
Jord og 
jordarbeiding

Else Villadsen

Rådgiver jord, korn og miljø, NLR Øst

Kornskolen del 1.



Jord Jordhelse Jordarbeiding Jordarbeidingsutstyr Oppsummering

Agenda



Hva er jord?

• Luft

• Vann
• Luft og vann utgjør porevolumet

• Organisk materiale, mest i de øvre lag
• Humusstoffer, rester av planter, dyr og 

andre organismer
• Levende organismer 

• Mineraler fra opphavsbergartene

• Kjemiske forbindelser og næringsstoffer 
oppløst i jordvann og bundet til 
partikler
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Ulike jordtyper = ulike egenskaper



Ulike jordtyper = ulike egenskaper



Overflate pr. gram

❑ Sand ca. 0,005 m²/g

❑ Silt ca. 0,05 m²/g

❑ Leirmineraler 20 – 800 m²/g

❑ Organisk materiale 100 – 800 m²/g

❑ Overflaten betyr alt for evnen til å holde på vann og 

næringsstoffer



Organiske materiale – limet i jorda

• Til jordlivet

• Karbon 

• Kortsiktig og 
langsiktig

• Frigjøres ved 
nedbryting

• Plantemateriale

• Dyr og 
mikroorganismer

• Planterøtter

• Mikroorganismer 

Levende Dødt

Energikilde Næringskilde



Grynstruktur og jordstruktur



Jordpakking

✓Reduserer dreneringsevne

✓Svekker evnen til 

luftutveksling

✓Dårligere omsetning av 

organisk materiale

✓Krever mer bearbeiding

✓Høyere lystgassutslipp



Hva er jordhelse?

Jordtype
pH

Næringsinnhold

Jordstruktur
Dreneringsevne
Luftutveksling

Moldinnhold
Jordliv



Hvorfor bry oss om 
jordhelse?

• Bevare matjordressursen!

• Vannhusholdning

• Luftutveksling 

• Næringsforvaltning

• Robusthet

• Klima 



Hva er jordliv?



Topp 3: Jordhelsetiltak

Mangfoldig vekstskifte Kontinuerlig plantedekke Minimal jordarbeiding



Årsaker:
1) Jordpakking
2) Erosjon
3) Redusert 

moldinnhold/lav 
tilførsel

4) Tap av jordliv/ 
biodiversitet

Jordhelsebegrensninger

Symptomer:
Utskjæringer

Lukt
Struktur

Planterester
Farge
Jordliv

Plante/rotvekst



Hvorfor jordarbeide?

• Legge til rette for 
plantevekst

• Molde ned organisk materiale

• Regulere ugras

• Lage såbedd

• Løsne pakket jord??



Legg til rette for god struktur

• Hva er 
utgangspunktet?

• Hvor lite kan en 
jordarbeide?

• Hvor mye kreves?



Regelverk og forskrifter

• Regionale miljøkrav

• Regler for jordarbeiding

• Erosjonsklasser

• Regionalt miljøprogram

• Tilskudd for tiltak



Jordarbeidingsutstyr

• Spadeprøve

o Vurdere laglighet

o Se på struktur

o Observere jordliv

o «Sykdomssymptomer»?



Plog

❑ Løsne og vende jorda

❑ Dekke planterester

❑ Skjære over planterøtter

❑ Full gjennomskjæring



Stubbharv

❑Skål, tinder eller begge deler

❑Blande planterester med jord

❑Løsne jorda

❑Kappe planterøtter (skåler)

❑Hel eller delvis gjennomskjæring



Såbeddsharv

❑Jevner 

(Med sloddeplanker)

❑Bearbeider klump

❑Fordeler jord

❑Ulike typer etterharver

❑Klargjøre såbedd



«Harvesåmaskin»

❑Forutgående 

bearbeidingsutstyr

❑Rett i stubb

❑Bearbeidet jord

❑Ulike typer med skåler, tinder 

eller kombinasjon



Trommel

❑Sikre jordkontakt

❑Klemme ned stein

❑Knuse klump



Noe jeg har utelatt?



Ha NLR- laget i ryggen


