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DISPOSISJON 

– Jordåret 2015 

– Jordsmonnet i Østfold: hovedtrekk ved jordsmonnet i Østfold 

– Dreneringsforhold: selvdrenert, behov for dreneringstiltak 

– Erosjon 

– Finn jorda! 

– Jordvern - arealplanlegging 
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JORDÅRET 2015 
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JORDSMONN 

For bonden:   Der hvor plantenes røtter er, hvor de henter næring og vann fra 

For entreprenøren:   Uønsket løsmateriale som må fjernes 

For berggrunnsgeologen: Alt løsmateriale som ligger over fjell 

For folk flest:    Noe en blir skitten på fingrene av, som hageplantene vokser i 

For jordsmonnkartleggeren: Jordsmonnet er den delen av jordskorpas løsmasser som er  
      påvirket av de jordsmonndannende faktorene: klima,   
      organismer, topografi, opphavsmateriale og tid   
  



MATJORD 

Brukes om både dyrka mark, fulldyrka jord og jordbruksareal, men mer presist er det å bruke 
betegnelsen matjord for: den delen av jordsmonnet, på fulldyrka eller overflatedyrka areal, som 
har et høyere innhold av organisk materiale enn det underliggende jordsmonnet  
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Den beste matjorda har:  

– en god sammensetning av mineralpartikler 
(sand, silt og leir)  

– et passe høyt innhold av organisk materiale  

– en god struktur (jordpartikler sammensatt til 
aggregater på en slik måte at luft og vann 
transporteres lett)  

– en høy biologisk aktivitet  

– en tykkelse på mer enn 30 cm 

 

8 

Foto: Sebastian Eiter, NIBIO 



Mål: 

– øke bevisstheten om jordsmonnets 
betydning  

– sette fokus på vern av våre 
jordressurser, slik at alle 
økosystemfunksjoner opprettholdes 
for dagens og framtidige generasjoner 

– stimulere til en bærekraftig forvaltning 
av våre jordressurser  
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DET INTERNASJONALE JORDÅRET 



JORDFUNKSJONER 

– Voksemedium for planter:  

 nyttevekster og naturlig vegetasjon 

– Habitat og genbank 

– Historisk arkiv 

– Kilde for råstoff: mineralske, torv, 
energi 

– Karbonlagring 

– Filtrering, rensing og lagring av  

 vann og næringsstoffer 

– Byggegrunn og oppholdssted for 
menneskelig aktivitet 
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JORDTRUSLER 

– Forurensning 

– Tap av organisk materiale 

– Erosjon 

– Pakking 

– Omdisponering 

– Klimaendring 
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Healthy soils for a healthy life 



#LIVETERBESTUTE VS  #JORDERLIVET 

«Ikke har jeg sett mange ordførere la 
seg avbilde på en åker med en kilo 
hvetemel i handa og si stolt til sine 
innbyggere at i denne kommunen har 
vi jammen god jord» 



JORDSMONNET I ØSTFOLD  
 



JORDSMONNKARTLEGGING 
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– De stabile, grunnleggende egenskapene ved 
jorda kartlegges  

– Én kartlegging, mange bruksområder 

– Alt av fulldyrka jord og overflatedyrka jord 
oppsøkes og undersøkes i felt av en 
jordsmonnkartlegger 

– Framdrift: 200 daa pr dagsverk, 100 km2 pr 
år 

– Kunnskap om arealer må over fra 
familiejordbrukets formidling  «generasjon-
til-generasjon», til å gå via kartverktøy i det 
nye landbruket 
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JORDSMONNET I ØSTFOLD 

– Jordbruksarealet utgjør drøyt 760 000 daa (AR5, årsversjon 2014) 

 → underkant av 20 % av landarealet 

– Alle kommuner er jordsmonnkartlagt: Halden 1988 – Hvaler 2001 
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JORDSMONNREGIONER I ØSTFOLD 

Region Beskrivelse Andel av fylkets 
jordbruksareal (%) 

1 Områdene utenfor Raet, t.o.m Iddesletta i øst 25 

2 Raet og Jeløya 4 

3 De spredte jordbruksområdene innenfor Raet 16 

4 De ravinerte leirjordsområdene i indre deler 
av Østfold 

25 

5 Områdene langs østsiden av Øyeren 3 

6 Monaryggen og tilgrensende, flate områder i 
sør og vest 

7 

7 Østlige deler av Trøgstad, Eidsberg og 
Rakkestad 

10 

8 Marker, Aremark og grenseområdene i Halden 10 

9 Rømskog >1 25.08.2015 
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UTVALGTE JORDPARAMETERE FORDELT PÅ 
REGIONER 

25.08.2015 

Regioner 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(% av regionens jordbruksareal) 

Selvdrenert jord 15 71 14 14 4 24 7 19 53 

Tung leirjord (> 25 % 
leir) 

61 9 78 74 86 54 87 58 28 

Sand- og siltjord (< 10 
% leir) 

33 87 11 8 1 24 4 25 53 

Planert jord 1 <1 4 31 32 15 5 5 <1 

Organisk jord <1 <1 2 <1 <1 <1 4 4 3 

Arealer med < 2 % 
helling 

29 24 17 7 30 25 11 10 3 

Arealer med > 12 % 
helling 

7 6 16 30 19 14 14 12 12 
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SELVDRENERT JORD 

– En liten andel av fylkets 
jordbruksareal, stor andel i 
områder med stort arealpress 

– Sand og siltig sand 

– Tidlig klar for jordarbeiding om 
våren 

– Behov for vanning og gjødsling 

– Produksjonsgrunnlag for 
økonomisk viktige kulturer 



UTVALGTE JORDPARAMETERE FORDELT PÅ 
REGIONER 
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Regioner 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(% av regionens jordbruksareal) 

Selvdrenert jord 15 71 14 14 4 24 7 19 53 

Tung leirjord (> 25 % 
leir) 

61 9 78 74 86 54 87 58 28 

Sand- og siltjord (< 10 
% leir) 

33 87 11 8 1 24 4 25 53 

Planert jord 1 <1 4 31 32 15 5 5 <1 

Organisk jord <1 <1 2 <1 <1 <1 4 4 3 

Arealer med < 2 % 
helling 

29 24 17 7 30 25 11 10 3 

Arealer med > 12 % 
helling 

7 6 16 30 19 14 14 12 12 
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– Stor andel av fylkets 
jordbruksareal 

– Forringer kvalitet og kvantitet 
på avling 

– Gjentatte år med store 
nedbørsmengder og ugunstige 
forhold under jordarbeiding / 
innhøsting gjør at problemet 
forsterkes over tid  

REGION 3: DRENERINGSPROBLEMER 

Foto: Oskar Puschmann, NIBIO 



JORDSMONNSTATISTIKK: VÅLER 
Statistikken gir arealtall for ulike jordtema basert på detaljert jordsmonnkartlegging 



KARTUTSNITT: DRENERINGSFORHOLD 
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KARTUTSNITT: ÅRSAK TIL DÅRLIG DRENERING 
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ÅRSAK TIL DÅRLIG DRENERING: DÅRLIG 
VANNLEDNINGSEVNE 

–  Jorda har høyt innhold av 
silt og/eller leir 

– Vannet bruker svært lang 
tid på å drenere ut  

– Anbefalt tiltak: systematisk 
grøfting med kort avstand 
mellom grøftene  

– Hovedårsak til dårlig 
drenering i store deler av 
Østfold 

 
Foto:  Daniela Sauer 
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OPPSUMMERING DRENERING 

• Jord har ulik evne til både å 
lagre og å lede bort vann: 

• Forholdet mellom innhold av 
sand, silt, leir og grove partikler 

• Innhold av organisk materiale 

• Forekomst av vannførende 
sprekker og porer 

• Innhold av tette lag eller skarpe 
lagdelinger som påvirker 
vanntransporten 

• De fleste arealene i utsnittet har 
dårlige dreneringsforhold, viktig å 
kjenne sannsynlig årsak 
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UTVALGTE JORDPARAMETERE FORDELT PÅ 
REGIONER 
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Regioner 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(% av regionens jordbruksareal) 

Selvdrenert jord 15 71 14 14 4 24 7 19 53 

Tung leirjord (> 25 % 
leir) 

61 9 78 74 86 54 87 58 28 

Sand- og siltjord (< 10 
% leir) 

33 87 11 8 1 24 4 25 53 

Planert jord 1 <1 4 31 32 15 5 5 <1 

Organisk jord <1 <1 2 <1 <1 <1 4 4 3 

Arealer med < 2 % 
helling 

29 24 17 7 30 25 11 10 3 

Arealer med > 12 % 
helling 

7 6 16 30 19 14 14 12 12 
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EROSJONSRISIKO 

Før etablering av fangdam (2002) og etter etablering av fangdam (2007) 
Ved Kolbjørnrud, Trøgstad kommune 

Foto: Oskar Puschmann, NIBIO 



JORDSMONNSTATISTIKK: TRØGSTAD 
Statistikken gir arealtall for ulike jordtema basert på detaljert jordsmonnkartlegging 



25.08.2015 

KARTUTSNITT EROSJONSRISIKO: KOLBJØRNRUD, 
TRØGSTAD 



EROSJONSRISIKO MED DRÅG 

25.08.2015 

Roar Lågbu, NIBIO 
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– Erosjonsrisikokartene er overmodne for justering 

– Antydet (på Bioforsk-konferansen) at en ny versjon kan være klar i 
2016 

– Drågkart kan lages så fremt LIDAR-data med god nok oppløsning er 
tilgjengelig 

– Drågkart gir utfyllende informasjon som kan brukes for å skille ut de 
områdene som det er spesielt viktig å sette inn (ekstra) tiltak på   

OPPSUMMERING EROSJON - DRÅGKART 



FINN JORDA! 
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«Hadde jeg kunnet, skulle jeg 
selv ha produsert mye mer, men 
da er jeg avhengig av å få leid 
mer areal. Det ville vært 
interessant, for markedet er i 
klar vekst.» (Sitat Roy Hasle, Moss Avis 

13.08, 2015) 



GRØNNSAKSKART – EKSEMPEL BETER 
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– Ekstra viktig med vekstskifte i 
grønnsaksproduksjonen, både 
for kvalitet og kvantitet 

– Mange produsenter vil drive 
større areal 

– Stort behov for leiejord 

 Finne nye arealer ved hjelp av 
kart 



JORDVERN - AREALPLANLEGGING 
 



Ny E18, Hobøl 

2012 

2015 

Foto: Oskar Puschmann, NIBIO 



JORDKVALITET 

– På bakgrunn av jordegenskaper som er viktig for den agronomiske bruken av 
jorda og  jordbruksarealets hellingsgrad, inndeles jordbruksarealet i tre 
klasser:  

– svært god jordkvalitet 

– god jordkvalitet 

– mindre god jordkvalitet 

– Uavhengig av klima, vekst 

– Enklere å bruke i planprosesser 

– Arealer som har begrensende egenskaper som kan endres med god agronomi 
(dreneringstiltak) får mindre trekk enn arealer med mer permanente 
begrensninger (liten dybde til fast fjell, høyt innhold av grovt materiale) 

– Forutsetter at jorda er drevet i henhold til god agronomisk praksis 
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KARTUTSNITT: JORDKVALITET 
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RÅD FOR BEDRE JORDVERN I PRESSOMRÅDER: 

– Jordbrukskommuner i de beste klimasonene har et stort ansvar for den 
nasjonale matproduksjonen 

– Hvis behov for omdisponering av dyrka mark, se på inneklemte arealer 
med liten størrelse (rester av tidligere «synder») 

– Viktig å se på både jordkvalitet og størrelse av jordbruksarealet: 

Store, sammenhengende arealene med svært god jordkvalitet er mest verdifulle 

– Fragmentering av store, sammenhengende arealer: flere arealer i 
nærheten får ofte samme skjebne 

– Avkjøringer må i størst mulig grad legges utenfor dyrka mark  
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http://kilden.nibio.no 

siri.svendgard-stokke@nibio.no 

fra 
jordet 

til Kilden 

Takk for 
oppmerksomheten! 
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