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Når rådgiveren fra Norsk Landbruksrådgiving (NLR) 
kommer til gards, er det for å hjelpe deg som bonde til 
å bedre drifta og produksjonen din for å kunne hente ut 
et større utbytte. Ikke noe mer fiksfakseri. Noen ganger 
er rådgivinga på et overordnet nivå – med helikopterper-
spektiv, mens det andre ganger er nødvendig å gå dypt 
ned i detaljene for å finne faktorene som har betydning, 
for deretter å kunne gi forslag til tiltak som kan bedre 
produksjonen. 

Denne høsten er det klimarådgiving som er i fokus 
for mange NLR-rådgivere. Med seg i ryggsekken har de 
både erfaring, nyervervet kunnskap og nyttige verktøy 
utviklet for å gi deg som gardbruker gode svar og fors-
lagt til tiltak som forbedrer din drift. Erfaringa fra kli-
marådgivinga viser at det er de gode, agronomiske tilta-
ka, som har vært NLRs hovedfokus siden starten i 1937, 
som også er de mest virkningsfulle for klimakutt på din 
gard. Har du ikke hatt besøk av rådgiver? Kontakt din 
nærmeste rådgivingsenhet og bestill et rådgivingsbesøk. 
Det gjorde Lisabeth Gåsmo og Mikael Olmhus fra Bagn 
i Valdres. Rådgivingsbesøket avslørte at de hadde et uut-

nyttet potensial i grovfôrdyrkinga. Nå setter de inn tiltak 
for å høste mer og bedre grovfôr på sitt areal. 

Klimakalkulatoren er et nyttig verktøy, både for bonde 
og rådgiver, når klimagassutslippene fra den enkelte pro-
duksjon skal kvantifiseres. Kalkulatoren har til nå hatt 
muligheter til å gjøre beregninger for korn, gris, grovfôr 
og mjølk. Nå er også muligheten til å gjøre beregniger i 
potet lansert. Ammeku og sau er rett rundt hjørnet, trip-
pende i spenning på å komme ut i manesjen. 

Et klimasmart tiltak er å utnytte innsatsfaktorene op-
timalt. Og er det gjødsel det er snakk om, er NLR-rådg-
iveren klar til å hjelpe deg med din gjødslingsplan. Vår 
kompetanse strekker seg helt fra grundig og systematisk 
uttak av jordprøver, via utarbeiding av en agronomisk 
god gjødslingsplan, til utarbeidelse av styrefiler for presis 
tildeling av gjødsel og andre innsatsfaktorer. 

Det er bare å spørre rådgiveren din. 

For redaksjonen
Morten Livenengen
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Klima

Gjødsling

Grovfôr
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Stein Jørgensen

Er klima- og grovfôrrådgiver i NLR 
Innlandet. Han har i flere år ar-
beidet med klimarådgiving hos 
melkeprodusenter i samarbeid med 
TINE-rådgivere. 
Stein Jørgensen er utdannet i økol-
ogisk landbruk fra Høgskolen i Hed-
mark, avdeling Blæstad.  

KOMMENTAR

foto Morten Livenengen

I desember 2016 startet TINE, Nor-
tura, Norges Bondelag, Felleskjøpet 
Agri og Norsk Landbruksrådgiving, 
prosjektet «Klimasmart Landbruk». 
Formålet var redusert klimaavtrykk 
og styrket konkurransekraft for 
norsk landbruk. 

NLR har jobbet med klima helt 
siden oppstarten av dette prosjektet. 
Grovfôrrådgivere har vært med sid-
en starten. Her har samarbeidet med 
TINE vært viktig og avgjørende for 
at bonden skal få god og helhetlig 
rådgiving. Våre erfaringer med kli-
marådgiving, er at bønder som får 
sambesøk fra NLR og Tine er veldig 
godt fornøyde. Vi går grundig gjen-
nom drifta både på jordet og i fjøset. 
Når forskning viser at klimaavtryk-
ket fra norske gårdsbruk varierer 
både utfra produksjon, størrelse og 
geografi, erfarer vi gjennom råd- 
givinga at klimatiltak må tilpasses 
hvert enkelt gårdsbruk. 

Som grovfôrrådgiver ligger det 
meg nærmest å fokusere på jorda. Du 
får gjort lite med hvilken jordtype du 

har på gården og hvilket klima det er 
der du bor. Innhold av organisk ma-
teriale i jorda kan en gjøre litt med 
gjennom bruk av organisk gjødsel og 
bruk av fangvekster i ettårige kultur-
er. Det interessante er å se at tiltak 
en gårdbruker kan sette inn, også vil 
være god agronomi og gi mer avling 
igjen for ressursbruken. 

Nå er vi inne høsten og det er 
noen arbeidsoppgaver som er aktu-
elle for flere av dere og som kan ha 
betydning for din drift og ditt klima- 
regnskap. Det skal jo ut en del hus-
dyrgjødsel i høst. Utsettes denne 
husdyrgjødselkjøringa til seint på 
høsten, gjerne under ugunstige vær-
forhold med mye nedbør, vassmetta 
jord og fare for pakking og kjøre-
skade. Det er verken god agronomi 
eller særlig smart med tanke på ut-
slipp av klimagasser (lystgass). 

I grovfôrdyrkinga er det også 
fokus på at høy avling er likestilt 
med lavere klimagassutslipp. Og et 
tema som er diskutert ofte på disse 
gårdsbesøkene er kalking, eller ret-

tere sagt mangel på det. Vi ser ofte 
at kalking blir salderingsposten for 
mange og det er nok ikke så veldig 
lurt verken agronomisk eller sett med 
klimabriller. Vi vet jo at kalking er 
et godt klimatiltak, Forsøk har vist 
at under norske forhold, hvor deni-
trifikasjon er hovedårsaken til dan-
nelse av lystgass i jorda, vil økt pH 
via kalking redusere faren for høge 
lystgassutslipp. Har vi for lav pH i 
jorda kombinert med andre uheldige 
forhold, vil vi øke faren for denitri-
fikasjon. Kjører vi på med nitrogen 
på dårlig drenert jord som er pakket 
og blaut vil vi antagelig få en risiko 
for økt lystgassutslipp. Og vi vet jo 
at lav pH (sur jord) gir dårligere ut-
nyttelse av næringsstoffer som også 
bindes lettere ved lav pH. I tillegg 
får vi dårligere rotutvikling og jord-
strukturen vil også bli dårligere ved 
lav pH. Så et godt råd fra oss på disse 
fellesbesøkene med TINE er og rett 
og slett kalke for å utnytte de etter 
hvert så dyre næringsstoffene vi til-
fører jorda og plantene våre. 

Vår erfaring med en såpass grun-
dig tverrfaglig gjennomgang på 
bedriften, er at dette avdekker flere 
muligheter til å bedre produksjonen, 
både i fjøset og på jordet. Det er kan-
skje et litt slitt utrykk som sier at GOD 
DRIFT = ET BEDRE KLIMA.  Så 
mitt tips til dere som matprodusent-
er; ta kontakt med deres nærmeste 
klimarådgiver, det vil antagelig være 
veldig god økonomi i det. Ha en 
god høst og tenk god agronomi hele 
veien. 

Klima- og 
bærekraftrådgiving
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Gode korn- 
avlinger i 2021
Årets første prognose for tilgang 
av norsk korn sier at det blir et godt 
kornår. Anslaget ligger på fem pro-
sent høyere avling enn snittet for de 
siste fem år. Andelen matkorn er det 
knyttet stor usikkerhet rundt.  

Fem tips ved sein 
sisteslått
Framgangsmåten ved hausting av 
seint slått grovfôr er litt annleis enn 
gras hausta tidlegare i sesongen. 
Men fokuset er likt, best mogeleg 
kvalitet og minst mogeleg tap av 
tørrstoff, skriv NLR Rogaland på si 
nettside. Logg inn for å sjå tipsa.  

Varmt korn er 
ikke lagerfast
Sjøl om det er gode muligheter for å 
treske tørt korn i år, er ikke nødven-
digvis tørt korn synonymt med lager-
fast vare, skriver NLR Øst på sine nett-
sider. Ved lagring av korn er det viktig 
å få kjølt kornet. Høy temperatur gir 
større åndingstap og varmgang i kor-
net, noe som kan føre til tapte kilo. 
Har en ikke luftingsmuligheter, bør en 
rullere på kornet. Følg med på lage-
ret med både temperaturutvikling og 
lukt.    
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Nå får du NLR på øret

Dansk Reglone-dispens

Med NLR på øret kan du holde deg faglig oppda-
tert om aktuelt fra landbruket. Vi dyrker kunn-
skap og inspirasjon gjennom podkast. 

En gruppe har arbeidet en tid med produksjon av fire pilotepisoder for pod-
kast i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Nå er resultatet klart, og episodene 
er publisert på de fleste plattformer du finner podkast.

– En av viktigste oppgaver er å fortelle markedet at Norsk Landbruks-
rådgiving har kompetansen, og at vi 
må brukes. En podkast som NLR på 
øret kan bli en flott arena for å byg-
ge opp under merkevaren NLR som 
et faglig kraftsenter og skape økt 
etterspørsel etter våre tjenester, sier 
Bjarne Holm, direktør i NLR, etter å 
ha hørt gjennom publiserte episoder. 

Søk etter NLR på øret på for ek-
sempel Spotify, i podkast-appen på 
iPhone, Acast eller der du vanligvis 
hører på podkast. 

Med dispensasjon for bruk av Reglone er dansk potetproduksjon nok en gang 
reddet på målstreken. Dog med store begrensninger i bruken, skriver nett- 
stedet potet.no

– En dispensasjon krever at det er en nødsituasjon. Vi har ikke det i Norge 
ettersom vi har både Gozai og Spotlight Plus tilgjengelig til vekstavslutning i 
potet i 2021, forklarer Borghild Glor- 
vigen, fagkoordinator potet i Norsk 
Landbruksrådgiving. 

Videre forteller hun at det i vår ble 
satt poteter i Danmark uten at man 
visste om de hadde tilgang på nedsvi-
ingsmidler til høsten. 

– Danskene har fått dispensasjon 
til å bruke Reglone og Gozai. Spot-
light Plus er ikke tillatt brukt i Dan-
mark, sier Glorvigen. 

Hun viser til potet.no hvor alle 
forutsetningen for bruk av Reglone 
i Danmark er listet opp. 
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Hyr en klimarådgiver!
NLR tilbyr klimarådgiving til gårder over hele 
landet. Bonde og rådgiver kan sammen gå gjen-
nom drifta og finne effektive og lønnsomme 
tiltak for den enkelte gård.

Rådgiving er viktig for at landbruket skal nå målene i Landbrukets klimaplan 
og klimaavtalen med staten. 

Som en av få næringer har jordbruket inngått en forpliktende klimaavtale 
med staten. I løpet av ti år skal jordbrukets samla klimagassutslipp kuttes, 
samtidig som opptaket av karbon i jorda økes, med til sammen fem millioner 
tonn CO2-ekvivalenter.

Målet er et mest mulig klimavennlig og bærekraftig landbruk. Rådgiving 
på gårdsnivå er viktig for å lykkes med de åtte satsingsområdene i Land- 
brukets klimaplan. 

TVERRFAGLIG KOMPETANSE
NLR har tverrfaglig kompetanse innenfor alle satsingsområdene i klimapla-
nen, og tilbyr rådgiving innenfor blant annet bygg og anlegg, maskin, presis-
jonslandbruk, grovfôr, planteproduksjon, jord, gjødsling, økonomi med mer. 

– Vi har utdannet 100 klimarådgivere over hele landet og har til sam-
men 350 rådgivere innenfor alle fagområder, sier fagkoordinator Ragnhild 
Borchsenius, som sammen med prosjektleder Svein Skøien har ledet utviklingen 
og utrullingen av klimarådgiving som et tilbud fra NLR. 

– NLR har kunnskap innenfor mange fagområder. Derfor kan vi tilby 
rådgiving som gir effektive klimatiltak på den enkelte gård. Slik kan vi bidra 
til at landbruket når sine klimamål og innfrir klimaavtalen, sier Borchsenius. 

RMP GIR STØTTE TIL RÅDGIVING
Partene i jordbruksoppgjøret har bestemt at klimarådgivning skal innføres 
som tiltak i ordningen med regionale miljøtilskudd (RMP) i søknadsomgangen 
i 2021. Et første besøk av klimarådgiver dekkes derfor delvis av Regionalt 
miljøtilskudd i jordbruket og administreres av Statsforvalteren. Søknadsfrist 
er 15. oktober. 

KLIMATILTAK FOR LØNNSOMHET
Målene er å finne tilak som gir bedre agronomi og lavere utslipp. I mange 
tilfeller gir investeringer i slike tiltak også økt produksjon og bedre lønnsom-
het på sikt. Et eksempel kan være investeringer i bedre grovfôrproduksjon, 
som kan medføre kostnader i starten, men som gir større produksjon på sikt. 
Økt norskprodusert fôrandel og enda bedre dyrevelferd er positive tilleggs- 
effekter, foruten lavere utslipp og økt produksjon. 

HELT PRAKTISK
Når bonden kontakter NLR, avtales et gårdsbesøk eller en samtale, hvor 
rådgiver og bonde sammen ser på tilstand, arbeidsoperasjoner, avlinger, ytel-
ser, energiforbruk og andre faktorer som spiller inn i akkurat den aktuelle 
produksjonen. En rapport utarbeides og gir oversikt over tiltak. 

Skal dokumen-
tere klimaeffekt 
av fangvekster
Et prosjekt ledet av NIBIO, Capture, 
skal dokumentere klimaeffekten av 
fangvekster på kornarealer i Norge, 
samt utvikle gode dyrkingsstrategier. 
Klimaeffekten i denne sammenhen-
gen vil si evnen til å fange og lagre 
karbon i jorda ved opp mot nitrogen-
tap i form av nitrat og lystgass fra ned-
bryting av planterester i jorda. 
– Prosjektet er nettopp startet og vi 
er i gang med en rekke forsøk denne 
vekstsesongen, men vi har ingen re-
sultater å vise til ennå, sier Randi Ber-
land Frøseth, forsker i NIBIO. 

Tre nye norske 
potetsorter
Birkeland, Gullflaks og Knallfiffi er 
navnet på tre nye norske potetsorter 
som nå er godkjent. Sortene passer 
henholdsvis til koking og skrelling, 
til chips og som matpotet, skriver 
Fagforum Potet på sine nettsider. 
Særlig knyttes det spenning til hvor-
dan Knallfiffi blir tatt i mot, med sitt 
røde skall og rødmarmorerte kjøtt-
farge. 
 

Gode korn- 
avlinger
Årets første prognose for tilgang og 
forbruk av korn er basert på estimat 
av areal og avling per dekar. Den an-
tyder en totalavling av korn og olje-
vekster som er litt over avlingene i 
2020 og omlag ti prosent over gjen-
nomsnittet for de ssite fem år, skri-
ver Fagforum Korn på sine nettsider. 
Det er fortsatt stor usikkerhet om 
andelen matkorn, den er derfor satt 
med utgangspunkt i historiske data. 
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Potetdagen 6/10
Visste du at poteten har sin egen dag? 
Onsdag i uke 40. Hvert år. I år feirer 
vi den 6. oktober. Alle kan være med 
å feire – i barnehagen, med venne-
gjengen, hjemme rundt kjøkkenbor-
det eller på Salt i Oslo med kjent og 
ukjente. Her blir det utstillinger, fore-
drag, boklansering og potetkonsert. 
Alle som liker eller ikke liker poteter, 
og alle som har lyst til å lære mer om 
poteter, er velkommen. 

Høy pris redder
Høyt prisnivå på norsk jordbær er 
redningen for mange bærprodusen-
ter i en ellers vanskelig sesong. En 
sesong som er preget av stor usik-
kerhet og et svært krevende arbeid 
med å skaffe tilveie høstemannskap, 
resulterte i forventende reduserte 
avlinger i alle områder av landet, 
skriver Norsk Frukt og Bær. 

Dyre råvarer
Prisene på viktige kraftfôrråvarer som 
hvete, mais og soyabønner har steget 
til rekordhøye nivåer det siste året. 
Det er få tegn til at prisene skal falle 
mye framover, skriver Landbruksdi-
rektoratet på sine nettsider. 
– Vanligvis ligger internasjonale pri-
ser lavere enn norske. Landbruks- 
direktoratet kan da fastsette tollsat-
ser som utjevner prisforskjellen. Nå 
er imidlertid importvarene dyrest. Per 
september er det nulltoll på nesten 
alle korn- og kraftfôrvarer, sier Harald 
Mosknes Weie, seksjonssjef til eget 
nettsted. 

Gjev jordpris til NLR Vest

Siri Josefine Mo / NLR / 948 49 490 / siri.josefine.mo@nlr.no

I en høytidelig prisoverrekelse ble NLR Vest 
tildelt den nasjonale jordvernprisen av Land-
bruks- og matminister Olaug Bollestad. 

Prisen er gitt Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Vest for sitt arbeid med å gi 
overskuddsjord til de som virkelig har bruk for den, nemlig bøndene. 

NLR Vest har, sammen med kommunene Alver og Austrheim, har de siste 
årene jobbet for omdisponering av overskuddsmasser fra utbygging til ny-
dyrking eller forbedring av jordbruksareal. 

FRA PROBLEM TIL RESSURS
– Når det først er besluttet at jord skal omdisponeres, er det flott at den kan 
brukes andre steder. Gjenbruk er fint, sa Bollestad da hun delte ut prisen. Hun 
vektla også det tverrfaglige samarbeidet og roste veilederen som er utarbeidet 
i forbindelse med prosjektet.

– Dette er til etterfølgelse for andre prosjekterer i hele landet.

KAN IKKE SLØSE MED MATJORDA
I en tid der landbruket og samfunnet har fått enda mer fokus på beredskap og 
matsikkerhet, er Bollestad klar på at jordvernet henger sammen med beredskapen.

– Vi jobber stadig for å redusere mengden omdisponert jordbruksareal, og i 
jordvernstrategien trapper vi stadig ned på areal som kan omdisponeres, men 
det må skje trinnvis, sa Kristelig Folkeparti-politikeren, og la spøkefullt til:

– Dyrka mark er hellig grunn!

OPPARBEIDET SEG NØDVENDIG ERFARING OG KOMPETANSE
Leder for prosjektet har vært Trygve Torsteinsen, rådgiver i NLR Vest.

– Fagmessig god flytting av matjord til nye jordbruksareal må bli et min-
stekrav, men også fornuftig bruk av udyrka overskuddsmasser til jordbruks-
formål kan være med å kompensere for nedbygging. Der det er stor byggeak-
tivitet oppstår det alltid store mengder overskuddsmasser. Noen ganger blir 
disse massene bare «dumpa i ei hole» for å bli kvitt de enklest mulig. Som 
regel til ingen nytte, og noen ganger til og med til skade for miljøet. Heldigvis 
fins det gode eksempler på at dyktige bønder og entreprenører lager gode jord-
bruksareal av jordmasser som uansett må fjernes i forbindelse med utbygging, 
sier Torsteinsen.

NLR Vest har, siden starten av 2000-tallet, fått henvendelser fra fortvilte 
bønder som har fått overskuddsmasse dumpet på sin gård, uten å få vekst i jorda.

Det er prosjektet Jordmasser – fra problem til ressurs. Ta vare på matjorda 
som har satt fokus på utfordringen bøndene i området Nordhordaland som 
nå er belønnet med Landbruks- og matdepartementets nasjonale jordvernpris 
som deles ut annen hvert år.
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Olaug Bollestad (t.v) deler ut jordvernpris.   / foto Siri Josefine Mo
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Morten Livenengen / NLR Innlandet 

Lavere potetavlinger
Prognosen for årets potetavlinger er fire prosent 
lavere avling enn 2020. Andelen salgabar vare 
er også litt lavere enn fjoråret. 

– Kvaliteten er generelt lavere i år, og på gravetidspunktet er behovet for ut-
sortering i gjennomsnitt for hele landet vurdert til 12 prosent, sier Borghild 
Glorvigen, fagkoordinator potet i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). 

Hun forteller videre at årsaken til utsortering i hovedsak er skurv, mis-
forming og vekstsprekk. I tillegg er det også observert noe kjølmarkskader. 

På Østlandet forventes det noe lavere avlinger denne sesongen. I Trøndelag 
forventes det litt høyere avlinger i år med litt lavere kvalitet. På Sør-Vestlan-
det er det meget høye avlinger og litt lav kvalitet. I Troms ventes det høye 
avlinger og god matkvalitet. 

FAST HØSTEOPPLEGG
Avlingsprognosen i potet baserer seg alltid på prøvegravinger i uke 35. I land-
bruket er ikke et år likt det forrige. Derfor vil avlingsprognosen variere etter 
settetidspunkt, vær og vind den enkelte sommeren og potetarealet som er 
satt. Potetarealet som ble satt våren 2021 er ikke kjent før på etterjulsvinter-
en, når arealoversikten er klar fra Landbruksdirektoratet. Prognosen baserer 
seg på samme potetareal som 2020. 

Mer norsk løk
Et nytt prosjekt skal følge norsk løk 
fra jord til bord. Målet er å utvikle 
nye fremtidsrettede og markedstil-
passede løkprodukte til det norske 
markedet. Det skal sikres god pro-
duktkvalitet og redusert svinn fra 
råvarelager og pakkeri gjennom op-
timalisering av faktorer som påvirker 
råvarekvaliteten, skriver NIBIO på 
sine nettsider. 
– I Norge er vi i stor grad selvfor-
synt når det gjelder løk. Blant annet 
skal prosjektet se på metoder for 
vekstavslutning, forteller Pia Heltoft 
ved NIBIO Apelsvoll. 

 

Utvider samar-
beidet til beste 
for bonden
Norsk Landbruksrådgiving og TINE 
er konkurrenter, men ser samtidig 
gevinstene ved å samarbeide tet-
tere på rådgiving om grovfôr. Å øke 
verdien på grovfôret er det bonden 
som tjener mest på. Bakteppet for 
samarbeidet er ett felles mål for hele 
næringa: Dagros skal ete mer norsk-
produsert fôr og mindre importerte 
råvarer. Å øke veridene av grovfôret, 
i form av større avlinger med bedre 
kvalitet, er bra både for klimaet og 
lommeboka til melkeprodusentene. 
 

Rens bort småkorn
Utrensing av små korn kan redusere 
innholdet av mykotoksiner i havre-
partier. Fusarium-infiserte korn har 
risiko for å inneholde mykotoksiner. 
Disse kornene er ofte mindre i stør-
relse og har lavere 1000-kornvekt 
enn friske korn. Ved å rense ut disse 
kornene kan en redusere innholdet 
av mykotoksiner og dermed for-
bedre kvaliteten av havrepartiene, 
skriver Fagforum Korn på sine nett-
sider. Forsøk med rensing av havre 
har redusert HT2+T2-toksiner i gjen-
nomsnitt redusert med henholdsvis 
56 % og 32 %.. 
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Årets grovfôrkvalitet
I den høyst uformelle grovfôrkvalitetskampen i NLR Innlandet er det 
foreløpig dyrkere i Sør-Gudbrandsdalen som leder, når man ser på energi- og 
proteininnholdet i foreløpig analyserte grovfôrprøver. 

– Denne ledelsen er knapt foran 
vestopplendingene, og baserer seg 
på stedvis svært få prøver, sier Odd- 
bjørn Kval-Engstad, grovfôrrådgiver. 

Han forteller videre at det er mye 
ufordøyelig fiber i Ottadalen og 
Midt-Gudbrandsdal, og lavere suk-
kerinnhold i søndre enn nordre deler 
av Innlandet. 

Sør-Gudbrandsdølene har et gjen-
nomsnittlig energiinnhold på 0,87 
FEm per kilo tørrstoff og et råpro-
teininnhold på 17,2 prosent. Vest- 
opplendingene har samme FEm-kon-
sentrasjon og 16 prosent råprotein.

8 nummer 3 / september 2021 / årgang 8



Blomster på vendeteig

Interessen for blomsterstriper i kornåkeren er stor, men flere potet- og grønn-
saksprodusenter har også fått øynene opp for dette. 

Kulturplanter på vendeteigen gir sjeldent god salgsvare, og er rett og slett 
uaktuelt for mange. Noen steder må maskin og utstyr kjøres og snues, og kasser 
lagres og lesses. Derfor har flere fattet interesse for å så ulike vekster på vende-
teigen. Tiltaket lønnes sjeldent med tilskudd, men produsenter som har prøvd 
dette, synes avlingene året etter er bedre på vendeteigen enn om de ikke hadde 
hatt fangvekster der. 

NLR Innlandet prøver i samarbeid med produsenter ulike arter og blandinger. 
Hvilke kan være en fryd for pollinerende insekter og øyet ei stund, og hvilke arter 
tåler å bli kjørt over. Og ikke minst – hvilke arter og blandinger greier å stoppe even-
tuell avrenning av jord etter høsting. Vi prøver også å registrere nyttedyr

Blandingene som finnes i handelen kan fungere bra. Om blandinga ikke in-
neholder raigras, kan det være aktuelt å blande inn litt av dette, da grasartenes 
tette knipperøtter gir god bæreevne. Ellers avhenger artsvalget av hvilke plant-
evernmidler som skal brukes, og hvilke kulturer du dyrker, så oppformering av 
enkelte sjukdommer ikke blir unødvendig. 

Prosjektet er finansiert av Statsforvalteren i Innlandet, samt Grøntsatsings- 
midlene i NLR

Kari Bysveen / NLR Innlandet 

Korsmo i ny drakt Jordløsning frarådes

Korsmos ugrasplansjer har kommet i ny drakt. Liv Bor-
gen har gitt ut ei pen bok, «Ugress», med informasjon 
om hva de ulike plantene har blitt brukt til. Det er god 
innledning om Emil Korsmos liv og virke. For å øke av-
lingsnivået av jord og hagebruksvekster i et relativt fat-
tig Norge, var det viktig at de som drev jord og hage-
bruk lærte seg hvordan ugrasartene så ut. Slik oppstod 
samarbeidet med 3 ulike kunstnere som tegna de flotte 
ugrasplansjene. Tegningene av de ulike plantene, kommer 
i samme rekke følge som de ble tegna. Dette virker rotete 
dersom man ønsker å bruke boka som et oppslagsverk på 
ugrasregulering. Videre mangler den fullstendig den gode 
forklaringen om hvordan ugras formerer seg – er det med 
frø eller rot, hvor mange frø ei plante kan danne osv. Så 
for alle agronomer er  Korsmos ugrasplansjer fortsatt den 
beste ugrasboka som bør stå - godt brukt -  i alle agro- 
nomers bokhyller.

Gjennom høsten har det kommet spørsmål om jord-
løsning. Både forskere og rådgivere er skeptiske til jord-
løsning under ploglaget, da det raskt vil pakkes på nytt. 
De tørre forholdene denne høsten har gjort jorda hard og 
tørr og jordløsneren/skjæra har problemer med å gå ned 
til ønska nivå. Dette betyr at en jordløsning nå krever 
enormt med diesel. 

En skal også ha i mente at tørken i seg sjøl fortsatt har 
en bedre jordløsningseffekt på leirholdige jordarter. Mange 
forsøk i inn- og utland har vist tvilsom, og i alle fall kort- 
varig effekt av jordløsning. Når det ikke er planterøtter 
som raskt kan etablere seg i de nye gangene, vil disse gan-
gene raskt bli tetta igjen når det regner, og de minste jord-
partiklene føres ned med regnet. Om det er godt etablerte 
fangvekster, kan røttene til disse rekke å trenge nedover. 
Konklusjonen vår er altså: jordløsning har tvilsom effekt, 
og anbefales ikke.

Kari Bysveen / NLR Innlandet Kari Bysveen / NLR Innlandet
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Kjell Mangerud til minne

Kjell Mangerud er ikke lenger i blant oss. Han døde 
28.juli, 83 år gammel. Ung til sinns til det siste. Han job-
ba fullt – og hevda det var artig – helt fram til få uker før 
han døde. Heldigvis kunne Kjell slappe av også, og han 
og kona Anne Lise hadde besøkt over 40 land!

Kjell var lærer ved Høgskolen i Hedmark til normal 
pensjonsalder, og utvikla og tilpassa maskiner. Han var 
en svært god pedagog. Ingen spørsmål var for dumme, 
og han gav alle tiltro og respekt. Kampene om å behol-
de Blæstad som et godt sted for landbrusutdanning var 
han med på helt til det siste.  

Mitt første møte med Kjell, var da han ble ansatt 
på et prosjekt for å fremme økologisk landbruk i Hed-
mark på midten av 1990-tallet. Vi reiste rundt og holdt 
foredrag om økologisk landbruk i fylket – og på våren 
var vi og demonstrerte ugrasharva. Som nyutdanna var 
var stort, og litt skummelt, å være med sjølveste Kjell 
på dette. Noen var nok litt skeptiske at denne «kon-
vensjonelle mannen» skulle formidle økologisk land- 
bruk. Igjen viste Kjell sin store respekt og tillitt til 
alle, og han ble raskt en viktig nøkkelperson for 
økologisk landbruk og mekanisk ugrasregul-
ering.  Han fikk løfta økolandbruket i Norge 
enormt, og ikke minst avmystifisert det for 
mange av skeptikerne. God agronomi var løs-
ningen, og i god agronomi ligger riktig jordar-
beiding. De fleste NLR-enhetene har arrangert 
pløyekurs med Kjell som foredragsholder og in-
struktør. «Kæn du itte pløye, kæn du like godt 
la vara,» buldre han humoristisk. Han had-
de stor innlevelse og entusiasme i foredraga 
sine. På flere av jordarbeidingsmøtene vi 
har arrangert i NLR, var det som oftest 
bare Kjell som var sprek nok til å leg-
ge seg langflat på bakken, for å sjå om 
alle skjæra på maskina gikk riktig. Rik-
tig innstilling var viktig, og gikk ikke 
maskina godt nok fra fabrikken, kom 
Kjell med forslag om hvordan maskina 
ville fungere bedre – av og til til maskin-
leverandørenes store fortvilelse. 

Han masa forresten mye om at vi 
i NLR måtte bli flinkere på maskin-
er, og ikke overlate alt til maskin- 
leverandørene. Det tok sin tid, men nå er vi 
i gang. NLR sitt teknikk-team skal forvalte 
lærdommen til Kjell etter beste evne. Alle i 
NLR skal prate om jord og planter.

Kjell har parkert plogen og rotskjæreren, 
den siste maskina med effekt på rotugras 
han var med å utvikle. Vi i NLR skal job-
be på og videreføre kunnskapen hans, om at 
«maskiner, jord og plænter ska passe i hopes, 
og at ittno' er dyrt om dæ ær lønnsamt». 

Kari Bysveen, 
økorådgiver NLR Innlandet
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klimarådgjeving på garden 
Girar opp grovfôrdyrkinga

For å utnytte potensialet i enga, legg Lisabet Gåsmo og Mikael Olmhus i Bagn i 
Valdres ein plan for korleis dei kan slå noko av enga tre gonger og hauste gras med 
betre kvalitet. I tillegg til å være et tiltak som skal gi brukarane betre økonomi i 
mjølkeproduksjonen, er også handlinga gunstig for klimagassutsleppet frå garden.

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

Lisbeth og Mikael Olmhus har gjennomført NLR Klima Førsteråd på garden. No skal dei dyrke meir og betre grovfôr som eit ledd i 
klimatilakt på garden.   / foto Morten Livenengen

Lisabet Gåsmo og Mikael Olmhus er med i mjølkesa-
mdrift. Fjøset ligg på deira gard, og alt grovfôret som  

produserast på 350 dekar på garden 
vert selt til samdrifta. To hausting-
ar har vore tradisjon og normalen 
på garden, men Mikael Olmhus har 
lenge gått med tankar om å gjere til-
tak i grasdyrkinga. 

– Dei åra vi treff godt med slåttet-
idspunktet, merka vi at kraftfôr- 

forbruket går ned, seier han. 
Dei har vore med i eit pilotprosjekt, og ein gjennom-

gang med NLR Klima Førsteråd gjorde det klårt at det 
var positivt med forbetringar i både mengde og kvalitet 
på grovfôret. Det medførte at dei sette tankane dei hadde  
om betre grovfôr om til handling i enga. 

– Det er interessant for oss å prøve tre slåttar. Det gir 
et grovfôr med høgare energikonsentrasjon som igjen bør 

tilseie lågare kraftfôrforbruk, seier Mikael Olmhus. 
– I Valdres har vi ikkje tradisjon for å hauste enga 

tre gonger, då vi ligg i eit område som gir ein marginal 
tredjeslått. Overgang til treslåttsystem krev at ein startar 
fyrsteslåtten tidleg nok, seier Magnhild Strand, rådgje-
var i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. Det 
er ho som har gjennomført klimarådgjevinga hos Lisbet 
og Mikael. 

MÅL OM OVER 0,90 FEM
Grovfôranalysar frå dei siste åra syner ein kvalitet som ligg 
kring 0,85 til 0,88 fôreiningar mjølk (FEm) per kilo tørr- 
stoff. Eit resultat som ligg på same nivå som det mange av 
grovfôrdyrkarane i Valdres har. Mikael Olmhus ynskjer 
seg eit grovfôr som held ein fôreiningskonsentrasjon over 
0,90 FEm per kilo tørrstoff. 

For å avgjere kva som er rett slåttetidspunkt, bruker 
Mikael framfor kvar slått ein god del tid på å gå i enga. 

– Det er  
interessant 
for oss å 
prøve tre 
slåttar.
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Her vurderer han planteutvikling og kor langt gras graset 
er kome som ein indikator for energiinnhold. 

– Du kan ha god nytte av å sjå på prognoseprøvane 
NLR Innlandet tek ut i forkant av kvar slått. Her kan 
du gjerne nytte dei tala som kjem frå andre områder, til 
dømes Lillehammer, seier Magnhild. 

I tillegg peiker ho på grovfôrmodellen frå NIBIO som 
eit godt støtteverktøy for å vurdere rett slåttetidspunkt. 

– Grovfôr hausta på eit tidleg utviklingsstadium re-
duserer utsleppet av metan frå drøvtyggjarar. Med andre 
ord er tidleg hausting eit godt klimatiltak samstundes 
som det er positivt for produksjonsøkonomien, seier 
Magnhild. 

HAUSTING I RUNDBALLAR
Alt fôret vert hausta og lagra i rundballar. Ein 
metode som Mikael Olmhus beskriv som effek-
tiv for ein mann, men ikkje utan klima- og miljø- 
ulemper. 

– Når ein nytter om lag 1000 
rundballar i året, vert det ein god 
del plast å ta omsyn til. Vi har gode 
returordningar som sikrar at plasten 
blir gjenvunne, seier Olmhus. 

Med det meste av dyrkamarka 
kring fjøset, ligg forholda godt til 
rette for å vurdere ei anna hauste- 
linje. 

– Vi har tenkt på plansilo, men ik-
kje konkludert på dette, seier Olm-
hus. 

INTENSIV BEITING
På eit 60 dekar stort skifte utanfor 
fjøset går mjølkekyrne og beitar. Med 
høg yting og effektiv drift krevst det 
ein god beitestrategi. 

– Skiftet er delt i tolv delar. Kyrne går 
i to eller tre dagar på kvar del før dei får 
nytt beite, seier Lisabeth Gåsmo. 

Halvparten av arealet er sådd med 
ei blanding av rug og raigras. Det 

Ei effektiv haustelinje er naudsynt for å nå målet på 0,90 FEm per kg ts.  / foto Privat

Effektiv beiting krev godt beitestell. Magnhild Strand (t.v.) gjev råd til Lisabeth 
Gåsmo og Mikael Olmhus.  / foto Morten Livenengen

har vore eit populært beite for kyrne. 
– Ein må henge på med beitepussing. Det er avgjerande 

viktig for å sikre god attvekst og utnytting av beitene, 
seier Mikael Olmhus. 

– Å gje råd for effektiv beiting har gjeve oss ei fagleg 
utfordring. I Valdres er det vanleg at dyra reiser på stølen 
om sommaren, og beiting på innmark heime på garden 
har såleis ikkje vore så aktuelt. Hjå dykk er effektiv beit-
ing særs viktig, seier Strand. 

FRISKE DYR PRODUSERER MEIR
Og innafor fjøsdøra er fokuset på god drift like stort. Dei 
unge brukarane har ein klar strategi for å avle på dyr med 
gode bein og jur. 

– Avl er viktig. Vi ser heilt klart at friske dyr produserer 
meir, og god dyrehelse er utan tvil avgjerande for effektiv 
produksjon, seier Lisabet Gåsmo. 

Ho kan  og fortelje at dei no nyttar kjønns- 
separert sæd. I gode kyr dei ynskjer å avle  

vidare på, nyttar dei sæd som gir kvige- 
kalvar. Av kyr som ikkje skal avlast 
vidare på, er det kjøttfesæd som gir 
oksekalvar som står på inseminørens 
tingingsliste.

TENKJER GENERASJONAR
Lisabet og Mikael er opptekne av å 
gjere tilpassingar i drifta for å redus-
ere klimagassutsleppa. 

– Når ein driv gard er det på lag 
med naturen og klimaet. Og det vi 
gjer handlar om meir enn berre oss. 
Her tenkjer vi gjerne fleire gene- 
rasjonar, seier Mikael Olmhus. 

Dei er glade for å ha vore med i 
NLR si klimarådgjeving. Dette har 
vore ein start og ein læreprosess som 
setter tankane inn på meir klimarik-
tig produksjon. 

– Å diskutere eiga drift er ein god 
start for å lære kva tiltak som mon-
nar, seier Mikael Olmhus.

klima / rådgiving

12 nummer 3 / september 2021 / årgang 8



et middel for å nå målene 
Klimakalkulatoren 

I fjor høst ble en ny kalkulator født – Klimakalkulatoren. Enda er den ung. Den 
trenger å videreutvikles, men den kan allerede i dag være et godt hjelpemiddel for 
å nå klimamålene i landbruket.

Hanne Eliassen / NLR Østafjells / 454 03 368/ hanne.eliassen@nlr.no

klima
rådgiving

Vi går inn i en ny tid der klima er øverst på dagsorden. 
Norge skal kutte drastisk i sine utslipp og landbruket må 
ta sin del. Hovedmålet i Landbrukets Klimaavtale er at 
næringa skal redusere utslippene med 5 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter i perioden 2021 – 2030. Dette vil med-
føre endringer i måten vi driver landbruk på og vil på-
virke hvert enkelt gårdsbruk. 

Med dette som bakteppe ble Klimakalkulatoren lansert 
15.oktober i fjor og er nå tilgjengelig for en rekke pro-
duksjoner. Målet er at den på sikt skal være tilgjengelig 
for alle de vanligste produksjonene. 

Kort fortalt henter kalkulatoren opplysninger om drifta 
di; hva du putter inn og hva du får ut. I tillegg vil data 
om jordsmonn og lokalt klima legges til grunn for bereg-
ningene. Disse sammenlignes med andre gårdsbruk og  
resulterer i ulike grafer. Grønne grafer: Tommel opp, 
røde grafer: Her har du en jobb å gjøre.

Hele landbruksnæringa har stått sammen for å få 
kalkulatoren opp å gå, og den er allerede et avansert  
verktøy. Selv om den enda ikke kan ta høyde for alle 
parametere, blir den stadig bedre og vil utvikles videre 
mens vi bruker den. 

Målet med kalkulatoren er at den skal være et verktøy 
for bonden til å belyse utslipp fra sin gård og den skal 
vise at næringa tar klima på alvor. Dette kan den få til 
allerede i dag.

UTFORDRINGER
Siden klimakalkulatoren regner CO2-ekvivalenter per 
produserte enhet, vil alle tiltak som øker produksjonen 
som oftest også vises som klimagevinster. Og snudd opp 
ned; du kan gjøre så mange klimatiltak du bare vil, men 
hvis du har lav produksjon, vil du fort se ut som en klima- 
versting likevel. Og noe er det jo i det, det er tross alt 
mat vi skal produsere og høy produksjon bør vi trakte 
etter.  Men høy produksjon bør ikke være det viktigste 
klimamålet i seg selv.

Er det klimavennlig med høye innsatsfaktorer, lit-
en bruk av lokale ressurser og få eller ingen tiltak for å  
redusere erosjon og nedbryting av det organiske materiale i 
jorda? Ifølge klimakalkulatoren er det det, så lenge pro-
duksjonen er høy. En oksekalv som fôres med mye kraft-
fôr er mer klimavennlig i kalkulatorens øyne enn en som 
blir fôra på lokale ressurser og dermed oppnår slakte-
moden alder seinere.

Karbonlagring i jord er et av tiltakene som skal  
redusere CO2-utslippene mest, ifølge Landbrukets Klima- 
plan. Men mange av tiltakene som kan binde karbon i 
jorda, har du per nå ikke mulighet til å legge inn i klima- 
kalkulatoren. Fangvekster er et eksempel på noe som 
dette «kalkulatorbarnet» enda ikke skjønner seg på. 
Forhåpentligvis vil dette også snart være mulig.

Det er heller ikke bare klimaet du skal ta hensyn til. 
Det er nødvendig med et mer helhetlig perspektiv der du 
også tar hensyn til bærekraftig utnyttelse av lokale res-
surser og hensyn til lokalt miljø så vel som dyrevelferd. 
Det gjør det så uhyre mye mer komplisert når gode klima- 
tiltak, ikke alltid samsvarer med disse andre hensynene 
som skal tas. 

IKKE ET MÅL, MEN ET MIDDEL
Man må altså ikke stirre seg blind på om man får grønne 
eller røde grafer ut av kalkulatoren. Det blir deres jobb 
som bønder og vår jobb som rådgivere å se det helhetlige 
perspektivet. Sammen må vi tolke grafene som kalkula-
toren gir – og i tillegg ta hensyn til det som kalkulatoren 
enda ikke tar høyde for. Hvor er det noe å hente, og hva 
er de naturgitte forutsetningene for det enkelte gårds- 
bruk?

Og noe kan alltid forbedres. Hver gang vi ser 
nærmere på hva som ligger til grunn for grafene, fin-
ner vi forbedringspotensial. Som oftest bedrer tiltakene 
også agronomien og gjør drifta mer lønnsom for bonden. 
Og det kan også godt hende at du vil ha forbedrings- 
potensial, selv om du i kalkulatoren har fått grønne 
grafer!

Men vi må for all del ikke glemme at målet er ikke å 
bruke klimakalkulatoren – målet er å redusere utslippa. 

Norsk Landbruksrådgivning har utdannet over 100 
rådgivere til å bistå gårdbrukere i bruken av klima- 
kalkulatoren og med klimarådgiving. Med midler satt 
av i Regionalt Miljøprogram på 4000 kr for individuell 
klimarådgivning, vil dette i praksis bli svært rimelig for 
bonden.

Det er, per august 2021, 1700 registrerte brukere av 
klimakalkulatoren. Hvis vi skal bli tatt på alvor som 
«klimamedarbeidere» i Norge, må dette tallet opp. Desto 
flere som tar kalkulatoren i bruk, jo raskere vil den ut-
vikle seg og samtidig vil den vise at vi jobber i ei næring 
som tar klima på alvor.
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klimarådgiving på gårdsnivå 
Pionerer i potetproduksjon

På Vestre Bjølsund gård i Rygge er det potetopptaking. Far Trond og sønn Finn- 
Erling Kristoffersen dyrker poteter og grønnsaker, og gården har egen gårdsbutikk. 
De er blant de første som har samtykket til klimaberegning gjennom klimakalkula-
toren. Denne har vært i bruk en stund for melkeproduksjon og korn, og nå er den 
også programmert til å beregne for potet.

Svein Skøien / NLR / 993 59 159 / svein.skoien@nlr.no

Klimakalkulatoren er nå oppdatert til å gjøre beregninger for potetdyrkere.  / foto Svein Skøien

− Klimakalkulatoren kan være nyttig. Det kan jo være 
at det blir et krav om klimadokumentasjon − både fra 
kunder og varemottakere. Det er også nyttig for oss å se 
hva vi bruker av diesel og andre innsatsfaktorer i pro-
duksjonen, og hvordan kostnadene fordeler seg per kg 
avling. Dette har jo sammenheng med både utslipp og 
lønnsomhet, påpeker Finn-Erling Kristoffersen.

DATA FRA SKIFTEPLAN OG VAREMOTTAKERE
− Vi registrerer skiftene i Skifteplan og alle arbeids- 
operasjoner på Skifteplan mobil. Traktoren måler diesel-
forbruket på skiftet. Dette kan nå føres inn i kalkula-
toren manuelt, sier Finn-Erling. Han påpeker at systemet 
må være enkelt og ikke kreve merarbeid og tekniske fer-
digheter.

− Det er derfor fint å bruke data som allerede blir 
registrert i gjødslingsplan, regnskap og andre steder. Vi 

bruker NLR Øst til å sette opp gjødslingsplan med alle 
skiftene koblet til kart, sier Finn-Erling.

Tall for potetavlingen får de fra leveransen til 
Skovdahl-brødrene og til Grønt pakkeri Øst, pluss noe 
salg fra gårdsbutikken.

− Det kan være interessant å få registrert enda mer de-
taljert og for eksempel få resultater på sortsnivå. Og det bør 
være mulig å hente data fra traktoren direkte. Vi blir gjerne 
med på videre utprøving av dette verktøyet, sier far Trond.

LAVE TALL
Svein Skøien fra NLR mener at klimakalkulatoren viser 
realistiske tall. Utslippet fra gården er ca. 0,4 målt som 
kg CO2-ekvivalenter per kg levert avling. Dette er lavt 
sammenliknet med mange andre matvarer.

− Vi skal fortsette å sammenholde tallene med tall fra 
grundigere forskning, sier Svein.
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Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er på plass på 
den store landsdekkende landbruksteknikkmessa, 
Agroteknikk 2021, som arrangeres på Norges 
Varemesse på Lillestrøm, 25. - 28. november.

NLR på Agroteknikk

− Er du i det minste tvil om noe som helst innenfor 
maskinteknikk og presisjonslandbruk, kom til oss så tar 
vi en prat. Vi stiller med fullt mannskap, sier Jogeir M. Ag-
jeld som er fagansvarlig for maskinteknikk og presisjons- 
landbruk i NLR. Fullt mannskap betyr 15 spesialiserte 
rådgivere innenfor fagområdet fra hele landet. I tillegg 
treffer du rådgivere innenfor andre fagområder i NLR 
som agronomi, økonomi, landbruksbygg og HMS. 

Dekningsbilen kommer. Den har vært på turne i 
snart hele landet for å kartlegge signaldekning som er 
avgjørende viktig for presisjonslandbruket.

− Vi kjører også et utvalg korte innlegg i fag- 
programmet på Agroteknikk, etter modell fra tidligere 
messer, sier Jogeir. 

INNOVASJON OG BÆREKRAFT 
Nyhetskåring er en selvfølge på Agroteknikk. I år deles 
også ut en innovasjonspris for å hedre viktige nyvin-
ninger i næringa.

– Norske bønder er flinke til å ta i bruk ny teknologi og 
til å se nye muligheter. Men det kan være en lang vei fra 
en god idé til et ferdig produkt. Derfor innfører vi en pris 
for å løfte fram det fremste av nytenking, forteller Jogeir 
som også leder nyhetsjuryen. Siri Josefine Mo i NLR er 
med i juryen sammen med Dag Idar Jøsang, Norsk Land-
bruk/Tun Media, Erik Brodshaug, Tine Rådgiving, Hans 
Chr. Endrerud, Høgskolen i Innlandet Blæstad, og Mag-
nus Mo Opsahl, Bedre Gardsdrift/Ask Media.

Et nytt kriterium i nyhetskåringen er at produktet har 
forbedret bærekraft gjennom konstruksjon, framstilling, 
bruk og langsiktig verdi. 

– Langsiktig perspektiv kjennetegner bondens måte å 
tenke på. Landbruket har ambisiøse mål i sin klimaplan. 
Da er det naturlig for juryen å vektlegge bærekraft i sine 
vurderinger, sier Jogeir./ 
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klimarådgiving i hele landet 
Tar den klimasmarte praten

En overskyet onsdag møter Hanna Næss Holm opp hos Oddbjørn Rød for en  
hyggelig prat rundt klimatiltak via NLR Klima Førsteråd. Oddbjørn er gårdbruker 
i Sandefjord og har korn som hovedproduksjon, i tillegg til at han dyrker erter og 
åkerbønner.

Juni Solstad Karlsen, Siri Josefine Mo / NLR Østafjells, NLR / juni.karlsen@nlr.no, siri.josefine.mo@nlr.no

En runde på gården er viktig for å få et helhetlig bilde av gårdens ressurser.  / foto Juni Solstad Karlsen

En gjennomgang av klimastatusen på gården har vært 
viktig for å få et mer helhetlig bilde av produksjon. 

– Det handler om å forvalte gården for videre gene- 
rasjoner. Dette er bare noe vi låner. Viktig å ivareta 
gården og naturen over flere år, ikke bare i et år til år 
perspektiv, forteller Oddbjørn.

NLR Klima Førsteråd er et tilbud til alle norske 
bønder. Etter et gårdsbesøk ses det på muligheter og ut-
fordringer som settes sammen til en klimarapport. 

– Vi går sammen gjennom drifta på gården, diskuterer. 
Vi kan også hente data fra Klimakalkulatoren, den kom-
mer med tallene, også må vi gå inn å tolke tallene og se 
hva man kan bruke det til og hva de betyr. Også ender 
det opp i en klimasjekk og en klimastatus for gården, 
forteller Hanna. 

Hanna mener Oddbjørn er lur i sin tankegang, hvor 
en langsiktig plan ligger til grunn for valg han tar i dag. 
Investeringer som gagner klima har en kost, men har og 

som oftest en gevinst i form av bedre agronomi, og bedre 
avling og økonomi som følge av det. Drenering er et godt 
eksempel på et tiltak som kan gi bedre forhold for økt 
avlingen samtidig som det er et klimatiltak. 

– DET GJØRES MYE BRA
Rådgiver Hanna Næss Holm mener mange bønder allerede 
er i god gang med å gjøre tiltak som bedrer klimastatus 
på gården. 

– På de fleste gårder er det mye bra som blir gjort, som 
man skal fortsette å gjøre. Klimasjekken gir deg også 
gårdens klimautfordringer, som er punkter eller steder 
der man kan gjøre tiltak for å forbedre gårdens klima- 
status, forteller Hanna. 

Videre nevner hun eksempler på tiltak som kan bedre kli-
mastatusen: bedre gjødselhåndtering, gjødslingsplan, fase ut 
fossil oppvarming av bygg og korntørker, karbonbinding, 
dyrke vekster som åkerbønner og erter, og drenering. 
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Vurdering av åker, dekningsgrad, gjødsling med mer er faktorer som spiller inn på 
gårdens klimarapport.  / foto Juni Solstad Karlsen

– Drenering er et av de tiltak som 
vi veldige ofte anbefaler på et NLR 
Klima Førsteråd. Det er en stor  
investering, så jeg tror det er mange 
som kvier seg litt for å fornye, men 
drenering er et tiltak som man kan 
se økt avling på hvert år i ettertid, 
forteller hun.

DRENERING OG VANN I FOKUS
Og det er en av tingene Oddbjørn skal 
i gang med: drenering. Samtidig er han 
godt i gang med forbedring av vannsit-
uasjonen langs og på skiftene.  

– Jeg har også oppgradert en del 
innganger til bekkelukkinger for 
å slippe overflatevann ved flom- 
situasjoner. Jeg er ikke i mål med 
det, men bekkene er forskjellige 
og mange av lukkingene her er fra 
60-tallet og må tilpasses nedbøren 
som kommer nå, forteller han. 

Der han allerede har oppgradert 
lukkingene, ser han forbedringer:

– Helt klart! Jeg hadde grasdekte 
vannveier der før som gjorde at skiftene ble utfordrende 
å drive, men nå etter jeg har gjort det, tar jorda unna og 
jeg får ikke de djupe grøftene lenger. Og dette er resultat 
av tiltak som jeg ser fungere allerede ved neste nedbør. 

TENKE NYTT
Det er flere prosjekter i gang på gården som både kom-
mer gunstig ut klimamessig, men og for lommeboka. I 
et samarbeid med Norsk Bio skal Oddbjørn koble på 
grønn varme på plantørka. Istedenfor å tørke korn ved 
bruk av diesel kan tørka varmes av pellets fyring. Denne 
typen fyring kan gi opptil 150 000 W. Oddbjørn tenker 
dette kan være et tiltak for flere kornbønder for at de kan  
redusere sitt klimaavtrykk ved tørking av korn.  

Oddbjørn har søkt og fått støtte også via SMIL-midler 
til flere av sine tiltak, likevel påpeker han at det krever en 
del av bonden selv å dra i gang enkelte prosjekter. 

TETT DIALOG MED ANDRE
Oddbjørn forteller at han har et godt forhold til NLR, 
og bruker sin lokale rådgiver som sparringspartner for å 
diskutere mulighetene på de ulike arealene han har. 

–  Vi skal ha huet oppi så mange ting at det er ikke lett 
å holde oversikt, da er det kjekt å kunne henvende seg til 
en rådgiver å sparre med for å kunne vurdere de beste 
løsningene på gården, sier Oddbjørn. 

Han er deltaker i en lokal dyrkingsgruppe og bruker 
gjødselplanen aktivt som et verktøy i sesongen. Dyrkings-
gruppa er dynamisk og gir mulighet for å diskutere dags- 
aktuelle saker i sesongen. Det er fint å kunne dele erfa-
ringer fortløpende når det er behov. 

– Det er viktig å ikke bare gjøre som far gjorde, tidene 
endrer seg. 

klima / rådgiving
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KLIMA-
RAPPORT

Nå kan du bestille 
klimarådgiving fra NLR

Eksempler på hva vi går gjennom sammen:

- Landbruksbygg
- Mekanisering og maskinbruk
- Jord og grøftetilstand
- Grovfôr og husdyrproduksjon
- Korn og andre planteproduksjoner
- Energiproduksjon og forbruk

- Gjødsling og håndtering 
  av husdyrgjødsel
- Tilpasning til endret klima; fare     
  for flom, tørke og skred
- Klimakalkulatoren for gården

Vi har kunnskapen og verktøykassa - og er alltid i nærheten.

nlr.no/vare-tjenester/klima

Bli med i landbrukets felles klimaløft. Sammen finner vi de riktige  
klimatiltakene på din gård. Klimatiltak bidrar også til bedre produksjon 

og økt lønnsomhet. Det er bra for drifta og bra for miljøet! Vår tiltaksplan 
er resultatet av NLR Klima Førsteråd til din produksjon.

Husk at du kan søke støtte fra Regionalt miljøtilskudd i jordbruket for et 
NLR Klima Førsteråd.

 
Les mer og finn din rådgiver på nlr.no!



karbonlagring i jord 
Redning for jord og klima

Levninger av forhistoriske dyr og tusen år gamle vikingskip dukker opp av jorda – 
sensasjonelle bevis på at organisk materiale kan bevares svært lenge i jord. Tungt 
nedbrytbare, malmrike eikebord og dyreskrotter fra en forgangen tid godt bevart i 
den mørke jord, preservert for ettertiden av frost og lufttette jordlag.

Svein Skøien, Anne Kari Heen / NLR, NLR Viken / svein.skoien@nlr.no, anne.kari.heen@nlr.no

Jordas humus, eller mold – den litt fettaktige, mørke be-
standdelen, er mer triviell, men kanskje like myteomspun-
net. Siden vårt land ble isfritt og vegetasjonen begynte 
å kle landskapet, har det bygget seg opp et jordsmonn 
med innhold av organisk materiale. Den mørke molden 
avslører ikke sitt opphav, mens i strølaget og råhumusen 
kan vi skjelne røtter og planterester. En del av restene 
fra planterøtter og jordorganismer blir stabilisert, humi-
fisert, og svært tungt nedbrytelig. Innholdet er på mange 
tonn per dekar. I naturlig vegetasjon er det oftest langt 
mer organisk materiale i jordsmonnet enn i vegetasjonen 
som dekker arealet.

Det er også store reservoarer av uorganisk karbon i 
berggrunnen og i havet. I kalkrike jordsmonn er det også 
mye uorganisk eller mineralsk karbon. Karbonet i denne 
formen inngår også i et kretsløp, men det utspiller seg 
over tusener og millioner av år.

Planterester, gjødsel og mold inngår i et kretsløp i en 

klima
karbonlagring

kortere tidsskala, år og dekade, og vi påvirker det med 
vår dyrkingspraksis. Jordkultur betyr på mange måter å 
forvalte dette kretsløpet av organisk materiale.

MODERNE ÅKERBRUK
Mange av våre gårder ble allerede ryddet for et par tusen 
år siden. Gamle kart viser at åkrene kan ha ligget der og 
vært i bruk svært lenge. Det var likevel først mot slutten 
av 1800 tallet vi begynte med drenering, dypere pløying 
og mer åkerbruk. Jordkulturen ga grunnlag for effektiv 
åkerdyrking og en rask effektivisering. Effektiviseringen 
ble fulgt opp med et omfattende jordskifte for å danne 
større gårder med bedre arrondering. Det medførte foran-
dringer på bygdene som ikke alle ønsket velkommen. På 
1900-tallet ble det anlagt flere omløpsforsøk som følge 
av en bekymring for hvordan dette moderne åkerbruket 
ville fungere. Med våre ord, var det bærekraftig?

Omløpsforsøket på NLH ble anlagt i 1952 og har vært 
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drevet nesten fram til i dag. Det er publisert mye fra slike 
langvarige forsøk i Norge og andre land. Ett tydelig re-
sultat er at det skjer en gradvis reduksjon jordas innhold 
av organisk materiale. Nedgangen er størst for korn- 
dyrking uten bruk av husdyrgjødsel og eng i omløpet.

TAP AV JORDKARBON
Jordbruksforskere og bønder over hele verden er selvsagt 
opptatt av dette. Innholdet av organisk materiale i jor-
da har som kjent stor betydning for fysiske og kjemiske 
egenskaper og en vesentlig faktor for jordhelse og jord- 
kvalitet. I tillegg er det sammenheng med innholdet i 
jordsmonnet og innholdet av CO2 i atmosfæren.

Globalt har det vært et gigantisk tap av jordkarbon 
til atmosfæren i den perioden mennesker har drevet med 
rydding av land og jordbruk, den antropogene tidsepoke. 
Så mye som 60 % av karbonet i den opprinnelige vege-
tasjon og jordsmonn er tapt. Dette har bidratt til økning 
av CO2 i atmosfæren og til degradering av jordsmonnet.

4 PROMILLE
Det ble tatt et internasjonalt initiativ for å gjøre noe med 
dette i forbindelse med Parisavtalen, toppmøtet i FNs 
klimakonvensjon i Paris i 2015. Tallet 4 promille angir 

en målsetting om å gjøre tiltak som 
øker karbonlagringen i jordbruks-
jorda med 4 promille per år, regnet 
i forhold til opprinnelig innhold i 
vektprosent av jordprofilet ned til 
en meters dybde. Dersom vi oppnår 
dette globalt, betyr det en årlig kar-
bonlagring som tilsvarer 20-35 % 

av de menneskeskapte klimagassutslippene. Dette vil gi 
oss bedre tid og et pusterom til å iverksette andre klima- 

tiltak. Karbonlagringen i jord har et potensial, men 
også en begrensning. Etter noen 10-år med lagring vil 
det oppstå en ny likevekt av karboninnholdet. Jorda kan 
ikke lagre ubegrensede mengder.

Mer om initiativet kan leses på www.4p.org
Sekretariatet er i Frankrike. Det er nå medlemmer fra 

hele verden: Nasjoner, organisasjoner, bedrifter. NLR 
Sentralt er også medlem.

HVOR MYE ER 4 PROMILLE?
Vi kan ta et regneeksempel: Jord med 5 % moldinnhold. 
Dette betyr 2,9 % vektprosent karbon. Innholdet av kar-
bon kan beregnes som moldinnhold (vektprosent tørr 
jord) dividert med 1,7.

Vi tar for oss ploglaget til 25 cm dybde. Dette inne-
holder 325 tonn jord per dekar når vi regner en jord- 
tetthet på 1,3 kg/dm3. Innholdet av karbon i dette jord-
laget vil da være 9400 kg.

4 promille av dette er ca. 38 kg karbon.
Altså, målet om 4 promille betyr er en årlig økning 

innholdet av karbon i denne jorda med 38 kg C. Dette 
er innenfor rekkevidde med de kjente metoder vi allerede 
bruker, slik som fangvekster og vekstskifte med gras.

HVORDAN MÅLES DETTE?
Det er mulig å følge det organiske karbonets kretsløp, 
selv om det forutsetter et omfattende oppsett av målinger 
og analyser. Det eksakte innholdet i jord kan også være 
vanskelig å måle. Det er stor variasjon på åkeren, og 
det avtar som regel raskt med jorddybden. Endringene 
over tid er svært små i forhold til det totale innholdet og 
dermed vanskelig å skille fra den naturlige variasjonen.

I jordanalysen av moldinnhold brukes tørr og siktet 
jord. Jordorganismer og røtter blir i liten grad med i 
prøven. Vi tar heller ikke med planterester i overflaten i 
jordprøven. Biomassen av mikroorganismene utgjør like-
vel ikke mer enn 1-3 % av jordas karboninnhold. For 
å komme fram til innholdet brukes glødetapsmetoden. 
Karboninnholdet beregnes som på grunnlag av en kor-
relasjon mellom moldinnhold, leirinnhold og karbonin-
nhold. Metoden gir et godt estimat for det mer stabile 
innholdet av organisk materialet som kan utgjøre rundt 
90 % av karbonet. 

Organisk materiale har lav densitet, ca. 0,5 kg/dm3 
i forhold til mineralmateriale ca. 2,6 kg/dm3. En mold-
prosent på rundt 5% vil karakterisere jorda mer enn 

Sted Min. mold-
prosent

Maks mold-
prosent

Gjennomsnittlig 
moldprosent

Ås 0,7 85,2 5,4

Stange 0,51 97,1 6,5

Time 1 31,35 4,1

Melhus 0,6 92 6,3

Tabell 1: Minimum, maksimum og gjennomsnittlig mold-
prosent i jordprøver fra fire kommuner

Jorda kan 
ikke lagre 
ubegrensede 
mengder.

Økoregion Lagert i jorda PgC Lagret i vegetasjonen PgC

Borel skog 150 72,5

Dyrka mark 248 3,5

Ørken 332 9

Permafrost 1024

Myrområder 450 15

Temperert skog 262 99

Tempererte grasområder 172 16

Tropisk skog 692 276

Tropisk savanne 345 7,25

Tundra 144 4

Sum 3819

Tabell 2: Estimat organisk karbon i jord til 3 meter dybde og i vegetasjonen (Pg = 
milliarder tonn). Fra Ussiri & Lal 2017

det vekten skulle tilsi. Jordtettheten 
avtar med økende moldinnhold på 
grunn av vekt, men ikke minst på 
grunn av økt porøsitet. Med et pore- 
volum på 50 % får vi en jordtetthet 
på ca. 1,3.

NEGATIV BALANSE I JORD- 
BRUKSJORD
Det største reservoaret av karbon 
finnes i jorda. Inndelingen i aktivt 
og stabilt organisk materiale må mer 
oppfattes som et nyttig konsept enn 
en beskrivelse av virkeligheten. Det 
er ikke et så skarpt skille mellom dis-
se fraksjonene av organisk materiale. 
Endringer i en av disse fluksene kan 
påvirke de andre delene av kretsløpet

Karbonet forekommer i organiske 
materialer, i gassform, i løst form, i 

klima / karbonlagring
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TILTAK FOR Å BEVARE OG ØKE INN-
HOLD AV ORGANISK MATERIALE 
Mange agronomiske tiltak er aktuelle. Den 
langvarige effekten av enkelte tiltak kan likev-
el være mangelfull dokumentert. Så forskning 
og forsøk er fortsatt nødvendig. 

Sørge for økt produksjon av organisk  
materiale
Høyere avling er en viktig faktor, dermed 
også gjødsling med nitrogen og andre plan-
tenæringsstoffer. Karbonlagring i jord betyr 
også lagring av andre plantenæringsstoffer 
som finnes i det organiske materialet. For-
holdstallet mellom karbon, nitrogen, fosfor 
og svovel i organisk materiale i jord er relativt 
stabilt 100:12:2:1,4. Dette betyr at binding av 
karbon også medfører binding av nitrogen og 
andre plantenæringsstoffer.

Tilføre organisk materiale i form av husdyrg-
jødsel, annen biogjødsel og planterester

Redusere tap ved erosjon

Sørge for langsommere nedbrytning av det 
organiske materialet
Redusert jordarbeiding og jorddekke kan på-
virke omdanningen og erosjonstapet. Det blir 
mindre bearbeiding av jorda, lavere tilgang på 
luft og lavere jordtemperatur. Velge vekster 
som har et større og dypere rotsystem. Røtter 
er som regel tyngre nedbrytbare enn blader og 
stengler.

Biokull
Biokull er dannet ved pyrolyse ved høy tem-
peratur. Det kan være svært stabilt mot ned-
brytning. Organisk materiale som flis, halm, 
husdyrgjødsel blir forbrent i en pyrolyseovn. 
Det dannes gasser og olje som kan brukes 
som brensel. Restproduktet, kullet, kan 
brukes som jordforbedringsmiddel. Det kan 
tilføre jorda positive egenskaper som bedre 
vannlagringsevne, kationbyttekapasitet, pH 
og det betyr altså en lagring av stabilt karbon. 
Det kan også ha andre effekter, som å redus-
ere tapet av lystgass fra jord. Størst effekt vil 
det være på jord med lavt organisk innhold og 
lav kationbyttekapasitet.

Ta marginale jordbruksarealer ut av drift
Regnerer jorda med å plante til med skog.

La være å dyrke opp myr

Vekstskifte med gras

flyktige organiske forbindelser, i erosjonsmateriale. For 
et jordbruksareal blir det ofte en negativ balanse. Det er 
et større tap av karbon fra systemet enn det som tilføres. 
I eksempelet i figuren er netto tap på 33 kg karbon som 
tilsvarer 122 C02-ekvivalenter.

Vil CO2-konsentrasjonen i lufta påvirke dette. Kon-
sentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt til nærmere 
420 ppm (volum). Altså i en kubikkmeter luft er det ca 4 
liter C02.  Mer C02 tilgjengelig for fotosyntesen påvirk-
er opptaket i plantene, fluksen øker. Forskere studerer 
om dette også kan påvirke karbonlagringen. Økende 
plantevekst fører imidlertid også til økt forbruk av or-
ganisk materiale med mineralisering, og klimaendringer 
fører også til raskere omsetning av organisk materiale. 
Det kan også oppstå andre negative virkninger på vekst- 
betingelsene.

I karbonets kretsløp inngår klimagassene CO2 og 
CH4. Men parallelt og omtrent samtidig er det et kretsløp 
at nitrogen hvor den sterke klimagassen N20 opptrer. 
Karbonlagring som tiltak for jordhelse og karbonlagring 
som klimatiltak er derfor ikke nødvendigvis sammenfall-
ende. 

HVA ER MOLDINNHOLDET I JORDA?
Jorddatabanken er en database for norske jordanalyser 
som viser hva som er vanlig innhold av organisk mate-
riale. Tabellen viser minimum, maksimum og gjennom-
snitts moldprosent i jordprøver fra 4 kommuner.

En stor andel av dyrka jorda har et moldinnhold i 
klassen «moldholdig» eller «middels», i klassen 3-6 %.  
Rapporten fra NIBIO «Jordsmonnstatistikk» Vestfold 
viser at 82 % av jordbruksarealene ligger i klassen mid-
dels moldinnhold. Det er mest realistisk å få til en økning 
på den jorda som har lavt moldinnhold og trolig vanske-
lig å få til en økning når moldinnholdet er på 6 % og mer.

Det er ellers en tendens til at det er høyere naturlig 
moldinnhold med lavere temperatur og fuktigere klima. 
Topografien påvirker også. I områder hvor nedbøren 
overstiger fordamping, eller på grunn av tilsig, dannes 
det organisk jord. Myrvegetasjonen skaper en kontinuer-
lig karbonlagring. Men økende global temperatur fører 
til endringer i betingelser for dannelse av myr. Dette 
gjelder ikke minst for organisk jord og annet jordsmonn 
med permafrost. Tining medfører store utslipp av klima- 
gasser.

BRA FOR JORDA OG BRA FOR KLIMAET?
Som sagt er det organiske materialet viktig for jordlivet 
og jordhelse. Interessen for fangvekster og regenerative 
metoder er stor. Ferskt og lett omsettelig plantemateriale 
setter fart i jordlivet, og noe vil lagres mer eller mindre 
permanent som mold i jorda. Men det setter også fart 
på jordrespirasjon og utslippene av CO2 fra jorda. Under 
visse betingelser vil det også føre til kraftig økning i dan-
nelse av lystgass og metan. Disse utslippene kan mer enn 
utlikne gevinsten med karbonlagring.

LANDBRUKETS KLIMAPLAN
I klimaplanen blir det hovedsakelig satset på karbon- 
lagring med fangvekster og med biokull. Andre Et mod-
erat mål for karbonlagring med fangvekster er satt til  
220 000 C02-ekvivalenter tonn som sum innen 2030. 
Fangvekster må da såes på opptil 11 % av kornarealet 
eller omtrent 300 000 dekar

 I dag gis et tilskudd til fangvekster på rundt 100 kr/
dekar fra Statsforvalterens ordning med Regionalt miljø- 

program. Dette vil utgjøre 30 millioner kroner dersom 
alt dette arealet blir berettiget for tilskudd med denne 
satsen.

Det er et potensial for å lagre mer karbon i jorda. Det 
vil kreve innsats, og det har økonomiske konsekvenser.
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potetdyrking

klimakalkulator i potetdyrkinga 
Finner forbedringspotensial

Selv om Klimakalkulatoren ikke skiller på sorter og bruksformål, er den et nyttig 
hjelpemiddel for å finne utslippet fra potetproduksjonen på gården. En gjennom-
gang sammen med rådgiver vil danne grunnlag for forbedringer i drifta.

Svein Skøien / NLR / 993 59 159 / svein.erik.skoien@nlr.no

En godt stelt potetåker gir lavt utslipp per kilo produsert vare.  / foto Borghild Glorvigen

Landbruket har forpliktet seg til å gjennomføre kutt i 
utslipp av klimagasser, og vi har fått aksept fra Stortinget 
og Regjeringen for vår egen klimaplan som blant annet 
innebærer bruk av klimakalkulatoren og utarbeiding av 
tiltaksplan for den enkelte gård og for alle produksjoner. 
Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for 
denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer. Vi 
ser også at potetindustrien og dagligvarekjedene i andre 
land har begynt å klimamerke produkter som chips og 
poser med matpotet. Vi kan også tilby norsk dokumen-
tasjon og en klimamerking med vår klimakalkulator.

PÅ GÅRDSNIVÅ
Klimakalkulatoren beregner utslipp av klimagassene  
karbondioksid, lystgass og metan på gårdsnivå. For potet- 
produksjon er det hovedsakelig lystgass og karbondiok-
sid som gjelder. Metan er særlig knyttet til husdyrpro-
duksjonen. For å sammenlikne disse klimagassene brukes  
faktorene for globalt oppvarmingspotensial CO2=1,  

CH4 = 25, N2O = 298. Dette er de faktorene som for tiden 
benyttes av norske myndigheter.

Beregningene gjelder fram til «gårdsgrinda». Vi har 
altså ikke med utslipp som stammer fra transport og videre- 
foredling. Det som er med i beregningen er utslippene 
som oppstår på gården og klimaavtrykket fra innsats-
faktorene som brukes i produksjonen. Mineralgjødsel, 
plantevernmidler og drivstoff er de viktigste. Kalkulatoren 
benytter opplysninger om produksjonen og drifta på 
gården, samt jordsmonn og lokalklima. Disse data hentes 
digitalt og automatisk inn til Landbrukets Dataflyt  
etter samtykke fra bonden. Enkelte opplysninger kan 
også registreres manuelt i kalkulatoren. Dette gjelder 
blant annet fordelingen av drivstoff på de ulike produk- 
sjonene på gården. Videre gjøres utslippsberegnin-
gene ved hjelp av beregningsmodeller for både plante- 
produksjonen og husdyrproduksjonen. 

Landbrukets Dataflyt forvalter dataene og har avtaler 
om datautveksling med regnskapskontorer, Skifteplan, 
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varemottakere, Landbruksdirektoratet, NIBIO m.fl. De 
administrerer også samtykkeløsningen og hvilke rådgiv-
ere som har tilgang til kalkulatoren. Resultatene fra den 
enkelte gård skal ikke være tilgjengelige for andre enn 
bonden selv og eventuell rådgiver som bonden gir tilgang.

Selve kalkulatoren vises på skjermen som et bruker-
grensesnitt. Den viser resultatene som klimagassutslipp 
for produktene i kg per kg avling og per dekar. Den vis-
er også fordelingen på utslippskilder og type klimagass. 
Detaljert datagrunnlaget og gårdskartet vises og kalku-
latoren inneholder i tillegg brukerveiledning, e-lærings- 
kurs og henvisning til aktuelle rådgivere.

SKILLER IKKE PÅ SORT OG FORMÅL
Vi har foreløpig noen få resultater fra klimakalkulator-
en, men er forsiktig med å bruke tallene før nærmere 
kvalitetssikring. Tabell 1 er et eksempel og viser hvordan 
klimagassutslipp fra potet kan være fordelt på de ulike 
kildene. 

Utslipp per dekar kan være 300-350 kg CO2-ekviv-
alenter. Stor avling betyr mindre utslipp per kg, forut-
satt at ikke summen av innsatsfaktorene ikke er vesentlig 
større. 

I den første versjonen av kalkulatoren skiller vi ikke 
på potetsorter og hvilket formål det dyrkes for. Dette 
ønsker vi å få med, men det krever mer nøyaktige og 
entydige registreringer. Vi ønsker også mer nøyaktige  
registreringer av arbeidsoperasjoner og drivstofforbruk 
på skiftenivå. Lagring og sortering på gården trenger vi 
også data for. Beregningen av karbonbalanse i jorda tar 
hensyn til jordsmonnet, klimadata og tilførsel og fjern-
ing av organisk materiale gjennom planterester og organ-
isk gjødsel. Det skjer en del forskning om karbonlagring i 
jord, så vi vil oppdatere kalkulatoren med den kunnskap-
en som finnes rundt dette.

BRUK KALKULATOR SAMMEN MED RÅDGIVEREN
Et viktig mål i Landbrukets klimaplan er at bøndene skal 
bruke klimakalkulatoren. NLR skal tilby klimarådgiv-
ing. Kalkulatoren vil være et nyttig verktøy for dette, 
men det er fortsatt begrensinger ved at vi foreløpig ikke 
har gode beregningsmodeller for alle produksjoner, samt 
at mange gårder har manglende datagrunnlag. Men det 
går framover både med datagrunnlag og med kalkulator 

VIKTIGE DATAKILDER
Gjødsling og avling hentes på skiftenivå fra 
Skifteplan eller CropPlan.
Avling hentes også fra leveransene, avregnin-
gen fra for eksempel Gartnerhallen. 
Energiforbruk hentes fra regnskap, eventuell 
egen registrering. 
Bruk av settepotet, gjødsel og plantevern-
midler hentes fra faktura.
Jordsmonn hentes fra NIBIO Jordsmonnskart.

Kilde Mengde eller andel

Totalt 0,3 kg

Lystgass fra jord 35 %

Karbontap fra jord 25 %

Jordarbeiding og arbeids-
operasjoner 7 %

Plantevern 5 %

Settepotet 5 %

Vanning 1 %

Tabell 1: Utslipp CO2-ekvivalenter per kg avling (eksempel).

klima / potetdyrking

for flere produksjoner. Det er satt noen minimumskriteri-
er for å gjøre beregninger i klimakalkulatoren. Viktige og 
nødvendige data finnes i husdyrkontrollene og i gårdens 
skifte- og gjødslingsplan det vil si Skifteplan og Crop-
Plan. Tilrettelegging av disse dataene kan være en del av 
forarbeidet til klimarådgivingen. 

Vi er nå inne i det første året av Landbrukets klima-
plan 2021-2030, og NLR lanserer tilbud om klimaråd- 
giving på gårdsnivå i høst. Klimakalkulatoren er gratis 
og tilgjengelig for alle landbruksforetak. Den krever inn- 
logging med Bank ID, og for å få en klimaberegning 
kreves et samtykke fra bonden eller foretaket. Beregnin-
gen vil da skje automatisk, eller det kommer opp en beskjed 
om hvilke data som er for at beregningen skal kunne 
gjøres. Vi ønsker potetprodusenter velkommen til å ta 
den i bruk. Ta kontakt med din nærmeste NLR-rådgiver.
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Alltid på bondens lag

Yara er alene om å tilby et komplett 

gjødselsortiment tilpasset norske forhold. 

Sammen med bonden og resten av 

næringa jobber vi for et bærekraftig og 

lønnsomt landbruk.

I Norge er vi gitt rammer og vekstvilkår som gjør oss i 

stand til å produsere ren og trygg mat av ypperste kvalitet. 

Disse rammene vil vi hegne om så godt vi kan, for mer 

enn noen gang ser vi behovet for robuste kjeder av 

matforsyninger – fra jord til bord.

Kortreist og miljøvennlig

Kvalitet i toppsjiktet

Trygg, ren og sporbar

Sunn og næringsrik

Norsk mat er

ANNA RATHE fra Melhus i Trøndelag. 
Driver med korn, gras og ammeku.

HANS EDVARD TORP fra Tønsberg i Vestfold og Telemark. 
Dyrker korn og engfrø. 

Made in 
Norway



jord
karbon til bondens beste

vanskelig å bygge 
Mold på sand- og siltjord

Om resultatene kanskje ikke er så spektakulære, er i alle fall konklusjonene fortsatt 
at eng i vekstskiftet gir best moldinnhold. Imidlertid viser forsøkene at jevnlig bruk 
av husdyrgjødsel nesten er like bra. 

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

Karbon til bondens beste ser på bygging av mold i sand- og siltjord. Brakklegging en sesong må en sjelden gang til for å bekjempe 
ugras i økologisk dyrking. Jordstrukturen og flere andre jordparameter får seg en knekk .  / foto Kari Bysveen

Den store snakkisen er hvordan landbruket kan reversere 
den stadige nedgangen av organisk materiale i matjorda, 
og trekke CO2 fra lufta og ned i bakken igjen. Hvordan er 
tilstanden hos oss egentlig – og er det så enkelt?

I prosjektet Karbon til bondens beste, ledet av Norsøk, 
har man søkt å finne ut om hvordan karboninnholdet og 
andre viktige jordparametere, endres i ensidige kornvekst-
skifter, eller der det er eng år om anna. Prosjektet har vært 
unikt, fordi få prosjekt har sett på hvordan moldinnholdet 
endres i sand- og siltjord. Målingene er utført på Møre og 
Østlandet. I denne artikkelen omtales resultatene fra åtte 
gårder fra Elverum til Grue.

  
KARBON OG KLIMA
Vekstsesongen i Norge er kort. Sjøl i de beste strøka, er 
ikke vekstart før i slutten av april, og det stopper i beste-
fall i oktober. År om anna er det varme nok senere, men 
lyskvaliteten er dårlig.  Det betyr altså 5 mnd uten vekst. 
Dette har stor betydning for hvor stor fotosyntesen er 

og hvor mye roteksudater og døde planterester som til-
bakeføres jorda. Imidlertid, 5 mnd med kjølig vær har 
også sine fordeler, nemlig at nedbrytinga av det organiske 
materialet går saktere. 

Veksttida er nemlig stikkordet for hvor mye karbon 
plantene kan gi til bakken, og uten tvil er det enga som 
er best på dette. Enga starter veksten så raskt det blir over 
4 grader, og vokser helt til kulda setter inn. Plantetall og 
rotmengde – både over og under bakken - er vesentlig 
større enn i en kornåker. Dessuten beskytter enga jorda 
gjennom vinteren. En kornåker blir sådd etter litt opptørk 
om våren, men det tar enda noen uker før plantene er store 
og produktive. I løpet av august og september er de modne 
og dør. Hadde vi hatt en underkultur/fangvekst der ville 
«vekstsesongen» på å sende mer karbon ned i bakken blitt 
litt lengre. 

JORDART
Det er stor forskjell på hvordan mold bygges og brytes 

25nummer 3 / september 2021 / årgang 8



ned på ulike jordarter. Leirpartikkelen er liten, og leir-
partikkelens opprinnelse og oppbygning gir stor overflate 
og mange negativt ladede punkter, hvor plantenæring 
og organiske molekyl kan binde seg. Det organiske 
materialet bygges nærmest inn som en del av jordpar-
tiklene. Sand og silt har anna opphavmateriale, par-
tiklene er større, og i sum gir dette færre ladninger. De  
organiske partiklene ligger innimellom jordpartiklene, 
og er i større grad utsatt for nedbryting.  Derfor er det 
svært vanskelig å øke moldinnholdet i sand- og siltjord. 

Gardene i prosjektet som hadde eng i vekstskiftet, had-
de i snitt 4 % mold, mens korn/potetgardene hadde 3,5. 
To av gardene lå litt øst for Glomma-vassdraget, og jor-
da inneholdt mer leire. Dette gir andre utslag på flere av 

målingene, og bekrefter hvor stor betydning jordarten har 
for karbonlagring, samt flere andre parametre. Sjøl om 
den ene av disse ikke har eng i vekstskiftet, drar disse to 
gardene opp gjennomsnittet på flere av parametrene. 

DE VIKTIGE AGGREGATENE
Aggregater – de fine gryna som dannes av flere jord- 
partikler limt sammen med levende og dødt plante- og 
dyremateriale. At fine partikler er bundet sammen til 
større er viktig, da de små partiklene i sum har flere binde- 
plasser for næring. Agronomisk ønsker vi flest aggregater 
i str 2-6 mm.

Stabiliteten av aggregatene, altså stryken til å stå imot 
regn og tåle jordarbeiding, uten å knuses og flyte utover, 
påvirkes av tilførsel av organisk materiale, plantevekst og 
jordarbeiding. Undersøkelsene bekrefter at eng og hus-
dyrgjødsel styrker aggregatdanninga og stabiliteten. 

MOLDBYGGING TAR TID!
Det ble utført vanlige kjemiske jordanalyser, og disse 
viste nær sammenheng mellom moldinnhold og nærings- 
innhold. Mold er en næringskilde i seg sjøl, men da sand 
og silt holder lite på næring, er molda altså det viktigste 
næringsreservoaret på disse jordartene. 

Prosjektet bekrefter at det tar lang tid å øke mold- 
innholdet. En av gardene starta økologisk med husdyr for 
ca 25 år siden.  Det ene skiftet har derfor hatt eng i ca 15 
av 20 år. Det andre jordet som ble registrert på garden, er 
relativt ny leiejord, og har hatt grønngjødsling et av disse 
5 åra. Før omlegging hadde begge skiftene omtrent samme 
historie, med ensidig korndyrking. Innholdet av karbon er 
fortsatt ganske likt på skiftene. Imidlertid er det mer ak-
tivt karbon – det lett omsettelige – på skiftet som nylig har 
hatt eng. Aggregatstabilitet og antall aggregater i størrelsen 
2-6 mm er også bedre på skiftet med eng. Ergo – det tar 
svært lang tid å endre moldinnholdet, men vi kan heldigvis 
raskt endre aggregatstabiliteten med mer planter.  Mot-
satt – en av de andre gardene hadde ku for 20 år siden, og 
skiftet vi registrerte fungerte ofte som beite for mjølkekua. 
Det får fortsatt grisegjødsel. Her er karboninnholdet fort-

satt høgt, mens antall fine aggregater, 
samt aggregatstabiliteten kunne vært 
bedre. 

To av gardene har drevet med gris 
i en årrekke. Sjøl om det har drevet 
ensidig korndyrking, med tradisjonell 
jordarbeiding er moldinnholdet og 
aggregatstabilitet bra på disse gar-
dene.  

JORDLIVET
Det er mange måter å måle jordlivet på. 
Et mål i prosjektet var å prøve ut en-
kle, men funksjonelle metoder. Jord- 
livet ble registrer med telling av 
meitemark, og måling av jordres-
pirasjon, – altså mengden CO

2 som 
slippes ut av jordorganismene (et en-
kelt måleapparat med en mobilapp). 
Det sier altså ikke noe om hvilke 
jordorganismer det er, men at det er 
en aktivitet. Bedømming av gamle 
planterester er også et slags mål for 
jordliv. 

På Møre ble også bomulls- 
kluter gravd ned på forsommeren, og 

jord / karbon til bondens beste

KARBON TIL BONDENS BESTE
I prosjektet «Karbon til bondens beste», ble 
8 garder på sand og siltjord fra Elverum til 
Grue på Østlandet, og 8 garder på Surnadal 
på Møre plukket ut for ganske omfattende 
jordundersøkelser. Målet var å sammenligne 
moldinnholdet på garder med ensidig korn, 
eller med noe eng i vekstskiftet. Sissel Hansen 
fra NORSØK ledet prosjektet, og NMBU og 
NLR-enhetene i området deltok med prøve-
taking og råd. Denne artikkelen vil omhandle 
noen av resultatene fra Østlandet. 
Halvparten av gardene som ble valgt ut drev 
bare med åpen åkerproduksjoner (korn og 
potet). Den andre halvparten hadde noe 
eng i tillegg. Tre av gardene drev økologisk. 
Registreringene ble utført rett etter tresking 
av korn høsten 2020. I sluttrapporten kan du 
lese detaljert om hvilke analyser og metodikk 
som er brukt: «Karbon til bondens beste», 
Sissel Hansen et.al. 2021, for å få nøyaktig 
beskrivelse av alle målemetodene. 

Innholdet av karbon er fortsatt høgt 20 år etter eng, men strukturen preges av siste 
års produksjon.  / foto Kari Bysveen

26 nummer 3 / september 2021 / årgang 8



jord / karbon til bondens beste

Figur 1: Den gule streken i diagrammet viser gjennomsnittet av ulike parametere på garder med bare korn. Den grønne streka 
viser gjennomsnittet på garder med eng i vekstskiftet, som andel av den høgeste verdien målt i prosjektet. Når kurven nærmer 
seg midten, betyr det at det er stort sprang mellom høgeste og laveste verdi som ble målt. Spesielt for målingene av vanninfil-
trasjon var det stor forskjell. To av gardene hadde steinrik jord, som gjør det vanskelig å få fornuftige verdier. 

tatt opp igjen om høsten. Det ble satt en karakter etter 
hvor mye av bomullskluten som var brutt ned i løpet av 
perioden. Dette ble ikke gjort på Østlandet. Vi gravde ned 
underbukser i NLR sin Underbukskamp på en av gardene, 
og disse hadde bare strikken igjen. Av uvisse årsaker, er det 
lite meitemark i jorda langs Glomma. I prosjektet ble jor-
dlivet på Østlandet derfor registrerte bare i form av jord- 
respirasjon. 

En kunne kanskje forvente større respirasjon fra skifter 
med eng i vekstskiftet, da mye roteksudater og planterøt-
ter gir mat til flere organismer. Flere av gardene fikk grise- 
gjødsel, ei gjødsel med vesentlig mer lettomsettelig kar-
bohydrater enn storfegjødsel, hvilket gir økt jordrespi-
rasjon.  

JORDSTRUKTUR
Spaden og øya er og blir den beste metoden for å bedømme 
jordstruktur. Vi gravde hull på ca 40*40 cm, og så djupt 
vi kom. Vi tok forsiktig opp et mest mulig sammenhen-
gende jordprofil, og vurderte visuelt profilet i 0-10 cm, 
10-20 cm, og 20-30 cm. Det var små forskjeller på de 
ulike gardene i de øverste 10 cm, da dette jo er mest på-
virket av årets vekst, nemlig korn. I sjiktet 10-20 cm var  

forskjellene større. Under ploglaget var forskjellene 
mindre igjen, med unntak av gardene med potet. Her er 
dessverre platestrukturen tydelig, et tegn på struktur-
skader. Det er verdt å nevne at skiftene på en av gardene 
hadde vært brakklagt hele året før, grunnet store ugras-
mengder. Her var de fleste parameterne vesentlig dårlig-
ere enn gjennomsnittet for de 8 gardene. Jordstrukturen 
av dårlig og   det var få aggregater i str 2-6 mm. Dette 
viser at hvor viktig plantevekst er for jord og jordhelsa.

KONKLUSJON
På Østlandet hadde gardene med eng i vekstskiftet mer 
karbon og mold enn gardene med ensidig korn. For- 
skjellen var liten, men sikker. Flere av gardene hadde god 
tilgang på grisegjødsel, noe som er positivt for moldinn-
holdet. Går man inn på resultatene på enkeltgarder, ser 
man at garder som hverken har eng eller husdyrgjødsel 
har lågere verdier for verdier for karbon og aggregatsta-
bilitet, men med unntak der det var kugard for 20 år si-
den. Gardene som har potet i vekstskiftet, har noe lågere 
karakter på struktur, karbon og aggregater. Dette kan vi 
bedre, kanskje med bruk av fangvekster, husdyrgjødsel, 
men aller helst eng. 
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fosfor i planter og jord  
Balanser fosforgjødslinga

Plantene trenger fosfor som byggesten i cellekomponenter og i cellenes energiom-
setning. Tilstrekkelig forsyning av fosfor er viktig for avlingsnivå, mens fosfor på 
avveie kan utgjøre et forurensningsproblem.

Per-Ivar Hanedalen / NLR Østafjells / 468 29 731 / per-ivar.hanedalen@nlr.no

Fosfor i viktig for mange prosesser i planta. Tilgjengeligheten av næringsstoffet i jord påvirkes av flere faktorer, og særlig i kald 
og våt jord kan fosformangel oppstå.   / illustrasjonsfoto Åsmund Langeland

Fosfortilgang er ofte den begrensende faktoren for alge- 
vekst i ferskvann. Med utslipp av fosfor til vann, kan 
algeveksten øke betydelig. Kraftigere algevekst vil i sin 
tur forbruke oksygen i vann, og gi dårlig vannkvalitet. Å 
begrense tap av fosfor til ferskvann er derfor viktig for å 
ikke skade vannkvaliteten.

TILGJENGELIG FOSFOR
Fosfor i jordvannet finnes vanligvis som fosfat (PO4

3+). 
Dette ladede ionet kan tas opp av planterøttene, men det 
er også reaktivt overfor andre ladede partikler (ioner) i 
jorda. Mesteparten av fosfatet finner vi derfor bundet til 
ioner av jern, aluminium og kalsium, eller i organiske 
forbindelser. Ved lavt til moderat innhold av fosfor i jor-
den vil fosfor være sterkt bundet, og fosfortapet til vann 
skjer da primært ved erosjon (tap av fosforholdig jord til 
vann). I jord med høyt innhold av fosfor vil i større grad 
fosfater kunne lekke ut med dreneringsvann til vannfore-
komster. For å begrense forurensningsfaren av fosfor fra 

jordbruket, er det derfor viktig å hindre erosjon og fordele 
fosforet godt. Den geografiske fordelingen av ulike jord-
bruksproduksjoner gir et underskudd av fosfor i korn- 
områder og et overskudd i husdyrtette områder. 

Opphavsmaterialet til vår jordbruksjord har i utgangs- 
punktet lavt fosforinnhold. Med gjødsling gjennom gen-
erasjoner, er fosfor flyttet, og mye jordbruksareal har 
bygget opp betydelige fosforreserver. Den primære kilden 
til fosfor i jordbruket er i dag mineralgjødsel basert på 
fosfatholdige mineralforekomster. Jordbruksjorden får 
tilført fosforet direkte som mineralgjødsel, eller indirekte 
fra husdyrgjødsel og avfallsprodukter (hovedsakelig av-
løpsslam). En byggavling på 400 kg inneholder ca 1,5 
kg fosfor i kornet, og 0,3 kg i halmen. Det har vært en 
del fokus på at verdens fosforreserver er begrensede og 
vil kunne gå tomme. De mest pessimistiske anslag for 
verdens fosforreserver er nok en del overdrevne. En stor 
del av dagens drivverdige forekomster befinner seg i om-
råder med ustabile politiske forhold. I tillegg vil en del 
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Fosforgjødsling til høsthvete har gitt to buskingsskudd per 
plante.    / foto Per-Ivar Hanedalen

kjente fremtidige kilder til fosforutvinning ha et høyere 
innhold av tungmetaller, enn kildene som brukes i dag. 
Det er også i Norge forekomster av fosforrike mineraler som 
har vært vurdert utvunnet til gjødselproduksjon. Selv 
om vi kan ha fosforreserver som dekker dagens forbruk 
i noen hundre, eller tusen år, bør vi nyttiggjøre nærings- 
stoffet best mulig.

FOSFORKRETSLØP
Med optimal utnyttelse, resirkulering og fordeling av 
fosfor i Norge, ville behovet for direkte tilførsel gjen-
nom mineralgjødsel være minimalt for norsk jordbruk 
samlet. Det aller meste av fosforet som finnes i maten, 
havner i kloakkslam. Kloakkslam har høyt innhold av 
fosfor. En fosforreserve som vil være viktig ved full- 
verdig resirkulering. Dessverre er tilgjengeligheten av fos-
for i avløpsslam i de fleste tilfeller noe begrenset, da det 
er sterkt bundet til fellingskjemikalier. Med ny teknologi 
kan tilgang på kloakkbaserte gjødselslag med bedre fos-
fortilgjengelighet forventes å øke fremover. Forflytting av 
fosfor fra husdyrtette områder til husdyrfattige områder 
vil kunne gi betydelig økt utnyttelse av det fosfor som er 
i omløp i jordbruket.

FOSFOR I PLANTER
I plantene er fosfor viktig for mange prosesser. Det inn- 
går i cellenes energiomsetning og oppbygging av flere 
viktige cellekomponenter, blant annet proteiner. Ved fos-
formangel vil vegetativ vekst hemmes. Fosformangel hos 
små planter vil særlig hemme rotveksten.

Det er kun en liten andel av jordens fosforreserver som 
er tilgjengelig i jordvæsken. Tilgjengeligheten påvirkes av 
jordens innhold av organisk materiale, innhold av kalsium, alu-
minium og jern, pH og temperatur. Ved lav pH bindes fosfor 
sterkt til jern og aluminium, ved høy pH til kalsium. Fos-
for er lettest tilgjengelig ved pH 6-6,5. Tilgjengeligheten og 
plantenes mulighet til å ta opp fosfor er betydelig bedre 
i varm jord. Kald, våt jord gir derfor ofte fosforman-
gel. Utover redusert vekst, sees fosformangel med rød- 
lilla misfarging av plantedeler. Fosforets sterke binding 
til jord, gjør at røttenes fosforopptak kun skjer fra de 
nærmeste 2-4 mm av jorden. For andre næringsstoff, kan 
opptaket skje i 5-10 ganger så stor avstand fra rota. På 
fosforrik jord, vil en stor del av plantenes opptak av fos-
for skje fra gamle reserver. På fosforfattig jord, hvor vi er 
avhengige av at fosfor kan tas opp fra tildelt gjødsel, kan 
gjødselplassering være av stor betydning for hvor raskt 
plantene får tak i tildelt fosfor.

FOSFORSTATUS OG FOSFORGJØDSLING
Grunnet kombinasjon av gjødslingsnormer, gjødselsor-
timent og gjødselpriser, har det i enkelte kornområder 
blitt gjødslet med mindre fosfor enn hva som fjernes med 
avlingen over noe tid. Dersom fosforstatus i utgangs- 
punktet er lav, ser vi avlingsbegrensende fosformangel 
på slike arealer. Gjødslingsnormen (NIBIO) tar utgangs- 
punkt i balansegjødsling med fosfor (tilførsel av samme 
mengde som fjernes med avling) ved P-Al-tall mellom 5 
og 7. Normen økes til det dobbelte mot P-Al 1, og redus-
eres mot P-Al 14. Ved P-Al 14, og høyere, tilsier normen 
ingen gjødsling med fosfor. Ved P-Al 6, gir normen et be-
hov på 1,05 kg P/daa til 300 kg havre uten halmfjerning. 
Til 1000 kg høsthvete med halmfjerning gir normet et b 
3,85 kg P/daa.

Under ugunstige forhold, slik som i kald jord, kan det 
være positivt avlingsutslag av fosforgjødsling også ved 

P-Al-tall høyere enn 14. Under normalt, gode vekstfor-
hold gir avlingsnormen tilstrekkelig forsyning. Ved stort 
avlingspotensiale kombinert med lav P-status i jorden, er 
det utfordrende å dekke fosforbehovet uten bruk av mer 
fosforrike gjødselslag enn hva som har vært vanlig.

Den sterke bindingen fosfor har til jorden gjør at  
endringer i jordens fosforstatus skjer sent. Effekt av tidligere 
fordeling av husdyrgjødsel sees tydelig på jordprøver 
mange 10-år etter at tilførsel av husdyrgjødsel opphører. 
Variasjon i fosforstatus på et jorde kan ha sin årsak i 
ulik tildeling over tid, ulikt uttak gjennom avling over 
tid, variasjon i jordart og opphavsmateriale eller forflyt- 
ting av næringsrik matjord med jordarbeiding og ero- 
sjon. Lokale områder på et skifte med lave fosforverdier 
er ofte områder med magrere jord. Mindre organisk mate-
riale kan på samme måte som lav fosforstatus et gi lavere  
avlingspotensiale. På mineraljord er innhold av organisk 
materiale viktig for å gi god jordstruktur, med tilstrek-
kelig lagringskapasitet for vann og plantenæring. Ved en 
eventuell variabel tildeling av fosfor, må det vurderes om 
også andre forhold enn P-Al-tall skal styre tildelingen. 
En høy fosfortildeling på områder som fortsatt vil ha lavt 
avlingspotensiale etter gjødsling, er bortkastet.  Områder 
med skrinn jord, med lavt innhold av organisk materiale, 
vil ofte ha svært godt av å få tilført husdyrgjødsel. Det 
gir fosfor og andre næringsstoffer sammen med organisk 
materiale. Når nå interessen for variabel gjødseltildeling 
øker, er det svært viktig å vurdere nøye hvilke parameter/
datakilder man ønsker å styre tildelingen etter.

OVERFLATESPREDNING AV FOSFORGJØDSEL
Det har vært litt ulike oppfatninger om hvorvidt over-
flatespredd fosfor vil ha noen tilgjengelighet for plantene 
første vekstår. I Telemark har NLR-Østafjells hatt noen 
forenklede forsøk med ulik fosfortildeling i høsthvete på 
vår og høst. I 2019, ble det gjødslet med ulike fosfor-
mengder 24. april på et høsthveteareal. Etter en måned 
var det svært tydelige fargeutslag på rutene, hvor forsøks-
ruter med økt fosfortildeling skilte seg ut med betyde-
lig kraftigere grønnfarge. Det var likevel ikke entydige 
resultater på avlingsnivå, da det også ble registrert av-
lingsutslag for økt tildeling av andre næringsstoff (finan-
siert av Klima- og miljøprogrammet til Fylkesmannen i 
Telemark). 

Høsten 2019, ble et nytt forsøk lagt ut med over-
flatespredning av ren fosforgjødsel etter såing og trom-
ling på høsten. P-Al 5-6, grunngjødslet med 20 kg 20-
4-11. Den visuelle effekten av fosforgjødslingen var, når 
våren kom, svært tydelig og levnet ingen tvil om at fosfor 
spredd på overflaten kan ha effekt på årets plantevekst. 
Ved behov for fosforgjødsling til høstkorn, er det op-
timalt å legge det meste i bakken, men supplering med 
overflatespredning har også effekt.
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intervjuet 
Øystein Haugerud

Den profilerte fylkesagronomen ledet i 10 år foregangsfylket Buskerud sitt prosjekt 
Levende matjord. Fra januar av ble Øystein Haugerud pensjonist.

Arne Nøkland / NLR Østafjells / 948 08 749 / arne.nokland@nlr.no

Øystein Haugerud nyter gode sensommerdager på hytta på nordvestlandet.   
 / foto Arne Nøkland

– Heldigvis har jeg noen oppgaver i Humusprosjektet og 
noen sporadiske foredrag om jordbiologi og jordhelse. 
For denne interessen vil nok følge meg så lenge jeg lever, 
sier Haugerud. 

–Hva er det mest positive som står igjen etter Levende 
matjord-prosjektet i Buskerud? 
– Jeg tenker at en av de viktigste «fruktene» av prosjektet 
er at prosjektet har vært en stor og positiv dugnad fra et 
stort antall institusjoner og personer. Og det gledet meg 
veldig at Grønt Fagsenter Buskerud fikk gitt ut boka Lev-
ende Matjord i sommer. Det er eneste fagboka på norsk 
som er tilegna livet i jorda. Med over 400 sider fagst-
off og mer enn 20 dyktige forfattere har boka blitt akt-
uell for alle som er interessert eller arbeider med jorda. 
Den koster kr 399 pluss frakt og kan bestilles gjennom 
hjemmesiden til Grønt Fagsenter Buskerud, bare så det 
er nevnt.

– Og ellers er det et faktum at Nasjonalt program for 
Jordhelse som er utarbeidet av Landbruksdirektoratet, 
er inspirert av prosjektet Levende Matjord! Programmet 
kommer til å bli brukt for å utvikle støtteordninger med 
fokus på jordhelse og jordkarbon i årene som kommer.

– I det regionale miljøprogrammet for gamle Busker-
ud fylke bidrog min gode kollega Per Rønneberg Hauge 
sterkt til at resultater fra prosjektet kom inn som RMP- 
tiltak med tilskuddsordning for praktiske kompostering 

og jordvelferdsår. Disse ordningene 
falt ut av Regionalt Miljøprogram 
med opprettelsen av Viken fylke, 
men de var populære og jeg tror de 
kommer til bake på nasjonalt nivå 
etterhvert.

– Bærekraft er et begrep som både 
er brukt og kanskje misbrukt i ulike 
sammenhenger. Hvordan vil du de-
finere et agronomisk bærekraftig 
landbruk? 
– For meg er agronomisk bærekraft å 
prøve i størst mulig grad å etterlikne 
naturen sin egen måte å «dyrke» på, 
uansett hvilken produksjonsmetode 
vi måtte velge å bruke. Både kon-
vensjonelt og økologisk landbruk 
har i så måte mye å ta tak!
– Hvilke tanker gjør du deg rundt 
målsettingen om at landbruket skal 
redusere sine klimautslipp med 5 

millioner tonn CO
2-ekvivalenter innen 2030? 

– Vel, et ganske «hårete» mål som etter min mening 
ikke må gå foran at vi må ha landbruk i hele landet basert 
på de naturgitte og klimatiske produksjonsmuligheter 
som vi har i Norge. Drøvtyggere for eksempel, som ofte 
omtales som «verstinger», er etter mitt syn svært viktig 
både i forhold til å utnytte grasressursene både på inn-
mark og utmark og også for å bygge opp jordkarbon.

– Hva tenker du blir de viktigste tiltakene landbruket 
på Østlandet må gjøre framover for å nå målene i kli-
maplanen?
– Den beste måten å gjøre dette på er etter min mening 
å bygge en levende matjord. Det er bare livet i jorda som 
kan bygge jordkarbon som igjen er et uttrykk for hvor 
fruktbar jorda er. Tiltak med vekstskifte, fangvekster, 
fokus på jordpakking, bruk av organisk gjødsel helt eller 
delvis og kompost av ulike slag tror jeg er en forutsetning 
for om landbruket vil lykkes med dette.

– Gav arbeidet med Levende jord-prosjektet deg selv 
aha-opplevelser du ikke var klar over tidligere? 
– Ja, jeg har blitt mer og mer ydmyk overfor hvor utrolig 
komplisert, vakker og effektiv en jord full av liv er! Og 
den er en uutslettelig del av hvert menneske – ja, vårt 
legeme er en håndfull organisert jord som vi vender til-
bake til!
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ta et markløft 
Motoren i moldproduksjonen

Meitemark bidrar til bedre jordstruktur, etterlater seg næringsrik gjødsel både 
på jordoverflata og nede i jorda, samt at de omdanner store mengder organisk  
materiale til næringsrik jord.

Else Villadsen / NLR Øst / 481 63 074 / else.villadsen@nlr.no 

jord
markløftet 2021

Har du ca. 10 meitemarker i et spadetak kan det tilsvare 
200 meitemark per kvadratmeter, og der kan de spise seg 
gjennom nesten 20 kg jord og planterester på en sesong. 
Ikke rart vi anser meitemarken som motoren i mold- 
produksjonen. Ved å spise både døde eller levende plante- 
og dyrerester hjelper den til så det organiske materialet 
brytes ned til mold. Samtidig spiser eller bryter de opp 
ganger hvor luft og vann dreneres i tillegg til å fungere 
som en motorvei for planterøttene. 

LYDLØS JORDARBEIDING
Møkk (kast) fra meitemarken er ferdige jordaggregater. 
En god jordstruktur er bygd opp med aggregater som 
består av mineralpartikler, organisk materiale, levende 
og døde organismer, luft og vann. Disse aggregatene blir 
holdt sammen av det organiske materialet og levende 
planterøtter i tillegg til sopphyfer. God jordstruktur er 
viktig for å sikre riktige mengder 
luft, vann og fysisk spillerom for 
både organismene i jorda og plante- 
røtter.

MAT OG ARBEIDSRO
Gjentatt jordarbeiding og mangel 
på organisk materiale reduserer be-
standen av meitemark. Det er fun-
net store forskjeller på bestanden 
mellom driftssystemer, i tillegg til 
forskjeller i artsmangfoldet. Skal en 
få mye meitemark må vi rett og slett 
sikre god tilgang på mat via blant 
annet planterester, og arbeidsro til å 
bryte det ned.

MARKLØFTET 2021
I Norsk Landbruksrådgiving er 
vi opptatt av jordhelse, og da er vi 
selvfølgelig like opptatt av meite-
marken. Derfor har vi i år sammen 
med NORSØK startet en kampanje 
hvor vi oppfordrer dere til å grave, 
og telle meitemark. Målet er å gi 
meitemarken et skikkelig løft, i årets 
Markløft 2021.

Det viktigste er at du blir kjent 
med egen jord og meitemarkbestand, 
men sammen NORSØK er vi nys- 
gjerrig på hvordan det ligger an rundt 
om i landet. Registreringene dere leg-

ger inn vil derfor bidra til en enkel kartlegging av meite-
mark i området vårt, artsmangfoldet og forhåpentlig- 
vis gi deg et inntrykk av hvordan meitemarken trives hos 
deg.

SLIK GJØR DU
Grav ut en 20 x 20 x 20 cm jordkube. Gjerne to jord-
kuber per jordstykke for å sikre resultatet. Bruk fingrer, 
kniv eller et liten greip for å løse klumpen og finne meite-
mark. Legg dem i en boks, med litt vann i. Tell dem, 
og prøv deretter å artsbestemme dem. Hjelp til det kan 
du få ved å bruke vår artsoversikt, som du finner på  
nlr.no/mark, eller kan få hos din rådgiver.

Du kan registrere resultatene dine på nlr.no/mark, 
men del gjerne også bilder eller videosnutter med 
#Markløftet2021 på Instagram eller Facebook. Det blir 
trukket tre vinnere fra innsendte svar og bilder.

Meitemarken kan spise sin egen vekt i jord, daglig. Det er god jordarbeiding.   
 / foto Else Villadsen
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skifteplan mobil

gjødslingsplanlegging på mobilen  
Sender data rett fra åkeren

Med Skifteplan mobil kommuniserer Bjørn Strand digitalt og effektivt med rådgiver 
om utarbeiding av gjødslingsplan for neste sesong.

Einar Strand, Morten Livenengen / NLR, NLR Innlandet / einar.strand@nlr.no, mbl@nlr.no

Bjørn Strand benytter Skifteplan mobil som noteringsverktøy i korndyrkinga. Det gjør kommunikasjon med rådgiver enkel når ny 
gjødslingsplan skal settes opp.   / foto Morten Livenengen

Løse ark, flagrende post it-lapper og grønne notatbøker 
er et tilbakelagt stadium for Guro Alderslyst og Bjørn 
Strand. Alle noteringer i korndrifta gjøres nå rett på mo-
bilen. Når gjødslingsplan for neste sesong skal utarbeides 
av rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR), sendes 
alle nødvendige opplysninger elektronisk. 

ENKLERE HVERDAG
Korn- og svineprodusentene i Hamar kommune i Innlan-

det har nå fem års erfaring med bruk 
av Skifteplan mobil. 

– Det gjør hverdagen vår enklere. 
Nå kan vi notere tiltak med en gang 
det er gjort. I tillegg kan vi gå tilbake 
å se på hva vi har gjort tidligere, sier 
Bjørn Strand. 

Noteringer i Skifteplan mobil til-
fredsstiller kravene til dokumentasjon i drifta. Og når 
tida er moden for å utarbeide gjødslingsplan for ny ses-

ong, er det bare noen få trykk som er nødvendig før han 
kan sende nødvendige data over til rådgiver. 

BEDRE GJØDSLINGSPLAN
– Den klare fordelen med å bruke Skifteplan mobil er du 
slipper å skrive opp igjen noteringene dine. Du har alle 
data samlet et sted, som du kan gjøre tilgjengelig for plan-
legger, sier Kjetil Mostue, forsøkstekniker i NLR Inn- 
landet. 

Hver sesong utarbeider han hundrevis av gjødsling-
splaner for bønder i Innlandet. Han forteller at nøyak-
tigheten i noteringene og inputdata blir bedre når dette 
sendes inn via Skifteplan mobil. 

Videre forteller Mostue at Skifteplan mobil gjør det 
mulig for alle ansatte på gården å notere inn i samme 
dokument. Det gir deg i tillegg bedre oversikt over hva 
som er gjort av tiltak på gården. 

– Dersom det skjer endringer i løpet av vekstsesongen, 
kan vi ha en løpende dialog med bonden og umiddelbart 

– Skifteplan 
mobil gjør 
hverdagen 
vår enklere.

32 nummer 3 / september 2021 / årgang 8



gjødslingsplanlegging / skifteplan mobil

Alle behandlinger og tiltak som utføres i åkeren, legges rett inn i Skifteplan mobil. Her kan 
dokumentasjonen enkelt hentes fram igjen ved behov.   / foto Morten Livenengen

gjøre nye gjødselberegninger, sier 
Mostue. 

KVALITET GJENNOM DIALOG
Det er mye å hente på en god gjød-
slingsplan, spesielt i disse dager 
hvor vi har opplevd en sterk økning 
i gjødselprisene. Kornet har en kort 
og hektisk periode for nærings- 
opptak på våren og forsommeren og 
det er viktig å sørge for god nærings-
forsyning som sikrer høye avlinger 
og god kvalitet. Kunnskap om hva 
jorda kan levere og hva vi kan hente 
av tilgjengelig næring som etter-
virkning fra fjorårets grøde eller 
som er tilgjengelig fra organisk gjød-
sel er avgjørende for å sette opp en 
agronomisk og økonomisk gjød-
slingsplan. Gjennom en dialog med 
rådgiver får du råd om hvordan du 
som kornprodusent kan utnytte de 
tilgjengelige ressursene best mulig og 
hva du eventuelt må supplere med. 
Jo tettere denne dialogen er jo bedre 
er forutsetningene for å lage en god 
gjødslingsplan. 

Gjødslingsplanen gir grunnlag for 
å bestille gjødsel for den kommende 
vekstsesongen, Det er likevel viktig 
å huske på at en gjødslingsplan skal 
være dynamisk. Ingen sesonger er 
like og det vil alltid være behov for 
tilpasninger ut ifra hvordan vekst-
sesongen utvikler seg. En gjødslings- 
plan som tar utgangspunkt i delt 
gjødsling gir en bedre mulighet for 
å justere tildelingen gjennom ses-
ongen enn der en planlegger med å gi 
alt om våren. Muligheten for enkel 
kommunikasjon mellom bonde og 
rådgiver øker muligheten for en god 
tilpasning.

NLR GJØDSLINGSPLAN 
Legger grunnlaget for gode avlinger! 

Gjødslingsplanen beregner næringsbehovet 
for plantene og hvordan en mest mulig kost-
nadseffektivt kan dekke dette behovet gjen-
nom vekstsesongen både gjennom tilgjengelige 
ressurser på gården og innkjøpt gjødsel. En 
gjødslingsplan utarbeidet i samarbeid med en 
rådgiver fra NLR skal sikre deg en økonomisk 
optimal gjødsling som gir høy avling av 
god kvalitet og med minst mulig tap til det 
omliggende miljøet. En gjødslingsplan kan 
også danne grunnlag for en diskusjon rundt 
vekstskifte og andre agronomiske tiltak.
Gjødslingsplan skal bygge på representative 
jordprøver og er obligatorisk på alle foretak 
som disponerer jordbruksareal og som har 
ett til produksjonstilskudd. Kravet til en 
gjødslingsplan er definert i Forskrift om gjød-
slingsplanlegging.
For å hjelpe til med en gjødslingsplan trenger 
vi opplysninger som de ulike skiftene slik som 
jordanalyser, forgrøder, bruk av organisk 
gjødsel og selvsagt hav du skal dyrke og et 
forventet avlingsnivå. 

Ta kontakt/Bestill gjødslingsplan

SE VIDEO 
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gjødslingsplanlegging
dyrere gjødsel

agronomisk akseptable endringer med   
Økte gjødselkostnader

Fra høsten 2020 begynte internasjonale gjødselpriser å stige. De har nå steget kontinu-
erlig ett år, men ser ut til å flate noe ut. Utflatingen kommer for seint til å få konsekven-
ser for gjødsel med termintillegg. Nitrogen- og NPK-gjødsel har ikke termintillegg og 
kan derfor bli relativt billigere utover vinteren i forhold til gjødsel med. 

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

Økte gjødselpriser gjør det aktuelt å vurdere egen gjødslingsstrategi. NLR hjelper deg.   / foto Morten Livenengen

Internasjonale gjødselpriser styrer også prisene på handels- 
gjødsel i Norge. Hos DTN.COM har vi hentet ut priser 
for det siste året. Selv om dette er lite brukte gjødseltyper 
i Norge, er det mellomprodukter til bruk i Fullgjødsel- og 
NPK-typer. Alle viser en prisøkning på drøyt 60%. Store 
kjøpere som India, har til tider ikke lykkes med å få tak 
i gjødsel, da det enten er for lite i markedet, eller for at 
selger forventer en høyere pris. At selgerne ikke kunne ta 
ut prisøkningen her i landet, mot våren, betyr at prisen 
nå i høst måtte forventes opp allerede fra sommeren. For 
mange vil en prisøkning på 30-40% bety kr 50-100.000 
i økte gjødselkostnader, gitt at en ikke justerer gjødsel- 
kjøpet. En god del av denne kostnadsøkningen kan nulles 
ut dersom en gjør endringer for kortere eller lengre tid. 

TIDSPUNKT FOR INNKJØP
Som mange artikler tidligere har vist, er det lønnsomt å 

kjøpe gjødsel tidlig. Lav rente, tidligere momsoppgjør og 
termintillegg drar alle i samme retning. Fullgjødsel er eneste 
gjødseltype med termintillegg. NPK-gjødsel og N-gjødsel-
typer følger verdensmarkedspriser. Videre utvikling av disse 
bestemmer derfor prisen i det norske markedet også.

I webinaret råvareboom, tok Christian Anton Smeds- 
haug, AgriAnalyse, og Dag Tore Moe, Yara, for seg bak-
enforliggende årsaker til prisøkning på gjødsel. Svært 
mange faktorer spiller inn på prisutviklingen: pris råvarer fra 
gruer og N-produksjon, gasspris, transport, produksjon, 
etterspørsel, osv. Det er derfor ikke enkelt å si hvordan 
prisene på varer som ikke har termintillegg i tillegg til 
fast pris, vil utvikle seg før de skal brukes neste sesong.

NS I STEDET FOR NPK OG FULLGJØDSEL
Alt høstkorn som skal i bakken i høst er sådd når dette 
bladet når deg. Eventuell høstgjødsling varierer mellom 
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Figur 1: Utvikling av internasjonle råvarepriser til gjødselproduksjon.   / kilde DTN.COM

Figur 2: Midlere beregnet innhold av nitrogen, fosfor og kalium i halm (kg/daa).    
 / kilde Riley, Åssveen, Eltun og Todnem, Bioforsk Rapport vol. 7 nr. 67 2012 

gjødslingsplanlegging / dyrere gjødsel

områder og næringstilstand i jorda. 
Første mulighet til å spare på gjødsel- 
kjøpet til høstkornet er å velge 
N-gjødsel kommende sesong. Fos-
for spredd oppå bakken vil sjelden 
nå røttene mens de har nytte av den. 
Å kutte ut P og K til høstkorn kom-
mende sesong vil ikke ha noe å si på 
kort sikt. Balansegjødseling betyr en 
balanse mellom tilførsel og forbruk 
over år. 

NPK ELLER FULLGJØDSEL
Både de nasjonale- og mindre / re-
gionale forhandlere av handels- 
gjødsel selger noen typer NPK-gjød-
sel. Disse inneholder svovel (S), 
men ikke mikronæringsstoffer. 
Felles for dem er en lavere 
pris. Det finnes både kjemisk-  
og mekanisk blandete typer. Sprede- 
kvaliteten har vært ankepunktet 
ved bruk av sentrifugalspreder, men 
hvordan reagerer plantene på dem?

I interne diskusjoner i NLR Inn-
landet har vi landet på at vi ikke har 
sett noen negativ effekt av NPK i for-
hold til Fullgjødsel. Vet du at du får 
mangel uten enkelte mikronærings- 
stoffer kan det imidlertid økt risiko for  
redusert avling. Flere av bladgjøds- 
lingspreparatene benyttes imidlertid 
der jorda binder mikronæringsstoffer 
som mangan og sink (Mn og Zn). Så 
langt har vi ikke noen erfaring med 
langvarig bruk av NPK-gjødsel.

I forhold til Yara-gjødsel er det få 
andre produsenter som bruker Yara 
sin klimateknologi. NPK-gjødsel vil 
derfor gi et større klimaavtrykk.

HUSDYRGJØDSEL PÅ STØRST 
MULIG AREAL
Mange av våre lesere disponerer husdyrgjødsel eller  
andre organiske gjødseltyper. Optimal bruk av husdyr- 
gjødsel er en kombinasjon av fordeling av næringsstoffer 
og kjøreavstand.

Å dekke fosforbehovet til plantene vil være den mest 
optimale bruken av husdyrgjødsla. Supplering med 
NS-gjødsel vil gi sikker utnyttelse av alle næringsstof-
fer. Svovelholdig N-gjødsel er spesielt viktig ved bruk av 
blautgjødsel.

Jan Karstein Henriksen i NLR Agder har laget et 
oppsett som viser hvor langt en kan forsvare å kjøre husdyr- 
gjødsel med traktor og møkkvogn. Generelt kan en si at, 
med økte gjødselpriser, er det lønnsomt å kjøre 1,2 km 
per m3 du frakter. Med ei vogn på 12 m3 kan du altså spre 
møkk på et jorde 14-15 km fra kum / møkkjeller. 

HALMEN TILBAKE
Halm inneholder alle de tre hovednæringsstoffene, N, 
P og K. Fjerning av halm, uten å komensere med eks.  
organisk gjødsel, vil derfor over tid føre bort mer næring-
stoffer enn ved å legge halmen tilbake. Må du over tid 
kjøpe en gjødseltype med mer P vil det normalt koste 30-
50 kr/ daa for 10 kg N. Eks: Ved å bytte ut Fullgjødsel 

25-2-6 med F 22-3-10, koster det 4 kr mer/ kg N, eller 
kr 40/ 10 kg N.

RIKTIGERE GJØDSLING/ PRESISJONSGJØDSLING
Mange ønsker å bruke samme gjødseltype over store 
arealer, med til dels stor variasjon i næringsinnholdet i 
jorda. For 2022 vil du ha godt betalt for å skifte gjød-
seltype dersom beregningene i gjødslingsplanen tilsier 
det.

En annen måte, for de som har tatt tett med jord- 
prøver, er å forrådsgjødsle med P på de områdene 
som gjør at gjødslingsplanen kommer ut med for sterk 
P-gjødsling på store deler av jordet. Din nærmeste 
NLR-enhet vil kunne hjelpe deg med dette. Ta kontakt 
med oss.

OPTIMAL PH
Det siste vi vil poengter er viktigheten av optimal pH. 
For å få god utnyttelse av den gjødsla du kjøper dyrt, må 
faktorer som pH, drenering og jordstruktur være på 
plass. Hvis behov for kalking - bestill gjerne variabel 
kalkspredning dersom du har tatt tett med jordprøver. 
NLR lager kalkingsfiler som kan benyttes av entre-
prenøren.
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gjødsling
presis tildeling

klima og gjødsling   
Styr gjødseltildelinga

Økt presisjon når en gjødsler gir direkte positiv effekt på gårdens utslipp av klimagas-
ser. Rett mengde gjødsel plassert på rett sted til rett tid, øker sjansen for bedre opptak 
og utnyttelse av nitrogenet som er i bakken. 

Åsmund Langeland / NLR Innlandet / 908 43 207 / asmund.langeland@nlr.no

Gjødselspredere med mulighet for variabel tildeling og seksjonskontroll plasserer gjødsla der den trengs og reduserer overlapp. 
Klimaeffekten er lavere gjødselforbruk og mindre gjødsel som kan tapes som lystgass.   / foto Åsmund Langeland

Klimatiltaket blir å ikke bruke mer nitrogen enn det er 
behov for, ikke bruke jorda som gjødsellager og unngå 
overlapp. Resultatet er lavere utslipp av lystgass fra jorda.

POTENSIALET VARIERER
Jordvariasjon gir ulikt avlingspotensial både i korn- og 
grasproduksjon. Dette er ofte lett å se i åkeren, og poten-
sialet kan endres på få meter. Noe av denne variasjonen 
fanger vi opp med jordprøvene, men allikevel beregner vi 
et gjennomsnitt av resultatene og beregner et gjødslings-
behov etter dette. Når skiftestørrelsen også øker, visker 
vi ut enda mer av denne variasjonen og vi klarer ikke 
å tilpasse gjødslinga etter plantas faktiske behov. Dråg 
med dyp næringsrik jord gjødsles med samme mengde 
som de skarpe kulene med grunn jord og lavere potensiale. 
Resultatet er at for lite gjødsel plasseres der behovet er 
stort og for mye der det er lite.   

Behovet for nitrogen bestemmes av avlings- 
potensialet og av jordas innhold av organisk materiale. 
Variabel gjødsling i dag fungere ved at en anslår et gjenn-
omsnittlig behov for åkeren og setter en øvre og en nedre 
grense for variasjonen. Teknologi kan dermed variere 
mengden nitrogen som spres ut fra disse verdiene.

EN REALISTISK PLAN ER ET GODT KLIMATILTAK
Presisjonsgjødsling starter med et realistisk estimat av 
avlinga for hvert skifte. Dette kan være krevende, men 
med god kontroll på lass eller baller kommer man langt. 
Måling av vanninnhold i kornet eller med fôranalyser av 
graset kan man enkelt regne seg fram til et godt estimat 
på avlinga. Bruk gjennomsnitt av de siste 5 årene fra- 
trukket spesielt gode eller dårlige år. Optimalt ville det 
være å kunne bruke målinger fra avlingsregistratorer for 
å beregne behovet, men der er vi ikke helt enda.
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Måling av plantevekst med satellitt i CropSat eller Atfarm. Programmene lager en styrefil 
som varierer gjødslinga etter faktisk behov i åkeren.   / foto Morten Livenengen

STYREFILER TAR HENSYN
Presis tildeling av gjødsla krever 
et sett med styrefiler som gjen- 
speiler noe av den faktiske varia- 
sjonen på skiftet. Styrefiler er data- 
filer som forteller gjødselsprederen 
hvilken mengde gjødsel som skal til-
deles på en gitt del av skifte. Oppløs-
ningen blir ikke høyere enn i beste 
fall halve spredebredde på de mest 
avanserte sentrifugalsprederene. 
Styrefila kan lages med utgangs- 
punkt i jordprøvene og en beregn-
ing av gjødslebehovet i hver prøve, 
eller den kan lages fra satellitt-
målinger av biomasse gjort i vekst-
sesongen. Best klimaeffekt vil vi få 
ved å beregne en variable gjødslings- 
plan som siden suppleres med over- 
gjødsling på bakgrunn av satellitt-
målinger. 

IKKE BARE FOR DE STORE
Erfaringsmessig ønsker mange en 
gjødslingsplan som har en viss prak-
tisk tilnærming. Det vil si at gjød-
selmengden ikke bør variere for mye 
mellom teiger, selv om alt tilsier at 
denne variasjonen faktisk finnes. 

KLIMAUTSLIPP FRA 
PLANTEPRODUKSJON
Utslipp av klimagasser ved plantedyrking 
knyttes først og fremst til produksjon av min-
eralgjødsel, spesielt nitrogen, til produksjon 
av andre innsatsfaktorer som for eksempel 
diesel, og til utslipp fra jorda. Utslipp fra 
jorda består i all hovedsak av klimagassen 
lystgass, om igjen kan knyttes til overskudd 
av nitrogen i jorda.  

Gjødsel produseres med svært ulike utslipp av 
klimagasser avhengig av produsent. De van-
ligste typene vi bruker i Norge er produsert 
med best tilgjengelig teknologi (Best Available 
Techniques -BAT), og utslippene kan variere 
fra 3,6 kg CO2-ekvivalenter ved bruk av BAT 
til 10 kg CO2-ekv ved tradisjonell produksjon.  

Generelle tiltak for å redusere utslipp ved 
plantedyrking er å velge gjødsel fra rett pro-
dusent, redusere den totale mengden nitrogen 
og benytte gjødslingsteknologi som gir best 
utnyttelse av nitrogenet.

På bruk med mange teiger vil en spreder med variabel 
mengde kunne sikre rett tildeling på hvert skifte uten at 
en må justere mengden for hver teig. En styrefil kan da 
styre sprederen og justere gjødselmengden på alle teigene, 
og dermed spare klimaet for unødig gjødseltildeling, og 
bonden for betydelige kostnader.

OVERLAPP ER EN KLIMAVERSTING
Spreding av gjødsel uten god kontroll på hvor du har 
spredd har flere negative sider ved seg. Overlapp og dob-
beltgjødsling resulterer i legde i både gras og korn, og 
i grasproduksjonen uheldig variasjon kvalitet. Overlapp 
gir også nitrogennivåer langt utover det planta kan nytte- 
gjøre seg og risikoen for utvasking og økte utslipp av 
lystgass øker betydelig. En sporfølger er en billig inves-
tering og krever ike mye kunnskap og avansert oppsett. 
En sporfølger sikrer at overlappet ikke blir større enn 
det må, at veksten kommer raskt i gang etter slått og at 
du ikke bruker mer gjødsel enn du får igjen for i form 
av avling. Investerer du i en gjødselspreder med variabel 
spredebredde viser erfaringer at en kan spare opptil 20 % 
av gjødselmengden. Denne besparelsen er størst når ar-
ronderinga blir vanskeligere og skiftene blir svært ujevne.

DEL OPP GJØDSLINGA
Jorda er et svært dårlig og ustabilt gjødsellager i forhold 
til å lagre den i sekk,  under tak, og risikoen for tap via 
lystgass er svært høy. Delt gjødsling har som mål å tildele 
gjødsel når det er vekst og behovet for næring stort. Delt 
gjødsling kan også med fordel kombineres med målinger 
av variasjon i biomasse med satellittmålinger, spesielt i 
hvete og i gras. I bygg er ofte veksten kommet for kort ti 
å utnytte denne teknologien godt.

SLIK SPARER PREISJONSTEKNOLOGIEN KLIMAET
Sporfølger og autostyring reduserer overlapp og overflødig 
gjødsling. Redusert gjødselforbruk og utslipp av lystgass. 

Variabel tildeling tar hensyn til variasjon på skiftet 
enten ut fra jordprøver eller direkte målinger av nitrogen-
behov og vekst i åkeren. Bedre utnytting av gjødsla og 
reduserte utslipp av lystgass. 

Variabel spredebredde reduserer overlappet med brei- 
spreding av gjødsel. Redusert forbruk av gjødsel og redu-
serte utslipp av lystgass.

gjødsling / presis tildeling
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dyrkingsteknikk
samdyrking

forsøk med ny dyrkingsteknikk   
Samvekster i høstraps

En samvekst er en vekst som såes sammen med hovedkulturen, for å oppnå ulike 
fordeler. Hovedhensikten med samvekster i raps er å forvirre skadedyr, konkurrere 
med ugras og fiksere nitrogen til neste års vekst og forbruk.

Silja Valand / NLR Viken / 900 89 399 / silja.valand@nlr.no

Høstraps sådd sammen med bokhvete.    / foto Silja Valand

Det kan være aktuelt å bruke samvekster i flere kulturer, 
vi ønsket å prøve dette ut i et forsøk i høstraps. Forsøket 
er trolig den aller første utprøvingen av samvekster i raps 
her i Norge. 

TETT SAMVEKSTBESTAND
Feltet, som lå i Tønsberg, ble sådd den 06.08.19, som er 
ganske ideell såtid i området. Det ble sådd 0,6 kg/da raps 
Explisit og samvekster i mengder oppgitt i tabell 1. Feltet 
spirte fint og samvekstene etablert seg bra. Faktisk ble 
det såpass mye samvekster i feltet at såmengdene av sam-
vekster ble vurdert til å være litt for stor, spesielt for bok- 
hvete og honningurt. Åkerbønne og lupin så ut til å ha 
blitt sådd med en akseptabel såmengde. Det tette bestan-
det av samvekster var bekymringsfullt med hensyn på at 
rapsplantene strakk seg noe mot lyset på grunn av konkur-
ranse om plassen. Dette kan virke negativt med hensyn 
på rapsens overvintringsevne. I feltet ble det notert noe 

skade av nepebladveps, men ellers ingen insektskader. 
Det var en tendens til mindre bladskade av nepebladveps i  
behandlingene med honningurt og lupin, men forskjel-
lene er små og usikre.

KONKURRANSE FRA SAMVEKSTEN
Da vinteren var over ble det notert dekning av raps og 
lengde på rothals i mars. I behandlingene med bokhvete 
og honningurt var det tydelig strekning av rothalsen, det 
ble målt 6 cm fra jordoverflata til første blad. Lengden 
i ubehandlet felt var 1,75 cm. Ved notering av plante- 
bestand var det tydelig at samvekstene hadde konkurrert 
ganske kraftig med rapsen. I behandlingen med bokhvete 
var det kun 60 % dekning, mot 91 % uten samvekst. 
Honningurt og åkerbønne viste også redusert dekning av 
raps, men mindre enn bokhveten. I behandlingen med lu-
pin var dekningen tilnærmet lik arealene uten samvekst. 

Ved høsting av rapsen 10/8-20 ble det tatt store av-
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dyrkingsteknikk / samdyrking

Høstraps i renbestand. Høstraps i samdyrking med honningurt.

linger i alle behandlinger. Siden feltet ikke hadde ekstern 
finansiering ble det ikke tatt ut analyser, men avlingen ble 
veid rå, se tabell 1. Det var kun små forskjeller i legde, 
men det ble notert noen forskjeller med hensyn på stor-
knollet råtesopp. Det var spesielt et område med lupin 
som samvekst som skilte seg ut. Det er vanskelig å for- 
klare denne forskjellen, og det er sannsynlig at dette er 
utsalg av tilfeldige variasjoner. 

Det var svært lite ugras på feltet, så det ble ikke notert 
ugrasmengder. Dersom det hadde vært mye ugras i feltet, 
er det forventa mindre ugras der rapsen er sådd med sam-
vekster enn uten.

INTERESSANTE FUNN
Alt i alt var dette et interessant felt. Strekningen av rot-

Behandling
Såmengde / 
daa + 0,6 kg 

raps

Rå avl*, kg 
raps /daa

% bladskade 
nepebladveps 

18/9

% dekning 
raps 26/3

Cm fra jord 
til første blad 

26/3

Sclerotinia% 
10/8

Legde% 
19/8

Ingen 452 10 91 1,75 29 48

Bokhvete 3 kg 521 10 60 6,5 13 55

Åkerbønne 12 kg 549 10 78 6 33 45

Honningurt 1 kg 543 5 75 6,5 33 55

Blå lupin** 10 494 5 88 4,5 53 60

halsen og uttynningen av planter som vi så i forsøket 
var ikke avlingsreduserende slik vi fryktet, faktisk tvert 
imot. Det er en klar tendens til at de behandlingene 
med samvekster hadde høyere avling enn behandlingene 
uten samvekster. Det ble ikke telt planter i feltet, men 
vår vurdering var at det var flere planter enn nødvendig, 
og at såmengden på 0,6 kg/ha raps trolig var i høyeste  
laget. Andre forsøk i raps viser at en høy såmengde ikke 
nødvendigvis er positivt i raps. Trolig har samvekstene 
tynnet ut bestandet slik at plantetallet av raps ble mer 
optimalt. Erfaringen fra forsøket tyder på at dette er noe 
som bør utredes nærmere med flere forsøk. Det burde 
også være interessant å se på effekten av samvekster på 
ugrasbestand i høstraps, både under økologiske og kon-
vensjonelle forhold. 

Tabell 1: Avlingsresultater og noteringer gjort i feltet. 

* Avlingen ble ikke tørket eller analysert. Vannprosenten er derfor noe usikker. Sortsforsøk i raps ved siden av holdt ca. 10 % 
vann ved høsting. Det er ingen grunn til å tro at det er vesentlige forskjeller i vannprosent mellom behandlingene. 
** Lupinen ble ikke smittet med Rhizobiumbakterier, slik den burde for å fiksere N optimalt. Arten var Lupinus angustifolius, blå 
lupin. 
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grovfôr
forstå analysesvaret

slik tolker du  
Grovfôrprøveanalysene

Analyse av grovfôret gir deg mulighet til bedre bruk av fôret, og er nødvendig for opti-
mal utnyttelse av egne ressurser, ikke minst når sesongen ikke er «normal». Tolking av 
rapportene kan være en utfordring, men blir lettere om du konsentrerer deg om noen 
sentrale verdier. Da kan du ha glede av analysen både i fjøset og på jordet.

Oddbjørn Kval-Engstad / NLR Innlandet / 995 46 503 / oke@nlr.no

Usikker på hva du serverer kua? Og ikke ble du noe særlig klokere etter å ha lest analysesvaret fra grovfôrprøva? Fortvil ikke!  
Vi hjelper deg mer enn gjerne.   / foto Morten Livenengen

Rapportene etter analyse av grovfôr inneholder resulta-
ter for mange parametre, der både utvalg av målebegrep 
og sammenstilling av resultater med sammenlignings- 
grunnlag varierer mellom laboratoriene. Det er lett å gå 
seg vill i mengden av begrep og tall, men i de fleste situa- 
sjoner kan vi konsentrere oss om et mer begrensa utvalg. 
Ønsker du mer optimert fôrplanlegging vil et godt plan-
leggingsprogram kunne utnytte flere av verdiene. Har du 
fått eller mistenker at du kan få et problem på fjøset, 
kan du finne forklaring blant tall vi normalt ikke leg-
ger vekt på, men ofte vil det også være behov for utvida  
analyse. Før du henger deg opp i litt avvikende verdier på 
enkeltfaktorer, er det viktig å huske at den viktigste år-
saken som regel ligger i uttaket av prøven som blir sendt 
inn; fikk du et godt utvalg av representativt fôr, eller traff 
du den ene rundballen med jordinnblanding, smørsyre- 
gjæring eller dårlig fortørk i et skyggeparti av jordet?

TØRRSTOFF, PH OG ASKE
Tørrstoffprosent sier deg først og fremst om du traff 
ønska fortørking, der rådet vil variere med blant anna 
ensileringsmetode (ball, silotype), høstetid (lite eller mye 
strå), transportkostnader og fôringssituasjon, sjøl om 
30-35 % tørrstoff ofte regnes som optimalt for dyras 
grovfôropptak. Tørrstoffprosent er det viktigste målet 
for hvor mye fôr du kan få i en rundball, avgjørende for 
valg av type og mengde ensileringsmiddel og ikke minst 
for vurdering av flere resultatmål i analysen knytta til 
gjæringskvalitet.

pH forteller deg hvor kraftig ensileringsprosessen har 
vært og om fôret kan regnes som lagringsstabilt. Tradi- 
sjonelt har vi hatt fokus på å unngå smørsyregjæring 
og varmgang, og snakka om pH på max 4,2 for surfôr 
med mindre enn 25 % tørrstoff. Høg pH gir også mindre 
lagringsstabilt fôr, mest kjent fra fortørka silofôr. pH i 
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fôret kan bli for låg, slik at det er ugunstig i vomma og 
reduserer smakeligheten. Fortørking og bruk av riktig 
tilpassa kjemiske ensileringsmidler er effektive metoder 
for å begrense gjæringa. Ønska pH varierer med tørr- 
stoffprosent, slik at f.eks. pH 4,5 regnes som optimalt 
ved 35 % tørrstoff.

Aske brukes i første rekke som indikator på jordinn-
blanding, som igjen varsler om fare for smørsyresporer 
i godt fortørka fôr der vi sjelden får særlig smørsyre- 
gjæring. Aske over 100 gram pr kg tørrstoff varsler fare 
for jordinnblanding. Svært låge asketall tyder på lite belg- 
vekster og undergjødsling med flere mineraler. Aske er 
ufordøyelig og har derfor betydning for måltall som har 
med fordøyelighet å gjøre. Uten korreksjon for aske kan 
fôret framstå som mindre fordøyelig enn det egentlig er.

NÆRINGSVERDIENE; ENERGI, PROTEIN, FIBER
Vi finner flere måltall for flere av næringsverdiene i 
grovfôr, samtidig som næringsverdiene bør sees i sam-
menheng med tanke på valgt slåttetid, oppnådd kvalitet 
og bruk i fôringa.

ENERGI
De fleste kjenner begrepet fôrenhet, som fortsatt brukes 
til flere fôrtyper og dyreslag. Dette finner vi nå som 
FEm pr kg tørrstoff, dvs fôrenhet mjølk. Ønska verdi er 
avhengig av fôringssituasjon, alt fra vedlikeholdsfôr til 
søyer og ammeku til høgtmjølkende kyr på høg grovfôr- 
andel. Ofte er det mest prat om hvordan oppnå høg- 
energi grovfôr til mjølkeproduksjon, med over 0,88 FEm 
pr kg tørrstoff, mens det er ganske kurant å finne fôr med 
under 0,80 FEm til vedlikeholdsfôr/ sinperiode. Hest har 
sin egen fôrenhet, med egen skala, der resultat også må 
vurderes med tanke på fôringssituasjon.

For energi har mjølkeprodusentene gått over til et 
anna, mer variabelt mål for nettoenergi: MegaJoule (MJ) 
pr kg tørrstoff. Verdien avhenger av fôringssituasjon og 
fôrrasjon, men i analyserapportene finner vi måltallet 
NEL 20 / NEL p20, som betyr nettoenergi ved dagsytelse 
på 20 kg mjølk. For helt enkel omregning kan du dele 
NEL 20 på 7 for å finne FEm pr kg tørrstoff eller om-
vendt, det vil si minst 0,88 FEm tilsvarer minst 6,2 MJ pr 
kg tørrstoff. Du finner begge verdiene, eksakt beregna, i 
analyserapporten.

Sukker er en del av energien og viktig blant anna for 
fettprosent i mjølk (mer sukker = mer fett). Verdien bør 
derfor sjekkes når det er problem med låg fettprosent. 
Høgt sukkerinnhold er også kobla til enkelte helse- 
problemer på hest. Sukkerinnhold har nær sammen-
heng med tørrstoff/fortørking og høste- og ensilerings-
forhold. Vanskelige høsteforhold og kraftig gjæring gir 
lågt sukkerinnhold i fôret. Optimalt sukkerinnhold blir 

derfor vurdert mot tørrstoffinn-
hold som et inntrykk av gjærings- 
prosessen.

Stivelse er også en del av energien, 
men uten betydning i grovfôr inntil vi 
snakker om helgrøde. Da vil det til 
gjengjeld være sentralt i vurderinga om 
vi faktisk har nådd helgrødeutvikling 
eller bare et grovt grønnfôr. Under 
prosessen til helgrøde «ombygges» 
sukker til stivelse i kornet. 

PROTEIN
I analyserapporten finner vi som 
regel minst fire måltall for pro-
tein: råprotein, løselig protein, 
AAT og PBV. For AAT og PBV 
gjerne både «gamle» verdier og 
nyere NorFor-verdier, som for MJ 
nevnt ovenfor.  AAT er nært knytta  
til utviklingstrinn og til en viss 
grad gjæringskvalitet, mens 
PBV har tett sammenheng 
med råprotein. For kvalitets- 
vurdering kan vi ofte konsentrere oss 
om råprotein.

Protein er, som ener-
gi, sterkt knytta til plantenes  
utviklingstrinn og engas botaniske 
sammensetning, og dernest til ni-
trogengjødslinga. Forsøk har vist 
begrensa effekt på proteinnivå ved 
gjødsling utover det som trengs 
til optimal avling. Ønska innhold 
må sees i forhold til dyras behov i 
ulike produksjonsfaser og vil derfor 

grovfôr / forstå analysesvaret

NEL 20-verdi = FEm / kg ts
7

OMREGNING FRA NEL 20 TIL FEM

Om analysesvaret fra grovfôrprøva er bra eller dårlig, er vanskelig å si uten å se 
analyseparameterne opp mot hverandre. Dette kan rådgiver i 
Norsk Landbruksrådgiving hjelpe deg med.   / foto Morten Livenengen
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NLR SURFÔRTOLKEN OG 
HESTETOLKEN
Mange optimalverdier har sammenheng 
med utvikling av plantene, høsteforhold og 
ensileringsprosess. Du har derfor funnet få 
klare referanseverdier. I NLR er det utvikla 
to verktøy som holder orden på dette for 
oss, ett for drøvtygger og ett for hest. Fra ei 
standard analysepakke plukker vi ut sentrale 
verdier for næringsverdi, gjæringskvalitet og 
mineralinnhold, som omtalt her. På éi A4-side 
får du dels en automatisert kommentar til 
resultatene, og ikke minst et manuelt sam-
mendrag fra din rådgiver der enkeltfaktorer 
settes i sammenheng og du får kommentarer 
til oppnådd resultat og forbedringsmuligheter 
innen så vel høstetid som ensilering og gjød-
sling. Ta kontakt med din grovfôrrådgiver for 
en gjennomgang av fôranalysen med NLR 
Surfôrtolken og NLR Hestetolken. 

variere. Ikke minst må ønska innhold i surfôr vurderes 
mot sammensetning av fôrrasjon og hva det er mulig å 
utnytte sammen med andre fôrslag. Protein- og energi-
innhold må sees i sammenheng, da det er en tilnærma 
naturlig balanse avhengig av art (mer protein i bladrike 
arter) som kan endres ved feil gjødsling. For eksempel er 
det ved 0,88 FEm/kg tørrstoff i kløverfattig timoteieng 
naturlig med 15-16 % protein, mens over 18 % tyder på 
overgjødsling. Slik kan vi bruke analysen ved gjødsling-
splanlegging, ved at høgt proteininnhold sammen med 
middels til lågt energiinnhold tyder på overgjødsling med 
nitrogen og motsatt. Overgjødsling kan også gjenfinnes 
som høge ureatall i mjølk (eller høgt N-innhold i hus-
dyrgjødsla). Vær klar over at råprotein beregnes utfra 
analysert nitrogeninnhold og dermed kan være over-
vurdert ved ubalansert eller sein gjødsling.

FIBER OG FORDØYELIGHET
Fordøyelighet og fiber henger tett sammen, og har 
virkning på energiverdien. Begge deler har direkte sam-
menheng med plantenes utviklingstrinn. For å få høgt 
grovfôropptak trengs høg fordøyelighet og moderat 
fiberinnhold, som betyr tidlig høsting. Fordøyelighet 
er som regel benevnt OMD i rapporten, som er engelsk 
betegnelse for fordøyelighet av organisk materiale, altså i 
prinsippet uten aske, og oppgitt som prosent.

Det mest sentrale fiber-begrepet er NDF, som gjerne 
ligger oppunder 500 gram pr kg tørrstoff ved 0,88 FEm 
i timotei. Låg NDF gir høg fordøyelighet, men husk at 
drøvtyggeren trenger fiber for at vomma skal fungere. 
Ved sein eller utsatt slått drar NDF seg fort opp mot 600, 
og da er vi som regel under 0,80 FEm pr kg tørrstoff. 
Belgvekster har mindre NDF enn gras, men høgere andel 
ufordøyelig fiber (iNDF), noe enkelte med høg kløveran-
del har erfart som litt vanskelig fôr.

Ufordøyelig fiber (iNDF) har normalt god sammen-
heng med NDF, men vi ser at den kan øke unormalt ved 
varme og tørre forhold. Dette slår også direkte inn på 
beregna energiverdi, og er årsaken til rask kvalitetsned-
gang i førsteslåtten både i 2020 og 2021. Det er altså 
sjelden noe vi ser bare hos en enkelt produsent, men mer 
som generell års- eller sesongvariasjon.

GJÆRINGSKVALITET
Den vanlige analysemetodikken gir oss tre måltall for 
gjæringskvalitet, i tillegg til pH og sukker som er nevnt 
tidligere. Dette er ammoniakk- eller ammonium-nitrogen 
(samme tall, ulik benevnelse), mjølkesyre og eddiksyre. I 
tillegg får vi smørsyre fra Ofotlab, men denne analysen 
er mindre sikker enn de andre med NIRS-analyse. Smør-
syre kan analyseres sikrere med kjemisk metode, som er 
mer aktuell på surfôr med under 30 % tørrstoff der vi 
lettere kan få smørsyregjæring. I fôr med mer enn 35 % 
tørrstoff finner vi som regel smørsyreproblem som sporer.

Fortørking gir redusert gjæringsintensitet og dermed 
lågere tall for syrer og ammoniakk, sammen med høgere 
sukkerinnhold og pH. Resultat må derfor vurderes mot 
tørrstoffinnhold. Høgere innhold av gjæringsprodukter 
betyr at mer sukker er forbrukt, og i de fleste tilfeller at 
fôret er mindre smakelig. Høgt innhold av ammoniakk- 
nitrogen tyder på proteinnedbryting og redusert fôrverdi. 
Smørsyreinnholdet skal være under 4 gram pr kg tørr- 
stoff uansett. Vi får ikke resultat for innhold av sporer 
med standard analyse, så ved antatt problem må det tas 
hygienisk analyse.

Ved 35 % tørrstoff er ønskelig nivå inntil 30 gram 

mjølkesyre og 15 gram eddiksyre. Analysemetoden for 
ammoniakk er litt ulik mellom laboratoriene, så grensa 
for godkjent kvalitet går ved 80 gram pr kg nitrogen hos 
Ofotlab og tilsvarende 100 gram hos Eurofins.

MINERALINNHOLD
For optimal fôring og gjødslingsplanlegging er det 
en fordel med mineralanalyse i tillegg til standard an-
alyse. NIRS-metoden er ikke like treffsikker, dvs godt 
kalibrert, for alle mineraler, så der er tilleggspakke med 
kjemisk analyse aktuelt. NIRS-analysen gir oss imidler-
tid et greit inntrykk, også som grunnlag for eventuelle 
ekstra analyser. Skal analysen brukes til gjødslingsplan-
legging, må du ha god kontroll på hvor fôret stammer fra 
slik at det kan vurderes mot jord og gjødsling. Konsen-
trasjonen av ulike mineraler endrer seg etter hvert som 
planta vokser, så mineralanalyse må tas sammen med 
vanlig fôranalyse.

ANDRE RESULTATER
I tillegg til de nevnte måleverdiene inneholder analyserap-
portene fra laboratoriene noen andre resultater i ulikt 
omfang. Blant disse vil vi gjøre oppmerksom på nitrat-ni-
trogen, som har dukket opp de siste par åra. Høge nitrat-
verdier kan gi problem med fôring og dyrehelse, og kan 
skyldes dyrkingsmessige forhold.
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bærekraftig og lønnsom fôrplan  
Grovfôranalyser gir muligheter

Et av hovedformålene med grovfôranalyser er at man ønsker å bruke de aktivt i 
fôrplanlegginga, uavhengig av om man produserer mjølk eller kjøtt. Ved hjelp av 
grovfôranalyser er det mulig å fôre mest mulig optimalt utfra dyrets behov.

For å kunne sette opp en fôrplan, er man avhengig av å vite hva slags fôr man har på lager. Det gir analyser svar på.  
 / foto Morten Livenengen

Det er lønnsomt for bonden, klimaet og miljøet. Neden-
for går vi gjennom noen av verdiene fra grovfôranalysa 
man kan merke seg når man skal sette opp en fôrplan. 

TØRRSTOFF
I fôringssammenheng vil tørrstoffprosenten påvirke 
grovfôropptaket, hvor økt tørrstoffprosent gir redusert 
grovfôropptak. Til mjølkeku er en tørrstoffprosent på ca. 
35 % ønskelig, dette gir størst grovfôropptak. I tillegg vil 
en lav tørrstoffprosent kunne gi en blautere gjødselkon-
sistens hos dyra, noe som er svært uheldig spesielt til dyr 
på talle og/eller med sterk fôring av kraftfôr.

ASKE
Aske er den uorganiske fraksjonen som blir igjen etter 
at fôrprøven er brent på laboratoriet, og viser til det to-
tale mineralinnholdet i grovfôret. Dersom analysen viser 
uvanlig høyt askeinnhold kan dette tyde på jordinnblan-

Lina Ruud / NLR Innlandet / 984 04 115 / lina.ruud@nlr.no

ding, og man skal derfor være litt ekstra forsiktig med 
hvilke dyr som får av dette grovfôret da jord inneholder 
bakterier som blant annet kan være skadelig for foster-
utvikling.

PROTEIN
Generelt har dyr i produksjon, det være seg kjøtt-, 
mjølk-, eller fosterproduksjon, et høyere proteinbehov 
enn dyr til vedlikehold. Protein er dyrt, og det vil der-
for være lønnsomt å dekke dyrets proteinbehov uten å 
sløse. Ved overfôring av protein, må dyret bruke energi 
på å bli kvitt overskuddet som blant annet blir skilt ut i 
mjølk. Derfor er ureatallet i mjølk en god indikator på 
om proteininnholdet i den totale fôrrasjonen er tilstrek-
kelig eller ei. Samtidig som at man skal være forsiktig 
med å overfôre med protein, vil underfôring av protein 
også skape utfordringer med blant annet å få søyer og 
kyr drektige, samt gir redusert tilvekst hos dyr i vekst.
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Fiber i grovfôrrasjonen bidrar til å bremse passasjehastigheten gjennom vomma. 

I diskusjonen om hvordan man 
kan produsere mest mulig kjøtt 
og mjølk på norske ressurser, er 
en økning av proteininnholdet i 
grovfôret en nøkkelfaktor. Det nor-
ske fôrkornet har generelt en lav pro-
teinverdi, og det er ofte nødvendig 
å erstatte deler av dette kornet med 
mer proteinrike kilder, som for ek-
sempel soya, i kraftfôret. Ved å øke 
proteininnholdet i grovfôret kan 
man bruke mer norsk korn i kraft-
fôret uten at det går på bekostning 
av ytelse. 

ENERGI
Ved høyt fiberinnhold, gjerne som 
følge av sein slått, vil grovfôret ha 
en lågere energiverdi. Den tradi- 
sjonelle energiparameteren fôren-
heter mjølk (FEm) er fortsatt i bruk, 
men skal på sikt erstattes av nettoen-
ergi laktasjon (NEL). Derfor er det 
idag vanlig å se at begge er oppført 
på grovfôranalysa. Energiverdien er 
nok den mest vurderte verdien i ei 
grovfôranalyse, og basert på denne kan man enkelt si noe 
om hvilke dyregrupper som bør få tildelt grovfôret, eller 
til hvilken tid på året. På samme måte som for protein, 
skal dyr som fôres til vedlikehold ha det minst energirike 
grovfôret. Dette gjelder for eksempel kyr i sinperioden og 
søyer vinterstid som kun skal bevare et godt hold fram til 
opptrapping mot kalving og lamming. 

SUKKER
Sukkerinnholdet i grovfôret kan variere stort. Først 
og fremst bidrar sukkeret til en god smakelighet på 
grovfôret. I mjølkeproduksjon er det også viktig for 
fettsyntesen i mjølk. 

FIBER
Fiberinnholdet i grovfôret blir delt inn i to på grovfôr- 
analysa: fordøyelig fiber (NDF) og ufordøyelig fiber 
(iNDF). Drøvtyggeren er helt avhengig av å ha en viss 
mengde grovfôr og fiber i rasjonen for at vomma skal 
fungere optimalt. Fiber danner et flytelag i vomma som 
bidrar til å bremse passasjen av fôr gjennom vom slik 
at det blir godt fordøyd før det går videre til tarm. Ved 
lite fiber i rasjonen er faren stor for at det kan utvikles 
til sur vom. Dette vil merkes på gjødselkonsistensen og 
produksjonen til dyret. For å undersøke nærmere om 
en drøvtygger er utsatt for sur vom kan man studere og 
vaske gjødsla. Dersom gjødsla inneholder en stor andel 
grove og lange strå og fiber tyder det på at passasjen gjen-
nom vom har gått for fort, og det kan fortsatt være mye 
ufordøyd fôr igjen i gjødsla. Dersom grovfôret innehold-
er lite fiber, kan innblanding med halm være nødvendig 
for at vombelastninga ikke skal bli for stor. Dette var 
en av hovedutfordringene i 2018 hvor det var alt for lite 
grovfôr og det var begrensninger på hvor mye kraftfôr 
som kunne gis. I tillegg så man at fiberet i kraftfôret ikke 
klarte å erstatte fiberet i grovfôret fullstendig. 

TYGGETID
Tida drøvtyggeren bruker på å ete og drøvtygge grovfôret 
kalles for tyggetid, og generelt har fiberrike grovfôr 

grovfôr / bruk analysene

lenger tyggetid enn fiberfattige grovfôr. For hvert tygg 
drøvtyggeren tar blir det produsert spytt som reduserer 
vombelastninga og hindrer at dyret får sur vom. 

OPPSUMMERING
For å oppsummere danner grovfôranalyser hele grunnla-
get for en god fôrplan. Det spesielle med drøvtyggere er 
at man hele tida må «spille på lag» med vomma for at 
dyret skal trives og produsere slik det ønskes. En opti-
malisering av fôringa sørger derfor for at man går inn på 
alle detaljene som er nødvendig for å lykkes med en god 
vomfunksjon, samtidig som man unngår overfôring og 
sløsing med innsatsfaktorer og ressurser. Dette vil på sikt 
gi en mer lønnsom og bærekraftig produksjon. 
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grovfôr
kortvarig vs. langvarig eng

klimavennlig grovfôr 

Uthaldande eng eller  
kortvarig intensiv

Å få eitt klimavennleg grovfôr i hus løner seg. Det kjem bonden, dyra og miljøet 
til gode. Men kva for intensitet bør ein liggje på for å få det mest klimavennlege 
grovfôret?

Kor ofte og korleis enga skal fornyast er eit av dei sentrale spørsmåla i grovfôrdyrkinga.     / foto Morten Livenengen

Kjartan Haugen Foss / NLR Innlandet / 123 45 678 / kjartan.haugen.foss@nlr.no

Kor ofte enga skal fornyast er eitt dilemma. Engfornying 
kostar, men er for mange avgjerande for å sikre avling 
av kvalitet. Det er heller ikkje slik at det som funkar hjå 
ein, funkar hjå ein annan. Areal, klima, ytelse, drifts-
form etc. har stor betydning for kva som løner seg for 
den enkelte. 

UTSLEPP
Blant utsleppa i norsk jordbruk så er det to verstingar. 
Det eine er metanutslepp (CH4) frå drøvtyggjaren sin fer-
menteringsprosess. Lystgass (N2O) er den andre. Kjelder 
til lystgass er spreiing av mineral- eller husdyrgjødsel, 
dyrka myr og avrenning. Spreiing av gjødsel gjev utslepp 
fordi mikrobar bryt ned nitratet til lystgass. I tillegg finst 
eitt tilsvarande utslepp knytt til produksjonen av kunst- 

gjødsel. Lystgass er ein skummel klimagass då oppvarm-
ingspotensialet er 298 gongar sterkare enn CO2.

UTNYTT MØKKA
Utnytting av husdyrgjødsla er viktig. Ammoniumet i 
husdyrgjødsla kan lett dannast om til ammoniakk. Sjølv 
om ammoniakk ikkje er ein klimagass fører fordampinga  
til auka behov for kunstgjødsel. Tett lager, høveleg  
utkøyringstidspunkt, utkøyring med slange og stripe- 
spreiar er tre gode måtar å forhindre ammoniakktap på. 
Spreiing om hausten gjev dårleg utnytting grunna ut-
vasking av nitrat, men lagerkapasiteten er som regel ein 
pådrivar for haustspreiing. Låg tørrstoffprosent i møkka 
gjer at gjødsla trengjer raskare ned i jorda. Ammoniakk- 
fordampinga og lystgassutsleppa blir dermed lågare. 
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Vêret spelar også ei stor rolle då nedbrytinga av ammonium 
til ammoniakk aukar ved varmare vêr.

FORNYING AV ENG
Det finnes fleire grunnar til å fornye enga. Avlinga har 
gått ned, kulturvekstane er på tur ut og ugras tek meir 
og meir over. Artane i kulturveksten har saman med 
driftsmåte mykje å seie. Grasartar som timotei og blad-
faks tolar ikkje hyppig slått så godt som engsvingel eller 
raigras. Er høg kvalitet eitt mål, må ein finne artar som 
passar driftsforma. Ein generell regel er at enga er klar 
for fornying når mindre enn 60 % av botanikken er kul-
turvekstar. 

KARBONBINDING
Eng har stort potensiale i å binde karbon. Via fotosyn-
tesen blir karbonet frå  lufta absorbert og lagra i røtene. 
Ved hjelp av mikrobar vil røtene på sikt bli omdanna til 
karbonhaldig humus. God rotutvikling er difor viktig for 
å binde mest mogleg karbon, noko som fosfor bidreg til. 
På eitt stadium når jorda eitt punkt der ho er metta på 
karbon. Då er det ikkje råd å binde meir, men det er av 
stor interesse å bevare karbonet som alt er lagra. 

DRIFTSMÅTE
Rotmassen er størst i ei gamal eng. Difor skulle ein tru 
at ei gamal eng har større karbonlagringspotensiale enn 
eng i hyppigare omløp. I Nibio sitt prosjekt «Engareal 
som lagringsmedium for karbon» viste målingane at  
yngre eng har same potensiale. Karbonet var i yngre eng 
lagra jamt ned til 30 cm. I eldre eng var karbonet i dei 
øvste 5-10cm. Ned til 60 cm var lagringsevna lik mellom 
gamal og ung eng. Forsøk gjort i Danmark og Frankrike 
har gjeve anna resultat, men har samanheng med kaldare 
klima her i Noreg. Det viktigaste er å ha eitt plantedekke 
heile året. 

DRENERING
Drenere bort vatn er eitt godt klimatiltak. Ei grøft dre-
nerer bort det frie vatnet som jorda ikkje har kapasitet til 
å lagre. Ei vassmetta jord fører til eitt høgare utslepp av 
lystgass. Jord som er vassjuk derimot fører nesten ikkje 
til noko lystgassutslepp, grunna danning av nitrogengass 
(N

2) , men bidreg til dårleg avling. Drenering minskar jord- 
pakking. Pakka jord gjev dårlegare avling, dårlegare ut-
nytting av gjødsla og dermed eitt høgare lystgassutslepp 
per produserte einheit. Grøfting gjer jorda fortare lageleg 
om våren. Tidlegare såtidspunkt gjev lengre vekstsesong, 
sikrar spireråme og meiravling i attleggsåret. 

TIDLEG SLÅTT
Tidleg slått gjev meir stivelse i grovfôret. I vomma til 
drøvtyggjaren blir stivelsen nedbrote til propionsyre av 
vommikrobane. Propionsyra binder til seg hydrogen-
atom som elles ville vore med i danninga av CH4 (metan). 
Tidleg slått gjev eitt mindre metanutslepp enn eitt seinare 
slått fôr. Dessutan kan ein spare kraftfôr. Eitt tidleg slått 
grovfôr vil dessutan vere lettare å ensilere. Stengelen blir 
grovare ved seinare slått og vil bli vanskelegare å pakke 
for å hindre lufttilgangen. Ei ulempe med tidlegare slått 
er at det kan vere meir skadeleg for engvekstene, noko 
som aukar behovet for engfornying. 

BOTANISK SAMANSETNING
Den botaniske samansetninga endrar seg over tid. Med 
varierande overvintringsevne, ulike krav til jordsmonn 

og driftsmåte er faktorar som spelar inn. Tidleg slått er 
noko som timotei og bladfaks ikkje likar. Dei sett nye 
skot etter slått. Slått før byrjande skyting gjer at dei ikkje 
får lagra tilstrekkeleg mengde opplagsnæring og vil gå 
ut av enga ganske fort. Låg stubbehøgde forverrar dette. 
Engsvingel og hundegras fortsett der stenglane blei kutta 
etter slåtten. Desse tolar hyppig slått betre enn timotei og 
bladfaks. pH i jorda kan bestemme mykje av den botan-
iske samansetninga. Det er lett at jorda blir gradvis litt 
surare. Ein del ugras trivst betre enn kulturvekstane når 
pH-en går ned. Ved spreiing av kunstgjødsel fører, om-
danninga frå ammonium-nitrat til nitrat, til ei forsuring 
av jorda. Spreiing av møkk bremsar forsuringa. Vedlike-
haldskalking på grasmark kan vere lønsamt for å unngå 
at pH-en går under kulturvekstane si komfortsone. Desse 
faktorane spelar inn på den botaniske samansetninga. 
Er topp kvalitet ynskjeleg, bør artar og sortar som tolar  
intensiv drift veljast. Samtidig må forholda leggjast til 
rette for dei.

EKSTENSIV
Ikkje alle er ute etter høg energikonsentrasjon. For mange 
så er mengda viktig. Arealressursen er kanskje knapp og 
vekstsesongen ligg ikkje heilt til rette for 3 slåttar. Då kan 
to seine slåttar vere mest gunstig. Det er vanskeleg å sjå 
korleis vekstsesongen blir når fyrsteslåtten for 3 slåttar 
skal takast. Høgenergifôr passar dessutan best for dyr 
i god produksjon. I mange fjøs kan eitt seinare slått fôr 
vere meir rasjonelt ved at alle dyr får det same grovfôret. 
Kraftfôrtildeling til det enkelte individ gjer resten. Dess-
utan vil eitt tidleg slått fôr føre til høgare fôropptak. 
Forbruket av grovfôr blir høgare og med knapp tilgang 
på grovfôr kan behovet for innkjøpt grovfôr auke. Ved 
å ta slåtten seinare/færre haustingar vil grasmarka vare 
lengre. Rett val av grasarter og gode vekstforhold kan 
gjeva ei eng som yter bra i fleire engår. Er fullfôrmiksar 
og halm tilgjengeleg er situasjonen noko anna. Då kan 
enga med fordel haustast tidleg. 

At tidleg slått er meir klimavenleg er det ikkje tvil 
om. Hyppig engfornying treng heller ikkje vera det store. 
Ei tung og god skålharv kan gjera ei god primær jord-
arbeiding medan enga er ung. Ved å så i 3. engår etter 
skålharving kan ein få botanikken på rett kjør igjen etter 
intensiv drift av enga. Uansett så er plogen kjekk å ha 
med jamne mellomrom. Den er utruleg god på både rot- 
og frøugras, viss den er godt innstilt. Kor lettvint våron-
na er kjem også an på mengda stein. Med mykje stein 
kan engfornyinga bli kostbar. Dette er ein faktor som 
må takast med i berekninga. Det viktigaste er å leggje til 
rette for gode vekstforhold. Rett gjødsling, god pH, gode 
hydrotekniske vilkår så har ein kome langt. Det handlar 
om å få graset til å trivast så godt som mogleg. 
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nlr fôrdyrkingsplan 
– Jeg trenger godt grovfôr

Med 200 storfemunner å mette, er kvalitet og riktig grovfôr helt avgjørende. En 
bevisst strategi med fokus på grovfôrkvalitet har gitt gode resultater for Bent Are 
Wollan.

Bent Are Wollan har 200 storfe i fjøset. Det er mange munner å mette med riktig mengde grovfôr av rett kvalitet. Wollan erfarer 
at godt grovfôr til slakteokser har avgjørende betydning for det økonomiske resultatet i drifta.     / foto Morten Livenengen

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

Bent Are Wollan har drevet med storfekjøttproduksjon i 
Ringsaker i Innlandet i tjue år, og er stadig på jakt etter 
forbedringer i grovfôrdyrkinga. 

– Jeg tør ikke gamble med grovfôrkvaliteten, sier han 
og peker på at oppfôring av 40 til 60 okser i året krever 
fôr av god kvalitet. 

– Man må ha hundre prosent fokus, hvis ikke taper 
man penger, supplerer Wollan. 

DEN VANSKELIGE FØRSTESLÅTTEN
Bent Are Wollan har ikke tallfestet et mål for kvalitet-
en på grovfôret, men innrømmer gjerne at han liker å se 
fôrenhetskonsentrasjon over 0,90 per kilo tørrstoff. Han 
har de senere årene gjort flere grep i grovfôrproduksjonen 
for å kunne høste et godt fôr.

Wollan starter slåtten tidlig, for han ønsker nemlig å 
være sikker på at været spiller på lag. 

– Det er bedre å høste to til fem dager før man har 

tenkt, enn å ende opp med at slåtten blir to til tre uker 
forsinka på grunn av dårlig vær, sier Wollan. 

Strategien får støtte av Stein Jørgensen, grovfôr- 
rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet. 
Foran hver sesong følger han en rekke enger tett og tar 
ut ukentlige prøver som sendes til analyse. Disse prog-
noseprøvene gir bønder en støtte i beslutningen om når 
grovfôret skal høstes. 

– Dessverre ser vi av resultatene fra prognosehøstin-
gene at kvaliteten på årets førsteslått raskt gikk nedover. 
Det betyr at det i år var enda viktigere å høste tidlig der-
som man har mål om høy fôrenhetskonsentrasjon, sier 
Jørgensen. 

SPREDERIVE BLE SUKSESS
Bent Are Wollan leier jord over et relativt stort geograf-
isk område, og transporter mange rundballer hjem til 
gården. For å redusere transportkostnader, er han bev-
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Forskjellen på høg og lav fôrenhetskonsentrasjon i grovfôret til slakteokser kan 
dreie seg om flere tusen kroner i sparte kraftfôrkostnader, viser beregninger som 
rådgiveren har gjort. 

Stein Jørgensen (t.v.), grovfôrrådgiver i NLR Innlandet, er jevnlig med på vandringer 
i enga hos Bent Are Wollan for å bestemme riktig slåttetidspunkt ut fra hvilken kval-
itet på grovfôret som trengs.    / foto Morten Livenengen

grovfôr / kvalitet

isst på å høste et fôr med relativt høy 
tørrstoffprosent. Ei sprederive viste 
seg å bli et svært nyttig redskap i 
jobben med å høste tørt fôr.

– Nå kjører vi riva nesten uansett. 
Det gir et mye bedre fôr. Ikke bare 
fordi det gir høyere tørrstoffprosent, 
men rundballene blir også jevnere, 
forklarer Wollan. 

– Raskere fortørk fører også til at 
man bevarer mer av sukkeret i gra-
set, supplerer Stein Jørgensen. 

Bent Are Wollan erfarer også at 
antall rundballer stadig reduseres, 
noe som tyder på at han klarer å 
høste mer fôr i hver ball. 

– Vi må ha fokus på godt grovfôr. 
Holdningen at man bare har amme-
ku og at det derfor ikke spiller så stor 
rolle gir absolutt ikke de resultatene 
vi ønsker, sier Wollan. 

TRADISJONELL GJENLEGG 
Hos Bent Are Wollan er engfornying 
et av fokusområdene. Her finner man ikke gammel eng. 

– Hovedregelen er aldri eldre eng enn tre år, sier han. 
Ved engfornying følger Wollan det han beskriver som 

et tradisjonelt opplegg, med jordarbeiding og gjenlegg i 
dekkvekst. 

– Vi bruker faktisk en del tid på luking av høymole i 
førsteårs eng. Dette arbeidet betaler seg ved at vi kan re-

dusere eller kutte helt ut kjemisk ugrassprøyting i engåra, 
sier han. 

I år har han også dyrket 90 dekar med raigras, noe 
han beskriver som et svært godt alternativ til vanlig eng. 

– Raigraset er ei bombe altså, hvis man klarer å henge 
med og høste til rett tid. Det gir et smakelig fôr med godt 
energiinnhold, sier Wollan. 

Penger i godt grovfôr

– Vi har regnet på kraftfôrforbruket 
ved framfôring av okser med grovfôr 
med høg og lav FEm-verdi. Godt 
grovfôr kan gi betydelig besparelser 
på kraftfôr, sier Jørgensen. 

I regnestykket er det tatt utgang-
spunkt i grovfôr med ulik fôrenhets- 
konsentrasjon for framfôring av 
okser som blir slaktemoden ved 17 
måneders alder. Grovfôr med lavere 
fôrenhetskonsentrasjon kompens-
eres med kraftfôr. I regnestykket er 
det kun tatt med en type kraftfôr, 
Formel Biff, med innkjøpspris for 
bulk i juni 2021. Tall for fôrbehov 
til framfôring av okser kommer fra 
Norturas veiledningshefter. 

Figur 1: Kraftfôrkostnad ved framfôring av okse (17 måneder) ved framfôring med 
grovfôr med ulik fôrenhetskonsentrasjon. 
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fosillfritt på setra 
Mjølker på solcellestrøm

I Østerdalen har gårdbrukerne Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad lagt 
til rette for fossilfri drift på setra Ustuvollen. Ved hjelp av solceller og batteri skal 
kyrne melkes på fornybar kraft. To somre med denne nye energiløsningen er nå 
over – hvordan har det egentlig gått?

Ragnhild Bjelland-Hanley / Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad installerte solceller på setra. Det gir fossilfri drift.    / foto Norges Vel

Ustuvollen ligger idyllisk til ved Setersjøen i Dalsbygda. 
Her har Østgaardingene hatt setra i mange hundre år. I 
dag er det Hanne Østgaard Tingstad og Erling Tingstad 
som driver gård og seter med 25 – 30 melkekyr. 

STRØMNETTET ET DYRT ALTERNATIV
De fleste setre som ikke er tilkoblet strømnettet be- 
nytter dieselaggregat til nødvendig strømproduks-
jon. Slik var det også på Ustuvollen - tidligere var det 
traktoren som drev aggregatet som stod for strøm- 
produksjonen på setra. Denne løsningen var verken 
bærekraftig eller praktisk, og ekteparet Tingstad var på 
utkikk etter alternativer for å kunne drive melkemaskin, 
melketank, varmtvannstanker og seterhus (forbruk på 
rundt 30 kWh i døgnet).

Da Erling for noen år siden undersøkte muligheten for 
å få setra tilkoblet strømnettet, viste dette seg å komme 
med en skyhøy prislapp på rundt to millioner kroner. For 
Erling og Hanne ble dette derfor starten på et annet løp. 
I samarbeid med leverandør EnergiPluss fikk de på plass 
et anlegg bestående av solceller og batteri (se faktaboks). 
Solcellene ble montert på setra høsten 2019, mens batteri- 
pakken ankom 22. juni 2020. Det tok rundt seks timer 
for teamet fra EnergiPluss å montere, teste og sette anleg-
get i drift denne dagen. 

Containeren med batterier, elektronikk og styresyste-
mer fraktes med traktor hjem til gården mellom drifts-
sesongene på setra. Her fungerer batteriet som nød-
strømsløsning, og på sikt skal det bidra til å redusere 
effekttopper i strømforbruket samt utnytte variasjoner i 
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Solcellepaneler på taket skaffer nok strøm til melkemaskiner, tankkjøling og annet. I 
2021 var seterdrifta helt fossilfri.    / foto EnergiPluss

Batteripakka til anlegget.     / foto EnergiPluss

FAKTA OM ANLEGGET
Anlegget er bygget inn i en container med 
batterier, elektronikk og styresystemer. Det er 
montert 72 solcellepaneler på taket. 
• Litiumbatterier 48 kWh
• DC-konvertere
• AC hybrid invertere, for 1-fas og 3-fas
• Styringssystemer
• Fjernovervåkning / styring ved hjlep av 

PC eller app på telefonen
• Nødstrømsaggregat

Strømmen som produseres i solcellene blir 
brukt til å dekke forbruket på setra. Når sol-
cellene produserer mer enn hva det er behov 
for, blir denne strømmen lagret i batteriet.
Oppkobling av nødstrømsaggregat (stille 
bensinaggregat fra Honda – EU70 IS) skjer 
automatisk dersom solcellene og batteriet ikke 
kan tilføre nok energi til behovene på setra, 
for eksempel ved dårlig vær over lang tid. 
Anlegget endte opp med å koste i overkant av 
500 000 kroner, og Erling og Hanne gikk inn 
med bortimot 80% selv. Resten ble dekket av 
tilskudd fra Innovasjon Norge og Utvalgte 
seterlandskap.

strømprisen. Men for å kunne gjøre 
dette må det først utvikles et intelli-
gent styringssystem.

2020 - VERSTE JULI PÅ FLERE TIÅR
Et av områdene det har knyttet seg 
spesielt stor spenning til, er hvor 
driftssikker løsningen vil være under 
forskjellige værforhold, og i hvilken 
grad backup-løsningen (bensin- 
aggregat) må trå til. Den første 
driftssesongen på setra bidro til å 
kaste lys over dette. Sommeren 2020 
disket nemlig værgudene opp med en 
uvanlig grå og kald juli måned – fak-
tisk verste juli-måned på flere tiår på 
Østlandet. 

Teknisk sett fungerte anlegget 
etter planen, men på grunn av det 
dårlige været måtte nødstrømsaggre-
gatet til pers flere ganger for å hjelpe til med å lade opp 
batteriet. Anslagsvis brukte bensinaggregatet rundt 100 
liter med bensin for å hjelpe til med å lade batteriet. Til 
sammenligning lå forbruket av diesel på rundt 1 200 liter 
hver sommer når det ble brukt traktoraggregat. I august 
dette året derimot, som var en mer «normal» sommer-
måned, kjørte bensinaggregatet bare en gang. 

UTVIDET ANLEGGET FOR MER ROBUST LØSNING
Den første sommeren gav altså noen viktige erfaringer 
å bygge videre på. Energipluss regnet på saken, og kom 
frem til at dersom solcelleanlegget hadde vært rundt 
40 % større, ville man klart å dekke strømbehovet på  
setra selv under den typen forhold som man hadde i juli 
2020. Erling og Hanne bestemte seg derfor for at de  
ønsket å utvide solcelleanlegget for å få en enda mer  
robust løsning med tanke på mange gråværsdager på rad. 

Antallet solcellepaneler ble derfor økt fra 48 paneler 
til 72 paneler mellom sesongene 2020 – 2021. Denne ut-
videlsen, i kombinasjon med mer «normalt» sommervær, 
førte til at Ustuvollen ble driftet 100 % fossilfritt som-
meren 2021. Dette er Erling og Hanne fornøyd med! 

STILLHET OG FRIHET
Men hva har egentlig vært den største forskjellen for ekte- 
paret etter at fornybaranlegget kom på plass? Ifølge  
Erling har det vært hovedsakelig to ting; Det ene er still-
heten de nå kan nyte uten traktorduring i bakgrunnen, 
og det andre er friheten de har til å holde på med andre 
ting enn å passe på at traktoren går riktig hele tiden. Med 
traktoren måtte de jevnlig passe på at det var kjøling på 
den, og at det var nok diesel og olje – de kunne rett og 
slett ikke reise fra. 

Noe oppfølging krever også den fornybare løsningen. 
Erling og Hanne følger med på værmeldinga og på hvor 
mye energi som er tilgjengelig på batteriet, og de til-
passer eget levesett noe i forhold til når det er lurt å gjøre 
hva. De mener investeringen har vært fornuftig og tids- 
riktig, og det er ikke utelukket at det også vil komme 
solcellepaneler på taket hjemme på gården i Dalsbygda… 

ERFARINGSDELING
Det Kongelige Selskap for Norges Vel har fulgt prosjektet 
i Østerdalen fra starten, og bidrar til å spre kunnskap 
og erfaringer til andre bønder og interesserte. Arbeidet 
støttes av Statsforvalteren i Innlandet.
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bærekraftig gårdsdrift 
Mye mer enn klimagasser

Få ord er så mye brukt – og misbrukt – som ordet bærekraft. Hva legges til grunn 
når et produkt eller en bedrift markedsføres som bærekraftig? Hvordan står det til 
i jordbruket, og kan vi måle hvorvidt gården drives bærekraftig eller ikke?

Ildri Kristine (Rose) Bergslid / NORSØK

Bruk av utmarksbeiter gir høy score i SMART-analysen.  / foto Rose Bergslid

Jordbruk verden over har en rekke utfordringer med 
tanke på bærekraft. Avrenning av næringsstoffer, over-
forbruk av vann, jordpakking, tap av biologisk mangfold, 
lav lønnsomhet over tid og dårlige arbeidsforhold er 
noen eksempler. For å få en felles forståelse av hva et 
bærekraftig jordbruk er har FNs organisasjon for mat og 
landbruk (FAO) utviklet et globalt rammeverk, «SAFA 
Guidelines», som definerer bærekraftig matproduksjon. 
Her deles bærekraft inn i fire overordna dimensjoner med 
21 bærekraftsmål (se tabell 1)

FRA GLOBALT RAMMEVERK TIL NORSKE GÅRDER
På grunnlag av det globale rammeverket fra SAFA har det 
sveitsiske forskningsinstituttet for økologisk landbruk 
FiBL, sammen med forskere fra hele verden, utviklet et 

analyseverktøy (SMART) som kan brukes for å analysere 
bærekraften på gårder verden over. Siden dette verktøyet 
kan brukes i alle land vil det naturlig nok være deler av 
innholdet som ikke er like relevant for oss i Norge.

RESULTAT FRA GÅRDSANALYSE
Gjennom prosjektet URBANFARMS (Bønder og byen) 
ble det våren 2021 gjennomført SMART-analyser på 8 
gårdsbruk i nærheten av Oslo eller Bergen. Analysen er 
en blanding av intervju, bruk av ulike data (søknad om 
produksjonstilskudd, gjødselplan m.m.) og gårdsbesøk. 
På grunn av pandemien måtte dessverre de planlagte 
gårdsbesøkene avlyses. Analysen av hver gård oppsum-
meres i en rapport som gir god oversikt over hva man 
gjør bra, og hva som evt. kan endres dersom man øn-
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sker å forbedre bærekraften i drif-
ta. Felles for gårdene i prosjektet er 
at alle, i større eller mindre grad, 
står for salget av egne produkter 
gjennom sosiale medier, nettsider,  
andelslandbruk, direktesalg fra 
gården o.l. Resultatene fra analysen 
viser at bærekraften er veldig god 
hos alle åtte.

Noen av resultatene fra fire av 
de åtte gårdene er presentert i fig-
ur 1. Fargene i sirkelen går fra rødt 
innerst (uakseptabelt resultat mht. 
bærekraft) til mørkegrønt ytterst 
(meget godt). Mellom ytterpunkta 
finner vi orange (dårlig), gult (mod-
erat) og lysegrønt (godt).  Av figuren 
ser vi at alle gårdene stort sett har 
gode eller meget gode resultater mht. 
bærekraft for alle de fire dimen- 
sjonene.

FRA «KLIMASMART» TIL «RES-
SURSOPTIMALT»? 
Gjennom arbeidet med SMART har 
det blitt veldig tydelig at klimadebat-
ten om norsk jordbruk er begrensa 
med tanke på bærekraft. Ett område 
(klima) gis veldig stor oppmerksom-
het på bekostning av den helhetlige 
vurderingen som er nødvendig for 
bærekraftig utvikling. Spesielt med 

bærekraft / smartanalyse

tanke på drøvtyggerne. En analyse gjennomført på en 
gård i Midt-Norge kan illustrere dette. 

Vedkommende driver med kjøttproduksjon på vest-
landsk fjordfe og gammalnorsk spælsau. Noen av fak-
torene med drifta som gjør at bonden scorer høyt på 
bærekraftsanalysen er: Bruk av ut- og innmarksbeiter, 
kulturlandskap og biologisk mangfold skjøttes ved beit-
ing, bruk av bevaringsverdig storferase, minimal bruk av 
fôr egna til menneskemat til drøvtyggere og god sirkul-
ering av næringsstoffene. Gårdens ressurser brukes på 

en optimal måte. Til tross for svært 
god bærekraft sitter bonden med 
følelsen av å være en «klimaverst-
ing». 

Klimagassen metan har stor plass 
i klimamodeller, og det har ført til 
at «færrest mulig drøvtyggere med 
høyest mulig produksjon» gir kli-
maklapp på skulderen og stjerne 

i boka. Dette kan føre til at det tas politiske veivalg 
som fører norsk jordbruk i feil retning. I rapporten 
«Bærekraft i det norske matsystemet» diskuteres denne 
problemstillingen. «Når hovedspørsmålet i bærekrafts-

diskusjonen framstilles som om det dreier seg om enten 
klimagassreduksjon og avvikling av storfeholdet, eller 
å opprettholde kjøttproduksjon og dermed ikke opp- 
nå klimamålene, diskuteres i realiteten bare en svært 
begrenset del av hva som avgjør om norsk jordbruks- 
produksjon er bærekraftig» (Bardalen m.fl. 2020).

En viktig del av den norske bondekulturen har alltid 
vært å forbedre gården og drifta til de som kommer etter. 
Som en bonde sa: «Jeg er 16. generasjon som driver denne 
gården. Vitner ikke det om bærekraftig drift?»

KILDER
Bardalen, A., Skjerve, T.A., Olsen, H.F. (2020). 
Bærekraft i det norske matsystemet. Kriterier for norsk 
matproduksjon. NMBU, Ås. ISBN 978-82- 575-1788-5 
Gårdsanalyser ble gjennomført ved bruk av SMART-
Farm Tool; RRID: SCR_018197
SAFA GUIDELINES (2014) version 3.0. Food and Agri-
culture Organization of the United Nations
http://www.fao.org/3/i3957e/i3957e.pdf

Prosjektet URBANFARMS har fått støtte gjennom 
Norges forskningsråd, prosjektnr. 294604.

Dimensjoner Bærekraftsmål

Styring, ledelse og forvaltning Etikk, ansvarlighet, engasjement, rettssikkerhet og god bedriftsledelse

Miljø Atmosfære, vann, jord, biodiversitet, materialer og energi og dyrevelferd

Økonomi Investeringer, sårbarhet, produktkvalitet og bruk av lokalt næringsliv

Sosiale forhold Levekår, rettferdig handel, arbeidstakeres rettigheter, likestilling, kulturelt mangfold, 
helse og sikkerhet

Tabell 1: FAO (FNs organisasjon for mat og landbruk) sine SAFA Guidelines for bærekraftig matproduksjon. 

Figur 1: Resultater fra SMART-analyser på fire av gårdene i prosjektet URBAN-
FARMS. Det er per i dag ikke mulig å få teksten på norsk. 

Gårdens 
ressurser 
brukes på 
en optimal 
måte.
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kurs
gnagerbekjempelse

legg en strategi for  
Gnagerbekjempelse i høst

Samtidig med at avlingen kommer i hus forberede gnagerne seg til vinteren ved å 
finne egnet bolig for kaldere tider.

Kari-Anne Aanerud / NLR Øst / 902 07 464 / kari-anne.aanerud@nlr.no

Forrige høst ble betegnet som et skikkelig gnager-år og 
skal vi tro spekulasjonene blir det enda flere gnagere 
denne høsten. Et av «tegnene» det henvises det til er god 
produksjon av blåbær og/eller granfrø. Dette gir mye 
gnagere både samme og påfølgende år (jf. en fagrapport 
fra NMBU).

Det er viktig å forebygge for gnagerinvasjon ved å 
gjøre tiltak i form av rydding, fjerning av gras og etterse 
bygninger med tanke på tetting av ventiler, porter og 
sprekker. 

Videre bør man aktivt følge med på om man får 
gnagere i bygningen, både ved observasjon og bruk av 
feller – den siste utveien for bekjempelse er gift. Husk at 
det er ulovlig å benytte gift forebyggende. 

HVA KAN DU GJØRE SELV?
Alle plikter å forebygge og bekjempe skadedyr, når fore-
komsten av skadedyr tilsier dette, jf forskrift om skade-
forebygging. Bekjempelse er viktig for å unngå ødeleg-

gelser på bygninger, installasjoner og maskiner, noe som 
koster mange millioner hvert år. Gnagerne er årsaken til 
mange brann og vannskader, i tillegg til ødelagt for og 
mat.  I tillegg er gnagerne bærere av virus og bakteri-
er som kan overføres til mennesker og husdyr igjennom 
urin, avføring, og i kontakt med mat eller fòr. Skadedyr-
bekjempelse er viktig for både helse- og matsikkerhet. 

AUTORISASJONSKURS
Bønder som har autorisasjonsbevis for plantevern kan ta 
påbygningskurs for gnagermidler.  De får muligheten til 
å kjøpe og legge ut muse/rottegift selv ved behov. I tillegg 
gir kurset mye nyttig kunnskap om hvordan man effek-
tivt kan forebygge og begrense invasjon av gnagere, og 
lykkes med bekjempelse om de først er der.  

NLR er i gang med kurssesongen og flere kurs kom-
mer utover høsten og vinteren. Ta en titt på enhetenes 
kurssider for mer informasjon om gnagerkurs og andre 
nyttige kurs for deg som bonde!

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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erfaringsutveksler og diskuterer 
Kornmekanisering med mentor

Ragnhild Duserud driver kornproduksjon på snaut 900 dekar i Eidsberg i Indre 
Østfold kommune i Viken. Gjennom Mentorordninga i landbruket har hun fått en 
erfaren kornprodusent som diskusjonspartner i drifta, og særlig er det direktesåing 
som opptar dem.

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

Det er tidlig i juli måned. Byggåkeren vaier struttende 
grønn i den varme sommervinden. Ragnhild Duserud 
skuer utover det bølgende grønne teppet av aks.  

– Jeg er ganske sikker på at det er et potensial i økte 
avlinger og dermed bedre lønnsomhet i korndrifta. Der-
for er Jørgen Thorshov en fin diskusjonspartner, sier 
Ragnhild Duserud. 

Gjennom Mentorordninga i landbruket stiller Jørgen 
Thorshov som mentor for Ragnhild Duserud denne ses-
ongen. De deler erfaringer og diskuterer flere aspekt ved 
korndyrking (se mer informasjon om ordninga i engen 
sak på neste side).

– Det er svært nyttig å ha en å diskutere helheten 

med. Selv om vi dykker ned i mange enkeltelementer, 
har Jørgen en god oversikt over kompleksiteten i plante- 
produksjon, sier Ragnhild. 

 
TILSTREBER GODT VEKSTSKIFTE
Som mange andre kornprodusenter i området, har Ragn- 
hild Duserud en vesentlig andel høsthvete i vekstskiftet. 

– Det er godt å få gjort mye på høsten, og vi klarer å 
høste relativt gode avlinger her, sier hun. 

Og i de aller fleste sesonger går også overvintringa greit.  
Bortsett fra denne vinteren. 

– I vår måtte jeg så om 400 dekar med høsthvete og 
høstraps som ikke overvintret, forteller Ragnhild. 

erfaringsutveksling
mentorordninga i landbruket
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Med mye høsthvete i omløpet, er Ragnhild interessert 
i et godt vekstskifte. Særlig finner hun raps interessant. 
En vekst som ikke kan dyrkes uten en viss mengde risiko.  

– Jeg etablerte høstraps i fjor, men den overvintret 
dessverre dårlig. 35 av 160 dekar var imidlertid såpass 
bra at det ikke ble sådd om i vår. Nå ser det relativt greit 
ut i feltet, og jeg er spent på hva avlinga faktisk blir, sier 
hun. 

DELER ERFARINGER MED DIREKTESÅING
Ragnhild Duserud har drevet med direktesåing siden hun 

tok over gården i 2015. På den tiden 
følte hun at det var lite svar å hente 
i rådgivingsapparatet. Det manglet 
noen som kunne se helheten i et slikt 
dyrkingssystem. Nå har hun funnet 
en god diskusjonspartner i mentoren 
sin. 

– Jørgen driver i samme baner 
som meg, og derfor er det nyttig å få 
ta del i hans erfaringer. Vi diskuterer 
hvilke strategier man skal legge opp 
til, og hvor man skal direkteså og 
hvor det kreves ulike jordarbeidings- 
strategier, sier Ragnhild. 

Så langt har Ragnhild erfart at 
god ugraskontroll er viktig for å lyk-
kes med direktesåing. 

– I tillegg må du ha is i magen 
om våren. Du må vente til jorda er 
lagelig. Du kan ikke la deg stresse 
av at naboene sitter på traktoren på 
nabojordet, sier Ragnhild. 

MEKANISERING I KORN
Da Ragnhild tok over gården for 
seks år siden, var hun eier av fem el-
dre traktorer. Hun har ikke kårfolk 

som kan jobbe gratis, og med full jobb utenfor gården, 
er hun avhengig av at traktorene starter og går når det er 
behov for det. 

– Jeg solgte unna alle fem og kjøpte inn to nyere trak-
torer. Nå har jeg to driftssikre traktorer som kan gjøre 
flere oppgaver på gården, sier Ragnhild. 

Videre har hun også gjort investeringer i maskiner. 
Det siste på lista er ei skålharv som hun ser fram til å 
teste ut i høst. 

I 2018 kjøpte Ragnhild ny tresker. Hun ler ironisk 
over at det ble nettopp denne sesongen med laveste av-
lingsnivå i manns minne hun valgte å kjøpe seg større 
kapasitet i innhøstinga. 

– Det er motiverende at også mentoren min syns jeg 
har gjort fornuftige valg og investeringer i mekaniseringa 
på gården, tilføyer Ragnhild. 

Til sesongen 2018 stod også en ny lagersilo for korn 
klar til bruk. Samtidig ble det skiftet elevatorer og trans-
portsystem i korntørke og -lageranlegget fra 1992. 

SETT AV TID TIL MENTOREN
Ragnhild er svært glad for at hun fikk plass i mentor- 
ordninga i landbruket. Hennes motivasjon for å delta 
er å få innspill i egen planteproduksjon som kan løfte  
avlinger og bedre økonomien. 

– Det er stort press på leiejorda i området her. Jeg  
ønsker å tjene mer penger på det jeg allerede har enn å 
kaste meg ut i leiejordsmarkedet, forteller Ragnhild. 

Hun kan anbefale ordningen for andre som ønsker å 
få en diskusjonspartner i drifta, men peker særlig på én 
ting for at opplegget skal oppleves nyttig. 

– Du må sette av tid. Mentorbesøkene må utnyttes og 
du kan ikke stille uforberedt, og du må være villig til å 
følge opp tiltakene som du diskuterer deg fram til med 
mentor, sier hun. 

Ragnhild stryker hånda gjennom byggaksene. 
– Det er skikkelig moro å se resultatet av egen innsats. 

Jeg har aldri hatt så fin åker som nå, sier hun.

– Traktorene må starte og virke når jeg har brukt for dem, sier Ragnhild Duserud. 
Hun har byttet ut fem eldre traktorere med to nyere og driftssikre traktorer.
    / foto Morten Livenengen

Dersom du vurderer å delta på Mentorordninga i landbruket, 
anbefaler Ragnhild Duserud at du bevisst setter av tid for å få 
maksimalt utbytte.    / foto Morten Livenengen

erfaringsutveksling / mentorordninga i landbruket
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Jørgen Thorshov, mentor.    / foto Espen Syljuåsen

Mette Feten

Skrider ydmykt til 
mentorgjerningen

Mentorordninga i 
landbruket

Jørgen Thorshov er svært positiv til mentorord-
ningen, og understreker hvor god nytte også han 
har av samarbeidet med Ragnhild Duserud.

Mentorordninga i landbruket inneber at ein ny 
bonde gjer ei formell avtale med ein erfaren kolle-
ga om å vere diskusjonspartner i drifta gjennom 
eitt år. Tilbodet omfattar alle produksjonar, også 
Inn på tunet, lokal foredling med meir.

– Her er det toveiskommunikasjon. Ragnhild er svært 
oppegående og stiller veldig gode spørsmål. Langt fra 
alle kan jeg svaret på. Ja, da må jeg hjem og lese da, ler 
Thorshov. 

Særlig trekker han fram diskusjonene omkring di-
rektesåing og strategier for redusert jordarbeiding som 
fruktbare. 

– Det er matnyttig å diskutere med noen som har likt 
tankesett. Skal man lykkes med direktesåing må man tåle 
å se et rufsete såbed. Vi får aldri de snorrette, irrgrønne 
sårekkene om våren – det som gjerne blir bildet på om du 
er en vellykket bonde eller ikke. Når du direktesår, har 
du et såbed med halmstubb, fangvekster og årets vekst i 
skjønn blanding, sier Jørgen Thorshov. 

TO ÅRS MENTORERFARING
Det er andre året Jørgen Thorshov er med som mentor.  
I fjor var han mentor for en ammekuprodusent, mens han 
i år bistår Ragnhild Duserud i hennes kornproduksjon. 
Og han er svært fornøyd med opplegget. 

– Det er hyggelig å bli kjent med nye personer. Det gir 
input til hvordan ting kan gjøres bedre, sier Thorshov. 

Etter eit treårig, vellukka prøvepros-
jekt i Trøndelag, Vestland, Agder og 
Innlandet, vart Mentorordninga i 
landbruket landsdekkande i 2020. I 
2021 deltek 131 mentorpar frå heile 
landet.

Norsk Landbruksrådgiving 
(NLR) har ansvar for ordninga i 
samarbeid med Norges Bondelag, 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Innovasjon Norge regionalt. Det blir 
gjeve økonomisk støtte over jordbruksavtalen.

Alle mentorpar er tilknytte ein regionkontakt i NLR. 
Før dei set i gang får dei opplæring i kva opplegget går ut 
på og kva det vil seie å vere/ha mentor. Opplæringa skjer 
regionvis, der mentorar, nye bønder og regionkontaktar 
i NLR møtes.

Mentorpara inngår ein avtale som inneber kommu-
nikasjon og møter gjennom eitt år. Mentor får godt- 
gjering for arbeidet. Tilbodet er gratis for ny bonde.

– Mentorordninga har fungert veldig godt. Mange 
har nytta seg av tilbodet og hatt stort utbytte av å delta. 
Dette er eit gjennomarbeida opplegg med opplæring av 
mentorar, samlingar og oppfølging gjennom året, seier 
Mette Feten som er ansvarleg for ordninga i NLR.

Ho meiner det er eit godt tilbod til alle som er nye i 
landbruket, og oppmodar alle ferske bønder til å søkje.

– Du får gode, praktiske råd frå ein erfaren bonde. 
Av og til kan det vere vanskeleg å spørje ein nabo eller 
kollega om råd igjen og igjen. Då er det lettare med fast 
mentor som får godtgjersle, seier Feten.

Ho oppmodar erfarne 
bønder til å melde seg som 
mentorar.

– Vi treng fleire dyktige 
bønder som kan dele av sin 
kompetanse, seier Feten.

Trur du dette kan være 
noko for deg, er søknads-
fristen for Mentorordninga 
i landbruket 1. desember for  
påfølgjande år. Les meir på 
nlr.no/mentor. 

erfaringsutveksling / mentorordninga i landbruket
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GRØNT I FOKUS

krefter man trenger for å bære tungt?  
Hva er egentlig bærekraft?

Lise Olavsdotter Lund / NLR Øst / 901 88 368 / lise.olavsdotter.lund@nlr.no

På en måte er det det. For bærekraft handler ikke bare om klima. Det handler 
like mye om hvordan mennesker og dyr har det, og om det er penger å tjene på å 
produsere god og trygg mat.

Vi må altså passe på at vi ikke putter mer i posen enn 
vi greier å bære, for hvis vi ikke greier å bære posen 
fram til målet så blir vi jo stående der og kommer ingen 
vei.

BEST FOR ALLE
Bærekraftig produksjon av mat handler om å ta vare på 
behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge 
mulighetene til framtidige generasjoner. 

Da må vi produsere på en måte som er best for alle 

involverte. Gresset må få de næringsstoffene det trenger 
for å vokse godt. Kua skal spise godt gress og trives, da 
produserer den best og mest melk. Bonden skal ha det bra 
og trygt på jobb. For når bonden har det bra, så får kua 
og gresset det bra også.

Bærekraftig matproduksjon skal altså være bra for 
både planeten, helsa og lommeboka. 

Norsk og skandinavisk matproduksjon har blitt truk-
ket fram av FN som bærekraftig matproduksjon. Les mer 
om FNs bærekraftmål på neste side.
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Finn fem feil
Klarer du å finne fem feil i tegninga til høyre? Finn frem blyanten og sett kryss der det mangler noe i tegninga. 

junior
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En god gjødslingsplan 
krever kloke hoder 

- Optimal gjødsling
- God jordhelse
- Økte avlinger 

- Høy kvalitet på avling
- Godt for miljøet
- Økt lønnsomhet 

Vi har kunnskapen og verktøykassa – og er alltid i nærheten! 

nlr.no/vare-tjenester/jordprover-og-gjodslingsplan

Med gjødslingsplan fra NLR får du gode råd på veien. Vi ser
helheten i dine skifter og gir rådene du trenger for økt avling, 
god kvalitet og bedre lønnsomhet. Vi tilbyr jordprøvetaking, 

som gir innsikt og merverdi til gjødslingsplanen. 
Vi kan husdyrgjødsel og mineralgjødsel, har den faglige 

kunnskapen og den lokale kjennskapen som gjør din 
gjødslingsplan til et agronomisk fortrinn.  

Returadresse: NLR Innlandet, Høyvangvegen 40, 2322 Ridabu


