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Effekter av redusert jordarbeiding 
 
Formålet med prosjektet har vært å få økt kunnskap om sammenhengen mellom jordarbeiding, erosjon og  
fosfortap. Prosjektet omfatter flere delprosjekter, som spenner fra småskala prosess-studier til innsamling 
og sammenstilling av data fra feltovervåking i flere nordiske land, og fra feltovervåking med viltkamera til 
dataanalyser med avanserte statistiske metoder.  
 
 
Bakgrunn 
Tilførsler av fosfor til vassdrag har ført til uønsket algevekst og eutrofiering av innsjøer i landbruksintensive 
områder i Norge og andre Nordiske land. Det viktigste tiltaket for å redusere jord- og fosfortap i norske 
kornområder har vært endret eller redusert jordarbeiding. Effekten av disse tiltakene har vært betydelig, særlig 
der de er gjennomført på arealer med stor erosjonsrisiko. Likevel har det vist seg at det er stor variasjon i 
effekten av jordarbeidingstiltak og i noen tilfeller kan tiltakene gi motsatt effekt i forhold til det som er ønsket.  
Formålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om hvilke forhold som er gunstige for den ønskede 
effekten av jordarbeidingstiltak og dessuten å finne årsaksforklaringer på manglende eller negativ effekt i 
enkelte tilfeller.   
 
I prosjektet inngår fem ulike delprosjekter: 1. Jordfysiske egenskaper, 2. Analyse av vannprøver fra norske 
ruteforsøk, 3. Betydning av vær og jordarbeiding, 4. Biotilgjengelighet av erosjonsfosfor, og 5. Bekkeerosjon. 
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1. Erosjon under ulik arealbruk og ulik jordarbeiding 
Sigrun Kværnø (Bioforsk) 
 
For å få mer kunnskap om erosjonsprosesser og hvordan disse påvirkes av naturlige og menneskeskapte 
faktorer, er det gjort detaljerte studier av data fra et lite nedbørfelt (65 daa) med korndyrking på Romerike 
(Vandsemb) og nærliggende arealer med skog og beitemark.  
 
Metode 
I 1997 ble det gravd leirjordsjordprofiler på beite, i skog og på øvre og nedre del av en helling på dyrka mark 
med bakkeplanering. Det ble gjort fysiske, kjemiske og morfologiske analyser for å belyse prosesser for intern 
erosjon på leirjord under ulik arealbruk. I Jord og myr-prosjektet har dataene fra dette arbeidet blitt analysert 
nærmere, og en publikasjon om studien er nesten ferdigstilt (Sveistrup et al., in prep.). I tillegg er det gjort 
nærmere analyser av overvåkingsdata fra nedbørfeltet der de bakkeplanerte skråningene med leirjord ligger. 
Dette feltet består i tillegg til den bakkeplanerte ravinen av en flat slette med siltjord («mjæle»). I nedbørfeltet 
er det registrert overflate- og grøfteavrenning, og vannprøver er analysert for bl.a. suspendert stoff (SS) og 
totalfosfor (TP), i regi av Program for jord og vannovervåking i landbruket (JOVA). I feltet er det også gjort 
målinger av teledybder og snødybder. Data fra Vandsemb er presentert bl.a. av Kværnø (2013). 
 
Resultater 
Jordprofilstudien viste at ulik arealbruk og effekten 
av frost hadde stor innvirkning på jordegenskaper 
som påvirker vannstrømning og partikkeltransport 
nedigjennom jorda. Markganger og sprekker var til 
dels kontinuerlige ned til mer enn en meters dybde, 
og i disse porene fant man også avsatt materiale 
som viser at det har vært partikkeltransport 
gjennom jorda (Figur 1). Jordstrukturen var tydelig 
påvirket av frost, særlig i jorda under skog og beite, 
ned til større dyp enn maksimal teledybde målt i 
feltet på 1990-tallet. Det kan bety at frosten har 
gått dypere i perioder, eller at uttørkingen som 
frosten skaper går dypere enn selve telefronten. 
Planterøtter var observert i de dypeste 
makroporene, hvilket kan ha gitt ytterligere 
uttørking og oppsprekking. 

 

Figur 1. Mikroskopibildet viser en leirfilm (oransje 
farge) som vitner om intern transport av partikler i 
jorda. 

 
Den planerte jorda hadde betydelig høyere jordtetthet enn jorda under skog og beite, pga. jordpakking på den 
planerte jorda. Den dårlige strukturen gir stor risiko for overflateavrenning. Samtidig var det relativt mye 
markganger og sprekker, særlig i grøftefyllet på den planerte jorda, som til en viss grad kan motvirke dette. På 
dyrka mark som er drenert vil partikler da kunne transporteres ut i bekken gjennom drensrørene.  
 
Overvåkingsdataene fra nedbørfeltet bekrefter at partikkeltransport gjennom grøftene er en aktiv og betydelig 
prosess. Disse dataene viste blant annet at i middel over hele måleperioden var jordtap via grøftene omtrent 
like viktig som jordtap via overflateavrenning. SS-konsentrasjonene var imidlertid endel høyere i overflatevann 
enn i grøftevann, særlig i år med høstpløying (Figur 2). Mens SS-konsentrasjonene i grøftevann var i samme 
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størrelsesorden i alle år, var SS-konsentrasjonene i overflateavrenning mer variable, og tydelig påvirket av 
jordarbeidingen, med høye konsentrasjoner i år med høstpløying og lavere konsentrasjoner i år med 
overvintring i stubb. Klimaforholdene hadde også synlig innvirkning på SS-tap og SS-konsentrasjoner: I et svært 
mildt år med lite tele, var SS-konsentrasjonene lavere enn i andre år med høstpløying. Tilsvarende var det 
høyere SS-konsentrasjoner i år med registrert dypere teleutvikling. TP-konsentrasjonene fulgte stort sett 
samme mønster som SS-konsentrasjonene. 
 

 

Figur 2. Årlige konsentrasjoner av suspendert stoff (SS) og totalfosfor (TP) i overflate- og grøfteavrenning i det 
lille nedbørfeltet Vandsemb på Romerike. Det mangler data for overflateavrenning i 99-00. 
 
 
2. Analyse av vannprøver fra norske ruteforsøk 
Trond Børresen (NMBU), Lillian Øygarden, Marianne Bechmann (Bioforsk) 
 
For å kunne utnytte eksisterende 
datakilder var det behov for å 
analysere flere vannprøver som til nå 
har stått på lager. Tidsserier for 
norske ruteforsøk er forlenget 
gjennom prosjektet ved analyse av 
lagrede vannprøver. Vannprøver fra 3 
år fra Bjørnebekk, Askim og Syverud 
ble analysert for suspendert stoff. 
Samtidig ble resultater for 2 år fra 
ruteforsøket på Hellerud 
oppsummert. 
 
 
 

 

Figur 2. Vannprøver fra norske ruteforsøk har vært lagret i påvente 
av finansiering av analysene. Foto: Trond Børresen (NMBU). 
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Figur 3. Jordtap via overflateavrenning fra forsøksruter med jordarbeiding på Bjørnebekk forsøksanlegg. 
 
Figur 3 viser et eksempel på en tidsserie med data for jordtap fra ruter med ulik jordarbeiding på Bjørnebekk, 
et bakkeplanert felt i Ås. Her ser man at det i alle år er stor effekt av redusert jordarbeiding som vårpløying, 
vårharving og høstharving, sammenliknet med høstpløying med vårkorn. Tidsserien viser også en mer variabel, 
men overveiende negativ effekt av høstpløying med høstkorn i dette feltet.  
 
 
3. Betydningen av klima, geologi og jordarbeiding for erosjon og fosfortap 
Attila Nemes, Sigrun H. Kværnø, Marianne Bechmann, Lillian Øygarden (Bioforsk), Trond Børresen (NMBU), 
Barbro Ulen (SLU) og Markku Puustinen (SYKE) 
 
Erosjon på dyrka mark påvirkes av været, andre naturgitte faktorer og av jordbruksdriften. Det er gjennomført 
mange avrenningsforsøk for å undersøke hvilke jordarbeidingsmetoder som gir de laveste jord- og fosfortapene 
(Bechmann et al., 2011). Resultatene fra disse forsøkene viser at det er stor variasjon i effekter av 
jordarbeiding, og dette kan sannsynligvis tilskrives f.eks. varierende vær- og avrenningsforhold de enkelte år. 
Statistiske metoder kan brukes til å få innsikt i disse sammenhengene. Formålet med dette delprosjektet har 
vært å bygge opp en database med data for avrenning, vannkvalitet og naturgitte og menneskeskapte 
påvirkningsfaktorer på liten skala i nordiske land, og gjennomføre en såkalt metaanalyse for å identifisere 
hvilke faktorer som påvirker erosjon og næringsstofftap 
 
Databasen 
Databasen inneholder målte verdier for overflate- og grøfteavrenning og konsentrasjoner og tap av suspendert 
stoff (SS), fosfor (P) og nitrogen (N) fra 26 rutefelter og småfelter i Norge, Finland, Sverige og Danmark. 
Databasen inneholder i tillegg informasjon om feltkarakteristika (beliggenhet, jordsmonn, topografi, 
dreneringssystem, næringsstatus, jordarbeiding, vekst, gjødsling, m.m) og værforhold (nedbør, lufttemperatur, 
jordtemperatur og snødekke). Værdata på døgnbasis ble hentet fra klimastasjonene som ligger nærmest de 
respektive feltene. Utfra døgnverdiene ble det avledet et knippe klimaindikatorer som sier noe om 
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nedbørsmengder- og intensiteter, og om vinterforhold med frysing/tining, tele, snøsmelting og regn på 
snø/frossen jord. I sum for alle felter består databasen av 616 eksperimentelle år, med varierende 
datatilgjengelighet for de individuelle feltene. 
 
Metaanalysen 
Metaanalysen søker å gruppere output-variablene (avrenning, konsentrasjoner og tap) i mest mulig homogene 
grupper basert på likheter/ulikheter i input-variablene (feltkarakteristika og klimadata), og på samme tid få 
fram betydningen av input-variablene i en hierarkisk struktur som også inkluderer samspillseffekter. Metoden 
som ble brukt i analysen kalles «classification and regression tree methodology» (CART). Analysene ble 
gjennomført for fem nivåer av inputdata-tilgjengelighet, der laveste nivå innebar at kun feltkarakteristika var 
tilgjengelige, mens høyeste nivå innebar at alle klimaindikatorer var tilgjengelige. Analysen ble gjennomført 
både for absolutte output-verdier, og for «stedsnormaliserte» output-verdier, dvs. at output-verdiene for 
enkeltfelter ble uttrykt i % av enkeltfeltets maksimale output-verdi. For små datasett kan CART-metoden 
potensielt gi ulogiske effekter fordi metoden er noe sensitiv overfor korrelasjoner mellom input-variablene. For 
å redusere denne usikkerheten noe, ble det lagt til grunn at datasettet måtte inneholde minimum 100 år med 
komplette input-/output-data. 
 
Resultater 
Analysen resulterte i mer enn 100 ulike klassifikasjons-/regresjonstrær som ga et vell av deskriptiv informasjon 
om input-variablenes betydning for output-variablene. Et enkelt eksempel der klimaindikatorer ikke er 
inkludert er gitt i figur 4. I korte trekk indikerte CART-analysen på følgende: Avrenning var i hovedsak avhengig 
av og styrt av dreneringssystemets egenskaper, hellingslengden, jordas transportegenskaper og 
klimaindikatorer som total årsnedbør og frekvensen av episoder med intens nedbør (her definert som >10 mm 
per dag). Vekst og jordarbeiding kom ut med begrenset effekt på avrenningsmengden. For SS-konsentrasjoner 
og SS-tap i overflateavrenning ble jordegenskaper (leir- og moldinnhold i ploglaget), jordarbeiding og 
klimaindikatorer (nedbør) skilt ut som viktige faktorer. For jordarbeiding ble det skilt mellom overvintring i 
stubb (vårpløying, vårharving og direktesåing) på den ene sida, og jordarbeiding om høsten (høstpløying og 
høstharving) på den andre sida, hvilket antyder at CART-metoden fanger opp effekter som mer tradisjonelle 
analysemetoder også påviser. Intens nedbør og hellingslengde kom også ut med betydelig effekt for SS-
konsentrasjon og SS-tap i overflateavrenning. For SS-konsentrasjoner i grøftevann kom 
jordegenskaper/avsetningstype, nedbørsmengder og grøftesystemets egenskaper (alder, avstand) ut som mest 
viktige, mens jordarbeiding var mindre viktig. P-konsentrasjoner og P-tap i overflateavrenning er nært knyttet 
til SS, da P fortrinnsvis tapes i partikkelbundet form på slike felter som her er analysert. CART-analysen skilte ut 
jordegenskapene som særlig viktige, men også avrenningsmengder, jordarbeiding, vekst og hellingslengde. For 
P i grøfteavrenning var det for lite datagrunnlag til å gjøre CART-analysen. 
 
Et viktig resultat av dette prosjektet er at eksisterende data for avrenning og vannkvalitet i mange små felter 
med ulike karakteristika er sammenstilt i en ny og viktig database. Denne vil bli svært nyttig i kommende 
prosjekter - allerede nå har databasen, i tillegg til å bli brukt i CART-analysen, blitt brukt som grunnlag for å 
videreutvikle, kalibrere og validere verktøy som i dag er mye brukt av forvaltningen (nye erosjonsrisikokart, 
modeller for tiltaksanalyser). Både databasen og CART-metoden har et stort potensiale mht. å få økt kunnskap 
om prosesser og faktorer som driver erosjon og næringsstofftap fra dyrka mark. 
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Figur 4. Eksempel på fordelingstre fra metaanalyse, for konsentrasjon av suspendert stoff (SS) i 
overflateavrenning. Dette fordelingstreet er basert på datasett der klimaindikatorer ikke er med. N står for 
antall observasjoner. «Jordarbeiding høst» inkluderer høstpløying og høstharving, mens «stubb» inkluderer 
vårpløying, vårharving og direktesåing. «Redusert jordarbeiding» inkluderer «stubb» pluss høstharving. 
 
 
4. Biotilgjengelighet av erosjonsfosfor 
Sigrid Haande (NIVA) 
 
Vurdering av biotilgjengelighet av fosfor er vesentlig for å kunne sammenligne fosfortilførsler fra ulike kilder. 
Biotilgjengeligheten av fosfor fra avløp er normalt større enn for fosfor fra arealavrenning, men det er også 
forskjell i biotilgjengelighet for ulike typer arealavrenning. Det skyldes dels forskjeller i jordas fosforinnhold og 
forskjeller i avrenningsprosessene. For å teste biotilgjengeligheten av fosfor i arealavrenning, ble det 
gjennomført et enkelt algevekstforsøk. Målet med dette forsøket var å undersøke forskjellen i 
biotilgjengeligheten av erosjonsfosfor ved høy og lav erosjon i et nedbørfelt i Ås, Akershus.  
 
Metode 
Det ble gjennomført et enkelt algetilgjengelighetsforsøk med testalgen Raphidocelis subcapitata. Dette er en 
rasktvoksende grønnalge som egner seg svært godt til algevekstforsøk. Forsøket ble gjennomført på plater 
etter standard metode som er basert på OECD Guideline for testing of chemicals nr. 201: Freshwater alga and 
cyanobacteria, growth inhibition (2006). I selve forsøket ble det brukt et algevekstmedium uten fosfor.  
 
Det ble samlet inn vannprøver fra Skuterudbekken, ved tre kraftige nedbørsepisoder sommeren 2014. Prøvene 
representerer ulike erosjonsepisoder og innholdet av fosfor og suspendert materiale er ulikt i de tre prøvene 
(tabell x). Prøvene ble pasteurisert (75 °C) for å unngå vekst av eventuelle naturlig forekommende alger.  
 
For hver type avrenningsvann (A, C, D) ble det satt opp en plate med avrenningsvann som var ufiltrert og en 
plate med avrenningsvann som var filtrert. Dette var for å kunne se på forskjeller i påvirkning av partikler på 
algeveksten. Det ble til sammen satt opp seks plater, hvor hver plate hadde fire replikater av hver prøve og det 
ble kjørt ti fortynninger av hver replikat. Det ble også kjørt en kontroll.  
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Tabell x. Innhold av totalfosfor, ortofosfat, suspendert stoff og gløderest i prøver fra Skuterudbekken i Ås/Ski. 
Analysene er gjennomført av Eurofins laboratorier.  

Skuterudbekken Prøve nr.  Totalfosfor 
(µg/l) 

Ortofosfat 
(µg/l) 

Suspendert stoff 
(mg/l) 

Gløderest 
(mg/l) 

01.07.2014 A 87 46 19 14 
14.07.2014 C 260 150 65 58 
11.08.2014 D 160 69 47 41 
 
 
Resultater 
Prøvene som ble samlet inn fra Skuterudbekken representerte ulike erosjonsepisoder og tabell x viser at det 
var en sammenheng mellom konsentrasjonen av suspendert stoff og konsentrasjonen av totalfosfor og 
ortofosfat; jo mer supendert stoff, jo mer totalfosfor og ortofosfat.  
 
Algetilgjengelighetsforsøkene viste at det var best vekst i prøve C som hadde høyest konsentrasjon av 
totalfosfor og ortofosfat, og at veksten var lavere i prøvene D og A (Figur 5).  Dette viser at det i 
Skuterudbekken er mer biotilgjengelig fosfor ved høy erosjon enn ved lav erosjon.  
 
Forsøket viste også at det var mer algevekst i ufiltrerte prøver enn det var i filtrerte prøver (disse dataene er 
ikke vist). Biotilgjengeligheten av partikkelbundet og partikkeladsorbert fosfor kan variere sterkt avhengig av 
kjemisk tilstandsform og likevektsforhold. Algene kan også til en viss grad nyttiggjøre seg partikkelbundet og 
partikkeladsorbert fosfor ved at de skiller ut organiske stoffer eller enzymer som kan frigjøre fosforet fra 
partiklene og dermed gjøre dette biotilgjengelig. 
 

 

Figur 5. Algevekst målt i fluroescence i de ulike erosjonsprøvene A, C og D. 
 
 
5. Bekkeerosjon 
Marianne Bechmann (Bioforsk) 
 
Våren 2013 ble det satt opp et overvåkingskamera for en bekkestrekning i Skuterudfeltet. Det er tatt bilder 
hver time over en periode og ved hjelp av bildeanalyse vil vi beregne endring i bekkeløpet og dermed få et 
anslag for mengden jord som er forsvunnet på denne strekningen. Resultatene fra overvåkingen er ennå ikke 
ferdig bearbeidet. 
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Figur 6. Bekkeerosjon i Skuterdubekken, et overvåkingsbilde tatt 24. april 2013. 
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