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• 1. Den livsviktiga jorden  

• 2. Hur bildas jord? 

• 3. Blomsterprakt och näringsbrist 

• 4. Livet i jorden 

• 5. Näringens cirkulation 

• 6. Biologisk krigföring 

• 7. En fråga om smak 

• 8. Jorden och klimatet 

 



Det kryllar av bakterier och svamphyfer i 
jorden  

• En tesked jord innehåller 10 000 000 000 bakterier och 
flera kilometer svamphyfer 

 



Det viktigaste för att indikera en frisk levande jord?: 
“stabila jordaggregat” 



Vad behövs för att få en jord med stabila aggregat som gör 
den lucker och lätt att växa i?  

 

Svar: 
 
• VÄXTER 

• Aktiv levande jord med rikt mikrobiellt liv 
• Daggmaskar 
• Skydda jorden från regn och vind (lämna 

inte jorden bar) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEh

CrLoQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEhCrLoQ
https://www.youtube.com/watch?v=9_ItEhCrLoQ






Täck jorden mellan plantorna med 
gräsklipp 

• Då gynnar vi också daggmaskarna 

http://www.naturochtradgard.se/boken_om

_marktackning.html Laddas ner gratis: 



Hur gynnar vi bildningen av stabila jordaggregat? 

- Odla växter med Mykorrhiza (arbuskulär mykorrhiza) 



Kan mykorrhizasvamparna stoppa 
ökenspridningen i Nordafrika 

Dåligt resultat med  

mykorrhizasvamp från 

Spanien (Glomus 

intraradices) 

Hafedh Nasr 

Terfezia 

(ökentryffel) 



Försök i Tunisien och Nepal 
har visat att näringsrik 
kompost gynnar 
mykorrhizasvamparna 

Lantana camera 

Eldkrona 



Hur kan vi gynna 
mykorrhiazsvamparna? 

 
Mykorrhizan gynnas av  
• Kväverik kompost 
• Låg P gödsling 
• Täckodling (minimal störning av jorden) 
• Att man undviker pesticider 

 
Mykorrhizan förbättrar: 
• Fosforupptaget 
• Jordstrukturen 
• Mångfalden av växter 
 
 The Role of Arbuscular Mycorrhizas 

in Organic Farming 

Megan H. Ryan and Mark Tibbett 

 

Abstract 

...Colonisation by AMF is higher on organic 

farms than conventional farms...  



Växten ger mer kol till mykorrhizan när det är ont om fosfor.  
Gödslar man med kväve blir bristen på fosfor mer uttalad och mykorrhizan växer ännu bättre. 
Gödslar man med fosfor utarmas mykorrhizan 

New Phytologist 

Volume 185, Issue 3, pages 631-647, 3 DEC 2009 DOI: 10.1111/j.1469-8137.2009.03110.x 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.03110.x/full#f4 

På sikt leder P gödsling till 

att mullhalten i marken 

sjunker 

 

Genom att tillföra kväverik 

kompost så gynnar man 

mykorrhizan och höjer 

mullhalten 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.2010.185.issue-3/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.03110.x/full#f4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.03110.x/full#f4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.03110.x/full#f4
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1469-8137.2009.03110.x/full#f4


Näringsstatusen reglerar mykorrhizan även 
i skogsekosystem (Ektomykorrhiza) 

Ektomykorrhiza 

Arbuskulär mykorrhiza 



Ektomykorrhiza 



Lyfter man upp humuslagret som vilar mot en 

sten kan man se mykorrhizarötter och mycel





  

Tallrot med mykorrhiza 

Efter två veckor 

Efter en vecka 

Efter några månader 

Mykorrhiza = Svamprot 
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Skogsträdens 
mykorrhiza kan ta upp 
näring som inte är 
tillgänglig för växten 
(t.ex. Kväverika 
proteiner och 
aminosyror 

a) Förna 
b) Pollen 
c) Förna (närbild) 
d) nematoder  



Skogsträdens mykorrhiza koloniserar apatitpartiklar för att 

komma åt fosfor 
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Mellan 50 och 70% of det 
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döda rötter och mykorrhizahyfer 

 

Jord är gjord av svamp! 

Clemmensen et al 2013 Science 339: 1615 



Den 4 November 1963 



Surtsey den 14 Juli 2014 



















Fåglarnas införsel av näring styr vegetationsutvecklingen och jordbildningen på Surtsey 

 1Kg ha-1                    Årlig införsel av kväve                  60 Kg ha-1   



 



Vi undersöker hur växter med olika mykorrhiza 
påverkar jordbildningen på Surtsey 



Men Surtseys lavatäcke håller 

på att försvinna. Halva ön har 

försvunnit sedan 1967 





Så här kanske Surtsey ser ut om några tusen år 



Kvävefixerande lupiner invaderade vulkanaskan efter 

utbrottet vid Sankt Helena i Washington. Dessa fyllde 

samma funktion som fåglarna på Surtsey 

1980 



Flera hundra kilo kväve kan bindas i en klövervall  
Bättre att gröngödsla än att använda konstgödsel 



Ett annat problem är att fosforn håller 
på att ta slut!  



Vår urin innehåller tillräckligt mycket näring för att vi ska 
kunna odla minst hälften av vår mat 

Samtidigt kan vi bygga upp en näringsrik jord om vi gödslar 
med urin 

Dilute 10 times: 

NPK: 500:100:200 mg/l 

NPK: 400:87:330 mg/l Dilute 10 times: 

NPK: 500:100:200 mg/l 



Hur får växterna fatt på fosfor när det 
blir brist? 



• Ja, om vi övergår till mer plöjningsfritt jordbruk 

• Odlar sorter som är mer beroende av mykorrhiza 
(bönor/linser hellre än sädeslag) 

• Förädla fram nya sorter där man tar mer hänsyn 
till deras förmåga att bilda mykorrhiza. 

Kommer mykorrhizan att få större 
betydelse i framtidens jordbruk? 





Vår urin innehåller tillräckligt mycket näring för 
att vi ska kunna odla minst hälften av vår mat 

Dilute 10 times: 

NPK: 500:100:200 mg/l 

NPK: 400:87:330 mg/l Dilute 10 times: 

NPK: 500:100:200 mg/l 



Hur påverkas jordbildningen av ektomykorrhiza? 

 



Ljungväxternas mykorrhiza är kanske ännu viktigare för 

jordbildningen 





Hur får växterna fatt på fosfor? 

Kväve  begränsar tillväxten i unga ekosystem, fosfor begränsar tillväxten i gamla 

Hur får 

växterna fatt på 

fosfor? 

Fosforn binds i marken mot järn- och aluminiumytor (händer även i åkerjorden) 



Slide om inoculum för AM 

• http://www.symplanta.com/productcatalog.ht
ml 

 

 

http://www.symplanta.com/productcatalog.html
http://www.symplanta.com/productcatalog.html
http://www.symplanta.com/productcatalog.html


Konstgödsel: NPK 
 

 





Käringtand: Växt som lever i symbios med 
kvävefångande bakterier 

 



 



Konstgödsel med Haber och 
Bosch-metoden 

 
Det går år 1,5 liter diesel för at producera 1 Kg kvävegödsel 





Terra Preta: Den svarta 
jorden i Amazonas 



Biokol: bryts ner långsamt 
Tillför luftfickor till jorden  
Ökar den vatten- och näringshållande förmågan 







 



20 miljoner ton Guano skeppades från Peru 
till Europa mellan 1848-1875 

Inte hållbart i längden: Guanon tog slut, överfiskning av anjovis gjorde att 

fågelpopulationen kollapsade 



Kristian Birkeland, norsk fysiker som 
studerade norrskenet 

Norrskenet: berättelsen om Kristian Birkeland – ett bortglömt geni. av Lucy Jago 



Broadbalk experimentet i Rothamsted i Storbrittanien (odlat vete sedan 1843) 

 
Man måste återföra näring om man 
skördar biomassan, annars utarmas 
jorden 



Fosforfyndigheter 



Fosforpriset 



Fosforflöden i hushållen 



Permakultur är bra men vi behöver utveckla fler 
perenna grödor 

Ris 

Solros 

Fältkrassing (oljeväxt) 

Om vi kunde övergå från annuell till perenn 

sädesproduktion skulle N läckaget kunna 

minska med: 12 000 tons N per år i Sverige 

 



Röntgen-tommografi av en kubikcentimeter jord 



Cementation of soil matrix and macropores 



Vattenfyllda porer 



Vattenfyllda porer och gasbubblor 



 



“When people along the seaboard of the eastern United States began to taste fresh 
soil from the plains 3000 km away, many of them realized for the first time that 
somewhere something had gone wrong with the land” 

“Dust bowls” i USA under 1930-talet 

“The semiarid plains from Nebraska to Texas were fatally vulnerable to erosion if plowed. 
The High Plains … are held only by their sod” (USGS 1902) 



 


