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Figur 1. Grønnsaksproduksjon på friland i Burfjord (Finnmark). Foto: Kamilla Skaalsveen

Jordhelse i arktisk grøntproduksjon
Det er fremdeles behov for mer kunnskap om jordhelse i arktisk grøntproduksjon, både for
å redusere negativ påvirkning fra intensive driftsmetoder og for å gjøre jorda mer motstands
dyktig i et endret klima.
Omfanget av grøntproduksjon i landsdelen er forholdsvis lite med begrenset areal som er egnet for
grønnsaks- og potetdyrking. Arealet som er egner til
grønnsaks- og potetdyrking er forholdsvis lite. Det
har i tillegg også vært en generell nedgang i antall
potet- og grønnsaksprodusenter i Nord-Norge
i senere år, med unntak av i Troms hvor en storstilt
satsing på grøntproduksjon har demonstrert at god
oppfølging, rådgiving, innsats og tilrettelegging gir
resultater.

BEHOV FOR JORDHELSE
I intensive produksjoner som potet- og grønnsaksdyrking vil behovet for å sikre god jordhelse være
større enn i grovfôrproduksjon, som landsdelen
domineres av. Dette er fordi det i potet- og grønnsaksproduksjon gjerne jordarbeides mer intensivt,
samt at jorda er mer utsatt for erosjon siden den i
lange perioder er uten plantedekke. Intensiv jord
arbeiding bidrar også til å redusere innholdet av
organisk materiale i jorda på sikt, med negative

Tabell 1. Areal (daa) i Nordland og Troms og Finnmark med grønnsaks- og potetproduksjon og totalt jordbruksareal.

Fylke

Grønnsaksareal (daa)

Potetareal (daa)

Totalt jordbruksareal (daa)

Nordland

208

1 551

546 776

Troms og Finnmark

298

2 532

336 813

Tallene er hentet fra NIBIOs Arealbarometer og baserer seg på tall fra søknad om produksjonstilskudd, Statens landbruksforvaltning.

JORDHELSE
God jordhelse betyr at jordas fysiske, kjemiske og
biologiske komponenter fungerer optimalt
sammen, både for produksjon og andre jordfunksjoner. For å opprettholde disse funksjonene er
det viktig å forvalte jorda på en måte som fremmer jordkvalitet og produksjon, også i et langtids
perspektiv. Hva som definerer god jordhelse i
Norge er fremdeles uklart, og det er derfor behov
for å undersøke hvordan dette konseptet bør
anvendes for de ulike produksjonene og regionene i landet.

å påvirke blant annet potetprodusenters leverings
dyktighet gjennom året. Det forventes samtidig at
klimaendringene vil medføre økte utfordringer knyttet til blant annet dreneringsbehov, vannerosjon og
flom, tap av jordkarbon, og økt behov for plantevern.

JORDLIV
Et rikt mangfold av jordorganismer (jordliv) er viktig
for mange av jordas funksjoner og står sentralt i jordhelsebegrepet, som vektlegger at jordas fysiske, kjemiske og biologiske elementer skal fungere optimalt
sammen. Det er usikkert hvordan klimaendringer vil
påvirke jordlivet i det arktiske landbruket. I tillegg er
det fremdeles behov for bedre kartlegging av jord
livet, samt å definere gode og effektive biologiske
jordhelseindikatorer, både i arktisk grøntproduksjon
og i jordbruket generelt.

k onsekvenser for jordhelse og økte klimautslipp.
Organisk materiale er viktig for blant annet biologisk
aktivitet, jordstruktur og motstand mot jordpakking.

JORDSTRUKTUR
JORDFORBEDRENDE TILTAK

Jordpakking og kjøreskader er en utfordring i disse
produksjonene, særlig i større produksjoner som
benytter tyngre maskiner og utstyr. Risikoen for jordpakking øker med økt jordfuktighet. God jordstruktur
er avgjørende for å opprettholde jordas infiltrasjonsog dreneringsevne, jordliv, avlinger, plantetilgjengelig
næring, samt redusere risikoen for erosjon og flom.
God drenering fører til lavere jordfuktighet og minsker risikoen for jordpakking. Drenering er derfor
avgjørende for å bevare god jordhelse og opprettholde produktiviteten. En utfordring i landsdelen er
imidlertid den store andelen leiejord, som gjerne
resulterer i mindre grad av investeringsvilje når det
kommer til drenering og vedlikehold av øvrige hydrotekniske anleggnikk.

For å opprettholde eller forbedre jordhelsa i arktisk
grøntproduksjon kan det, i tillegg til klimatilpasningstiltak, være behov for jordforbedrende tiltak. Eksemp
ler på aktuelle tiltak kan være ulike metoder for å
tilbakeføre organisk materiale til jorda, som for
eksempel ved bruk av ulike former for kompost. Dette
kan i tillegg bidra til å bedre jordstrukturen og ha
gjødslingseffekt. Biokull og fangvekster er andre
eksempler, men som er mindre utprøvd i Nord-Norge.
Også redusert jordarbeiding kan bidra til å bedre jordstrukturen og motvirke erosjon ved å øke jordstabiliteten. Gode omløp er viktig i grøntproduksjon, både
for jordstruktur og for å motvirke plantesykdommer.
Dyrking av potet på samme areal i mer enn to år er
for eksempel ikke anbefalt. Kunnskapsbygging (opplæring, veiledning og oppfølging) er et annet viktig
tiltak, og særlig i grønnsaksproduksjon, siden utford
ringer knyttet til marginale forhold, skadedyr, og
ugras, gjør produksjonen svært kunnskapskrevende.

KLIMAENDRINGER
Klimaendringer forventes å gi en lengre vekstsesong
for arktisk grøntproduksjon. Dette vil kunne endre
forutsetningene for hva som kan dyrkes, i tillegg til
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Figur 2. Grønnsaksproduksjon på friland i Burfjord (Finnmark). Foto: Kamilla Skaalsveen
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• Systematiske undersøkelser av langtidseffektene
av ulike jordforbedrende tiltak.
• Kartlegge hvilke jordorganismer som finnes i ulike
typer landbruksjord.
• Øke kunnskapen om samspill og dynamikk i ulike
samfunn av jordorganismer (f.eks. variasjon gjennom året, påvirkning på jordhelse, næringstilgang
til planter og behov for innsatsfaktorer i jord
bruket).
• Standardiserte jordhelseindikatorer/målemetoder
generelt og biologiske jordhelseindikatorer
spesielt.
• Langtidsundersøkelser av effekter av å tilføre ulike
typer organisk materiale (f.eks. påvirkning på
jordlivet, rotsystem og mykorrhiza).
• I hvor stor grad (og når) næringsstoffer fra tilført
organisk materiale er plantetilgjengelig, hvor fort
materialet brytes ned, og om det er tilstrekkelig
for å dekke plantenes næringsbehov gjennom
vekstsesongen.
• Kunnskap om ulike metoder som brakking, vekstskifte, fangvekster og samplanting og hvilken
effekt dette har på på jordhelse.
• Kunnskap om hvilke vekster/kombinasjon av
vekster som egner seg for vekstskifte, fangvekster,
og samplanting i arktisk grøntproduksjon.
• Kunnskap om effekten av jorddekke gjennom
vinteren på jordliv i jord med mye tele, samt
effekten av bruk av sprøytemidler på jordliv.
• Metoder for jordbearbeiding som gir færre utford
ringer med jordpakking, spesielt i storskala grøntproduksjon.
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