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Fruktbar jord er en jord som syder av et stort mangfold og 
stor mengde av mikro- og makro liv. En fruktbar jord gir 
sunne planter som gir sunne dyr og sunne mennesker. 
 
En ufruktbar jord mangler både mangfold og mengde av 
mikro- og makro liv. En ufruktbar jord gir usunne planter som 
gir usunne dyr og usunne mennesker. 
 
Ann Louise Howard 
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• 1. Mosebok 2, 7: 

 

   Gud Herren formet mennesket av jordens 
støv, og blåste livets ånde i hans nese, og 
mennesket ble til en levende sjel. 

HVA ER VI EGENTLIG ? 
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Matjorda har dessverre ikke en ubegrensa kapasitet i 
forhold til økt produktivitet og har sin produktive 
tålegrense som enda ikke er godt nok utredet og som vi 
vet alt for lite om – ja vi vet vel egentlig svært lite om 
dette.  



Grunne røtter  
Det vi ser nå er at i flere kulturer er rotsystemet veldig grunt. På enkelt jorder er 
eksempelvis rosenkål målt til 25 cm rotdybde og hodekål til lagring til 10 cm 
rotdybde! Og det betyr i praksis at næring (og vann ved noe mer opptørking) ikke 
er tilgjengelig i slikt monn som en forventer. NO3- situasjonen i sjiktet 10-20 cm 
varierer fra 0,5-8 kg /daa på de jorder vi har målt på i Vestfold, også på Raet, nå 
etter siste nedbøren. Helt ned i 0,5 kg er målt på lagringskål og rosenkål der det 
er gitt minst alt det kulturen skulle ha av næring i følge gjødselplanen.  
Forsøksringen Viken, 11.08.2012 
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Mature plants have a working level of 5 feet, to which depth the soil is well 
ramified with a profuse network of absorbing rootlets. Thus a single plant draws 
upon more than 200 cubic feet of soil for water and nutrients. 
ROOT DEVELOPMENT OF VEGETABLE CROPS BY JOHN E. WEAVER Professor of Plant Ecology, University of Nebraska 
AND WILLIAM E. BRUNER Instructor in Botany, University of Nebraska FIRST EDITION 1927 

 200ft³ = 5663369.3cm³ = 5,7 m3  

5ft = 1.524 m 





Etter Trond Børresen 
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I en jord med god grynstruktur foregår det en kontinuerlig 
utskifting av jordlufta. Dette er et være eller ikke være for det 
biologiske mangfoldet i jorda. Uten denne utskiftingen av 
jordluft vil mengden av CO2, H2S, CH4 og andre kunne øke 
så sterkt at både livet i jorda(edafon) og plantene vil bli 
forgiftet og i verste fall dø. Dette skjer bl.a. i pakka jord. 

S. Rose and E.T. Elliott 

O2 
CO2, 
H2S, 
CH4 etc. 
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Jordaggregater fra 1 til 10 mm i diameter og som 
vanskelig lar seg ødelegge av fuktighet er av største 
betydning. Bare jordbiologien som kan danne slike 
aggregater. 
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Matjorda er et komplisert økosystem som er påvirket av 
mange ulike kjemiske, fysiske og biologiske prosesser. Vi 
kjenner svært lite til helheten og sammenhengene i 
matjorda vår. Dersom en faktor forandres i matjorda vil 
som oftest også andre faktorer forandre seg som en 
konsekvens av den første forandringen. Dette kan vi kalle 
for en ”tilbakekobling”. Vår kunnskap om dette er uhyre 
begrenset og fragmentert. 
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Scenario: Matjorda er døende.  Det er en årlig global reduksjon av humusinnhold og livsmangfold i matjorda.  

Fruktbarheten går ned.  Jorderosjon og jordpakking tiltar.  Sykdommer på planter, dyr og mennesker  kommer ut av 

kontroll.  Avlingene av de viktigste matplantene reduseres  tiltross for økende bruk av kunstgjødsel og kjemikalier. 

 

Usant/sant 

Reaksjon 

Vi gjør tiltak Vi gjør ikke tiltak 

Usant Unødvendige kostnader både for 

samfunnet og bonden 

-innføring av lover og regelverk 

for å snu situasjonen 

-nye tilskudd til bonden 

-nye forskningsprosjekt som er 

unødvendige og kostbare 

Vi har ikke gjort noe som helst og derfor heller ikke hatt noen 

kostnader! Alle er glade og lykkelige! 

Sant Da har bruken av penger og 

andre resurser vært riktige og 

alle kan smile og være glade! 

Et veldig  trist resultat. Dyrka jorda “gir opp”. 

Jordbruksproduksproduksjonen synker for hvert år.  Vi blir mer 

og mer avhengig av import av mat. Problemet er at det ikke er 

så mye å kjøpe fordi dette er en global trend. Erosjon og jordtap 

når uante høyder. Hele vår sosiale struktur står i fare for å bryte 

sammen. 
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Distrikt Jordart Prøve-
antall 

Mold% 
v.start 

Mold% v. 
slutt 

t-test    p-
verdi 

Relativ 
endring/år 

Vestfold l./m.leire 37 3.3 3.1 * -0.71% 

Buskerud m./l.leire 36 3.8 3.5 ** -0.76% 

Østfold m.leire 46 3.7 3.7 n.s. -0.15% 

Aurskog m.leire 17 3.8 3.9 n.s. +0.22% 

Romerike m.leire 38 3.0 2.8 *** -0.98% 

Solør silt 38 3.8 3.3 *** -1.27% 

Toten l.leire 39 4.1 3.4 *** -1.47% 

Hedmark l.leire 40 4.7 3.9 *** -1.81% 

Alle skifter - 291 3.8 3.4 *** -1.03% 

Etter Hugh Riley 

 Endringer i moldinnhold i åpenåker på Østlandet mellom 1990 og 2001: 
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• Stor nedgang i moldinnhold funnet under åpenåker/hagebruk  ved Kise 
forskingsstasjon siden 1952 (dypere pløying/mildere klima?) 
 
• Nyere undersøkelse av åkerjord på Østlandet viser at moldinnholdet fortsetter å avta 
i mange lokaliteter 
 
• Nedgangen kan relateres til moldnivået ved start, og til bl.a.  jordart (minst på 
leirjord) og jordarbeiding (mest ved høstpløying) 
 
• Midlere årlige nedgang er ca. 1% av moldnivået ved start, men en % nedgang lik 
1/10 av moldnivået ved start er også mulig 
 
• Resultatene tyder på at større oppmerksom bør rettes mot  å ivareta og muligens 
øke jordas moldinnhold i framtiden 

Etter Hugh Riley 
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HUMUS er et resultat av aerob nedbryting av en blanding av mange ulike organiske 
rester og består av mange ulike fraksjoner og et rikt innhold av liv – lett nedbrytbare 
forbindelser, vanskelig nedbrytbare forbindelser etc.. – mange ulike former for humus. 
I naturen: for eksempel i en blandingsskog 
Kan etterlignes: aerob kompostering 





          Rotbiomasse, g, Bjarne hvete 
             Plant 1        Plant 2            Gjennomsnitt  
Kompost   50      52          51 

Konvensjonell 22      23          22,5 



Antall mikroorganismer i jord 

Organismer Jordbruks 
jord 

Jordbruks jord 
rundt røttene   

“Frisk” 
jord 

“Frisk” jord 
rundt røttene 

Totalt bakterier 
(antall/gram tørr 

soil) 

1 X 106 1 X 1012 
 

6 X 108 1 X 1012 

Antall av bakterie 
arter/g jord 

5000 5000 75000 75000 

Totalt sopper (ug pr 
g tørr jord) 

5 20 150 300 – 500 

Antall sopp - 
arter /g jord 

500 ? 25000 25000 

VAM symbiose 0 0 55% 55% 
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Etter Elaine Ingham 
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• Mat 

• Temperatur 

• Vann 

• Luft 

• Husrom 

Nematode 

Nematode 

Bakterier 
          
Mikroleddyr 

Siliat 

              
Sopphyfe 

Flagellat 

Amøbe 

Amøbe 

Meitemarkgang 

Sopprot 

”Næringsnettverket” 

Kjemikalier Jordarbeiding Salter Jordpakking 
Roteksudater 

For lite oksygen 









0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

Hodevekt, kg 

Resultat 
isberg 2010 

• AKKU og HYT fra 
Agrinos ga signifikant  
høyere hodevekt enn 
kontrollen. 
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Jord fra Huseby, Lier. Konvensjonelt felt med isbergsalat.  
Ulike gjødselmengder. 
HYT= High Yield Technology 
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VitalAnalyse 2011 



-AKKU 
10/6 

+AKKU 
10/6 

-AKKU 
26/10 

+AKKU 
26/10 

Sopp, (% amf) 15 20 25 45 

Soppbiomasse, μg/g 20 50 200 320 

Forhold 
Sopp:Bakterier 0,5 1,2 3,5 5,6 

Protozoer, total  
(% amf) 

5 
(f:5) 

15 
(f:10, A:5) 

20 
(f:20) 

35 
(f:20, At:5, 
A:15, C:5) 

Mikroaggregat 
(% amf) 

25 40 35 60 

Jord, grovfôr 
Geilo 

45 

350 

1,0 

60 
(f:55, At:10) 
+nematode 

60 

VitalAnalyse 2011 

Biologisk analyse av jord fra eng. 
Fausko i Hemsedal, 2011 

Kompostert 
talle, ingen 
AKKU 
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suksesjon Bakterier Sopper 

”Ugras” ”Kulturvekster” 



 

Shoots 
Roots 

Algae 

P-Bacteria 

Lichen 

Plant-feeding 

Nematodes 

Saprophytic 

Fungi 

Bacteria 

Organic 

Matter 

Fungal-Feeding 

Nematodes 

Bacterial- 

Feeding 

Nematodes 
 

Flagellates 

Amoebae 

Ciliates 

Predatory 

Nematodes 

PredatoryMites 

Higher Predators 

Dead 

Material 
(from all boxes) 

The Soil Foodweb in Weed Systems 
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Elaine Ingham 



 

 

Komplekse 

C-forbindelser 

 

Enkle 

sukkerarter 

Skudd 

Røtter 

Alger 

P-Bakterier 

Lav 

Rot 

Nematoder 

Nedbrytere 

Sopper 

Bakterier 

Organisk 

stoff 

Sopp-

spisende 

Midd 

Sopp-

spisende 

Nematoder 

Bakterie- 

spisende 

Nematoder 

 

Flagellater 

Amøber 

Ciliater 

Rov 

Nematoder 

Rov 

Midder 

Høyere  

Predatorer 

C til sopp 

N, P,  næringsst.      

        til planter 

Mykorrhiza 

Sopper 

Dødt 

Materiale 
(fra alt levende) 

Jordlivet i gressplen, grønnsaker og rad-kulturer  
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Etter Elaine Ingham 



Ny dyrkingsteknikk???? 
 
La jorda ”hvile hvert 6 til 7 år i et vekstskifteopplegg –
”jordforbedringsår? 
  
 Tilføring av omdanna organisk materiale(humus)? 
 AKKU? 
 Regulering av flerårige ugras? 
 Jordløsning i beste vekstsesong og armering med  
 rasktvoksende grønngjødslingsplanter + AKKU? 
 
Kanskje dette kan gi en vel så stor avling totalt sett på et areal 
og samtidig øke humusinnholdet og gi en økende, vedvarende 
produksjon? 
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