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Finansiering 

Referansegårdsprosjektet er finansiert gjennom
landbruksdirektoratets klima- og miljøprogrammet (KMP). 

Les mer om samlinger og andre kurs på våre nettsider:
www.vitalanalyse.no
Spørsmål kontakt Vitalanalyse på tlf: 45059671 eller
rebekka@vitalanalyse.no



organisering 

Vitalanalyse - Rebekka Bond

PROSJKETLEDELSE 

Daglig leder 
Organisering, fremdrift,
overordnet ansvar, rapportering
og planlegging.
.

fruktbar jord

BØNDER

Bønder benytter fem metoder i
kombinasjon for å bygge fruktbar
jord og øke karbonlagringen: 
i) næringsstoffutbalansering, 
ii) kontinuerlig grønt plantedekke,
iii) flatekompostering, 
iv) mikrobiell prosesstyring og 
v) plantevitalisering.

Rådgivning til bønder og
organisering

SAMARBEIDSPARTNERE

Vibhoda Holten og Martin Beck:
innleide fagkonsulenter 
Silja Valand: Innleid fagstøtte NLR
Forskermiljø  – Her jobbes det
med å få med partnere som kan
tilføye ytterligere faglig tyngde
og jobbe med flere analyser.
Danne en referansegruppe. 
.



Prosjektmål

Delmål 1

Vise langtidseffekten av
jordtiltak tilpasset norsk klima
og dyrkingsforhold, bruk av nye
jordforbedrende tiltak, samt
introduksjon av jordforbedrende 
dyrkingspraksis i konvensjonell
kornproduksjon.

Delmål 2

Undersøke effekten av de
regenerative tiltakene på
jordfruktbarheten på
referansegårdene, inkludert et
forsøksfelt.

Delmål 3-4 

Bygge kompetansenettverk og praktisk
formidling blant bønder som ønsker å
drive etter regenerative
dyrkingsprinsipper. Markdager for
interesserte fagfolk, bønder og
rådgivingen. Formidling og
dokumentasjon av agronomtekniske tiltak
Ved hjelp av formidling i ulike media,
intervjuer, artikler og prosjektrapporter



Forventninger 

Forventet resultat av prosjektet er å stadfeste om praksisen vil gi økt
jordkarbon (humus), bedre grynstruktur, aggregatstabilitet og
vanninfiltrasjon, bedre næringsstoffeffektivitet (redusert
gjødslingsbehov), redusert ugrastrykk, gradvis økte avlinger og
muligens redusert nivå av plantesjukdommer. 

Resultatene fra prosjektet vil formidles på markdager, foredrag og
artikler. Det skal bygges videre på et kompetansenettverk av
prosjektbønder og tidligere deltakere på ordfruktbarhetskurs.



Forventninger 

Prosjektet er praktisk rettet, og har som mål å demonstrere hvordan
regenerative metoder kan gjøres i praksis under norske forhold.
Samtidig skal det gjøres undersøkelser på alle referansegårdene og
på et forsøksfelt for å kunne måle effekten av tiltakene på jordhelse,
karboninnhold og avlingsnivå. Det er praktisk rettet kunnskapsutvikling
om tiltak for bedre jordhelse som raskt vil komme næringsutøverne til
nytte, og det vil gi etterspurt kunnskap til rådgiving og forvaltning. 

Kjernen i prosjketet er å øke kunnskapen om stedtilpasset, praktisk og
teoretisk jordforbedrende tiltak blant utøvende bønder og i
landbruksfagmiljøet.



Forsøksfelt
Ormo

Observasjonsruter for å følge
endringer i jordstruktur, jordliv
og avling 2021-2023 

• Forsøksskiftet er 84 daa 
• Dyrket hybridrug m
underkultur i 2021 
• Konvensjonelt er sprøytet og
gjødslet 100 % 
• Regenerativt er ikke sprøytet,
er gjødslet 75 % og har
underkultur 
• Regenerativt er i tillegg enten
pløyet eller kjørt m carrier etter
flatekompostering



Plan forberede planlegge sesongen, veiledningsmøter og
individuell veimelding etter behov. planlegge og
strukturere forsøksfeldt 

gjennomføre bønder jobber med metoder gjennom sesongen,
veiledning etter behov. 

analyse analyser gjennom sesongen etter planen og
fortløpende evalueringer og oppfølginger gjennom
sesongen 



Dette prosjktet handler føsrt og
fremst om å danne et
erfaringsgrunnlag i norske forhold
med de 5 trinn til fruktbar jord.

Vi ser jo at vi må gjøre endringer
for at bønder skal kunne
gjennomføre samfunnsoppdraget
om å rpodusere sunn mat på en
børekraftig måte  

Nettverk 


