
Bli kjent med jorda di 

Reidun Pommeresche (NORSØK)



•Berggrunn og 
løsmasser
• Topografi
• Klima
• Planter og dyr
• Sola
• LANG TID



2 – 10%

Hva består jord av ?

Næring/mat til jordliv og planter 



Foto Reidun Pommeresche 

Jord 

Stein: 25 cm - 6 cm
Grus: 6 cm - 2 mm 
Sand: 2 mm - 0,06 mm 
Silt: 0,06 mm - 0,002 mm 
Leire: under 0,002 mm 

Mineraljord opptil 
20 % organisk 
materiale

Myrjord > 40 % 
organisk materiale 



Kornstørrelser

•Blokk:     over 25 cm diameter 

•Stein:  25 cm - 6 cm

•Grus: 6 cm - 2 mm 

•Sand: 2 mm - 0,06 mm 

•Silt: 0,06 mm - 0,002 mm 

• Leir: under 0,002 mm 
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Jordarter



Kilde : Hansen og McKinnon, 1999. Foto Reidun Pommeresche, NORSØK.

Jordart



Snurr film







Biologi

FysikkKjemi



Egenskaper sand

Ofte næringsfattig (liten overflate, fra harde bergarter)

Lita lagringsevne for nyttbart vatn (store mellomrom)

Drenerer raskt

God luftveksling

Blir raskt oppvarma

Lite motstand ved kultivering, «Lett jord»

Kjenner korn med fingrene

Figur fra https://passel2.unl.edu/view/lesson/0cff7943f577/2

https://passel2.unl.edu/view/lesson/0cff7943f577/2


Egenskaper silt

• Ofte næringsfattig med liten evne til å lagre næring

• Stor lagringsevne for nyttbart vatn

• Stor evne til kapillær ledning av vatn

• Lita luftveksling

• Kald

• Glatt som såpe

• Utsatt for erosjon og pakking

Figur fra https://passel2.unl.edu/view/lesson/0cff7943f577/2

https://passel2.unl.edu/view/lesson/0cff7943f577/2


Egenskaper leire

Svært stor overflate

Binder kationer – næringslager

Tar opp vann - sveller og krymper

Middels lagringsevne for nyttbart vatn 

Drenerer sakte

Lita luftveksling

Kald

Plastisk i fuktig tilstand og fast når den er tørr

Stor motstand, «Tung jord»

Struktur svært viktig for å gi store porer i jorda

Figur fra https://passel2.unl.edu/view/lesson/0cff7943f577/2

Pepper et al 2014

https://passel2.unl.edu/view/lesson/0cff7943f577/2


Skisse Anne de Boer, fra boka Økologisk jordkultur av Hansen og McKinnon, 1998

E

g

e

n

s

k

a

p

e

r

j

o

r

d



Jordlappen 

Er en veileder med  
10 indikatorer og 
sjekkpunkter for å 
vurdere jorda di.



Jordlappen trinn 1 

1. Jordstruktur

2. Jordart 

3. Moldinnhold

4. Omdanning av planterester

5. Jordpakking

6. Vanninfiltrasjon 

7. Plantevekst

8. Røtter

9. Biologisk nitrogenbinding

10. Meitemark

Foto uten andre navn :  Reidun Pommeresche, NORSØK





Foto:  Reidun Pommeresche, NORSØK



Grav ut jordblokker til minst 30-40 cm dyp der det er mulig



Jordstruktur ☺

Foto:  Reidun Pommeresche, NORSØK



Omdanning av planterester + lukt


☺

Foto:  Reidun Pommeresche, NORSØK



Røtter

 ☺

☺

Grasrøtter og kornrøtter skal  helst ha 
mange røtter som vever jorda 
sammen, dette er raigrasrøtter 5 mnd. 

Røttene skal helst vokse uhindret nedover 
og ikke bøye av for pakka sjikt, anaerobe 
soner. Pålerøtter på rødkløver 3.års eng.  

Røtter til ulike arter 3 mnd etter såing.  



 ☺

Røtter, rotpels

Røttene med mye jordpels = mer biologisk aktivitet i jorda 
Røttene uten rotpels = lite biologisk aktivitet. 

Foto:  Reidun Pommeresche, NORSØK



Rateaver 1993

Rødfarge i knollene = aktive 
nitrogenbindende bakterier

Bakteriene lever i små lommer i knollene

Biologisk nitrogenbinding



Rødfarge inni knollene = aktive nitrogenbindende bakterier ☺

Gamle døde, tomme knoller Hvite, grå knoller ikke aktive bakterier Rosafarge i knollene = aktive bakterier 

Biologisk nitrogenbinding

Foto:  Reidun Pommeresche, NORSØK



Meitemark – antall og arter

Foto:  Reidun Pommeresche, NORSØK



Drensrør for vann og luft, 
lett å vokse for røttene

Eter planterester

Viktige arter som blander 
organisk materiale og 
jord. Bearbeider over 20 
tonn jord pr daa og år 
(229 mark/m2)

Meitemark

Foto og skisse:  Reidun Pommeresche, NORSØK





Jordlappen: 

https://orgprints.org/37074/

https://orgprints.org/37074/
https://orgprints.org/37074/


Mer om jordlappen finner dere på Agropub i «Stikk spaden og fingrene i jorda»
https://www.agropub.no/nyheter/stikk-spaden-og-fingrene-i-jorda

https://orgprints.org/37074/

https://www.agropub.no/nyheter/stikk-spaden-og-fingrene-i-jorda
https://orgprints.org/37074/

