
Foregangsfylke Jord

Jord – en levende organisme.
Noen glimt av en vidunderlig verden som vi bare forstår stykkevis og delt, men som vi er så 
uendelig avhengig av….

Et klimasmart Østfoldlandbruk mot 2030 – konferanse Landbruk og Klima 13. juni 
2019

Tegnet av Katelyn Solbakk



Å produsere mat er ikke enkelt og vil ikke bli det heller. 

Å produsere mat innebærer en stor erfarings- og kunnskapskjede 
opparbeidet gjennom generasjoner.

Å produsere mat er det mest kompliserte yrke vi har på kloden vår.

Å produsere mat er å ha et tett og overordna samarbeid med de 
prinsippene vi finner nedlagt i de naturlige økosystemene – bare 
da - og kun da - kan vi med mye strev og møye opprettholde en 
matproduksjon som både opprettholder produksjonsgrunnlaget i 
overskuelig framtid og som gir oss den beste ernæring både for 
mennesker og dyr.
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Hvilke holdninger er det vi har? 
Verdisystem?

….å bidra til positiv forandring trenger ikke 
å være vanskelig. Gjør vi litt er det uendelig 
mye mer enn ingenting og kan ha enorm 
stor verdi for de som kommer etter oss». 

«En god leder vil optimalisere 
arbeidsforholdene for 
arbeiderne slik at de kan yte 
mer for å styrke bedriften på 
sikt…….

…..i jordbruket gjelder dette 
spesielt jordlevende 
organismer  og særlig 
mikrobene….
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Hvordan ser vi på matjorda?
Skal biologien tilpasses 
teknologien – eller omvendt?

Mekanisk                                                             Organisk
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• 1. Mosebok 2, 7:

Gud Herren formet mennesket av jordens støv, og blåste livets 
ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.
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«Human» = Humus (jord) + Man (ånd)

Foregangsfylke Jord



Foregangsfylke Jord

Matjorda har sin produktive 
tålegrense.
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Etter Cynthia M. Kallenbach, Serita D. Frey & Stuart, Grandy, 
2016
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Jorda - den «svarte boksen» - det mest kompliserte økosystemet på vår 
klode.

Mycobacterium
Vaccae = 
naturens
«lykkepille»



Foregangsfylke Jord



Aktive nettverk av 
mikroorganismer styrt 
av plantene. 
Nyere forskning synes 
å vise at til større 
biologisk mangfold av 
planter til mer 
innlagring av karbon.

Etter Fransiska T. de Vries og Matthew D. Wallenstein, 
2017

Foregangsfylke Jord



Foregangsfylke Jord

Jordbiologi
* Næringslager(særlig bakterier)
* Næringsforsyning
* Jordstruktur
* PGPR (Plant growth promoting

rhizobacteria
N, P, K, Fe, Se, etc. etc)

* PBRM (Plant beneficial rhizospheric
microorganisms)                                
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Komplekse 
C-forbindelser 
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Røtter 
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Lav 

Rot 
Nematoder 

Nedbrytere 
Sopper 

Bakterier 

Organisk 
stoff 

Sopp-
spisende 

Midd 

Sopp-
spisende 

Nematoder 

Bakterie- 
spisende 

Nematoder 
 

Flagellater 

Amøber 

Ciliater 

Rov 
Nematoder 

Rov 
Midder 

Høyere  
Predatorer 

C til sopp 
N, P,  næringsst.      
        til planter 

Mykorrhiza 
Sopper 

Dødt 
Materiale 
(fra alt levende) 

Jordlivet i gressplen, grønnsaker og rad-kulturer  

Etter Elaine Ingham
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Innvendig sopprot
 Eple
 Pære
 Plomme
 Jordbær
 Bringebær
 Korn, gras, 

gulrot, løk
Utvendig sopprot
 Bjørk
 Gran
 Furu
 Osp

• Generalister
• Spesialister
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«Brainless fungi trade
Resources with plants 
like a stock market»
Life 6. juni 2019
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Krasilnikov 1958

Stedegne 
mikroorganismer?
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Jordorganiskmateriale.

Jordorganisk-
materiale.
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Det er en sterk 
sammenheng 
mellom 
jordkarbon og 
jordnitrogen.
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