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SAMMENDRAG: 

Utvalgte sorter av bygg og havre er dyrket sesongene 2019 og 2020 i feltforsøk på garden Mogstad 

i Surnadal på Nordmøre. Et langsiktig mål for gardbrukeren er å dyrke økologisk matkorn som 

foredles lokalt. Feltverten, som har drevet konvensjonell korndyrking i mange år, har begynt 

omlegging til økologisk produksjon. I åkeren rundt feltforsøket er det dyrket havre. Havren leveres 

som konvensjonell vare til den lokale mølla som produserer dyrefôr. I begge sesongene med 

feltforsøk er det blitt lave avlinger både av bygg og havre. Dette skyldes dels utfordrende 

værforhold begge åra, men også at jorda har lavt moldinnhold, noe som er negativt for vann- og 

næringshusholdning. Mogstad er et husdyrløst bruk, og storfegjødsla som er brukt på feltet 

kommer fra et nabofjøs. De lave avlingene tyder på at det har blitt for lite næringstilførsel. I 2019 

ble andre ugrasharving utført på et uheldig tidspunkt slik at mange planter gikk ut. I 2020 ble det 

ugrasharva bare en gang, og denne gangen var det vellykka og hadde god effekt. For å lykkes med 

økologisk korndyrking er det nødvendig å få inn vekstskifte med eng. Dette vil bidra til å løse 

utfordringene med næringstilførsel og ugras. Disse forsøkene gir ikke grunnlag for å konkludere 

med hensyn til sortsvalg, men mangel på nok næring tidlig i sesongen gjør at havre ser ut til å ha 

greid seg noe bedre enn bygg. 



 

 

  
 

Som en del av prosjektet ble det arrangert en studietur til Dyrk mølle på Tynset. Der er det etablert 

en hel produksjonskjede for bygg på en gard. En slik etablering krever mye kompetanse og kapital. 

På Mogstad er neste skritt å få på plass egen korntørke. Planen er at korntørke med tilsatsvarme 

skal bygges i 2021. Egen korntørke som gir rask tørking etter innhøsting, og seinere kontrollert og 

god lagring, er nødvendig for at kornet skal bli matkorn, enten ved egen foredling på garden eller 

foredling på annen mølle. 

Surnadal er en av de få kommunene med korndyrking i Møre og Romsdal. Det er mye kompetanse 

om konvensjonell korndyrking i kommunen og også interesse for økologisk produksjon blant flere 

gardbrukere. Samtidig vil det å etablere hele produksjonskjeden kreve mye både av kompetanse, 

tid og økonomi. Foreløpig er det mange ukjente faktorer på veien fram. Mulig samarbeid med 

andre korndyrkere, mulighet for økonomisk og faglig støtte vil trolig være både ønskelig og 

nødvendig for å lykkes. 

SUMMARY 

Selected varieties of barley and oats have been grown in the 2019 and 2020 seasons in field trials 

on the Mogstad farm in Surnadal, Nordmøre. The farmer`s long-term goal is to grow organic food 

grains that are locally processed. In both seasons of field trials, the yields of both barley and oats 

have been low. This is partly due to challenging weather conditions both years, but also that the 

amount of cattle manure has given too little nutrient supply. To succeed in growing organic grain, it 

will be preferable to bring in crop rotation including leys.  This will help solving the challenges of 

nutrient supply and weeds. 

As part of the project, a study trip was arranged to Dyrk Mølle, Tynset, where an entire production 

chain for barley has been established on a farm. Surnadal is one of the few municipalities in Møre 

og Romsdal county where farmers grow grain. There is a lot of expertise about conventional grain 

cultivation in the municipality, and interest in organic production among several farmers. At the 

same time, establishing the entire production chain is challenging. Both a lot of knowledge and 

expensive equipment are required. Currently, there are many unknown factors on the way 

forward. Possible collaboration with other grain growers, the opportunity for financial and 

professional support will probably be both desirable and necessary for success. 
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Forord   

 
Som et ledd i prosjektet «Lokal verdikjede matkorn» ble det vekstsesongene 2019 og 2020 

gjennomført et feltforsøk i Surnadal med ulike sorter bygg og havre som kan være egnet til matkorn i 

økologisk dyrking. Rapporten omhandler dette forsøket.   

For at økologisk bygg og havre fra dette området skal omsettes som økologisk, er det nødvendig å 

etablere en egen verdikjede med alt dette innebærer av teknologi og kompetanse. Feltverten har 

begynt planlegging av egen korntørke med flisfyring som tilsatsvarme. Et av vedleggene til denne 

rapporten er en artikkel skrevet etter besøk på Dyrk mølle på Tynset, der det er etablert en hel 

produksjonskjede for bygg på et gardsbruk. 

NORSØK har hatt prosjektledelsen. Arbeidet i 2019 er finansiert med LMD-midler. For sesongen 2020 

er arbeidet finansiert med FoU-midler fra Landbruksdirektoratet for oppfølging av arbeidet med 

økologisk landbruk i de tidligere foregangsfylkene.  

Randi Frøseth fra NIBIO, Frode Grønmyr fra Landbruk Nordvest, feltvert Arild Mogstad og Liv 

Solemdal fra NORSØK har samarbeidet om gjennomføring. 

Takk til feltvert Arild Mogstad. Takk også til Sverre Heggset fra Landbruk Nordvest som stilte velvillig 

opp med såmaskin og forsøkstresker. 

 

 

 

Tingvoll, 14.04.21 

Liv Solemdal 
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1 Innledning 

Et langsiktig mål i prosjektet “Lokal verdikjede matkorn”, var å bidra med kunnskap til etablering av 

en lokal verdikjede for økologisk matkorn i Møre og Romsdal. Arbeidet startet i 2016 med initiativ fra 

et håndverksbakeri i Molde, Fole Godt. Bakeriet etterspurte lokalt produsert korn som de kunne 

bruke og markedsføre. Mattrender gjør det attraktivt å bruke råvarer som produseres lokalt og gir 

sunn og bærekraftig mat. Samtidig har arealer med kornproduksjon gått jevnt nedover i fylket, og det 

som dyrkes går til større handelsmøller som produserer fôr. Det trengs et stort løft i form av 

kompetanse, kapital og utstyr for å få på plass en fungerende småskala verdikjede for matkorn. 

Etter å ha loddet interessen for økologisk kornproduksjon i fylket gjennom kornseminar på Tingvoll 

og studietur til Trøndelag, ble det for 2019 besluttet å anlegge et forsøksfelt i Surnadal for utprøving 

av ulike sorter bygg og havre. Dette vil være de mest års-sikre kornartene på disse traktene. Å lykkes 

med dyrking er det første skrittet mot målet om å kunne levere matkorn. 

Surnadal er en av de få kommunene med korndyrking i Møre og Romsdal. Det er mye kompetanse 

om konvensjonell korndyrking i kommunen og også interesse for økologisk produksjon blant flere 

gardbrukere. 

I tillegg til å prøve ulike sorter var det behov for å samle mer kunnskap om småskala kornforedling. 

Det ble gjennomført en studietur til DYRK mølle på Tynset for å se og lære av erfaringene med å 

etablere småskala foredlingsanlegg for bygg.  
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2 Feltforsøk 

Ulike sorter av bygg og havre ble prøvd ut i feltforsøk på Mogstad i Surnadal kommune i 2019 og 

2020. Feltvert var Arild Mogstad. Feltet var plassert på elveavsetninger ned mot elva Surna. Garden 

har vært drevet konvensjonelt, men Mogstad planlegger å drive økologisk. Han har begynt omlegging 

til økologisk og vil dyrke korn i vekstskifte med eng.  

2.1 Sortsvalg  

Valg av sorter ble tatt etter en avveiing av ulike egenskaper. I økologisk dyrking er det interessant 

med sorter som ikke er spesielt næringskrevende, som kan gi ei bra avling under varierende forhold 

og som har bra sjukdomsresistens.  

I tillegg er det viktig å velge sorter som kan greie seg i klimaet på Nord-Vestlandet. Som utgangspunkt 

kunne vi bygge på erfaringer fra årlige sortsprøvinger i Møre og Romsdal utført av Landbruk Nordvest 

i regi av NIBIO. Dette er sortsprøvinger på arealer med konvensjonell drift og med forutsetning at 

kornet skal brukes til fôr. De samme sortene kan likevel være aktuelle i matkorndyrking, men i tillegg 

er det andre sorter med interessante ernæringsmessige egenskaper som er interessante å prøve ut.  

Av mulig framtidige avtakere av lokalt produsert matkorn, har Volda Elektriske Mylne signalisert 

spesiell interesse for svarthavre. Slik havre skal ha vært dyrket tidligere, men er gått helt ut av bruk.  

Landbruk Nordvest har omtalt de sortene som ble valgt ut: 

2.1.1 Bygg 

Brage. Den mest brukte kornsorten i Norge de siste åra. Brage representerte 25% av markedet i 

2018. Best blant 6-radssortene i markedet mot soppsjukdommer. Lavt nivå av muggsoppgiften DON. 

Strået kan ha en tendens til å bryte sammen sist i sesongen. Veksttid 104 dager. 

Marigold. God mot «våre» soppsjukdommer, og toler relativt bra å stå overmoden. Har gitt gode 

avlinger i økologiske sortsforsøk, antakelig ikke kravstor på næring, men en del strå- og aksknekk i 

øko-forsøka. God sort i lokale forsøk. Robust sort som gir stabil høg avling under varierende forhold. 

Lavt DON-nivå. Tungtreska. Dessverre på veg ut av markedet. Veksttid 111 dager. 

Pihl.  Nakenbyggsort* fra Graminor. Ligger under de beste 2-radssortene i avling, men har høyere 

hektolitervekt og proteininnhold enn de vanlige 2-radssortene. Bra stråstyrke og sjukdomsresistens. 

Veksttid 112 dager.  

CDC Rattan.  Kanadisk nakenbyggsort* Høyt betaglukannivå. Har gitt høyere avling enn Pihl i forsøk. 

Bra stråstyrke og sjukdomsresistens. Pihl har høyere 1000-kornvekt enn Rattan, men Rattan har 

høyere hektolitervekt og proteininnhold. Veksttid 112 dager. 

*Nakenbygg: Skallet (inneragnene) sitter ikke fast og faller av under tresking. Nakenbygg kan inneholde mer 

gunstige næringsstoffer fordi en slipper polering for å fjerne skallet. Nakensortene er avla fram til bruk som 

menneskemat i motsetning til de "tradisjonelle" sortene der fôrkvalitet er viktigst. Blant anna er betaglukan 

viktig i nakenbygg-foredlinga. Når skallet faller av, kan nakenbygg lettere skades under tresking og dette kan 

gjøre det vanskeligere å få til godt såkorn. Nakenbygg ser ut til å være mindre utsatt for soppen Fusarium siden 

smitten sitter i skallet. 
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2.1.2 Havre 

Ringsaker. Tidlig sort. Middels stråstyrke. Middels utsatt for fusarium, og relativt gode DON-verdier. 

Middels til gode avlinger i lokale forsøk. Hovedsort i vårt område. Veksttid 108 dagar. 

Vinger. Halvsein sort. Bra stråstyrke. Middels kornstørrelse. Robust sort som har gjort det godt i 

økologiske forsøk. Blant de beste havresortene mot DON i forsøk. Avling litt over Ringsaker i forsøk. 

Veksttid 112 dagar. 

Svarthavre. Har vært dyrka i Norge i alle fall siden vikingtida. Svarthavre ble først erstatta av kvit 

havre for ca. 150 år siden på grunn av bedre dyrkingsegenskaper hos de kvite sortene. Svarthavre har 

mer umetta fettsyrer og mindre karbohydrat enn vanlig havre. Ukjent veksttid. 

I 2019 fikk vi i tillegg såkorn fra Norsk Bruksgenbank av disse sortene: 

Orion: Svensk sort fra begynnelsen av forrige århundre. Tørkesterk, tidlig. Mye brukt på Østlandet i 

30-åra. 

Argus: Svensk sort fra midten av 1900-tallet. Høytytende, tørkesvak. Kryssing mellom svarthavre og 

hvit havre. 

Black Norway: Norsk landsort som vi fått fra Canadisk genbank. Relativt tidlig.  

2.2 Forsøksopplegg 

Byggsortene Brage, Marigold, Pihl og CDC Rattan og havresortene Ringsaker, Vinger og svarthavre 

(ukjent sort) inngikk i feltforsøket. Hver høsterute var på 1,5 x 6,5 m og hver sort hadde tre gjentak 

(figur 1). 

I 2019 ble de tre kjente svarthavresortene Orion, Argus og Black Norway dyrket i tilknytning til feltet, 

men bare som demonstrasjon uten gjentak. 

Det ble dyrket havre i åkeren rundt forsøksfeltet. Hele feltet ble gjødslet likt med resten av åkeren. 

Det ble brukt storfegjødsel og mengden ble i 2019 anslått til tre tonn per daa. 

Kantrute  Kantrute  Kantrute   

Havre Ringsaker Svarthavre Ringsaker 

Svarthavre Vinger Svarthavre 

Vinger Ringsaker Vinger 

Kantrute  Kantrute  Kantrute  

Kantrute  Kantrute  Kantrute   
 
Bygg 

Brage Brage Pihl 

Pihl CDC Rattan Marigold 

Marigold Pihl CDC Rattan 

CDC Rattan Marigold Brage 

Kantrute  Kantrute  Kantrute  

Svarthavre Orion Svarthavre Argus 
Svarthavre Black 
Norway  

Figur 1.  Kart over sortenes plassering i forsøksfeltet 
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2.3 Jorda på feltet 

I 2019 ble det sendt inn jordprøver til 

analyse fra det aktuelle feltet. Jordarten 

er siltig finsand.  

pH er god og næringsinnholdet var 

middels til lavt (tabell 1).  

Det er lavt moldinnhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Analyseresultater av jorda på feltet 

Leirklasse Mold Glødetap pH P-AL* K-AL* KHNO3* Mg-AL* 

2 0.7 1.7 6.2 5 4 66 8 

* mg/100 g lufttørket jord 

 

 

2.4 Stell av feltet og registreringer gjennom vekstsesongen 

2019 

Feltet ble sådd den 16. mai. På grunn av litt løs jord ble sådybden noe ujevn, men ei uke etter såing 

var det jevn spiring i byggrutene og havren var på vei opp. 

Feltet ligger på ei elveslette av siltig finsand. Foto: Frode Grønmyr 
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Feltet en uke etter såing. Havren er i ferd med å spire (t.v.), mens byggrutene har spiret (t.h.). Foto: Frode 

Grønmyr 

Det ble ugrasharvet to ganger. Første ugrasharving var 23. mai, 7 dager etter såing. Ugraset hadde så 

vidt begynt å spire. Denne ugrasharvinga var vellykka.  

Andre ugrasharving var 6. juni, tre uker etter såing. Denne harvinga gikk hardt utover plantene. 

Spesielt hardt gikk det ut over svarthavrerutene. Dette skyldes en kombinasjon av ugunstig tidspunkt 

for kornplantene (tobladstadiet) og at det ble harvet på tvers av feltets såretning.  

 
Noe ujevnt felt 11 dager etter andre ugrasharving. Havre og bygg (lysere grønt t.h.). Foto: Frode Grønmyr 

Prosent oppspirte planter ble notert for hver rute i feltet den 25. mai. Det varierte mellom 60 og 80 

prosent, og var nok mer påvirket av såingen enn sort eller såkornkvalitet (tabell 2). På grunn av den 

andre ugrasharvinga ble det i tillegg utført registrering av plantebestandet den 25. juni. 

Plantedekningen var da rundt 50 %, men det var stor variasjon mellom enkelte ruter (tabell 2). Det 

åpne plantebestandet gjorde at det kom mye ugras i feltet utover sommeren, mest linbendel og en 

del stemorsblomst.  



  

NORSØK RAPPORT Vol. 6, Nr. 8 Side 12 av 32 

 

Tabell 2: Registrering av oppspiring, plantebestandet i juni, forekomst av sykdommen spragleflekk i bygg, 
samt aksknekk, stråknekk og legde ved høsting av bygg i 2019. 

 Oppspiring 
% 

Plantebestand 
% 

Spragleflekk 
% 

Aksknekk 

% 

Stråknekk 

% 

Sein Legde 
% 

Bygg        

  Brage 73 47 5 70 33 7 

  Marigold 77 50 7 3 8 1 

  Pihl 73 50 5 3 4 1 

  CDC Rattan 70 47 5 8 6 2 

       

Havre       

  Ringsaker 77 47 - - - - 

  Vinger 77 47 - - - - 

  Svarthavre  70 40 - - - - 

  Black Norway 80 70 - - - - 

  Orion 80 10 - - - - 

  Agrus 30 10 - - - - 

       

 

Ved befaring 15. august hadde det tidligste bygget nådd gulmodning. Havren var grønn. Vurdering av 

soppangrep viste at det var lite grå øyeflekk, byggbrunflekk og havrebrunflekk, men et visst angrep 

av spragleflekk i byggrutene (tabell 2). Tørken i året før og det åpne bestandet gav nok lite 

smittepress i forhold til et normalår.  

Rutene med bygg ble høstet manuelt den 9. september. Hele ruteavlinga med aks og strå ble lagra i 

papirsekk og kjørt gjennom forsøkstreskeren samtidig som havren ble treska. Brage, som var den 

tidligste sorten i forsøket, hadde ved høsting begynt å bryte sammen, og har trolig mistet en del korn 

pga aksknekk (tabell 2). Byggrutene hadde jevn og forholdsvis tidlig modning. Selv om det var notert 

lite sopp i feltet, var nok dette, sammen med lite næringstilgang, medvirkende til tidlig modning. 

Rutene med havre ble høstet med forsøkstreskeren til Landbruk Nordvest den 2. oktober. I 

havrerutene var det svært ujevn modning på grunn av mye etterrenning. Havrerutene hadde derfor 

både modent korn og grønt korn ved høsting. 

Avlinga ble tatt vare på til analyser. Prøver fra alle rutene ble først lagt i tørkeskap og seinere sendt til 

kvalitetsanalyse på NIBIO Apelsvoll. Der ble 1000-kornvekt, hektolitervekt, proteininnhold og 

fettinnhold (i havre) registrert. (Se mer om kvalitetsanalyser i Løes m. fl., 2019.) 

En prøve fra hver av havresortene Ringsaker, Vinger og Svarthavre (Black Norway) og byggsortene 

Brage og Phil ble analysert for mykotoksiner av NIBIO. Prøvene ble analysert for mykotoksinene DON, 

HT-2, T-2 og Zeralenone. Alle disse er lovregulert med hensyn på makskonsentrasjon. I tillegg ble 

prøvene analysert for Nivalenol, ADONs, Enniatin A, A1, B og B1 og BEA. 

2020 

Feltet ble gjødsla med to tonn storfegjødsel per daa og sådd 25. mai. Både forsøket og havreåkeren 

rundt ble sådd seint på grunn av snø i store deler av mai. Første ugrasharving ble utført 1. juni. Dette 
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var svært vellykket. Det var planlagt ei ugrasharving på 3-4-bladstadiet for kornet kombinert med 

innsåing av fangvekst (raigras + kvitkløver), men denne ugrasharvinga ble ikke gjennomført siden 

feltvert bestemte seg for å ikke så fangvekst. Juni var svært tørr, og medførte sannsynligvis dårlig 

busking. Det kom også litt ugras seinere i sesongen, mest linbendel og en del stemorsblomst. Fra 

månedsskiftet juni/juli kom det nedbør, og dermed mye etterrenning, særlig i havre. Det gjorde at 

selv ved tresking 15. oktober var mye av havren ikke helt moden.  

Mot slutten av september begynte byggrutene å bli overmodne, særlig den tidligste sorten, Brage. 

Det ble derfor bestemt å høste byggrutene manuelt (med strå) og lagre disse tørt i striesekker inntil 

tresking. Ved tresking av havre den 15. oktober ble også bygg kjørt gjennom treskeren. 

Tabell 3. Registrering av plantebestandet i juni, forekomst av sykdommen spragleflekk i bygg, samt 
aksknekk, stråknekk og legde ved høsting av bygg i 2020. Snittverdier for tre gjentak. 

 Plantebestand 
% 

Spragleflekk 

% 
Aksknekk 

% 

Stråknekk 

% 

Sein Legde 
% 

Bygg      

  Brage 77 1 30 53 0 

  Marigold 83 4 13 10 0 

  Pihl 77 1 12 15 2 

  CDC Rattan 80 8 15 18 0 

Havre      

  Ringsaker 83  0 0 13 

  Vinger 80  0 0 37 

  Svarthavre  80  0 0 8 

 

 

2.5 Været i Surnadal i vekstsesongen  

2019 

Etter en våt start på mai var det fine forhold for såing i midten av mai. I slutten av mai var det en 

periode med lave temperaturer. Juni og juli hadde snittemperaturer på 14,3 °C og 15,6 °C, som var to 

grader høyere enn normalen. Det var rikelig med nedbør i juni og juli, henholdsvis 115 og 140 mm, 

men tørt og varmt i to uker i slutten av juli og begynnelsen av august.  

 



  

NORSØK RAPPORT Vol. 6, Nr. 8 Side 14 av 32 

 

 

Figur 2. Temperatur og nedbør i Surnadal for vekstsesongen 2019. Kilde: Landbruksmeteorologisk tjeneste. 

Varmesummen fra såing til midten av august var 1300 døgngrader som er omtrent kravet til modning 

for bygg. Byggplantene var på det tidspunktet gulmodne, mens havreplantene fremdeles ikke var 

modne. Mye regn i september gjorde videre modning, opptørking og innhøsting vanskelig. 

 

2020 

Dette året kom nedbøren som snø langt ut i mai og det ble utsatt våronn. Juni ble varm og tørr. En 

påfølgende våt juli ga generelt mye etterrenning i kornåkrene i området. 

 

Figur 3. Temperatur og nedbør i Surnadal for vekstsesongen 2020. På grunn av feil ved temperatursensor fra 30. 
juli er det brukt temperaturdata fra klimastasjonen på Tingvoll, fra denne datoen og ut forsøksperioden. Kilde: 
Landbruksmeteorologisk tjeneste. 
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2.6 Kornavling og kornkvalitet 

2019 

Resultatene viser relativt lave avlinger av både bygg og havre. Det skyldes nok først og fremst at 

åkeren ble satt betydelig tilbake av den andre ugrasharvingen. Siden dette rammet de ulike rutene 

noe ulikt har vi valgt å ikke beregne mulige statistiske avlings- eller kvalitetsforskjeller mellom de 

ulike sortene. Brage var den tidligste sorten som ble testet. Den svært lave avlingen skyldes at den 

ble overmoden og avling gikk tapt før og under høsting.  

 

Tabell 4. Avling (15 % vann), vanninnhold og kvalitetsanalyser for hver av sortene i forsøksfeltet i 2019. 
Gjennomsnitt for 3 gjentak. 

 Avling  
kg/daa 

Vanninnhold 
ved høsting 

1000-
kornvekt, g 

Hektolitervekt, 
kg 

Råprotein,% 
av tørrstoff 

Råfett, % av 
tørrstoff 

Bygg       

Brage 60 14 35 64 11.2 - 

Marigold 177 15 47 68 10.4 - 

Pihl 129 14 38 80 11.1 - 

CDC Rattan 127 14 37 77 11.6 - 

       

Havre       

Ringsaker 187 48 35 53 13.0 5.3 

Vinger 195 49 36 53 12.7 5.1 

Svarthavre 
(NN) 

131 53 37 50 13.1 4.7 

Black 
Norway* 

219 - 30 52 12.5 5.7 

Orion* 53 - 32 49 12.8 3.3 

Argus* 61 - 31 45 12.8 2.9 

       

* 1 gjentak 

 

Det stilles en rekke kvalitetskrav til matkorn. Dette gjelder omfang av skadde korn, innblanding av 

andre arter og soppgifter. Skrumpne korn fanges opp av kravet til hektolitervekt. Selv om dette i stor 

grad er en sortsegenskap, vil ulike stressfaktorer som tørke, næringsmangel og sjukdomsangrep 

framskynde modning og dermed begrense kornmatinga (Hoel m fl. udatert). Basis krav for korn til 

industriformål er hektolitervekt på 64 for bygg og 53 for havre. Det var bare svarthavre som ikke 

oppnådde dette kravet. Når det gjelder havre til mat regnes det også på kornfylling (marvutbytte) 

som skal være over 67 %. Vi analyserte ikke kornet for dette. Skadde korn omfatter grønne korn, og 

på grunn av ujevn åker og sein modning var det mye grønt korn blant havren, mer enn 2 % som er 

maksimumskravet for mathavre.  

Prøver av havresortene Ringsaker, Vinger og Svarthavre og byggsortene Pihl og Brage ble sendt til 

NIBIO for å teste innhold av mykotoksiner. Resultat i de fem prøvene viste svært lav konsentrasjon, 

langt under grenseverdiene. Vi valgte derfor å ikke analysere flere prøver (Vedlegg 1). 
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 2020 

Avlingsnivået var jevnt over lavt i forsøket. Særlig er byggavlingene under det en må forvente. En del 

av forklaringa kan være dårlig busking på grunn av sein såing og tørke. Antall planter per areal, antall 

aks og sideskudd per plante påvirkes sterkt av klima og vekstforhold (Halland m.fl. 2018). Minst like 

viktig som værforhold er nok dårlig næringsforsyning. Basiskrav til hektolitervekt (HL-vekt) for korn til 

industriformål er 64 for bygg og 53 for havre. For bygg ligger nakenbyggsortene Pihl og Rattan over 

minstekravet, mens Marigold og Brage ligger på grensa og litt under. Alle havresortene ligger under. 

Dette skyldes nok mye etterrenning og dårlig mating og dermed små korn i andregenerasjonen. 

Sortsforskjeller spiller også inn på HL-vekt. 

 

 

Tabell 5. Avling (15 % vann), vanninnhold ved høsting og kvalitetsanalyser for hver av sortene i forsøksfeltet i 
2020. Gjennomsnitt for 3 gjentak. 

 Avling, 
kg/daa 

Vanninnhold, 
%  

1000-kornvekt, 
g 

Hektolitervekt, 
kg 

Råprotein,% 
av tørrstoff 

Råfett, % av 
tørrstoff 

Bygg       

  Brage 138 14 38,4 59,9 11,8 - 

  Marigold 230 14 40,9 65,4 10,1 - 

  Pihl 163 14 36,9 76,1 12,1 - 

  CDC Rattan 156 15 37,8 71,6 12,4 - 

       

Havre       

  Ringsaker 212 44 35,3 50,5 12,0 5,34 

  Vinger 221 52 37,4 47,5 11,7 5,32 

  Svarthavre  155 46 36,4 43,6 12,2 4,53 

 

 

 Registrering på feltet 11. august 2020. Foto: Frode Grønmyr 
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2.7 Diskusjon 

Feltforsøket har vært gjennomført i to år med krevende værforhold for korndyrking. Sortsprøvinger i 

økologisk dyrking av bygg og havre på Østlandet og i Midt-Norge bekrefter lave avlinger i 

tørkesommeren 2018 og i 2019 sammenlignet med foregående år (Lundby m. fl. 2020). I 2019 ble det 

etter såing midt i mai en kald periode. Når feltet var høsteklart i september var det en lang periode 

med mye nedbør. I 2020 lå snøen uvanlig lenge, og såing ble utsatt til 25. mai. Juni var varm og 

uvanlig tørr og ble etterfulgt av en våt juli måned. Dette ga mye etterrenning og ujevn modning. 

2019 

Etter andre ugrasharving ble plantene i forsøksfeltet satt tilbake og en god del gikk ut. Dette er trolig 

årsak til at spesielt rutene med havre ble seint og ujevnt modne. Dette skyldes en kombinasjon av at 

harvinga ble utført på et ugunstig tidspunkt (kornplantenes tobladstadium) og at det måtte harves på 

tvers av såretninga i feltet. På grunn av at såpass mange planter gikk ut i forbindelse med andre 

gangs ugrasharving er ikke avlingsnivået representativt. 

På grunn av mye ugras hadde det trolig vært en fordel å så en underkultur. Med tanke på videre 

korndyrking på feltet, bør det legges opp til et vekstskifte med eng for å få bedre kontroll på ugraset. 

Det lave mykotoksinnivået er positivt med tanke på matkorndyrking. På grunn av at mange planter 

gikk ut i forbindelse med harving, ble det et åpent bestand og trolig rask opptørking i åkeren etter 

regn. Tørken i 2018 kan også ha medvirket til lite soppangrep i forhold til et normalår. Bortsett fra 

byggsorten Brage, har ikke de andre kornsortene vært dyrket på dette feltet. Dette kan også være en 

del av forklaringa på lavt mykotoksininnhold.  

Feltforsøket dette året var ikke optimalt. Det ga imidlertid nyttige erfaringer og kunnskap, både for 

feltvert og rådgivere. For å få et bedre grunnlag til å trekke konklusjoner, blant annet om forskjell på 

sorter, var det ønskelig å gjennomføre forsøket en sesong til.  

2020 

Forsøksfeltet lå på ei elveslette med næringsfattig sandjord (siltig finsand) med blant annet lavt 

innhold av kalium. Jorda der feltforsøket var plassert har hatt ensidig korndyrking i flere tiår og er 

svært moldfattig. To tonn per daa med storfegjødsel er trolig for lite til å gi god nok 

næringsforsyning. Framover bør det gjødsles med minst tre tonn per daa. Det tørre været i juni kan 

også ha gitt dårlig utnytting av gjødsla.  Ei utfordring med å bruke mer husdyrgjødsel kan være legde, 

dersom det blir værforhold som gir best mulig effekt av husdyrgjødsla. Det ser ut som om havren har 

utnytta husdyrgjødsla bedre enn bygg. Det er kjent at bygg har et tidlig og kort opptak av 

næringsstoff og har trolig ikke rukket å gjøre seg full nytte av husdyrgjødsla i dette forsøket. Krav om 

mye næring tidlig i sesongen er generelt en utfordring i økologisk byggdyrking.  

I 2019 var ugraset eit stort problem. Dette skyldtes for ein stor del at forsøksrutene lå vinkelrett på 

såradene i åkeren, og ugrasharvinga gikk hardt ut over kornplantene og hadde dårleg ugraseffekt. I 

2020 ble feltet snudd slik at såradene i feltet var likt resten av åkeren. I 2020 ble blindharvinga utført 

i tørt vær og til optimalt tidspunkt. Dette gav veldig god effekt. I Surnadal har de fleste korndyrkerne 

linbendel som er resistent mot kjemiske plantevernmiddel (sulfonylurea). Dette gjør at det trolig er 

en stor frøbank i jorda. Det ser ut som om vellykka ugrasharving kan gi god kontroll på ugraset. Ved 
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langvarig våte forhold i tida for ugrasharving kan en tenke seg at utfordringa med ugras kan bli 

større. 

2.8 Konklusjon fra feltforsøk 

Resultat fra to år med forsøk tyder på at næringsforsyning er den største utfordringa ved omlegging 

fra konvensjonell til økologisk korndyrking i Surnadal. Jorda er i utgangspunktet næringsfattig med 

lavt kaliuminnhold. Jord som har hatt ensidig korndyrking i mange år er svært moldfattig.  Det er 

nødvendig å få inn eng i vekstskiftet. Bruk av husdyrgjødsel er avgjørende for å lykkes med økologisk 

korndyrking. Fangvekster vil også bidra til å holde på næringsstoff, bevare moldinnholdet og gi en litt 

bedre næringsbuffer.  

Når det gjelder sortsforskjeller skal en være forsiktig med å konkludere, men det ser ut som om 

havre er lettere å lykkes med på denne jorda og med den gjødslinga som er brukt her. Men ved 

ugunstig vær i vekstsesongen kan havren bli litt for sein.  

Verken i 2019 eller 2020 hadde forsøksfeltet gunstige værforhold. Slike svingninger i været som vi 

har hatt disse to sesongene, påvirker utviklinga av kornplantene. For avlinga på feltet har 

værsvingningene slått negativt ut slik vi tolker det. Det viser at korndyrking er ganske krevende i vårt 

klima.  

Det hadde derfor vært interessant å gjenta forsøket ett år til med håp om en mer «normal» sesong. 

Gjennom erfaringene fra disse to årene med feltforsøk er det blitt tydelig at det er andre ting å ta 

hensyn til ved økologisk dyrking sammenlignet med konvensjonell:  

1) Ugraskontroll i økologisk dyrkingssystem. Feltverten vår har skaffet seg ugrasharv og fått erfaring 

med bruk av den. Brukt rett og til rett tid har ugrasharving god effekt mot frøugras. 

2) Moldinnhold i jorda. I økologisk dyrking er det nødvendig å ta kravet om vekstskifte på alvor for å 

sikre ei fruktbar jord. Etter mange år med ensidig korndyrking er jorda blitt moldfattig. Skiftet som 

dette feltet ligger på bør legges igjen med eng slik at moldinnholdet og dermed jordfruktbarhet, 

vann- og næringshusholdning blir bedre. 
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3 Formidling 

Det ble arrangert markdag på feltet 23. august i 2019 og 2. september i 2020.  

 

Etter markdagen 2019 fikk vi oppslag om 

prosjektet i lokalavisa Driva. Dette førte 

videre til at NRK Møre og Romsdal var 

tilstede under innhøsting, og det ble 

intervju i radio og distriktssending på TV. 

Dette har gitt mye positive 

oppmerksomhet og interesse for 

prosjektet. 

Under markdagen 2020 hadde vi besøk 

av NRK Møre og Romsdal som laget 

intervju for radio. Avisa Driva intervjua på 

nytt Arild Mogstad om erfaringene med 

økologisk korndyrking og planene 

framover. Se vedlegg 3. 

Ønsket om å produsere matkorn vekker 

interesse og øker bevissthet om dagens 

landbruk og verdien av å utvikle lokale 

verdikjeder. 
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Matpause med byggrynsgrøt på markdagen 23. august 2019. Foto: Liv Solemdal 

 

 

Arild Mogstad orienterer om erfaringer med korndyrking sesongen 2020. Foto: Frode Grønmyr 
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4 Fra jord til bord  

Mattrender tilsier at det er gode muligheter for å foredle og omsette økologisk bygg og havre, i form 

av helkorn, mel og gryn. Ut fra etterspørselen, produseres det alt for lite økologisk havre, og 

importen av økologisk mathavre utgjorde hele 95 prosent av salget i 2019 (Landbruksdirektoratet, 

2020) og 80 prosent av salget i 2020 (Landbruksdirektoratet, 2021). 

4.1 Foredling på gardsnivå 

Som en del av prosjektet ble Dyrk mølle på Tynset besøkt høsten 2019. Her er det etablert en hel 

produksjonskjede for bygg på et gardsbruk. Et tidligere kufjøs på garden er tilpasset ved at en tårnsilo 

i betong er blitt korntørke og kornlager. Selve foredlingslinja med renseutstyr, mellomlager, 

steinutskiller, kvern og sikter er plassert inne i det gamle fjøsrommet. Her er det støpt nytt gulv, og 

plater på vegger og tak er nye. Maskinene er levert av et dansk firma. Ingrid Gardseth er gardbruker 

og møller. Hun er i tillegg ernæringsfysiolog og vektlegger skånsom bearbeiding for å ta vare på 

næringsinnholdet i byggproduktene. Korn og mel pakkes manuelt, og selges i pakker med eget 

utviklet design og logo. Gardseth er med i produsentsammenslutningen Rørosmat. Dette er til god 

hjelp ved markedsføring og salg. Se artikkel om Dyrk mølle, publisert i agropub.no, i vedlegg 2. 

  

 

Et eldre kufjøs er bygd om og innredet til produksjonslinje for bygg på Gardseth, 500 moh., på Tynset. Foto: Liv Solemdal 

4.2 Bygg til mat 

Ernæringsmessig har både bygg og havre flere gode egenskaper, blant annet innholdet av kostfiberen 

betaglukan. Likevel utgjør disse kornsortene en mindre rolle i kostholdet, og spesielt hadde bygg 

nærmest gått ut av bruk i matlaging helt til det for få år siden ble mer kunnskap om næringsverdien.  

Norges bygdekvinnelag har tatt initiativ til å få fram kunnskap om hvordan ulike byggsorter egner seg 

i matlaging (Berger, 2020). Målet var å finne ut om eventuelle sortsforskjeller og hvilke bruksområder 
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de ulike sortene kan ha. Flere av de samme sortene som vi har brukt i dyrkingsfeltet i Surnadal 

inngikk i testinga til Norges bygdekvinnelag. Sommeren 2019 dyrket NIBIO ti utvalgte sorter av bygg 

på forskningsstasjonen på Apelsvoll. Kornet ble foredlet på Dyrk mølle, og møller Ingrid Gardseth 

deltok i det påfølgende testarbeidet sammen med Einar Risvik fra NOFIMA.  

Sommeren 2020 foregikk selve testinga i «bygglabben», ledet av Anne Mari Amlien fra 

bygdekvinnelaget. For alle ti sortene ble det laget forskjellige retter av korn og mel, og rettene ble 

vurdert med hensyn til smak/lukt, utseende, konsistens og egnethet. Hovedkonklusjonen fra denne 

testinga var at ulike sorter passer til ulike bruksmåter. Volumsortene, som i dag går til fôr, slik som 

Brage, Heder og Arild, passer best som mel til baking. Samtidig har disse sortene lavest innhold av 

protein og kostfiberet betaglukan. Nakenbyggsortene Phil og CDC Rattan ble bedømt som uegna til 

baking, mens nakenbyggsorten CDC Marlina gjorde det godt til baking. 

Nakenbyggsortene har størst innhold av protein og betaglukan. Det viste seg at disse sortene passer 

best i matrettene hvor det brukes byggryn. Brukt som byggryn ble sorten Pihl vurdert som aller best, 

men gjorde det dårligst brukt i baking. Til grøt ble kornsmaken i Pihl vurdert som aller best. De andre 

nakenbyggsortene var mer smakløse. 

4.3 Veien videre i Surnadal 

De to feltsesongene har gitt nyttige erfaringer, og bygd kompetanse både hos feltvert og rådgivere. 

Feltverten har bestemt seg for å investere i korntørke med tilsatsvarme. Rask tørking og riktig lagring 

er avgjørende for å bevare matkornkvaliteten, og varmluft vil i mange år være nødvendig i tida etter 

innhøsting. Uten egen korntørke vil det ikke kunne produseres matkorn. Samtidig vil det å etablere 

hele produksjonskjeden kreve mye både av kompetanse, tid og økonomi. Foreløpig er det mange 

ukjente faktorer på veien fram. Mulig samarbeid med andre korndyrkere, mulighet for økonomisk og 

faglig støtte ville vært en god hjelp på veien. 

  

 

Befaring 10.juni, 2020. Feltet står fint etter vellykket blindharving. Foto: Frode Grønmyr 
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Vedlegg 1 

Resultat fra tester for mykotoksiner i 2019. Testene er utført av NIBIO.  
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Vedlegg 2 

Artikkel publisert på agropub.no, etter studietur i prosjektet høsten 2019. 
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Vedlegg 3
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