
Jordnært  er  en år lig  møteplass på 
Buskerud gård med fokus på dyrka jord, 
og hvor  kunnskapen om denne deles. 

Jordnært  skal være et  b idrag t il å 
utvikle landbruket  basert  på en fruktbar  
jord. 

Jordnært  skal formidle kunnskap og 
er far inger, ha demonstrasjoner og 
presentasjoner av aktuelt  utstyr  og 
produkter. Samt id ig skal arrangementet  
ta vare på og br inge videre det  vikt ige 
arbeidet  innen jord som har b litt  g jor t  i 
Buskerud de siste t iårene.

NM i pløying 20 18 arrangeres  
sammen med Jordnært .
 
 

27. ? 29. september  

Buskerud gård 
Buskerudveien 134, Åmot

Torsdag 27. september, 10  ? 16: 

Jordnært  seminar.
 
Fredag 28. september, kl. 10  ? 16: 

Presentasjoner og demonstrasjoner i felt  
internt  for  elever  og lærere.

NM i pløying, Breivik gård, Åmot .
 

Lørdag 29. september, kl. 10  ? 18: 

Presentasjoner og demonstrasjoner i felt  
for  gårdbrukere, forvaltning og 
polit ikere.

NM i pløying og utdeling av kongepokal,

Buskerud gård, Åmot . 

Grønt  Fagsenter  Buskerud  er  ansvar lig  for  arrangementet . 

Samarbeidspartnere er  Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud videregående skole, Norsk

Landbruksrådgiving Østafjells og Økouka Buskerud.

Kontaktperson: 

Eir ik Kolsrud, prosjekt leder  Grønt  Fagsenter  Buskerud

E-post : eir ik.kolsrud@bfk.no

Ta kontakt  om du har  behov for  skyss fra Åmot . 

Detaljer t  program side 2 og 5.



Torsdag 27. september kl. 10  ? 16 
Auditor iet  på Buskerud vgs

Seminar

kl. 9.30 Registrer ing, kaffe/ te

kl. 10 Åpning ved Ståle Versland, ordfører  i Modum og leder av 

styr ingsgruppa for  Grønt  Fagsenter  Buskerud. 

kl. 10 .15-12.30 Kretsløpsjordbruk, helhet lige landbruks- og matsystemer. 

Jostein Hertwig: Kretsløpsjordbruk - et  helhet lig  perspekt iv for  

jordbruk, mat  og samfunn.

Ove D. J akobsen: Kretsløpsøkonomi.

Dag Præsterud: Kretsløpsjordbruk i Modum kommune.

Anita Panmann: Glede ved eget  hage- og matavfall. 

kl. 12.30 -13.15 Lunsj

kl. 13.15-15 Jord, vår t  felles grunnlag. 

Dag J. Lønning: Jord: Landbruk og samfunn. 

Øystein Haugerud: Levende mat jord.

kl. 15-16 Hva kan landbruket  g jøre? 

Hellek Berge og Silja Valand: Jordkarbon, hvor for  og hvordan. 

Konkrete eksempler  fra gårdsdr iften.

Ole og Maren W iger: Slik tenker vi kretsløp på vår  gård.

Program

Pris: 250  kr  inkl. lunsj
Påmelding t il seminaret : eir ik.kolsrud@bfk.no. Husk fakturaopplysninger. 

Begrenset  antall plasser. 



Foredragsholderne  

Jostein Hertwig  er  leder  for  st if telsen BERAS (Build ing Ecological 

Regenerat ive Agr iculture and Societ ies). Han er  advokat  og har  er far ing fra 

småskala økologisk landbruk, mat foredling og salg. Jostein Hertwig vil snakke 

om karbonbinding i jord som klimat iltak, FNs satsing på Bærekraft ige 

matsystemer og vil komme med prakt iske eksempler  fra hele verdikjeden.  

Ove D. J akobsen er  professor  i økologisk økonomi ved Nord universitet . 

Han har  g itt  ut  f lere bøker og ar t ikler  om temaet , og er  en hyppig 

foredragsholder. Ove vil snakke om hva som skiller  økologisk økonomi fra 

dagens økonomi, og at  en endr ing i retning økologisk økonomi er  et  

essensielt  premiss for  en bærekraft ig fremt id.

Dag Præsterud  jobber på landbrukskontoret  i Modum kommune. 

Gjennom et  forprosjekt  har  de sett  på muligheter  for  etabler ing av 

kretsløpsjordbruk i Modum. Dag Præsterud vil presentere er far inger fra 

prosjektet  og tanker om veien videre. 

SeminarSeminar

Dag J. Lønning  er  professor  i nyskaping og bygdeutvikling, og er  rektor  

ved HLB. Han er  knyttet  t il EU-kommisjonen som ekspert  på landbruk,

bygdeutvikling, entreprenørskap og kulturarv. Nylig ga han ut  boka ?Jordboka?.

Dag J. Lønning vil snakke om forholdet  mellom mat jorda, landbruket  og 

samfunnet . 

Anita Panman er  rådgiver  hos Fylkesmannen i Buskerud. Hvordan kan vi på

jobb og eller  i egen husholdning ta vare på komposterebare ressursene og

benytte dem når vi dyrker? Anita vil g i noen prakt iske eksempler, på hvordan

vi kan resirkulere hage- og matavfall t il gode næringsr ike ressurser  på en

enkel måte i et  småskala hagebruk. 



Foredragsholderne  

Øystein Haugerud  er  fylkesagronom hos Fylkesmannen i Buskerud. Øystein 

har  stor  kunnskap og engasjement  om jord, jordstruktur  og jordbiologi og er  

prosjekt leder  i Økologisk Foregangsfylkeprosjektet  «Levende Mat jord». Der er  

målet  å st imulere og gjenoppbygge det  b iologiske mangfoldet  og humuslaget  i 

mat jorda. Øystein vil snakke om er far inger fra dette prosjektet .

Seminar

Hellek Berge dr iver  gården Sauherad i Telemark, hvor  han dyrker  

økologisk korn og belgvekster. Han er  en av pilotbøndene i 

Jordkarbonprosjektet  i regi av NLRØ og er  inspirasjonsbonde i Landbrukets 

Økoløft . Silja Valand  er  landbruksrådgiver  i Norsk Landbruksrådgiving. Hun har  

lang er far ing med rådgiving innen økologisk landbruk generelt , og korn- og 

frøproduksjon spesielt . Silja har  en spesiell interesse for  temaet  jord og jord liv 

og har  jobbet  i prosjekt  Jordkarbon siden 20 15. Prosjektet  Jordkarbon ser  på 

metoder for  å øke karboninnholdet  og fruktbarheten i jorda. Hellek og Silja 

delerer far inger fra forskjellige metoder for  økt  jordkarbon, forbedret  jordhelse 

med tanke på å få større avlinger  ut  fra bruken av t ilkjør t  g jødsel. 

Maren og Ole W iger  dr iver  Østre Viker  gård i Vikersund. De dr iver  med 

skogproduksjon og dyrker  korn som selges t il Økologisk Spesialkorn i Sigdal. 

De har  sauer og høner, dr iver  andelsgård sammen med to andre bønder og 

baker i t illegg brød og bakervarer. Maren og Ole vil snakke om 

kompostsystemet  de bruker  på gården og hvordan de resirkulerer  talle og 

dår lig  ensilage fra egen og andres gård inn i dr iften. 



Lørdag 29. september kl. 10  ? 18 
Buskerud gård

Jordkarbon ? karbonbinding

Her vil vi for telle om de ulike

plantear tenes egenskaper og hva

de kan gjøre for  jorda vår. Du kan

bli med på markvandr ing i

demofeltet  med jordforbedrende

arter  i b landinger. Vi for teller  om

artenes mulige bruksområder og

egenskaper.

Komposter ing

Her får  du innblikk i prakt isk

rankekomposter ing. Hva skal t il for  at

ulikt  organisk avfall som møkk, strø,

fôrrester, grønnsakavfall etc. b lir  t il lett

spredbar, lukt - og ugrasfr i "jord" som

kan brukes som næring og

jordforbedr ing. Du vil få se ulike

gårdskomposter  - resultat  av ulike

bearbeid ing, ulikt  utgangsmater iale.

Det  b lir  demonstrasjon av den

norskproduserte BEST kompostvender.

Kom og bli inspirer t  t il å g jøre noe mer

ut  av tallehaugene dine, gamle

rundballer  etc. som lett  bare b lir

avfall og ugrasoppformer ingsplass.

Bli kjent  med jorda

For at  plantene skal vokse og tr ives

er  vi helt  avhengig av en god jord.

Hva kjennetegner en god jord og

hvordan kan vi b li bedre kjent  med

jorda? Du vil her  få presenter t

metoder og en dypere innsikt  av

det  som er  under d in sko.

Fra post  t il post

Grat is inngang, parker ing kr. 50  



Maskinutst illing

Maskinforhandlere presenterer  aktuelt

utstyr.

Hydroteknikk ? Hvordan håndtere 
nedbør og vannet  vi får  på 
jordet? 

Det  kan være mange ut fordr inger

knyttet  t il nedbør og hvordan dette

skal håndteres. Hva er  målet  med

drener ingen? Du får  se ulike typer  rør,

koblinger  og egnet  f iltermater iale t il

grøft ing. Demonstrasjon av rørkum og

vannmetning av et  jordprofil. Hvor

raskt  må vannet  renne av for  at

plantene ikke skal skades? 

Jordprofil - En nærmere t itt  på 
dyrka jord

Vi får  her  se en jordprofil og hvordan

rotveksten er  hos ulike vekster. Hvor

dypt  ned kan røttene gå og hvordan

påvirkes dette av jordpakking? Det  er

mye vi ikke i det  daglige ser  av det

som foregår under bakken. Her har  du

en god mulighet  t il å b li bedre kjent

med jord livet  og forhold som påvirker

plantenes rotvekst .

Faste kjørespor

Formålet  med faste kjørespor er  å øke

avlingen, ved å minimere den andelen

av åkerarealet , som kjøres på av hjul.

Dermed økes andelen av trafikkfr itt

areal. Her kan du se demonstrasjon av

faste kjørespor i praksis og teknologi for  

dette.

Moldinnhold i åker jord  

Moldinnholdet  bygges opp fra organisk

mater iale som blir  t ilbakefør t  t il jorda. I

åker jord reduseres moldinnholdet  med

omtrent  en prosent  år lig . Jorda mister

struktur  og blir  utsatt  for  erosjon og

utvasking. Her kan du få demonstrer t

hvordan dette ar ter  seg.
 

 
 

Fra post  t il post

Informasjonsstands

Velg Naturbruk, Kretsløpsjordbruk,

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells,

faglag med mer.


