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Jordkarbon og fangvekster  
3. februar 2021 

Hege Sundet, NLR Østafjells 

Jobber med økologisk og regenerativt landbruk 

Prosjektmedarbeider i Interreg Carbon Farming

Jordas helse og planetens 
helse henger sammen 

Jord med sine naturlige funksjoner i behold, 
sørger for vannkretsløpet, klimaet, resirkulering 
av næringsstoffer og er grunnlaget for alle arter 
som lever på land. 

Rattan Lal, jordforsker 
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Jordhelse 

Figur:
Comprehensive 
assessment of soil
health, Cornell 
University

Jordhelse er jordas evne til å fungere som et levende 
system, som bidrar til 
å opprettholde eller forbedre
• plante- og dyreproduksjon
• vann- og luftkvalitet
• mangfold av jordorganismer som bidrar til å 

kontrollere plantesykdommer, insektsangrep, ugras, 
danner gunstige samarbeid med planterøtter 

• Resirkulering
• Evne til å holde på vann og næring 
Samlet gir god jordhelse bedre forhold for plantevekst. 

Forkortet definisjon fra Landbruksdirektoratetes
Nasjonalt program for jordhelse

«Jordhelsetjenesten»
lager grynstruktur 

Poresystem

Gassutveksling

Effektiv resirkulering

Næringsbank

N-fiksering

Antagonister

Nedbryting av skadelige stoffer

Vanninfiltrering, -rensing og –lagring

Mer røtter og mer liv 
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Organisk materiale 

Organisk materiale i jord

er alt stoff som stammer fra planter, gjødsel eller dyr. 
(Inneh. molekyler som inneholder karbon (C) )

Glødetapsanalyser er en av de mest brukte metodene 
for å måle mengden organisk materiale i jord.

- Sikte 2 mm

- Fortørke

- Veie, brenne (550 ⁰C) veie

Glødetapet er et mål for organisk materiale. 
Krystallinsk vatn i leire

H

Mold 

Folkelig: Omdannede dyr,- gjødsel -og 
planterester som har blitt en del av jorda.

Dialekt: Molda i betydning jord

Moldinnhold: en glødetapsanalyse korrigert for 
jordart

Mold er ikke lik karboninnhold

H
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Moldinnhold i jordprøva 

K

• Glødetap 

• Korrigert etter jordart = mold%

H

Humus 
• Humus = den mer eller mindre stabile fraksjonen som er igjen etter at mesteparten 

plante- og dyreresten er brutt ned. Vanligvis mørk farge

• Størst betydning for strukturen

• Humin = fraksjon av org materiel som ikke er løst i lut

• Humussyrer = mange ulike uidentifiserte organiske makromolekyler – med mørk farge -
som er utfelt ved forsuring av en løst alkalisk ekstrakt fra jord

• Størst betydning for ionebyttekapasiteten (flere bindingsplasser)

• Fulvosyre= refererer vanligvis til blandingen av organiske substanser som er igjen i en 
løsning av jordekstrakt etter en forsuring av en alkalisk løsning

• De minste partiklene – størst betydning for å holde på vatn – fordi den har mange 
reaktive syreender (-COO-)

• Def. Brady and Weil

• Sum: store overflater

K
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Hva betyr mold for jordas 
egenskaper? 
Fordeler

• Frigir plantenæringsstoffer 

• Øker kationombyttingskapasitet
• Immobiliserer toksiske kjemikalier 

• Gir bedre grynstruktur og laglighet

• Øker vannlagringsevne og luftveksling
• Reduserer trekkraftsbehovet ved jordarbeiding 

• Øker jordstabilitet og infiltrasjon (mindre erosjon)

• Øker absorpsjon av solstråling (raskere oppvarming) 
• Utgjør et ‘sluk’ for atmosfærisk CO2 (C-binding) 

• Nedbryting av plantevernmidler og andre resttoffer

Bedrer jordkvaliteten:
Mer luft og vatn i leire
Mer varme i silt
Mer næring/bedre aggregater/bindinger i sand

«Humus» (godt omsatt) 1 cm3 = 800m2 overflate

Den store overflata 
med elektriske 
ladninger forklarer 
noen av 
egenskapene

H

Mold øker jordas næringsinnhold
• Øker jorda si evne til å holde på næring og hindrer der med at de blir permanent 

utilgjengelige. 

• Er i seg selv en kilde til planteernæring  - spesielt  N - P - S 

• Er mat for jordorganismer fra bakterier til meitemark. Disse organismene holder på 
næringen og frigir den i plantetilgjengelig form. 

Jordtype Hvis det organiske 
materialet reduseres fra:

Kapasitet til å holde på 
næringsstoffer kan 

reduseres med: 
Siltig sand (5% leir) 2% til 1,5% 14%
Siltig lettleire (20% leir) 4% til 3,5% 4%
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Klikk for å legge til tekst
Klikk for å legge til tekst

Forutsetninger I praksis 

Planter • Eng i vekstskiftet eller å så eller plante ny kultur som avløser den som 
går ut.

• Fangvekster/ mellomkulturer i grønnsaker, potet og korn
• Kortest mulig tid med svart jord, både i og mellom kulturene.

Mindre nedbryting Minst mulig jordarbeiding som pløying, harving og fresing

Beskytte molda • Levende plantedekke eller annet jorddekke.
• Forebygg pakkeskader: Unngå trafikk og jordarbeiding ved fuktige 

forhold. Faste kjørespor, fornuftig kjøremønster, last og dekkutrustning.
• Unngå raske eller sterke kjemiske påvirkninger, som for eksempel 

lettløselig gjødsel eller mye kalk.

Mangfold på alle nivåer
• Diversitet i plantekulturene, vekstskifte og variert organisk materiale 

som tilbakeføres til jorda.
• Ta vare på naturengene ved rett beitetrykk og høsting.

Koble på kretsløpet Beiting der det er mulig, men ikke overbeiting.
Tilbakeføre husdyrgjødsel og organisk materiale til jorda. 

Husdyr som jordoppbyggere Styre husdyrholdet på en måte som fremmer store rotsystem og god vekst i 
enga.
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Kilde:
Hugh Riley, 
Nibio

K

Eng er bra  

Resultater fra omløpsforsøket på Ås 
med havre dyrket i 2014. Effekt av 
vekstskifte på kornavling, 
aggregatstabilitet og C innhold i 
jorda, oppgitt i relative verdier i 
forhold til omløp med bare korn. 
(Figur fra Uhlen et. al 2017.)
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Levende planter og 
jordliv  
Levende planter, stor 

rotsystemer og roteksudater er 
hovedveien for innbinding av 
stabile karbonforbindelser.
 Biologisk aggregatdannelse 
 Karbon beskyttes i 

jordaggregatene 

H

The Jena Experiment, Tyskland

H
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Hva avgjør nivået av organisk 
materiale i jord?

Mengden organisk materiale I jord  er et resultat av to prosesser: 

Tilførselen av organisk materiale (røtter, skudd og husdyrgjødsel/kompost) og tapet via nedbryting og erosjon. 

Behandling. Tiltak som øker planteveksten på et jorde (gjødsling, vanning, fangvekster) vil øke mengden røtter og 
planterester som tilføres hvert år. Omvendt så vil brenning eller fjerning av halm redusere tilførselen. Intensiv 
jordarbeiding vil øke nedbrytingen, særlig av yngre organisk materiale, men også av fysisk beskyttet stabil humus om 
aggregatene ødelegges. 

Jordtypen Fin-teksturert jord kan inneholde mye organisk materiale fordi leirpartikler kan binde organiske stoff 
elektrokjemisk, men også fordi nedbrytingen går langsommere enn f.eks. i luftig sandjord. 

Klimaet. Nedbrytingen av det organiske materialet øker når temperaturen stiger. Økende nedbør gir oftest økende 
plantevekst og dermed økende input av organisk materiale. Blir det anaerobe forhold (myr) vil nedbrytingen hemmes. 

Terrenget. I forsenkninger vil det være mer fin-teksturert jord enn på rygger. Her vil også grunnvannet stå høyere, 
temperaturen er lavere og mengden oksygen i jorda blir mindre. Det blir derfor gjerne et høyere innhold av organisk 
materiale i forsenkninger enn på rygger. 

Hva påvirker 
moldinnholdet mest?
• Vekstskifte

• eng kontra åpen åker, gjødselbruk /husdyrgjødsel, 
tilbakeføring av halm og andre planterester osv

• Grøfteintensitet
• Temperatur og lufttilgang

• Jordarbeidingsintensitet og dybde
• Lufttilgang og fortynning

• Klimaendringer
• Temperatur og snødekke

• Jordart – terreng osv

K
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Hvordan øke 
moldinnholdet?

• Eng

• Tilbakeføring av halm og andre 
planterester

• Bruk av fangvekster og underkultur

• Husdyrgjødsel (talle bedre enn 
biorest)

• Redusere på jordarbeidinga – så mye 
du kan

• Kortest mulig tid med bar mark –
brakking og intensiv jordarbeiding er 
det verste (ref s.25)

Topp fem carbon
farming teknikker 

oFangvekster 
oMer allsidige vekstskifter
oOrganisk gjødsel
oForbedringer i eng - og 

beitesystemer
oIntrodusere agroforestry 
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Fangvekster:
Hvis 10% av åkerjorda i Europa dekkes 
av fangvekster som binder 10 kg C 
daa/år fanges 10 % av CO2 utslippene 
fra EU. 

Det kan bindes 50 – 100 kg/ daa / SOC 
per år med en systemendring som minst 
varer i 10-20 år. 
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