
FRUGTBAR JORD 
– SÅDAN GØR DU

Det bedste, du kan gøre for din jord, er at få planter til at gro i den og derefter røre og køre så lidt 
som muligt på den. Det er planterøddernes vækst i jorden, som fremmer en god og frugtbar jord. 
Den vigtigste indsats for en mere frugtbar jord er derfor at sørge for, at planterne trives og gror så 
godt som muligt - hele året rundt.



ORGANISK STOF KAN TILFØRES JORDEN
 AD TRE VEJE: 
• Fast organisk stof tilført direkte med husdyrgød-

ning, nedmuldet halm, kompost eller komposteret 
have-/parkaffald.

• Efterafgrøder og afgrøder, der efterlader meget or-
ganisk stof i planterester og rødder, f.eks. flerårige 
afgrøder som kløvergræs, lucerne og frøgræs. 

• ‘Flydende’ kulstof udskilt fra rødderne. Rødder 
udskiller 10-15 pct. af fotosyntesens sukkerpro-
duktion på røddernes overflade og fodrer derved 
mikrolivet, som opbygger organisk stof og humus.

Et vigtigt aspekt af planternes trivsel er, at de gror i levende 
jord. Ofte bruges betegnelsen ‘sund’ jord, dvs. at der er gode 
vilkår for mikrolivet i form af bakterier, svampe og mikrodyr 
og lidt større dyr som regnorme og insekter. Bakterier og 
svampe gror i, på og rundt om planternes rødder og fremmer 
deres muligheder for at optage næringsstoffer og vand. Det 
levende liv i jorden er i høj grad et interface mellem levende 
planterødder og jordens partikler, mineraler, næringsstoffer, 
vand og luft. Det er her planter og jord mødes, og mikroorga-
nismerne er kittet imellem planter og jord.

ORGANISK STOF ER FODER TIL JORDENS LIV
Organisk stof i jorden bliver hele tiden nedbrudt af dyr og 
mikroorganismer, som får energi og næringsstoffer herfra til 
deres vækst. En lille andel organisk stof kan ikke nedbrydes, 
men bliver til stabilt organisk stof, også kaldet humus. 

Ny viden tyder på, at humus kommer fra døde mikroorga-
nismer og ikke direkte fra døde uomsatte plantedele. Derfor 
giver det mening at få så højt et niveau som muligt af bakte-
rier og svampe, da de på et tidspunkt vil give et højt indhold 
af humus. Humus samt organisk stof under nedbrydning gør 
jordmiljøet bedre for planternes vækst.

Det ideelle landbrugssystem har et alsidigt sædskifte med 
flerårige afgrøder, f.eks. kløvergræs på 20 pct. af arealet, 
fast tilførsel af organisk stof, f.eks. have-/parkkompost og 
husdyrgødning, og dyrker afgrøder året rundt, herunder ef-
terafgrøder, så jordens mikroliv hele tiden modtager kulstof 
fra rødderne, hentet direkte fra solens fotosyntese i bladene.

DER SKAL BÅDE KVÆLSTOF OG KULSTOF TIL
Bakterier har brug for både kvælstof og kulstof. Hvis det or-
ganiske stof har et højt C/N forhold, f.eks. halm eller frøgræs, 
kan færre bakterier leve på materialet på samme tid, end 
hvis C/N forholdet er lavere. Derfor er det vigtigt at indtæn-
ke N-forsyningen af jordbakterierne: husdyrgødning, bælg-
planteafgrøder og efterafgrøder med lavt C/N-forhold kan 
speede bakteriernes liv ekstra op. Et aktivt jordliv fremmer 
en god jordstruktur. Livsprocesserne, som mikroorganismer, 
jorddyr, svampe og planterødder i fællesskab udfolder, frem-
mer dannelsen af stabile jordaggregater, som er fundamen-
tet i en god jordstruktur.

LEVENDE PLANTERØDDER ER 
VEJEN TIL FRUGTBAR JORD
Indsatser, som giver større og bedre plantevækst, har stor effekt på jordens positive udvikling. Ind-
satserne kan for eksempel være at dyrke efterafgrøder, der kommer dybt i jorden og skaber mang-
foldighed med flere arter; at undgå, jorden pakkes på skadeligt niveau i pløjedybden og at sikre god 
dræning og næringsstoffer til afgrøderne.
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Ideelt set består halvdelen af dyrkningsjorden af vand og luft, 
mens den anden halvdel er ler, sand, sten og få procent 
organisk stof. 



Levende planterødder året rundt er det bedste udgangspunkt for en levende jord med opbygning af hummus.

TEST DIN JORD - HVOR KOMPRIMERET ER  DEN? 
• Udtag en prøve med et stykke nedløbsrør, en ham-

mer og en træklods.
• Tør prøven i ovn i 12 timer ved 110 grader.
• Vej jorden (gram) og divider vægten med rørets rum-

fang (cm3)
• Danske jorder ligger typisk mellem 1,3 og 1,45 g tør 

jord pr. cm3 i pløjelaget. Hvis vægten overstiger 1,65 
g/cm3, er den så kompakt, at det er skadeligt for 
plantevæksten. Jord helt uden hulrum vil teoretisk 
set veje 2,65 g/cm3.

SKÅN JORDEN
En god jordstruktur giver plads til både planternes rødder 
og livet i jorden, som planterne er afhængige af. Ideelt set 
består halvdelen af jorden af små og store hulrum, hvor der 
kan være luft og vand, mens resten er jordpartikler, herunder 
også det organiske stof. 

Hvis jorden belastes af tung trafik på de forkerte tidspunkter, 
bliver hulrummene mindre og jorden mere kompakt. Hvis 
jorden har en god bæreevne, kan den bære trafikken på mar-
ken, uden at det går ud over porerne i jorden. Tør, bevokset 
eller ubearbejdet jord har en større bæreevne end våd, ube-
vokset eller bearbejdet og løs jord. 

I praksis tilstræbes en høj bæreevne ved
• kun at køre på jorden, når den er tør nok,
• at undgå at køre på nylig dybt bearbejdet jord,
• at bearbejde jorden så overfladisk som muligt,
• at have jorden bevokset året rundt,
• at køre med lavt dæktryk (< 0,6 bar) eller tvillingehjul,
• at køre med lavt akseltryk (højst 3,5 ton hjullast). 

En anden mulighed er at bruge faste kørespor til så meget 
markarbejde som muligt og gerne de samme spor i flere år. 
Derved lettes presset på det meste af markarealet, og der bli-
ver mere plads til liv og planterødder i jorden.

Overvej også at udbringe gylle med gylleudlægger, så gylle-
vognen ikke kører på marken men kun selve udlæggeren, der 
får gylle tilført med en slange. Det vil skåne jorden for megen 
belastning.

Udstyr til at teste, hvor komprimeret, jorden er. Efter jord-
prøven er tørret i ovn, beregnes vægten pr. kubikcentimeter.
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Udarbejdet i projektet Bedste praksis er 
bæredygtig praksis, der er støttet af:

FRUGTBAR JORD
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SKÅNSOM JORDBEARBEJDNING FREMMER JORDENS LIV
Det er en fordel for livet i jorden at blive forstyrret så lidt som muligt med 
jordbearbejdning. Regnorme og andre større dyr samt jordens svampe bliver 
negativt påvirket af pløjnig, harvning og fræsning.

Et vist omfang af jordbearbejdning er imidlertid nødvendigt for at have kontrol 
med ukrudtet. En vej frem er derfor at følge en politik for din jordbearbejdning, 
hvor du:
• gradvist prøver at pløje og harve mere overfladisk, 
• finder situationer i sædskiftet, hvor du kan springe en pløjning over og 

nøjes med en harvning.

Pløjefri dyrkning er en svær disciplin i økologisk jordbrug, men bearbejdningen 
af jorden kan gøres mere skånsom.

LAV EN SAMMENHÆNGENDE STRATEGI
Brug af jordens muld til fødevareproduktion er en kompleks sag, der afhænger 
af og påvirker mange faktorer. Man kan som landmand have gavn af at lave en 
sammenhængende og sammenflettet strategi for en mere frugtbar jord og en 
rentabel produktion, der indebærer: 
• mere skånsom jordbearbejdning samtidig med en sikker strategi for kon-

trol med ukrudt,
• størst mulig rodvækst med grønne marker året rundt, heraf flest mulige 

efterafgrøder,
• skånsom trafik på basis af en formuleret politik og principper,
• opfølgning på strategien med løbende test af jorden på udvalgte  

parametre.

Den såkaldte spadeprøve er en af flere metoder til at vurdere jordens tilstand i 
praksis. 


