
10 Bonde og Småbruker •  nr. 7 • 25. august 2017 11Bonde og Småbruker • nr. 7 • 25. august 2017

Med fire års omløp 
på enga holder Ola 
Lillemoe kveka i sjakk. 
Men i Tynset og andre 
fjellbygder blir grasenga 
ofte mye eldre, og her 
blir timotei og kløver 
utradert av kveke og 
engrapp. 
AV JON SCHÄRER, NIBIO
Det viser en kommende rap-
port fra NIBIO, der forskerne 
har undersøkt botanisk sam-
mensetning av fulldyrka eng i 
fjellbygder i Sør-Norge.

- Timotei er den viktigste 
grasarten, og dominerer van-
ligvis enga de første åra etter 
såing. Den er godt tilpassa jord 
og klima i fjellbygdene, men 
varigheten er en utfordring, 
sier forsker Jørgen Todnem i 
NIBIO, Norsk institutt for bio-
økonomi.  I utgangspunktet 
kan timotei holde seg lenge i 
enga. Men dagens drift med to 
slåtter og eventuelt beite, gjør 
at andre og uønska arter kom-
mer fortere inn. 

Forskerne Tor Lunnan og 
Jørgen Todnem har i samar-
beid med Norsk Landbruks-
rådgiving undersøkt botanisk 
sammensetning ved 150 bruk 
i fem distrikter. Det gjelder 
Valdres og Ottadalen i Opp-
land, Nord Østerdal i Hed-
mark, Oppdal i Sør-Trøndelag 
og Lierne i Nord-Trøndelag. 
Arbeidet er gjort som en del av 
prosjektet «Agronomi i fjell-
landbruket».

Sår timotei og kløver – 
høster kveke
I fjellbygdene brukes det mest 
timoteibaserte frøblandinger, 
sier Tor Lunnan. Med høg 
fôrverdi og god smakelighet 
utgjør ulike sorter timotei 
halvparten eller mer i frøb-
landingene. De andre artene 
er ofte engsvingel, engrapp og 
kløver. 

- Kveke peker seg klart ut 
som den viktigste uønska 
arten. Men i praksis er den 
sammen med engrapp og eng-
svingel den nest viktigste gras-
artene etter timotei. Dermed 
blir det for eksempel fora opp 
mye mer kveke enn kløver i 
fjellbygdene, sier Lunnan. 

På avstand er det ikke lett å 
skille kveke fra andre grasarter. 
Og ved botaniseringen var ikke 
bøndene klar over at de hadde 
så mye kveke i enga, forteller 
Lunnan.

Et annet overraskende funn 
er at engsvingel i frøblandin-
gen ikke hadde noen særlig 
effekt. Den skal ta over når ti-
motei etter hvert går ut, men 
slik er det ikke i praksis, viser 
botaniseringen. Derfor bør en 
bruke mer varige arter som for 
eksempel engrapp i frøblan-
dinger for fjellbygder, mener 
NIBIO-forskeren ved Løken i 
Valdres. 

Holder kveka i sjakk/ 
Tar bonden på enga

Marmor i møkk er bra  
for plantene

Grindstad og kortvarig 
eng
På Tynset er bonde Ola Lille-
moe ferdig med førsteslåtten. 
Over seksti ammekyr krever 
mye grovfôr, og Lillemoe har 
465 dekar som høstes to gan-
ger. Oppskriften på å ta gode 
avlinger er klar:

- Den gamle lærdommen er 
at ved to årlige slåtter som i 
Nord-Østerdal tåler timotei å 
bli høsta totalt sju gange. Der-
for snur jeg enga hvert fjerde 
år, og brakker med glyfosat før 
pløying, sier Lillemoe.  Klø-
ver har han kutta ut, og bru-
ker en blanding med 80 pro-
sent timotei fordelt på Lidar 
og Grindstad sammen med 
engsvingel. I tillegg blander 
han inn ytterligere 30 prosent 
Grindstad. 

Dermed holder Lillemoe 
kveka i sjakk og tar bra avlin-
ger med stort innslag av timo-
tei, som gir et godt og smakelig 
fôr.

Gammel eng
Fjellbygdene har forholdsvis 
mye gammel graseng, spesielt i 
sør. Det kan skyldes både lange 
transportavstander og bratt 
jord

- De tre første åra utgjør 
timotei over halvparten av 
enga, sier Tor Lunnan. Deret-
ter går timotei fort ut. Fra 4 -6 
år synker andelen til 22 pro-
sent, og etter seks år er ande-

Fra botanisering av eng. (Foto: Jørgen Todnem).

Forsker Jørgen Todnem i NIBIO (t.v.) og bonde Ola Lillemoe fra Tynset. (Foto: Jon Schärer).

Gammel eng inneholder mange grasarter, fastslår forsker Tor 
Lunnan i NIBIO, som har undersøkt botanisk sammensetning i eng 
i fjellbygdene. (Foto: Jørgen Todnem, Nibio).

Når bonden gjødsler åkeren med møkk fra husdyr, forsvinner noe av nitrogenet fra gjødsla ut i lufta.  Da forsvinner viktig næring som 
kunne gått til plantene. Hvordan kan vi unngå det? (Foto: Svein Skøien/NIBIO)

Selv om vi ikke kunne vise noen effekt av reduserte N-utslipp etter marmortilsetning til råtnerest 
og gjødsel, er finknust marmor et verdifullt jordforbedringsmiddel som kan tilføre jorda verdifulle 
næringsstoff, og som gjerne kan tilføres gjennom innblanding i husdyrgjødsel.

I åpne beholdere ble 
bløtgjødsel fra gris og ku, 
utråtnet bløtgjødsel fra ku 
med og uten marmorpulver, 
sammenliknet over 6 uker 
ved ca. 12 °C, med ukentlig 
omrøring. (Foto: Reidun 
Pommeresche).

len under fem prosent, viser 
registreringene. I samme pe-
riode øker andelen kveke og 
engrapp fra fem til over tjue 
prosent hver.  

- Innslag av kveke betyr ikke 
så mye for kvaliteten i første-
slått, sier Tor Lunnan. Men i 
andreslåtten gir kveka dårlige-
re fôrverdi.  Den tar mye plass 
allerede fra tredje engår, for 
så å bre seg veldig ut. Derfor 
er kort omløpstid på enga og 
sprøyting med glyfosat den 
mest effektive bekjempelsen 
dersom en vil unngå kveke 
i enga, sier Tor Lunnan i NI-
BIO.

Å tilsette finmalt 
marmor i husdyrgjødsel 
er bra for både jord og 
planter, sier forsker.
AV ANITA LAND, NORSK 
SENTER FOR ØKOLOGISK 
LANDBRUK
– Forsøk har vist at om en til-
setter marmor i husdyrgjødsel 
rett før spredning, så kan det 
øke grasavlingene, forteller se-
niorforsker ved Norsk senter 
for økologisk landbruk (NOR-
SØK), Anne-Kristin Løes.

Hun har ledet et forsknings-
prosjekt som har sett på hva 
som skjer når en tilsetter fin-
malt marmor i møkk.

Nitrogen forsvinner
Når husdyrgjødsel spres på 
jordet, forsvinner mye av det 
viktige nitrogenet til lufta som 
ammoniakk. Det er uheldig for 
miljøet og for plantene som får 
mindre nitrogen å vokse på.

Når husdyrgjødsla er brukt til 
biogass, øker andelen med mi-
neralsk nitrogen, og da blir det 
enda større tap av nitrogen til 
lufta. Det finnes løsninger mot 
dette tapet. Du kan kjøpe spre-
deutstyr som feller gjødsla ned 
i jorda eller legger den i striper 
på overflaten. Det er også mu-
lig å tilsette syre, som reduse-
rer ammoniakktapet. Men alt 
dette krever investeringer.

En enklere metode kunne 
være å blande mineralmate-
riale inn i gjødsla, for å binde 
ammoniakken.

– Jorda trenger tilførsel av 
næringsstoff for god plante-
vekst. Dessuten trenger jorda 
tilførsel av basiske mineraler 
for å holde pH - surhetsgrad - 
over 5,5, forteller Løes.

Med pH over 5,5 vil plantene 
trives. Finmalt marmor inne-
holder kalsiumkarbonat og 
mikromineraler og er et godt 
kalkingsmiddel, altså et middel 
som kan heve pHen i jorda.

Enkelte forsøk har vist at til-
setning av finmalt kalsiumkar-
bonat reduserte nitrogentapet 

fra husdyrgjødsel, men vi vet 
ikke nøyaktig hva det er som 
kan forklare dette. Dermed er 
det heller ikke enkelt å legge 
forholdene til rette for å utnyt-
te denne effekten i praksis.

Biogass og marmor
Løes og kollegene hennes har 
spesielt sett på effekten av fin-
malt kalsiumkarbonat tilsatt 
råtnerest fra biogassanlegg. 
Råtnerest kaller vi det som blir 
igjen etter at husdyrmøkk, ma-
tavfall, kloakkslam og annet 
organisk avfall har gått gjen-
nom et biogassanlegg. Da har 
møkka levert energi, uten at 
gjødseleffekten blir dårligere.

Utfordringa med råtneresten 
er å hindre nitrogenet i å for-
svinne til lufta.

– Marmor kan være ekstra 
aktuelt å tilsette slik gjødsel, 
sier Løes.

Prosjektet ble gjennomført 
i perioden 2016 til 2017. Med 
tilsetning av 20 kilo marmor 
per tonn bløtgjødsel og råtne-
rest fra storfe undersøkte for-
skerne virkningen i en flerårig 
eng på Tingvoll på Nordmøre. 
Forskerne ville vite om det ble 
høyere avling der de hadde til-
satt kalk.

I så fall kunne det tyde på 
en bedre nitrogenvirkning og 
dermed mindre nitrogentap til 
luft.

Større avling, men lik pH
Forsøkene på Tingvoll viste at 
avlinga økte med tilsetning av 
finmalt marmor.

Engavlingene ble like store 
enten det var tilført råtnerest 
av bløtgjødsel eller vanlig bløt-
gjødsel. For begge gjødselty-
pene økte avlingene med seks 
prosent ved andre slått når det 

var tilsatt finmalt kalsiumkar-
bonat.

– Det er gjennomført mange 
forsøk med marmortilsetning 
til husdyrgjødsel i Norge tidli-
gere. Dette er imidlertid første 
gang man har vist i et feltfor-
søk at marmortilsetning kan gi 
økt avling i eng, sier Løes.

Ikke lavere nitrogentap
Likevel har ikke alle puslespill-
bitene falt på plass.

I et forsøk med bøtter med 

ulike typer husdyrgjødsel og 
råtnerest som ble rørt en gang 
i uka over seks uker, fant ikke 
forskerne lavere nitrogentap til 
luft etter tilsetning av marmor.

Det stemmer dårlig med at 
plantene vokste bedre med 
gjødsel tilsatt kalsiumkarbo-
nat.

– Kanskje var det en positiv 
effekt av mineralmaterialet, 
men det kan også tenkes at ni-
trogentapet var lavere fra bøt-
tene med tilsatt marmor tidlig 

i forsøksperioden, men at dette 
ikke kom fram siden vi målte 
nitrogeninnholdet bare ved 
start og slutt, spekulerer Løes. 

– Selv om vi ikke kunne påvi-
se et lavere nitrogentap til luft 
i dette prosjektet, vil vi påpeke 
at finmalt kalsiumkarbonat er 
et verdifullt jordforbedrings-
middel. Det kan gjerne tilsettes 
husdyrgjødsel for å vedlike-
holde eller øke pH i jorda, og 
tilføre mineraler som plantene 
trenger, sier Løes.


