om å abon-
nere på fagbladet Økologisk Landbruk, der dette er eit av mange tema som 
det jamleg vert skreve om. 
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SHA-plan gjelder også for grøftearbeider.  / foto Roger Kollstuen

hms
bonden som byggherre

sha-plan for bygge- og anleggsprosjekter 
Byggherren har ansvaret

Å være byggherre medfører noen forpliktelser som ikke kan overføres til utførende 
entreprenør. Enten du skal rive, bygge, restaurere, grøfte eller utføre grunnarbeider 
på egen eiendom, må du ha en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det kan 
vi hjelpe deg med.

Signe Mellem  / NLR Øst / 480 27 353 / signe.mellem@nlr.no

Eier er byggherre for alle bygg og anleggsprosjekter på 
egen eiendom, dette gjelder også for landbrukseiendom. 
Å være byggherre medfører noen forpliktelser, som ikke 
kan overføres til utførende entreprenør. Byggherrens an- 
svar er nedfelt i: Forskrift om sikkerhet, helse og arbeids- 
miljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskrif-
ten). For å oppfylle ansvaret, må byggherren utarbeide en 
plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø for prosjektet 
(SHA-plan). SHA-planen skal være på plass før prosjektets 
oppstart.  

VERNE ARBEIDSTAKERE MOT FARER
Byggherreforskriften beskriver pliktene som byggherren 
har igjennom hele bygge- og anleggsprosessen. Formålet 
er å verne arbeidstakerne mot farer ved at det tas hen-
syn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i forbindelse med 
planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller 
anleggsarbeider. 

Byggherreforskriften gjelder for all bygge- og anleggs-
virksomhet, og omfatter:
• Oppføring av bygninger
• Innrednings-, utsmyknings og installasjonsarbeid
• Montering og demontering av prefabrikkerte elementer
• Riving, demontering og ombygging og istandsetting
• Sanering og vedlikehold
• Alminnelig anleggsvirksomhet
• Graving, grøfting, sprenging og annet grunnarbeid 
• Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- og 

anleggsarbeider, for eksempel midlertidig verksted for 
vedlikehold av maskiner som blir brukt på bygge- og 
anleggsplassen. 

Har prosjektet flere utførende virksomheter som f.eks. 
snekker, elektriker og rørlegger, skal byggherren sørge 
for å ha en som får ansvaret med å koordinere disse, en 
koordinator. Koordinator skal holde oversikt over hvem 
som til enhver tid skal inn i prosjektet og da tilrettelegge 
for at sikkerhet og helse blir ivaretatt, i tillegg til frem-
drift. Det vil si at oversikt og god kommunikasjon med 
entreprenørene er viktig. Bonden som byggherre, velger 
ofte selv å være koordinator. Det er allikevel viktig å  
vurdere om man i en travel hverdag er i stand til å ivareta 
denne funksjonen, eller om man bør sette arbeidet bort 
til en profesjonell. Dette kan man gjøre ved å velge en 
av de utøvende, til å være Hovedbedrift. Oppgaver og  
ansvar skal da avtalefestes og beskrives i SHA-planen. 
Viktig å huske at Byggherren uansett vil ha det over-
ordnede ansvaret. 

INTERNKONTROLL
Videre skal Byggherren forsikre seg om at de utøvende 
virksomhetene følger Internkontrollforskriften og driver 
et systematisk arbeide med helse-, miljø- og sikkerhet.

Hvordan denne kontrollen blir gjennomført, skal også 
framgå av SHA-planen.

PLAN PÅ PLASS FØR OPPSTART
SHA-Planen skal være på plass før oppstart og ajourføres 
igjennom hele prosjektet. Alle involverte entreprenører 
og arbeidstakere skal kjenne til planen og den skal være 
tilgjengelig på bygge- og anleggsplass for kontroll av 
blant annet Arbeidstilsynet. 

SHA-planen skal blant annet inneholde et organisa- 
sjonskart, en framdriftsplan som beskriver når og hvor 
de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, spesifikke tiltak 
knyttet til arbeid som kan medføre fare for liv og helse, 
samt rutiner for avviksmelding. 

Det er viktig å merke seg at fra 01.01.21, skal pro- 
sjekter som varer utover 15 virkedager og 250 dagsverk, 
forhåndsmeldes til Arbeidstilsynet. Dette gjøres i eget 
skjema via Altinn. 

NLR tilbyr en SHA-plan som er tilpasset landbrukets 
behov og vi kan bistå med utarbeidelse av denne til ditt 
neste bygge- og anleggsprosjekt. Kontakt en av våre dyk-
tige og trivelige HMS-rådgivere og få en god start på ditt 
neste bygge- og anleggsprosjekt
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hms
hms-kort

HMS-kort gjelder også for bønder som skal utføre arbeider på 
egen gård. Enkelt vedlikehold faller utenfor kravet om HMS-kort. 
 / foto Terje Skogheim

hms-kort på bygg- og anleggsplass 
HMS-kort også for bonden

Da det har kommet nye regler for HMS-kort, ønsker vi i NLR å gjøre gårdbrukere 
oppmerksomme på dette. De nye reglene sier at alle som skal oppholde seg på 
bygg- og anleggsplass skal ha HMS-kort. Dette gjelder også utenlandske arbeidere 
og enkeltmannsforetak.

Tore Jevnaker  / NLR Innlandet / 468 62 915 / tore.jevnaker@nlr.no

HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for, 
og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre 
oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass.  
Etter å ha avklart med Arbeidstilsynet hvem som om-
fattes av denne forskriften, så kan jeg bekrefte at gård-
brukere på egne bygg- og anleggsplasser også vil om-
fattes av denne forskriften (Forskrift om HMS-kort på 
bygge- og anleggsplasser). Denne ble nylig revidert og er 
gjeldende fra 1. januar 2020. Den gjelder for alle virk-
somheter som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser. 

HVA ER BYGGE- OG ANLEGGSPLASS?
I §2 står det:  «Med arbeid som utføres på bygge- og an-
leggsplasser, jf. byggherreforskriften § 2, jf. § 4, menes: 
1. Oppføring av bygninger
2. Innrednings, utsmyknings- og installasjonsarbeid
3. Montering og demontering av prefabrikerte elementer
4. Riving, demontering, ombygging og istandsetting
5. Sanering og vedlikehold
6. Alminnelig anleggsvirksomhet
7. Graving, spregning og annet grunnarbeid
8. Annet arbeid som utføres i tilknytning til bygge- eller 

anleggsarbeid»

Her kan også nevnes at «Forskrift om sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggher-
reforskriften)» også har blitt revidert og gjelder fra 1. 
januar 2021.

Slik man kan tolke dette så er det ikke mye man skal 
utføre av bygge-, anleggs- eller rivningsarbeider før 
denne forskriften slår inn. Det vil med andre ord si at 
bonden selv også må ha dette kortet, om vedkommende 
skal delta i noe av arbeidet på byggeplassen. Slik jeg har 
forstått forskriften så vil det kun være arbeider som kan 
beskrives som enkelt «vedlikehold» som vil falle uten-
for forskriften. Hvis man for eksempel skal skifte et 
vindu på en bygning, vil dette falle utenfor, men skal 
samtlige vinduer i bygget skiftes, vil forskriften tre i 
kraft.

I § 4, i «Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggs- 
plasser», står det også at «Arbeidsgiver og enkeltperson- 
foretak skal sørge for at alle som utfører arbeid på byg-
ge- og anleggsplasser skal ha HMS-kort utstedt av en  
kortutsteder utpekt av Arbeidstilsynet». Siden gård- 
brukeren i mange tilfeller er enkeltmannsforetak, så vil 
også dette gjelde for denne.

AVLØSER MÅ OGSÅ HA KORT
Videre står det at HMS-kortet utstedes for en periode 
på to år, og at kortet er kun gyldig så lenge ansettelses-
forholdet består. Siden gårdbrukeren sjelden bytter jobb, 
vil dette i praksis ikke by på de helt store utfordringene.

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som 
utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig 
HMS-kort. Det betyr at i de tilfeller hvor gårdbrukeren 
tenker å benytte ansatte eller avløser til å delta i noen 
av de over nevnte bygge- eller anleggsarbeider, må gård- 
bruker selv sørge for at de ansatte har HMS-kort.

KAN FÅ PÅLEGG OM Å SKAFFE HMS-KORT
Når det gjelder enkeltmannsforetak så er det hvert enkelt 
sitt ansvar å skaffe kortet. Dette kan bestilles på: 
www.hmskort.no.

Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har 
HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få 
pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette.

Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke 
følger Arbeidstilsynets pålegg, kan Arbeidstilsynet 
stanse virksomheten inntil HMS-kort er skaffet til veie. 
Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr ved man-
glende HMS-kort. Særlig graverende tilfeller vil bli politi- 
anmeldt. 
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sikker dyreflytting

risikovurderer farlig arbeid for 
Sikker håndtering av dyr

Store dyr og sterke instinkter kan bli en livsfarlig kombinasjon. Derfor er risiko-
vurdering viktig når vi skal håndtere dyr. 

Anlaug Wennevold / NLR Øst / 971 16 496 / anlaug.wennevold@nlr.no

Veiing av kalver ved fødsel, ved 200 dagers alder og ved ett års alder krever et godt system for håndtering. Anne og Harald Graarud har 
godt fokus på egen sikkerhet ved dyrehåndtering.    / foto Anlaug Wennevold

Dersom temperaturen er lav, får nyfødte kalver på seg dekken. Mor- 
dyret fikseres ved arbeid i kalvebingen.   / foto Anlaug Wennevold

Når morsinstinktet slår inn, kan den snilleste kua bli 
det farligste du noen gang har møtt. Det vet Anne og  
Harald Graarud på gården Lenna i Rakkestad. De har 
tilrettelagt arbeidsplassen sin slik at den skal være et godt 
og trygt sted for alle involverte. 

FIKSERING OG FRISTED
I kaldfjøset er det raust med halm på talla og den nyfødte 
kalven får god tid med moren sin i fødebingen, før den 
får på seg et dekken hvis utelufta er kald. Den nyfødte må 
veies og merkes og derfor fikseres moren under stellet slik 
at kalvebingen blir en trygg arbeidsplass.

Kalvene skal veies flere ganger mens de vokser og de 
må avhornes innen 6 ukers alder når det er nødvendig. 
Ved slik håndtering er det fare for både tråkk-, klem- og 
stangeskader, derfor gjøres dette arbeidet i egne kalve-
binger. Ellers fungerer kalvebingene som et fristed for 
kalvene, for de store dyrene kommer seg ikke inn her. 
Kalvene beveger seg fritt ut og inn i kalvebingene, og har 
tilgang på kraftfôr etter eget ønske.  

Når kalvene blir større, får de være ute når de vil og 
også her har risikovurderinger spilt en stor rolle for ut-
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Lenna gård i Rakkestad, hos Anne og Harald Graarud.   / foto Anlaug Wennevold

Egne avdelinger for ulike aldersgrupper med mulighet for fikser-
ing gjør det sikrere å håndtere dyra.  / foto Anlaug Wennevold

Å fiksere mordyrene gir en trygg arbeidsplass i kavlingsbingen.  
 / foto Anlaug Wennevold

Fanghekker brukes både ute- og innendørs. 
   / foto Anlaug Wennevold

formingen. Av og til må dyr håndteres utendørs og for å 
få til det på en trygg måte har Harald sveiset en låsbar 
fikseringsbinge på hjul med plass til 32 dyr. Siden beitene 
har få trær er det også børster på hengeren slik at dyra 
får stelt pelsen sin. 

OMSORG OG RO
Anne og Harald mener likevel at det viktigste er å gjøre 
seg kjent med kalvene helt fra start. De bruker mye tid 
sammen med dem. Ro og omsorg er et fint fundament for 
lavere risiko i besetningen. 

Når risiko skal vurderes, er det tanken om hva som 
kan skje, hvor stor sannsynlighet det er for at dette skjer 
og hva konsekvensen av dette kan bli. På gården på Len-
na har de tenkt nøye gjennom ulike scenarioer og de me-
ner at det viktigste de kan gjøre for sikkerheten er å være 
to eller fler når man håndterer dyr slik at man kan hjelpe 
hverandre, varsle om noe skulle gå galt, og dessuten være 
flere om å finne gode løsninger i situasjoner. 

FAKTA OM GÅRDEN
Anne og Harald Graarud har HMS-avtale i 
NLR. 
• Har drevet gården i 30 år. 
• 387 dekar grasareal.
• 40 renrasete Charolais ammekuer med 

ditto kalvinger. 
• 10 søyer. 
• Har vært avlsbesetning i 20 år. 
• Hvorav 10 stambokførte mordyr.
Harald har også vært mentor for en nyetablert 
ammekuprodusent. Et meget vellykket pro-
sjekt Mentorordninga gir mye solid kunnskap 
om drift og HMS til kommende generasjoner 
bønder.  
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klima
kulturlandskapets betydning

grønne enger og effektive økosystemfunksjoner 
Samspill i naturen

Begrepet «grønne enger» gir mange av oss positive assosiasjoner og en følelse av 
trygghet. Gras som plante kan for noen være en litt kjedelig grønn vekst eller til og 
med «ugras».

Silke Hansen / NLR Viken / 905 75 253 / silke.hansen@nlr.no

Men det er faktisk poenget for graset å bare være grønt 
og det så lenge som mulig. Gras dominerer store områder 
på alle kontinentene og har noen spesielle egenskaper 
som er viktige å ha i tankene, ikke minst ved valg av 
vekstskifte på en gård. De store grasmarkene på jord-
kloden har utviklet seg over lang tid og gjør noe med 
jordsmonnet som er vesentlig for både jordbruksdrift og 
samfunnet som trenger sunn mat og må leve med klimaet 
og klimaendringene.

GRAS
Når man blar i Norsk Flora finner man grasfamilien 
med ca. 160 norske arter helt bakerst i boka. Grunnen 
til denne plasseringen er at grasfamilien er den yngste 
«oppfinnelsen» i plantenes evolusjon. Grasblomsten, som 
et kjennetegn i plantesystematikken, er redusert som 
et ledd i utviklingen av denne plantefamilien. De små  
enkeltblomstene trenger ikke tiltrekke seg pollinerende  
insekter, men er tilpasset pollinering ved hjelp av vinden.

JORDHELSE
Når graset er grønt og vokser betyr det at det samler sol- 
energi, og at fotosyntesen binder karbon fra lufta. Sol- 
energi, vann og karbon brukes for å lage plantemateriale 
og oksygen over jorda, og planterøtter under jorda. Plante- 
materiale som dannes over bakken høstes eller beites 
i løpet av sesongen, men det som skjer under jorda er 
minst like viktig for oss, særlig i et lengre tidsperspektiv. 
Levende planterøtter frigir karbon i form av energi- 
rike organiske forbindelser (roteksudat). Dette trenger 
mikroorganismene for å vokse og frigjøre næringsstoffer 
(mineraler) som igjen blir tilgjengelige for planterøttene. 
I tillegg påvirker det jordstrukturen.

LEVENDE JORD
Levende planterøtter, roteksudat, sopphyfer, dødt plante- 

materiale og bakterier limer mineralpartikler, særlig 
sandkorn, i jorda sammen og lager god aggregatstruktur. 
Det gjør at mineralpartiklene holdes tettere sammen, og 
at det blir små rom med luft (oksygen) til planterøtter og 
annet jordliv, blant annet meitemark som også bidrar i 
denne prosessen. På denne måten blir jorda stabilisert og  
jordas fysiske og kjemiske egenskaper endres vesentlig. 
Slik «levende jord» kan ta opp mye vann uten at store 
mengder av næringsstoffer (humus og mineraler) vaskes 
ut. Den holder jordpartikler (mineraler) på plass og drenerer 
vann godt i motsetning til støv eller jord med lite aggregat- 
struktur som kan beskrives som «død jord». Død jord 
eller støv kan lett blåses eller vaskes bort, og det skjer 
i stor skala både her i Norge og resten av verden. God  
aggregatdannelse er avhengig av flerårige dyrkings- 
systemer med gras, og man tror at noen aggregater  
kanskje kan bestå i over hundre år. God jordstruktur og 
vekstskifte med flerårig gras er derfor også effektivt jordvern.

FLERE EGENSKAPER
Gras har flere spennende egenskaper. I motsetning til 
blant annet lauvtrær og busker feller grasartene ikke løv 
eller blader, men holder seg grønt så lenge som mulig 
store deler av sesongen. Dette gjør at gras utnytter sollys 
effektivt og binder karbon så fort det kommer en varmere 
dag i den kalde årstiden eller regn etter en tørkeperiode. 
På denne måten kan gras vokse i kalde og tørre områder. 
Den klarer også å danne vegetasjonstyper i områder med 
høyt saltinnhold som strandenger.

Den relative andelen rotmasse i forhold til overjordisk 
biomasse er stor for gras og grasvegetasjon sammen- 
lignet med andre arter og vegetasjonstyper. Moldinnholdet 
i jorda kommer hovedsakelig fra planterøtter. Siden gras 
har så stor andel rotmasse, bidrar grasrøttene i stor grad 
til molddannelse og karbonbinding, noe som er bra for 
jordbruk/matproduksjon og klima.
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GRASMARKER ER OPPHAVET
Gras har funnet sin plass i og karakteriserer mer eller 
mindre treløse vegetasjonstyper over store områder 
på hele jordkloden, som steppene i Asia, prærien i 

Nord-Amerika, pampas i Syd-Amerika og savannene i 
Afrika. Mange produktive jordbruksområder ligger i 
tidligere grasdominerte områder f.eks. svartjordsbeltet 
i Ukraina, Great Plains i USA, jordbrukslandskaper på 
løssjord i Sentral-Europa og marskland i Nederland og 
Nordwest-Tyskland. I Norge høstes det mange fôrenheter 
gjennom husdyrbeiting av grasdominerte vegetasjonstyper 
særlig i seterområdene i fjellet.

UTVIKLING SAMMEN MED BEITEDYR
Som artene i orkidéfamilien har utviklet seg sammen 
med pollinerende insekter, fugler eller andre dyr, har 
grasartene og grasmarkene som vegetasjonstype utviklet 
seg sammen med beitedyr. Man tror at spesielt flokker 
med store beitedyr har spilt en avgjørende rolle. Gras blir 
stimulert til vekst gjennom beiting. Det henger sammen 
med grasets spesielle vekstform med lange, smale blad og 
vekstpunkt helt inntil bakken som gjør at det ikke blir 
skadet når de øvre plantedelene blir beitet. 

Grasartene har også et konkurransefortrinn sammen-
lignet med plantearter som har vekstpunkt lenger opp og 
derfor tåler beiting dårligere. Trær, busker og de fleste 
urter har sine vekstpunkt øverst på planten og må danne 
nye skudd for å fortsette å vokse. Grasartene derimot fort-
setter å vokse så lenge hele grasplanten har nok blader igjen 
for å fange nok solenergi til å lage nye blader og ikke 
minst også nye røtter. Hvis gras overbeites, dvs. beites 
kortere enn 5-6 cm, trenger det noen dager for å bygge  
opp igjen nye blader ved hjelp av energi fra røttene.  
Etter det kan planten på nytt utvikles både over og under 
jorda. I alle de naturlig grasdominerte økosystemene har 
beitedyrene tilpasset seg både grasets behov for å hvile og 
klimaet ved å forflytte seg i bestemte mønster gjennom 
året.

TRADISJONELLE DRIFTSSYSTEMER MED BEITING
Et slikt forflyttingsmønster ser vi i Norge der reins-
dyr bruker ulike beiteområder til ulike årstider. Også  
undersøkelser av kyrs beitemønster rundt setrene viser 
at de gjennom å velge forskjellige ruter fra dag til dag 
lar beitevegetasjonen hente seg inn igjen, før de kommer 
tilbake til samme område.  I seterområdene har beite- 
dyra store områder å beite på. Beitemønstre påvirkes av 
næringsbehov, vaner, samarbeid i flokken, vær, tilgang til 
vann, insektforekomst eller gjennom styring av beitedyra 
ved hjelp av saltsteiner eller lokking/jaging. Reinsdyr blir 
lett forstyrret av folk og rovdyr i beiteområdene.

Seterdrift og reindrift er ekstensive driftsformer i 
landskap som kan produsere sunn mat med liten risiko 
for erosjon og avrenning og med lav bruk av innsats- 
faktorer som gjødsel, plantevernmidler og fossilt bren-
sel. Samtidig bidrar utmarksbeitingen i seterområdene til  
biologisk mangfold og karbonbinding i jorda. Forbedrings- 
potensial finnes også her, og i Nord-Østerdalen ble det i 
fjor sommer tatt i bruk et solcelleanlegg til fossilfri drift 
av setra med melkeproduksjon. Nofence er en ny gjerde-
teknologi som gir nye muligheter for å planlegge og mål-
rette beiting. Per i dag er det relativ lite erfaring i bruken 
av teknologien som er basert på elektroniske klaver og 
mobil applikasjon med GPS. Den er godkjent for geit sid-
en 2017, og for sau og storfe siden 2020.

ENGA ER ÅKERENS MOR
Kunnskapen om tradisjonell, bærekraftig bruk av  
arealene er ikke alltid fortsatt til stede, men vi blir mer 
og mer bevisst på og får stadig mer kunnskap om livet 

Gras, her en fjærgras-art fra steppene i Sentral-Asia, har mye 
rotmasse i forhold til overjordisk biomasse. På steppene er 
dette avgjørende for å utnytte nedbør om våren i et ellers tørt 
klima. Under disse forholdene bygges det opp tykke lag med 
humus. De er grunnlaget for store kornavlinger i svartjord-
beltet. / kilde Shalyt, M. S. (1950)
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i jorda og betydningen av jordhelse. I dag vet vi at ord-
taket «enga er åkerens mor» bærer i seg mye kunnskap. 
Vekstskifte med eng er effektivt mot ugras og bygger opp 
moldinnhold i jorda med god biologisk aktivitet og stabil 
jordstruktur som er motstandsdyktig mot ytre påvirk-
ninger f.eks. kraftig regn. I drift med åpenåkerkulturer eller 
i områder der det ikke finnes husdyr og derfor ikke er 
behov for gras er det økt fokus på fangvekster og redu-

Kartet viser forekomst av hårfjærgras som dominerer steppene i middelhavslandene og Eurasia. Tidligere beitet her flokker med 
visent og tarpan, i dag fortsatt saiga-antilope og przewalski-hest i noen områder.  
 / kilde  Strasburger (1991), Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. 33. Aufl. 

Husdyr høster mange fôrenheter i seterområdene. Salt og et røkende bål mot insekter («kurøka») motiverer melkekyrne til å 
vende tilbake til setra fra utmarksbeite. I bakgrunnen synes solcelleanlegget til fossilfri drift av setra Utstuvollen i Nord-Øster-
dalen. / foto  Silke Hansen

sert jordbearbeiding. Dette erstatter noe av funksjonene 
flerårig eng har i tradisjonelle driftssystemer med eng 
og beiting. Kanskje ny teknologi som Nofence gjør at 
noen ser muligheter for å ta i bruk gamle eller nye beite- 
områder til beiting i områdene der det i dag er mest  
åkerkulturer. Dette vil kunne utvide areal til matproduksjon 
og blant annet bidra til en forbedring av jordstruktur og 
karbonbinding i åkrene.
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kreative bønder prøver 
Engdyrking uten plog

Plogen og enga har fungert sammen tilbake til tidenes morgen. Det er mye fokus 
på pløyefri dyrking i kornproduksjonen. Er dette mulig når du produserer grovfôr?

Maren Holthe / NLR Øst / 986 45 734 / maren.holthe@nlr.no

De siste årene har Lars Skjennum i Nannestad prøvd 
å bruke plogen mindre når han skal etablere ny eng. Å 
kunne redusere kostnadene for etablering og for å ta mest 
mulig vare på jordstrukturen som enga har bygd opp, er 
hovedargumentene. På de planerte jordene i Nannestad 
er det mye stiv jord på grunn av mye leire og lite organisk 
materiale. Den har tradisjonelt blitt høstpløyd for at den 
skal være lagelig til våren. Jordene hos Lars har helling 
ned mot en bekk som ender i Leira-vassdraget. Høst- 
pløying av denne jorda ville ha ført til utvasking av jord 
og næringsstoffer gjennom nedbør på høst, vinter og vår.

Så hvordan kunne Lars ta vare på jorda og jord- 
strukturen samtidig som han ville etablere ny eng?

Dagens etableringsmetode av ny eng har utviklet seg 
over tid, ispedd en del prøving og feiling. Han begynte 
med å sprøyte ned enga på høsten med glyfosat og så 
harve torva to ganger på våren før såing. Ustabilt vær 
om våren og leiras evne til å holde godt på vannet gjorde 
at det sjeldent var stort nok tidsvindu til å gjennomføre  
harvingene uten å forårsake pakkeskader.  I tillegg ønsker  

han at enga skulle være grønn gjennom vinteren, som er 
gunstig for jordlivet og jordstrukturen. Grønne planter 
vil sende ut sukker via røttene sine og fôre jordlivet så 
lenge det er fotosyntese. En annen vri på strategien var 
å sprøyte med glyfosat på våren istedenfor. Enga lå da 
grønn gjennom vinteren, men denne strategien tok enda 
lengre tid. Lars gikk en ny runde i tenkeboksen for å 
finne ut av når han best kunne etablere enga uten å 
pløye. 

STØRRE UTNYTTELSE AV NÆRING
Dagens metode er den som fungerer best så langt. Når 
enga er inne i sitt siste år, blir det tatt en førsteslått i 
begynnelsen av juni. Etter førsteslåtten sprøytes enga 
ned med glyfosat, og talle fra oksefjøset blir spredt. Ved 
å spre gjødsel i vekstsesongen gir det større utbytte av 
næringsstoffer når du har voksende planter som kan 
ta opp næringen. Om han skulle ha fulgt tradisjonell  
praksis så ville talla ha blitt pløyd ned om høsten for så å 
etablere grønnfôr eller korn med gjenlegg på våren. Mest / 
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sannsynlig ville mye av den næringa 
tilført om høsten ikke være til stede 
for plantevekst våren etter. 

Etter ca. fem dager etter sprøyt-
ing og spredning av talle kjører 
Lars en Carrier skål-harv to til tre 
ganger, så lenge det er lagelig. Han 
sår grønnfôret i den harva jorda med 
en Tume Nova skål-såmaskin med 
grasfrøkasse bak. Det tromles en 
gang etter såing. Litt rufsete over-
flate med torv- og halmrester hindrer 
tilslamming og erosjon ved kraftig 
regnskyll etter etablering. Det vil 
også gi litt mindre fordamping ved 
tørke, som også har blitt en del av 
sommer-været. For å tilfredsstille 
kravene til RMP-tiltaket gras på arealer 
utsatt for erosjon fra Stasforvalteren i 
Viken, må enga være etablerte in-
nen 1. juli. Det er flere fordeler ved å  
etablere grønnfôr og eng om som-
meren. Jordene er dekket av levende 
planter store deler av året, og enga 
får da ligge grønn gjennom vinteren. 
Det er som oftest bedre kjøreforhold 
i juni enn i april/mai og varm jord 
sørger for rask oppspiring. Varm jord 
bidrar også raskere til omdanning av 
talla og frigjøring av næringsstoffer 
til plantene.

– I tillegg får jeg nå to store 
slåtter: en stor 1.slått av med høyt 
næringsinnhold og en god avling 
av grønnfôret. Før når jeg etablerte 
grønnfôr med gjenlegg på våren syns 
jeg ikke volumet på 2.slåtten av gjen-
legget kan måle seg dagens 1.slått, 
sier Lars Skjennum. 

GOD MIX-MAX

Samling i grupperåd jord hos Lars Skjennum (i svart) hvor jordstruktur, rotutvikling 
og jordliv blir vurdert av Reidun Pommeresche fra NORSØK.  / foto  Maren Holthe

Engfrøblandingen Lars sår er allsidig. Han kjøper en 
standard blanding bestående av timotei, engsvingel, hvit-
kløver, rødkløver, og blander inn alsikekløver, luserne og 
sikori selv. Frøblandinga er satt sammen med bakgrunn 
i at enga skal ligge i 3-4 år, skal produsere store avlinger 
av god kvalitet, fiksere nitrogen og gi god jordstruktur. 
Ulike planter har ulike mekanismer til å påvirke jord-
livet, slik at en mangfoldig plantebestand vil kunne gi et 
større mangfold av jordliv. 

Grønnfôret består av bygg og erter, kanskje 
ispedd litt åkerbønner. Det er prøvd ut mer krea-
tive grønnfôrblandinger, men siden vekstperioden er 
kort så er det heller fokus på en god og allsidig eng.  
Siden grønnfôret sås midt på sommeren er det viktig 
å bruke en byggsort som er sterk mot sopp, da en 
fuktig august kan gi mye sopp på grønne kornplanter. 
Ei tett eng gir mindre rom for ugras til å spire og få 
etablert seg. Dette er en utfordring når grasfrøene 
blir lagt i striper på bakken. Siden Lars ønsker å 
kunne breiså frøene mer slik at det ikke blir glip-
per i enga vil det bli noen enkle modifiseringer av 
såmaskina før årets etablering. 

Slåtten av grønnfôret og gjenlegget blir styrt av været 
når det nærmer seg slåttetidspunkt. Om det er for vått 
i bakken prioriterer Lars å ta tredjeslåtten av de eldre  

engene først da de har bedre bæreevne og sterkere planter 
enn den nyetablerte enga. 

Det er viktig for Lars å ha en god andel med kløver 
i engene. Mengde kløver blir vurdert på gjenveksten 
av årets siste slått og brukt når det skal settes opp en  
gjødslingsplan. På de skiftene med mye kløver eller hvor 
han ønsker at kløverinnholdet skal tas seg opp, blir det 
gitt 3-5 kg nitrogen/daa som Opti NS i tillegg til 2 tonn 
med storfegjødsel etter førsteslåtten. Gjødslinga etter  
andreslåtten ligger på 3-4 kg nitrogen per daa i form av 
fullgjødsel NPK 15-7-12 for å sørge for at plantene får en 
god gjenvekst og at de har nok næring til innvintringa. 
Engene til Lars må produsere bra. Han fôrer fram okser 
til slakt og har høye mål på engavlingene. Han ønsker 
avling på rundt 900 kg tørrstoff i året med et snitt på 
fôrenhetskonsentrasjonen på 0,9.

HVORDAN KAN DET LØSES ØKOLOGISK?
Etter en markvandring inspirerte Lars en annen bonde 
i bygda til å prøve samme metode. Harald Dahl hadde 
nettopp lagt om til økologisk og måtte vri hodet litt for å 
finne ut av hvordan denne metoden kunne tilpasses øko- 
logisk drift. Etter førsteslåtten ble enga frest to ganger i 
de ti øverste centimeterne. Fresing er ikke et sikkert tiltak 
for å ta knekken på enga og ugraset, men siden det skulle 
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Grasfrøene blir lagt i striper oppå bakken ved såing. Det gir glipper i enga (t.v.) som vanskelig lar seg tette igjen. Lars ønsker å få 
breisådd frøene, slik at enga blir tett fra dag én (t.h.).  / foto  Maren Holthe

etableres ny eng der hvor det hadde vært eng, så var det 
ikke så farlig at rester av den gamle enga eventuelt vokste 
videre i den nye enga. Harald hadde håpet at såbedet ville 
bli bra nok etter bare å frese, men han syns det ble for 
mye tuer i overflata og var redd for subbing av såmaskina 
og dårlig oppspiring. Han valgte derfor å pløye på 15 
cm med en Kvernland Eco-mat plog etter spredning av 
3 tonn husdyrgjødsel. Bare å frese før såing hadde kan-
skje gått bedre om det ble gjort i en yngre eng uten så 

mye torv i topplaget. Det ble tromlet før såing av grønn- 
fôrblandingen bestående av vårhvete, erter og åkerbøn-
ner, samt gjenlegg. Totalavlingen av de to slåttene ble på 
rundt 900 kg TS/daa og strategien falt i smak både hos 
bonde og dyr. Grønnfôret blandes med halm og frøhøy 
og går ned på høykant hos ammekuene. Harald syns det 
er nok å gjøre om våren, slik at å kunne forskyve noe av 
arbeidet til en periode som er litt roligere er fint. 

Bli agrotekniker
VELG EN GRØNN FAGSKOLEUTDANNING FOR FREMTIDEN!
På Hvam kan du ta fagskolestudiet  «Planteproduksjon og driftsledelse». 
Del tidsstudiet over 2 år gir 60 studiepoeng.
Sjekk www.fagskolen-innlandet.no eller www.hvam.vgs.no for mer informasjon.  

Søk i Samordna 
opptak før

15.april
samordnaopptak.no
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dyrker fôrbeter for selvforsyning 
– Kua digger det

Fôrbeter har vært dyrket i Norge tidligere, men har gått inn i glemmeboka for de fleste. 
Hans Petter Aurstad har hentet ny kunnskap fra Danmark og dyrker fôrsukkerbeter 
for å kunne være mer selvforsynt med fôr til melkekuene. Det vet de å sette pris på!

Maren Holthe, Anders Gjerlaug / NLR Øst / 986 45 734, 481 63 092 / maren.holthe@nlr.no, anders.gjerlaug@nlr.no

Alt utstyret er kjøpt i Danmark for en billig penge og passer godt til norsk småskala fôrbetedyrking.  / foto Hans Petter Aurstad

Fôrsukkerbeter i kombinasjon med grovfôr og kraft-
fôr blir satt sort pris på i fjøset til Hans Petter og  
Torunn Aurstad på Jessheim, Ullensaker. Ytelsen øker når  
betene kommer på fôrseddelen og tørrstoffet i melka 
holder seg på ønsket nivå selv om kuene melker i snitt 10 
000 liter hver. Kuene blir ikke matleie og ketose er et ikke- 
eksisterende problem i fjøset.

Det legges ned en solid arbeidsinnsats for å produsere 
betene, men antall kg med høsta tørrstoff gjenspeiler inn-
satsen. Både blader og knoller fra fôrsukkerbeten, Beta 
vulgaris ssp., (Amarantfamilien) kan fôres opp. Hans 
Petter har ikke noe god maskinlinje for å ta være på bladene 
så hos han er det i hovedsak knollene som brukes. Dyrking 
av en annen fôrvekst gir flere «fôringsbein» å stå på.

– Takk og pris for at vi dyrket beter i 2018! På 
den tørkesterke og gode jorda fikk vi rekordavling  
10 000 kg rå rot per dekar og det var godt å ha gjennom  
innefôringssesongen, sier Hans Petter. 

Sortsforsøket i 2020 (se tabell neste side) viser at det 
kan høstes rundt 2000 kg TS/daa av knoller og rundt 
drøye 600 kg TS fra bladene. Når en eng med tre slåtter 
kan gi rundt 1000 kg TS/daa, vil betene gi over det dob-
belte i avling.

TIDLIG PÅ’N
Noe av det første Hans Petter sår om våren er fôrsuk-
kerbetene. De trenger lang veksttid for å bli så store som 
mulig fram til frosten kommer. Mot slutten av april sås 
frøene ned på 2 cm dybde og 50 cm radavstand, med en 
6 meters enfrøsåmaskin kjøpt fra Danmark. Hans Petter 
har også kjøpt radrenseren og opptageren fra Danmark 
hvor utstyret har blitt for smått i forhold til produksjons- 
størrelse. Fôrsukkerbeter trenger nokså lang veksttid, og 
det regnes med over 2400 døgngrader for å få en grei 
avling. Ved fremtidig høyere temperatur utover høsten, 
vil betene legge på seg mer i avling. Beter vil dermed være 
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en god vekst å ha for å utnytte et varmere klima.
Hans Petter har merket at om det er lav jordtemperatur 

tar det veldig lang tid fra såing og fram mot spiring, 
gjerne opp mot 14 dager. Det gir ugraset fritt spillerom 
uten konkurranse fra betene. Ideelt sett bør jordtemp- 
eraturen være høy for rask spiring av betefrøene. Fra 
gammelt av gikk betene i stokkløping hvis de ble sådd for 
tidlig, dette har blitt avlet på i seinere tid og andelen med 
planter som går i stokk har blitt kraftig redusert.

Før såing pløyes det ned fem tonn med kugjødsel. Det 
spres rundt 30 kg med Opti NS med sentrifugalspreder 
før harving og såing. I tillegg har Hans Petter på 35 kg 
Nitrabor når plantene busker seg ca. 8 uker etter såing. 
På arealer hvor det ikke brukes husdyrgjødsel fast bur-
de det brukes mineralgjødsel med høy innehold av fos-
for og kalium, eventuell med startgjødsel i tillegg. Be-
tene er næringskrevende og trenger 22 kg med nitrogen, 
4,2 kg med fosfor, 18 kg med kalium pr dekar i løpet av  
sesongen ved anslått avling på 1000 kg tørrstoff. I tillegg 
er magnesium, bor og svovel viktig. 

Det dyrkes beter på ca. 35 daa i året. Behovet for 
beter i fôrrasjonen tilsier at det bør dyrkes beter på det 
dobbelte av areal, men Hans Petter har ikke nok egnet 

areal å rotere betene rundt på. Han kjører fire år med 
korn, før et år med beter. Beter bør ikke komme for tett i 
vekstrekkefølgen siden det kan bli oppformering av ulike 
sykdommer. 

UTFORDRINGER
Ugras er helt klart den største utforingen når det kom-
mer til å dyrke fôrsukkerbeter. Siden de dyrkes på 50 cm 
radavstand blir det mye plass for ugraset å vokse i fram 
til betene dekker radene bra nok. I kampen mot ugras 
benyttes både kjemisk og mekaniske tiltak. Betanal er 
det midler som er godkjent i fôrsukkerbeter mot frøugras 
og midlet har ikke effekt når ugraset har fått to varige 
blad. Midlet kan brukes maks tre ganger og det må gå 
syv dager mellom hver gang det brukes.

– Den kalde våren i 2020 lurte meg veldig. Jeg var 
ikke flink nok til å gå ut og sjekke utviklinga på ugraset.  
Ugrasmidlet ble kjørt ut for tidlig, slik at når ugraset vir-
kelig kom i gang mot slutten av mai hadde jeg brukt opp 
to av sjansene mine til å sprøyte vekk ugraset, forteller 
Hans Petter. 

Etter at Betanal er brukt tre ganger går Hans Petter 
over til å radrense. Radrensing gjøres ca. tre ganger, i 4-5 
km/t, fram til bladverket på betene blir for stort. Beta-
nal har dårlig virkning på balderbrå, meldestokk, kle-
memaure og vindeslirekne. Siden midlet bare kan brukes 
fram mot to-bladstadiet vil heller ikke radrensing være 
effektiv nok mot disse fire plantene siden de har blitt for 
store ved radrensing. Å ha et annet og litt mer bredspek-
tret middel hadde gjort dyrking av fôrbeter litt enklere, 
mener Hans Petter.  

Hans Petter har prøvd å bruke glyfosat seks dager  
etter såing. Det hadde god effekt mot ugraset og kan 
være en strategi han vil benytte seg av om forholdene til-
sier det. 

Etter at Betanal er brukt tre ganger går Hans Petter 
over til å radrense. Radrensing gjøres ca. tre ganger, i 
4-5 km/t, fram til bladverket på betene blir for stort. 
Betanal har dårlig virkning på balderbrå, meldestokk, 
klengemaure og vindeslirekne. Siden midlet bare kan 
brukes fram mot to-bladstadiet vil heller ikke radrensing 
være effektiv nok mot disse fire plantene siden de har blitt 
for store ved radrensing. Å ha et annet og litt mer bred 
spektret middel hadde gjort dyrking av fôrbeter litt  
enklere, mener Hans Petter.  

Hans Petter har prøvd å bruke glyfosat seks dager et-
ter såing. Det hadde god effekt mot ugraset og kan være 
en strategi han vil benytte seg av om forholdene tilsier 
det. 

– Å dyrke beter tar mye tid og det enklere (og billig-

Sort
Rotvekster Blekker Totalt tørrstoff per 

dekarKg TS per dekar Tørrstoff% Kg TS per dekar Tørrstoff%

Myrilla 2315 25 706 15 3021

Daphna 2357 25 760 14 3117

Cindy 1923 27 698 14 2621

Pierna 1850 20 529 13 2379

Enermax 1848 20 673 12 2521

KWS Eloqen 2172 25 685 15 2857

Gjennomsnitt 2078 24 675 14 2753

Tabell 1: Avling (kg tørrstoff per dekar), tørrstoffprosent for rotvekster og blekker av sorter høstet i forsøk i 2020. De aller 
fleste sortene er foredlet av frøfirmaet KWS. Sorten Daphna er en sukkerbete, og Enermax er en fôrbete. De andre er noe i den 
krysningsgraden mellom fôrbete og sukkerbete, altså fôrsukkerbete. 

Det blir fort stor avling av bare en rot og blader så lenge det er 
nok sol og god temperatur.  / foto Maren Holthe
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ere, journ. anm.) å bestille kraftfôr, men jeg får igjen  
arbeidsinnsatsen på melketanken, sier Hans Petter. 

SOLELSKERE
Det er på høsten betene virkelig legger på seg så opptak 
bør skje så seint som mulig. Hans Petter venter med 
opptak helt til det er meldt flere dager med frost, som 
oftest i siste halvdel av oktober. Opptakinga er ikke så 
rask, det tas opp to rader av gagen, men det blir tatt opp 
mange kg fôr på kort tid.  Bladene på betene blir høstet 
av en fôrhøster, før opptakeren tar opp knollene. Hans 
Petter ønsker seg en bedre løsning for å kunne ta bedre 
vare på bladene. Fôrhøsteren slår bladene for mye i styk-
ker slik at safta renner ut. Ideelt burde bladene vært lagt 
på toppen av en plansilo, men siden det ikke er ønskelig å 
åpne plansiloen i midten av oktober blir bladene lagt i en 
markstakk med tørr halm i bunn.  

Etter opptak legges rota i stabel med firkantbunter 
av halm som vegger. Fram mot stabil frost legges det en 
plastfolie over haugen for å beskytte mot nedbør. Det er 
viktig å ha lufting under plastikken slik at det ikke går 
varmgang i betene. Når vinteren endelig kommer blir 
plastikken tatt vekk og betene blir dekket med halm og 
plastfolien lagt utenpå halmen. Ventilasjonspiper blir 
lagt langs hele toppen under halmen for lufting. Dette 
er den samme måten en lagret kålrot i gode gamledager.  
Betene holder seg tint gjennom vinteren etter innpak-
king. Mot mars/april bør haugen åpnes igjen for at det 
ikke skal gå varmgang i det. 

BETER
Beter er toråige og setter frø i år to. 
Fôrbeter er i meldefamilien, som er en under- 
familie til amarantfamilien. Sukkerbeter 
(Amarantfamilien) skiller seg fra fôrbetene ved 
at de har høyere sukker- og tørrstoffinnhold.  
Fôrsukkerbete (som Hans Petter dyrker) er en 
krysning av de to nevnte familiene. Og det finnes 
et hav av mulig genetisk variasjon mellom disse. 
På verdensbasis dyrkes det to ulike linjer av 
fôrsukkerbeter. Den ene linja er beter til opp-
tak og innendørs fôring, og er nært beslektet 
med moderne sukkerbeter med høyt tørrstoff. 
Den andre linja er beter som er brukt til bei-
ting. De har mer rot over bakken og har et  
lavere tørrstoff slik at det lettere å beite. 

Fôrbeter har en fast fôrverdi som er 1,13 kg 
tørrstoff av rot per fôrenhet. 

På grunn av jordvedheng er det gunstig å 
dyrke på lett sandholdig jord, og at det er tørre 
forhold ved opptaking. 

Stokkløping er et kjent problem om plan-
ten blir utsatt for stress som frost og tørke. 
Om noen løper i stokk er det viktig å unngå 
frøsetting. Dette blir et mulig ugras i flere år 
framover. Stokkløping er genetisk styrt og  
foredlingen jobber med å få bukt med dette.

grovfôr / fôrbeter

Bestill kalk hos din lokale kalkentreprenør, 
se oversikt på www.kalk.no. 
Du kan også bestille på: bestilling@kalk.no

Kalk skaper balanse

Vi har
• god leveringssikkerhet 
• høy spredekapasitet
• bredt produktspekter

Vi tilbyr kalking med GPS

www.kalk.no
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husdyrgjødsel 
Bidragsyter til jordliv

Riktig gjødsling og husdyrgjødsel er et positivt bidrag til jordas langsiktige struk-
tur. Det som styrer dette er jordas moldinnhold, eller innholdet av organisk materi-
ale, som påvirkes positivt av planterester, plantenes rotutvikling og husdyrgjødsel.

Ragnhild Borchsenius / NLR / 900 90 787 / rabo@nlr.no

Langvarige forsøk bekrefter at jevnlig tilførsel av husdyrgjødsel bedrer jordas evne til å tåle både lite og mye nedbør. 
 / foto Åsmund Langeland

Jord består av små og store partikler og porer som er ord-
net i forhold til hverandre. Dette bestemmer jordstruk-
turen. Aggregater er jordpartikler som har samlet seg til 
større klumper med ulike fasonger og egenskaper. Aggre-
gatene kan være mer eller mindre stabile, og de kan også 
bindes sammen til store, synlige aggregater som vi kaller 
«gryn». Jord med god grynstruktur har et godt system 
av jordaggregater og porer. Dette gir et godt grunnlag 
for plantevekst, meitemark og annet jordliv. Slik jord vil 
bidra til bedre vannforsyning under tørre forhold, og vil 
også håndtere nedbør mye bedre ved at god jordstruktur 
bidrar til at overflødig vann ledes bort.

RØTTER OG JORDLIV FOR JORDSTRUKTUR
Planterøtter vokser i små sprekker og sammenhengende 
porer i jord heller enn gjennom selve aggregatene. Hele 
rotsystemet er med på å veksle mellom å «tørke» ut jor-
da like rundt røttene og å skille ut rot eksudater. Dette 

bidrar til å lage grynstruktur og større poresystemer av 
de små sprekkene som er der.

Plantene skiller ut store mengder sukkerholdige stoffer 
i jorda. Fra 5 til over 30 % av det karbonet som plant-
ene «fanger» i fotosyntesen, flyttes til røttene og skilles 
ut i jorda. De organiske stoffene som sirkulerer mellom 
planter og organismer kalles av noen for flytende karbon, 
«liquid carbon» (R. Pommeresche, Agropub 2018). 

HUSDYRGJØDSEL BIDRAR POSITIVT 
Et forsøk som har gått over 50 år i Rothamstead i Eng-
land viser at ensidig gjødsling med mineralgjødsel har 
redusert jordens innhold av organisk materiale og endret 
sammensetningen av mikroorganismer sammenlignet 
med de feltene der det har vært en årlig tilførsel av hus-
dyrgjødsel. Jord som har blitt tilført kun mineralgjødsel 
ble mer pakket og gav derfor lavere gjennomtrenging av 
vann. Jord som var tilført husdyrgjødsel de siste 50 årene 
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Husdyrgjødseltilførsel bidrar til bedre jordstruktur, og tilfører 
karbon gjennom organisk substans. 
 / foto Morten Livenengen

hadde bedre vannforsyning under tørre forhold, og ledet 
også vann bort ved store nedbørsmengder.

(Kilde www.fwi.co.uk). 

DANSKE FORSØK BEKREFTER TEORIEN
En 120 år gammel forsøksserie fra Jylland i Danmark 
bekrefter at drivmotoren for karboninnholdet i jorda er 
planterøtter og planterester. Forsøksserien startet i 1894 
på lett jord der eng har vært med i vekstskiftet. Det er 
gjennomført 4 gjødslingsstrategier (Tabell1) 

Den første tydelige forskjellen mellom gjødslingene 
er innholdet av karbon (jordas moldinnhold). Høgest 
innhold av karbon hadde feltene som hadde fått tilført 
husdyrgjødsel (ledd D).  Husdyrgjødsel tilfører karbon 
gjennom organisk substans, dette brytes ned av mikro- 
organismer i jorden og blir en del av det organiske ma-
terialet i jorden. Dette leddet hadde også best vannhus- 
holdning. Andelen tilgjengelig vann var hele 18 % høyere 
enn i det ugjødsla A-leddet. Når det gjelder andre jord-
fysiske egenskaper var leddet med husdyrgjødsel likt de 
leddene som fikk tilført mineralgjødsel. 

Et interessant funn i denne forsøksserien er at  
underdekning av næring for optimal plantevekst bidro til 
en del uheldige endringer av jordas fysiske egenskaper. 
Mer konkret innebar dette at aggregatstabiliteten ble re-
dusert, og at flere leirpartikler løsnet fra aggregatene i 
jord som ikke var tilført mineralgjødsel (ledd A), eller 
bare halv mengde (ledd B). Med halv NPK-mengde ble 
også jorda tettere, andelen porer ble redusert og luftgjen-
nomtrenging i jorda ble lavere. Kort sagt; jordas jordfysiske 
egenskaper ble dårligere med underdekning av næring. 
Dette betyr igjen dårligere forhold for plantevekst. 

KARBON ER DRIVMOTOREN
Det var betydelige forskjeller i avling mellom de ulike 
gjødslingsstrategiene, og disse forskjellene gjenspeiler 
også jordas fysiske tilstand. Plantenes organiske materiale 
(overjordisk plantemasse og røtter) og organisk substans 
i husdyrgjødsel er drivmotor i karbon-dannelse og vik-
tige bidragsytere for etablering av en god jordstruktur. 
At økt gjødseltilførsel bidrar til bedre jordstruktur kan  
tilskrives mer organisk materiale fra planterester og røt-
ter. Selv små forskjeller i jordens moldinnhold kan ha 
store effekter på jordas strukturstabilitet. 

Det er ikke karboninnholdet i seg selv som avgjør om 
et jordaggregat skal holde sammen eller ikke, men forhol-
det mellom karbon og leirpartikler. Karbonet fungerer som 
lim mellom leirpartiklene, og ved et kritisk lavt nivå vil 
ikke dette karbonet kunne binde sammen aggregatene. 
Finnes det for lite «lim» mellom kontaktflatene på leir-
partiklene, vil det få aggregatene til å kollapse og leirpar-
tiklene til å løses opp. 

Resultatene fra Askov gir en tydelig konklusjon. Op-
timal gjødsling bidrar til høyere avlinger, som gir større 
andel avlingsrester og i sin tur bidrar til god fysisk struk-
tur i jorda. Både fra de danske og britiske forsøkene ser 
vi at husdyrgjødsel er en viktig bidragsyter for innholdet 
av jordkarbon og bedre vannhusholdning. Små endringer 
i innhold av organisk materiale har stor betydning for 
vannlagringsevnen og konsistensen.

REFERANSER
Pommeresche, R. 2018: Biologisk jordstruktur
www.fwi.co.uk
Blomquits, J. 2020: «Rätt gödsling toppar formen på jor-
den», Arvensis s 8-10, 07- 2020

Ledd Gjødsling

Ledd A Ugjødslet

Ledd B 0,5 x NPK (halv mengde av plantenes behov)

Ledd C 1 x npk

Ledd D 1,5 x husdyrgjødsel (storfegjødsel siden 1923)

Tabell 1: Gjødslingsleddene i forsøket på Askov, Jylland 
i Danmark. Feltet ble anlagt i 1894 og ligger på siltjord 
med cirka 10 prosent leirinnhold med pH 6-7. Vekstskiftet i 
forsøket består av høsthvete, mais, bygg med gjenlegg og 
ettårig kløver/gras-eng. 

Utgangspunktet da forsøket ble oppdatert i 1973 var at 
storfegjødsel skulle tilføre 10 kg plantetilgjengelig N, 2 kg P 
og 9 kg K til de 4 vekstene i vekstskiftet. Siden bare 60 – 70 % 
av total-N i storfegjødsel er plantetilgjengelig ammonium-N, 
kompenserte man med å øke tilført mengde storfegjødsel 
med 50 % for å nå opp i 10 kg plantetilgjengelig N per daa og 
år. NPK- tilførselen i ledd B og C ble korrigert etter hva som 
ble tilført i ledd D.
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positiv effekt på jordhelse 
Kompost i vekstskiftet

Flerårig forsøk med tilførsel av kompost på arealer med potet og grønnsaker viser 
tendenser til positiv effekt på både avling og jordhelse. 

Hilde Olsen / NLR Øst / 481 63 094 / hilde.olsen@nlr.no

Kontrollert gårdskompostering er en god metode å tilbakeføre planterester fra produksjonen uten å risikere spredning av ugras 
eller andre skadegjørere. NLR Viken har laget en veiledning til gårdskompostering som er tilgjengelig på deres nettsider.
  / foto Hilde Olsen

I et treårig prosjekt, støttet av Fylkesmannen i Østfold og 
NLR Grøntsatsing, har NLR Øst observert hvordan til-
førsel av kompost påvirket jordlivet og avlinger. Et stor-
skalafelt ble anlagt på siltjord hvor det ble dyrket grønn-
saker (2017-2019), og et felt ble anlagt på grov sandjord, 
hvor det ble dyrket potet (2018). Det ble foretatt ulike 
jordprøver og avlingsundersøkelser. I 2017 var det ingen 
positiv effekt på avling etter tilførsel av kompost. Det 
kan skyldes at det hadde vært ulike ugrasstrategier i 
forkulturen på storrutene, eller at komposten var litt for 
grov slik at den første året bandt noe av næringen. I 2018 
var det tendenser til positiv effekt på avling etter tilført 
kompost i begge forsøksfelt. Denne sesongen var svært 
tørr, og det antas at komposten ga jorda en bedre evne 
til å holde på vann og næring. Dette viste seg spesielt på 
den grove sandjorda som er veldig tørkeutsatt. På siltjorda 
var det stedvis skorpedannelse, og det ble registrert inn-
snevringer i rødbete som medførte at betene brakk. Vi så 
mindre av dette i ruta som var tilført mest kompost.

JORDLIVSPRØVER
Det ble tatt ut jordlivsprøver som ble sendt til Vital- 
Analyse. Prøvene ble analysert for bakterier, sopp og 
encellede organismer, i tillegg til en vurdering av aggre-
gering. Resultatene er vist i figuren.

Sopp finnes som frittlevende encellede organismer og 
mer komplekse strukturer som sopprot (mykorrhiza), 
eller fruktlegemer. Noen arter lever sammen med planter  
ved at de danner mykorrhiza, som knytter soppen til 
planterøtter. På den måten kan soppen og plantene dele 
næringsstoffer med hverandre. Andre typer sopp er  
parasitter eller nedbrytere. I sur jord med få bakterier, 
spiller sopp en viktig rolle som nedbryter og leverandør 
av plantenæring. I alle prøver tatt ut i 2017 og 2018 var 
påvisning av sopp i jorda ubetydelig. I 2019 var det mer 
forekomst av sopp i ledd som var tilført kompost. Dette 
er positivt for jordlivet. 

De fleste bakteriene i jorda livnærer seg på organisk 
materiale, og er til nytte ved at de produserer næring 
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Figur 1: På feltet ble det produsert løk i 2017, rødbeter i 2018 og selleri i 2019. Ledd 1 var ubehandlet, ledd 2 ble gitt 2 tonn 
hagekompost fra Lindum, og ledd 3 ble tilført 4 tonn av samme kompost. Oppsumering av jordlivsundersøkelsen viser en positiv 
tendens når det gjelder biodiversitet (Shannon Index) i ledd tilført kompost.
  

til dyr og planter. Noen resirkulerer organisk materiale 
og mineraler, andre omdanner nitrogen fra lufta. Jord- 
bakterier spiller, sammen med mange sopper, en viktig 
rolle for det naturlige kretsløp av grunnstoffer som kar-
bon, nitrogen og svovel. I 2017 viste analyser lav aktiv-
itet og ingen mobilitet på bakteriene i de fleste prøvene. 
I 2019 var forekomsten av bakterier ganske lik i alle 
prøver, men forholdet mellom sopp og bakterier varierte. 
I følge Vital Analyse gir forholdet mellom sopp og bak-
terier en pekepinn på jordsmonnets økosystem. I økosys-
tem som er på et tidlig utviklingsstadium, for eksempel 
jord som forstyrres regelmessig, forekommer pionerarter 
som har en kort livssyklus, med rask vekst og høy evne til 
oppformering, slik som bakterier og ugras. Denne jorda 
finnes på mange jordbruksareal.  Økosystem som er mer 
utviklet, som for eksempel skogsjord, legger forholdene 
til rette for arter som vokser senere tregere og er mer sen-
sitive for forstyrrelser. God jordbruksjord har som regel 
en balansert likevekt mellom bakterier og sopp, heller 
enn ekstrem dominans av den ene eller den andre. Det er 
typisk for degradert matjord å ha en dominerende fore-
komst av bakterier. Analyser fra 2019 viste best forhold 
mellom sopp og bakterier (1:13) i prøver fra ledd tilført 
mest kompost (ledd 3), og dårligst forhold (1:42) i prøver 
fra ubehandlede (ledd 1). 

Protozoer er en gruppe encellede dyr som finnes 
i det øverste jordlaget. De frigjør næring til planter 
når de spiser sopp og bakterier. Flagellater og ciliater 
er eksempler på andre protozoer som jordlivsprøver  
undersøkes for. Ideelt skal en jordprøve inneholde 
moderate mengder av mange ulike grupper protozoer, 
som for eksempel amøber, med god diversitet innenfor 
gruppene (Vital analyse).  Før påføring av komposten 
var forekomsten av protozoer tilnærmet lik i prøver 
fra ledd 1 og ledd 3. I 2019 gir Vital analyse en best 
vurdering av prøver fra ledd 3 og dårligst diversitet i 
prøver fra ledd 1.

POSITIV EFFEKT PÅ JORDHELSE
Tre år etter at komposten ble tilført synes prøven fra 
leddet som fikk mest kompost å ha en noe forbedret ag-
gregering og bedre generelle biologiske forhold sammen- 
lignet med kontroll og ledd tilført mindre kompost. 

Rapporten «Nasjonalt program for god jordhelse» 
beskriver god jordhelse ved at jordas fysiske, kjemiske og 
biologiske komponenter fungerer optimalt sammen, både 
for produksjon og andre jordfunksjoner. Jordhelse som 
begrep innebærer økt vektlegging av livet i jorda, organ-
isk materiale og jordstruktur inn denne sammenhengen. 
En jord med god struktur har god vannhusholdning og 
større evne til karbonlagring, reduserer forurensning til 
vann og luft, og har de beste forholdene for god plante- 
vekst. God jordstruktur er avhengig av et allsidig og  
aktivt jordliv, og for de fleste jordtyper også av et visst 
innhold av organisk materiale. 

En jord med god jordstruktur holder bedre på vann 
og næring, og gir bedre forhold for rotutvikling. Denne 
jorda har også flere porer som sørger for luftutveksling av 
drenering av overflødig vann. Siltjorda har stort poten-
siale for å få en bedre jordhelse ved gjentatt tilførsel av 
kompost av god kvalitet. På grov sandjord kan tilførsel 
av kompost også gi bedre vannlagringskapasitet. 

FLERE VEIER TIL GOD JORDHELSE
Oppbygging av god jordstruktur ved tilførsel av kompost 
er en tidskrevende prosess. I tillegg til bruk av kompost 
vil vi videre se på flere tiltak for å fremme og opprett- 
holde god jordhelse, slik som bruk av fangvekster, vekst-
skifte og tilpasset jordarbeiding. Jordas tilstand kan også 
gjerne vurderes ved hjelp av spadeprøver og forekomst av 
meitemark.
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Vi tolker analysebeviset
jordprøver kan skape hodebry 

Hensikten med jordanalyser er å gi oss oversikt over kalkings- og gjødslingsbehov. 
Jordanalysene gir oss beregningsgrunnlaget for å lage en balansert gjødslingsplan 
for å sikre høyest mulig avling, best økonomisk resultat, og minimere avrenning og 
tap av næringsstoffer. Men hvordan tolker vi analysebeviset?

Sølve V. Stiauren / NLR Øst / 465 21 292 / solve.stiauren@nlr.no
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Ifølge forskrift om gjødslingsplanlegging skal det tas ut 
representative jordprøver minst hvert 8. år for å analysere 
for næringsinnhold. Standard analysepakke inneholder 
bestemmelse av jordart, volumvekt, moldklasse, leir- 
klasse, glødetap, pH, P-AL, K-AL, Mg-AL, Ca-AL. 
Denne pakken tilfredsstiller kravene til gjødslingsplan-
legging, men i noen tilfeller er det lurt å bestille tilleggs- 
analyser som K-NHO3, Kobber, Mangan, sink og  
titrerbar alkalitet. Hva betyr egentlig disse analysene? 
Når bør det bestilles utvidede analyser?

JORDART
Mineraljord deles inn i jordarter etter fordelingen av 
mineralmaterialets kornstørrelse (figur 1). Alle analyser 
av jord i landbruket analyseres på størrelsesfraksjon  
< 2 mm. Det vil si leire <0,002 mm, silt 0,002 – 0,06 mm, 
og sand 0,06 – 2 mm. Større fraksjoner som stein og grus 
siktes ut. I gjødslingsplanlegging er det alltid analyser fra 
fraksjonen < 2mm som brukes uten å korrigere for stein 
og grus.

Et godt trent menneske kan bestemme jordart skjønns-
messig nokså nøyaktig bare ved å gni på jorda, og det er 
som regel godt nok. Alternativt kan det utføres en korn- 
fordelingsanalyse ved hydrometermetoden, hvor man 
måler partiklenes sedimentasjonshastighet i en løsning, 
men det er en ganske tidkrevende analyse. Slike analyser 
kan brukes til å kalibrere de som jobber med skjønnsmes-
sig vurdering av jordart.

Jordartene har forskjellige fysiske og kjemiske egen-
skaper. Sandjorda er ofte selvdrenerende, tørkeutsatt og 
kaliumfattig. Den er også utsatt for utvasking. Siltjorda 
er tørkesterk ved at den stor kapilærevne og kan suge 
opp vann. Siltjorda er årssikker og kan gi jevne avlinger 
uansett om det er tørke som i 2018 eller vått som i 2019. 
I våte år kan imidlertid siltjorda være utfordrende med 
tanke på at den tørker opp sent og er kald om våren. 

Klassifisering Mold% Klasse

Moldfattig 0-3 1

Moldholdig 3-6 2

Moldrik 6-12 3

Meget moldrik 12-20 4

Mineralblandet 
moldjord 20-40 5

Organisk jord >40 6

Leirinnhold Korreksjon %

< 15 1

Lettleire 16-25 2

Mellomleire 2,5

Stiv leire 40-60 3,5

Meget stiv leire >60 3,5

Tabell 1: Jord klassifiseres etter vekt% moldinnhold. 

Tabell 2: Viser korreksjon av glødetap ved forskjellig leirinn-
hold. 

SVÆRT STIV 
LEIRE

STIV LEIRE

SANDIG
MELLOMLEIRE MELLOMLEIRE

SILTIG 
MELLOMLEIRE

SILTIG 
LETTLEIRELETTLEIRE

SANDIG
LETTLEIRE

SAND SILTIG SAND SANDIG SILT SILT

Figur 1: Viser jordartene inndelt etter kornfordeling. 

Leirjorda er kaliumrik, har høyere 
kationbyttekapasitet, og bedre evne 
til å holde på vann og tilført næring. 
Ved høyere moldinnhold får vi andre 
jordarter; 20-40 % mold – miner-
alblandet moldjord, > 40% mold –  
Organisk jord.

GLØDETAP OG MOLDINNHOLD
Jord klassifiseres etter moldinn-
hold (tabell 1). Klasse 1-4 gir en 
tilleggsklassifisering til jordart 
(figur 1). F.eks. moldrik lette-
lire. Mold bedrer jordas fysiske 
egenskaper ved å øke jordas evne 
til å holde på vann og nærings- 
stoffer, øke jordas infiltrasjons- 
evne, minske skorpedannelse, og 
motvirke pakking.

Moldinnholdet måles ved gløde- 
tap. Jordprøven veies, settes i en 
ovn og glødes ved 550°C. Organisk 
materiale forbrennes og sterkt bun-
det vann i leirpartiklene fordampes. 
Deretter veies prøven igjen, og man 
regner ut hvor mye prøven har gått 
ned i vekt, glødetapet. På grunn av 
vann i leiren må man korrigere glø-
detapet for innhold av leire for å 
komme frem til moldinnholdet (ta-

bell 2), der Mold % = glødetap % – korreksjon % for 
leirinnhold.  På en leirjord med lavt moldinnhold, gir 
glødetapsmetoden et ganske grovt estimat på moldinn-
hold. Likevel er denne metoden nøyaktig nok for vanlig 
gjødselplanlegging.

Mold, eller organisk materiale (OM), består av bittesmå  
partikler (humus) og planterester. Jord med høyt moldinnhold 
har en mørk farge, og har lavere volumvekt enn en mineraljord. 

Mold er en viktig kilde til nitrogen (N), og inneholder 
noe fosfor (P) og svovel (S). N-gjødsling bør korrigeres 
utfra moldinnholdet. Organisk bundet N mineraliseres 
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av mikroorganismer i jorda til ammonium eller nitrat før 
det blir plantetilgjengelig. Mineraliseringsprosessene i 
jorda styres i stor grad av klimatiske forhold. Derfor kan 
det være utfordrende å forutsi hvor mye N en moldrik 
jord bidrar med i vekstsesongen. Når mold brytes ned 
frigis CO2, og det er noe av bakgrunnen for nydyrkings-
forbudet på myrjord. Mold «forsvinner» etter hvert som 
den brytes ned, og på en organisk jord ser man tydelig at 
jorda synker i terrenget etter hvert som årene går. På den 
andre siden vil man ved å øke moldinnholdet i jord bidra 
til å binde karbon. 

VOLUMVEKT
Volumvekt oppgis i kg/L jord med to desimaler. Mold-
innholdet har en stor innvirkning på volumvekten.  
I ekstreme tilfeller kan organisk jord veie ned mot 0,2 
kg/L jord og en mineraljord opptil 1,5 kg/L jord. Røttene 
vokser i et volum jord, og derfor er det viktig å kunne 
angi næringsinnholdet i et gitt jordvolum. Det er kun 
når volumvekt er < 1 man korrigerer for det i gjødlings- 

planleggingen, og næringsinnhold regnes om fra vekt til 
volumbasis. F.eks. oppgis P-AL som mg/100g jord når 
volumvekt > 1, og som mg/100ml når volumvekt < 1. 
Dette er stort sett kun aktuelt på jord med veldig høyt 
moldinnhold.

PH
pH er en av de viktigste analysene vi tar. Den forteller 
oss mye om kalkbehovet, tilgangen av næringsstoffer, og 
hvor det er fare for mikronæringsmangel. Optimal pH 
er et kompromiss hvor alle næringsstoffene er tilstrek-
kelig tilgjengelig for den aktuelle kulturen. Hva som er 
optimal pH avhenger av jordart, moldinnhold, og kultur. 
Til korn kan vi godt ha en pH på 6,5 på leirjord, men på 
en sandjord vil pH >6,3 kunne føre til sink- og mangan- 
mangel. Hvor mye kalk (CaO) som trengs for å heve pH 
med 0,1 enheter avhenger av jordart og moldinnhold. 
Jord med mindre partikkelstørrelse (leire/mold) har 
høyere spesifikk overflate, høyere kationebyttekapasitet, 
og man trenger mer CaO for å øke pH. F.eks trenger man 
langt mer CaO for å øke pH på en leirjord med høyt 
moldinnhold enn på en sandjord med lavt moldinnhold. 

pH-toleranse, altså kulturens minimumskrav til pH, 
handler egentlig om plantas evne til å motstå aluminiums- 
forgiftning. Når pH synker og jorda blir surere, øker 
konsentrasjonen av aluminium i jordvæska og hemmer 
rotutviklingen. Mold inneholder lite aluminium, og der-
for tåler plantene en lavere pH på en organisk jord enn 
på en mineraljord. 

AMMONIUM LAKTAT: AL (LETTLØSLIG)
Ammonium laktat (AL) er ekstraksjonsvæsken som 
brukes når det analyseres for fosfor (P), kalium (K), 
magnesium (Mg), og kalsium (Ca). I andre land brukes 
andre metoder og ekstraksjonsvæsker, men AL-metoden 
er norsk standard, og i Norge har denne metoden vært i 
bruk siden 1960. For å kunne sammenligne jordprøver er 
vi avhengig av at man følger standarden. Noen få gram 
av jordprøven veies opp og legges i Al-løsningen. Deretter 
analyseres ekstraktet for det aktuelle næringsstoffet.

FOSFOR (P): P-AL
P-AL (lettløselig fosfor) er et uttrykk for jordas inn-
hold av plantetilgjengelig P. AL-metoden fungerer godt 
på sur jord hvor P er bundet til jern og aluminium, men 
metoden har svakheter når det kommer til jord med 
høyere pH. På jord med pH > 6,5 vil metoden over- 
estimere tilgjengelig fosfor med kalsiumbundet fosfor, 
og på bakkeplanert leire med pH >7 vil metoden over- 
estimere plantetilgjengelig P med P løst fra apatitt. Dette 
er aktuelle problemstillinger der det er kjørt på for mye 
kalkstabiliset slam. I slike tilfeller har Olsen-metoden 
som blant annet brukes i Danmark, vist seg å korrelere 
bedre med plantetilgjengelig P. I praksis betyr dette at 
den som lager gjødslingsplanen, må være oppmerksom 
på at P-AL kan overestimere plantetilgjengelig P når pH 
er høy. I slike tilfeller bør det gjødsle med P til tross for 
at fosfornormen anbefaler kutt. 

Nydyrka jord er fosforfattig, og det kan være en fordel 
å tilføre fosfor i form av husdyrgjødsel eller slam. Jord 
hvor det er brukt mye husdyrgjødsel har ofte høye P-AL 
verdier. På skiftet rett bak hønsehuset er det typisk å 
finne alt for høye P-AL verdier. På mineraljord binder 
P seg til jordpartiklene, og tap av P vil derfor i stor grad 
være knyttet til erosjon. Noe av P vil likevel være vann-
løselig, og det er en sterk sammenheng mellom høyere 

Bygg med fosformangel, hvor plantene får antocyanfarger (lil-
la) ved stengelbasis, og ofte en grå/gulning ellers på planten. 
Fosformangel gir dårlig rotutvikling som igjen fører til dårlig-
ere opptak av andre næringsstoff.  / foto Åsmund Langeland
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P-AL og vannløselig P. Ved P-AL 
> 14 er det altså en større andel av 
fosforet som går tapt som avrenning.  
P er lite bevegelig i jord, og plas-
sering av fosforrik gjødsel i nærhet-
en av såkornet har vist seg å gi bedre  
utnyttelse av P. Dette er spesielt ak-
tuelt på jord med lav P-AL, eller på 
kald siltjord hvor røttene utvikler 
seg sakte. P-AL bør ligge mellom 
5 og 7. Ved høyere P-AL kan man  
redusere fosforgjødslinga.

KALIUM (K): K-AL OG KHNO3

Vi har to analysemetoder for å 
analysere kalium i jord. K-AL  
(lettløselig) og K-NHO3 (Syre- 
løselig). Veldig kort forklart sier 
K-AL noe om hvor mye K som er 
plantetilgjengelig og K-NHO3 sier 
noe om kaliumreservene i jorda.  

K-AL (lettløst-K): Utbyttbart K 
og K løst i jordvæska inngår i K-AL 
(figur 2). På jord der det er kjørt 
på mye husdyrgjødsel, har man 
ofte høye K-AL verdier. Gras har 
et luksusopptak av K, og på langvarig eng finner man 
ofte lave K-AL verdier. Jordartene har forskjellige K-AL 
minimumsnivå som henger sammen med leirinnhold og 
K-NHO3. På leirjord med >40% leire, finner man sjeldent 
K-AL verdier under 10, selv om det har vært langvarig 
eng der. På en ren sandjord sier vi at K-AL kan komme 
ned til 3-4. Det vil si at på en sandjord med K-AL 10 

LEIRMINERAL

LEIRMINERAL

K K K K K K K

K

K

K

K

Tilgjengelig 
i jordvæska

Fiksert-K Delvis tilgjengelig-K

K-HNO3

K K KCa Mg K K
Mg

K-AL
Utbyttbart

K

Figur 2: Viser en oversikt over kalium i leire. Leirmineralene består av tynne plater 
og mellom disse platene finner man fiksert K. K-AL = utbyttbart K + K i jordvæska. 
K-HNO3 = K-AL + delvis tilgjengelig K og fiksert K. 

kan man regne med at jorda bidrar med mer plante- 
tilgjengelig-K enn på en leirjord med K-AL 10. Når det er 
sagt, er det viktig å huske på at sandjorda ofte er svært 
K-fattig og at man bør gjødsle deretter.

K-AL endrer seg over tid. Plantene bruker fra K-AL- 
andelen gjennom vekstsesongen, men i løpet av vinteren vil 
delvis tilgjengelig K (figur2) lekke ut i jordvæska. Altså 
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NoroTecTM mikronæring

Garantert
lett å blande

se tabell på

norotec.se

NoroTecTM mikronæring:

Importør: 
Fjellengen Landbruk | Ole Magnus Lillestrand | Trøgstadveien 488, 1814 Askim
Tlf. 95 13 00 63 | E-post: post@fjellengenlandbruk.com | fjellengenlandbruk.com
www.norotec.se  |  Følg oss på Facebook: Fjellengen Landbruk 

Ferdige blandinger: 
NoroTecTM Universal 
NoroTecTM Potatis
NoroTecTM Raps
NoroTecTM Spannmål

Singelprodukter: 
NoroTecTM Mangan
NoroTecTM Mangan/Kobber 
NoroTecTM Mangan/Magnesium 
NoroTecTM Kobber
NoroTecTM Magnesium
NoroTecTM Zink
Flytende Bor
Effekt+ (pH-senker)
Ferrovital (jern)

Flytende fosfor:
Magnofoss N+P+Mg
Kalciofoss N+P+Ca

NoroTecTM produserer mikronæringsprodukter basert på en egenutviklet formulering 
som er patentert over hele verden. Formuleringen gir svært godt opptak i plantene 
og har suverene blandingsegenskaper med plantevernmidler. Det er lett å blande 
produktene i sprøyta, noe som gir rask og enkel bruk. 

NoroTecTM er markedsleder i hjemlandet Sverige, og selges i et titalls land. Utnytt 
potensialet i åkeren din ved å tilføre mikronæring når du likevel skal ut og sprøyte. Det 
er god økonomi. 

Mikronæring
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Bildet viser forbigående kaliummangel i byggåker. På sandig siltjord langs Glomma, med 
lav P-AL og K-AL, ser vi eksempler på dette nesten hver vår. Denne åkeren er mer utsatt 
for frostskader. Forbigående K-mangel kan lett forveksles med N-mangel, men åkeren 
retter seg opp når temperaturen stiger og røttene får tid til å utvikle seg bedre uavhen-
gig av om man gjødsler med mer N. Plassering av P ved å bruke startgjødselaggregat 
med en fosforrik startgjødsel ville bedret situasjonen i dette tilfelle. 
 / foto Sølve V. Stiauren

Bildet viser manganmangel i bygg. De eldste bladene viser mørke flekker langs bladnervene, de yngre bladene har en lysere farge. 
Mn-mangel har som regel en sammenheng med høy pH og luftig jord. Pakking kan øke tilgjengeligheten av Mn, og ofte kan man se at 
åkeren har en mørkere farge i kjørespora. / foto Åsmund Langeland

vil jordprøver fra samme punkt 
vise lavere K-AL om høsten enn om 
våren. Derfor er det viktig å ta jord-
prøvene om høsten for å få sammen-
lignbare K-AL-tall. K-AL kan også 
endre seg mye mellom hver gang det 
tas nye jordprøver.

K-NHO3 (syreløselig-K): Jord- 
prøven kokes i salpetersyre i 10 
minutter! Det er rimelig brutalt, 
men det er nødvendig for å løse 
ut kalium som sitter mellom leir- 
mineralene (figur 2). Men K-AL 
andelen vil også inngå i K-NHO3-
analysen. Det vil si at man må trek-
ke fra K-AL på K-NHO3-analysen 
for å kunne si noe om kalium- 
reservenes langsiktige bidrag av  
kalium. K-HNO3 holder seg gan-
ske stabilt og det holder som regel 
å ta ut en stikkprøve per skifte per  
generasjon. K-HNO3 har sammen-
heng med leirinnholdet i jorda, 
der høyere leirinnhold gir høyere 
K-HNO3. På sandjord med 
lavt leirinnhold er det så lave 
K-NHO3-verdier at man i praksis 
ikke regner med at den bidrar med 
noe særlig kalium. K-HNO3 er 
mer interessant på jord med noe 
høyere leirinnhold.

K-HNO3 kan bestilles i tillegg til 
standard analysepakke.

KALSIUM (CA) OG MAGNESIUM 
(MG)
Magnesiumholdig kalk er gode 
kilder til Mg og Ca, og hvis man har 
gode rutiner på kalking, er lave Ca-
Al og Mg-AL sjeldent et problem i 
korn. Til korn risikerer man mangel 
når Mg-AL <2, men Mg-AL bør lig-
ge på min 3-5, og Ca-Al bør være > 
50.

Potet dyrker man ofte på sand-
holdige jordarter, med noe lavere 
pH, og dermed også lavere Ca-AL 

jord / analysetolking
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og Mg-AL. Til potet bør Mg-AL > 
6, og Ca-AL > 80.  Ved lavere ver-
dier til potet kan man gjødsle med 
polysulfat som inneholder både Ca 
og Mg, kalimagnesia (Mg), og even-
tuelt supplere med Mg og Ca-holdig 

bladgjødsling. Uansett bør man, i slike tilfeller, vurdere 
Mg-holdig kalking etter innhøsting.  Ca-mangel kan føre 
til indre defekter i potet.

AKTUELLE TILLEGGSANALYSER
Sink (Zn) og titrerbar alkalitet: Faren for Zn-mangel er 
størst ved høy pH. Grenseverdiene for Zn avhenger av 
titrerbar alkalitet og man bør bestille disse analysene 
sammen. 

Mangan (Mn): Tilgjengeligheten av mangan avhenger 
av pH og red/oks-forholdene i jorda. Det er risiko for 
mangel ved høy pH og luftig jord. Jordpakking øker til- 
gjengeligheten av Mn, og ofte kan man se at åkeren er 
grønnere i kjørespora ved Mn-mangel. Ved Mn-mangel 
pga. høy pH, må Mn gis som bladgjødsling.  Grenseverdi 
for Mn < 4 mg/kg jord hvis pH > 6,3.

På sandige jordarter med pH > 6,3, andre jordarter 
med pH >7, eller ved vekstproblemer etter kalking/tilfør-
sel av slam, bør det tas ut stikkanalyser for Mn, Zn og 
titrerbar alkalitet. 

Kobber (Cu): Før i tiden ble det gjødslet en del med 
Cu-holdig gjødsel som kobbersulfat, men de siste årene 
har det vært lite søkelys på det, og flere steder begynner 
Cu-verdiene å bli lave. Cu er viktig for frøsettinga til 
kornet. Ved mangel kan man i noen tilfeller se tegn på 
gulspissjuke, men ofte ser åkeren helt fin ut og det eneste 
merkbare symptomet er lav avling. Det er fornuftig å ta 
med 1-2 stikkprøver på Cu på skifter hvor man mis- 
tenker lave verdier. Ved lave Cu-verdier kan tilførsel 
av Cu, enten som jordgjødsling eller bladgjødsling, gi 
avlingene et kraftig løft.  Kritisk grenseverdi for Cu  
< 1 mg/kg jord.

PLANTENÆRINGENS N-P-K
Nitrogen (N)
N danner bindinger med karbon som er essen-
sielt for å danne organisk materiale (all vekst). 
N er en viktig bestanddel i proteiner (amino-
syrer og enzymer), og DNA. Lufta rundt oss 
inneholder ca 78 % N i gassform. Planter i erte-
blomstfamilien lever i symbiose med nitrogen- 
fikserende bakterier som mineraliserer N fra 
luft og gjør det plantetilgengelig. N er lett  
mobilt i planta og mangel vil først vise seg i 
eldre blader (gulning).

Fosfor (P)
Fosfor inngår i plantecellens energivaluta,  
Adenosintrifosfat (ATP). Derfor er P essensiell 
for energiomsetningen i planten og er invol-
vert i de aller fleste biokjemiske mekanismene 
i plantecellen. Fosfor er spesielt viktig for rot-
utviklingen. Mangelsymtom kan ofte sees som 
antocyanfarger (lilla) tidlig om våren før røttene 
er skikkelig utviklet. Fosformangel fører til 
dårligere rotutvikling som igjen fører til dår-
ligere opptak av andre næringsstoffer. Et klas-
sisk eksempel på dette er forbigående kalium- 
mangel.

Kalium (K)
I tillegg til å være godt kjent i over 40 viktige 
enzymer, er Kalium nødvendig for å opprett-
holde saftspenningen i plantecellene. Saftspen-
ningen styrer spalteåpningene i bladene. Derfor 
er K viktig for at planten skal tåle forskjellige 
stressfaktorer som tørkestress, kuldestress og 
overvintring. K er viktig for stråkvaliteten. For 
lite K vil føre til lavere avling, høyere legde- 
risiko, og svakere plante.

Ca-mangel 
kan føre til 
indre defek-
ter i potet. 
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NLR hjelper deg med jordprøver
Norsk Landbruksrådgiving tilbyr jordprøvetaking som en 
del av tjenestetilbudet til sine medlemmer. Med Skifte-
plan mobil merkes jordprøvepunktet med GPS-koordina-
ter i et kart. Dette muliggjør å følge utvikling på ett sted 
på jordet over tid, ved å komme tilbake til samme sted 
ved neste jordprøvetaking. 

Kontakt din region for å bestille jordprøvetaking.  
Se nlr.no.

Er jordprøveanalysesvaret kryptisk og vanskelig å forstå? 
Er du i tvil om eventuelle tiltak bør settes inn på dine 
skifter? NLR Jordprøvetolken er en tjeneste for tolking 
av analysesvar hvor rådgiveren kommer med konkrete 
anbefalinger og veiledning i dine produksjoner når det 
kommer til tiltak innen for eksempel gjødsling og / eller 
kalking. 

Kontakt din region for å bestille NLR Jordprøve- 
tolken. Se nlr.no. 
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Del to av en serie på tre artikler om 
Conservation Agriculture.

Mer informasjon finner du på 
ost.nlr.no

conservation agriculture 
Grønn tråd i kornproduksjonen

Utenlandske rådgivere og bønder lokker med frodige fangvekstjorder, økt biologisk 
mangfold, bedre jordstruktur og opprettholdte avlinger blant de som driver med 
Conservation Agriculture. Spørsmålet vi i NLR Øst har stilt oss er; kan vi få til det 
samme i Norge?

Else Villadsen / NLR Øst / 481 63 074 / else.villadsen@nlr.no
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Våren 2020 startet vi opp et prosjekt med støtte fra 
Klima- og miljøprogrammet til Landbruksdirektoratet. 
«Karbon Agro» er navnet og prosjektet skal både ut-
vikle, og formidle hvordan den helhetlige driftsmetoden  
Conservation Agriculture kan fungere i Norge. Vi har 
døpt metoden til Karbon Agro, som vi syns klinger litt 
bedre på norsk.

I prosjektet skal vi sammen seks pilotbønder ha en 
praktisk tilnærming. Sammen skal vi optimalisere vekst-
skiftene for å ha minimalt behov for jordarbeiding og 

samtidig et kontinuerlig plantedekke. 
Det store samfunnsnyttige målet er 
jo å øke kompetansen om en drifts-
metode som skal bidra til å sikre 
matjorda vår, øke matproduksjonen 
og fremtidens krav om økt bærekraft 
og karbonbinding i landbruket. For 

oss involverte rådgivere er målet å øke egen kompetanse 
om metoden, og rådgivingen til pilotbøndene som prøver 
ut og utvikler metoden i praksis.  Det gir oss et godt inn-
blikk i både forventa og uventa problemstillinger samt 
hvilke tiltak som må tas i bruk, og hvor godt de fungerer. 
Vi opplever stor interesse ute i næringen, og det har gjort 
at vi vil dele resultater og erfaringer fortløpende. Blant 
annet gjennom markvandringer hos pilotbøndene og  
andre feltverter.  

BÆREBJELKENE
Pilotbøndene er bærebjelkene til prosjektet. Uten dem får vi 
ikke samlet de praktiske erfaringene og konkrete problem- 
stillingene. De er derfor plukket ut med bakgrunn i deres 
interesse, erfaringer, produksjoner og geografiske belig-
genhet. Enkelte har satset fullt og helt på Karbon Agro, 
mens andre prøver seg fram på mindre arealer. Felles 
for dem alle er at de er kornprodusenter med variert  
vekstskifte hvor enkelte også har 
gras og husdyrgjødsel i omløpet. De 
skulle samtidig representere en vari-
asjon i maskinparken. Det er derfor 
både tradisjonelle såmaskiner og de 
nyeste tinde- og skivesåmaskinene 
for direktesåing med minimal jord-
forstyrrelse blant dem. Arealene til 
pilotbøndene byr også på de fleste 
jordtypene, fra sandjord til skikkelig 
stiv leire. 

Underveis i prosjektet følges de 
opp individuelt med rådgivning som 
i tillegg til gårdsbesøk i sesongen 
inkluderer planer for fangvekster, 
plantevern og vekstskifte. Samtidig 
er det mye erfaring og kompetanse 
samlet blant seks engasjerte bønder, 
og det blir utnyttet gjennom årlige 
workshops og markvandringer i 
gruppa. Pilotbøndene eller andre 
bønder blir også brukt som feltverter 
for årlige forsøksfelt med aktuelle 
problemstillinger i prosjektet. 

DRIFTMANAGEMENT
Utenlandske kolleger vi henter både 
inspirasjon og kunnskap fra, sa tidlig 
ifra at dette er en driftsmetode som 
krever godt management. Det tok 
oss imidlertid ikke lang tid å erfare 

det samme når vi skulle i gang selv. Karbon Agro krever 
helt klart god planlegging, kapasitet til rett tid og nevnte 
jeg god planlegging? En gjennomtenkt langsiktig plan 
for vekstskifte, fangvekster og deretter plantevern letter 
gjennomføringen. Det er nemlig flere fallgruver om en 
ikke har god nok oversikt.  Vekstskiftet og fangvekstene 
legger grunnlaget for å kunne redusere eller minimere 
jordarbeidingen. Høstraps og åkerbønner vil derfor være 
foretrukne vekster i omløpet, men spesielt høstrapsen 
krever en tidlig forgrøde. Det må planlegges. Med en tid-
lig åkerbønnesort er begge vekstene også gode forgrøder 
for høstkorn. Både med tanke på muligheten til å direkteså, 
men også næringsforsyning og sykdomssanering. Høst- 
hveten er igjen en gunstig vekst å etablere høstsådde fang-
vekster i eller etter, en må bare passe på å bruke et ugras-
middel uten ettervirkningseffekt på fangvekstene. Blant 
de høstsådde fangvekstene er det mulig å velge arter som 
for eksempel reddik med gode jordløsningsegenskaper.  
Får en ikke etablert fangvekstene kan det bli vanskelig 
å direkteså vårkorn neste vår igjen. Ser du hvordan det 
henger sammen? Planen er derfor viktig for å vite hva en 
vil. Når det da oppstår noe en ikke kan planlegge, for 
det skjer jo, så kan en gjøre tilpasninger som ikke lager 
endringer i planene for mange år fremover. 

NY LÆRDOM OG OPTIMISME
Så langt fungerer prosjektet godt. Sammen med pilot-
bøndene har vi oppdaget noen nye problemstillinger med 
driftsmetoden. Noen har vi løsninger på, andre må vi 
samle mer kunnskap om. Vi har blant annet fått erfaring 
med hva som kan skje om oljereddikene viftespredd på 
høsten ikke spirer da, men ser mulighetene for en ny vår 
året etter. I vårkorn eller åkerbønner. Kort fortalt må vi 
sørge for at fangvekstene som spres etablerer seg det året 
vi ønsker, året etter bør det være vårkorn hvor en har 

Alt henger sammen og påvirker hverandre i Karbon Agro. Det gjør planleggingen 
nødvendig, utfordrende og ikke minst spennende.   / illustrasjon Else Villadsen

Pilot- 
bøndene er 
bærebjelken 
i prosjektet. 
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Det skal skje mye på kort tid på høsten. Høsthveten er tresket, 
fangvekstene sådd, vårkornet og oljevekstene venter på tresking 
før høstkornet skal i jorda hos Hallvard Berg.  / foto Maren Holthe

flere plantevernmidler å velge i enn åkerbønnene. Men 
om du ikke blir kvitt dem i åkerbønnene kan du kanskje 
gjøre som en av pilotbøndene våre, treske dem, rense dem 
ut og spare dem til eget fangvekstfrø?

Det har heldigvis ikke bare vært nye utfordringer 
vi har støtt på, men vi har også sett flere fordeler ved 
å følge prinsippene i Karbon Agro-metoden. Selv om 
etableringen i våres viste at det kunne være noe treigere 
fremspiring der det ble direktesådd, var det også min-
dre frøugras. Den noe treigere spiringen påvirket likevel 
ikke avlingene. Kanskje fordi det aldri var noe mangel 
på spireråme eller fuktighet da juni viste seg å bli svært 
tørr. Til gjengjeld gav høsten mengder med nedbør, og 
grønne jorder med enten direktesådd høstkorn eller godt 
etablerte fangvekster viste sine fordeler. De holder jor-
da på jordet, reduserer utvaskingen av næringsstoffer og  
opprettholder fotosyntesen som gir både energi til jord-
livet og karbonbinding. Vi er optimistiske på at dette er 
en driftsmetode som har livets rett også med de forutset-
ningene vi har i Norges kornkamre.  

I del 3 av denne artikkelserien vil du kunne lese mer 
om noen av resultatene fra utprøvingene i 2020. 

jord / conservation agriculture

først i sporet 
Møt pilotbøndene i prosjektet

Hallvard Berg
Berg gård i Kjeller hvor han dri-

ver med korn, gras og protein-
vekster på omlag 1 000 dekar 
i tillegg til ammekuproduksjon. 
Første sesong med Dale Drills 

direktesåmaskin i 2019, men har 
erfaringer med redusert jord- 

arbeiding fra tidligere. 

Dave Eggum
Eggum gård i Vormsund der han 

driver med korn og protein- 
vekster på 2 000 dekar, samt 
200 dekar gras. Har erfaringer 
med redusert jordarbeiding og 

fangvekster på enkelte arealer. 
Har tradisjonell maskinpark og  

Väderstad Spirit fra 2020. 

Johan Bjørneby
Dyster gård i Ås hvor de driver i 

underkant 2 000 dekar korn, frø, 
gras og proteinvekster i tillegg 
til ammeku og utegris. Flere 
års erfaring med redusert jord- 

arbeiding, men første sesong 
med Dale Drills direktesåmaskin i 

2020

Håkon, Kristian og Knut Arne Huseby
Kjølstad gård i Ski hvor de driver 

i underkant 4 000 dekar med 
korn og proteinvekster. Mange 
års erfaring med redusert jord- 
arbeiding og fangvekster.  
Kjører Horch Avatar og Horch 

Fokus direktesåmaskiner. 

Lars Jørstad Norbye
Søndre Haneborg i Aurskog hvor 

han driver omlag 800 dekar med 
korn og proteinvekster. Har erfa-
ring med fangvekster og første 
sesong med Weaving direkte- 

såmaskin i 2020. 

Jens Martin Stenrød
Skjelin Nordre gård i Fredrikstad. 

Driver rundt 1 000 dekar kon-
vensjonelt og økologisk korn- 
og proteinvekster i tillegg til 
formeringsbesetning på gris. 

Har tradisjonell maskinpark med  
Väderstad Rapid og erfaringer 

med fangvekster. 

Prosjektets gjennomføring er helt avhengig av pilotbøndene som stiller opp for å teste metodikk i praksis. Her 
blir du bedre kjent med dem. 
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Slam til jordforbedring    
Spar gjødselkostnader

Grønn Vekst avsetter avløpsslam til landbruket fra  
flere renseanlegg. Slam er en ressurs som egner seg godt som  
jordforbedrings-/gjødslingsmiddel på arealer med kornproduksjon.

Effekter ved spredning av 2 t slam TS/daa*:
•  Jordforberding
 – Tilfører 800-1.000 kg organisk materiale/daa
•  Gjødslingseffekt
 – Tilfører 40-60 kg total nitrogen/daa, frigjøres over år
 – Tilfører betydelige mengder fosfor og andre  

plantenæringsstoffer

* tilsvarer spredning av 5-8 t/daa, avhengig av TS % i slammet

For mer informasjon:

Lars Olav Breivik
Kundeveileder landbruk 
T:  483 15 056
lars-olav@gronnvekst.no
www.gronnvekst.no

PS. Ta kontakt med oss  
i god tid før ønsket mottak.

Bruk av slam er regulert gjennom «Forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav»  
og disponering skal meldes kommunen. Grønn Vekst er behjelpelig med utfylling  
av melding og organiserer transport og spredning av slammet i samarbeid med mottaker. 

I de  
fleste områder 

leveres slam  
fritt tilkjørt  
og spredd.



jord
biokull

biokull i landbruket 
Gull og grønne skoger, eller?

Biokull fosser opp som det mest fantastiske jordforbedringsmidlet. Det er gjort mye 
forsøk i utlandet, mens i Norske forsøk greier man ikke å vise de samme resultatene.

Biokullet er stabilt fordi stabile karbonbindinger gjør det vanskelig å bryte ned videre. Samtidig har biokullet mange ladninger hvor vann 
og næringsstoff kan binde seg.  / illustrasjon Kari Bysveen

Kari Bysveen / NLR Innlandet / 413 73 808 / kari.bysveen@nlr.no

Det er ikke dermed sagt at biokull ikke funker, men det 
har nok en helt anna jordforbedringspotensial  på andre 
jordtyper enn i Norge. Man trekker ofte fram begrepet 
«Terra preta», som på portugisisk betyr svart jord. «Ter-
ra Preta» er svart jord som finnes noen steder i Ama- 
zonas. Jorda er mer fruktbar enn ellers i området, og dette  
skyldes innholdet av trekull, bein og dyregjødsel. Tropisk 
jord er svært gammal jord, og de mineralske jord- 
partiklene er godt forvitra. Biokullet som er meget stabilt 
og har stor overflate, har derfor helt klart gitt jorda en 
rekke positive egenskaper med mer porøsitet, et sted hvor 
vatn, næringsstoffer og sikkert også jordliv å feste seg. 
Jorda i Norge er ung, lite forvitra, og grunnet relativt 
kjølig vær, er det organiske innholdet fortsatt noenlunde 
– (men nedadgående) – sammenligna med jord varmere 
strøk, eller eldre kontinenter enn Norden. 

HVA ER BIOKULL?
Du kan lage biokull av nær sagt all biomasse. Det vil få 

litt ulike egenskaper ut fra hva det er laga av. Biokull 
skal inneholde minimum 50% av grunnstoffet kar-
bon (C) – er det mindre klassifiseres det som aske, og 
egenskapene blir annerledes. For å få til dette må tem-
peraturen ved laging være minimum 370 oC, og opptil  
700 oC. Oksygentilgangen må være liten, slik at bio-
massen ikke brennes opp, og blir ren aske. For å få fullt 
utbytte av prosessen, må både varme, biooljene også  
benyttes. Hvis ikke reduseres miljøeffekten. Klima- 
regnskapet vil trolig styrkes, om produksjonen skjer der  
råstoffene er. 

Riktig produsert biokull er en stabil karbonstrukur, 
fordi karbonatomene er ordna i sekskanta ringer, som 
ligner på bikubeceller. Dette gjør de motstandsdyktige 
mot videre nedbryting. De opprettholder til en viss grad 
sin opprinnelige molekylstruktur, og er liksom skjelett 
av det som ble lagt i ovnen. De har stor overflate, med 
mange ladninger (slik som en leir- eller humuspartikkel) 
og her kan både vatn, næringsstoffer, sopphyfer og anna 
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Ved pyrolyse forbrennes biomasse ved liten tilgang på luft, slik at 
det blir en stabil karbonstruktur .  / foto Morten Livenengen

mikroliv feste seg. De kan ligge forholdsvis uendra i jorda 
i 100 år.

KLIMAEFFEKTEN
Klimaeffekten med bruk av biokull er utvilsom, også 
i Norge. Fordi du putter en stabil karbon-struktur i 
bakken. Det forutsettes at biokullet er produsert på en 
riktig måte – i et pyrolyseanlegg – med høg temperatur 
og liten lufttilgang. Varmen som produseres bør være lett 
å utnytte i nærliggende byggninger. Biooljen må det også 
finnes bruksområder. Hvis ikke går vinninga opp i spin-
ninga. 

Nylig spredd biokull har også vist seg å redusere 
lystgasstapet som skjer i vårløsninga. Hvorfor er nylig 
spredd  bedre enn det du tilførte for lenge siden? Logisk 
tenkt kan det kanskje ha med at biokullet blir metta med 
vatn og næring når det ligger i bakken. Eller kan det ha 
med at jorda blir mer porøs, og omdanninga av lystgass 
er mindre, fordi det er mer oksygen der.  

NORSKE FORSØK
Biokull har vært prøvd i mange forsøk, også i Norge. 
Den positive effekten på jorda lar vente på deg. I førsten 
ble rent biokull molda ned, uten noen synlig effekt på 
hverken avling eller div jordparametre. Etter hvert har 
biokullet blitt «lades» med næring, f.eks. at det har ligget 
i flytende gjødsel/biorest en stund før spredning. Fang-
ing av ammonium, kanskje også metan fra gjødsellagre, 
er også tanken bak å putte biokull i flytende husdyr- 
gjødsel eller biorest. Dette har blitt prøv i ulike forsøk av 
henholdsvis Høgskolen i Innlandet og Nibio.  Forsøkene 
viser imidlertid at biokullet binder ammoniumet, og 
gir det ikke fra seg så lett man hadde håpa på. Gjødsel- 
effekten har dermed blitt redusert. Men det er kanskje en 
god måte å få spredd biokullet på? Det er veldig lett, og 
veldig støvete, så det byr jo på problem å få spredd det 
ellers. Men gjødselplanlegginga forkludres jo litt. 

Biokull i komposten sies å være det mest ideelle som 
finnes, da biokull løfter komposten, og komposten løfter 
biokullet. Man kan anta det har med «ladinga» med både 
næringsstoffer og organismer å gjøre. Kanskje blir kom-
posten også mer porøs, noe som gjør luftvekslinga i kom-
postranken lettere. 

PRAKTISK PRØVING I INNLANDET
Opplandske bioenergi, en bedrift som har levert flis til 
flisfyringsanlegg til flere institusjoner i Innlandet, har 
nylig bygd et anlegg på Rudshøgda i Ringsaker. Anlegget 
skal produsere biokull (til landbruket) blant annet  av 
grot fra Norske Skog, samt strø fra slaktebilene. I sam- 
arbeid med Strand Unikorn, Nortura og Tine, har de 
utført praktiske prøvinger med ca 1% biokull i kraftfôr 
til smågris. Dette har hatt positiv effekt med hensyn til  
diare i forbindelse med avvenning. Egentlig ganske logisk, 
da kulltabletter er noe som bør være med i kofferten når 
sydenmagen inntrer. Forsøkene skal gjentas på NMBU. 

Innblanding av biokull i strø til kylling og kalkun, kan 
også ha effekt mot tråputesår. Dette fordi biokullet har 
den enorme overflata og kan holde på vatn mange ganger 
si ega vekt. Muligens fanger det opp ammoniumet fra 
gjødsla også, som jo heller ikke er så positivt for dyra.  

KAN BINDE TUNGMETALLER
Biokull sies også å være en effektiv binder av tung- 
metaller. Nær fabrikker med ekstrem tungmetall- 
forurensing av kadmium er dette tilfelle. I et enkelt bøtte-

forsøk med alunskiferjord fra Hedemarken, har resultatet ikke 
blitt det samme. Det er forskjell på tungmetaller som er 
tilført, og tungmetallet som er en del av berggrunnen og 
løsmassene omkring. Alunskifer er forsteina slam fra sjø 
og hav i tidenes morgen, og kadmiumionene ligger inni-
mellom skiferpartiklene. Imidlertid, jorda i bøttene som 
hadde biokull – var mye mer porøs enn jorda i øvrige 
bøtter. Det ble hatt på biokull tilsvarende 500 og 1000 
kg/daa, og jorda virka mye løsere i begge. 

MISFORSTÅ MEG RETT
Misforstå meg rett, det er definitivt mange positive egen-
skaper med biokull, og du gjør garantert ikke noe galt 
med å tilføre jorda det. Jeg også ønsker meg at vi raskt kan 
binde mer karbon i bakken for kanskje å unngå klima- 
krisa. Jeg også ønsker å opprettholde moldinnhold og 
bevare ei produktiv jord, også videre. Imidlertid –  per 
dags dato koster det mye mer enn det smaker. Det er   
andre, billigere måter å bedre jorda di på. Bruk av husdyr- 
gjødsel, fangvekster og eng i vekstskiftet er noen tiltak. 
Jammen jeg trenger jo ikke enga, svarer du sikkert nå. 
Nei, svara jeg, men jeg trur ikkee det koster noe mer 
med ei eng du ikke trenger, enn å tilføre jorda di 1 tonn  
biokull per daa. Og den umiddelbare, positive effekten 
på jorda di er mye større etter enga. 

Den dagen prisen går ned, eller det gis tilskudd for 
karbonlagring, blir regnsetykket noe helt anna. 
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nye erosjonskart 
Viser også drågeerosjon

Nye erosjonskart gir mulighet til å vise potensiell drågeerosjon på jordbruks- 
arealer. I tillegg vises flateerosjon, slik vi er vant til. En ny beregningsmodell, som 
blant annet tar med lokale klimadata, gjør at mange vil oppleve endringer i kartene 
som viser flateerosjon på sin gård.

Erosjon i dråg.    / foto Unni Røed

Inga Holt / NLR Øst / 481 63 073 / inga.holt@nlr.no

Jorderosjon kan komme i flere former, for eksempel 
vinderosjon, kanterosjon, drågeerosjon, flateerosjon og 
grøfteerosjon. Felles for de alle er at det innebærer en 
løsrivelse og transport av jordpartikler. Da kan mat-

jord tapes, og næringsstoffer komme på avveie, som  
igjen kan gi dårlig vannkvalitet. I de nye erosjonsrisiko- 
karta inngår flateerosjon og drågeerosjon. Flateerosjon  
er i de tilfeller der overflatevann flytter jordpartikler  
jevnt fordelt på jordet. Dette er det vi også hadde i de  
gamle kartene. Flateerosjonen deles fortsatt opp i 4 klasser,  
definert etter mengden jord som potensielt tapes per daa, 
dersom arealet høstpløyes. I klasse 1 er det minst jord-
tap, og i klasse 4 er mest jordtap. Inkludert i flateerosjon 
er altså erosjon der vannet fjerner jordpartikler i tynne 
sjikt i overflata. Også erosjon som kan oppstå i sårader, 
plogfårer og traktorspor, samt jordtap gjennom drensrør 
er med. Erosjonsrisikoklassene i flateerosjonskartet er de 
samme som før, og klasse 4 mister fortsatt potensielt over 
800 kg jord per dekar per år. Det er mange trillebårlass 
med dyrebar matjord. 

Erosjonsklasse Potensielt jordtap

Lav erosjonsrisiko 0-50 kg / daa og år

Middels erosjons-
risiko 50-200 kg / daa og år

Høy erosjonsrisiko 200-800 kg / daa og år

Svært høy  
erosjonsrisiko > 800 kg / daa og år

Tabell 1: Erosjonsklasse og potensielt jordtap i kg per dekar 
og år. 
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Figuren viser prosent jordsmonnkartlagt areal fordelt på fire erosjonsklasser i gammelt 
og nytt erosjonsrisikokart. Klasse 1 er lav erosjonsrisiko. Klasse 4 er svært høy erosjons-
risiko.    / kilde NIBIO

Flate- og drågeerosjon, her vist i et kartutsnitt fra Ås. Drågeerosjonskartet vises med 
brunoransje striper oppå flateerosjonskartet, de lilla figurene.    / kilde NIBIO

Drågeerosjon skjer når vannet 
konsentreres og graver i drågene; 
søkk og forsenkinger på jordet. 
De nye drågeerosjonskartene viser 
hvor dette kan forventes. Beregnin-
gene gjøres på grunnlag av terreng 
og overflateavrenning. Kartet sier  
ingenting om mengden jordtap, men 
altså noe om hvor det er stor sann-
synlighet for å ha erosjon i drågene. 
Kartet som viser drågeerosjon er 
sammenlignet med lokalkunnskap 
og/eller flybilder, og ut fra hva NLR 
Øst har sett, stemmer det godt med 
terrenget. Modellen klarer naturlig 
nok ikke å ta hensyn til tiltak som er 
satt inn. Dette kan for eksempel være 
hydrotekniske tiltak som nedløps-
kummer eller avskjæringsgrøfter, så 
avvik vil forekomme.

NY BEREGNINGSMODELL
De første flateerosjonsrisikokartene 
ble lansert rundt 1990. Siden da har 
det kommet mye ny kunnskap om 
vannerosjon. Dette har NIBIO job-
bet godt med for å få inn i de nye 
erosjonsrisikokartene. Til grunn 
for kartene ligger det beregnings- 
modeller. Det gamle kartet ble bereg-
net med den universelle jordtaps- 
likningen, USLE. Det nye kartet for 
overflateavrenning bygger beregnin-
gene på en prosessbasert modell,  
PESERA. (Pan European Soil Ero-
sion Risk Assessment) PESERA, ble 
utviklet i England, og er tilpasset 
norske forhold. Den bruker jords-
monndata og er kalibrert mot måle-
data fra 7 forsøksfelt. Modellen tar 
hensyn til flere faktorer, som nedbør, 
snøakkumulasjon, snøsmelting, for-
damping fra jord og planter og infil-
trasjon og avrenning. Det vil si den 
simulerer plantevekst og hydrologisk 
prosesser, og innvirkningen det har på overflateavren-
ning og erosjon. Hvor mye jord som potensielt løsrives 
beregnes ut fra mengde overflateavrenning, jordas eroder- 
barhet, hellingsgrad og hellingslengde. Tidligere ble det 
brukt en gjennomsnittlig hellingslengde på 100 meter, 
men nå er det tatt i bruk en digital høydemodell. Dette 
har ført til et lavere tall for arealenes bratthet, men også 
reelle hellingslengder. Dette er en tydelig forbedring fra 
den gamle modellen og gjør den nye modellen mer presis.

NIBIO-forsker Sigrun H. Kværnø, som har ledet  
arbeidet med å tilpasse den nye modellen til norske for-
hold, mener at den største forbedringen er bruk av klima- 
data. I de gamle karta forutsatte man likt klima i hele 
landet, men nå ser man at klimavariasjonene kommer 
frem i kartet.

Når beregningsgrunnlaget er forbedret, vil flere  
oppleve at en del areal bytter erosjonsrisikoklasse. Noe 
areal vil gå opp i klasse, men mange vil oppleve at pro-
duksjonsarealet går ned i erosjonsrisikoklasse. Det vil si 
det er beregnet en mindre erosjonsrisiko med et mindre 
jordtap. I Oslo og Viken vil mange oppleve at større areal 

lander i erosjonsrisikoklasse 1, og at erosjonsrisikoklasse 
4 mer eller mindre blir borte. Innlandet er det området med 
aller størst forandring, og over 90% av arealet lander i 
erosjonsrisikoklasse 1.

NYTT TILSKUDDSKLASSEKART
Går du inn på Kilden finner du erosjonsrisikokart, slik 
du er vant til å se de, med figurer som viser de 4 erosjons- 
risikoklassene. Du vil kjenne igjen de lilla fargene; jo 
mørkere lilla, jo mer potensielt jordtap. I tillegg finner du 
kartet som viser potensiell drågeerosjon. Det vises som 
brune striper. 

Erosjonsrisikokartene er ment som hjelpemiddel for 
dere som driver jordbruksareal til å sette inn rett tiltak 
på rett sted. Det kan for eksempel gi en indikasjon på 
hvor det ikke bør høstpløyes, eller hvor det er fornuftig å 
anlegge en grasdekt vannvei. 

De to nye erosjonsrisikokartene, som viser flateerosjon 
og drågeerosjon, danner også grunnlaget for tilskudds- 
klassekartet. Landbruksdirektoratet har utarbeidet 
kartet til bruk i Regionalt miljøprogram for 2021. I ste-

41nummer 1 / mars 2021 / årgang 8



jord / erosjon

det for fire tilskuddsklasser finner du nå 6 klasser. Det 
henviser fortsatt til erosjonsrisikoklassene, men klasse 1 
og 2 har blitt delt, med og uten dråg. Selv om tilskudds- 
klassekartet endres, vil den som har søkt RMP tidligere kunne 
importere inntegna tiltak fra 2020. Flatene beregnes 
automatisk på nytt kartgrunnlag. Det er jo gode  
nyheter for de som synes inntegning i eStil har sine 
utfordringer.

TILTAK PÅ RETT STED, MEN IKKE FØRENDE 
Det er viktig å få med seg, at drågekartene kun er veile-

Tilskuddskart, her et utsnitt fra Rakkestad.    / kilde NIBIO

dende, altså ikke førende i forhold til 
hvor det for eksempel blir miljøkrav. 
Miljøkravene vil bli de samme, men 
man får et hjelpemiddel til å se hvor 
det for eksempel er behov for å  
anlegge grasdekt vannvei for å  
unngå erosjon når man sår høsthvete. 

Bakgrunnene for at kartene kun 
er veiledende, er fordi dette er bereg-
ninger, og tar ikke hensyn til tiltak 
som allerede er satt inn. Er det for 
eksempel satt inn en kum og vannet 
ledes en annen vei, påvirket dette 
selvsagt overflateavrenninga. Det 
vil si at kommunene ikke kan bruke 
dette i en kontroll.

Er du nysgjerrig på for eksempel 
hvordan jordtap gjennom drensrør 

beregnes, eller annen informasjon om de nye erosjons-
risikokartene, anbefaler vi en tur inn på NIBIO sine 
hjemmesider, som i stor grad er kilden til denne artik-
kelen. De har også laget en egen veileder som gir infor-
masjon om hvorfor kartet noen ganger viser en annen 
erosjonsrisiko enn det man opplever i virkelighet. Dette 
kan for eksempel være om man dyrker gras på et areal  
fremfor vårkorn etter høstpløying, som brukes som 
standard i modellberegningene. Erosjonsrisikokartene vil 
bli oppdatert en gang i året i fremtiden. Dette er for å få 
med nye områder som blir jordsmonnskartlagt. 

Bli agrotekniker
VELG EN GRØNN FAGSKOLEUTDANNING FOR FREMTIDEN!
Storsteigen videregående skole tilbyr studiet grovforbasert husdyrproduksjon for 
fjellandbruket. Studiet er rettet mot forvaltning og utvikling av landbruksforetak med 
produksjon av melk, og kjøtt fra ku og sau.
Sjekk www.fagskolen-innlandet eller www.storsteigen.vgs.no for mere informasjon. 

Søk i Samordna 
opptak før

15.april
samordnaopptak.no

STORSTEIGEN 
VIDEREGÅENDE 
SKOLE
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22 år med redusert jordarbeiding 
Gir bedre avling og økonomi

Økt moldinnhold i toppsjiktet gir mer tørke-
bestandig jord og bedre jordliv. Når du i til-
legg sparer miljøet både i form av lavere 
fossile utslipp og mindre erosjon, og leg-
ger ned færre arbeidstimer, kan du faktisk 
forsvare lavere avling enkelte år og enda 
sitte igjen med en bedre økonomi.

Lars Kjuus / NLR Øst / 950 33 419 / lars.kjuus@nlr.no

I Nes kommune på Romerike har Lars Kjuus, kornpro-
dusent og økonomirådgiver i Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR) Øst, hatt forsøk på redusert jordarbeiding i 22 år. 
Etter så mange år begynner spennende tall å dukke opp 
og vi kan si noe om hvordan jorda utvikler seg ved ulik 
bearbeiding. 

OM FORSØKET
Forsøket ble anlagt i 1999 og består av 12-15 meter brede 
striper av vårpløyd, direktesådd og vårharvet areal på 
samme sted alle årene. Stripene er 300 meter lange og det 
blir tatt avlingskontroll på to steder og de treskes ut tre 
gjentak for hvert ledd. På lettleira et det tatt avlingskon-
troll i 22 år og på mellomleira er det tatt avlingskontroll i 
17 år. Gården ligger under marin grense og den er drevet 
med ensidig kornproduksjon i nesten 70 år. Hele feltet 
har alltid ligget i stubb til våren og er behandlet med 
gjødsling og plantevern som resten av skiftet av bonden. 
Fra 2013 har det vært med et ledd med høstharving. Det 
har vært vekstskifte med korn i alle årene. 

DEN VÅRPLØYDE JORDA
Det pløyde leddet ser ut som annen pløyd jord. Homogen 
jord i hele ploglaget med tanke på jordkvalitet og jord-
kjemiske egenskaper. Når vi måler med et penetrometer 
finner enkelt en hard plogsåle. Her er det tydelig plate- 
struktur på jorda. Ved pløying får en konsentrert hal-
men med mot plogsålen. Dette synes tydelig når en graver 
og forsøk viser det samme. De årene det har kommet 
nedbør før spirene er oppe, har det alltid vær behov for 
skorpeløsning på det pløyde leddet. Denne operasjonen 
har helt klart vært med på å redde mye avling. Dette er 
ikke gjort på de andre leddene. 

DEN DIREKTESÅDDE JORDA
På det direktesådde leddet er det mye halm på toppen, men 
den har ikke hopet seg opp. Den er blitt brutt ned etter hvert. 
Når vi graver her er det mange tydelige markganger. Jord-
prøvene viser en klar økning av moldinnholdet i toppsjiktet 
(0-5 cm). Der er det også blitt mye høyere verdier for P-Al og 
K-Al i topplaget. I dybden 10 til 20 cm er det noe lavere verdier 
for fosfor og kalium i forhold til det pløyde leddet. Det er tatt 
ut nye jordprøver i 2020 for både kjemisk analyse og aggregat-
stabilitet. Resultater er foreløpig ikke klare.  

Väderstad Rapid er ikke en typisk direktesåmaskin, 
men den kan brukes til det. På våren har det gått relativt 
greit med etableringen på de direktesådde leddene med 
denne maskinen. Etter år med spesielt mye halm, eller 
ved såing av høstkorn, har det vært litt utfordring med 
subbing. Da klarer ikke skålene skjære gjennom halmen, 
men klemmer den i stedet ned slik at såkornet havner i en 
halmpute. Dette har gitt dårlig oppspiring og ujevn åker 
etter dirketesåingen.

DEN HARVEDE JORDA
De harvede leddene ligger i de fleste egenskaper nærmere 
det direktesådde enn det pløyde leddet. I mange av årene 
er det sådd raigras som fangvekster på feltet og dette har 
gitt en klar økning av organisk materiale i toppsjiktet. 
Dette har gitt positive utslag i form av økt aggregat- 
stabilitet som hindrer tilslamming etter nedbør. I flere av 
årene har det vært behov for skorpeløsning på det pløyde 
leddet, men ikke på direktesådd og harvede ledd. Å unngå 
skorpe er også viktig for luftveksling i jorda slik at for-
holdene ligger til rette for god rotutvikling.

AVLINGER PÅ LETTLEIRE
I gjennomsnitt for alle årene er avlingen lik for pløyd og 
direktesådd med 679 kg/daa, mens vårharvet ligger 5 kg/
daa over. Det har vært høsthvete på felte i tre av årene. 
Over år har avlingen i snitt variert fra 343 kg/daa til 955 
kg/daa. Se figur for årsvariasjon avling og hva som er 
dyrket på feltet. / 
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Figur 1: Årlig avling fra 1999 til 2020 med vårpløying, direktesåing og vårhvarving på lettleire. Gir også oversikt over vekstskiftet. 

jord / redusert jordarbeiding

AVLINGER PÅ MELLOMLEIRE
I snitt over de 17 årene det er tatt avlingskontroll her 
er det vårpløying som kommer best ut med 607 kg/daa. 
Direktesåingen ligger 47 kg under og harving 12 kg un-
der pløying. Enkelte fuktige år kom direktesåing veldig 
dårlig ut i forhold pløying. På mellomleire med lavt vann- 
innhold er det krevende å få god jordstruktur. Feltet er 
hvert år pløyd under relativt tørre forhold og målet har 
alltid vært å få sådd det pløyde leddet innen 24 timer for 
å sikre spireråmen.

KVALITETSFORSKJELLER
Vannprosenten ved høsting har vært en prosentpoeng 
høyere på det direktesådde leddet i forhold til det pløyde 
og harvede leddene. Denne forskjellen er nok i praksis 
høyere enn det vi har målt fordi avlingskontrollen ofte er 
blitt utført en del senere enn normal tresking og derfor 
blitt jevnet ut.

Visuelt har en også sett denne trenden i felt gjennom 
hele sesongen, særlig med vesentlig senere oppspiring. 
Årsaken ligger i halmdekket som er med på å redusere 
fordampingen slik av vanninnholdet i jorda er høyere 
hele vegen på det direktesådde leddet. Vann krever mye 
energi for å varmes opp. Halmdekket er også med å isol-
ere jorda. I år med mye tele ser en at den går mye senere 
med opptørken der det er mye halm. Derfor er viktig 
at halmen blir godt og jevnt fordelt på høsten når are-

alet overvintrer i stubb. Dårlig fordeling av halmen gir  
ujevn opptørking. Dette igjen gir ringvirkninger med økt 
pakking, da jorda med mye halm ikke tørker opp, uje-
vn oppspiring på grunn av både ujevn fuktighet og jord- 
temperatur. Dette igjen kan gi utfordringer med uje-
vn modning og økte treske- og tørkekostnader. I tillegg  
reflekterer den lyse halmen sollyset i større grad enn «svart» jord.

Når det gjelder hektolitervekten, har det direktesådde 
feltene hatt noe omtrent 1 kg/hl lavere verdi enn de andre 
leddene. Dette kan også ha noe med jordtemperatur å 
gjøre. Proteininnholdet i hveten har variert en god del 
mellom leddene uten noen helt klare sammenhenger. Alle 
leddene var gjødslet likt og derfor vil avlingsnivå påvirke 
proteininnholdet og dette er nok mye av forklaringen. 
Det ble ikke gjort analyser på falltall.

RESULTATER MED HØSTHARVING
I de fem årene 2013, 2014, 2016, 2017 og 2019 har vi 
hatt med høstharving ved siden av de andre jordarbeid-
ingsfeltene. Årene i mellom har det vært høsthvete, uten 
særlige avlingsforskjeller. 

Avlingsmessig har vårpløying kommet best ut med 727 
kg/daa, og høstharving har gitt lavest avling, men bare 
ti kilo lavere avling. Økonimisk kommer direktesåing 
og vårhaving dermed best ut fordi vi her kan regne med 
RMP-tilskuddet, og har lave kostnader til jordarbeiding. 

Ser vi på avlingskontrollen på mellomleira de samme 

Jordarbeiding Avling lettleire (kg/daa) Avling mellomleire (kg/daa)

Pløying 727 673

Direktesåing 724 554

Vårharving 720 625

Høstharving 717 692

Tabell 1: Avlingsresultater i snitt av årene 2013, 2014, 2016, 2017 og 2019 med høst-
harving på lettleire og mellomleire.

årene, har det vært mye større for-
skjell. Det ble spesielt dårlig resul-
tat for direktesåingen i 2013 (232 
kg/daa), men også for den grunne 
vårharvingen (366 kg/daa) mot vår-
pløyd og høstharvet som begge ga 
586 kg/daa. Dette var et vått år og 
det takler direktesåinga dårligere. 
Over alle årene har høstharvingen 
her vært litt bedre enn vårpløy-
ing. Høstharving er en enklere og 
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sikrere måte å lykkes med når en 
skal gå fra pløying til redusert jord- 
arbeiding. Den tørker opp tidligere 
opp på våren og er lettere å treffe 
med jordarbeidingstidspunkt for å 
unngå pakkesakder og dårlig såbed.

RESULTATER MED HØSTKORN
Det har vært høstkorn på feltet i tre 

jord / redusert jordarbeiding

Jordarbeiding Avling (kg/daa) Hektolitervekt Vannprosent

Pløying 743 81,9 15,6

Direktesåing 792 81,1 17,4

Grunn vårharving 864 82,3 16,6

Dyp harving 863 82,3 16,2

Tabell 2: Avlingsresultater for høsthvete i snitt av årene 2015 og 2020 for både lett- 
og mellomleire. 

sesonger, 2015, 2018 og 2020. 2018 ble et meget spesielt 
år med tørken vi hadde da og det var mye snømugg på 
det direktesådde feltet og noe mindre på harveet ledd. 
Deet ble ikke sprøytet mot snømugg og soppen er et 
sjelden problem lokalt da det er snøfattig om vinteren. 
Det ble derfor veldig lave avlinger på mellom 270 kg/dda 
på direktesådd og ca 400 kg/daa på pløyd. Dette er av-
lingsnivåer som ikke er normalt for høsthvete. Ser en på 
tallene fra 2015 og 2020 som var mer normale avlingsår og 
legger sammen resultatene fra både lettleira og mellomleira 
får vi følgende gjennomsnittsavlinger med direktesåing 50 
kg over pløying og de to harveleddene (grunn 6 cm og dyp 
harving 12) som er like med 120 kg/daa over det pløyde! 
Årskaen ligger nok i at plantene får et større og bedre rot-
system der det ikke er pløyd. Mer røtter i fordelt i nedover i 
dype jordalg, gir økt tilgang på vann og næringsstoff.

De store forskjellene er nok fordi jorda er drevet med 
redusert jordarbeidng hvert år i over 20 år. Det er opp- 
arbeidet et godt poresystem og topplaget har fått ett 
høyere moldinnhold fordi halmen og fangvekster som er 
brukt i mange år er blandet bare i topplaget. Moldinnhol-
det på arealet var lavt i utgangspunktet, da det ikke har 
vært husdyrgjødsel eller eng på arealet på 70 år. Visuelt 
har det høstpløyde arealet sett klart best ut. Så vil en 
ha pen åker er det lurt å pløye, men få lever av utsikten. 
Pløying gir god etablering med sikker spiring uten mye 
planterester og det krever ikke mye av såmaskinen. Over- 
vintringen har også ofte vært bedre, da en har mindre 
problemer med spillkorn og halm i overflaten som kan 
gi større smittepress for snømugg og andre bladflekk- 
sykdommer. På feltet er det ikke sprøytet mot snømugg, 
og plantevernstrategi og gjødsling har vært lik på alle 
ledd. Å etablere høstkorn med redusert jordarbeiding set-
ter krav til både harveutstyr og såmaskin. Det er nå flere 
direktesåmaskiner som takler store halmmengder bedre 
enn det en Rapid gjør. Denne såmaskinen har ikke fullt 
ut klart å legge såkornet i svart jord og derfor fått en noe 
ujevn oppspiring og åker. Med bedre såteknikk er det 
sannsynlig at direktesåing hadde kommet enda bedre ut.

ØKONOMISK MED HØSTKORN
Økonomisk er det i tillegg til avlingen, kostnadene til 
jordarbeiding og tilskuddet for direktesåingen med 200 
kr/daa som slår ut. Forskjellen mellom direktesådd og 
pløyd, vil med dagens leiepriser for jordarbeiding utgjøre 
ca. 150 kr/daa (pløying + 2 harving minus noe dyrere 
direktesåing). Netto verdi for mathvete, Kuban, levert 
kystanlegg på høsten, fratrukket tørking (20 %) og 
transport (13 øre/kg) vil være på 3,12 kr/kg. Tilskuddet 
på 200 kr/daa tilsier at en tåler ca. 64 kg lavere avling 
ved direktesåing kontra pløying. I dette feltet vil en med 
tilskuddet, mindre kostnader til jordarbeiding, og høyere 
avling, få ca. 500 kr/daa bedre resultat med direktesåing 
kontra pløying. Direktesåing av høstkorn kan være mer 
riskofullt i forhold til etablering, ugras, seinere modning, 
overvintring og probler med snegler.

HVORDAN LYKKES MED REDUSERT 
JORDARBEIDING
Skal en lykkes med direktesåing er det viktig 
at en har jord som er egnet for det. Det vil si 
at god grøftetilstand og kontroll på ugraset. 
Tunrapp-problemer er det et tegn dårlig 
jordstruktur. Kornplantene vokser dårlig og 
dekker dermed ikke godt nok til å konkurrere 
ut tunrappen. Dette kan skyldes dårlig grøft-
ing som igjen gir sein opptørking og stor fare 
for at en kjører når jorda ikke er lagelig.
For å lykkes med direktesåing bør en gå 
gradene og starte med redusert jordarbeiding. 
Da bør en begynne med å høstharve. Dette 
er en relativt sikker jordarbeidingsmåte og 
en vil etter noen år få opparbeidet et høyere 
moldinnhold i topplaget, redusert effekt av 
plogsålen, og et mer kontinuerlig poresystem 
nedover i jorda. Dette er viktig for både 
drenering av jorda i våte år og luftveksling 
nedover jordlaget. Mange opplever også en 
hyggelig oppblomsting av antall meitemark 
som vil være til god hjelp for å lage god struk-
tur i jorda. Dette er gratis jordarbeiding.

Visuelt har leddene med direktesåing vært lette å plukke ut, 
særlig på grunn av senere oppspiring. Dette kan skyldes halm 
på jordoverflaten som gir redusert fordamping og senere 
opptørking.    / foto: Lars Kjuus
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korn
gjødsling

lønner seg med  
Delt gjødseltildeling

Det kommer sjelden mange store nyheter fra utprøvinger og forsøksfelt, men vi får 
justert gammel lære. I såmaskinfeltet har vi sett at kombimaskina med skåler og 
delt gjødseltildeling ligger over de de andre skålmaskinene i avling.

Harald Solberg / NLR Innlandet / 957 69 860 / harald.solberg@nlr.no

NLR  Innlandet har nå  kjørt jordarbeidings- og såmaskin-
feltet  i fire år. Bortsett fra 2018 har feltet gått i år med vær-  og 
vekstforhold vi kan vente oss i årene som kommer også. 2018 
var spesielt, men også slike sesonger må vi vente flere av.  

Erfaringer fra tidligere forsøksserier tilsier at 
vi må ha mange år bak for å finne ut hvilken jord- 
arbeiding som er best. Slik erfarer vi det også.  

Resultatene fra 2020 viste at kombi- 
såmaskiner med skåler hadde tem-
melig jevnt avlingsnivå, på tvers av 
ulike jordarbeidinger. Selv om det 
var gode våronn- og spireforhold var 
det større avlingsforskjell mellom 
ulike  jordarbeidinger for slepelabb- 
og enkle såmaskiner. Hele feltet ble 
høstharvet rett etter tresking for å 
starte omdanning av halm, samt få 
spiring på spillkorn og noe ugras.

DELT GJØDSELTILDELING
To såmaskintyper har i sammendrag for 2017+2019-
2020 gitt høyere avlingsnivå enn de andre: Horsch Pronto 
og Amazone D9 (enkel såmaskin). Mens Horsch har en 
avansert gjødseltildeling, har vi spredd gjødsla i forkant 
av såinga der vi sådde med Amazone.   I 2018 ga Ama-
zone dårligst spiring og lavest avling. Men grunnet såfeil 
med ei av de andre såmaskinene må dette året trekkes 
fra sammendraget.  De siste to årene har vært temme-
lig jevne mhp avlingsforskjellen mellom vanlig kombi-
maskiner med skåler og Amazone. Forskjellen har vært 
2% høyere avling for Amazone. I 2017 var forskjellen 
større – også da i fordel Amazone.

Forskjellen mellom tradisjonelle kombimaskiner med 
skåler og Horsch, med gjødseltildeling i både så- og gjød-
selskåler, har også vært jevn de siste 2 årene på 5-6% 
større avling for Horsch sin metode. Avlingsforskjellen 
var større også her i 2017. 

Horsch har ingen ekstra gjødselkasse for gjødsel 
i såskåla. Samme gjødselbeholder blir brukt til både 
såskåler og gjødselskåler. Det betyr samme gjødsel-
type. I feltet har vi brukt Fullgjødsel 22-3-10 i alle 
år.

Det er spesielt denne jevne, noe høyere avlingsnivået 
for delt gjødseltildeling som bør interessere både kjøpere 
av – og produsenter av såmaskiner.   Vi skal se hva tidlig-
ere utprøvinger har vist.

STARTGJØDSLING
Rundt årtusenskiftet fikk finske forsøk med miniprillet 
startgjødsel, fra 80- og 90-tallet, mye oppmerksomhet. 
Gjødsla selges fortsatt som NP 12-23. Finnene fant en 
god respons for en liten mengde av denne gjødsla, levert 
i såskåla, eller sålabben. Grunnen ble sagt å være van-
skelighet med å ta opp fosfor i kald jord, og at en del av 
fosforet ble plassert i umiddelbar nærhet til røttene ga 
positiv respons. Første året prøvd i Norge ga startgjødsel 
90 kg/ daa i avlingsøkning. I de påfølgende 2 årene ga 
startgjødsla ca 20 kg/ daa i meravling, mot ingen start- 
gjødsel. Startgjødsel bredspredt ga nær samme  
avlingsnivå som lagt i såskåla. Senere har startgjødsling 
vært mindre i vinden, men forsiktig P-gjødsling, på silt-
jord spesielt, har fortsatt skapt interesse for bruk av 
startgjødsel med stor mengde P, for på den måten å sikre 
en god start på veksten.

Må ha 
mange år 
bak for å 
finne ut 
hvilken jord- 
arbeiding 
som er best. 
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korn / gjødsling

KONTAKTGJØDSLING
Litt etter at startgjødsling fikk mye 
omtale og ble grundig utprøvd, 
kom de første kombimaskinene 
med kontaktgjødsling på markedet  
igjen. Dette var ingen nyvinning, da 
kontaktgjødsling var den første til- 
delingsformen da kombimaskiner kom 
på markedet. Allerede på 70-tallet 
skrev Ekeberg at kontaktgjødsling 
med Fullgjødsel eller kalkamonsal-
peter førte til forsinket spiring, men 
hadde ingen effekt på avlingsnivå. 
Han frarådde urea og kalksalpeter 
som gjødseltype ved kontaktgjød-
sling da det også økte faren for svi-
ing.

NIBIO Apelsvoll v/ Abrahamsen 
og Bakkegard oppsummerte i 2004 
en toårig forsøksserie med kombi-
nasjoner av rad-, kontakt- og brei- 
gjødsling. Serien gikk i hhv et år 
med fuktige forhold under spiring og 
i et år med tørrere forhold. Samlet 
ga ulike kombinasjoner av rad- og 
kontaktgjødsling 98-100% avling 
av kun radgjødsling. I det fuktige 
året ga kombinasjonen 9 kg N som 
radgjødsling + 3 kg N som kontakt- 
gjødsling 101% av 12 kg N som rad- 
gjødsling.  9 eller 12 kg N som kon-
taktgjødsling ga forsinket spiring og 
2%, eller 10 kg i avlingstap. Samlet 
var det kun ved å gi hele N-mengden 
(12 kg/ daa) som kontaktgjødsling at 
det ble færre planter samlet 1-2 uker 
etter spiring.

KOMBINASJON JORDARBEIDING 
OG GJØDSLING
Såmaskinfeltet er et storskalafelt 
med faste ruter for jordarbeidinger 
fra år til år. Dette er også det mest 
naturlige for en bonde – samme  
utstyr blir brukt over år. Likevel kan 
et så stort forsøksfelt ha feil grunnet 
feil i utførelsen eller jordvariasjoner. 

Figur 1: Avlingsnivå i kg per dekar for ulike såmaskintyper ved ulike jordarbeidinger og 
type harver for redusert jordarbeiding 2020. Det ble prøvd tre kombimaskiner med 
skåler, to Väderstad og én Horsch.

Figur 2: Avlingsnivået i kg per dekar for de fem såmaskinene i forsøket for årene 2017-
2019 og 2020. 2018 er fjernet grunnet såfeil.

Såmaskinenes plass blir trukket for hver sesong. I sam-
menstillingen mellom ulik gjødseltildeling er det 4 jord-
arbeidinger bak tallene for delt tildeling og 2 såmaskiner 
* 4 jordarbeidinger bak tradisjonelle kombimaskiner, for 
hvert år. Mye av feilene er derfor jevnet ut.

Så langt ser vi at delt tildeling har vært gunstig både 
ved høst- og vårpløying og ved redusert jordarbeiding 
med skåler eller tinder. Figuren viser sammendrags- 
tall for de to siste årene. I 2017 var forskjellen mellom 
såmaskintypene større.  Slike forsøksfelt er det vanskelig 
å kjøre statistikk på, uten at vi har flere år til å se varias-
joner over. Vi vil derfor drifte feltet et år til og gjøre opp 
resultatene da. 

ØKONOMISKE BETRAKTNINGER
Flere produsenter har nå kommet med såmaskiner med 
tilsvarende mulighet til å fordele gjødsla, som Horsch. I 
vårt felt har vi så langt hatt en avlingsøkning på hhv 4 
og 8% for delt tildeling ved pløying og redusert jordar-

beiding, uten ekstra gjødsel- eller håndteringskostnader.   
Avlingsforskjellen vil sannsynligvis være relativt kon-
stant, uavhengig av avlingsnivå.  Våre tall er fra to gode 
kornår, med drøyt 700 kg/ daa i snitt for feltet. Det gir 
i snitt for jordarbeidinger 40 kg/ daa i avlingsforskjell. 
Dette vil være et bidrag for de som må investere, da 
de variable kostnadene holdes likt. Nye såmaskiner på 
markedet, med ny gjødseltildelingsteknikk koster nær 1 
mill kr. Med ei ekstra avling på 25-30 kg/daa (ikke alle 
år er like gode som 2019 og 2020), vil en kunne regne inn 
60-80 kr/ daa netto økt avlingsverdi/ daa i regnestykket 
(noteringspris bygg, høst minus tørketrekk og transport). 
Et overslag på årlig kostnad (renter og avskrivning) for 
ny såmaskin er kr 80.000 (10 års brukstid før salg, halv 
verdi etter 10 år og rentenivå 4%), noe som da krever 
et areal på 1.000-1.300 dekar før en begynner å tjene 
penger på investeringen. Regnestykket avhenger om en 
har et planlagt skifte av såmaskin, og ikke kjøp kortere 
tid siden sist bytte, enn planlagt.
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korn
såmaskinteknikk

man skulle hatt...  
Ny såmaskin er ikke hele løsninga

Går du med tanker om en ny såmaskin? Da er du ikke alene. Stadig mer av kornet 
blir sådd i jord som er mindre jordarbeidet. Flere såmaskinprodusenter tilbyr mas-
kiner som kan takle å så direkte, men for å lykkes må du ha jord som er i stand til 
et system uten jordarbeiding.

Endret såteknikk i korn fordrere en helhetlig tankegang, ikke bare ei ny maskin.   / foto Morten Livenengen

Sigurd Enger, Per Gunnar Kraggerud / NLR Øst / 959 26 727, 905 49 406  / sigurd.enger@nlr.no, per.gunnar.kraggerud@nlr.no

Vi har brukt plogen for å løsne jorda og for å legge til 
rette for et godt såbed i flere hundre år. Fremdeles er 
metoden mye brukt og den er i mange tilfeller også et 
godt alternativ.  

Imidlertid ser vi at flere og flere bønder nå ser etter  
andre løsninger for å få god etablering av kornet. Hen-
synet til miljø og klima spiller også inn. Mange bønder 
ønsker å ta hensyn til dette og da kan det i mange tilfeller 
være gunstig å finne metoder der en ikke pløyer.

NYE METODER
Såmaskinprodusentene jobber også mye med dette og i de 
seinere åra har det kommet flere nye maskiner som takler 
denne måten å så på. 

Dersom du vurderer å endre metode må du tenke over 
hvilken maskin som passer din gård og maskinpark. 

Videre må du sørge for at jorda er i god stand før du 
kutter ned på, eller helt ut jordarbeiding. Jordstruk-
tur, ugras og halmhåndtering må være i orden. I en 
overgangfase kan det være lurt å starte med redusert 
jordarbeiding.

For å hjelpe deg med valgene skal vi ta en titt på de 
ulike systemene:
• Såmaskiner for redusert jordarbeiding.
• Stripebearbeidingssåmaskin (Strip-till)
• Direktesåmaskiner

Videre kan vi vi dele opp i om såmaskinen har skåler 
eller tinder. Både såmaskiner for redusert jordarbeiding 
og direktesåmaskiner, kan ha enten skåler eller tinder, 
eller en kombinasjon. Stripebearbeidingssåmaskinen har 
som oftest tinder. 
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SKÅLER
Fordelen med skål er at den skjærer greit gjennom  
halmen og det blir lite problem med subbing. Ulempen er 
at den krever et visst trykk for å klare det, og det fører 
til at maskinen må ha et system for å overføre tyngden 
til skålene. Den største utfordringen med dagens skål-
maskiner er at skåla klemmer halmen ned i såfura, slik at 
såkornet blir lagt i halmen og ikke får jordkontakt. Da 
blir det ofte dårlig spiring. At såkornet blir lagt ned i svart 
jord er viktig. Ved redusert jordarbeiding der en gjerne 
kjører en form for stubbharv før såing, er ikke halm- 
problemet på langt nær like stort som ved direktesåing. 
Dette bør en tenke på når en skal investere i en maskin. 

Har man et opplegg der en harver enten høst eller vår, 
kan en klare seg med en enklere type maskin enn om 
en ønsker å direkteså rett i stubben. En kan også stubbe 
høyt der en skal direkteså med skåler. Da blir det mindre 
halm som ligger på bakken.

                                                  
TINDER
Det positive med tinder er at det er lettere å få lagt så- 
kornet ned i svart jord slik at kornet får jordkontakt. 
Tinder søker også lettere ned slik at en slipper å ha høyt 
labbtrykk. En ulempe med tindemaskiner er at det ved 
mye halm lett vil subbe, og stein vil lettere bli dratt opp. 
I motsetning til skålmaskiner er det en fordel med lav 
stubbing for å hindre subbing.  Det kan bli noe ujevn 
sådybde når tindene fjører forskjellig etter ulik motstand 
i jorda. Mange maskiner har nå fått bedre dybdestyring 
av tindene sånn at dette problemet blir mindre. 

KONTAKTGJØDSLING
Mange av de nyere såmaskinene som er mynta på å så  
direkte, legger såkorn og gjødsel i samme labben. Da får vi 
færre labber med større avstand og dermed mindre prob-
lemer med subbing. Ved kontaktgjødsling må vi unngå  
sviskade på spiren og bør derfor ikke bruke mer enn 8 
kg N ved såing, og gi resten som delgjødsling. Mange av 
maskinene har systemer der gjødsla blir lagt litt dypere 
enn såkornet. Da blir faren for sviskade mindre.

STRIPEBEARBEIDINGSMASKINER (STRIP-TILL)
Dette er maskiner som bearbeider lite av jorda. De har 
ofte stor avstand mellom labbene og kombinerer ofte 
både skåler og tinder. Vi snakker her ofte om over 30 cm 
radavstand og et såsystem som fordeler såkornet til to 
sider i labben slik at den den reelle radavstand ikke blir så 
stor. Disse maskinene har ofte en mulighet til å slippe tin-
den langt ned slik at en får en løsne- og dreneringseffekt 
ut av det. Gjødsla legges da ofte litt under såkornet slik 
at en unngår problematikken rundt sviskade. Trekkraft-
behovet øker jo dypere man kjører tindene, slik at dis-
se maskinene ofte trenger en stor traktor. Sjøl med stor  
radavstand som det er på disse maskinene er det viktig 
at halmen blir godt kuttet og jevnt spredd. Hvis ikke kan 
subbing bli et problem.

CARBON TIGER
Vi ønsker ikke å fremheve noen type såmaskin i denne 
artikkelen. Det finns mange forskjellige typer og alle har 
sine fordeler og ulemper. Men vi har lyst til å bruke noen 
ord på en nyhet som vi ble kjent med i fjor. Far og sønn, 
Terje og Guldbrand Romsaas har laget en egen maskin. 
Det vil si at de har utviklet en helt ny sålabb som de me-
ner skal løse både problemet med subbing og utfordrin-
gene med å få såkornet i svart jord.

Såmaskinen har 33 cm radavstand og labbene står 
på to rekker slik at en får god gjennomgang for halmen. 
Foran sålabben står det et rulleskjær som kapper halmen 
og lager et snitt i jorda. Selve sålabben er bygget rundt en 
løsnetinde. Løsnetinden kan stilles opp og ned avhengig 
av hvor dypt en ønsker å løsne jorda. Sålabben kan gli 
opp og ned på løsnetinden. Et dybdehjul foran sålabben 
sørger for at sådybden holdes konstant. Såkornet blir lagt 
i bånd på hver side av løsnetinda, slik at reell avstand 
mellom såradene blir ca. 12- 15 cm. 1/3 av gjødsla blir 
plassert sammen med såkornet, mens resterende 2/3 blir 
plassert mellom såradene og litt djupere.

VIKTIGE VURDERINGER VED VALG AV SÅMETODE
Direktesåing er en måte å så på som har mange fordel-
er. Det er tidseffektivt, miljø- og klimapositivt og det er 
et system der en slipper å ha mye annet jordarbeidings- 
utstyr. Man må imidlertid ha en del ting på stell før en 
går i gang. 
• Jordstrukturen må være god. Dette nytter ikke å få til 

dette på en jord som er for hardt tilpakket. Det må videre 
være godt jordliv som sørger for at strukturen holder 
seg og at planterestene brytes raskt ned. Det kan derfor 
være en fordel å begynne med redusert jordarbeiding, 
og gjerne fangvekster før en går over til direktesåing. 
Da bygger en opp jordstrukturen i det øvre jordlaget 
samtidig som utfordringen med plogsåle blir mindre. 
Bruk av fangvekster vil også kunne være med på at ned-
brytningen av halm går raskere.

• Det må være godt drenert. Vassjuk jord og blauthull er 
aldri bra, men med direktesåing blir de negative utsla-
gene større. 

• Halmrester må være jevnt spredd på jordet og en må 
unngå store halmhauger. God kutter og agnspreder på 
treskeren er viktig.  Ei halmstrigle, som kjøres litt på 
skrå i forhold til treskeretningen, kan være et hjelpe- 
middel for å fordele halmen. Fjernes halmen vil det 
være lettere å få til direktesåing. 

• Unngå jordpakking. Dette er for så vidt alltid viktig, 
men i et system med kun såing, så har en ikke en plog 
eller en stubbharv som er med å løsne opp jorda. Dette 
betyr at en må unngå all unødvendig kjøring på jordet, 
og at en unngår å kjøre når jorda er våt. Faste kjøre-
spor og breie hjul er med på å gjøre problemet mindre. 
Unngå så langt som mulig å ha tunge kornhengere og 
lastebiler utpå jordet.

• Rotugras kan bli et større problem fordi en ikke har 
noen mekanisk måte å ta dette på. Det er derfor viktig 
å passe på å holde dette nede. Bruk av glyfosat er nød-
vendig.

ØKONOMI
Det er mange ting som spiller inn når det gjelder økon-
omien i å direkteså. Hvilke type redskap du har fra før, 
og hva du må investere betyr en del. Likeså hva din egen 
arbeidstid er verd. Men det som betyr aller mest er avlin-
gen du får. Når det gjelder høstkorn, betyr også RMP- 
reglementet mye. Noen steder er det tilskudd for å så  
direkte. Mange steder er det også begrensinger på hva du 
kan gjøre av jordarbeiding på de bratteste arealene. Det 
betyr at for noen er direktesåing det eneste alternativet 
om høsten. Da må en vurdere dette opp mot hva en kan 
ut av en vårkornavling.
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Knowledge grows

Grovfôr - grønt gull 
i norsk landbruk

Optimal gjødsling er viktig for å ta ut 
potensialet i norsk grasdyrking

Resultatene fra avlingskampene i gras i 2014-
2018 viser at under gunstige forhold og med 
en optimal dyrkingsteknikk, har gras i Norge et 
meget høyt avlingspotensial. 
 
Les mer om gjødsling av eng og beite på yara.no



korn
sortsblanding

Danske forsøk viser at sortsblandinger av høsthvete gir fine, stabile avlinger i for-
hold til rene enkeltsorter, i tillegg til forbedret plantehelse. Og danske bønder er 
gode med kalkulatoren. Hele 10,5% av såkornet som ble solgt av høsthvete høsten 
2020 var en sortsblanding. Er dette noe vi bør vurdere i fôrhveteproduksjonen i 
Norge også?

økt avlingssikkerhet og mindre plantevern med  
Sortsblanding til fôrhvete
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Knowledge grows

Grovfôr - grønt gull 
i norsk landbruk

Optimal gjødsling er viktig for å ta ut 
potensialet i norsk grasdyrking

Resultatene fra avlingskampene i gras i 2014-
2018 viser at under gunstige forhold og med 
en optimal dyrkingsteknikk, har gras i Norge et 
meget høyt avlingspotensial. 
 
Les mer om gjødsling av eng og beite på yara.no

I Norge har sortsblandinger ikke vært i 
bruk på mange år. Vårt fokus på mat-
kornproduksjon og krav fra mel- og 
bakeribransjen, gjør at vi leverer  
enkeltsorter og ikke blandinger. 
De siste årene har vi sett at en 
spesifikk produksjon av fôrh-
vete er i ferd med å utvikle 
seg i Norge. Det kan gjøre 
sortsblandinger mer aktuelt, 
også fordi man ser at det 
sannsynligvis kan redus-
ere behovet for plante- 
vernmidler. 

Danske forsøk viser 
at sortsblandinger av 
fôrkorn kan ha store 
fordeler, blant annet 
når det gjelder avlings- 
sikkerhet. Når 
man lager sorts- 
blandinger legger 
man vekt på å 
bruke høytyt-
ende sorter med 
gode resistens- 
egenskaper. Sor-
tene bør også 
være litt ulike. 

Silja Valand / NLR Viken / 900 89 399 / silja.valand@nlr.no
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Ulike sorter har ulik høyde, bladvinkel og rotutvikling. 
De vil også ha ulike egenskaper med hensyn på skade-
gjørere som ugras, sopp og insekter. Sortsblandinger 
har en evne til å utnytte vekstforholdene der de står best 
mulig. De utnytter lyset bedre ved at de har ulike høy-
der og bladvinkler. Det er også påvist at de har en bedre  
nitrogeneffektivitet, da de har et rotsystem som bruker et 
større jordvolum enn enkeltsorter i renbestand. De sven-
ske forsøkene viser også at sortene tilpasser seg hverandre. 
Blant annet kan en sorts høyde tilpasses de andre sort-
ene. De danske forsøkene viser også at legdefaren avtar.

VARIERTE SORTSBLANDINGER
Sortsframgang har vært en viktig bidragsyter til en sta-
dig høyere kornavling de siste 100 årene. I Norge startet 
kornforedlingen ved Institutt for Planteforedling på Ås i 
1902. Allerede i 1908 ble den første norske renlinjesorten 
av bygg godkjent, Bamse. Etter hvert ble det lansert nye 
linjesorter på rekke og rad, både fra Ås og fra de andre 
forsøksgårdene rundt om i landet. Før denne tiden ble 
det benyttet landsorter med stor genetisk variasjon, men 
avlingsnivået var lavt. Ved bruk av utvalg- og kryssings- 
metoder har vi nå sett en formidabel avlingsfremgang på 
flere hundre kilo pr daa. Vi har fått sorter som er strå- 
stive, sterke mot sykdom, og som i tillegg er yterike. I 
slike sorter er hver enkelt plante så godt som identiske 
genetisk. Det betyr at hver plante har samme resistens 
mot sykdom, er like høy, har lik utviklingstid, har lik 
bladstilling, har lik rotutvikling og så videre. Det betyr 
også at de i noen grad konkurrerer med hverandre om 
lys, vann og næring. Hvis man får utvikling av sykdoms- 
organismer, for eksempel sopp, kan det være katastrofalt 
at alle plantene har helt lik resistens, dersom denne ikke 

lenger har effekt mot den nye sopprasen. Derfor har man 
begynt å tenke litt annerledes. Kanskje kan man pluk-
ke ut de beste sortene, blande dem på jordet og få med 
seg fordelene med å være ulike genetisk, og likevel få en 
yterik åker?

HØY AVLING MED SORTSBLANDING
Danske forsøk viser at sortsblandinger konkurrerer 
godt med de beste sortene som dyrkes hver for seg i ren- 
bestand. I sortsblandingene blander man altså flere sorter, 
men skifter ut enkeltsorter med jevne mellomrom, slik 
at det alltid er høytytende, gode og moderne sorter i 
blandingen. En slik sortsblanding har sjelden den aller 
høyeste avlingen, men over år står blandingene svært 
sterkt, sett opp imot markedssortene. I de danske Lands-
forsøgene, har man sammenliknet avlingsnivå av sorts-
blandinger med gjennomsnittlig avlingsnivå av de 4 mest 
solgte markedssortene, dyrket i renbestand. Man har 
sett på tall fra de siste 12 årene. I disse forsøkene har 
man i høsthvete sett at man nesten alltid får høyere av-
ling i sortsblandingene enn man gjør dersom man sammen- 
likner med gjennomsnittet av de fire mest brukte sortene 
på markedet. Faktisk har man i 11 av 12 år fått høyere 
avling av sortsblandingen i forhold til gjennomsnittet 
av markedssortene, forskjellen på 21 kg /daa er statis-
tisk sikker i disse forsøkene. Man kunne også tenke seg 
å sammenlikne sortsblandingene med de samme sortene 
som blandingen inneholder, men dyrket i renbestand. I 
de danske forsøkene ser man da samme tendens, men  
forskjellen er noe mindre, ca 11 kg/daa.

 I vårbygg ser man samme tendens som i høsthvete 
i de danske forsøkene, selv om utslaget er mindre. Her 
får sortsblandingen høyest avling i 8 av 12 år, og mer-

Danske forsøk viser i elleve av tolv år en avlingsøkning i sortsblandinger sammenlignet med gjennomsnittet for sortene i renbestand for 
høsthvete.    / foto Silja Valand

korn / sortsblanding
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FIRE FAKTORER SOM PÅVIRKER  
PLANTEHELSEN I SORTSBLANDINGER
Uttynningseffekten: Soppsporer som lander 
i åkeren vil spre nye sporer, men disse vil ha 
vanskeligere for å finne egnede verter dersom 
det bare er en del av plantene som er mottage-
lige. Det betyr mindre oppformering i åkeren.
Barriere: Sporer som spres videre fra en plante 
vil fysisk beskyttes av en ikke-mottagelig plante.
Indusert resistens: Nyere forskning viser at 
planter kan sende signaler til andre planter om 
for eksempel å ruste seg for angrep av sopp. 
På denne måten kan en motstandskraftig, men 
svakt smittet plante varsle andre mindre resis-
tente sorter om å forberede seg ved å produsere 
kjemiske forbindelser som forsvarsmekanisme. 
Seleksjon: En sopp har vanskeligere for å til-
passe seg et bestand med fire ulike sorter. An-
grepet blir mindre, ettersom plantene ikke blir 
så syke. Det er også ting som tyder på at re-
sistens mot soppmidler   utvikler seg vesentlig 
saktere, og at soppmidlene kan beholde effek-
ten i lengre tid. 

Kilde: Rose Kristoffersen, foredrag FRDK  
fagdag 27. feb 2020

utbyttet er på 5 kg/daa. Også her er utslaget statistisk 
sikkert. 

EFFEKT PÅ PLANTEHELSE?
Bedre sykdomsresistens i sortsblandinger har vært  
undersøkt noe de siste årene. 2017 var et år med høyt 
smittetrykk av bladflekksykdommer i hvete i Danmark. 
Dette året så man at sortsblandingene hadde vesentlig 
mindre soppangrep enn man kunne forvente sammen-
liknet med de samme sortene i renbestand. Forskjellen 
var 16 % mindre angrep i sortsblandingen. I 2019 var 
gulrust et stort problem i Danmark, da det oppstod en 
ny smitterase i den mest brukte høsthvetesorten, Bench-
mark. Denne sorten inngikk også i sortblandingen, sam-
men med to andre sorter. Likevel så man at sortsblan-
dingen hadde betydelig mindre angrep av gulrust enn 
forventet sammenliknet med gjennomsnittet av angrepet 
på de samme sortene i renbestand. Forskjellen var hele 36 
% redusert angrep av gulrust i sortsblandingen. Forsøk 
fra 6 steder over 2 år viste også at i 2 av 3 tilfeller kunne 
blanding av sorter resultere i at man kunne redusere  
antall soppbehandlinger i feltet. Hva kan årsaken være 
til slike forskjeller? Den danske doktorgradsstipendiaten 
Rose Kristoffersen nevner at det er fire faktorer som på-
virker plantehelsen med hensyn på sortsblandinger: Ut-
tynning, barriere, indusert resistens og seleksjon. Se mer 
om dette i faktaboksen. 

FÆRRE SKADEINSEKTER
Sortsblandinger har også vært ledd i svenske forsøk i en 
årrekke. Avlingsgevinsten har ikke vært like stor som i 
Danmark, men man har sett at dyrkingssikkerheten øker 
på grunn av redusert angrep av soppsykdommer i forhold 
til sortene som dyrkes i renbestand. Forskere ved SLU har 
også påvist mindre alvorlige bladlusangrep i sortsblan-
dingenes favør. I ett tilfelle var det 27 % færre bladlus i 
en sortsblanding av bygg i forhold til i renbestand. Men 
det var ikke alle blandinger som gjorde det like bra. For-
skernes teori er at dette beror på plantesortenes evne til 
å utsondre flyktige kommunikasjonsstoffer som kan for-
berede de andre sortene på angrep.  Det var nemlig ikke 
flere nyttedyr i sortsblandingene enn det var i de rene 

sortene. Forskningen på plantenes kommunikasjons- 
metoder fortsetter. 

Sortsblandinger av bygg har tidligere vært omsatt i 
Norge. Det ble imidlertid faset ut, da folk heller ønsket 
rene sorter. Det er jo også et kostnadsaspekt med å lage 
sortsblandinger. De siste årene har vi sett at integrert 
plantevern og resistens blir viktige tema å ta hensyn til 
fremover, så det er ikke umulig at sortsblandinger blir 
ønsket igjen. Foreløpig har ingen av de norske såvare-
forretningene planer om å omsette sortblandinger i 
Norge, etter våre opplysninger. Men hvem vet – kanskje 
i fremtiden?

I Danmark ble det registrert 36 prosent lavere gulrustangrep i sortsblandinger sammenlignet med sorter i renbestand. Videre viser 
forsøk at man i to av tre tilfeller kan redusere soppbehandlingen i sortsblandinger.    / foto Silja Valand
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åkerbønner
sortsvalg

tidlige sorter kan gi 
Store åkerbønneavlinger

Forsøk og praksis sist år viser at det er mulig å høste store avlinger av de tidlige 
sortene. Såtid, plantetetthet og ugraskamp er nøkkelordene for å lykkes.

Blomstring nær bakken gir utfordringer ved høsting.    / foto John Ingar Øverland

John Ingar Øverland / NLR Viken / 958 80 143 / john.ingar.overland@nlr.no

Norskproduserte proteinråvarer er ønskelig, både som 
råvare til kraftfôr, men også til et plantebasert kosthold. 
I Norge er det ingen andre vekster som produserer like 
mye protein per dekar som åkerbønner. I tillegg til å pro-
dusere protein er åkerbønner en svært god forgrøde til 
korn og vil bidra til større kornavlinger med mindre sjuk-
dom. Åkerbønnene krever lang veksttid. Skal vi dyrke 
åkerbønner med en større utbredelse enn i dag, krever 
det bruk av tidlige sorter. De finske sortene Sampo og 
Louhi er de tidligste vi har. Disse har noe lavere avlings- 
potensiale sammenlignet med seine sorter, men med rik-
tig dyrking er det gode muligheter for et svært godt resultat.

UTFORDRING MED BELGER NÆR BAKKEN OG 
MYE UGRAS
Mange satset på de tidlige sortene i 2020. Noen lyktes 
godt, men det viste seg også å være andre utfordringer 
med de tidlige sortene. I mange åkrer satt belgene så lavt 

at det ikke var mulig å treske dem. Dette alene gir et stor 
avlingstap. Sampo og Louhi er spinkle og relativt korte 
planter, som slipper mye lys ned til bakken og ugras gir 
fort et problem. Frøene til disse sortene er også små. Skal 
vi få stor avling må vi klare å produsere flere frø sam-
menlignet med de seine sortene. Her følger noen råd som 
kan hjelpe til å lykkes enda bedre med dyrking av tidlige 
sorter åkerbønner.

SÅ TIDLIG  MED STOR PLANTETETTHET
Tidlige sorter kan sås litt seinere om våren enn sorter 
med  lengst veksttid, men de skal allikevel såes så snart 
jorda er lagelig. Erfaringene fra 2020 viste at dersom tem-
peraturen er høy tidlig i sesongen vil disse sortene starte 
blomstring tidlig, og ansett av belger kommer svært lavt 
på planta. Plantene bør altså få så lang tid som mulig før 
det blir sommertemperaturer og blomstring settes igang. 
Frøene er små og bør ikke såes like dypt som de seine, 
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storfrøa sortene. Sådybde på 4 cm er tilstrekkelig om det 
er jordfuktighet. Grunn såing gir også raskere plante- 
dekke av åkerbønner, som er en fordel både i konkur-
ranse med ugras og for å få lang nok veksttid.

Spinkle planter med små frø krever større plante-
tetthet for å oppnå stor avling. Økt plantetett gir også 
planter som strekker seg mer og som slipper mindre lys 
ned til ugraset. Forsøk med ulike såmengder gjennomført 
i 2020 (tabell 1, kilde Jord- og Plantekultur 2021) viste at 
såmengden med fordel kan økes til 100 spiredyktige frø/
m2 i de tidlige sortene Louhi og Sampo.

De største avlingene ble høstet i Louhi i NLR Innlan-
det (Hamar) med 689 kg/daa, vanninnhold ved høsting 
var da ca 15 %. I samme felt oppnådde Sampo en avling 
på 469 kg/daa. 

En såmengde med 100 spiredyktige frø/m2 vil som 
regel kreve en såmengde på 27-36 kg /daa, avhengig 
av 1000-frøvekt og spireevne. Generell beregning av 
såmengde med kjent planteantall, 1000-frøvekt og 
spireevne regnes ut slik:

åkerbønner / sortsvalg

Sort Såmengde 
(frø/m2)

Avling 
(kg/daa)

Relativ 
avling

Vannprosent 
ved høsting

Louhi

60 380 100 16,3

80 413 109 15,6

100 446 117 15,7

Sampo

60 283 100 17,9

80 317 112 15,6

100 336 119 16,4

Tabell 1: Avlinger og vanninnhold ved høsting i fire forsøk ved 
NIBIO (Apelsvoll), NLR Innlandet (Hamar), NLR Øst (Øsaker) 
og NLR Viken (Tønsberg).

Eksempel:   100 frø veier 31 gram, da veier 1000-
frø 310 g, med spireevne 95 %. For å så 100 frø/m2 blir 
såmengden 32,6 kg/daa.

UGRAS KAN REISE MED MYE AVLING
Stor såmengde og tett bestand hemmer ugraset, men gir 
som regel ikke tilstrekkelig bekjemping. Ugrasharving er 
mulig, men passer dårligere i Sampo og Louhi. Grunnere 
såing og mer uttynning av bestandet ved harving gjør 
den mekaniske ugrasbekjempelsen mindre egnet enn i de 
seine sortene. Skal du bruke ugrasmidler må du kjenne 
ugraset på skiftet. Før oppspiring kan Centium (minor 
use) og Fenix (off-label for medlemmer i NLR) benyttes. 

Centium er det eneste midlet med god effekt mot då som 
kan konkurrere sterkt mot åkerbønner. Begge midlene 
krever god jordfuktighet for å oppnå god effekt. Glyfo-
sat kan også benyttes før oppspiring, men grunn såing 
gir kort tid før åkerbønnene spirer, og det er lite ugras 
som har spirt og kan bekjempes. Etter oppspiring kan 
Basagran SG benyttes. Basagran SG gir lett sviskade, 
men doser fra 20 til 40 g/daa er normalt trygt. Disse 
små mengden krever sprøyting når ugraset er på frøblad- 
stadiet. 

SJUKDOMMER MÅ HOLDES I SJAKK
Sjokoladeflekk er den mest alvorlige sjukdommen og det 
synes som de tidlige sortene er svakere enn de seinere sor-
tene. Midlet Signum gir best beskyttelse og er aktuelt ved 
begynnende angrep i første halvdel av juli. Ofte vil 60-75 gram/
daa gi tilstrekkelig effekt uten å utsette modning for mye.

Vi kan lykkes med store avlinger også med de tidlige 
åkerbønnesortene, store avlinger kan høstes utenfor 
Oslofjordområdet. Med riktig såtid, såmengde og god 
ugraskontroll er grunnlaget lagt for å lykkes.

Såmengde i kg = Spireevne x 10
Ønska planter per kv.m x 1000frøvekt

SKIFTEPLAN 
i skyen

Spør din rådgiver om å få  
tilgang på dine Skifteplan data!

Ta i bruk Skifteplan mobil!
• Dokumenter gjødsling, plantevern m.m.
• Registrer jordprøvepunkter

Oversikt over 
planteproduksjonen 
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Din HMS-rådgiver i NLR  
bistår gjerne

KSL Trygg på mobilen gir sømløst KSL-arbeid

– Vi i NLR HMS er veldig fornøyd med at KSL 
Trygg endelig er oppe og går. Et korps på 38 
HMS-rådgivere i NLR er klare til å bistå bon-
den med ny digital plattform, sier Halle Arnes, 
fagkoordinator HMS i NLR. 

Skann QR-koden 
med kamera på 

mobilen for å åpne 
KSL Trygg!


