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Organisk materiale i jord (mold)

Karbon i jord 



Karbondilemmaet 

• Labilt karbon – sirkulerer rask

(kort «liv» i jord) 

Forbedrer jordhelse 

• Stabilt karbon –sirkulerer langsomt

(langt «liv» i jord)

Stort potensiale for karbonlagring



MerMold

Undersøke hvordan ulike typer organisk materiale og
fangvekster påvirker jord og kommende års plantevekst og
potetkvalitet



Tilført organisk materiale i 2019

Hestegjødsel Biokull fuktet med 
flytende råtnerest

Fast råtnerest 





Fangvekst: høstrug 2019, 2020, 2021



2019 2020 2021

Tilførsel av 
organisk 

materiale

Fangvekst 
(høstrug) 

Tidligpotet

Høsting Kvalitetsavvik Høsting Kvalitetsavvik

Laboratorieforsøk

Fangvekst 
(høstrug) 

Fangvekst 
(høstrug) 

Tidligpotet

Feltforsøk 
Sunndal,   sandjord 2.3 % organisk materiale



Moldinnhold i 2021
Feltforsøk 



Organisk
materiale

Maksimum
tid i jord (år)

Biokull+FR 32

Hestegjødsel 8

Fast råtnerest 3

Potensialet for karbonlagring
Laboratorieforsøket

!



Høsting av tildligpotet og kvalitetsjekk



Potetavling pr daa

11% 22% 11% 38%7% 4% -6% 9%



Konklusjoner:

• Tilførselen av organisk materiale i 2019 økte nivået av organisk materiale i 
jorda i 2021, spesielt  i rutene som fikk tilført hestegjødsel og 
biokull+flytende råtnerest;

• Biokull+flytende råtnerest har et potensiale til å være i jorda i 32 år, 
hestegjødsel 8 år og fast råtnerest 3 år;

• Tilsetning av hestegjødsel og biokull + flytende råtnerest økte også 
potetavlingene litt sammenlignet med kontrollen;

• Høstrug som fangvekst økte både totalavling og andel salgbare poteter.



Takk for meg

Tatiana Rittl

tatiana.rittl@norsok.no
+47 986 39 410
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