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Bonden 
Større produksjon ift ressursbruk   
Mindre sløsing med næringsstoffer 
Større fortjeneste pga mindre innkjøp 
Jorda takler bedre både vått og tørt vær 
Mindre tid på traktoren, mer til annet 
 

Klima 
Mindre bruk av kunstgjødsel ift. avling 
Mindre bruk av drivstoff 
Karbonbinding i jord (varig og i syklus) 
 

Miljø 
Mindre avrenning av jord og næringsstoffer 
Mindre bruk av plantevernmidler 
Større biologisk mangfold i og over jorda 

Helse 
Bedre jordhelse = bedre plantehelse = 
bedre dyrehelse = bedre menneskehelse 
Mer næringsrik mat 
Mindre eksponering for skadelige stoffer 

 

De fire 

prinsippene for 

god jordhelse 

prinsipper 

Maksimer tiden med 

levende røtter i jorda 

Maksimer mangfoldet 

Minimer forstyrrelse 

Maksimer jorddekket 
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Innledning 

 

Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk 
 

 

Etter 20 års erfaring som konvensjonell kornbonde og deretter 7 år som økologisk 

kornbonde ble jeg i 2015 gjort oppmerksom på ein youtubevideo av Gabe Brown.  Den 

videoen satte meg nesten helt ut pga. at jeg skjønna hvor lite jeg egentlig forstod om jord, og 

hvilken effekt jordhelsa kan ha på plantevekst. 

 

Det er 4 år siden jeg kom over dette med regenerativt landbruk og i perioder har jeg brukt 

store deler av fritida mi på å lese mer om dette for å lære og forstå.  Jeg har her prøvd å lage 

ei lita konsentrert samling av hovedpunkta av det jeg har lest i artikler og bøker og hørt/sett 

på youtube om jordhelse, hvorfor og hvordan.  Det er sikkert noen feil, masse forenklinger 

og unøyaktigheter i det jeg skriver her, jeg er ingen fagmann. Det kan godt være at jeg har 

misforstått enkelte ting også.  Men uansett er det et enormt potensiale i dette temaet, og 

dette bør settes helst i fremste rekke i fremtidig landbruksforsking i Norge.  Det meste som 

skrives av fagstoff er skrevet av spesialister, jeg er en generalist og prøver å formidle alle 

vinn-vinn mulighetene som jeg ser i dette, og det går på tvers av mange fagfelt.  Hensikten 

min med å skrive dette, er å forsøke å inspirere deg som leser til å ville lære mer om disse 

temaene, slik at du selv begynner å søke mer informasjon om dette.  Mitt mål er at så mange 

bønder som mulig skal bli interessert og teste ut ulike måter å forsøke å bedre jordhelsa på.  

Etterhvert blir det da erfaringer ut av det som kan deles og vi kan lære av hverandre. 

 

Det er i starten vanskelig å ta inn alt som står her. Det vet jeg av egen erfaring. Jeg 

oppfordrer deg til å bruke tid på å la det synke inn.  Mye av det jeg referer til er erfaringer 

andre bønder har gjort seg og publisert forskningsmateriale av forskere som ikke er så 

kjente. Stoffet er i hvert fall ikke i stor grad tatt med inn i "vanlig" informasjon og råd om 

plantedyrking til bønder. Mye er nok kjent for biologer, men det virker som om dette ikke er 

sammenkoplet med planteproduksjon i landbruket ennå. Natur og landbruk blir normalt sett 

på som separate system, det ene uavhengig av det andre. De har liksom ikke hatt noe med 

hverandre å gjøre.  Det jeg sitter igjen med etter å ha lest, sett og hørt alt dette, er at det har 

alt med hverandre å gjøre.  Derfor er det klokt å se på jordene dine og gården din som en del 

av økosystemet rundt deg. 

I så måte er det lurt å se til naturen rundt deg for å hente kunnskap om hvordan det på best 

mulig måte kan optimaliseres økonomisk, biologisk og miljømessig.  

Ja, dette trenger faktisk ikke å være motstridende hensyn, hverken sett fra bondens eller 

samfunnets side! 
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I siste del så skrives det litt om egne erfaringer så langt og enkelte forsøk jeg har gjort, og 

forsøk som ikke er ferdige. Mitt fokus er mot korndyrking, det er det som ligger meg 

nærmest. 

 

Jeg er far til 3, og om jeg er heldig så vil jeg en gang få barnebarn. Jeg er bekymret for 

hvordan verden vil se ut i framtida for disse om vi ikke snart begynner å endre måten vi 

behandler kloden vår på.  Dette er den aller sterkeste drivkraften min for å skrive om denne 

nye forståelsen av jord og landbruk. På verdensbasis er landbruk dominerende når det 

gjelder bruk av areal. Hvilken retning landbruket tar, påvirker alle jordens økosystemer og 

dermed hvordan jordkloden vil se ut i fremtiden.  Jeg tror ikke at de store endringene vil 

komme «ovenfra» og ned til oss bønder.  Vi bønder spiller på verdensbasis en stor rolle ifm 

miljø og klima, og jeg tror ikke det vil skje store endringer før vi begynner å forstå jord og 

landbruk på en annen måte.  Om forståelsen vår endres, vil det forplante seg i måten vi gjør 

ting på.  Det er det jeg ønsker å formidle i dette dokumentet. Jeg har fått ny kunnskap og en 

annen forståelse av landbruk og jord enn den jeg hadde før.  

 

Takk til Fylkesmannen i Telemark, dette er sluttrapporten på et prosjekt som de har støttet 

med penger fra Klima- og Miljømidler.  Denne rapporten ble litt annerledes enn tenkt, men 

jeg synes at såpass måtte med for å kunne forstå litt av dette, og ikke minst for å kunne få 

fram litt av det enorme potensialet som ligger i dette. 

 

Takk også til kona mi Marianne, som støtter meg på alle måter i dette. 

 

 

Hellek M. Berge, desember 2018 

 

 

 

 

 

 

I dette dokumentet er det en hel del linker til stoff på nettet. Disse er lagt der slik at du selv 

kan få sett noe av det jeg har blitt inspirert av. Mange artikler og mange videoer og annet 

for deg som vil gå dypere i det.  

Om du leser dette på skjerm så er linkene klikkbare. Enkelte linker er med veldig liten 

skrifttype for at de skal vises på kun en linje. (Dersom de er delt på to linjer fikk jeg det ikke 

klikkbart fra PDF.) 
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Del 1 En annen forståelse av jord 

Funksjonell jord, hva er det og hvorfor er det viktig? 
 

Hva er god jordhelse/funksjonell jord? 
Egenskaper for jord med god helse: 

• Stor biologisk aktivitet i jorda i form av ymse slag mikroliv og ulike sopper som resirkulerer 
næringsstoffer. Disse skaffer seg næring ved å «utvinne» det de trenger som er bundet i jord 
og steinmaterialer. Nitrogen skaffes tilveie ved Rhizobiumbakterier som lever i symbiose 
med belgvekster og også ved frittlevende nitrogenfiksende bakterier. Nødvendige 
næringsstoffer blir da gjort tilgjengelig og «servert» plantene når de trenger det og der de 
trenger det. 
 

• Stor vanninfiltrasjonsevne i jorda, noe som gjør den mindre utsatt for erosjon og tap av 

jord. Dette vil samtidig dempe faren for utvasking og tap av næringsstoffer. Dvs mindre 

overflateavrenning fra jordene. 

 

• Stor vannlagringskapasitet i jorda, noe som gjør den mindre utsatt for tørke. Dette vil også 

dempe avrenningen og kunne «holde igjen» vann når det regner mye, slik at 

flombelastningen i de nærliggende vassdrag blir redusert. 

 

• Jorda består av jordaggregater. Dette er små klumper som er mørke i fargen. Omtrent som 

brun/svart cottage cheese. Klumpene dannes og holdes sammen av mange slags «lim». F.eks 

hyfene til mykorrhizasopper som har klebrige cellevegger som binder jordpartikler sammen. 

Dette gjør at klumpene ikke løser seg så lett opp i vann. Jorda blir da lite utsatt for utvasking, 

dvs tap av partikler og næringsstoff. Bekkene i tilknytning til jordet vil da ha klart vann, i 

stedet for grumsete, selv etter kraftig regnvær. 

 

I følge det Amerikanske Landbruksdepartementet sin «miljøavdeling» (NRCS-USDA) så kan 

funksjonell jord med god helse: 

• Resirkulere næringsstoffer effektivt 

• Lagre karbon og næringsstoffer i jorda i organiske former 

• Gi god lufttilgang og forbedre rotveksten 

• Forbedre gårdens robusthet og profitt 

• Forbedre avlingsstabiliteten 

• Redusere avrenning og erosjon 

• Forbedre vannlagringsevne og plantetilgjengelig vann og samtidig forbedre 

vannkvaliteten på det som renner ut fra jordene 

• Være motstandsdyktig mot tørke, kraftige regnskyll og temperaturekstremer 

• Redusere både sykdoms-, innsekts- og ugrasproblemer 
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Av alle funksjonene som en jord kan ha, så er det anslått at ca. 90% er biologisk drevne 

Video fra USDA-NRCS om dette: https://www.youtube.com/watch?v=4BTW28oeKJw&t=  

 

 
 

Hva er mykorrhiza og hvorfor er det viktig ifm jordhelse? 

Mykorrhizadannende sopper oppstod på jordkloden for ca. 500 millioner år siden, omtrent 

samtidig klatra de første plantene opp på land.  Det antas at det er på grunn av 

mykorrhizasoppene at plantene greide å overleve på land og at de er helt basis for at de 

fleste planteartene har greid å skaffe seg de næringsstoffene de trenger. Mykorrhizasoppene 

er helt sentrale i den veldig viktige jordaggregatdannelsen, sammen med annen biologi.  

Disse soppene lever i symbiose med 85-90% av alle plantearter og «forlenger» rotnettet til 

plantene, slik at mye mer av næringen som faktisk finnes i jorda blir gjort plantetilgjengelig 

og levert i planterøttene når plantene trenger det. Hyfene («kroppen» til soppen, veldig 

tynne tråder) til mykorrhizadannende sopper kan hente og transportere næring fra en mye 

større del av jordprofilet enn det røtter kun sammen med bakterier kan. Dermed blir mye 

mer næring gjort tilgjengelig fra et mye større jordvolum. For eksempel så kan fosfor (som er 

en knapp og ikke fornybar ressurs) frigjøres fra store volum i jorda og bli gjort 

plantetilgjengelig.  Røttene i seg selv kan klare å utnytte kun 1% av jordvolumet. Med 

mykorrhiza kan plantene utnytte opptil 20% av jordvolumet. 

Iflg den Australske klimaforskeren og jordbiologen Walter Jehne kan en kubikkmeter med 

sunn og funksjonell jord inneholde hele 25 000 000 meter med sopphyfer fra 

mykorrhizadannende sopper, den lengden tilsvarer det dobbelte av jordens diameter og det 

https://www.youtube.com/watch?v=4BTW28oeKJw&t=
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på bare 1m3 jord.  Sopphyfene er runde og overflaten er som en membran som kan 

absorbere næringsstoffer fra jorda. Rørsystemet (hyfene) kan transportere 

makronæringsstoffer og mikronæringsstoffer rett inn i planterøttene. Tenk hvilket enormt 

jordvolum som planterøttene kan få tilgang på! 

 

 

Anbefalt fra nett: 

 

Les mer om livet i matjorda her: 

https://www.agropub.no/fagartikler/matjordas-okosystem  

https://www.agropub.no/fagartikler/levende-jord  

 

Om Mykorrhizasopper: 

https://www.agropub.no/fagartikler/mykorrhiza  

https://www.nibio.no/tema/jord/mykorrhiza--rottenes-rotter 

 

Flere artikler: 

https://www.agropub.no/landbruk/fagartikler/jord-og-gjodsling  

 

 

Hvorfor bør jeg som bonde være opptatt av god jordhelse? 

Fordi det reduserer nødvendig mengde med innsatsmidler som trengs for å få en akseptabel 

avling. Dette fordi et mangfoldig mikroliv i en sunn jord vil gjøre mye mer av bundne makro- 

og mikronæringsstoffer plantetilgjengelig. Når en plante får alle mikronæringsstoffene den 

trenger så vil det gjøre plantene sunnere og mindre utsatt for sykdommer og 

mangelsykdommer.  Videre gjør stor diversitet (mangfold) at det er mindre risiko for at 

patogener (sykdomsorganismer) får gjort så mye ut av seg. Et rikt mikroliv med stor 

diversitet beskytter plantene. Mangfold sørger for mer balanse slik at ingen 

enkeltorganismer får dominere fullstendig (det reduserer risikoen for sykdommer). 

 

Et av de beste tegna på god jordhelse er god infiltrasjonsevne av vann i jorda. Mange 

grøftesystem fungerer ikke lenger som tenkt, fordi vannet ikke kommer ned til grøfterøra. 

Bedre infiltrasjonsevne gir også jorda mulighet til å lagre vannet slik at jorda blir mindre 

tørkeutsatt.  Infiltrasjonsevne kan enkelt testes med enkelt utstyr.  

https://www.norsok.no/prosjekter/2017/jordlappen-kursopplegg-for-vurdering-av-jordkvalitet  

 

Alt dette betyr i praksis mindre kostnader til kjøp og bruk av innsatsmidler som hovedsakelig 

er gjødsel, sprøytevæske samt etter hvert også mikronæringsstoffer. Dersom man i tillegg 

slipper å jordarbeide så mye, vil også tidsforbruket og kostnadene forbundet med dette gå 

ned.  Det forbedrer økonomien til bonden gjennom større avling i forhold bruken av 

innsatsmidler, som igjen vil gi større fortjeneste for bonden. 

https://www.agropub.no/fagartikler/matjordas-okosystem
https://www.agropub.no/fagartikler/levende-jord
https://www.agropub.no/fagartikler/mykorrhiza
https://www.nibio.no/tema/jord/mykorrhiza--rottenes-rotter
https://www.agropub.no/landbruk/fagartikler/jord-og-gjodsling
https://www.norsok.no/prosjekter/2017/jordlappen-kursopplegg-for-vurdering-av-jordkvalitet
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Hvorfor bør samfunnet være opptatt av god jordhelse? 
Fordi det bidrar til mindre avrenning og forurensning fra landbruket. Det stimulerer 

biodiversiteten (mangfoldet av arter) av mikroorganismer, planter, innsekter og dyr.   

I vassdrag som har store landbruksarealer inntil seg, kan det være med på å redusere 

flomfare fordi jorda innfiltrerer vannet mye raskere og reduserer den raske 

overflateavrenninga. Det kan rett og slett fungere som et naturlig fordrøyningsbasseng. 

Ved å binde karbon i jorda (stabilt og i syklus) så reduseres mengden CO2 i lufta og plasserer 

karbonet der det naturlig hører hjemme, og gjør nytte for seg i matproduksjonen. 

Maten folk spiser blir mer næringsrik og sunn å spise, noe som kan gi reduserte kostnader til 

helsetjenester. 

 

Hvorfor bør enkeltpersoner være opptatt av god jordhelse? 

Maten du spiser blir mer næringsrik og sunn å spise, det kan gi deg bedre helse. Mer om det 

på side 19 og 20. 

 

Anbefalt for politikere og andre som er opptatt av klima og miljø: 

En av verdens mest anerkjente jordforskere, Rattan Lal, har forsket på jord i veldig mange år 

og har mye god informasjon om dette og potensialet for binding av karbon i jord.  Se hans 

foredrag ifm World Soil Day 2018 celebration  

“Be the solution to soil pollution” fra 05.12.18 (Sheikh Zayed Centre, FAO Headquarters) 

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4911/icode/?lang=en&q=high  

(Han starter i 23. minutt ut i sendinga og holder på til ca. 44. minutt.) 

 

Fra NRCS-USDA om jordhelse her er det veldig mye å finne: 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/soils/health/ 

 

 

 

 

  

http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4911/icode/?lang=en&q=high
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/soils/health/
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God jordhelse/funksjonell jord, hvordan får jeg det? 
 

Hvordan får jeg god jordhelse på mine jorder? 

Grunnprinsipper for å øke jordhelsa 

1. Forstyrr jorda minst mulig, 

a. Fysisk (jordarbeiding av alle slag).  

b. Kjemisk (gjødsling og sprøyting). 

c. Biologisk (mangel på diversitet og overbeiting) 

 

2. Øk diversiteten/mangfoldet via vekstskifte og jorddekkevekster. 

 

3. Ha aldri bar jord. Helårlig jorddekke demper påvirkningen av kraftig regn på 

jordstrukturen slik at den er beskyttet. 

 

4. Sørg for å ha grønne planter så lenge som råd, levende røtter som forer mikrolivet i 

bakken så mye som mulig av året. 

 

Prinsipp 1 og 3 er for å beskytte jordaggregatene slik at de kan holde på formen sin og ikke 

eroderer og/eller ødelegges.  Prinsipp 2 og 4 er for å stimulere til mest mulig ny 

jordaggregatdannelse. 

 

Et 2-siders dokument med definisjon på jordhelse og prinsippene for å få en funksjonell 

jord/god jordhelse fra NRCS i det amerikanske landbruksdepartementet: 

(Deler av forsidebildet til dette dokumentet er hentet herifra) 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid=nrcseprd1379658&ext=pdf 

 

Så enkelt og så vanskelig.  Prinsippene er globale og lite konkrete, og må tilpasses lokalt. 

Viktig å lære seg disse grunnprinsippene og ha de i tankene når du skal gjøre endringer. Det 

handler om å maksimere det som er bra og minimere det som ikke er bra. 

 

Altså maksimer fotosyntesen med ulike vekster gjennom så mye som mulig av året, la aldri 

jorda være bar, og la den få være mest mulig i fred både fysisk, kjemisk og biologisk. 

 

Biologisk diversitet på vekstene gir også leveområde og mat til en rekke av arter av både 

insekt og fugler, mikroorganismer av ymse slag og forskjellige sopper. Dette bidrar til å øke 

det biologiske mangfoldet på, i og rundt jordene. 

Hvordan fore mikrolivet i jorda best mulig? 

Dersom man greier å forestille seg at matjorda er en levende organisme, (noe den faktisk er) 

så vil et variert kosthold være det beste, akkurat som det er for oss mennesker.  I motsetning 

til dyr, så har planter fordøyelsessystemet sitt på utsiden av kroppen i jorda. Den viktigste og 

lettest tilgjengelige maten som mikrolivet i jorda får, er gjennom utsondring 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid=nrcseprd1379658&ext=pdf
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(rotsvette/roteksudater) av diverse flytende karbonforbindelser fra LEVENDE planterøtter. 

Derfor er det lurt å dyrke flest mulig forskjellige planter (vekstskifte) og gjerne flere samtidig 

som f.eks. ved samdyrking av arter eller underkultur/etterkultur (fangvekster).  La det være 

levende røtter av ulike slag i jorda til enhver tid.  Dersom du ikke fyller jordene dine med 

vekster til enhver tid, så gjør naturen sitt beste for å hjelpe jorda ved å dekke den til med 

pionerplanter (som vi kaller ugras). De fyller tomrommene det ikke vokser noe i.  

Jordbiologien gjør alt den kan for at ikke jorda skal være naken.  

 

Videre så vil fravær av levende planterøtter i jorda gjøre at du «sulter» mikrolivet. Det er 

rotsvetta som kan holde liv i størst mulig del av mikrolivet i størst mulig del av året.  Når du 

trenger mikrolivet som mest om våren og sommeren så er det viktig at du har gjort det du 

kan for at de skal «være i form».  Å ikke ha levende planterøtter i jorda i perioder av året, 

kan sammenlignes med en idrettsutøver som ligger på sofaen i periodene han ikke 

konkurrer, han greier ikke å gjøre det bra når det virkelig gjelder. 

 

 
«Apoteket» mitt.  

Mye kunnskap trengs om hvordan ulike vekster best kan brukes og hvordan de fungerer.  

Men mangfold over bakken gjelder ikke bare planter, det kan også gjelde dyr. 

Det femte jordhelseprinsipp 
Fra bønder og enkelte forskere snakkes det også om et femte jordhelseprinsipp: Å integrere 

husdyra på dyrka mark for å stimulere til enda raskere økning i jordhelsa.  Dette henger 

sammen med at planter og dyr har utvikla seg sammen på jordkloden gjennom millioner av 

år og logikken er at plantene har tilpassa seg et liv sammen med dyr, og fravær av dyr er noe 

nytt og fremmed.  

Å integrere dyra på best mulig måte er noe som på norsk heter «Målretta beitebruk», les litt 

mer her: 
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-hedmark/dokument-fmhe/06-landbruk-og-mat/beitekonferansen/2015/malretta-beitebruk---ulf-ullring-komprimert.pdf  

https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-hedmark/dokument-fmhe/06-landbruk-og-mat/beitekonferansen/2015/malretta-beitebruk---ulf-ullring-komprimert.pdf
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Hvordan dyra blir styrt ifm beitinga er det vesentlige her og det er en annen forståelse av 

samspill planter og dyr som gjelder.  Mange dyr på lite område i kort tid er stikkord. Dette er 

ting jeg ikke har prøvd ut ennå, men ser muligheter her også fremover.  Om du lar dyra dine 

overbeite så er det en biologisk forstyrrelse av jorda. Det enkeltplanter som overbeites, ikke 

hele feltet. Ved riktig utført beiting vil totalproduksjonen på arealet kunne øke og bidra til 

større karbonbinding i jorda. Enkelte nevner også at metanutslipp fra husdyra blir konsumert 

av metanspisende bakterier i ei eng med god jordhelse.  

Kua bør ikke sees på som et dyr isolert fra sin plass i karbonkretsløpet.  

«It’s not the Cow, it’s the how» 

 

Les om Evig grønne enger som driver regenerativt landbruk og Holistic Management: 
https://www.agropub.no/fagartikler/evig-gronne-enger  
 

Hvor høyt kutter/beiter du eller dine dyr beiteplantene? 

 
Les mer her: http://amazingcarbon.com/JONES-LightFarmingFINAL(2018).pdf  

 

https://www.agropub.no/fagartikler/evig-gronne-enger
http://amazingcarbon.com/JONES-LightFarmingFINAL(2018).pdf
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Telemarkskua, ein humusarbeider? 

 

En metaanalyse fra Nord-Amerika viser at beitedyr og mulighetene for karbonbinding 

avhenger av hvordan man bruker dyra i produksjonen og hva de spiser.  Den ser altså på 

systemet dyra fungerer under, ikke kun på hva som siver ut av dyra. En systemtilnærming 

om hvordan de kan fungere som bidragsytere til netto karbonbinding.  
http://www.jswconline.org/content/71/2/156.full.pdf+html

 

http://www.jswconline.org/content/71/2/156.full.pdf+html
http://www.jswconline.org/content/71/2/156.full.pdf+html
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En enkel forklaringsmodell på regenerativt landbruk 

Walter Jehne som er en australsk mikrobiolog og klimaforsker har en enkel forklaringsmodell 

på hvordan regnerativt landbruk virker. Jeg har her forsøkt å gjenngi den på norsk. 

 
 

Vi har fokus på A plantevekst over bakken. De vanlige metodene for å få til A er å bruke 

metodene B.  

Men dersom vi fokuserer på hva som skjer under bakken og stimulerer det best mulig over 

tid så kan vi få D som istedet sørger for A.   

Det er den enkelte bonde sine valg på det enkelte jorde som bestemmer om han er i B-

gjengen eller C-gjengen.  

B koster penger for bonden og slipper ut mye CO2. 

D er gratis, bare vi sørger for å drive med C som samtidig vil binde karbon, både varig binding 

og binding ved å holde en større del av karbonsyklusen i jorda i form av rotmasse og 

mikroliv. 
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Min forståelse av 

jordhelse og 

korndyrking, ved 

ulike men vanlige 

dyrkingsmetoder av 

korn. Det er selvfølgelig 

mange andre varianter 

også. Skjemaet er satt 

opp for å få forståelse 

av hva som er bra for 

jordhelsa og hva som 

ikke er så bra.  

Det aller viktigste er å 

tenke jordhelse og få til 

fotosyntese i de 

periodene av året man 

ikke dyrker korn. Man 

går «glipp av» gratis 

solenergi når jorda er 

bar og/eller når 

mangfoldet er lite. 
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Anbefalte videoer fra youtube 

Walter Jehne, en australsk klimaforsker og mikrobiolog med gode pedagogiske evner: 

https://www.youtube.com/watch?v=3nC6j80sLZo&feature=youtu.be  

 

Her er det sju videoer, alle er interessante: 

Dave Brandt (uten husdyr), Gabe Brown (med husdyr), Ray Archuleta, Buzz Kloot, Rick Haney 

https://www.youtube.com/watch?v=akDCrJsRNR4&list=PLxPg50h_huc5VtrMv6RLdMcNd-ecZ8ozv  

 

Den første videoen som jeg så som gjorde meg oppmerksom på dette med jordhelse, det var 

da jeg først forstod hvor lite jeg vet: 

https://www.youtube.com/watch?v=9yPjoh9YJMk  

Gabe Brown på Tedx (denne er teksta på engelsk og det kan oversettes automatisk til 

noenlunde bra norsk): 

https://www.youtube.com/watch?v=QfTZ0rnowcc&t  

 

Vimeokanal med Ray Archuleta «The soil guy» 

https://vimeo.com/channels/raythesoilguy  

 

Her er det en samling av videoer av noen av nestorene innen jordhelse i USA. 

www.soilhealthconsulting.com  

 

Oversikt over egenskaper til ymse vekster som jorddekkevekst (cover crop). Liste over ulike 

arter og f.eks om de er mykorrhizadannende eller ei. Fra USDA (amerikanske landbruksdep), 

men mange av vekstene er godt kjente og aktuelle for oss.  

https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/30640000/pdf/cccv1-2.pdf  

 

I ei bok jeg har skaffet fra USA så er det en tabell med oversikt over egenskapene til ulike 

planter med tanke på de som jorddekkevekst. Boka kan gratis lastes ned her:  

https://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition  

Tabellen med egenskaper har jeg oversatt til norsk, du finner den her, du kan få ideer om 

hva de enkelte vekstene fungerer best til som jorddekkevekst/fangvekst. Men husk på at 

tabellen er laget for et annet klima en her: 
https://drive.google.com/file/d/1PdikDFSGoAlMBJKJSNcKmC2shn_p_S2w/view?usp=sharing  

 

Et stort EU-prosjekt har også jobba med fangvekster etc og har et online beslutningsverktøy. 

Bioforsk, nå Nibio, har vært med på det.  Om prosjektet: 
http://www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_uploads/project_outputs/OSCAR_final_web.pdf  

Selve onlineverktøyet: https://web5.wzw.tum.de/oscar/toolbox/database/  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3nC6j80sLZo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=akDCrJsRNR4&list=PLxPg50h_huc5VtrMv6RLdMcNd-ecZ8ozv
https://www.youtube.com/watch?v=9yPjoh9YJMk
https://www.youtube.com/watch?v=QfTZ0rnowcc&t
https://vimeo.com/channels/raythesoilguy
http://www.soilhealthconsulting.com/
https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/30640000/pdf/cccv1-2.pdf
https://www.sare.org/Learning-Center/Books/Managing-Cover-Crops-Profitably-3rd-Edition
https://drive.google.com/file/d/1PdikDFSGoAlMBJKJSNcKmC2shn_p_S2w/view?usp=sharing
http://www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_uploads/project_outputs/OSCAR_final_web.pdf
https://web5.wzw.tum.de/oscar/toolbox/database/
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Annet å studere  

PDF- presentasjon med masse bilder og forklaringer av Rudy Garcia USDA (Amerikanske 

landbruksdep) NRCS 

 

https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid=nrcseprd1334415&ext=pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.nrcs.usda.gov/wps/PA_NRCSConsumption/download?cid=nrcseprd1334415&ext=pdf
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Karbon, Nitrogen og ymse andre ting 
 

Hvorfor alt dette maset om karbon? Jo, fordi i den underjordiske verden av mikroliv er både 

«valutaen» og infrastrukturen karbonbasert.  Som kjent så etterlater planter seg organisk 

materiale til jorda gjennom planterester fra røtter og planten selv når de dør.  Det som er 

mindre allment kjent er at de betaler «skatt» ved å utsondre flytende karbonforbindelser  til 

foring av mikrolivet. Det sies at opptil 30-40% av karbonet som plantene fanger ved 

fotosyntesen blir utsondret gjennom røttene. Gjør plantene dette helt uegennyttig? Neida, 

de får ulike næringsstoffer tilbake fra mikrolivet, plantene «komponerer» ulike 

karbonforbindelser (sukkerforbindelser) som mat og signalstoff for å melde ifra om hvilke 

næringsstoffer de trenger. Mikrolivet er omtrent som plantenes husdyr, plantene gir de mat 

og plantene får ulike «produkter» de trenger tilbake. Alt dette har basis i fotosyntesen i 

plantene, der energien til alt dette blir hentet fra. 

 

Karbonkretsløpet, som det vanligvis snakkes om, er det at plantene fanger CO2 via 

fotosyntesen, bruker karbonet til oppbygging av plantekropp, frø og røtter.  Når planten dør 

så blir alle karbonholdige plantedeler nedbrutt og CO2 dannes og slippes ut i atmosfæren 

igjen.  Mange mener at den mest effektive måten å fange karbon på er å gjødsle hardt slik at 

plantemassen blir størst mulig. Ved å gjøre det så fanges riktignok mye karbon, men kun i 

det kortsiktige karbonkretsløpet, dermed vil  alt karbonet som er fanget være ute igjen i 

atmosfæren igjen i løpet av få år. Halm og røtter er nedbrutt, den høsta avlinga er spist og 

fordøyd og det er ikke stort igjen.   

 

Dersom det skulle vært slik at dette bandt karbon over tid, så måtte det vært reflektert i at 

karboninnholdet i dyrkingsjorda ble litt høyere for hvert år. Det motsatte er tilfellet de fleste 

steder. Hugh Riley har forsket på det i Norge og har dokumentert den stadige nedgangen i 

karboninnhold/humus/mold etter siste verdenskrig.  

Det som er ønskelig er at noe av karbonet som plantene utsondrer blir omgjort av mikrolivet 

til mer stabilt karbon som blir værende der nede (når du jordarbeider så oksiderer mye av 

karbonet og det blir til CO2 igjen). Om du greier å pumpe mer karbon ned i jorda enn  det 

som forsvinner ut igjen, vil du over tid bygge opp karboninnholdet i jorda di. Mer karbon gir 

plass til mer mikroliv, som gir bedre næringssirkulering og nitrogenfiksering som gir plantene 

tilgang på mer mikronæringsstoffer som gjør at plantene får bedre immunforsvar som igjen 

gir de mindre behov for beskyttelse osv. Det handler om å komme inn i en god sirkel i stedet 

for en ond sirkel som vi er i nå. 

 

Kort fortalt: Det er for mye CO2 i lufta og for lite karbon i jorda. Å få flytta karbonet fra 

CO2 i lufta til stabile karbonforbindelser nede i jorda, og at en større del av 

karbonkretsløpet er nede i jorda som mikroliv mv, er en vinn-vinn-vinn-vinn situasjon for 

bønder, klima, miljø og samfunn. 
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Dette har naturen holdt på med og optimalisert gjennom 470 000 000 år ved prøving og 

feiling (evolusjonen).  Det er i praksis utenkelig at menneskeskapt teknologi skal kunne løse 

den utfordringen på en bedre måte. 

 

Det som f.eks bøndene Gabe Brown og Dave Brandt i USA har fått til, er å bygge opp 

humuslaget igjen, noe av karbonet er blitt stabilt og ny og stadig mer humusrik jord er 

resultatet.  Dette har skjedd på langt mindre tid enn det som blir sagt om naturlig 

jordoppbygging (1-2cm på 1000 år). Dette har de fått til uten å bruke kompost eller noe 

annet en de metodene som er beskrevet ovenfor.  Derfor blir slikt landbruk kalt regenerativt; 

det regenererer jordsmonnet, bygger det opp igjen.  De vet nå at jorderosjon fra 

landbruksjord ikke er en nødvendig konsekvens av jordbruk, dette  skjer fordi at vi behandler 

jorda feil. Tankene bak den praktiske agronomien og forståelsen av hvordan jord og planter 

fungerer sammen er er rett og slett basert på mange feilslutninger. 

 

Anbefalt litteratur fra en australsk jordforsker som heter Christine Jones. 

www.amazingcarbon.com  

http://www.amazingcarbon.com/PDF/Jones_ACRES_USA%20(March2015).pdf  

Artikkel om humus av Christine Jones oversatt til norsk: 

https://okologisklandbruk.nlr.no/media/ring/3550/2015/21-23.pdf  

 

Om karbonlagring i jord fra Reidun Pommereche, Norsøk: http://orgprints.org/33001/  

 

Veldig interessant foredrag fra Dennis Chessman ifra NRCS-USDA under den årlige No-Till 

konferansen. Sammenhenger ifm C:N (Karbon:Nitrogen ) forholdet i ulike planterester med 

mye mye mer. 

«Its all about carbon» 

https://youtu.be/AwtYWC6eudA?t=1 

 
 

http://www.amazingcarbon.com/
http://www.amazingcarbon.com/PDF/Jones_ACRES_USA%20(March2015).pdf
https://okologisklandbruk.nlr.no/media/ring/3550/2015/21-23.pdf
http://orgprints.org/33001/
https://youtu.be/AwtYWC6eudA?t=1
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Sammenheng mellom jordhelse, plantehelse, dyrehelse og menneskehelse 

Sunn jord gir et mangfold i mikroliv, det mangfoldet sørger for å utvinne alle nødvendige 

mikronæringsstoff fra mineralpartiklene i jord og servere plantene dette  når (og der) de har 

behov for det . Alle mineraler og sporstoffer som plantene trenger finnes allerede i de aller 

fleste jordsmonn, men pga mangel på mikroliv så blir det ikke gjort tilgjengelig for plantene.  

Når jordhelsa er god, så fører det til at plantene får ALT de trenger (ikke bare NPK) og 

utvikler et godt immunforsvar. Plantene kan da bedre motstå sykdommer og insektsangrep 

selv, dvs at de er sunne og har et godt immunforsvar. 

Videre fører sunne planter med alle nødvendige mikronæringsstoffer til at dyr som eter slike 

planter også blir sunne og har godt immunforsvar (det er vanlig å gi husdyr mineralnæring 

for å bøte på mangler i grovforet, eller at det er tilsatt i kraftforet). 

Vi ser at plantene mangler flere næringsstoff  som dyrene trenger, men det er svært få som 

spør om hvorfor det mangler. Vanlig tankegang er at da må bonden sørge for å kjøpe det 

som mangler, og sørge for å få det i dyra sine. 

Dersom dyra er sunnere så blir også vi sunnere når vi eter de sunne dyra. Vi blir også 

sunnere av å ete sunne planter.  

Altså et rikt og mangfoldig  mikroliv i jorda sørger for at planter, dyr og mennesker får 

mindre mangelsykdommer og både folkehelsa og dyrehelsa kan bli bedre, uten at vi trenger 

å tilføre alt som mangler. 

 

FNs mat og landbruksorganisasjon FAO har fokus på dette, men vi hører altfor lite om det i 

Norge.  Plakaten på neste side forklarer sammenhengene, det starter med hvordan vi 

behandler jorda (de grønne sirklene).  

Fullversjon, samt mange andre infoplakater kan du finne her: 

 http://www.fao.org/soils-2015/resources/infographics/en/  

http://www.fao.org/soils-2015/resources/infographics/en/
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Man må ha flere tanker i hodet på en gang når det gjelder framtidas landbruk, det er langt 

fra nok med ensidig fokus på avlingsstørrelse uten å se de andre utfordringene i 

sammenheng. Hvordan maten dyrkes er viktigere enn som hva som dyrkes: 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/471471/ 

 

http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/471471/
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Hvorfor er ikke alt dette etablert i vår landbrukspraksis allerede? 

Det er det nok mange grunner til, men manglende kunnskap om hva funksjonell jord er (god 

jordhelse) er nok det viktigste. Omtrent helt siden siste verdenskrig har det vært nokså 

ensidig fokus på økte avlinger og å kun behandle symptomer; næringsmangel, ugras, 

sykdommer og skadedyr. De underliggende problemene med manglende jordhelse og 

dysfunksjonell jord har blitt lite fokusert på.  Det har vært relativt beskjedent med tanker om 

de langsiktige konsekvensene av landbrukspraksisen for jordhelsa. Jorderosjon er noe som vi 

stilltiende har akseptert som en konsekvens av det å drive jordbruk. Det er mest snakk om å 

begrense erosjonen mest mulig, og det er etter hvert brukt ikke ubetydelige midler på å 

fysisk fange opp jord nedenfor jordbruksareal. 

 

Andre steder i verden hvor ALLE jordhelseprinsippene er tatt i bruk over tid, har de greid å 

eliminere jorderosjon ved å drastisk øke infiltrasjonsevnen og aggregatstabiliteten i jorda 

Prinsippene er globale, men de må selvfølgelig tilpasses det stedlige klima og vekster.  

(Aggregatstabilitet = jordklumpenes evne til å holde på seg selv når de blir utsatt for vann). 

 

Dette er logisk fordi det er slik matjorda har blitt til på jordkloden og så lenge du har sol og 

god nok temperatur i deler av året, så er dette mulig å få til. Prinsippene er naturens egne 

prinsipper, så at de vil fungere der du holder til, er ekstremt sannsynlig. 

Økosystemtjenester 

Økosystemtjenester er tjenester som naturen utfører helt av seg selv helt gratis, bare vi 

legger forholdene til rette for det. Ifm jordhelse så er dette slike ting som dannelse av stabile 

jordaggregater som ikke så lett lar seg oppløse i vann, nitrogenfiksering som belgvekster gjør 

i symbiose med Rhizobiumbakterier, frittlevende nitrogenfikserende bakterier, nærings- og 

mikronæringsstoff transport via sopphyfer fra stort jordvolum, resirkulering av 

næringsstoffer etc.  Alt dette er gratis og selvgående såfremt man har lagt til rette for det. 

Det er slik dyr, planter og mikroliv har utviklet seg sammen i 470 000 000 år. Det er ganske 

lenge, det overstiger i alle fall min fatteevne når det gjelder tid.  Dette samarbeidet har ingen 

miljømessige haker ved seg, det er naturens eget system, og det vil kunne opprettholdes 

sikkert i 470 000 000 år til dersom vi ikke ødelegger det helt. 

 

Og det er GRATIS for bonden å benytte seg av, fordi det drives av solenergi! 

 

Les om hva økosystemtjenester er her: https://no.wikipedia.org/wiki/økosystemtjenester  

 

Å sammenligne produksjon uten å se det i forhold til ressursbruken er svært uheldig, særlig 

med tanke på miljø og klima.  Så ved å få god jordhelse kan produksjonen av mat bli større  

I FORHOLD til ressursbruken.  

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/økosystemtjenester


   Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk Side 23 
 

Hvor lenge har ulike organismer eksistert?  

For å forklare hvorfor jeg mener dette med jord og biologi virker logisk, er det greit å ha et 

lite perspektiv på evolusjonen. Selvfølgelig omtrentlig tall, men poenget blir det samme. 

Tegningen er hentet fra et foredrag av David C. Johnson fra New Mexico State University 

 

 
 

Jordkloden 4 500 000 000 år

Bakterier 3 800 000 000 år

Fotosyntese (blågrønnalger) 3 500 000 000 år

Sopper 2 200 000 000 år

Mykhorriza 500 000 000 år

Planter på land 470 000 000 år

Mennesker 150 000 år

Jordbruk             10 000 år

Kunstgjødsel 100 år

Plantevernmidler 70 år

Jordbruk/planter 0,0021 %

Kunstgjødsel/planter 0,000021 %  
 

Jordbruk har eksistert i 0,0021% av tiden som planter har eksistert på land.  De første 

470 000 000 åra utviklet de fleste landplantene seg i symbiose med mykorrhizasopper og 

bakterier og andre mikroorganismer, sammen med dyrelivet som kom etter hvert, helt av 
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seg selv.  Da menneskene kom var jordkloden et vanvittig produktivt og mangfoldig 

økosystem. 

Nå sliter vi med store bivirkninger av blant annet dagens jordbruk; tap og lekkasje av jord og 

næringsstoffer til luft og vann, og tapet av biologisk mangfold er enormt. 

I tillegg så er det veldig sannsynlig at jordbruksmetoder som er oppfunnet av mennesker 

også vil ha utilsikta konsekvenser som vi ikke vet om enda, fordi vi vet egentlig veldig lite om 

jord og hvordan økosystemene fungerer som en helhet. 

 

Dermed handler dette for meg om hva som mest sannsynlig kan gi størst produksjon over 

lengst mulig tid:  

Et jordbruk der mennesket tror det kan kontrollere alt, og rydder opp i utilsikta 

konsekvenser etter hvert som disse oppstår? 

Eller et jordbruk som prøver å imitere naturen så langt det er mulig, samtidig som det 

produserer akseptable avlinger? 

 

Hvilken av disse to tankegangene vil minimere utilsikta konsekvenser?  

 

Er det mest sannsynlig at mennesker vet best hva plantene trenger og til hvilken tid, eller det 

mest sannsynlig at en funksjonell og sunn jord ordner det på best måte selv, slik det har blitt 

gjort gjennom hele evolusjonen av landplanter og dyr i 470 000 000 år? 

 

I bunn og grunn så handler dette om man tror at mennesker kan være i stand til å vite bedre 

enn naturen, eller om vi tror at naturen vil håndtere det best selv, med minst mulig 

menneskelig forstyrrelse.   

Det beste vil være å forsøke å forstå grunnprinsippene til naturen og legge forholdene til 

rette for at det skal fungere best mulig mest mulig av seg selv. Da kan vi etter hvert kunne 

finne landbruksmetoder som vil kunne fungere inn i evigheten, og ikke bare i en 

tidsbegrensa periode, slik som vi driver nå. 

 

Men vi må brødfø en stadig økende befolkning, det er anslått at matproduksjonen i verden 

må øke med 50% innen 2050.  Men vi kan vel ikke bare gasse på i samme sporet som nå for å 

nå målet i 2050? Vi skal jo ha mat i lang tid etter det også, uten å ødelegge jordkloden helt.  

Andre sier at vi allerede produserer nok mat i dag til det dobbelte av dagens befolkning på 

kloden, da trenger vi ikke noen stor økning på kvantiteten, men kanskje vi har mye å 

forbedre med tanke på fordeling og svinn, og ikke utelukkende fokusere på å øke avlingene? 
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Hvor mye vet vi om jordlivet? 

Iflg Global soil biodiversity Atlas så innehar jordlivet over 25% av det biologiske mangfoldet 

på kloden.  99% (!!) av artene som lever i jorda (mikrofauna og mikroorganismer) er ikke 

kategorisert og enda mindre vet vi om hvordan de fungerer sammen og hvilke mekanismer 

som styrer hva.  Boka kan gratis lastes ned her: 

 https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-soil-biodiversity-atlas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette betyr at vi egentlig bare er på observatørstadiet, vi ser at det fungerer i naturen, men 

vet lite eksakt om hvorfor eller hvordan.  Hvordan jordarbeiding, monokultur, gjødsel og 

plantevernmidler påvirker jordlivet vet vi litt om, men ikke stort der heller.   

 

Alt det vi utsetter jorda for gjennom kjøring, jordarbeiding, gjødsling og sprøyting er 

stressfaktorer for jordlivet. Alle organismer er konstruert for å tåle stress, men når det blir 

gjentatt for ofte og for kraftig, så vil organismer bukke under.  Alle former for jordarbeiding 

forstyrrer jordlivet. Ved pløying så blir jordprofilet i pløyedybden snudd opp ned. De 

organismene som er tilpasset et liv på overflaten blir plassert 15-25 cm under overflaten og 

vice versa. Gangene til meitemarker blir fullstendig rasert og gangene etter røttene til de 

siste vekstene blir også totalt ødelagte.  Når du kommer etterpå med slodd og harv så moser 

du enormt mange av jordaggregatene som møysommelig er bygd opp siden sist 

jordarbeiding.  Fresing er en enda mer intens jordarbeiding som også moser jordaggregater.  

At jordaggregatdannelsen får være mest mulig i fred er ekstremt viktig for å kunne øke 

jordhelsa. 

https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/global-soil-biodiversity-atlas
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Enkelte hevder at pløying er verre en sprøyting, mens andre hevder at sprøyting er verre en 

pløying. Hvordan noen kan hevde skråsikkert det ene eller andre når man vet så lite, er en 

gåte.  En kan si noe om endringer i mengde mikroorganismer, men ikke noe konkret om 

hvordan det endrer mangfoldet.  Og mangfoldet er helt sentralt i dette med jordliv. Hva er 

poenget med å finne ut hva som er verst? Det er egentlig ingen interessant diskusjon, skal vi 

velge pest eller kolera?  Det handler om å redusere alle stressfaktorer mest mulig uansett.   

 

Når du jordarbeider, sprøyter eller gjødsler så handler det om frekvens, intensitet, omfang 

og timing.   

• Frekvens: Hvor ofte gjør du det? Kan du gjøre det sjeldnere? Intensitet: Hvor dypt 

pløyer du, hvor mye slodder og harver du, hvor sterke doser sprøyter du med, og 

hvor hardt gjødsler du? => kan du gjøre det mindre intenst?   
 

• Omfang: Hvor mye av gården din gjør du det på? => må du gjøre det overalt?   
 

• Timing: Når du gjør det, til hvilken tid på året, gjør du det overalt samtidig, gjør 

naboen det samme på samme tid? => kan det gjøres på andre tider slik at ikke alt 

kommer på likt? 

  

Tenk igjennom hvordan du kan minske stresset for jordlivet på dine jorder avhengig av hva 

du prøver å oppnå. 

 

Teknologi og biologi 

Presisjonslandbruk er for tiden den nye store teknofiksen som er i rivende utvikling og som 

skal gjøre at alt blir så mye bedre i landbruket. Teknologi nevnes i annenhver setning av de 

fleste som snakker om framtidas landbruk. Men landbruk handler egentlig 90% om biologi 

og 10% om teknologi. Hva med å fokusere mer på de 90%? 

Misforstå meg ikke, jeg ser stor nytteverdi i teknologi og bruker det selv til veldig mye, men 

teknologi blir aldri noe annet enn et relativt simpelt verktøy i forhold til naturen, og aldri et 

mål i seg selv.  Det største problemet med teknologi for bønder som ikke driver så stort, er 

kostnaden. For å betale for ny teknologi må man bruke mindre penger på andre ting.   

Teknologi har også som regel noen utilsikta og negative konsekvenser ved seg. 

Forhåpningene rundt ny teknologi er som regel at man skal klare å tjene mer eller spare tid 

ved å drive mer effektivt, men det er nok ikke alltid det stemmer.  

Hvem tjener egentlig mest på at du kjøper ny teknologi? Du eller de som selger? 

 

Så hva er mest fornuftig, å fortsette et ensidig teknologifokus, eller å fokusere mye mer på 

jordbiologi og legge til rette for at biologien gjør mest mulig selv? 
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Økologisk og konvensjonelt landbruk 

Debatten om hva som er det mest fornuftige har pågått i mange år og vil helt sikkert 

fortsette i mange år enda. I de 20 åra jeg drev konvensjonelt var jeg overbevist om at det var 

det eneste rette. Det økologene drev med var sært og rart, og noe jeg ikke trengte å 

forholde meg til.  Da jeg begynte å drive etter økologiske prinsipper så var jeg overbevist om 

at det var det eneste rette og tenkte at det de konvensjonelle driver med, ikke lenger var 

relevant for meg. 

 

Da jeg for 4 år siden oppdaget dette med regenerativt landbruk, så har det etterhvert gått 

opp for meg at ingen av de 2 måtene jeg har drevet på er bra nok. Konvensjonelt er feil fordi 

det påvirker jordhelsa negativt både fysisk og kjemisk og har ikke definert noen 

«kjøreregler» eller skissert ønsket retning. 

I prinsippene for økologisk landbruk er retningen definert og det er kjøreregler, men 

økologiske metoder er foreløpig heller ikke bra nok i praksis, fordi vi ikke har tatt innover oss 

problemene med intensiv jordarbeiding.  Det er enorme variasjoner i hvordan dyrkinga blir 

utført på, avhengig av hvor og hva du dyrker, men det er ingenting i reglene som direkte 

stopper deg i å ødelegge jordhelsa.  

 

Debatten konvensjonelt vs. økologisk har for meg etter hvert blitt mindre interessant, vi må 

alle gjøre vårt ytterste for å kunne drive et landbruk som kan fungere i et evighetsperspektiv, 

det vil si å produsere akseptable avlinger, samtidig som vi minimerer/eliminerer utilsikta 

konsekvenser for naturen og miljøet rundt oss.  Vi må gå fra jordforbruk til jordoppbyggende 

landbruk (regenerativt landbruk). 

Pionèrer innen regenerativt landbruk finnes blant både konvensjonelle og økologiske bønder 

i verden. Det handler om å fokusere på jorda og gi den mat, så vil jorda gi deg og samfunnet 

både mat og inntekter. 

 

I dag drives det meste av korndyrkinga i Norge ved hjelp av både relativt intensiv 

jordarbeiding, monokulturer og høyt forbruk av kunstgjødsel samt ymse sprøyting.  Det er 

helt klart en veldig lang vei fram for å kunne bedre jordhelsa og få alle de fordelene det 

innebærer. Det handler om, for både konvensjonelt og økologisk landbruk, å finne metoder 

som bedrer jordhelsa slik at vi trenger mindre og mindre jordarbeiding, mindre og mindre 

bruk av sprøytemidler og mindre og mindre bruk av utspredd gjødsel.  Det vil være den 

eneste måten å komme seg i rett retning på. 

 

Kunstgjødsel 

Kunstgjødsla sine positive egenskaper er noe de fleste kjenner og for min del så visste jeg 

ikke om andre måter å gi kornplanter næring på de første 20 åra jeg drev som bonde. Jeg 

vokste opp med kunstgjødsel og så på den som en så integrert del av korndyrkinga at det 

kunne ikke falle meg inn å stille spørsmål om det virkelig var nødvendig å bruke, så lenge vi 

ikke hadde husdyrgjødsel.  I 2008 så kom det et veldig prishopp på kunstgjødsla (ca. 50%) 



   Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk Side 28 
 

pga. fosforprisen ute i verden.  Jeg ble helt satt ut da jeg innså så at kostnaden med gjødsel 

tok en så uforholdsmessig stor del av pengene jeg fikk for avlinga. Den prisøkningen var mer 

eller mindre den direkte årsaken til at jeg sa takk for samarbeidet.  Jeg hoppet da over i det 

økologiske, selv om jeg ikke hadde husdyr.  

De siste åra har jeg kommet over forskning som mener at kunstgjødsla har en utarmende 

effekt på jorda og jordlivet. Dette henger sammen med at vi tilfører mye nitrogen uten at 

det følger med noe karbon, og at bakterier må ha karbon også om de skal «fordøye» disse 

nitrogenmengdene.  Bakteriene tyr da til det karbonet som de finner i jorda fra før, og dette 

kan da redusere mengden organisk materiale og humus i jorda. Videre kan det også redusere 

aggregatstabiliteten i jordstrukturen fordi plantene ikke utsondrer karbon til mikrolivet da 

plantene blir «late» og klarer ikke å fungere skikkelig i dette samarbeidet som er så viktig for 

jordhelsa. 

Dette stemmer med et råd jeg fikk en gang av en som kjører gravemaskin, han hadde samla 

sammen røtter og stubber for meg på et beite og jeg lurte på hvordan jeg best kunne bli kvitt 

det. «Strø over godt med kalksalpeter» var rådet, «da råtner det kjempefort». Skal du bli 

kvitt organisk «avfall» så gi det rikelig med nitrogen.  Da begynner jeg samtidig å lure på hvor 

smart det er å gjødsle skogen som klimatiltak for å lagre mer karbon i trærne. Iflg. biolog Dag 

O. Hessen så er 60% av karbonet som de boreale skogene holder på, lagret i jordsmonnet. 

Leste om dette i Bondebladet og der stod det at det ikke var undersøkt hvordan gjødslinga 

av skogen påvirka livet nede i skogsjorda. 

Dette var en helt annen sak, men viser at vårt fokus fremdeles er på det over bakken. 

 

Rattan Lal, jordforskeren jeg nevnte tidligere sier at karbonbasert (organisk) gjødsel er å 

foretrekke fremfor gjødsel der det ikke følger med karbon (uorganisk). 

 
 

Bare det å fremstille og transportere 1 kg Nitrogen som kunstgjødsel slipper ut ca. 3,7 kg 

CO2 ekvivalenter (iflg Yara). Det vil si at det forårsaker et større utslipp enn å bruke 1 liter 

diesel til traktoren, noe som fører til utslipp av ca. 2,7 kg CO2. Så det er store muligheter for 

å skåne atmosfæren for CO2 utslipp ved å øke nitrogeneffektiviten. Altså å produsere flere 

kg korn pr kg tilført kjøpenitrogen. 
https://www.yara.no/gjoedsel/klima-og-miljo/livslopsanalyse-av-mineralgjodsel/  

https://www.yara.no/gjoedsel/klima-og-miljo/livslopsanalyse-av-mineralgjodsel/
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Ved å gjødsle en hveteåker med 20 - 25kg Nitrogen pr dekar, tilsvarer det like mye CO2 

utslipp (kun ved produksjonen og transport av gjødsla) som å svi av 27 – 34 liter diesel pr 

dekar.  Nå tilhører utslipp ved fremstilling av kunstgjødsel en annen sektor enn landbruk, 

men CO2 utslipp er nå CO2 utslipp, det er svært lite fornuftig å ikke se dette i sammenheng.  

Redusert bruk av kunstgjødsel i forhold til avling vil være positivt med tanke på utslipp av 

CO2 og ikke minst gunstig for bondens økonomi. 

 

Les en artikkel her om kunstgjødsel, denne ble publisert i det amerikanske bladet «No-till 

farmer» som er veldig langt fra å være et økologisk blad: 

Excessive ‘N’ Application Burning the Carbon Pool: 
https://www.no-tillfarmer.com/articles/6783-excessive-n-application-burning-the-carbon-pool  

 

Globalt sett er nitrogen på avveie ett av de største miljøproblemene som følger av moderne 

matproduksjon. Det er mange store selskaper som nå jobber med å kommersialisere 

bakterier som kan fiksere Nitrogen i landbruksjord, og da blir plutselig stor bruk av 

kunstgjødsel fremstilt som skadelig derifra også.  Rundt 40 prosent av nitrogenet havner ikke 

i plantene står det i en bildetekst her: 

http://www.norsklandbruk.no/plantekultur/utvikler-nitrogenfikserende-bakterier/ 

 

Bruk av fangvekster kan redusere behovet for gjødsel iflg danske forsøk: 
https://www.norsklandbruk.no/plantekultur/fangvekster-oker-avlingene/  

 
Aksen vertikalt viser avling som er fra 200 kg til 500 kg pr da (20 til 50 hkg pr hektar) 

Aksen horisontalt viser gjødslinga med Nitrogen fra 0 til 18 kg N pr da (0 til 180 kg N pr hektar) 

 

Det var i disse forsøkene ikke mulig å gjødsle seg til størst avling om man ikke brukte 

fangvekster. Legg merke til hvor flate kurvene er fra 6 kg N pr da og opp. Avlinga på felt med 

«lyseblå» og «grønn» fangvekst høsten før, var nesten like god som felt uten fangvekst som 

var gjødsla med 12 kg N (!!). 
 

https://www.no-tillfarmer.com/articles/6783-excessive-n-application-burning-the-carbon-pool
http://www.norsklandbruk.no/plantekultur/utvikler-nitrogenfikserende-bakterier/
https://www.norsklandbruk.no/plantekultur/fangvekster-oker-avlingene/
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Flere danske forsøk med etterkultur/fangvekster og nitrogenmengder (Efteravgrøder) 
http://www.frdk.dk/single-post/2017/06/17/Kvaelstof-kan-ikke-give-et-udbytte-som-efterafgroder-kan  

 
 

Christine Jones i Australia har også skrevet om Nitrogen: 
http://www.amazingcarbon.com/PDF/JONES%20%27Nitrogen%27%20(21July14).pdf  

Norsk oversettelse av artikkelen: 

https://okologisklandbruk.nlr.no/fagartikler/nitrogen-det-tveeggde-sverdet/  

 

 

NIBIO har også skrevet litt om temaet, men da at det negativt påvirker mykorrhizadannelse:  
https://www.nibio.no/tema/jord/mykorrhiza--rottenes-rotter/mykorrhiza-og-okologisk-dyrking 

 

 

Sveriges Lantbruksunvisersitet har forsket på samdyrking og redusert gjødselbruk: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/054a43_4c5aed1bda254ccdb375db23aacd3dda.pdf  

 

  

http://www.frdk.dk/single-post/2017/06/17/Kvaelstof-kan-ikke-give-et-udbytte-som-efterafgroder-kan
http://www.amazingcarbon.com/PDF/JONES%20%27Nitrogen%27%20(21July14).pdf
https://okologisklandbruk.nlr.no/fagartikler/nitrogen-det-tveeggde-sverdet/
https://www.nibio.no/tema/jord/mykorrhiza--rottenes-rotter/mykorrhiza-og-okologisk-dyrking
http://docs.wixstatic.com/ugd/054a43_4c5aed1bda254ccdb375db23aacd3dda.pdf
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Vi er langt over grensene for hva jordkloden kan tåle når det gjelder utslipp av nitrogen (og 

tap av biologisk mangfold): 

 
https://www.researchgate.net/publication/257873780_Sustainable_Development_and_Planetary_Boundaries  

 

 

Hard gjødsling bryter med jordhelseprinsippet om minst mulig kjemisk forstyrrelse, og bør 

reduseres mest mulig. Alternativer finnes i bedret jordhelse, men de må utvikles for å kunne 

brukes i stor skala i Norge. 

  

https://www.researchgate.net/publication/257873780_Sustainable_Development_and_Planetary_Boundaries
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Del 2 Egne erfaringer og de første spede forsøk 

Fra konvensjonelt til økologisk 
 

Fra jeg begynte å dyrke korn i 1988 og frem til 2008 så ble det kun dyrka bygg og havre på 

jordene her, gjerne mange år etter hverandre med samme art, før det så ble mange år etter 

hverandre med den andre arten. Skikkelig monokultur med andre ord. Jeg hadde aldri tenkt 

på eller hørt om underkultur i denne perioden. Høstpløying slutta vi med etter hvert, vi gikk 

over til vårpløying, og i perioden 2006- 2009 så var det ingen pløying, kun sprøyting, harving 

og såing med skålsåmaskin. Vi hadde samme dårlige vekstskifte og det ble mye problem med 

soppsjukdommer i denne siste perioden som vi drev konvensjonelt. Sopp-problematikken 

gikk rett som det var utover spireprosenten på kornet. Siden vi er såkornprodusenter så er 

dette med bra nok spireprosent veldig viktig, fordi den bestemmer om du får levert kornet 

som såkorn eller ei.  Jeg gikk litt lei av hele kornproduksjonen, det ble så mye greier at jeg 

syns det ble slitsomt å følge opp alt.  Jeg har alltid likt å prøve nye ting og å endre måter å 

tenke på og da kunstgjødselprisene galopperte i 2008 samtidig med at 

omleggingsordningene var gode, så hoppet vi over gjerdet i 2009 og begynte økologisk. 

 

Da vi la om til økologisk drift her på garden i 2009 og 2010 så var vi klar over at vi måtte 

begynne med et nytt vekstskifte på jordene.  Siden hovedårsaken til at vi la om var prisene 

på kunstgjødsel var det uaktuelt å gjødsle like hardt som før. Dette fordi kjøpegjødsel som er 

godkjent i økologisk drift er dyrere en kunstgjødsel pr kg nitrogen og vi ville da vært omtrent 

like langt når det gjaldt økonomi.  Vekstskiftet ble da lagt opp med mye mer belgvekster 

(som er nitrogenfikserende), sånn omtrent annen hvert år med erter eller kløverrik eng og 

havre. Siden vi driver med såkornproduksjon så er det lite fristende å dra inn så mye mer en 

to ulike arter inn på korntørkene pga. all rengjøringen det medfører.  I starten så var det et 

litt annerledes vekstskifte, men de siste 5-6 årene har det vært omtrent slik: 

 År og Vekst    Effekt på jorda Ekstern gjødsling 

• År 1 Kløverrik eng/Grønngjødsling Gir næring  0 

• År 2 Havre    Bruker næring  0 

• År 3 Havre    Bruker næring  4 kg/N pr da 

• År 4 Erter    Gir næring  0 

• År 5 Havre m/gjenlegg til eng Bruker næring  0 

 

I starten sådde vi underkultur med 0,25kg/da hvitkløver i havren.  De siste 4-5 åra har vi sådd 

underkultur av 0,25kg/da hvitkløver og 0,75 kg/da italiensk raigras i både havren og i ertene. 
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Såing av underkultur (og gjenlegg når det er aktuelt) såes med en ugrasharv med frøaggregat 

på.  Da får vi slått to fluer i ett smekk; forstyrrer frøugraset såpass at det ikke blir noen plage 

ifm. treskinga og vi får sådd underkulturen. 

 

Begrepene underkultur, etterkultur og forkultur har ikke «satt» seg skikkelig ennå har jeg 

inntrykk av, så jeg vil prøve å illustrere hvordan jeg bruker begrepene. I dette tilfellet slik 

som vi bruker underkultur av hvitkløver og italiensk raigras i havre og erter: 
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Jordene får da utnyttet alle delene av vekstsesongen til å drive med fotosyntese. Før var det 

kun den perioden som kornet vokste, at jordene fikk glede av fotosyntese. Når du har 

voksende planter tilstede dvs. levende røtter i jorda, så forer de mikrolivet. Mikrolivet får 

mat og i tillegg beskytter plantene jorda mot vær og vind.  På denne måten tilfredsstilles 

jordhelseprinsipp nr 3 og 4 (se side 7) på en brukelig måte. 

 

 
Her bilde fra treskinga, der underkulturen står «nedi» åkeren og fortsetter fotosyntesen og 

får mye mer lys når kornet er borte. Har sjelden vært problemer med at underkulturen er 

plagsom ifm treskinga, det er bare å stubbe litt høyt. Men dersom det er legde kan det nok 

være problematisk.  

 

 
Bilde fra oktober i 2017, høsten har kommet langt, men under-kulturen trives fremdeles 
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Her har fjorårets underkultur gått ut av vinterdvalen og fått vokse fra i slutten av mars og 

frem til våronna i mai som en forkultur. Fotosyntese og nitrogenfiksering har da vært i gang i 

rundt en mnd. før kornet starter sesongen. Om våronna skulle bli utsatt til langt uti mai eller 

til og med juni, så vokser det enda mer og jobber med å mate mikroliv og beskytte jorda helt 

fram til jeg pløyer det ned. Før lå jorda helt bar og uvirksom, det var kun ugras som vokste 

fram til kornet ble sådd. 

 

Men for å kunne tukte ugras og bli kvitt (teknisk sett) plagsom halm etter kornet slik at 

såmaskina skal kunne så på en fornuftig måte, har plogen vært en av de viktigste redskapene 

i det økologiske.  Vi pløyer 25cm djupt om våren i 4 av 5 år og dette bryter fullstendig med 

jordhelseprinsipp nr. 1 a) Minst mulig mekaniske forstyrrelser: 
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Jordhelseprinsipp nr. 2, maksimer diversiteten, er også viktig for å bedre jordhelsa og det har 

blitt noe bedre med det nye vekstskiftet, men det er mye som kan gjøres for å øke 

diversiteten enda mer. Slik ser det ut nå: 

 

År 1 Eng/Grønngjødsel  2g+2b 

År 2 Havre m/uk   2g+1b 

År 3 Havre m/uk   2g+1b 

År 4 Erter m/uk   1g+2b 

År 5 Havre m/gjenlegg  2g+1b 
 

På 5 år så har det vært 7 arter innom jordet: 

g = Grasarter:  Timotei, engsvingel, havre, it. raigras  

b = Belgvekster:  Rødkløver, hvitkløver og erter 

Den hovedgruppa av arter som mangler her er korsblomstra arter 

 

Så hva har nå dette opplegget gitt av avlinger så langt? 

Jeg har sammenlignet havreavlingene mine med gjennomsnittet i Norge og med avlingene i 

Havre NM. Havre NM arrangeres hvert år av Norsk Havreforening og vinneren er den som 

har størst overskudd på havreavlingen på et felt (http://www.norskhavre.no/ ). Det er altså ikke 

nødvendigvis den med størst avling som vinner, det er altså forskjellen mellom inntekter og 

kostnader som måles. Det er for bønder mye mer interessant enn kun å se på avling.  Jeg 

velger i mine sammenligninger å se på avling i forhold til bruk av utspredd Nitrogen da det 

sier veldig mye om avling i forhold til ressursbruken. I gjennomsnittet for Norge er det antatt 

at bruken av utspredd Nitrogen er på gjødslingsnormen som er på 10 kg/N pr da. 

 
Som vi ser her så er avlinga vår på 80% av gjennomsnittsavlinga i landet, men det er bare 

utspredd 20% nitrogenmengde ift. gjødslingsnormen. Om man da sammenligner 

http://www.norskhavre.no/
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havreproduksjonen slik som man sammenligner bilkjøring og bensinforbruk så blir figuren litt 

annerledes. 

 
Nitrogeneffektiviteten med opplegget mitt er nesten 3 ganger så høy som vinneren av Havre 

NM og 4 ganger høyere en gjennomsnittet i Norge.  Mine tall er gjennomsnittet på 170 da, 

det er mange små jorder med mye kanter inne i de talla, og kanter produserer mye lavere 

enn de arealene innover på jordene. 2 kg N pr da er gjennomsnittlig utspredd kjøpenitrogen 

som pelletert hønsemøkk (Grønn 8). Halve arealet fikk 4 kg N pr da, og halve arealet fikk 

ingenting. 

 

For 2016 ble tallene slik 
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Vår produksjon var på 86% av gjennomsnittet med 32 % av gjødslinga og er 

gjennomsnittstall på 151 da. 

 

I vekstsesongen 2017 ble det et gjennomsnitt på havren med 204 kg/da på 103 da. Det ble 

ikke spredd ut gjødsel i det hele tatt, da alle jordene våre var i det året i vekstskiftet da vi 

ikke gjødsler. Det ble et dårlig år uten at jeg kan forklare hvorfor, normalt har vi hatt rundt 

250-300 kg/da på de skiftene som ikke har fått gjødsel. Men potensialet i de enkelte skiftene 

er svært variabelt pga ulik jordhelse. 

I 2018 ble alt gjødslet med 4 kg N pr da på 212 da, men tørken gjorde sitt og gjennomsnittet 

på havren ligger et sted mellom 150 og 200 kg pr da. Avlingen er ikke levert ennå, så eksakt 

vekt vet jeg ikke. 

 

Dette viser at det faktisk er mulig å produsere anstendige avlingsmengder av havre med 

svært liten bruk av utspredd gjødsel. For en som må kjøpe alt nitrogenet så er det store 

muligheter for å kunne spare penger på å endre noe på dyrkingsopplegget og tilfredsstille 

jordhelseprinsippene bedre enn før.  Også for den som har husdyrgjødsel så kan man bedre 

økonomien ved å spre møkka over større areal og redusere på kunstgjødselbruken. 

Men da må man gjøre noe annet enn å kjøre ensidig produksjon av korn år etter år, og en 

må få fylle ut resten av vekstsesongen med grønne planter. 
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Veien mot regenerativt landbruk 
Da jeg i 2015 fikk litt innblikk i dette med jordhelse og regenerativt jordbruk så var det et 

stort sjokk for meg å forstå at jordarbeiding var skadelig. Jeg trodde at siden jeg drev 

økologisk så var alt på stell der, men det var det altså ikke. Etter å ha lest meg opp på dette 

med jordarbeiding og jordhelse så innså jeg at å fortsette på samme måten ville være noe av 

det mest skadelige jeg kunne gjøre mot jorda mi. Så dette med å finne metoder for å kunne 

redusere jordarbeidinga til et minimum (pløying, slodding, harving, såing, ugrasharving) har 

ligget fremst i tankene mine i noen år nå.   

Mange ideer fra bønder og andre med erfaring med dette i utlandet har satt tankene i sving 

og mange ideer har dukket opp. Hva som kan fungere vet jeg ikke, men det er helt klart 

mange muligheter som ikke er prøvd ut enda. 

 

Alle ideene som gjelder å få etablert korn uten jordarbeiding forutsatte at jeg skaffet meg en 

ny såmaskin.  Siden vi driver økologisk så måtte det bli en som forstyrrer jorda så lite som 

overhodet mulig, slik at ikke frøugraset stimuleres til spiring. All jordarbeiding stimulerer 

frøugras til å spire fordi det er naturens pionerplanter, som gjør det de kan for å dekke til 

naken jord så fort som råd.   

Her er noen skålsåmaskiner å se på for den direktesåmaskininteresserte: 

https://ostafjells.nlr.no/media/ring/1209/Jordkarbon/S%C3%A5maskiner.pdf  

Etter et par år med leting og grubling falt valget på en såmaskin med såkalt «singel disc 

opener» dvs at det kun er èn skråstilt skive som lager åpning i jorda slik at frøet kan slippes 

ned.  Etter den kommer et pakkehjul som dytter igjen såfåra.   

 

 
 

Se video av såing med dette prinsippet her: 

https://www.youtube.com/watch?v=dCKWtb_rAzo&t=  

 

Andre såmaskiner som har «singel disc opener» er John Deere 750A (Europa) og 1590 (am.) 

https://www.deere.co.uk/en/drills/750a/  

Sly France har også dette prinsippet. http://www.slyfrance.com/en/boss/  

 

 

 

https://ostafjells.nlr.no/media/ring/1209/Jordkarbon/S%C3%A5maskiner.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dCKWtb_rAzo&t
https://www.deere.co.uk/en/drills/750a/
http://www.slyfrance.com/en/boss/
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Innkjøpt direktesåmaskin Aurensan 2,5m med 15 sålabber=> 16,67 cm radavstand, fire 

såkasser 
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Såkassene, prinsippskisse 

 
 

 

Den smaleste kassa på 270L har utmatere for småfrø som kløver og gras. De tre andre kan ta 

alt fra korn opp til åkerbønner og evt. gjødsel. De to midterste såkassene leverer frø i alle 15 

sålabbene, den fremste kassa leverer frø til de 8 fremste labbene og den bakerste til de 7 

bakerste labbene.  

Dette gjør at det er mulig å så på forskjellige måter med alle typer frø. 

 

Såmaskina ble først levert i april 2018 og det gjør at jeg bare så vidt har fått prøvd den litt.   

 

Å få til direktesåing uten hverken sprøyting eller jordarbeiding handler etter min mening om 

90% biologi og 10% teknologi. Teknologien, dvs såmaskina, er nå på plass og vil 

forhåpentligvis fungere som den skal.  Biologien er den store utfordringa her. Hvordan legge 

opp vekstskifte og bruk av underkulturer slik at det er mulig å få etablert korn uten at 

ugraset eller fjorårets vekst tar overhånd. Det er dette punktet med biologi som er det 

vanskelige og det er svært lite erfaring med dette under norske forhold.   

Litt har jeg testet som jeg skal prøve å forklare nå. 
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Forsøk 1, startet 5. juni 2016: Grønngjødsling med vekster som dør ila 

vinteren. 
Dette ble etablert i engåret i vekstskiftet mitt, og i forsøket ble det sådd en 

grønngjødslingsblanding med 8 arter. Feltet ble etablert ved å først pløge for å få en mest 

mulig «rein» start. Blandinga brukte noe lang tid på å etablere seg syns jeg og frøugraset 

kom først og dekte området. Det var en periode jeg tenkte veldig på å avslutte hele greia 

fordi frøugraset dominerte veldig og det var ikke noe godt tegn jeg. Det ble til at jeg så det 

an og mot slutten av juli så kom de sådde vekstene plutselig som ei kule og det ble den flotte 

«blomsterenga».  Blandinga var komponert etter beste evne for at vekstene ikke skulle rekke 

å sette frø i løpet av året og alle skulle dø av seg selv i løpet av vinteren. 

   

 
12. juli 2016, mye ugras i bunn, ganske stusselig egentlig 
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14. august, nå er ugraset blitt fortrengt og alt ser flott ut 

 
Litt «uryddig» jordekke noe som skal være bra 
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Tett og fint jordekke som er sprøtt og burde være lett å direkteså i med en skålmaskin. 

 

Feltet med disse 8 artene våren 2017. Alt er rimelig dødt og klart for testing av direktesåing. 

De utvintrede plantene som hadde kraftig vekst utover høsten 2016 ligger som et tett og 

dødt jorddekke og hindrer stort sett frøugras å spire. Rotugras er en helt annen sak, men det 

er det relativt lite av på dette feltet. 

Problemet mitt var at den nye såmaskina ikke hadde kommet, den kom nesten et år etter 

dette.  Så det ble å finne fram plogen igjen og så det til med havre og etablere underkultur. 

Feltet ble ikke gjødslet dette året og fikk en avling på snaue 350 kg/da. 
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Forsøk 2, sådd 9. juli 2017: Grønngjødsling med vekster som dør ila vinteren. 
Dette ble sådd med samme tankegang som  ved forrige forsøk, men her ble det tatt med 

flere arter, blant anna 2 arter C4 planter; mais og sorghum. 

https://no.wikipedia.org/wiki/C4-fotosyntese 

Tanken var at de skulle vokse utover høsten og ikke sette frø, dø i løpet av  vinteren og være 

et tett og fint jorddekke om våren til å direkteså i.  

Blandingen var slik: 

  
Det spirte greit selv om det var vel fuktig under såinga, ergo ikke optimale forhold. Resten av 

sommeren ble ganske kjølig og det gjorde at veksten ikke ble så bra slik som i forsøket året 

før. C4-plantene kom nesten ikke i det hele tatt, det var kanskje ikke å forvente heller siden 

de var sådd så seint på året (etterpåklokskap). Enkelte steder vokste det greit, men andre 

steder ble det heller tynt. Det er grunn til å tro at det har sammenheng med ikke optimale 

forhold under såing. Våren 2018 var det delvis dekt, men langt fra bra nok. Feltet her har en 

del utfordringer med kveke og den kom veldig «fint» opp når tiden var inne for å så. Feltet 

ble pløyd opp og sådd til på vanlig vis med havre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/C4-fotosyntese
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Bildeserie: 

Blanding av frø med sementblander           Den ferdige miksen 
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Siste bilde til høyre her er tatt 6. mai, for mye kveke, liten vits i å prøve å direkteså. 

 



   Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk Side 49 
 

Forsøk 3, etterkultur av toårige vekster nedrulling i 18 og direktesåing 2019. 
Det var tanken om å kunne teste ut breispredd (dvs på overflata) etterkultur av rug og vikke i 

stående åker, om det kunne etablere seg skikkelig.  

 
Rug, vikke og noen få bokhvetefrø  Legg merke til rugfrøet midt i bildet som har 

landa rett i et meitemarkutkast 

 

Frøblandinga til venstre, spredd ut med sentrifugalspreder i stående havreåker. Masse regn 

høsten 2017 og frøblandinga spira som bare det. 

 

  
God vekst ut i september    Vinteren har kommet 

  
Rug og vikke omtrent i blomstring   Rugen er veldig kort 
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Den ekstremt varme våren gjorde at rugen ikke buska og strekte seg som forventa, dette 

gjorde at samla biomasse ble langt mindre enn det som trengs for å gi et godt dekke mot 

ugras etter nedrulling. 

 

  
 

Jeg fikk testa av den heimelaga stengelrulleren litt.  For at man skal kunne ta livet av to-årige 

vekster slik at de dør og ikke setter frø, så må rullinga skje i blomstringa. Timinga er visst 

ekstremt viktig for å få bra resultat.  Fikk det ikke til, mye reiste seg opp igjen etter rulling. 

Som de fleste har fått med seg så var jo sommeren 2018 ekstremt varm og tørr og det var 

svært lite som fungerte som normalt.  Jeg droppa direktesåinga her da jeg syns det var liten 

vits å prøve, ekstrem varme og tørke gjorde at jeg så det som svært lite sannsynlig at noe 

ville greie seg her. Nå i ettertid så angrer jeg på at jeg ikke prøvde, kunne vært moro å sett 

om noe av artene ville fungert. Tenker særlig på at jeg har frø av 2 artar C4 planter (Mais og 

Sorghum) som trives best ved høye temperaturer. Mulig det kunne fungert i år som 2018. 

Men varmen og tørken gjorde at det var svært lite moro og være bonde i 2018, og det 

påvirka meg i negativ retning ein periode.  

 

Det som var planen opprinnelig på dette feltet var å så etterkultur uten jordarbeiding (ved 

breispredning) i kornåret høsten før grønngjødslingsåret. Deretter ta livet av rug og vikke i 

juni 2018 (i grønngjødslingsåret) med rulling. Deretter så en mangfoldig blanding omtrent 

som i forsøk nr 1 over her. Denne blandinga skulle da gi mye biomasse og dø av seg selv i 

løpet av vinteren 2019 og jeg skulle da ha et tykt og godt jorddekke våren 2019 for å teste ut 

direktesåing av vanlig vårkorn i mai 2019. 
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Forsøk vår/sommer 2018: 
Her testa eg ut direktesåing med nye maskina rett i stubbåkeren fra 2017 på et mindre felt. 

Det så ut som om raigraset og hvitkløveren fra året før ikke hadde greid seg så bra og 

muligens ikke ville klare seg i konkurransen med havren jeg sådde. 
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Det ble så vidt noe å treske på, fordi selv om hvitkløveren og raigraset fra underkulturen så 

ut til å ha overvintra dårlig, så kom de begge veldig utover sommeren og tok for det meste 

over. 

Link til video og bilder fra forsøket som ble delt på Facebook i gruppa «Jordkarbon- 

Erfaringer og diskusjon». Der ligger det flere bilder og en del flere kommentarer etc. 

Du må være medlem av gruppa for å se, der er bare å be om å bli medlem og svare på et 

spørsmål. 

 https://www.facebook.com/groups/602443233253134/permalink/1016210698543050/ 

 

Forsøk sådd høst 2018 for videre oppfølging i 2019 
Høsten 2018 er det sådd enkelte felt direkte for å teste ut om noe av dette kan fungere. 

Jeg har ikke noen planer om å dyrke rug for å treske rug, så dette er primært for å se 

hvordan rug som er sådd direkte om høsten kan klare seg om våren når det er mange andre 

plantearter til stede. 

 

Rug sådd i 1. års eng 1. september 2018, legg merke til at såmaskina ikke roter opp jord. 

 
Dette er en 1. års eng der det er slått kun en gang (i starten av juni). Tester her ut å så rug i 

denne for å se om det blir noe ut av rugen i 2019. Det har spirt fint, men selvfølgelig er det 

rimelig tett med plantemasse fra enga og det er mulig at det blir problemer med 

overvintringssopper på grunn av det. Enga består av «Natura Surfôr Vintersterk» og 

inneholder Timotei, Engsvingel, rød- og hvitkløver.  Disse vekstene hadde roa ned veksten sin 

veldig da jeg sådde, så de reiste seg ikke så veldig opp igjen etter såing. Det blir spennende å 

se om rugen greier å «stikke av gårde» med sin voldsomme strekningsvekst til våren. 

 

  

https://www.facebook.com/groups/602443233253134/permalink/1016210698543050/
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Rug sådd i gammel sliten eng 1. september 2018: 

 
Dette er fra en liten jordlapp der kuene mine har beita vår og høst. Beitinga har vært dårlig 

planlagt og mye har nok skjedd på ugunstig tid og kuene har gått der altfor lenge. Det er 

altså kraftig overbeita gjennom flere år og enga er lite produktiv.  

Det er sådd rug + Strand nr 61 som består av Vintervikke, Sommervikke, Oljereddik og 

Honningurt. 

Hensikten er å se om dette kan hjelpe til med å få økt produktiviteten i enga, flere av artene 

som er sådd har røtter som kan gjøre godt for jorda her. Kanskje rugen kan bli en liten godbit 

som et vårbeite for de få kuene mine? 

 

Rug + nr 61 sådd i stubbåker 1. september 2018: 

 
Her var det i 2018 havreåker og etter tresking blei halmen fjerna pga. forkrisa i år. Ikke 

gunstig for jordlivet å fjerne halmen, men i 2018 var det andre hensyn som måte tas. Dette 

gjorde imidlertid at det var svært gode forhold for direktesåing av fangvekster. Her er det 

sådd rug + Strand nr 61 for å se hvordan de vokser utover høsten og om det vil bli noen 

merkbar forskjell på åkeren neste år ift rett ved siden av der det ikke er sådd noe etter 

tresking. 
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Oppsummering 
Etter 30 år som deltids kornbonde, er min vei mot det regenerative landbruket så vidt 

begynt, og det er en lang vei å gå.   

Jeg har fått testet noe, men ikke lykkes så langt med konkrete resultater på direktesåing. 

Men jeg har lært masse underveis og stadig nye ideer dukker opp, og disse skal testes i åra 

framover.  Å få til såing av vårkorn og få en akseptabel avling, uten hverken sprøyting eller 

jordarbeiding er det store målet mitt som jeg jobber mot. 

Dersom vi får det til, vil dette være mulig å redusere hyppigheten av jordarbeiding for meg 

og andre økologer i korndyrkinga.  Det vil da også være overførbare kunnskaper som 

konvensjonelle kan benytte seg av, og gjøre det mulig å redusere hyppigheten av sprøyting. 

Så potensialet er stort, sett fra flere sider. 

Håpet mitt er at andre bønder også skal bli inspirert av det samme som jeg har blitt inspirert 

av og dermed tenke «utenfor boksen» i drifta si for å prøve å bedre jordhelsa. Mange ideer 

trengs å testes ut og en god leveregel vil være: har du ingen forsøk som feiler, er du ikke 

kreativ nok.  

 

Jeg har allerede erfart at det er mulig å bedre nitrogeneffektiviten betydelig i havredyrking. 

Det vil si at det går an å produsere veldig mange kg havre pr kg tilført Nitrogen. Her er jeg 

overbevist om at det er mye å hente for alle korndyrkere fremover, ved å bruke vekstskifte 

og holde jordene grønne hele året med ulike vekster. Da kan mye penger spares for bonden, 

klimaet spares for CO2-utslipp og miljøet spares for avrenning og næringsstoffer på avveie. 

 

Det er også en lang vei å gå for landbruket generelt før det kan kalles noe i nærheten av 

regenerativt.  Så lenge jord eroderer vekk raskere enn den bygges opp så går det feil vei, og 

det er bare et spørsmål om tid før produksjonen reduseres mer og mer. Jordvern handler 

altså om mye mer enn å ikke bygge ned jord. Vi er nødt til å få snudd skuta, dvs at vi dyrker 

jorda på en måte som gjør at den blir mer og mer funksjonell.  Vi vil aldri få funksjonell jord 

uten å fokusere på karbonet, og for å få den fullt funksjonell må det mye karbon inn i den på 

ymse vis.  Potensialet til karbonbinding er stort og. samtidig så er potensialet som følge av 

dette også stort. Det er en vinn-vinn-vinn-vinn situasjon for bonden, klima, miljø og helse slik 

som forsøkt forklart grafisk på første side.  

 

For bonden så handler dette om å maksimere gratishjelpa fra naturen, ikke nødvendigvis 

kjøpe all ting. Så godt som all energi her på kloden stammer fra sola. Ved å fange opp 

maksimalt med sollys til enhver tid på ulike levende planter, så vil jordhelsa di øke. 

 

Det er mest vanlig å fokusere på symptomer og behandle de, i stedet for å forsøke å forstå 

det grunnleggende problemet, som er manglende jordhelse. Det er alltid et kobbel av 

preparater og lignende som kan kjøpes for å bøte på symptomer. Ved å fokusere på 

jordhelse/funksjonell jord og greie å øke den, så kan man slippe å kjøpe og bruke det meste 

av dette.  Det er samme tankegang som med din egen kropp, gjør du det du kan for å bedre 

helsa di og styrke immunforsvaret, så vil du sannsynligvis trenge mindre medisiner. 
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Økt jordhelse vil gjøre oss bedre rusta for uforutsigbarhet. 

 

Forskinga er ikke kommet så langt når det gjelder jordliv og landbruk, så her er det 

muligheter til å forske i overskuelig fremtid før man har vitenskapelig korrekt oversikt.  

Samla sett så virker det som at forskere vet mer om verdensrommet enn om livet i jorda.  

Men det er på jordkloden vi lever.  Som bonde må vi ikke å sitte med henda i fanget og vente 

på forskerne, det har vi ikke tid til.  Ikke sitt å vent på neste teknofiks, prøv heller ideer du 

har på små felt som kan bedre jordhelsa, og observer hva som skjer. Lykkes du på små felt 

kan du skalere det opp neste gang. 

 

Sektortenkning alene er ikke framtidsretta, man må nødt til å se med «fugleperspektiv» på 

sammenhengene, se helheten av hvordan det vi gjør påvirker omgivelsene. 

Å se på helheten og ikke bare enkeltfaktorer er noe jeg savner sterkt i den offentlige 

debatten om landbruk og klima og miljø. Det fordummer debatten at man unngår å se på 

helheten i det man driver med. Dette gjelder alle, fra politikere og forskere til den enkelte 

bonde.  Sektortenkning, dvs at hvert fagfelt lever i mer eller mindre separate «siloer» er den 

rådende tenkemåte.  Systemtenkning som ser på helheten er mye mer framtidsretta, men 

foreløpig beskjedent utbredt.  Men det er ingenting i veien for at du selv som bonde kan 

tenke mer helhetlig enn det du allerede gjør. 

 

Den enkelte bonde bør stille seg følgende spørsmål: Den måten jeg driver landbruk på nå, 

kan det gjøres på den måten inn i evigheten, eller kun i en tidsbegrensa periode? Kan mine 

barn gjøre det på samme måte? Mine barnebarn, mine oldebarn? 

Du må finne svaret på dette selv, ene og alene. Dersom svaret ditt er nei, så gjør endringer i 

opplegget ditt, slik at det går i den retningen du ønsker. Gjør små endringer og observer 

forskjellene.  Det er viktig at det er du selv som gjør deg disse erfaringene, slike erfaringer vil 

endre måten du forstår ting på, litt etter litt. 

Å levere fra seg jorda til neste generasjon i bedre stand enn da vi selv overtok den, har 

igjennom uminnelige tider vært et mål for oss bønder, kanskje dette bør skrives litt om?  

 

Overlever gården til neste generasjon med bedre jordhelse enn da du selv overtok. 

 

Se på og vurder helheten i det du driver med selv, og inkluder alle aspekter; jordhelsa, 

produksjonen, økonomien, din egen situasjon, familien og lokalsamfunnet.  Gjør nødvendige 

endringer, en etter en, og se om det går i den retningen du ønsker. 

 

Vi som mennesker lever i en helhet, ikke i sektorer. Det samme gjelder alt rundt oss, 

inkludert landbruket vi driver og naturen.   

 

 

” Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som telles teller”
          Albert Einstein 
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Prosjekt jordkarbon 
 

Et år etter at jeg først fikk snusen i dette om regenerativt landbruk så ble med i prosjekt 

jordkarbon i regi av Landbruksrådgivinga Østafjells.  

Les om prosjektet her: 

https://ostafjells.nlr.no/prosjekter/jordkarbon/  

Hvert år blir det tatt jordprøver på jordene mine på samme sted hver gang, som analyseres 

på flere måter. Prosjektet kommer med en egen sluttrapport etter at prosjektperioden er 

over nå i 2018.  Prosjekt jordkarbon blir mest sannsynlig videreført i et EU-prosjekt som 

heter Carbon Farming. https://northsearegion.eu/carbon-farming/about/   

 

Det er på prosjektsida samla en del fagstoff om temaet, les mer her: 

https://ostafjells.nlr.no/prosjekter/jordkarbon/fagstoff-om-jordkarbon/ 

 

Prosjektet har også opprettet en Facebook-gruppe som heter «Jordkarbon- erfaringer og 

diskusjon». Dette er en lukket gruppe, men alle interesserte kan blir medlem. 
https://www.facebook.com/groups/602443233253134/?ref=br_rs   

 

Anbefalt bok 
Boka «A Soil Owner’s Manual» (En jordeiers bruksanvisning) av Jon Stika må du lese om du 

er litt over gjennomsnittlig interessert i dette, den er veldig god og forklarer hvorfor/hvordan 

og omhandler kun dette med jordhelse/funksjonell jord. Kjempespennende. 

Boka er helt nøytral når det gjelder driftsmåte og ingen spesielle metoder eller produkt 

anbefales, det handler om forståelsen av hvordan dyr, planter, jord og mikroliv fungerer 

sammen som en helhet. 

Om Jon Stika: https://www.ag.ndsu.edu/DickinsonREC/jon-stika  

 

Boka kan bestilles her: 
https://www.adlibris.com/no/bok/a-soil-owners-manual-how-to-restore-and-maintain-soil-health-9781530431267  

 

Et lite sitat fra en av de første sidene i denne boka: 

«Det meste av det vi foreløpig vet og praktiserer vedrørende plante-produksjon, sentrerer 

seg rundt hvordan planter responderer på innsatsmidler tilført ei dysfunksjonell jord» 

 

Og et sitat fra slutten av bok: 

«Så pass opp! Det er ikke noe redskap, tilsetningsstoff, næringsstoff eller 

jordforbedringsmiddel som vil gjenopprette jordhelsen for deg.  Bare en forståelse av 

hvordan jorda fungerer som et biologisk system kan gjenopprette jordhelsen.  Veien du 

velger, og verktøyene du bruker, for å oppnå målet om fullt funksjonell jord på gården 

eller i hagen din, er opp til deg.» 

 

https://ostafjells.nlr.no/prosjekter/jordkarbon/
https://northsearegion.eu/carbon-farming/about/
https://ostafjells.nlr.no/prosjekter/jordkarbon/fagstoff-om-jordkarbon/
https://www.facebook.com/groups/602443233253134/?ref=br_rs
https://www.ag.ndsu.edu/DickinsonREC/jon-stika
https://www.adlibris.com/no/bok/a-soil-owners-manual-how-to-restore-and-maintain-soil-health-9781530431267
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Så, helt til slutt, et siste sitat fra en bonde og rådgiver: 

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

Skal du gjøre store endringer; endre måten du forstår ting på» 

Don Campbell 
https://holisticmanagement.org/certified-educators/don-campbell/  

https://holisticmanagement.org/certified-educators/don-campbell/

