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Sikre egen 
matforsyning 
– hett tema, ikke 
bare i Norge

 interen er i ferd med 
å  slippe taket, og våronna 
står i fokus. Planleggingen er utført 
og nå skal det praktiseres. Hvordan 
har de store arealene med høstkorn 
klart seg gjennom vinteren? Når er 
det laglig jord for å så vårkornet, 
og hvordan sikrer jeg meg nok 
grovfôr med 1,07 i forholdstall? 
Plantene lar seg ikke stoppe av 
COVID-19. Stengte grenser og 
reiserestriksjoner ga i 2020 svært 
høyt salg av norske landbruksvarer, 
aldri så ille at det ikke er godt for 
noe. Og norske bønder forbereder 
seg nå på å ta store avlinger i 2021.

Prisvekst 
Og gode avlinger er ikke tema bare 
i Norge. FAOs prisindeks, som vi-
ser prisutviklingen på landbruksva-
rer globalt, har vært på full fart 
opp gjennom 2020 og nærmer seg 
nå toppnivåene fra perioden 2010-
2014. Positivt for bønder over hele 
verden, men samtidig legger det 
stort press på innsatsvarer til bl.a. 

fôr og gjødsel. De globale gjød-
selprisene har hatt en svært bratt 
vekst i januar og februar, og ventes 
å være under press utover våren. 
Alle er opptatt av å sikre egen mat-
forsyning.  

Strategi for økt 
selvforsyning
Ikke så rart at diskusjonen rundt 
norsk selvforsyning har blitt løftet 
opp til nye høyder. Grensehandel 
og import av matvarer har vært 
sterkt økende over mange år, paral-
lelt med økende import av fôrråva-
rer. Mange organisasjoner ser med 
bekymring på denne utviklingen. I 
dette nummeret kan du lese mer om 
hvilke strategier Bondelaget mener 
blir viktige for å øke selvforsynin-
gen gjennom å heve den samlede 
norskandelen i husdyrfôret til minst 
85 prosent i 2025.

Ny klimaplan
Parallelt med økt etterspørsel etter 
landbruksråvarer over hele kloden, 

fortsetter arbeidet med å gjøre næ-
ringen mer klima- og miljøvennlig. 
I regjeringens nye klimaplan mot 
2030 opprettholdes målsettingen 
om å kutte 5 mill. CO2 ekvivalen-
ter innen 2030, men det skal også 
utredes avgift på mineralgjødsel. En 
avgift som vil påføre bønder store 
ekstrautgifter og effektivt begrense 
en positiv avlingsutvikling. Og med 
svært begrenset effekt på klimaet. 
Det bør ikke være overraskende at 
vi vil jobbe aktivt med gode faglige 
argumenter for å hindre at dette 
skjer. 

Mer om dette og mye annet kan du 
lese i denne utgaven av Gjødselak-
tuelt. 

God lesning og god våronn. 

V

Anders Trømborg  er 
markedssjef i Yara Norge.
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  HUSDYRHOLD PÅ VESTLANDET: 

– Vestlandsjordbruket betyr
mykje for matproduksjonen
Vestland og Møre og Romsdal har 20 prosent av 
drøvtyggerne i Norge. – Klarer vi ikkje å forsvare 
husdyrhaldet på Vestlandet er det vanskeleg å sjå for seg 
korleis vi skal oppretthalde norsk matproduksjon på dagens 
nivå, sier ass. landbruksdirektør Bjørn-Harald Haugsvær.

På forhandlingsbordet | Større 
norskandel i fôret blir tema i årets 
jordbruksoppgjør. 
Gras og korn | Mer og bedre 
grovfôr og bedre sammensetning 
av kornhøsten vil stå sentralt. 
Større proteinavling | Riktig 
gjødsling kan både øke avlingene 
og proteininnholdet i norsk bygg.
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Håvard Simonsen 

valg ledet av tidligere styremedlem 
Einar Frogner la i mars i fjor fram 
sine vurderinger av hvordan målet 
kan nås. I det forenklede jordbruks-

oppgjøret som fulgte, ga partene 
Landbruksdirektoratet i oppgave å 
jobbe videre med spørsmålet, og i 
årets forhandlinger blir «norsk mat 
på mest mulig norske ressurser» et 
sentralt tema. 

Lavthengende frukt 
– I referansegruppen har vi jobbet 
langs to akser – grovfôr og kraftfôr, 
og sett på aktuelle tiltak og hvor-
dan vi kan vri på virkemidler. På 
grovfôrsiden er det naturlig å se på 
hvordan vi kan øke avlingene og 

«Norsk» høyt  
på menyen  i årets 
oppgjør 

På årsmøtet i 2015 vedtok Norges 
Bondelag et mål om å heve den 
samlede norskandelen i husdyrfôret 
til minst 85 prosent i 2025. Et ut-

Norskandelen i fôret til landets husdyr 
ligger på forhandlingsbordet når jordbruks-
oppgjøret drar seg til midt under våronna. 
Bondelaget ser bedre kornøkonomi og tiltak 
for å få mer protein ut av graset som viktige 
grep for å få opp norskandelen. 

MÅL: Bondelagets mål er en norskandel i husdyrfôret på minst 85 prosent i 2025.
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ikke minst proteininnholdet. Dette 
er tilsynelatende lavthengende fruk-
ter, for det skal ikke så store forbe-
dringer til med de store volumene i 
norsk grasdyrking. Det er vanskelig 
å finne eksakte virkemidler, men fle-
re tiltak vil kunne bringe oss i riktig 
retning. Teknologiutvikling, bedre 
sortsmateriale og bedre dyrkings-
teknikk, som mer effektiv gjødsling, 
vil bidra til å ta ut potensialet, sier 
Erling Aas-Eng. Tolga-bonden sitter 
i styret i Bondelaget og har vært 
med i referansegruppen som Land-

bruksdirektoratet har lent seg på 
foran årets oppgjør. Aas-Eng mener 
det er lettere å finsikte virkemidlene 
mot kraftfôr enn mot grovfôr.  

 – Vi har muligheter til å produsere 
mer fôrhvete og mer protein på 
norske arealer. Dette må hovedsa-
kelig skje i de beste kornområdene, 
noe som vil kunne fortrenge fôr-
korndyrkingen der. Vi må få til en 
miks, så vi ikke bytter ut importert 
protein med importert karbo, sier 
han.

STORE VOLUMER: Det skal ikke så store forbedringer til før det har betydelig effekt med de store volumene av 
grovfôr, mener Erling Aas-Eng. Foto: Guro Breck

Kornøkonomien må opp 
– Nettopp virkemiddelmiddel-
bruken er den store «greia» her, 
og punkt én er at lønnsomheten 
i kornproduksjonen må opp. Vi 
har en lengre periode bak oss hvor 
kornarealet har gått sterkt ned. 
Det siste året har vi heldigvis sett 
en utflating, og sågar en økning. 
Men jeg er veldig usikker på om 
det er en varig trend eller bare et 
blaff. Endringen kan skyldes gode 
grovfôravlinger som har ført til at 
arealer med gras for salg er lagt 
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om til korn. Vi ser også at antall 
ammekyr i kornområdene fortsatt 
går opp. Cluet er uansett lønnsom-
het i kornproduksjonen. Vi må ta 
noen grep som støtter opp under 
det Erling sier, som sørger for at vi 
dyrker mer bygg og havre i de mer 
marginale kornområdene. Vi må vri 
på virkemidlene for å inkludere det-
te, og da er det jordbruksoppgjøret 
som er arenaen, sier seniorrådgiver 
Anders Huus i næringspolitisk 
avdeling i Bondelaget. 

50 prosent selvforsyning 
Norskandelen i fôret betyr mye 
for selvforsyningsgraden i matpro-
duksjonen. I sitt næringspolitiske 
program for perioden 2020-2024 
har Bondelaget satt som mål at 
selvforsyningsgraden skal være 
minst 50 prosent. 
– Det høres kanskje ikke så mye ut, 
men dette er ganske ambisiøst. Vi 
snakker om selvforsyningsgrad på 
energibasis der en også tar hen-
syn til importerte råvarer i fôret. 

Graden varierer med kornårene 
og ligger i dag i underkant av 40 
prosent. Mye av «energiimporten» 
er knyttet til karbohydrater, ikke 
minst sukker, som vi aldri vil kunne 
produsere her i landet. I tillegg har 
vi forpliktende importkvoter for 
kjøtt og melkeprodukter som det 
per nå ikke er realistisk å refor-
handle, sier Huus. 

Klart potensial 
Kornarealet har sunket fra ca. 3,6 
millioner dekar på begynnelsen av 
1990-tallet til rundt tre millioner i 
dag.  

– Det er opplagt at arealene som 
ble dyrket tidligere er brukbare til 
korn. Når det gjelder grovfôr har 

ikke avlingene økt mye de siste åra. 
Det kan gjøres mye for å optima-
lisere mengde og kvalitet. Grovfôr 
2020 viste at mange har mye å gå 
på. Det er et klart potensial for å 
kunne gjøre bedringer på grovfôrsi-
da, mener Huus. 
Bondelagets eget Frogner-utvalg 
pekte blant annet på å stimulere til 
økt proteininnhold i fôrkorn, skjer-
pede krav til omløp og avlingsni-
vå i eng og større innsats innen 
forskning og rådgiving. 

– Det er veldig viktig å løfte disse 
problemstillingene, men jeg tror 
ikke folk skal vente seg en revolu-
sjon. I landbrukspolitikken henger 
alt sammen med alt, og selv om det 
må tas noen tydelige grep, må vi 

AREALBRUK: Det må få spire mer bygg i marginale områder for å gi rom til proteinvekster 
på de beste arealene.

I sitt næringspolitiske program for 
perioden 2020-2024 har Bondelaget 
satt som mål at selvforsyningsgraden 
skal være minst 50 prosent. 
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– Forbrukerne etterspør mer egg og kyl-
ling, mindre storfékjøtt, og også mindre 
melk hvis en ser bort fra koronatiden. 
Dette drar i feil retning i forhold til å 
kunne produsere på mest mulig norske 
ressurser som gir utfordringer i forhold 
til norskandelen. Vi jobber litt i motvind, 
sier Anders Huus. 

FORBRUKSMØNSTERET
– Når vi ser hvordan forbruksmønsteret 
utvikler seg, er det ikke særlig spreng-
stoff i å tenke seg at kraftfôrforbruket i 
norsk matproduksjon framover snarere 
vil øke enn å gå ned. Derfor blir det enda 
viktigere å øke norskandelen i kraftfôret. 
Dette er et scenario vi må tenke godt 
gjennom, sier Erling Aas-Eng.  

SAMMENHENGEN
 – Som landbrukspolitiker er det frustre-
rende at det er så vanskelig å få forbru-
kerne til å se sammenhengen. Norge er 
et land der vi må utnytte drøvtyggerne. 
Vi må bare jobbe på og framsnakke den-
ne sammenhengen, for verden trenger 
mer mat, og da er det galematias å styre 
mot et forbruk som reduserer bruken av 
norske jordbruksarealer, legger han til. 

– Forbrukerne må 
se sammenhengen 
Endringer i forbrukermønsteret er en 
utfordring i forhold til norskandel.

unngå endringer som får utilsiktede 
virkninger, sier Aas-Eng. 

– Dette er et viktig tema for Bon-
delaget. Vi har satt tydelige mål og 
årets oppgjør er første anledning 
til å gripe tak i dette. Vi har bedt 
om innspill fra lokallagene på disse 
typer tiltak, men det er opp til 
forhandlingsutvalget å prioritere. 
Jeg er imidlertid rimelig trygg på 
at Bondelagets krav vil inneholde 
virkemidler for å stimulere til økt 
produksjon av proteinvekster, 
men samtidig unngå reduksjon 
for bygg og havre. Med eng er det 
vanskeligere. Her er arealtilskud-
det eneste virkemiddel. Å skjerpe 
minimumskravet knyttet til avling 
for å få tilskuddet, kan kanskje 
bidra noe for å snu mer eng, i 
tillegg til å stimulere til dyrking av 
rotvekster, grønnfôr og annet, sier 
Huus. Han trekker også fram krav 
om grovfôranalyser på samme nivå 
som gjødslingsplan som et mulig 
virkemiddel.  

I ÅR: Vi har satt tydelige mål for norskandelen og årets oppgjør er første anledning til å 
gripe tak i dette, sier Anders Huus. Foto: Norges Bondelag
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– Det er komplisert å innføre 
virkemidler for å oppnå noe som 
i utgangspunktet er agronomisk 
smart. Det er mer aktuelt å målrette 
tiltak mot drenering, forskning og 
utvikling osv., mener Aas-Eng. 

Rimelig grovfôrløft
– Vi kan øke avlingene på de eksis-
terende grasarealene til en veldig 
rimelig pris, for mye av kostnadene 
er der uansett, sier agronom Anders 
Rognlien i Yara, som mener det må 
til en holdningsendring i grasdyr-
kingen.  

– Kornbønder vet at økonomien 
ligger i høye avlinger, mens gras-
bønder har hatt mer fokus på 
arealet og ikke samme grad når det 
gjelder avlinger. Her trengs det en 
kursendring. Grovfôr 2020 avdek-
ket at store avlinger er den viktigste 
faktoren til god grovfôrøkonomi. 
Store grasavlinger er både i bon-
dens og samfunnets interesse, sier 
Rognlien.   

MULIGHETER: Bedre grovfôrkvalitet kan 
sikre økt avdråttsnivå selv med mindre 
importråvarer. 
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Aas-Eng poengterer at norsk grov-
fôrproduksjon er svært mangfoldig.  

 – Forutsetningene er svært uli-
ke eksempelvis på Vestlandet, i 
Østfold og nordover i landet. Litt 
tabloid kan vi si at i Østfold er det 
sterkere insitament til å optimali-
sere grasproduksjonen fordi jorda 
har en alternativ verdi med korn. I 
deler av Nord-Norge er det over-
skudd på areal, mens store driftsen-
heter på Vestlandet har underskudd 
på areal. Dette påvirker hvordan 
mange prioriterer volum foran 
kvalitet. I tillegg kommer klimafak-
toren. Mange steder, i alle fall langs 
kysten, er det blitt vanskeligere å 
høste graset til rett tidspunkt, sier 
Aas-Eng. 

 – Men vi må ikke glemme at det er 
mange flinke bønder som gjør ting 
etter boka. Vi skal ikke generalisere 
for mye. Det er ulike utfordringer i 
forhold til areal, klima og struktur, 
og det er vanskelig å finne medisin 

SKRITTVIS: – Alt henger sammen med alt, og folk kan ikke forvente en revolusjon, poengterer Erling Aas-Eng. 
Foto: Hedmark Bondelag 

som treffer riktig over alt, under-
streker han. 

 – Dette handler ikke om bonden 
er flink eller ikke, men hva som er 
den mest lønnsomme utnyttelsen 
av tilgjengelige ressurser. Har en 
god tilgang på areal og kostnadene 
ved å bruke dem ikke er for store, 
styrer en drifta etter det, sier Huus. 

 – Jeg tror en kanskje har gått seg 
litt vill i denne tenkningen. Når vi 
i Grovfôr 2020 satte tall så trans-
portkostnadene, slo det bena under 
resonnementet om at ekstensiv drift 
kunne være lønnsomt. Vi må utfor-
dre den holdningen. Jeg tror noen 
har gått seg vill i AK-tilleggene og 
anser arbeidstid og traktorkjøring 
som gratis, sier Rognlien. 

Tveegget sverd 
Bedre kvalitet på grovfôret gjør det 
mulig å bruke kraftfôr som inne-
holder mye norsk korn til drøvtyg-
gere. Grovfôret er derfor selve 

nøkkelen til å øke norskandelen i 
den totale fôrseddelen til norske 
husdyr. 

Frogner-utvalget pekte på at best 
mulig utnyttelse av norske fôrres-
surser kan stå i motsats til høyest 
mulig effektivitet med rask tilvekst 
og høy avdrått. 

– Dette er et tveegget sverd. Særlig 
i melkeproduksjonen er det vist at 
bedre grovfôrkvalitet kan sikre økt 
avdråttsnivå selv ved å gå ned på 
importråvarer, sier Aas-Eng. 

Han er opptatt av at grovfôrdyrker-
ne trenger praktiske hjelpemidler 
for å gjøre de riktige valgene, og 
ønsker seg blant annet et bedre 
lokalt system for prognosehøsting 
som kan gi informasjon om eksakt 
høstetidspunkt. 
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Prestløkken er førsteamanuensis 
ved Institutt for husdyr- og akva-
kulturvitenskap ved NMBU, og 
leder det 4-årige prosjektet EngProt 
om «Fôrkonservering for prima 
proteinkvalitet».

Han viser til at standard norsk 
grovfôr inneholder ca. 80 gram 
AAT/kg TS. Ei melkeku spiser 10-
12 kg tørrstoff i døgnet, og får der-
med i seg 800-960 gram AAT fra 
et gjennomsnittlig grovfôr. Resten 
av proteinet som kua trenger for å 
produsere melk og holde kroppen 

ved like, må suppleres gjennom 
kraftfôret. 

– Målet i EngProt er å bidra til 
at kvaliteten på proteinet i norsk 
surfôr blir så høy at fôrrasjonen 
til drøvtyggere i økende grad kan 
baseres på norske arealressurser 
og planteprodukter som ikke kan 
brukes til menneskemat. Jo mer 
AAT vi klarer å tilføre gjennom 
grovfôret, jo mindre trenger vi av 
importerte råvarer som soya og 
rapskake i kraftfôret. Og omvendt. 
En økning av AAT-innholdet med 

rundt 5 gram/kg TS er ambisiøst, 
men bør være et realistisk mål, 
understreker Prestløkken.

Forsøkene
EngProt-prosjektet, som går fram 
til 2024, ser på to hovedproblem-
stillinger.

  Hvordan produsere grovfôr  
 med ønskede egenskaper, særlig 
 AAT-innhold?

  Undersøke hvordan grovfôr 
 med høyere AAT-innhold 
 påvirker melkeytelsen.

Håvard Simonsen

– Hvis vi finner metoder for å øke protein-
innholdet, i form av AAT, fra 80 til 85 gram 
pr. kilo tørrstoff i grovfôret, vil det bety mye 
for å utnytte ressursene på gården bedre og 
få plass til mer norsk korn i kraftfôret, sier 
Egil Prestløkken. 

Klart AAT 
det går!

– Tidlig høstet gras som er godt 
konservert, gir normalt et godt grovfôr 
som man kan forvente at kua spiser 
mye av, sier Prestløkken.

PROTEINBANK: Godt grovfôr med 
høyere AAT-innhold er en stor protein-
kilde i norsk husdyrhold, fastslår forskerne 
Egil Prestløkken og Ingjerd Dønnem ved 
NMBU. 
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Felleskjøpet Fôrutvikling er vik-
tigste industripartner i prosjektet, 
og to av forsøkene gjennomføres i 
Felleskjøpets forsøksfjøs på Klepp 
på Jæren. I det første forsøket 
som pågår nå, testes surfôr som er 
sterkt og mindre gjæret i forhold 
til fôropptak og melkeytelse. Neste 
sesong vil man i et annet forsøk se 
på hvordan AAT-innholdet i graset 
og gjæringsprosessen påvirkes av 
ulike regimer for fortørking.

Det gjennomføres forsøk også på 
NMBU. Prestløkken forteller at det 
er planlagt et produksjonsforsøk 
med melkeku i fjøset på Ås gård. I 
tillegg skal det samme fôret brukes 
i stoffskifteavdelingen i forsøksfjø-
set ved NMBU, der målet er å vise 
hvorfor godt fôr med høyt  
AAT-innhold faktisk er best.

To veier til tarmen 
Innholdet av aminosyrer som kan 
tas opp i tarmen (AAT) bestemmer 
proteinverdien av fôr til drøvtyg-
gere.

Protein i form av AAT er tilgjenge-
lig for drøvtyggere på to måter. Én 
del er proteiner i fôret som passerer 
rett gjennom vomma og tas opp 
som AAT i tarmen. Den andre 
delen er proteiner som blir dannet 
av mikrober i vomma. Mikrobene 
inneholder ca. 50 prosent protein 
(mikrobeprotein), og når mikrobe-

ne går videre til tarmen fordøyes 
proteinet og tas opp som AAT. 
Veksten av mikrober og danningen 
av AAT i vomma er avhengig av 
tilgang på nitrogen og karbohydra-
ter som energikilde. Målt i gram pr. 
dag, er AAT fra mikrobene viktigst.

Det er viktig å ha fôrråvarer og 
en fôrsammensetning som gjør at 
«de to AAT-veiene» til sammen 
sørger for at kua får det proteinet 
den trenger til melkeproduksjon og 
kroppsvedlikehold. 

Det er viktig å bruke ensileringsmidler som gir 
god, men ikke for sterk gjæring. Hvis jeg var 
bonde og skulle hyre inn en entreprenør, ville 
jeg vært nøye på dette, sier Prestløkken.

HØSTING OG KONSERVERING: Riktig høstetidspunkt og god konservering er to viktige forutsetninger for å sikre god utnyttelse av 
grovfôret. Anders Rognlien (f.v.), Egil Prestløkken og Ingjerd Dønnem studerer surfôret fra plansiloen på Ås gård.
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Hvis grovfôr i form av surfôr inne-
holder mye AAT, trengs det mindre 
protein fra andre råvarer. Det betyr 
at vi kan redusere proteinandelen 
fra rapskake og soyamel. Dette 
sammen med at mikrobene trenger 
karbohydrater som en viktig energi-
kilde for å danne AAT i vomma, 
gjør at et høyt og riktig AAT-inn-
hold i grovfôret åpner for mer 
norsk korn i fôrrasjonen.

– Altså en vinn-vinn-situasjon for 
norskandelen i rasjonen, sier Prest-
løkken.

Konservering viktig 
Noe av det viktigste i EngProt er å 
undersøke hvordan ensilering og 
ensileringsmidler kan bidra til riktig 
gjæring, ikke minst for å beholde 
sukkeret i grovfôret. 

– Sukker er energi for mikrobene i 
vomma. Vi vet at restriktiv fer-
mentering er viktig for å beholde 
sukkeret og at man da på papiret 
får et grovfôr med høyere verdier. 
Men dette er ikke like klart vist 
i produksjonsforsøk. I EngProt 
undersøker vi dette nærmere og har 
mål om å vise at det faktisk er slik, 
sier Prestløkken.

– I tillegg vil gode ensileringsrutiner 
øke andelen protein i surfôret som 
kan gå rett til tarmen. Godt surfôr 
kan med andre ord øke AAT på to 
måter. Det er derfor viktig å bruke 
ensileringsmidler som gir god, men 
ikke for sterk gjæring. Hvis jeg var 
bonde og skulle hyre inn en entre-
prenør, ville jeg vært nøye på dette, 
sier Prestløkken.

PROSJEKTLEDER: Egil Prestløkken leder prosjektet EngProt.

SER PÅ KLIMAGROVFÔR

Forsker Ingjerd Dønnem ved Institutt 
for husdyr- og akvakulturvitenskap ved 
NMBU ser på hvordan grovfôrkvaliteten 
påvirker metanutslippene fra drøvtyggere. 

– Vi jakter på strategier for surfôrdyrking 
som kan påvirke utslipp av enterisk metan 
med mål om å komme nærmere et kli-
magrovfôr. Vi ser på alle sider ved surfôret 
som botanisk sammensetning, kjemisk 
kvalitet og fermenteringskvalitet, forteller 
Dønnem.

Første del av prosjektet baseres på prøver 
fra 80 rundballer som TINE samlet inn 
fra hele landet i 2017 og 2018. I neste 
omgang skal ulike surfôrkvaliteter under-
søkes i fôringsforsøk. Vi måler fôropptak 
og fordøyeligheten av fôret slik at vi 
har kontroll på alt som går inn og ut av 
dyrene. Kraftfôrets innvirkning på enterisk 
metan er ikke med i forsøkene.

PROSJEKTLEDER: Ingjerd Dønnem leder et 
prosjekt for klimavennlig fôr.
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 Analyser av grovfôret viser 
 at det er nær sammenheng 
mellom energikonsentrasjon og 
proteininnhold. Slår du for sent, får 
du lavt energiinnhold – og også lite 
protein. Målinger i fjor hos bøn-
der som er med i prosjektet Future 
Farm, viste at proteininnholdet falt 
med ca. én prosent for hver dag 
slåtten ble utsatt. Er du skuffet over 
lavt proteininnhold, bør du først 
vurdere når du slo, sier Rognlien, 
før han går videre på sjekklisten.

– Vi vet at rask fortørking er viktig, 
både for energiinnholdet, men også 
for å få et høyt AAT-innhold. Tenk 
derfor gjennom om du har stor nok 
slåkapasitet og eventuell rakekapa-
sitet. For å ta raskt vare på graset, 
trenger du også stor høstekapasitet, 
enten du presser rundballer eller 
legger i silo.

– Det tredje er ensilering. Bruk av 
ensileringsmidler tar vare på kvali-
teten i graset, så tenk gjennom om 

og hvordan du bruker slike midler, 
sier Rognlien. Han minner om at 
høyt ammoniakkinnhold i grov-
fôranalysen (>100) er en klar indi-
kasjon på at mye protein og sukker 
er brutt ned under konservering.

Og så gjødsling...
Først på fjerdeplass trekker 
Rognlien fram gjødsling.

– Det er selvsagt viktig å gjødsle 
riktig og sørge for at plantene har 
nok tilgang på næring. Dette kan 
være spesielt vanskelig til første-
slåtten i områder der man oppnår 
høye avlinger. Her tror jeg mange 
kan ha nytte av å dele opp mine-
ralgjødslingen om våren – av flere 
grunner. Ved å starte med å tildele 

50 % av planlagt mengde mineral-
gjødsel tidlig får man planteveksten 
raskt i gang. Får plantene en tidlig 
nistepakke, kan man vente litt med 
å kjøre ut husdyrgjødsel til jorda 
bærer bedre og under mer optimale 
forhold. Da er det viktig å bruke 
utstyr så man får gjødsla ned mot 
bakken. Så kan man kjøre på resten 
av mineralgjødsla senere, når graset 
er en håndsbredd høyt. En slik 
strategi kan forebygge stagnasjon 
i veksten på grunn av manglen-
de nitrogen og samtidig hindre 
potensiell utvasking. Man bør også 
ha kontroll på tørrstoffinnholdet i 
husdyrgjødsla, slik at man vet hvor 
mye nitrogen man tilfører. Seks 
tonn blautgjødsel er ikke nødven-
digvis seks tonn blautgjødsel. Det 

HÅVARD SIMONSEN

Hvorfor ble det lite protein i 2020? – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

Hvorfor ble det
lite protein i 2020?
Mange opplevde å få lavt proteininnhold i surfôret i 
2020-sesongen. Anders Rognlien i Yara peker på flere 
årsaker, og har noen tips om hva du bør sjekke for å 
komme nærmere en riktig forklaring.

– – Får plantene en tidlig nistepakke, 
kan man vente litt med å kjøre ut hus-
dyrgjødsel til jorda bærer bedre og 
under mer optimale forhold.
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er kanskje mer vann i blandinga 
enn man tror. Til slutt er det selv-
følgelig viktig å vite at man tilfører 
totalt nok nitrogen i forhold til 
avlingspotensialet, sier Rognlien. 

Anders Rognlien i Yara har noen sentrale 
sjekkpunkter for å oppnå mye protein i 
grovfôret.

Sørg for oversikt og vær systematisk

Hva er avlingsnivået og hvordan er 
kvaliteten hos deg?

Bruk registreringer, notater, rådgivere 
og analyser aktivt

Lag målsettinger for avling, kvalitet 
og lønnsomhet

Lag en liste med prioriterte 
forbedringstiltak

Varier dyrkingsintensiteten mellom 
skifter

Forny enga jevnlig og sats på god 
jordkultur

Er det mulig med økt høstekapasitet 
gjennom maskinsamarbeid?

SJEKKLISTE
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Bedre dyrkingspraksis 
Ved høye avlingsnivåer må man 
tilpasse nitrogengjødslingen om 
man skal oppnå høyt proteininn-
hold. Om plantene mangler nitro-
gen, vil de prioritere avling framfor 
proteinoppbygging. Samtidig vil 
høyt avlingsnivå bidra til god 
nitrogeneffektivitet, selv ved sterk 
nitrogengjødsling. Aktiv bruk 
av delgjødsling(er) i bygg sikrer 
god nitrogenutnyttelse ved gode 
vekstvilkår. I tillegg til vurdering 
av vekstforhold og avlingspoten-
sial, er N-Tester BT, Atfarm, Yara 
N-Sensor og NIBIO sin «utvas-
kingskalkulator» nyttige hjelpemid-
ler for å bestemme riktig gjødsling.  

I prosjektet OPTIKORN testes uli-
ke gjødslingsstrategier i bygg. Ster-
kere nitrogengjødsling gir tydelig 
økt proteinavling. Effekten skyldes 
meravling, i kombinasjon med økt 
proteininnhold. I ledd 7 (se tabell) 
med 16 kg N/daa og startgjødsel, 
får vi 37 kg/daa økt avling og 0,8 

%-enheter høyere proteininnhold, 
sammenlignet med ledd 3 med 12 
kg N/daa grunngjødslet om våren. 
Kombinasjon av økt avling og 
økt proteinprosent gir 10 kg mer 
protein per dekar. For ordens skyld 
gjøres det oppmerksom på at vi 
trenger flere år med forsøk, men 
NIBIOs gjødselnorm tilsier at det 
bør gjødsles med 15-16 kg nitrogen 
ved dette avlingsnivået.

Gevinsten blir dobbel. Gårdbruke-

ren får økt avling verdt rundt 120 
kroner per dekar, og industrien får 
mer verdifull råvare. 

Variert gjødsling
Legg merke til det høye avlingsni-
vået, 368 kg/daa, i det ugjødslede 
ledd 1. Et slikt avlingsnivå uten 
gjødsling er uvanlig høyt. Dette 
tyder på feltene har vært plassert 
på næringsrik jord med betydelig 
N-bidrag fra jorda. Med hjelpe-
midler som Atfarm og N-Sensor for 

Mer protein 
i norsk bygg 
Anders Rognlien

Norske kornbønder kan produsere bygg med høyere 
proteinprosent. Dette er viktig fordi det åpner for mer norsk 
korn i fôrseddelen til norske husdyr.

Mer protein i norsk bygg – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

Ledd Gjødsling Avling Protein
Protein 
avling

Startgjødsling Grunngjødsling Delgjødsling kg/daa % kg/daa

1 Ugjødslet Ugjødslet Ugjødslet 368 9,6 35

2 8 kg N 632 9,8 62

3 12 kg N 700 10,5 73

4 8 kg N 4 kg N 683 10,5 72

5 0,5 kg N 7,5 kg N 4 kg N 709 10,5 74

6 8 kg N 8 kg N 714 11,4 81

7 0,5 kg N 7,5 kg N 8 kg N 737 11,3 83
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variert gjødsling, kan man holde 
igjen noe på gjødslinga på deler av 
jordet med slike forutsetninger. Og 
heller omfordele gjødsel til skrin-
nere deler av jordet der gjødslings-
responsen er større. I tillegg vil 
man ved variert gjødsling på seine 
stadier kunne jevne ut protein-
nivået, og dermed heve den totale 
proteinproduksjonen på skiftet. 
Dersom utjevning av proteinnivået 
er hensikten med variert gjødsling, 
gir man mer på områdene med mye 
biomasse.

Hvordan øker vi forbruket 
av norsk bygg? 
Det hjelper lite å øke kornproduk-
sjonen, hvis vi ikke samtidig plan-
legger hvordan kornet skal brukes. 
Norske drøvtyggere spiser 60 % av 
det norske fôrkornet hvert år, og 
her ligger nøkkelen til suksess for 
norske kornbønder. Fokus på mer 
og bedre grovfôr åpner for at vi 
kan bruke kraftfôr med høyere nor-
skandel. Dette er en viktig mulighet 

for norske kornbønder, som vil 
bidra til at Bondelagets ambisjon 
om 85 % norskandel i fôrrasjonen 
kan oppfylles innen 2025. 

Hva er status for norsk 
soyaimport? 
Det meste av soyaen til norsk 
landbruk importeres fra Brasil. 
Brasilianske soyabønner har pro-
teininnhold på 36 %, det vil tilsi 
at ett tonn soyabønner inneholder 
ca. 360 kg protein.  I løpet av det 

siste halvåret har soyaprisen økt med 
40-50 %. Soyabønner inn til Nor-
ge koster i dag 580 dollar tonnet. 
Dette tilsvarer ca. 4 900 kroner, og 
gir en proteinpris på 13,60 per kilo 
med dagens pris. Vedvarer det høye 
prisnivået på soya, betyr det at norsk 
landbruk sender cirka 1,1 milliarder 
kroner til Brasil og Canada årlig. 

Det er mange gode argumenter for at 
en del av disse pengene heller burde 
vært brukt i norsk planteproduksjon.

Mer protein i norsk bygg – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

Halvor Nordli i Strand Unikorn 
forteller at i 2019 ble det brukt 
558 000 tonn bygg i norsk kraftfôr. 

– Dersom proteininnholdet øker med 
ett prosentpoeng, vil det bety 5 580 
tonn mer protein. Hvis man videre 
forutsetter at dette proteinet erstat-
ter bruk av soya, vil importbehovet 
for soyabønner reduseres med 
15 000 tonn, til en verdi av 76 mil-
lioner kroner. I 2020 ble det impor-
tert om lag 220 000 tonn soyabøn-
ner til norsk landbruk. En %-enhet 
økning i proteininnhold i bygg vil 
kunne redusere soyaimporten med 
snaut 6 %, resonnerer han. 

Visste du forresten at protein i bygg 
var et viktig tema i kornforskningen 
på slutten av 80-tallet? 

– Betydelige ressurser ble brukt på å 
lage proteinrike byggsorter. Det ble 
utviklet sorter som ga 2 – 5 pro-
sentenheter mer protein enn mar-
kedssortene, men de ga noe mindre 
avling da det koster plantene mer å 
produsere protein enn karbohydrater. 

De lave avlingsnivåene gjorde at 
fokuset på protein i sortsforedlingen 
etter hvert ble lagt bort. 

558 000 tonn 
bygg i norsk kraftfôr 
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transportavstandar, meinar eg vest-
landsjordbruket har stor betydning 
for Norge sin totale matforsyning. 
Spesielt viktige er dei store gras- og 
beiteressursane som dannar basisen 
for drøvtyggarproduksjonar som 
ku, kjøttfe, sau og geit (se tabeller 
side 21), forteller Haugsvær. 

Dette var imponerende tall, ikke 
minst når man vet hvilke utfordrin-
ger Vestlandet har knyttet til både 
topografi og klima?
– Ja, topografien og klimautfor-
dringar gjer at mange gardsbruk på 
Vestlandet opplagt ikkje kan hente 
ut stordriftsfordelar grunna natur-
gitte forutsetningar. Vi finn derfor 
ein langt større variasjon i størrelse 
på besetningane og produksjonsvo-
lum enn det vi gjer andre deler av 
landet. 

Må ta vare på en variert 
driftsstruktur i distrikta
– Eg meinar at skal vi oppretthal-
de forteljinga om norsk landbruk, 

Distriktene 
er viktig for 
norsk mat-
produksjon

Bjørn-Harald Haugsvær er assis-
terende landbruksdirektør i det nye 
fylket Vestland, og vi har bedt om 
hans vurderinger knytta til betyd-
ningen av jordbruket i sin region.

160 000 dekar forsvunnet
Utnyttelse av jordbruksarealet over 
hele landet står sentralt i kanalise-
ringspolitikken. Hvordan ser areal- 
utviklingen ut sett fra ditt ståsted? 
– Sidan 2004 har det forsvunne 
470 000 dekar kornjord i Sone 1 
og Sone 3 (på Østlandet). Ein stor 
del av arealet er lagt om til gras. 
Samtidig er det viktig å understre-
ke at det berre er små endringar i 
totalt jordbruksareal på Østlandet. 
Den største dramatikken rundt 

arealnedgang og fråflytting skjer 
ein annan stad i landbruks-Norge. 
Det skjer i distrikta, særlig i Sone 
5B (Vestlandet), og i sone 6 og 7 
(Nord-Norge). Her har 160 000 de-
kar matjord gått ut av produksjon 
dei siste 20 åra. Samtidig ser vi at 
store jordbruksareal på Vestlandet 
vert drifta suboptimalt, forklarer 
Haugsvær.

Vestlandet er viktig for norsk mat-
produksjon, hva kan du fortelle oss 
om landbruket i vest?
– Det er fort gjort å undervurdere 
kor viktig landbruksnæringa er i 
fylker som Vestland og Møre og 
Romsdal. Men på tross av klima-
et, vanskeleg topografi og heftige 

Norsk landbruk har siden 70-tallet vært bygd opp 
rundt en strategisk arbeidsdeling mellom kornom-
rådene på Østlandet og grasdistriktene i resten av 
landet. Hensikten er å optimalisere både arealbruk 
og norsk matproduksjon. 

VIKTIG – Bjørn-Harald Haugsvær mener det er fort gjort å undervurdere kor viktig 
landbruksnæringa er i fylker som Vestland og Møre og Romsdal.

ANDERS ROGNLIEN
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der vi understrekar kor viktig det 
er med levande bygder, spreidd 
busetting og landbruket sine multi-
funksjonelle roller som jobbskaper, 
må vi derfor klare å ta vare på ein 
variert driftsstruktur i distrikta. 

– Klarer vi ikkje å forsvare husdyr-
haldet på Vestlandet i framtida, er 
det dessutan vanskeleg å sjå for seg 
korleis vi skal oppretthalde norsk 
matproduksjon på dagens nivå. Dei 
to fylka har ca. 20 % av drøvtyg-
garane i Norge, og er såleis svært 
viktig for kornprodusentane. Kven 
skal ete alt fôrkornet på Østlandet, 
dersom det ikkje var eit stort tal 
drøvtyggarar på Vestlandet som 
konsumerer kraftfôr, spør Haugs-
vær. Det vil i så fall bli eit helt anna 
landbruk enn det som har vore 
ein stor suksess så langt, nemleg 
arbeidsdelinga mellom kornprodu-
sentane på Østlandet og storfepro-
dusentane i fjell-, dal- og vestlands-
bygder, avslutter Bjørn-Harald 
Haugsvær.

FORTELJINGA – Eg meinar at vi må oppretthalde forteljinga om norsk landbruk, der vi 
understrekar kor viktig det er med levande bygder, spreidd busetting og landbruket sine 
multifunksjonelle roller som jobbskaper, sier Bjørn-Harald Haugsvær.

Struktur
Vestland og Møre 

og Romsdal
Hele landet

Vestlandet sin del av 
norsk landbruk (%)

Tal føretak 8 317 39 008 21

Tal mjølkebruk 1 885 7 599 25

Tal bruk med storfè 3 004 13 334 22

Tal bruk med sau 4 580 13 702 33

Mjølkekvote
Tal produsentar

Vestland og M&R
Tal produsentar i 
resten av landet

Del av norske mjølke-
produsentar i

Vestland og M&R (%)

1 - 80 000 490 843 37

80 001 - 160 000 755 2 055 27

160 001 - 240 000 268 1 061 20

240 001 - 320 000 151 612 20

320 001 - 400 000 101 562 15

Over 400 001 182 750 20

Liter og kilo
Vestland og Møre 

og Romsdal
Hele landet

Vestlandet sin del av 
norsk landbruk (%)

Levert mengde kumjølk 294 523 783 1 424 200 909 21

Levert mengde geitemjølk 7 154 063 19 394 263 37

Levert mengde storfèkjøt 14 502 826 85 862 040 17

Levert mengde lammekjøt 5 149 170 23 880 569 22

VIKTIG – Bjørn-Harald Haugsvær mener det er fort gjort å undervurdere kor viktig 
landbruksnæringa er i fylker som Vestland og Møre og Romsdal.
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Effektiv gjødsel-
spredning gir 
meravling og bedre 
lønnsomhet

Mange bønder bruker gjødselspre-
dere med lav kapasitet og ujevnt 
spredebilde. Argumentene for å 
fortsette med dette er ofte at utsty-
ret er nedskrevet og at det dermed 
blir billig spredning. Har du tenkt 
over og regnet på hva det vil bety 
om du kan spre mineralgjødsla 
riktigere enn du gjør i dag?

Velger du å investere i ny spreder, 
GPS og hjelpemidler for variert 
gjødsling, oppnår du forbedret 
funksjonalitet og presisjon. I neste 
omgang gir dette mange praktiske 
fordeler, samt økt avling og kvalitet 
som følge av at rett mengde gjødsel 
havner på rett sted.  
 

Moderne spredere montert på en 
traktor med GPS gir deg mange 
fordeler:

 Bedre spredebilde   
 Riktig kjøreavstand  
 Kantspreder: Bedre avling i 

 randsona på skiftet   
 Seksjonsavstengning: Unngår 

 overlapping i kiler/trekanter og 
 mot vendeteiger  

 Mulighet for variert tildeling av 
 gjødsel basert på variasjonen i 
 biomasse  

 Økt kapasitet  

Bedre spredebilde
Riktig gjødsling er avgjørende for 
god avling og kvalitet, og gjødsel er 
en stor kostnadspost i grovfôrdyr-
kinga. Derfor er det viktig at den 
fordeles så riktig som mulig for å 

sikre en optimal utnyttelse. Mange 
bruker gammelt, billig utstyr som 
«fungerer» og synes de sprer mine-
ralgjødsla på en rimelig måte. Pro-
blemet er at spredebildet ofte er for 
dårlig, og dette påvirker både av-
ling og kvalitet negativt. 

Riktig kjøreavstand  
Med GPS vet vi at kjøreret-
ning blir riktig, og korrekt avstand 
mellom dragene er avgjørende for 
et riktig spredebilde. Dette foren-
kler jobben veldig og du blir langt 
mer effektiv.  GPS muliggjør også 
spredning tidlig på våren, samt at 
gjødsling etter slått kan skje uten 
forsinkelser, noe som er viktig for å 
utnytte vekstdøgna til grasproduk-
sjon. 

HÅVARD BJØRGEN

Effektiv gjødselspredning gir meravling og bedre lønnsomhet – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

GPS: Ved å benytte deg av GPS og tekno-
logien som mange nye spredere har, får du 
høyere avling per kg gjødsel.

Har du tenkt over om du kan spre mineral-
gjødsla på andre måter enn du gjør i dag, slik 
at du oppnår mer og bedre avling? 
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Kantspreder
Dette er en innretning som settes 
på den ene skiva for å legge gjødsla 
riktig ut mot kanten. På denne må-
ten unngår du å spre gjødsel uten-
for skiftegrensa og du klarer å 
legge rett mengde langs ytterkanten 
av skiftet. Dermed øker avlinga 
i randsonen (5-6 meter), dersom 
det ikke er andre forklaringer på 
eventuell avlingssvikt. Det er også 
verdt å merke seg at jo dårligere et 
skifte er arrondert, jo større andel 
av skiftet består av ytterkant. Å 
utnytte hele skiftets avlingspoten-
sial er viktig, fordi ytterkanten 
av skiftet ofte utgjør 12-25 % av 
totalarealet.
   

Seksjonsavstengning
Denne funksjonaliteten er geni-
al ved at den sørger for minimal 
overlapping av gjødselmengden. 
Sprederen stenger/åpner automatisk 
når du kjører i og i nærheten av 
hjørner, trekanter og kiler, og den 
stenger også automatisk mot vende-
teigen. Dette senker gjødselforbru-
ket og betyr særlig mye på et dårlig 
arrondert skifte.
 
Variert tildeling  
En rekke undersøkelser viser at det 
er store forskjeller i nitrogenfrigjø-
ring rundt omkring på jordet, og i 
tillegg kommer ujevn effekt av hus-
dyrgjødsla. Denne variasjonen kan 
vi utjevne ved Yara sitt nye verktøy 

Atfarm. Med dette hjelpemidlet 
kobles biomassekart fra satellitt-
bilder sammen med algoritmene 
fra Yara N-Sensor, slik at du enkelt 
kan laste ned styrefiler for variert 
nitrogengjødsling. Yara N-Sensor er 
det verktøyet som har vært lengst 
på markedet for å variere gjødslin-
gen, og er nå også aktuell i gras.   

Økt kapasitet   
Større beholder på gjødselsprederen 
og større avstand mellom kjøre-
spor gir tidsbesparelser ved påfyl-
ling og kjøring. I tillegg sparer du 
deg jobben med manuell oppmer-
king som ofte er nødvendig for å 
gjødsle noenlunde riktig med eldre 
utstyr.   
 
Organisering og lønnsomhet   
Ved å summere de nevnte for-
bedringspotensialene knyttet til 
moderne utstyr, vil du kunne regne 
deg fram til en økt lønnsomhet på 
70 – 100 kr/daa i grovfôrproduk-
sjonen. Du får økt effektivitet og 

Ved å summere de nevnte forbedringspotensialene 
knyttet til moderne utstyr, vil du kunne regne deg 
fram til en økt lønnsomhet på 70 – 100 kr/daa i 
grovfôrproduksjonen.
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MER GRAS: Optimal gjødselspredning gir mer gras i strengen.
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høyere avling grunnet mer optimal 
bruk av gjødsla. Lønnsomheten vil 
selvfølgelig avhenge av størrelsen 
på investeringa, samt arealet du har 
til disposisjon. Et alternativ til kjøp, 
er å leie inn tjenesten.

Moderne spredere har meget stor 
kapasitet. Flere bønder kan gjerne 
gå sammen om en slik investering, 
og kanskje er det best at utstyret 
står på en traktor og betjenes av en 
person. Alternativt kan én bon-
de kjøpe utstyret og leiekjøre for 
andre.  
 
For den som har digital interesse, 
og har ledig kapasitet om somme-
ren, er dette en veldig god tjeneste å 
tilby til andre bønder. Inntektsmu-
lighetene er gode sammenlignet 
med mange andre entreprenørtje-
nester der konkurransen er stør-
re. Vanlig pris i markedet ligger 
mellom 20-30 kr/daa. Dette betyr 
at mange vil tjene godt på å leie 
denne tjenesten, sammenlignet med 
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MASKINLAG: (øverst til høyre) Maskinlaget som Håvard Flønes i Selbu er 
med i, har er en spreder med god kapasitet. Til sesongen i år har de oppgra-

dert ytterligere, med mulighet for variert tildeling.
 

å bruke gammelt utstyr med lav 
kapasitet og dårlig presisjon. 

Lønnsom investering 
Bortimot all mineralgjødsel til 
gras spres med sentrifugalspre-
dere, fordelt på flere gjødslinger 
i sesongen. Derfor vil det være 
ekstra lønnsomt for grovfôrdyrkere 
å investere i spreder. Men også i 
korndyrkinga er det mye å hente 
på moderne funksjonalitet. For 
eksempel vil variert gjødsling etter 
biomassekart (Atfarm) ved protein-
gjødslinga sørge for at tett åker får 
mer nitrogen enn tynnere åker, altså 
behovstilpasning. Dette vil gi deg et 
bedre og jevnere proteinnivå. Å leie 
inn denne jobben til 25 kr/daa vil 
for mange være en økonomisk god 
beslutning.

TIL HØYRE I MIDTEN: Effektiv logistikk 
på sekkeforsyning er viktig for å utnytte den 
gode kapasiteten på sprederen

TIL HØYRE: Rask gjødsling etter slått er 
viktig for å utnytte vekstdøgna godt.
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Gode bruker-
erfaringer med ny 
gjødselspreder
Anders Rognlien

Gode brukererfaringer med ny gjødselspreder – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021
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I 2019 samarbeidet Felleskjøpet 
Agri, Kverneland og Yara Norge 
om en innbyttekampanje for å 
skifte ut gamle spredere. Målet med 
kampanjen var å rette fokus mot 
potensialet i nye gjødselspredere 
med avansert sprederteknologi. 
Innbyttekampanjen ble en stor 
suksess, den resulterte i betydelig 
økt salg av gjødselspredere høsten 
2019.

En teknologisk utfordring 
Å utnytte en moderne gjødsel- 
spreder fullt ut kan være en kre-
vende utfordring, man må forstå 
og beherske en rekke funksjoner. 

I utviklingstrappen ovenfor, ser 
man kompleksiteten og kompetan-
senivået som kreves for å utnytte 
sprederen optimalt, og dette gjelder 
for et redskap som kanskje benyt-

Gjødsel: 
Kvalitet og 
spreder-
egenskaper

Innstilling 
av moderne
spreder

Kantspreder-
utstyr

Sporsystem for 
å styre kjøre-
mønster og 
seksjonskontoll

Veieceller

Atfarm og
N-Sensor

tes tre dager i året. For å kartlegge 
erfaringer etter ett års bruk, sendte 
Felleskjøpet Agri, Norsk Land-
bruksrådgiving og Yara sammen ut 
en spørreundersøkelse til 86 gård-
brukerne som handlet i kampanjen, 
for å sjekke hvor fornøyd de var 
med investeringen etter den første 
sesongen.
Spørreundersøkelsen ga mange in-
teressante svar, og viste blant annet 
at mange av gårdbrukerne allerede 
hadde erfaring med autostyring 
eller sporfølgingssystemer, da de 
investerte i ny spreder.

I dag spres tre fjerdedeler av mineralgjødsla 
i norsk landbruk med sentrifugalspredere. 
Det er stor variasjon i kvaliteten på sprede-
re som blir brukt. Moderne spredertekno-
logi er dermed et viktig tiltak for å sikre et 
optimalt sprederesultat. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ja, jeg har avlingsregistrator på tresker

Nei

Annet, fyll inn

Ja, jeg har autostyring på traktor/tresker

Ja, jeg har åkersprøyte med seksjonskontroll

Ja, jeg har sporfølger på traktor/tresker

Har du traktor/redskap fra før som er posisjonsstyrt? N=54

Gode brukererfaringer med ny gjødselspreder – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021
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Seksjonskontroll er viktigst
Et tydelig svar er at gårdbrukere 
ønsker spreder med seksjonskon-
troll for å håndtere urasjonelle 
skifter bedre enn de kunne tidligere, 
men det er også mange som har lyst 
til å lære seg å bruke variert gjøds-
ling. Mange melder også, at de er 
interessert i jevnere avlingskvali-
tet og bedre utnyttelse av tilført 
gjødsel.

Erfaringene er gode etter 
ett års bruk
Nær sagt alle som har besvart spør-
reundersøkelsen bekrefter at de er i 
gang med den nye gjødselsprederen, 
og at kantspreder og seksjonsav-
stenging nå fungerer som det skal. 
Men svarene viser at en del hadde 
oppstartsproblemer gjennom den 
første sesongen.  

Variert gjødsling er siste steg 
på utviklingstrappen
Tilbakemeldingene etter det første 
året viser at de fleste har nok med 
å lære seg innstillinger, terminaler 
og seksjonskontroll. Men samtidig 
er det mange som ønsker å benytte 
variert gjødsling.  Dette viser at det 
er et kunnskapsbehov knyttet til 
bruk av styrefiler for variert gjøds-
ling. I 2021 har alle gårdbrukerne 
som var med i innbyttekampanjen 
i 2019 og 2020 fått tilbud om ett 
år gratisabonnement på Atfarm fra 
Yara. Kursing og oppfølging av dis-
se bøndene vil være en interessant 

0 10 20 30 40 50 60

Jeg fikk godt betalt for min gamle spreder i innbytte

Annet, fyll inn

Jeg ønsker spredning med seksjonskontroll

Jeg trenger en gjødselspreder som fordeler gjødsel 
etter behov, med data fra N-Sensor/andre kilder

Jeg trengte ny gjødselspreder

Hva er de to viktigste grunnene til at du kjøpte en geospread 
gjødselspreder? (Velg to alternativ) N=54

Hva er hovedmotivasjonen din for presisjonsgjødsling? 
(Velg et alternativ) N=54

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Mindre bruk av mineralgjødsel

Høyere avlingsnivå

Mer miljøvennlig drift med mindre næringstap

Bedre fordeling av gjødsel der det er 
utfordrende arrondering

Jevnere avlingskvalitet

Mer avling per kg gjødsel

Mindre legde

Annet

0
Opp til 200 daa

Hvor stort areal disponerer du (eget og leid)? N=54
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mulighet for rådgivere i NLR som 
arbeider innen presisjonsjordbruk. 
Målet må nå være at disse, som nå 
har det nødvendige utstyret, og øn-
sker å lære seg å gjødsle variert ved 
hjelp av Atfarm, lykkes med dette. 
På Yara sin hjemmeside finner du 
mer informasjon om Atfarm, og du 
kan også gå direkte til Atfarm på 
www.at.farm/no.

Konklusjon
Svarprosenten i denne undersøkel-
sen er 63 %, noe som ansees å være 
svært bra respons på en spørreun-
dersøkelse. På tross av en vanskelig 
koronasituasjon, hvor mye opplæ-
ring har skjedd digitalt, er det svært 
gledelig at de fleste gårdbrukerne 
melder at gjødselsprederen fungerer 
bra og at de er fornøyde med inves-
teringen. På en skala fra 1 (svært 
misfornøyd) til 5 (svært fornøyd) 
gir bøndene følgende tilbakemel-
ding.

Karakter 5: 48 %

Karakter 4: 37 %

Karakter 3: 15 %

Med andre ord en meget god attest 
til Felleskjøpet Maskin. Felleskjøpet 
Agri har tydeligvis hatt god kunde-
oppfølging på tross av en vanskelig 
sesong hvor tett kundekontakt ikke 
har vært direkte enkelt grunnet 
Covid-19.

0 10 20 30 40 50 60

Variabel tildeling med N-sensor

Ingen av disse

Annet

Seksjonskontroll

Kantspredning

Variabel tildeling etter styrefiler

Hvilke funksjoner har du lært deg å bruke/brukte du i 
2020-sesongen på sprederen din? (N=54)

Hvor fant du den informasjonen du trengte for å komme i gang 
med variert gjødsling? (Flere alternativer er mulig) N=7 

0 1 2 3 4 5

Jeg fikk hjelp av en ansatt i Yara

Fikk hjelp av en annen gårdbruker

Jeg fikk hjelp av en NLR rådgiver

Jeg fant ut av det på egen hånd

Jeg fikk hjelp av en ansatt i Felleskjøpet Agri

Det var dekket i opplæringen

0
Ja, nå gjør den det, men jeg hadde 

oppstartsproblemer

Fungerer sprederen problemfritt sammen med traktoren? N=54
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 tfarm er et brukervennlig 
 verktøy som gir deg mulig-
het til å følge med på utviklingen i 
biomasse, og skape tildelingskart 
for behovstilpasset N-gjødsling. 
Med Atfarm har du et nyttig hjelpe-
middel for å tildele gjødsla der den 
trengs, og redusere risikoen for leg-
de. Gjødselberegningene i Atfarm 
er basert på liknende beregninger 
som finnes i Yara N-Sensor®, men 
satellittbildeteknologien har noen 
begrensninger sammenlignet med 
den traktormonterte Yara N-Sensor. 
En av de som har prøvd ut Atfarm 
til å variere gjødslingen er Edvart 
Freberg, korn- og grønnsaksbonde i 
Stokke: 

– Det er interessant å se så stor 
variasjon i gjødselbehovet, og godt 
å kunne gjøre noe med det, poeng-
terer han. 

Opprette konto 
For å komme i gang med Atfarm 
går man inn på www.at.farm/no og 
oppretter en konto. Det er gratis å 
opprette en konto og å se på bio-
massekart for alle skifter, og for det 
første skiftet kan du kostnadsfritt 
lage tildelingskart. For å aktivere 
tildelingskart for hele gården kreves 
et abonnement. Når du oppretter 
en gård i Atfarm kan du enten teg-
ne opp skiftene selv, eller importere 
de fra et annet program, som f.eks. 
Skifteplan, Cropplan eller lignende. 

Dette er tidsbesparende hvis man 
har mange skifter. 
 
Satellittbilde
I Atfarm kan du følge vekst og 
utvikling gjennom sesongen, og 
oppdage områder med bedre og 
dårligere vekst. Når du skal variere 
gjødslingen på skiftet, velger du et 
representativt satellittbilde som er 
fritt for skyer. Det finnes en skifte-
visning i programmet som kan være 
til hjelp for dette. I korn velger du 
det siste skyfrie bildet som er til-
gjengelig, mens i gras velges gjerne 
det siste skyfrie bildet før slått. 
Når du har valgt et bilde som er 
representativt for variasjonen du 
ønsker å ta hensyn til, så er neste 
steg å bestemme en målmengde 
for nitrogen. Dette er gjennom-
snittsmengden nitrogen du ønsker 
å tilføre skiftet. Atfarm foreslår så 
hvordan den vil variere gjødslin-
gen. Dette tildelingskartet kan du 
lett redigere om det er områder på 
skiftet hvor variasjonen ikke skyl-

God drifts- 
ledelse i 
fjøset og på 
jordet

Atfarm – nytt verktøy for variabel nitrogentildeling – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

Atfarm – nytt 
verktøy for variabel 
nitrogentildeling
Jan-Eivind Kvam-Andersen

A

Yara sitt nye satellittverktøy, Atfarm, for vari-
ert tildeling av nitrogen, ble lansert i 2020 og 
har allerede blitt tatt i bruk av mange norske 
bønder. Nå er også N-Tester integrert i Atfarm. 
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VARIABEL TILDELING: Tildelingskartet, importeres inn i spreder- eller traktorterminalen, og da er du klar til å variere 
nitrogengjødslingen innad på skiftet.

Atfarm – nytt verktøy for variabel nitrogentildeling – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

des nitrogenmangel, men kanskje 
utvintring, jordpakking, pH, eller 
andre faktorer som har påvirket 
biomassen.

Fra satellitt til spreder
Når du er fornøyd med tildelings-
kartet, importeres det inn i spreder- 
eller traktorterminalen ved hjelp 
av en USB minnepinne, og da er du 
klar til å variere nitrogengjødslin-
gen innad på skiftet. Det er også 
en mulighet for de som har eldre 
spredere å bruke Atfarm-appen på 
mobiltelefonen eller et nettbrett, 
og følge instruksjonene for når 
man skal øke og senke hastigheten 
med girspaken på traktoren, eller 
gjennomstrømningsmengden i 
sprederen, for å få ut riktig gjødsel-
mengde. 

N-Tester integrert i Atfarm 
En nyhet i 2021 er at N-Tester er 
integrert i Atfarm. I praksis betyr 
det at målingene gjort med N-Tes-
ter blir overført til Atfarm og kan 
være til hjelp for å bestemme beho-
vet for delgjødselbehovet i høst- og 
vårhvete, bygg, havre og frøeng av 
timotei. For de som har en eldre 
versjon av N-Tester vil det være 
kostnadsfritt å bruke denne funk-
sjonen. Hvis man ønsker å bestille 
en N-Tester BT, kreves det et abon-
nement på denne tjenesten. Det er 
også mulig å bestille en pakkeløs-
ning, med både Atfarm og N-Tes-
ter BT til en rabattert pris. Mer 
informasjon om Atfarm og priser 
finner du på yara.no. Disse verktøy-
ene i kombinasjon med agronomisk 
kunnskap og sunn fornuft gir deg 
et meget godt grunnlag for riktig 
beslutning om N-gjødslingsbehov. 

Lykke til! NYHET: Fra 2021 er N-Tester 
integrert i Atfarm. 

En nyhet i 2021 er at 
N-Tester er integrert i 
Atfarm.
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konservative anslag og at gevinsten 
kan være større, ikke minst i grov-
fôrproduksjon, sier Agjeld.

Avling og kvalitet
Agjeld trekker fram de grunnleg-
gende gevinstene ved å stille inn 
sprederen riktig, kjøre med riktig 
sporavstand for å sikre riktig gjød-
selfordeling, samt å bruke utstyr for 
kantspredning. 

– Alt dette kan enhver norsk bonde 
få til med den sprederen som er på 
garden. Neste trinn er å oppgradere 
til en spreder med seksjonskontroll 
som stenger sprederen på vende-
teiger og i kiler. Steg tre kan være 
variert tildeling med bruk av sty-
ringsfiler. Alle kan drive presisjons-
landbruk på et eller annet nivå, og 
gjødselsprederen er kanskje den 
første redskapen å ta i bruk, sier 
Agjeld.

– Gevinsten vil være bedre gjødsel-
økonomi. Noen vil kunne redusere 

Agjeld leder teamet for maskintek-
nikk og presisjonslandbruk i Norsk 
Landbruksrådgiving (NLR). Nett-
opp fordi det er så mye å hente, 
prioriterer Agjeld og hans team 
riktig bruk av gjødselspredere og 
mer presis gjødsling når de bygger 
opp sitt rådgivingstilbud innenfor 
presisjonslandbruk.

– Vi har prioritert å få kunnskap 
om de mest aktuelle gjødselspreder-
ne på markedet og fått opplæring 
i utstyr fra alle vesentlige leve-
randører. I tillegg har vi hatt flere 
økter med Yara, som har delt av sin 
kunnskap, forteller Agjeld.

Konservative gevinstanslag
Det er gjort beregninger som vi-

ser at bruk av moderne spredere 
og tildelingsverktøy, som Yara 
N-Sensor® og Atfarm, kan redusere 
gjødselforbruket med ti prosent 
med mindre overlapp og øke av-
lingene med rundt tre prosent med 
jevnere spredebilde og ytterligere 
tre prosent med variert tildeling. 
Man reduserer også legdefaren. 
I tillegg kan det være ytterligere 
effekter med utstyr som gir riktig 
gjødsling langs jordkanter og ved å 
komme tidligere utpå med gjødsel 
fordi man ikke må vente til kjøre-
spor blir synlig.

– Jeg ser på dette som realistiske 
tall selv der det allerede gjøres 
en god jobb med gjødsling. Hos 
mange tror jeg imidlertid dette er 

– Når du går i gang med presisjonslandbruk, 
er gjødselsprederen og gjødsling noe av det 
første å gripe tak i. Der er det store og raske 
gevinster, sier Jogeir Agjeld. 

God drifts- 
ledelse i 
fjøset og på 
jordet

– Store og raske 
gevinster med 
presisjonsgjødsling
Håvard Simonsen
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gjødselforbruket og de fleste vil 
kunne heve avlingsnivå og kvalitet 
med riktigere gjødsling. For plan-
teprodusentene gir høyere kvalitet 
bedre betaling, og for husdyrbønde-
ne innebærer bedre grovfôrkvalitet 
at de kan spare betydelig på kraft-
fôrkostnaden. Klarer vi å høyne 
kvaliteten på grasavlingene, kan vi 
også heve norskandelen i kraftfôret. 
Dermed går pengene til yrkesbrødre 
og -søstre innenlands i stedet for til 
import. Bevisst gjødsling for å ta 
høyere grasavlinger med bedre kva-
litet på teiger som ligger nær gar-
den, er et annet grep som er gunstig 
både økonomisk og i forhold til 
klima. Riktig gjødsling har store 
konsekvenser for din egen drift og 
økonomi – og i et større perspektiv, 
understreker Agjeld.

Relevant for alle
Siden oppstarten i 2018 har NLR 
bygget opp et team med 15 presi-
sjonsrådgivere over hele landet. 

– Det er et svært allsidig korps. Vi 
har kalt det maskinteknikk og pre-
sisjonslandbruk fordi det til sjuende 
og sist handler om teknologi og 
riktig bruk av maskiner for å oppnå 
agronomiske mål. Det er liten vits i 
å kjøre med to centimeters nøyak-
tighet hvis du sår tre centimeter for 
djupt, sier Agjeld.

– Det er en enorm spennvidde i den 
norske bondestanden, og ambisjo-
nen vår er å nå ut til alle norske 
bønder. Noen er på ekstremt høyt 
nivå, og for dem skal vi kunne 
være en god diskusjonspartner og 
støtte i deres arbeid. Men for det 
store volumet av «vanlige bønder» 
er presisjonslandbruk litt uhånd-
gripelig. Her ønsker vi å bidra til 
at de kommer i gang og få dem på 
rett kurs. Selv hos dem som driver 
mindre, uten særlig rom for store 
investeringer i ny teknologi, er det 
mulig å gjøre tiltak og bruke idéer 
og tanker rundt presisjonslandbruk 
som kan være en bevisstgjøring og 

inspirasjon til å løfte drifta, sier 
Agjeld, som forteller at han ofte har 
med seg en brøytestikke når han 
holder foredrag for å synliggjøre 
hvordan en kan bedre spredning 
av både husdyr- og mineralgjødsel 
med enkle verktøy. 

– På mange bruk, også større, 
venter en med å kjøre ut gjødsel til 
graset er så høyt at en kan se spo-
rene. Når jeg tar fram brøytestikka 
for å markere sporbredden på jor-
det, kommer diskusjonen fort over 
på hjelpemidler som er mer effek-
tive. Jeg har inntrykk av at en del 
husdyrbønder, som henter en stor 
del av inntekten i fjøset, ikke alltid 
utnytter mulighetene på jordet like 
godt som de som driver ensidig 
planteproduksjon. Men Grovfôr 
2020 viste at potensialet i grovfôr-
produksjonen er stort i forhold til 
hva som blir utnyttet. I forhold til 
dette tror jeg presisjonslandbruk 
kan være en øyeåpner, sier Agjeld, 
og slår fast:

KLAR: Jogeir Agjeld og NLR-rådgivere over hele landet står klar til å hjelpe bønder med presisjonslandbruk, og mer 
presis gjødsling er noe av det første de griper tak i. (Foto: Aurora Hannisdal)
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– Presisjonslandbruk er relevant for 
samtlige norske bønder!

Samarbeid med leverandører
NLR vil samarbeide med forhand-
lere av gjødselspredere for å kunne 
bistå til best mulig utnyttelse av 
moderne presisjonsutstyr. 

– I første omgang er vi i ferd med å 
starte et slikt samarbeid med Felles-
kjøpet Agri, men det er aktuelt for 
alle forhandlere. Kundene får første 
innføring av forhandleren, men tan-
ken er at vi i NLR skal være rigget 
for senere å kunne hjelpe til med 
bruk av skjermterminaler og sørge 
for at traktor og redskap snakker 
sammen. Vi skal kunne bistå med å 
utarbeide og overføre tildelingsfiler 
for variert gjødsling, og hjelpe til 
slik at kartet i terminalen samsva-
rer med terrenget. Bare for å nevne 
noen eksempler. Dette vil være et 
lavterskeltilbud tilpasset den enkel-
tes behov, forteller Agjeld.

Klar for Atfarm
Agronom Jan-Eivind Kvam-Ander-
sen i Yara Norge viser til at veien til 
riktig gjødsling kan ses på som en 
stige der hvert trinn bidrar til stadig 
større presisjon.

– Steg 1 er at du benytter gjødsel 
med høy kvalitet og gode sprede-
egenskaper. Deretter er det mange 
ting som må være på plass, som 
innstillinger, sporsystem, kant- 
spredeutstyr, seksjonskontroll og 
rett gjødsling i forhold til avlings-
potensialet. På norske skifter er 
kanskje seksjonskontroll noe av det 
en får mest igjen for, sier han.
På toppen av stigen er Yara 
N-Sensor og satellittverktøy som 
Atfarm, som ved å skanne biomas-

sen danner grunnlag for variert 
tildeling innenfor samme skifte. 
Satellittbildene i Atfarm tolkes ved 
hjelp av samme vegetasjonsindeks 
og algoritmer som Yara i flere tiår 
har utviklet i Yara N-Sensoren. Nå 
er også N-Tester, som brukes som 
hjelpemiddel ute i eng og åker for å 
bestemme plantenes nitrogenbehov, 
blitt et integrert verktøy i Atfarm. 
Presisjonsrådgiverne i NLR har fått 
oppdatert informasjon om variert 
gjødsling med bruk av Atfarm av 
Yara foran årets sesong.

En spørreundersøkelse som Agri 
Analyse har gjort for Yara og Fel-
leskjøpet blant kjøpere av Kverne-
land Geospread viser at de fleste 
har lært seg å bruke seksjonskon-

PRESISJONSTEAM: Her er noen av de 15 presisjonsrådgiverne som NLR nå har. Foto: NLR

For det store volumet av «vanlige bønder» 
er presisjonslandbruk litt uhåndgripelig. 
NLR vil bidra til at de kommer i gang og på 
rett kurs.
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troll og kantspredeutstyr, men at 
mange ikke har tatt i bruk tilde-
lingsfiler for variert gjødsling.

– Gjennom utviklingen av Atfarm 
og med tilgang på rådgiving fra 
NLR, bør det ligge til rette for at 
flere kan begynne med variert tilde-
ling i 2021, sier Kvam-Andersen.

– Det har nok vært fornuftig av 
mange å begynne med seksjonskon-
troll, men vi er klare når bøndene 
er klare for neste trinn. Da er At-
farm et fint verktøy. Vi kan bistå 
med agronomiske vurderinger ut 
fra lokale forhold slik at brukerne 
kan være trygge på at de utnytter 
satellittbildene riktig, sier Agjeld.

Slår slag for null- og 
maksruter
Kvam-Andersen slår også et slag 
for nullruter og maksruter i korn 
og eng for å få bedre kontroll på 
frigjøringen av næringsstoffer fra 
jorda.

– Gjødslingsplanen ligger i bunnen, 
men frigjøringen av nitrogen er 
forskjellig fra år til år, og gjøds-
lingen må tilpasses deretter. Her 
er N-prognosene, som er et sam-
arbeid mellom NLR og NIBIO og 
finansiert av Yara, nyttige. I tillegg 
anbefaler vi å legge ut egne null- og 
maksruter. Med nullruter lærer du 
å kjenne nitrogenfrigjøringen fra 
jorden din bedre, og maksruter kan 
gi deg et hint om når det er aktuelt 
å gjødsle mer enn det du har plan-
lagt for å kunne ta ut potensialet i 
vekstene, sier han.

– Vi vil stimulere til at flere begyn-
ner med null- og maksruter. Det er 
ikke vanskelig å få til og koster nær 
ingen ting. Rutene gjør det mye mer 
interessant å være bonde og kan 
være med på å inspirere til bedre 
agronomi, sier Agjeld.

SAMARBEID: NLR vil samarbeide med maskinforhandlerne for å bistå til riktig bruk 
av gjødselspredere, sier Jogeir Agjeld. Foto: Siri Josefine Mo, NLR

SMÅ FORSKJELLER

NLR har trålet store deler av landet for å 
kartlegge satellittsignaler for ulike auto-
styringssystemer, og konstatert at det er 
små forskjeller i signalkvaliteten for de 
ulike systemene. Foto: Aurora Hannisdal
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Kanskje 2021 
blir tidenes 
kornår?

TEMA KORN
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  TEMA KORN: 

Nå er det 2021 som gjelder
Kornavlingene i gjennomsnitt på landsbasis i 2020 var 
høyt opp på lista over de beste kornårene. Imponerende 
med tanke på at fjoråret ikke hadde drahjelp av noe stort 
høstkornareal, og i tillegg var avlingene i Midt-Norge 
relativt lave. Nå er det 2021 som gjelder.

Kronår | Gunstige vekstforhold 
kombinert med optimaliserte 
dyrkingstiltak er nøkkelen. Hvert 
tiltak du gjør har en effekt.
Ny suksess | Hans Olav Moskvil 
vil gjenta fjorårets suksess med 
over 1000 kg/daa mathvete i snitt. 
En av forsøksrutene på gården ga 
1415 kg/daa med høsthvete! 
Lønnsomt | Avlingsregisteringer i 
2020 viste solide meravlinger for 
bladgjødsling med YaraVita®

Kanskje 2021 
blir tidenes 
kornår?
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 ornavlingene i gjennom-
 snitt på landsbasis i 2020 
var høyt opp på lista over de beste 
kornårene. Imponerende med tanke 
på at fjoråret ikke hadde drahjelp 
av noe stort høstkornareal, og i 
tillegg var avlingene i Midt-Norge 
relativt lave. 

Nå er det 2021 som gjelder. Hvert 
dyrkingstiltak du gjør har en effekt. 
Det handler om å sette mål, lage 
planer, vurdere vekstforhold og ut-
vikling, bruke hjelpemidler og råd-

givere, justere planlagte tiltak etter 
behov og måle graden av suksess. 

Yara Norge har gjødselsortiment, 
kunnskap og hjelpemidler som i 
sum betyr ei god verktøykasse for 

å lykkes. I 2020 ble Atfarm for 
variert tildeling innen skifter intro-
dusert, N-Tester BT ble oppdatert 
med kalibreringer for hvete, bygg 
og havre. Og YaraMila® Fullgjød-
sel® 17-5-13 kom inn i sortimentet, 
en gjødseltype skreddersydd til 
grunngjødsling om våren i en stra-
tegi med delt gjødsling.

Vårgjødslinga - ikke så 
mye hokus pokus
Forutsetningene på dine skifter 
avgjør hvilken type og mengde  

K

Bernt Hoel

Kanskje 2021 blir tidenes kornår? Da behøver vi gunstige 
vekstforhold kombinert med mest mulig optimale dyrkingstiltak. 
Her er gode råd og tips for å lykkes.

Korn 2021 
– nye muligheter

Nå er det 2021 som 
gjelder. Hvert dyrkings-
tiltak du gjør har en 
effekt.
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YaraMila Fullgjødsel du velger 
for å sikre balansert gjødsling og 
en god start. Deretter bruker du 
delgjødslingene til å optimalisere 
basert på hvordan åkeren utvikler 
seg. Delt gjødsling anbefales i alle 
kornarter av hensyn til produksjon, 
lønnsomhet og miljø. 

Vårgjødsling til høstkorn
Et stort høstkornareal ble sådd 
under gode forhold høsten 2020. 
Tilstanden etter vinteren avgjør hva 
som er rett ved første gjødsling til 

høstkornet. Antall levende planter 
ved vekststart er en viktig faktor, 
intervallet 600-800 skudd per m2 
regnes som optimalt. Men så lenge 
de levende plantene er jevnt fordelt 
og har vekstkraft, skal man kanskje 
ned mot 100 skudd per m2 før det 
er lønnsomt å vrake åkeren. 

Første gjødsling utføres ved vekst-
start når det er kjørbart uten å 
ødelegge. Et utgangspunkt kan 
være 8-10 kg N per dekar gitt med 
YaraMila Fullgjødsel til et normalt 

bestand. I tynnere bestand kan vi 
gradvis øke til 11-12 kg N per daa 
for å stimulere vårbusking. Og på 
andre siden senke til 6-7 kg N per 
daa dersom det er for tett og frodig 
ved vekststart. Noen ganger kan 
det være > 1500 skudd per m2. 
Stimulering av ytterligere busking i 
meget kraftige bestand øker legderi-
sikoen. Samtidig ønsker vi heller 
ikke å sulte åkeren så mye at for 
mange sideskudd dør bort.
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Vårgjødsling til vårkorn  
Anbefalingen er delt gjødsling i alle 
kornarter, også i bygg og havre. Vi 
vet veldig lite ved såing om hvor-
dan vekstsesongen blir. Det viktige 
er å radgjødsle en tilpasset mengde 
med YaraMila Fullgjødsel for å 
dekke P- og K-behovet, samt bidra 
med nok N og S til å gi en god 
start. Avhengig av forutsetningene 
på dine skifter vil du alltid finne en 
YaraMila Fullgjødsel som passer. 

Når det gjelder hvor mye N som 
bør tilføres ved såing, så styres det 
av forutsetningene på det enkelte 
skiftet. Har du f.eks. lett jord som 
er utsatt for utvasking bør det 
holdes igjen på N-mengden, mens 
det på jord som er mindre utsatt for 
utvasking kan tilføres noe mer. 

Forsøk og erfaringer viser at man 
bør gi minst 8-9 kg N/daa ved 
såing.

Det er også verdt å nevne start-
gjødsling med OPTI-START™ 
12-23-0 som gir gode resultater på 
kald jord og/eller ved andre forhold 
som begrenser rotveksten, f.eks. 
dårlig jordstruktur. Startgjødsling 
forutsetter at du har såmaskin med 
eget startgjødslingsaggregat. Kjølig 
maivær medvirket til gode resulta-
ter for startgjødsling i fjor.

Delgjødsling ved stråstrekning, 
høstkorn og vårhvete 
Fra begynnende stråstrekning går 
kornet inn i en periode med veldig 
intensivt næringsopptak. Om lag 
40 % av det totale N-opptaket 

skjer fra begynnende stråstrekning 
og fram til flaggbladutvikling. 

Med godt tilpasset N- og S-innhold 
er YaraBela® OPTI-NS™ 27-0-0 (4S) 
førstevalget ved denne gjødslinga. 
Ved risiko for svovelmangel er 
YaraBela® SULFAN® det riktige val-
get, lett jord i nedbørrike områder 
er mest utsatt for S-mangel. Om du 
trenger å gi noe fosfor og kalium 
for å unngå underdekning på disse, 
kan YaraMila® Fullgjødsel® 25-2-6 
vurderes.
 
Sein delgjødsling, høstkorn 
og vårhvete  
Hensikten med gjødsling i perioden 
flaggblad til aksskyting er å optima-
lisere proteininnholdet, samt å ta ut 
hele avlingspotensialet. Sein nitro-
gengjødsling øker proteininnholdet, 
og gir ofte meravling i tillegg, selv 
så seint som ved blomstring. 

YaraBela OPTI-NS 27-0-0 (4S) er 
den mest aktuelle gjødseltypen. 

– Anbefalingen er delt gjødsling 
i alle kornarter, også i bygg og 
havre.
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Alternativet er YaraLiva® Kalksal-
peter™, særlig når det er viktig 
med rask respons og/eller er tørt. 
Kalksalpeter løser seg ekstra lett 
opp og gir rask effekt.

Når det gjelder dyrking av høst-
hvete til fôr, er det ikke tilsvarende 
proteinkrav som i mathvete. På 
grunn av det høye avlingspotensia-
let anbefaler vi likevel vårgjødsling 
pluss to delgjødslinger. Den siste 
delgjødslinga bør imidlertid skje før 
aksskyting.

Delgjødsling til vårkorn  
Anbefalingene for delgjødsling i 
vårhvete er omtalt foran sammen 
med høstkorn. Tidligere var det 
mest vanlig med ei delgjødsling, 
med dagens sorter og høyt av-
lingspotensial er to delgjødslinger 
anbefalingen også i vårhvete.

For bygg og havre er normalt del-
gjødslingstidspunkt fra avsluttende 
busking til begynnende stråstrek-

ning. Foreløpig er det ingen 
proteinbetaling i bygg og havre, 
derfor er det avlingsrespons som 
gjelder. 

Dette er grunnen til at såpass 
tidlig delgjødsling er anbefalingen. 
Forsøk viser imidlertid at det kan 
være god avlingsrespons helt fram 
til aksskyting. Derfor skal en ikke 
tenke at toget har gått selv om 
åkeren er forbi de mest optimale 
vekststadier for delgjødsling.

YaraVita® bladgjødsling 
– verdt å prøve  
Tidlig behandling er viktig for å få 
respons på YaraVita bladgjødsling. 
Når mangelsymptomer blir synlig, 
er skade allerede skjedd. Kjenner 
du til mikronæringsstoff-utfordrin-
ger fra tidligere erfaring eller fra 
planteanalyser, må du regne med at 
det er et tilbakevendende problem. 
Rådet er tidlig behandling med 
YaraVita®-preparater som forebyg-
ger den aktuelle næringsmangelen. 
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Les mer om bladgjødsling og nye 
norske resultater i egen sak i dette 
Gjødselaktuelt.

Korn og klima  
I klimasammenheng er korndyrking 
en snill aktivitet. Klimasmart dyr-
king handler om god agronomi, in-
kludert tilpasset gjødsling, som gir 
høyt avlingsnivå og høy N-effekti-
vitet. Og heldigvis har vi vinn-vinn 
tiltak for produksjon og miljø. Et 
slikt tiltak er delt gjødsling i kombi-
nasjon med hjelpemidler som kan 
lese åkerens N-behov: N-Tester BT, 
Yara N-Sensor® og Atfarm. De to 
sistnevnte omfordeler N-mengdene 
innenfor skiftet, du sparer gjødsel 
der åkeren er godt forsynt og prio-
riterer gjødsling der det behøves.
At kunnskap og hjelpemidler tas 
enda mer i bruk er en positiv og 
bærekraftig tilnærming for å frem-
me optimalisert gjødsling til beste 
for produksjon og miljø.
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HØSTHVETE

– Hvordan 
gikk det og 
hva nå, 
Hans Olav? 
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Forsøksfeltet i høsthvete, som lå 
på gården i fjor, ga kjempeavlinger. 
Nullruta i feltet viste en avling på 
hele 1051 kg/daa! Høyeste avling 
ble målt ved 20 kg N/daa, der var 
det 1415 kg/daa (ny norgesre-
kord?), men for å få nok protein så 
måtte man opp i 23 kg N i forsøks-
feltet. Dette samsvarer bra med 
gjødslingen som Hans Olav Mos-
kvil gjennomførte i egen åker hvor 
han endte på 24 kg N/daa, samt 
en bladgjødsling med YaraVita® 
Thiotrac®.  

Moro når det klaffer
– Jeg er veldig fornøyd, vi fikk 
1020 kg/daa i snitt på hele gården, 
og all høsthveten gikk til mat, for-

teller Hans Olav. Proteinet var ikke 
noe å hoppe i taket for, det lå på 
11,8-12,1% så det var ikke noe å 
gå på. Det er moro når det klaffer, 
og gjennomsnittsavlinga er for-
delt på tre forskjellige gårder, med 
svært ulike jordtyper. Jeg kommer 
nok til å gjøre mye av det samme i 
kommende sesong. Jeg har også et 
mål om å variere gjødslinga med 
Atfarm, jeg må bare få satt meg litt 
mer inn i det først, avslutter Hans 
Olav Moskvil.  
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vekststadier for delgjødsling.

YaraVita® bladgjødsling 
– verdt å prøve  
Tidlig behandling er viktig for å få 
respons på YaraVita bladgjødsling. 

DELT GJØDSLING

Det er en rekke fordeler med delt 
gjødsling:

 Høy utnyttelse av avlingspotensialet
 Økt proteininnhold
 Redusert legdefare
 Bruk av presisjonsverktøy
 Bra for miljøet
 Bra for lommeboka

Da vi besøkte Hans Olav Moskvil, i 
forrige nummer av Gjødselaktuelt, var 
høsthveten tresket etter en nær optimal 
vekstsesong. Men hva ble resultatet til 
slutt?  
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Det store bildet i vekstsesongen 
2020 var gunstige forhold på 
Østlandet og vanskelige forhold 
i Midt-Norge, og det preget også 
situasjonen hos våre korndyrkere.
 
N-Tester og Atfarm 
Håvard Bjørgen og Jan-Eivind 
Kvam-Andersen så tidlig høyt po-
tensial i sine hveteåkre. De utnyttet 
avlingspotensialet ved å optimalise-
re gjødsling og andre tiltak. Begge 
brukte N-Tester BT og Yara sin 
satelittbildetjeneste Atfarm, for å 
sikre mest mulig presis delgjødsling 
til beste for lommebok og miljø. 
Ved aksskyting i høsthveten hos 
Jan-Eivind varierte gjødselbehovet 
fra 0 til 7 kg N/daa ifølge N-Tes-
teren. Med variert gjødsling, ifølge 
tildelingsfil fra Atfarm, sparte han 
gjødsel der åkeren var godt forsynt, 
og brukte i stedet denne gjødsla der 
høsthveten manglet nitrogen. Se 
tabell med oversikt over alle gjøds-
lingstiltakene.

Jørems strategi
Øystein Jørem i Levanger planla en 
strategi med delt gjødsling i bygg. 
Da vekstforholdene ble såpass 
vanskelige, sparte han både gjødsel-
kostnader og miljøet ved å droppe 
unødvendig delgjødsling. Slutt-
resultatet ble likevel ikke så galt 
som trønderbonden fryktet under-
veis. Flere generasjoner i bygg-
åkeren er ikke ønskelig, men i 
denne åkeren var det faktisk 2. og 
3. generasjon som bidro mest til at 
avlinga endte på brukbare 422 kg/
daa. Da det endelig ble tresking, 4. 
oktober, var det fem måneder og ei 
uke siden såing!

Delgjødsling
Bernt Hoel benyttet N-Tester BT 
i havre, og den viste behov for 
delgjødsling for å utnytte et godt 
potensial. Han valgte å delgjøds-
le med samme mengde over hele 
jordet, men sett i ettertid burde 
gjødslinga vært variert i tråd med 
Atfarm-kartet. Det ble legde på 

deler av jordet med kraftig åker, 
nettopp der Atfarm ville holde igjen 
på gjødslinga. Bernt og andre som 
bruker eldre gjødselspredere kan 
enkelt variere mengdene ved hjelp 
av Atfarm-appen sine råd om vari-
ert kjørehastighet. 

Med proteininnhold, falltall og 
hl-vekt som ga matkvalitet og god 
pris, oppnådde hvetedyrkerne høy 
avlingsverdi for sin hvete. Nå er det 
bare kostnader til gjødsel og plante-
vern som er tatt med i regnestykket, 
så de reelle kostnadene er selvsagt 
større. Men alt i alt er våre korn-
dyrkere godt fornøyd. Og takket 
være god innsats fra flere genera-
sjoner bygg, ble det ikke så ille for 
representanten fra Trøndelag heller. 

Det blir «minutt for minutt» også i 
2021. Denne sesongen går vi uten-
for egne rekker, og skal følge tre 
gode agronomer fra ulike deler av 
landet. Les mer på side 50.

Hvetesuksess i 
«minutt for minutt»

Hvetesuksess i «minutt for minutt» – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

Fire Yara-ansatte dyrket korn med åpne kort i 2020. Yara Norge 
publiserte oppdateringer med vurderinger og dyrkingstiltak 
underveis, fra våronn til tresking. Oppsummeringen viser at vellykket 
hvetedyrking ga best økonomi.

BERNT HOEL
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Bjørgen, Stange, 
Innlandet

Kvam-Andersen, Sem, 
Vestfold og Telemark

Hoel, Eidsvoll, 
Viken

Jørem, Levanger,
Trøndelag

Kornart Vårhvete Høsthvete Havre Bygg

Sort Mirakel KWS Ozon Vinger Rødhette

Såtid 14. april 2020 25. september 2019 18. april 2020 28. april 2020

Vårgjødsling
YaraMila® Fullgjødsel®

21-6-6, 60 kg/daa

YaraMila® Fullgjødsel®

22-3-10, 45 kg/daa 
(1. april)

YaraMila® Fullgjødsel®

22-3-10, 52 kg/daa 

YaraMila® Fullgjødsel®

25-2-6, 35 kg/daa + 
OPTI-START™ 12-23-0 
5 kg/daa

Delgjødsling 1
YaraBela® OPTI-NS™ 

27-0-0 (4S), 16 kg/daa, 
stadium 32 (Atfarm)

YaraBela® OPTI-NS™ 

27-0-0 (4S), 26 kg/daa, 
stadium 31 (Atfarm)

YaraBela® OPTI-NS™ 

27-0-0 (4S), 15 kg/daa, 
stadium 30

Droppet på grunn av 
tørke

Delgjødsling 2
YaraLiva® Kalksalpeter™ 

24 kg/daa, stadium 39 
(Atfarm)

YaraBela® OPTI-NS™ 

27-0-0 (4S) 16 kg/daa, 
stadium 59 (Atfarm)

Delgjødsling 3
YaraBela® OPTI-NS™ 

27-0-0 (4S) 8 kg/daa, 
stadium 65 (Atfarm)

Bladgjødsling
29. mai, stadium 22:
200 ml/daa YaraVita® 
Gramitrel® 

29. april, stadium 30:
300 ml/daa YaraVita® 
Gramitrel® 
17. juni, stadium 65
500 ml/daa YaraVita® 
Thiotrac®

9. juni, stadium 31:
200 ml/daa YaraVita® 
Gramitrel® 

Bjørgen, Stange, 
Innlandet

Kvam-Andersen, Sem, 
Vestfold og Telemark

Hoel, Eidsvoll, 
Viken

Jørem, Levanger,
Trøndelag

Kornart Vårhvete Høsthvete Havre Bygg

Sort Mirakel KWS Ozon Vinger Rødhette

Avling kg/daa 760 714 559 422

Protein % 13,6 12,1 - 12,3 - -

Falltall, s > 240 316 - 338 - -

Brutto avlingsverdi, kr/daa 3 055,- 2 428,- 1 576,- 1 215,-

Kostnader, gjødsel, kr/daa 303,- 337,- 244,- 151,-

Kostnader, plantevern, kr/daa 83,- 100,- 14,- 30,-

Netto avlingsverdi1), kr/daa 2 669,- 1 991,- 1 318,- 1 034,-

1) Netto avlingsverdi = Salgsverdi korn minus kostnader til gjødsel og plantevern. 

Hvetesuksess i «minutt for minutt» – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021
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Jan-Eivind Kvam-Andersen

YaraVita bladgjødsling gir god avlingsrespons i korn – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 202146 

YaraVita blad-
gjødsling gir 
god avlings-
respons i korn

Resultatene viser at bladgjødsling 
med YaraVita kan være et godt og 
lønnsomt tiltak for å forebygge 
mikronæringsmangel. 

Størst gevinst gav YaraVita® 

Gramitrel® i bygg, med 68 kg/daa 
meravling, men også i vårhvete gav 

AVLINGSRESPONS Forsøk med YaraVita bladgjødselprodukter i 2020 viste god 
avlingsrespons i bygg og vårhvete.

Gramitrel 48 kg/daa meravling. 
Dette tilsvarer en netto merinntekt 
på 193 kr/daa i bygg og 161 kr/daa 
i hvete. 

Bladgjødsling med YaraVita til 
korn er en effektiv måte for å tilfø-
re mikronæringsstoff, bladgjødsling 

Forsøksfelt som NLR Innlandet utførte på 
Blæstad i 2020 viser betydelig meravling for 
bladgjødsling med YaraVita® i vårhvete og bygg. 

kan derfor forebygge blant annet 
mangan- og sinkmangel. I 2020 
ble det gjennomført feltforsøk der 
målet var å teste ut de mest bruk-
te bladgjødslingsmidlene i korn: 
YaraVita® Gramitrel®, Solatrel®, 
Thiotrac®, Mantrac Pro®, Zintrac® 
og Croplift®.
 
Feltene hos NLR Innlandet ble lagt 
til Høgskolen i Innlandet, Blæstad 
på jord med risiko for mikronæ-
ringsmangel på grunn av høy pH 
(pH 7,0). Det ble grunngjødslet 
med 11 kg N/daa i YaraMila®  
FULLGJØDSEL® 20-4-11 i bygg 
(Rødhette), og i vårhvete (Mirakel) 
ble det i tillegg delgjødslet med 3 
kg N/daa i YaraBela® OPTI-NS™ 
27-0-0 (4S). Bladgjødsling med 
YaraVita ble gjennomført 12. juni 
ved overgangen mellom busking og 
begynnende strekning.

Resultatet
Resultatene viser at 300 ml/daa 
Gramitrel ga størst meravling og 
best lønnsomhet, både i bygg og 
vårhvete. 200 ml/daa Mantrac Pro 
viste også god avlingsrespons. Men 
siden Gramitrel gav større avlings-
utslag og inneholder kobber, sink 
og magnesium i tillegg til mangan, 
så kan vi anta at manganmangel 
alene ikke var årsak til avlingsre-
sponsen. Croplift kan sees på som 
en generell næringstilførsel som 
gir litt av alt, men den inneholdt 
ikke nok mangan til å utfordre 
Gramitrel og Mantrac Pro. Solatrel, 
som inneholder fosfor, gav 67 kg/
daa i meravling i bygg, kombina-
sjonen av kaldt maivær og  relativt 
lavt P-innhold i jorda (P-AL 6) 
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er sannsynlig forklaring på dette. 
Meravlingene er for små til å være 
statistisk sikre (i.s.), men de beste 
behandlingene gir en tydelig ten-
dens for avlingsøkning.

Harald Solberg, kornrådgiver i 
NLR Innlandet, har vært ansvarlig 
for forsøkene på Blæstad:  
- Avlingsnivået i byggfeltet var ca 
600 kg/daa i snitt, og 11 kg N/daa 
vil da være noe svak gjødsling av 
både N og P. En mulig årsak til god 
meravling kan derfor være under-
dekning av disse næringsstoffene, 

påpeker han. - En diskusjon vi i 
NLR Innlandet har hatt i etterkant 
er derfor om bladgjødsling kan 
være en mulig vei å gå for å redu-
sere bruken av mineralgjødsel, eller 
vårgjødsle med en N-mengde som 
reduserer legderisikoen, samtidig 
med at bladgjødsling blir tilført på 
et tidspunkt som er i seineste laget 
for avlingsrespons for delgjødsling 
med N-gjødsel, kommenterer Ha-
rald.

Konklusjon
Forsøkene i 2020 viser at når det 

oppstår et behov for mikronæring, 
så virker bladgjødslingsproduktene. 
YaraVita Gramitrel, som er spesi-
elt tilpasset korn, gav best utslag 
avlingsmessig og økonomisk både i 
bygg og vårhvete, men de andre  
bladgjødslingspreparatene viste 
også positiv avlingsrespons. Øko-
nomien ved å forebygge mikro-
næringsmangel vil variere fra år 
til år. Men med slike utslag som vi 
så i 2020 vil det være fornuftig å 
legge YaraVita bladgjødsling inn i 
gjødslingsstrategien til korn som en 
rimelig forsikring.

YaraVita® produkt
Avling 
kg/daa

Relativ 
avling

Meravling 
kg/daa

Avlingsverdi - preparatkostnad 
kr/daa

Netto mer-
inntekt kr/daa

Avkastning

Ubehandlet 552 100 0 1 689,-

Gramitrel, 300 ml/daa 620 112 + 68 1 897 - 15 = 1 882,- 193,- 13:1

Solatrel, 400 ml/da 619 112 + 67 1 894 - 21 = 1 873,- 184,- 9:1

Thiotrac, 500 ml/daa 596 108 + 44 1 824 - 15 = 1 809,- 120,- 8:1

Mantrac Pro, 200 ml/daa 614 111 + 62 1 879 - 14 = 1 865,- 176,- 13:1

Croplift, 500 g/daa 586 106 + 34 1 793 - 27 = 1 766,- 77,- 3:1

Zintrac, 100 ml/daa 577 105 + 25 1 766 - 11 = 1 755,- 66,- 6:1

Mantrac Pro + Zintrac,
200 + 100 ml/daa

564 102 + 12 1 726 - (14 + 11) = 1 701,- 12,- 0,5:1

P % i.s (7,5)

YaraVita® produkt
Avling 
kg/daa

Relativ 
avling

Meravling 
kg/daa

Avlingsverdi - preparatkostnad 
kr/daa

Netto mer-
inntekt kr/daa

Avkastning

Ubehandlet 556 100 0 2 041,-

Gramitrel, 300 ml/daa 604 109 + 48 2 217 - 15 = 2 202,- + 161,- 11:1

Solatrel, 400 ml/da 582 105 + 26 2 136 - 21 = 2 115,- + 74,- 4:1

Thiotrac, 500 ml/daa 548 99 - 8 2 011 - 15 = 1 996,- - 45,-

Mantrac Pro, 200 ml/daa 587 106 + 31 2 154 - 14 = 2 140,- + 99,- 7:1

Croplift, 500 g/daa 580 104 + 24 2 129 - 27 = 2 122,- + 81,- 3:1

Zintrac, 100 ml/daa 566 102 + 10 2 077 - 11 = 2 066,- + 25,- 2:1

Mantrac Pro + Zintrac,
200 + 100 ml/daa

550 99 - 6 2 019 - (14 + 11) = 1 994,- - 47,-

P % i.s

BYGG Avlingsrespons og lønnsomhet med YaraVita bladgjødsling i bygg av sorten 
Rødhette i 2020, utført av NLR Innlandet.

VÅRHVETE Avlingsrespons og lønnsomhet med YaraVita bladgjødsling i vårhvete av sorten Mirakel i 2020, utført av NLR Innlandet.
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Samtidig forventes den nye gjødsel-
forskriften ut på høring i sommer. 
Om den ikke er betydelig endret 
fra forrige høringsrunde vil også 
denne påføre norsk landbruk store 
kostnader knyttet til økt sprede-
arealkrav og tvungen undergjøds-
ling. I sum snakker vi om store 
negative konsekvenser for norsk 
landbruk, dersom utspillene Yara 
har hørt og sett så langt blir en 
realitet.

Utbredt misforståelse 
En utbredt misforståelse er at nitro-
genlekkasjene øker jo mer vi gjøds-
ler. Nye svenske forsøk fra SLU 
dokumenterer imidlertid nok en 
gang at nitrogentapene først øker 
når man gjødsler over optimal-

punktet. Det er altså ingen lineær 
sammenheng mellom nitrogen-
gjødsling og miljøbelastning.

Høyere avlinger enn tidligere 
Økte avlinger, gjennom bedre 
agronomi og lengre vekstsesong, 
flytter dette optimalnivået, nettopp 
det som har skjedd i Norge de siste 
årene. Gode agronomiske grep gjør 
at mange bønder høster betydelig 
høyere avlinger enn tidligere. Dette 
vil naturligvis ikke videreføres hvis 
norsk landbruk tvinges til å be-
grense gjødselnivåene gjennom en 
gjødselskatt og endret regelverk. Vi 
er allerede et av landene i verden 
med lavest selvforsyning, ifølge FN, 
og kan derfor ikke svekke norsk 
matproduksjon ytterligere. 

I en underskuddssituasjon vil 
redusert innenlandsk produksjon i 
prinsippet føre til økt produksjon 
andre steder. Dette innebærer ingen 
miljøgevinst totalt sett, men redu-
sert norsk bidrag til verdens matva-
rebehov. Dette kommer i tillegg til 
sårbarheten som ligger i å bli mer 
og mer avhengig av at andre skal 
produsere maten vi trenger.

Riktig gjødsling
Nitrogen er et kostbart driftsmiddel 
for bonden, men samtidig er det 
den innsatsfaktoren som har størst 
betydning for avlingsnivået og bon-
dens økonomiske sluttresultat. 
Bonden er opptatt av lønnsomhet 
og miljø, og det ligger derfor i bon-
dens egeninteresse å bruke nitrogen 

Nå er det på den politiske agendaen igjen, den tilbakevendende 
gjødselskatten. En avgift som, dersom den blir innført, vil påføre 
norske bønder store ekstrautgifter og effektivt begrense en positiv 
utvikling i norsk matproduksjon.

Gjødselavgift og 
endret gjødsel-
regelverk, hva skjer?

Gjødselavgift og endret gjødselregelverk, hva skjer? – Gjødselaktuelt – Nummer 1, 2021

Anders Rognlien
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optimalt. Målet er å gjødsle riktig 
i forhold til avlingspotensialet på 
det enkelte skifte. En rekke positive 
tiltak for optimalisert gjødsling tas 
nå mer og mer i bruk. Presisjons-
jordbruk og presisjonsgjødsling har 
betydelig gevinstpotensial for miljø 
og produksjon.

Unødvendig tvangs-
reduksjon
Yara jobber altså for behovstilpas-
set og riktig gjødsling. Stadig mer 

dokumentasjon og kunnskap om 
korrekt gjødsling gjør at tvangs-
reduksjoner blir feil og unødvendig. 
Det bærekraftige veivalget handler 
om å utnytte kunnskap, hjelpemid-
ler og agronomi som bidrar til høy 
produksjon og lavt miljøfotavtrykk.
Svenske erfaringer med gjødselskatt 
er for øvrig interessante. Gjødsel-
forbruket i svensk jordbruk ble 
ikke påvirket da gjødselskatten ble 
fjernet tilbake i 2010. Så sent som 
i fjor utredet Sverige om gjødsel-
avgift skulle innføres nok en gang. 
Konklusjonen ble at dette er en lite 
hensiktsmessig avgift, siden konse-
kvensen vil være svekket konkur-
ransekraft for svensk jordbruk og 
liten miljøeffekt.

Ny teknologi kombinert med 
god rådgiving fungerer!

De siste 10 årene har årlig nitrogenforbruk 
ligget på 105 000 tonn i mineralgjødsel.
I samme periode er det kjørt store 
bransjeprosjekter både i korn og gras.
I kornproduksjonen har norske kornbønder 
oppnådd ca. 100 kg/daa høyere gjennom-
snittsavlinger siden 2014, sammenlignet 
med tidligere.

Høyere avlinger uten at man gjødsler 
sterkere, betyr i praksis at nitrogen-
effektiviteten øker ute på norske gårder.

GEVINSTPOTENSIAL Presisjonsjordbruk og presisjonsgjødsling har betydelig gevin-
stpotensial for miljø og produksjon, sier Anders Rognlien som er agronom i Yara.

– I Yara mener vi 
løsningen ligger i 
bedre agronomi og 
styrket rådgivning.
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Ny og nyttig
informasjon
fra Yara

I to vekstsesonger har Yara-an-
satte dyrket korn med åpne kort 
i konseptet «Sesongen minutt for 
minutt». Vi har publisert oppda-
teringer med vurderinger og dyr-
kingstiltak underveis, fra våronn 
til tresking. I år har vi utfordret 
tre dyktige bønder til å dele sine 
erfaringer og råd gjennom seson-
gen. Vi gleder oss.
 
Anna Rathe er bonde og veteri-
nær fra Melhus, sør i Trøndelag. 
Gården har 300 daa innmark og 
300 daa skog.  Hun dyrker korn 
og gras, og har ammekuer.
 
Anders Felde er melkeprodusent 
i Gloppen og deltaker i Felde 
samdrift i Byrkjelo. 

De produserer melk og storfe-
kjøtt og har et grovfôrareal på 
450 daa. I tillegg er han leder i 
Vestland Bondelag.
 
Svein Ånestad drifter nabogården 
Olumstad hvor han har slaktegris 
og 200 daa jord. På hjemgården, 
som faren hans fortsatt driver, 
er det ca 500 daa jord og ca 100 
purker i foredlingsbesetning med 
landsvin.

Korndrifta driver de sammen, og 
leier i tillegg 40 daa. Der dyr-
ker de høst- og vårhvete, bygg, 
timoteifrø, og åkerbønner eller 
konserveserter.

Sesongen minutt 
for minutt
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Storsekkniv 
Straks går vi inn i en travel tid 
i jordbruket. Det er våronn og 
arbeidsdagene blir lange og belast-
ningen stor. Under slike forhold 
kan det lett oppstå ulykker. Det er 
derfor viktig å ta hvilepauser slik at 
du er fokusert under arbeidet.

Et av faremomentene er hånd-
tering av storsekker. Gå aldri under 
hengende last! Yara har utviklet en 
langskaftet kniv for å skjære opp 
storsekken. Denne kan du få kjøpt 
hos din gjødselforhandler. 

Lykke til med våronna!

Du kan les mer om storsekkniven 
på yara.no

Skoggjødsling
Det går mot en normal skog-
gjødslingssesong. Det er bestilt 
skoggjødsling på ca. 40.000 daa 
til sommeren. Effekten av dette 
blir 60.000 kbm mer tømmer 
om ca. 10 år.

For disse skogeierne vil det 
anslagsvis bety en netto samlet 
merverdi på ca. 36 millioner 
kr, som kan høstes om 10 år, 
dersom tilskudd til gjødsling og 
skogfond benyttes. 

I tillegg blir det tatt opp 90.000 
tonn ekstra med CO2 som følge 
av årets gjødsling, i kommende 
10 årsperiode.
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Motta nyhetsbrev og 
annet fagmateriell

Gå ikke glipp av sjansen til å motta nyttig informasjon 
om gjødsel, agronomi og gjødslingsstrategier. 
Meld deg på vårt nyhetsbrev ved å gå til yara.no.
Ønsker du Gjødselaktuelt eller annet fagmateriell fra 
Yara GRATIS tilsendt i posten? Registrer din bestilling på 
yara.no/gjoedsel/fagmateriell.

Yara Norge AS

 400 04 570

 @YaraNorge 

 yaranorge@yara.com

 yara.no

Returadresse: Yara Norge AS, Postboks 343, Skøyen, 0213 Oslo
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