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Stadig flere finner inspirasjon til arbeidet i landbruket med å delta på faglige aktiviteter. Dette 

er også gode sosiale møteplasser. Borgeby feltdager i Skåne er en slik arena, som også 

nordmenn finner vegen til. 

 

Gropen på Borgeby feltdager 

"Gropen" på Borgeby feltdager er en faglig lekegrind for en jord- og planteentusiast. I gropen 

vises effekter av tiltak med jorda og her er det mulighet til å studere plante- og rotutvikling, 

jordstruktur, jordliv og drenering fra jordoverflata og ned til to meter under jordoverflata. De 

bruker flere år på å etablere det som skal vises det enkelte år og det er ny grop hvert år. 

Eksempelvis kan effekt av jordpakking synliggjøres ved at jorda på den ene siden av gropa har 

blitt utsatt for sterk pakking og kjørebelastning og den andre siden har fått mindre pakking. 

Mange forskjellige vekster etableres på begge behandlingene og da vises også plantenes 

reaksjon på jordpakkinga. Dette er en pedagogisk smart måte å synliggjøre effekter av ulike 

tiltak.  

 

 

Bilde 1. Oversiktsbilde fra gropen på Borgeby feltdager. Foto: Ragnhild Renna 

 



Vi fikk blant annet forklart at djup grubbing viser seg å bare har kortvarig effekt på 

jordpakking og plantetilvekst. Det er nyttig kunnskap, siden grubbing er en svært 

ressurskrevende metode for å bryte opp jordpakking.  

 

Bilde 2: Eng med grasfrøblanding og luserne der det er gjennomført djupgrubbing til venstre og ingen grubbing til 
høgre. God rotutvikling på begge.  Foto: Ragnhild Renna 

 

Forsøk som er gjennomført i gropa viste også at pløying bidrar til å redusere bestanden av 

meitemark svært mye, men at meitemarkbestanden faktisk kan bygge seg svært raskt opp 

igjen.  

På området til Borgeby var det lagt ut forsøksfelt og demonstrasjonsruter av jordbruksvekster 

der både konvensjonell og økologisk drift var representert. Det er interessant å observere at 

svenske frøfirma oppgir avlingspotensiale i kilo tørrstoff per arealenhet på sine blandinger. 

Dette er nyttig informasjon for gårdbrukerne.  

 

Eng og beite på svensk  

Vi fikk en omvisning i forsøksfeltet med de økologiske engfrøblandingene som testes ut og 

brukes i Sverige og der fikk vi mange impulser. Svenskene bruker allsidige grovforblandinger. 

Strandsvingel er en art som inngår i frøblandingene. Denne brukes lite i Norge, men har bra 

avlingspotensiale og kan kanskje komme sterkere inn i norsk grasproduksjon. Ei interessant 

beiteblanding var denne: Engelsk raigras 60 %, hvitkløver 15 %, engrapp 12,5 % og rødsvingel 

12,5 %. Denne vil nok gi avling på mer kortvarig sikt på grunn av raigraset, men også fungere 

som beite på lengre sikt med de tre andre artene. Ei svært aktuell blanding også for norske 

innmarksbeiter. Ellers observerte vi at karve brukes i beiteblandinger som en appetitt- og 

smaksforsterker. I tillegg prøves også sikori i noen såfrøblandinger til beite.  Bildene nedenfor 

viser eksempel på dette.  



 

Bilde 3 og 4. Beiteblanding med sikori og karve. Foto. Ragnhild Renna 

 

"Mellangrøder", som direkte oversatt til norsk blir mellomvekster, er vanlig i økologisk 

vekstskifte i svensk jordbruk. Det handler veldig ofte om å bygge opp moldinnhold og næring 

etter en åkerkultur eller å forbedre jordstruktur og redusere risiko for oppformering av 

sjukdom med mer. Det var et allsidig utvalg av vekster som ble brukt til dette formålet og 

mange artsrike frøblandinger. Dette praktiseres også i Norge i grønnfôrblandinger og i den 

såkalte pionerblandingen med vikke, blodkløver, honningurt og raigras. I de svenske 

blandingene inngikk bokhvete, solsikke, oljereddik, honningurt, raigras, kornvekster som 

havre og naturligvis var ulike nitrogenfikserende vekster representert som vikker- og 

kløverarter. 

Oljereddik blir brukt som "mellangrøde" og er svært nyttig med sitt djupe rotsystem som kan 

hente opp næring fra djupere lag og også bidra til å forbedre jordstruktur.  Blodkløver ble 

framheva ved at den kan vokse godt også ved lågere temperatur. Aleksandrinerkløver er en 

kløverart som har god rotutvikling og gir god jordstruktur.  

 

I økologisk drift brukes "Ecogjødsel" som er pelletert hønsegjødsel. Dette er et supplement til 

effekten av "mellangrøder" og annen næringsforsyning. Svenskene har samme erfaring som i 

Norge at pelletert hønsegjødsel bør moldes ned for at den ikke skal bli spist opp av fugl før 

den kommer til nytte som gjødsel.  



Det anbefales en tur til Borgeby feltdager. For interesserte finnes mer info på denne linken  

www.borgebyfaltdagar.se . Der er det blant annet filmer fra tidligere år i Gropen!  

http://www.borgebyfaltdagar.se/

