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Prosjektets formål er å undersøke betydningen av organisk jord for fosforutvasking fra dyrka mark. I 

prosjektet har det vært fokus på områder i Nordland og på Jæren. Resultatene viser at jordas 

bindingskapasitet for fosfor, det vil si innhold av jern- og aluminium-oksider, i jordprofilet har vesentlig 

betydning for fosforkonsentrasjoner i avrenningen. Hele jordprofilet, ikke kun matjordsjiktet har betydning 

for utvaskingsrisikoen. Reduksjon i fosforutvasking kan mest effektivt oppnås ved å ha fokus på de kritiske 

arealer. Dessuten ble det i prosjektet funnet stor forskjell på ulike metoder for bestemmelse av jordas 

fosforstatus, spesielt på arealer med høyt innhold av organisk fosfor; dette har betydning for 

gjødselanbefalingene som gis for disse arealene. Det ble i 2015 arbeidet med videre analyse av resultatene 

for vitenskapelig publisering. 
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Bakgrunn 

Fosfor er et av næringsstoffene som har stor betydning for vannkvaliteten. Eutrofiering av innsjøer 

skyldes ofte et overskudd av fosfor. Det er målt høye konsentrasjoner av fosfor (P) i avrenning fra 

nedbørfelt dominert av myr. Blant annet fra et felt utenfor Bodø. I Sør- og Vest-Norge finner man 

eksempler på myrområder med direkte avrenning til eutrofe (svært næringsrike) innsjøer. 

Fosfortilførslene fra slike områder er således av stor interesse.  

Områder som bidrar mye til forurensning av vannforekomster kalles ofte “hot spots” eller “kritiske 

arealer”. Identifisering av slike kritiske arealer og tiltaksgjennomføring her kan gi effektive 

reduksjoner i fosforutvaskingen. I tillegg til tap av næringsstoffer som fosfor, vil det også kunne være 

betydelig avrenning av løst organisk karbon (DOC) fra myrområder. Kombinasjonen av høye 

konsentrasjoner av fosfor og DOC kan øke risikoen for eutrofiering. 

Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om binding og frigjøring av fosfor fra organisk 

jord i forhold til mineral jord, samt å identifisere betydningen av husdyrgjødsel i forhold til 

mineralgjødsel på utvaskingen. 

Tidligere faktaark beskriver resultater fra andre delprosjekter. Her rapporteres det 3. delprosjektet 

 

Fosforutvasking på jord med høye fosfortall på Jæren 

Det ble gjennomført utvaskingsforsøk med jordsøyler tatt ut på Jæren. Totalt 10 jordprofiler var med 

i forsøket (figur 1). Utvasking ble gjennomført med 100 cm lange søyler som representerer 

jordprofilet ned til grøftedyp (figur 2). Dessuten ble det gjennomført utvaskingsforsøk med 50 cm 

søyler for å undersøke forskjellen i utvasking mellom jord med husdyrgjødsel og mineralgjødsel. 

 

Figur 1. Uttak av jordprøver fra 2 av de 10 ulike jordtyper på Jæren. 
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Figur 2. Utvaskingsforsøk ble gjennom ført med totalt 10 forskjellige jordtyper. 100 cm søyler ble 

brukt til å se på utvasking i forhold til jordas fosforstatus. 50 cm søyler ble brukt til å se på forskjell i 

utvasking av fosfor ved tilførsel av husdyrgjødsel og mineralgjødsel. 

 

Resultatene viser at risiko for utvasking av fosfor avhenger av jorda i hele profilet, ikke kun det 

øverste jordlaget. Et høyt innhold av fosfor i organisk jord over sand ga ca. 10 ganger høyere 

fosforkonsentrasjoner i utvaskingsvannet sammenlignet med mineraljord med høyt fosforinnhold 

(figur 3). Bortsett fra denne ene jordprofilen viste resultatene at fosforinnholdet i det matjordlaget 

(P-AL) har liten betydning for fosforkonsentrasjoner i utvaskingen. P-AL-verdiene er det som blir 

bestemt ved bøndenes jordanalyser og resultatene antyder altså at de ikke sier noe om utvasking av 

fosfor fra et areal. Egenskapene nedover i jordprofilet og spesielt de kjemiske bindingsegenskapene i 

det nederste jordlag har derimot stor betydning for hvor mye fosfor som vaskes ut gjennom jorda. 

 

Figur 3. Betydningen av jordanalysetall (P-AL) for konsentrasjoner av fosfor i utvaskingsvannet. 



  
 

4 

 

 

Dette er naturlige egenskaper som en bør ta hensyn til ved prioritering av tiltak på ulike arealer. 

Effekten av dette er vist i figur 4 som tyder på at fosfor fra matjordlaget vil vaskes ut dersom den 

organiske jorda er blandet med utvasket sand som er fattig på jern og aluminium sammenlignet med 

jord hvor jern og aluminiumrik sand er blandet sammen med det organiske materialet. Redusert 

gjødsling med fosfor, for å få ned fosforinnholdet, bør prioriteres på arealer med lav 

bindingskapasitet i profilet. 

 

Figur 4. Sammenhengen mellom løst P i utvaskingsvannet og P-AL i jorda er avhengig av kvaliteten på 

sanda som er blanda inn i det organiske materialet. 

 

Utvasking av fosfor i mineral- og husdyrgjødsel 

 

I forsøket med utvasking av fosfor fra husdyrgjødsel og mineralgjødsel gjennom 50 cm søyler ble det 

funnet en puls av fosfor fra husdyrgjødsel som ikke var synlig fra søylene med mineralgjødsel (figur 

5). Vi fant at løst organisk materiale fra husdyrgjødsel kan bidra til å øke utvaskingen fra 

husdyrgjødsel sammenlignet med mineralgjødsel. 
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Figur 5. Utvaskingsforsøket viste en puls med høyere konsentrasjon av fosfor ved tilførsel av 

husdyrgjødsel, mens det ikke kom tilsvarende fosforpuls ved tilførsel av tilsvarende fosformengde i 

mineralgjødsel. 
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