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ABSTRACT 
This work examines the field diagnostic methods and usability of its results into the planning 

stage of a new blueberry cultivation. The aim is to determine what information can be 

obtained from a soil analysis, a penetrometer investigation and a soil profile description as 

well as the recommendations from these studies that further can be traced back to the planning 

of a new blueberry cultivation. Examples and case studies used a piece of farmland in 

Ockelbo, where sample measurements took place.  

The results show that field investigations in combination with a soil analysis done in the 

laboratory is a good tool to investigate the key elements of soil. The soil analysis shows how 

the nutrient content looks in the soil as well as any nutrient deficiencies or nutrient surpluses 

available. The penetrometer investigation informs about probable soil compaction, which 

represent potential barriers to root growth, which can be a crucial factor for successful 

cultivation. Soil description shows how the soil is built physically providing an understanding 

of how it works, which in turn guides the grower to select the correct farming methods.  

The results also show that soil analyses such Spurway and ammonium lactate method is 

useful in the planning stage of new cultivations in aim to investigate the nutritional balance of 

the cultivation soil in order to be able to plan and adapt future nutrition and also to prevent 

nutrient leakage. 
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SAMMANFATTNING 
I det här arbetet undersöks fältdiagnostiska metoder och användbarheten av dess resultat i 

planeringsstadiet av en ny trädgårdsblåbärsodling. Syftet är att fastställa vilken information 

som kan erhållas från en jordanalys, penetrometerundersökning och en jordmånsbeskrivning 

samt vilka rekommendationer från dessa undersökningar som vidare kan härledas till 

planeringen av en ny trädgårdsblåbärsodling. Som exempel och fallstudie används en bit 

åkermark i Ockelbo där provmätningarna ägde rum. 

Resultatet visar att fältundersökningar i kombination med en jordanalys gjord på laboratorium 

är ett bra verktyg för att utreda en jords grundläggande förutsättningar. Jordanalysen visar hur 

näringsinnehållet ser ut i jorden samt vilka eventuella näringsbrister eller näringsöverskott 

som finns. Penetrometerundersökningen informerar om eventuella markpackningar, som 

utgör eventuella hinder för t.ex. rottillväxt, vilket kan vara en avgörande faktor för en lyckad 

odling. Jordmånsbeskrivningen talar om hur jorden är uppbyggd fysikaliskt vilket ger en 

förståelse över hur den mekaniskt fungerar som i sin tur guidar odlaren till att välja rätt 

brukningsmetoder. Resultatet visar också att jordanalyser som Spurway- och AL-metoden är 

användbara i planeringsstadiet av en nyodling i syfte att utreda näringsbalansen på 

odlingsplatsen för att därmed kunna planera och anpassa framtida näringstillförsel, vilket i sin 

tur kan hindra onödigt näringsläckage. 

 

 

Nyckelord: Fältdiagnostik, hållbar odling, jordanalys, jordstruktur, markpackning, 

trädgårdsblåbär 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FÖRORD 
Under kursen Markvetenskap för trädgårdsmästare, Trädgårdsmästarprogrammet på 

Högskolan i Gävle ht/2013, fick jag och min kurskamrat Elin Eriksson möjligheten att 

undersöka en bit åkermark på Wij Trädgårdar i Ockelbo i syfte att utreda 

markförutsättningarna inför en eventuell trädgårdsblåbärsodling. En förundersökning gjordes 

under hösten 2013 för att se om vissa grundförutsättningar, exempelvis rätt pH-värde, fanns 

för etablering av trädgårdsblåbär. Förundersökningen gav indikationer på att en odling var 

möjlig men för att säkert kunna fastställa att det valda fältet verkligen kunde användas för 

odling av just trädgårdsblåbär behövdes kompletterande undersökningar göras för att bl.a. 

utreda näringsbalansen i jorden. Även en utredning av markstrukturen behövde göras då 

trädgårdsmästarna som brukat åkern innan, givit information om dålig tillväxt på grödorna på 

denna odlingsyta vilket gav oss indikation på att markstrukturella problem kunde finnas. 

Under utbildningens gång har vi ständigt återkommit till betydelsen av god jord i 

odlingssammanhang och hur viktigt det är att vi brukar våra jordar på ett hållbart sett för att 

säkra att även framtida generationer kan nyttja dem. Detta har gjort att mitt personliga intresse 

för jordar och markegenskaper i syfte att odla hållbart ökat. 

Jag vill därmed tacka min handledare Anders Fahlén som genom sitt enorma kunskapsförråd 

inom markvetenskap, väckt intresset för detta ämne. Tack! 

Ett stort tack även till min familj som gett mig utrymme att kunna genomföra denna uppsats. 

 

Mira Rutanen 
Ockelbo 2014-03-20 
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1. BAKGRUND 
1.1 Inledning 
Hur vi bedriver odling, är en central fråga inom den globala jordbrukspolitiken idag. I en snar 

framtid står vi inför en dubbel utmaning som består av att man allt effektivare ska kunna 

producera fram föda till den fortsatt snabbt växande världsbefolkningen samtidigt som 

användningen av jordens resurser måste trappas ned (IFOAM, 2013). En stor del av jordens 

yta består av odlingsmark vilket innebär att största delen av vår föda kommer från jordbruket. 

Ett vanligt problem inom odling anses vara de tunga maskiner som används från sådd till 

skörd då tyngden av dessa maskiner innebär stora påfrestningar på markstrukturen vilket i sin 

tur leder till omfattande och kostsamma reparationsåtgärder för att återfå stabila 

markförhållanden (Granstedt, 1998). Andra konsekvenser som kan nämnas är miljöskadliga 

förluster av växtnäring p.g.a. övergödning, energiberoende, samt överskottsproduktion som på 

sikt leder till livsmedelsbrist (ibid). Flera forskare, däribland Dr Paul Mäder (2004) menar att 

ekologisk odling rent miljömässigt är ett bättre alternativ än konventionell odling. Mäder, som 

har undersökt resultaten från en längre jämförande bördighetsstudie gjord i Schweiz, menar 

att ekologiska jordar har mycket stabilare markfysikaliska egenskaper än konventionella 

odlingsjordar. Även sammansättningen av markkemiska ämnen håller sig på tillfredsställande 

nivåer en längre tid än i konventionella odlingsjordar. Han menar också att det är stora 

skillnader på förekomsten av marklevande djur, vilka också påverkar på markstrukturen i de 

olika jordarna (Mäder, 2004). Det har även kunnat påvisas en mängd positiv påverkan av 

ekologisk odling på flera av de svenska miljömålen, vilket också lett till att den svenska 

regeringen satt som målsättning att öka antalet certifierade ekologiska odlingar till minst 20 % 

av landets totala odling (RUS - Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet, 

2013). 

Idag bedrivs ekologisk odling över hela världen och organisationer som IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture Movements) håller ett vakande öga på alla 

länder så de strävar åt samma håll: Att bedriva ett långsiktigt uthålligt jordbruk (Granstedt, 

1998). Med denna målbild i bakgrunden och vetskapen om att vi står inför stora globala 

utmaningar gällande hanteringen av resurser och bl.a. då inom jordbruket dök egna 

funderingar upp kring hållbar odling. Hur gör man för att odla på ett hållbart sätt och 

framförallt hur ska man gå tillväga när man planerar för en ny odling där man vill upprätthålla 

en hållbar utveckling på lång sikt?  Var börjar man? 

Christina Winter (personlig kommunikation, 2013-09-02) från Jordbruksverket som arbetar 

bl.a. med att ge rådgivning till odlare som odlar ekologiskt och KRAV-märkt menar att 

chanserna att lyckas med en odling bygger på en väl genomtänkt planering från start till 

produktion och att snabba lösningar oftast ger sämre resultat. Hon menar också att en bra 

början är att ta reda på vad för slags odlingsjord (sand, lera, mjäla m.m.) man har. 

I detta arbete undersöks fältdiagnostiska metoder och användbarheten av dess resultat i 

planeringsstadiet av en ny odling. Som exempel och fallstudie används ett odlingsfält på en 

åker i Ockelbo där provmätningarna ägde rum. 
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1.2 Mark och jord 
Marken är det yttersta lagret av jordskorpan och kan variera mycket i tjocklek beroende på var 

i världen man är. Jord, kallas den massan som vilar löst på berggrunden och består mestadels 

av vatten, gaser, lösa avlagringar från bl.a. berggrund och av organiskt material; humus. 

Jordart, kallas den kemiska och mekaniska sammansättningen av olika kornstorleksfraktioner 

som också bestämmer jordartens namn. Med jordmån, menas den delen av jorden som direkt 

kan påverkas av faktorer som mänsklig bearbetning, markorganismer, klimat och vegetation. 

Jorden är inte statisk, utan är i ständig förändring vilket betyder att den ideligen utvecklas i 

och med kontakten med omgivande faktorer som vind och vatten (Arvidsson Rosén, o.a., 

1995).   

1.2.1 Jordart  
Jordarter, kallas de geologiska avlagringarna av lös struktur som all jord består av. Jordarterna 

uppkommer främst från berggrunden genom vittring men i Sverige har detta jordlager blivit 

bortskrapat av inlandsisen och ersatts med en glacial jord, som bildats genom erosion. 

Jordarterna klassificeras i två grupper; mineraljordar och organogena jordar. Mineraljordarna 

har bildats av mineral- och bergartspartiklar vilket gör att uppbyggnaden har påverkats av den 

fasta bergarten som finns under jorden. De organogena jordarna består i huvudsak av 

förmultnade växt- och djurrester (Warfvinge, 2012).  

Sveriges landyta består huvudsakligen av tre jordarter; morän, kalk-lersediment och torv. 

Vanligaste jordarten i Sverige är morän som bildades genom inlandsisens rörelser över 

underlaget och som sedan avlagrats som osorterat material vid glaciärsmältningen. Moränen 

består mestadels av de hårda bergarterna, gnejs och granit och som genom hård malning 

omvandlats till sand och grus (ibid). 

1.2.2 Kornfraktioner 
Atterbergs korngruppsskala, Svenska Geotekniska Föreningens (SGF) skala, samt 

korngruppsskala enligt den internationella standarden, SS-EN ISO 14688-1, är de 

kornstorleksskalorna som används mest i Sverige. Atterbergs skala är den som vanligen 

används i agrologiska sammanhang medan SGFs skala mestadels används i geotekniska 

utredningar. Dessa två skalor är väldigt lika i sin uppbyggnad förutom på några fraktionsnamn 

(Sohlenius & Eriksson, 2009). Partiklarnas storleksfraktioner, s.k. kornstorleksfördelning 

(tabell 1.), bestämmer ytterligare klassificering av mineraljordarna (Warfvinge, 2012): 

 

Tabell 1. Kornstorleksfördelning enligt Ekströms (Modifierad efter Warfvinge, 2012) 

Fraktion Indelning Storleksintervall (mm) 

Block  > 200 

Sten  200-60 

Grus Grov-grus 60-20 

 Mellan-grus 20-6 

 Fin-grus 6-2 

Sand Grov-sand 2-0,6 

 Mellan-sand 0,6-0,2 

 Fin-sand 0,2-0,06 

Silt Grov-silt 0,06-0,02 

 Mellan-silt 0,02-0,006 

 Fin-silt 0,006-0,002 

Ler  < 0,002 
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 Jordpartiklarnas storlek påverkar hur markens mekanism fungerar och därigenom också 

utbytet av katjoner och anjoner som i sin tur är av essentiell betydelse för de marklevande 

organismerna (Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011).    

 

Figur 1. Internationell texturtriangel med jordartsgruppering.  Källa: USDA 
 

I den internationella jordklassifikationen, Soil Textural Triangle (figur 1) är indelningen av 

jordarna något annorlunda än i den svenska klassificeringen. Finjorden i detta system delas 

t.ex. in i sand, silt och lera medan den i Atterbergsskalan delas in i sand, mo, mjäla och lera 

(Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011). 

 

1.3 Markkartering och jordanalys 
Att kartlägga olika jordars innehåll av kemiska ämnen, kornstorlek m.m. kallas med fackspråk 

för markkartering och har utförts i Sverige sedan 1920-talet. Metoderna för att utföra analyser 

och mätningar härleds mestadels också från denna tid. Analyseringsteknologin har dock 

utvecklats genom åren till enklare och mer systematiska analyseringsmetoder vilket också ger 

en större tillförlitlighet (Lindén, 2007).  

 

Jordanalys, vanligen kemisk analys av ett jordprov som är representativt för en viss 
plats eller ett visst skifte. Analysen anger främst jordart, där bl.a. halten av organisk 
substans (mullhalt) fastställs. Dessutom mäts kemisk surhetsgrad (pH-värde), 
mängden lättlöslig fosfor och lättlösligt kalium (i odlingssammanhang växttillgänglig 
näring) samt tillgång på mikronäringsämnen. Jordanalysen, som inom jordbruket ofta 
även omfattar växttillgängligt magnesium, läggs till grund för markkartering som 
avspeglar gödslingsbehovet. Inom trädgårdsodlingen används en intensiv 
analysverksamhet för uppföljning av framför allt växthuskulturernas näringssituation. 

 
Källa: http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/lang/jordanalys, Nationalencyklopedin, 

hämtad 2014-01-05.  

 

Markbiologen och forskaren Olof Arrhenius (1895-1977) uppmärksammade tidigt betydelsen 

av att undersöka och kartlägga markens kemiska ämnen i syfte att förbättra utkomsten av 

jordbruksgrödor. Genom att extrahera sina jordprover i 2-procentig citronsyra kunde 

Arrhenius möjliggöra utläsning av fosfor, ett av de nödvändiga näringsämnena för allt liv, i 

åkermarken. Arrhenius var också den förste att införa massanalysering för en låg kostnad i 

Sverige vilket ledde till att markkarteringar kom att utföras mer kontinuerligt inom den 

svenska agrikulturen (Lindén, 2007). 
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I samband med markkarteringen utfördes också mullhalts- och jordartsbestämning. Jorden 

bedömdes först visuellt genom t.ex. utrullningsprov och därefter transporterades provet till 

laboratorium där de torkades i max 35° C för att sedan malas och sållas genom såll med olika 

maskstorlekar för texturanalys (Lindén, 2007). 

1.3.1 Varför markkartering och analys? 
Att starta upp en odling kräver mycket tid och planering men enligt C.H. Spurway (1949) är 

en jordanalys det första som bör göras både i starten av en nyodling men även inför en 

jordförbättring till en befintlig odling. Att inventera den befintliga odlingsjorden innan en 

nyanläggning gör det också möjligt att reparera eventuella brister som i efterhand skulle vara 

både svårare och kostsammare att åtgärda (Winter C., personlig kommunikation, 2013-09-02).  

Att göra jordanalyser exempelvis en AL (ammoniumacetatlaktat)- eller Spurwayanalys ger, 

för odlaren, viktig information om odlingsjordens näringsinnehåll och uppbyggnad vilket 

också gynnar förutsättningarna för en lyckad odling (Rubæk & Sørensen, 2011). Spurway 

(1949) bedyrar dock att varje jord är unik och att det inte går att generalisera hur en viss 

jordart ska brukas och därför bör heller inga färdiga schabloner användas. Det har konstaterats 

att fältundersökningar fungerar utmärkt som komplement till laboratorieanalyser och att de 

tillför information som ej är mätbara med laboratorieanalys (Abdollahi, Schjønning, Elmholt, 

& Munkholm, 2013). 

1.3.2 Jordanalysens tillförlitlighet 
Jordanalysering används idag i många olika situationer, allt från miljöutredningar till att 

analysera vanlig trädgårdsjord men hur tillförlitliga är dessa analyser? 

Den danska rapporten, Jordanalyser- kvalitet og anvendelse (Rubæk & Sørensen, 2011) visar 

på att det finns stora skillnader mellan olika länders analysmetodik även fast 

ursprungsmetodiken är densamma. Orsaken, tycks enligt författarna, bero på att 

instruktionerna för analysen ofta översätts felaktigt från ursprungsspråket vilket gör att 

metodiken därför oavsiktligt ändras. Rubæk och Sørensen menar också att det finns ett stort 

behov av ett internationellt kontrollorgan för säkerställning av att analyser utförs likadant i 

alla länder. Hur tillförlitliga jordanalyserna är beror också mycket på om laboratoriet i sig är 

kvalitetssäkrat eller inte.  

I Sverige har det statliga certifieringsorganet SWEDAC som uppgift att kvalitetssäkra och 

ackreditera laboratorium. Kvalitetssäkring är en slags garanti på att analysen utförts genom 

tillförlitliga metoder vilket innebär t.ex. att man innehar certifiering inom en viss 

internationell standardisering ex. ISO (SWEDAC, 2013). 

 

1.4 Jordkompaktering 
Jordkompaktering eller markpackning är en ganska vanlig företeelse i odlingssammanhang. 

Kompaktering innebär rent tekniskt att jorden pressas samman, komprimeras, som gör att den 

torra volymvikten ökar, porositeten minskar och likaså antalet stora porer (Eriksson, Dahlin, 

& Nilsson, 2011). Orsakerna till kompaktering kan vara flera men det vanligaste är de tunga 

maskiner som används på åkrarna i kombination med att man inte tar hänsyn till rådande 

markförhållanden vid körning (Granstedt, 1998). Väderförhållanden har en bidragande del i 

orsakerna till kompaktering. Långa torrperioder gör att porerna krymper vilket gör att jorden 

vid stora regnfall inte kan reglera vattenmängden utan vattnet blir istället kvar på jordytan 

som i sin tur ger upphov till markpackning. Jordar med högt innehåll av mineraler (ex. 

lerjordar) löper därför större risk att kompakteras men även jordar med hög mullhalt riskerar 

att kompakteras vid för hög fuktighet. Markpackning i ler- och mjäljordar ses oftast i form av 

hårt packade aggregat (Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011; Etana, 2005). Luftflödet i (hela) 

åkern minskar ofta drastiskt även fast det bara är ytjorden som är kompakt vilket leder till 
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hämmad tillväxt. Växternas rötter tenderar att söka sig till lättgenomträngliga områden i 

jorden och kan endast penetrera genom jord som har porstorlekar som motsvarar eller är 

större i diameter än själva rötterna vilket betyder att om rötterna inte kan ta sig fram till vatten 

och näring får växterna svårigheter att överleva (Nordiska Jordbruksforskares Förening, 

1986).  

En stabil markstruktur, är grunden för en väl fungerande och långsiktigt hållbar odlingsjord. 

Jordar med dålig struktur ger generellt sämre skördar pga. att jordbearbetningsbehoven och 

därmed kompakteringen av jordmånen ökar. Det har också kunnat påvisas att utbytet av 

växttillgängliga näringsämnen minskar i jordar med dålig struktur vilket leder till att tillväxten 

på grödorna hämmas (Berglund & Gustafson Bjuréus, 2008). 

 

1.5 Ekologisk odling av trädgårdsblåbär 
Det talas mycket om näringsläckage i jordbrukssammanhang och en del forskare menar att 

ekologisk brukning av jordar kan minska näringsläckaget avsevärt jämfört med brukning med 

konventionella metoder. Detta menar forskarna har att göra med att ekologiska jordar 

generellt har en bättre markstruktur p.g.a. mindre jordbearbetning samt p.g.a. kontinuerlig 

tillförsel av organiskt material, vilket gör att humushalten ökar och därmed förmågan att 

binda näringsämnen (Granstedt, 1998; Mäder, 2004; Jensen E. S., 2004). Växtföljden, som 

tillämpas inom ekologisk odling innebär att man skiftar grödornas plats år efter år varvat med 

vallodling vilket gör att förekomsten av växtsjukdomar och skadeinsekter minskar. 

Växtföljden hjälper också att återbygga jordens humuslager vilket i sin tur ökar katjonsutbytet 

som påverkar näringsupptagningsförmågan hos växter (Persson, 1985).   

 

Definition för ekologisk lantbruk enligt IFOAM: 
 

Ekologiskt lantbruk är ett produktionssystem som bevarar jordarnas, ekosystemens 
och människornas hälsa. Det förlitar sig på ekologiska processer, biologisk mångfald 
och lokalt anpassade kretslopp i stället för användning av insatsmedel med skadliga 
effekter. Ekologiskt lantbruk kombinerar tradition, innovation och vetenskap till gagn 
för vår gemensamma miljö, främjar rättvisa relationer och en god livskvalitet för alla.  

Källa: IFOAM http://infohub.ifoam.org/sites/default/files/page/files/dooa_swedish.pdf, 

hämtad 2014-01-07.  
 

Odling av trädgårdsblåbär (vaccinium corymbosum, vaccinium angustifolium) har ökat 

markant de senaste åren och flertalet av de svenska odlingarna är ekologiska. De flesta 

svenska odlingarna är placerade i den södra delen av Sverige då odlingsförutsättningarna är 

bättre men det bedrivs studier och forskning, bl.a. i Haparanda. Målet är att i framtiden kunna 

odla trädgårdsblåbär i nordligare breddgrader och även på mineraljordar (Åkerström, 2004).  

Trädgårdsblåbär är kända för att vara svåretablerade på grund av sina specifika krav gällande 

habitat och att de dessutom är beroende av andra biotoper för sitt näringsintag. Det är också 

vanligt att trädgårdsblåbär i odlingar råkar ut för näringsbristsjukdomar och svampangrepp av 

t.ex. Phomopsis vaccinii (Jensen K. , 2006; Tervasmäki, 2012). Men om trädgårdsblåbär ges 

rätt förutsättningar växer den nästintill underhållsfritt och det är inte ovanligt att en plantering 

har en livslängd uppemot 50 år (Nilsson, 2011).  
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2. SYFTE 
Syftet med denna uppsats är att undersöka användbarheten av resultaten av en jordanalys, 

penetrometerundersökning och en okulär beskrivning av jordmånen i planeringsstadiet av en 

ny trädgårdsblåbärsodling. 

 

2.1 Frågeställning 
Vilken information kan fastställas från jordanalys, penetrometerundersökning, samt en 

jordmånsbeskrivning? 

Vilka rekommendationer kan härledas från insamlad mätdata till planeringen av en ny 

odling av exempelvis trädgårdsblåbär? 

Avgränsning  
Arbetet avgränsas till att enbart behandla ekologisk odling och markförutsättningar på friland. 

Det är vanligt att ekologisk odling bedrivs i växthusmiljö men p.g.a. att faktorerna som 

påverkar markförutsättningar och näringsbalansen skiljer sig åt från frilandsodling samt att 

ingen analys av växthusjord ingår i detta arbete lämnas odling i växthusmiljö att utredas till ett 

annat tillfälle. Fokus läggs på jordar liknande den undersökta, mjälajordar, då arbetet annars 

tenderar att bli för stort. 

3. METOD OCH MATERIAL 
Arbetet bygger på tre mindre empiriska fältundersökningar (jordanalys, 

penetrometerundersökning, jordmånsbeskrivning) av en specifik åkermarks jordförhållanden 

samt en vetenskaplig litteraturstudie om jordens betydelse i uppbyggnad och struktur kopplat 

till odling. I arbetet redovisas resultaten av de olika fältundersökningarna i syfte att undersöka 

användbarheten av denna information i planeringsstadiet av en ny trädgårdsblåbärsodling.  

3.1 Empirisk undersökning  
Den empiriska undersökningen består av en jordanalys, penetrometerundersökning och en 

jordmånsbeskrivning. Valet av undersökningsmetoder har i första hand gjorts efter tidigare 

beprövade metoder samt efter möjligheten för odlaren själv att utföra undersökningar utan att 

alltid behöva anlita specialkompetens.   

Penetrometerundersökningen, beskrivningen av jordmånen samt uppsamling av jordprover till 

jordanalysen genomfördes något modifierat enligt rekommenderade instruktioner från Soil 

Quality Test Kit Guide (USDA, 2001), Guidelines for Soil Description (FAO, 2006) och 

Cornell Soil Health Assessment Training Manual (Gugino, o.a., 2009). 

I utförandet av jordmånsbeskrivningen följdes i huvudsak beskrivning för:  

Markstrukturtest i fält - Beskrivning och instruktioner och delvis också Markstrukturindex - 

ett sätt att bedöma jordarnas fysikaliska status och odlingssystemets inverkan på 

markstrukturen (Berglund & Gustafson Bjuréus, 2002;2008). Inför mätningen gav också 

handledaren Anders Fahlén en kortare muntlig introduktion (2013-10-09).  

Penetrometerundersökningen och jordmånsbeskrivningen samt uppsamling av jordprover 

utfördes gemensamt av Mira Rutanen och medstuderande Elin Eriksson. Jordanalysen 

utfördes av företaget Agrilab AB, Uppsala (www.agrilab.se) som är ett etablerat företag med 

flera års erfarenhet av jord- och gödselanalyser inom agrikultur/trädgård. 

 

http://www.agrilab.se/
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3.1.1 Insamling av jordprover 
Fältundersökningarna ägde plats i Ockelbo, ca 58 km norr om Gävle, Gästrikland på en åker 

(60 53 9.11 N, 16 41 57.93 E) på Wij Trädgårdar ca 87,2 m över havet.  

Området har sedan långt tillbaka varit uppodlat och det är osäkert vilka jordbruksmetoder som 

använts tidigare men sedan Wij Trädgårdar tog över området, år 2002, bedrivs odlingen 

ekologiskt enligt förenklad biodynamisk modell. 

 

Plats: Wij Trädgårdar, Ockelbo (åker)  

Datum:  2013-10-21 

Tid:  10.00 - 13.00 

Temperatur:  -4°C 

Mätyta:  25 x 60 m (hela fältet) 

Material: Papperspåsar (kompostpåse) 20 st., markörflaggor 10 st. (numrerade 1-10), 

käppar, grävspade, handspade, måttband, måttstock, anteckningsblock, penna, kamera. 

 

 

    

Bild 1. Plats för mätning: Wij Trädgårdar Ockelbo, del av åker före och efter plöjning samt skiss på mätområde. 

(Foto: Eriksson & Rutanen). 

Provfältet märktes ut på diagonalen med fem träkäppar. Numrerade (1-10) markörer 

placerades med ca 6-6,5 meters mellanrum genom hela diagonalen för att utvisa provgrop. 

Grässvålen avlägsnades med grävspade innan provsamling. Från de tio uppmätta 

provpunkterna togs jordprover från två olika djup: 0-20 cm och 20-40 cm (FAO, 2006;USDA, 

2001). Grävning skedde med handspade. Varje prov samlades i egen påse (ca 2 kg) som 

märktes med nummer för provgrop samt provdjup. Den totala mängden påsar blev 20 st.  

Från varje prov togs sedan lika mängd (1 kg) jord som siktades försiktigt genom ett grovt såll 

(6 mm) för att få bort större sten och ogräsrötter. Den färdigsållade jorden samlades upp i väl 

rengjorda plastlådor, 20 st. Från varje låda samlades sedan 0,5 volymliter i en skottkärra. 

Jorden genomblandades ordentligt innan 2 l jord uppsamlades i en plastlåda för att frysas in 

för senare bruk. Lådan förslöts med industritejp (silvertejp).  
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3.1.2 Jordanalys 
Ordet jordanalys är ett begrepp som används ganska brett inom flera branscher och kan därför 

innefatta olika slags analyser. Inom agrikulturen och inom hortikulturella sammanhang är 

jordanalyser som AL-metoden och Spurwayanalys de vanligaste. Mätmetoden för dessa 

analyser skiljer sig lite åt vilket gör att man också får ut olika mätdata som i sin tur innebär att 

de kan användas för olika syften.  

AL-metoden 

Tekniken för analyseringen av jord utvecklades till den det är idag av lantbrukskemisten H.G. 

Egner (1896- 1989) som introducerade laktatmetoden, senare kallad AL-metoden. Namnet 

AL-metod kommer från ammoniumlaktat som är den ättikabaserade extraktionsvätska som 

används vid själva analyseringen (Lindén, 2007). Metoden går ut på att jordprovet extraheras i 

en blandning av 0,01 M ammoniumlaktat (NH4CH3CH (OH) COO) och 0,4 M ättiksyra 

(CH3COOH) som därefter skakas varpå den extraheras genom filter. Efter filtreringen 

analyseras provet med färgkodning enligt s.k. kolorimetrisk molybdat-metod. Analysmetoden 

är i enlighet med svensk standard SS-02 83 10 (Eriksson A. K., 2009). Mätvärdet i de färdiga 

AL-analyserna anges i mg/100 g lufttorr, mald jord (Lindén, 2007). AL-metoden utvecklades 

först enbart för att utläsa lättlösliga fosfater i åkerjord men kom framöver att användas till 

utläsning av en mängd kemiska ämnen som kalium, mangan, bor m.fl. Metoden används 

fortfarande inom jordbruket för att avgöra mängden lättlösliga- och svårlösliga näringsämnen 

i markvätskan och på partikelytorna i syfte att förstå jordens buffrande förmåga för att 

därefter kunna effektivisera jordbruket och framförallt gödselgivan (ibid). 

Spurway 
Spurwayanalysen, även kallad Simplex Soil Test, är en jordanalys enligt grundaren professor 

Charles Henry Spurway (1883-?) Spurwayanalysen används vanligen för att analysera jord i 

växthus- och frilandsodlingar i syfte att utreda tillväxtproblem. Även i denna metod används 

ättiksyra som extraktionsvätska men i en lägre koncentration (HAc 0,1 %) (Magnusson, 

Rölin, & Ögren, 2006). Spurwayanalysen, som utförs i tre delprover, anger liksom AL-

metoden, mängden lättlösliga näringsämnen som återfinns i markvätskan. Mätdata i 

Spurwayanalysen anges i mg/l lufttorr, mald jord jämfört vid Al-metoden där mätdata anges i 

mg/100g lufttorr, mald jord. Spurwayanalysen ger även den en analys av jordens 

buffringskapacitet av växttillgängliga näringsämnen vilket har stor betydelse för växternas 

tillväxt på längre sikt (Lawton & Spurway, 1949). 

Jordprov 

Jordprovet skickades (2013-12-08), väl emballerat med företagspost för att få så kort 

leveranstid som möjligt, till företaget Agrilab AB i Uppsala. Agrilab AB mottog jordproverna 

nästföljande dag 2013-12-09. Analysen är daterad 2013-12-12. 

Analysen som utfördes för det här arbetet är en s.k. trädgårdsanalys enligt AL-metoden där 

följande ingår: 

pH, ledningstal, P-AL, K-AL, Mg-AL, Ca-AL, NO3-N, mullhalt, jordart, utvärdering och 

rådgivning. 

Som tillägg för ovanstående analys valdes: 

1 st. texturanalys med kornstorleksfördelning 

1 st. torrsubstansbestämning (TS-halt) 
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Analysvariabel 

Tabell 1. Analysvariabel för jordanalysresultat enligt Agrilab AB, Uppsala (2013). 

 Metod (ref) Mätosäkerhet Mätområde Celsius 

Kornstorleksfördelning SS 027123-1 <10 % 0,002-20mm  

SS 027124-1 <10 %   

Mullhalt KLK 1965:1 <5 % 0,5-100% 570 grader 

TS eller DW KLK 1965:1 <1 % 0,5-100% 105 grader 

Förbehandling av jordprov för 
fysikalisk och kemisk analys. 

SS-ISO 11464 

utg. nr 1. 

   

Extraktion och bestämning av 
fosfor, kalium, kalcium, 
magnesium och natrium ur jord 
med ammoniumlaktat/ 
ättiksyralösning (AL- metoden) 

SS 02 83 10  

utg. nr 3. 

<10 %   

Bestämning av pH SS -ISO 10 390 <0,4 1-14  

 

 

3.1.3 Penetrometerundersökning 
För att avgöra en jords kompakthet mäts jorden med en 

penetrometer, ett mätinstrument som gör det möjligt att 

observera graden av packning i markdjup. Mätinstrumentet är 

utformat som en stav med gradering, 0-75 cm, som gör det 

möjligt att mäta penetrationsdjup i centimeter. I skaftet på 

penetrometern finns en hydraulisk tryckmätare där trycket kan 

utläsas i olika mätenheter beroende på tillverkare och land. 

Instrumentet används genom att trycka ned stavspetsen i marken 

där motståndet sedan uppmäts via staven till hydraulkolven i 

tryckkammaren på mätinstrumentet. 

Tryckkammaren (bild 2) är försedd med en mättavla som dels har 

skalaangivelser för enheterna PSI och Bar men mättavlan har också färgkod; grönt, gult, rött.  

Färgkoden grön står för 0-200 PSI (14bar), gul för 200-300 PSI (21 bar) och det röda fältet 

står för 300 PSI + (21 Bar +). 

Det gröna fältet i mättavlan anger acceptabla (normala) markpackningsnivåer, det gula fältet 

indikerar på högre markpackningsnivå och det röda fältet visar på markpackning som 

överskrider acceptabla nivåer och som kan verka hämmande på växternas rottillväxt 

(IMANTS, 2014).  

 

Tabell 2. PSI konverterad till kPa 

PSI Färgkod kPa 

0 - 200  0 - 1379 

200 - 300  1379 - 2068 

300 - 1500  2068 - 10342 

 

Bild 2. Mättavla, penetrometer 

(Foto Rutanen) 
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Utförandet av penetrometerundersökningen 

Jordens kompakthet mättes första gången, 2013-10-16, längs hela diagonalen vid varje 

markörflagga (10 st. x 3). Vid varje provpunkt mättes kompakthet på tre olika nivåer; låg-, 

mellan- och djupskikt vilket betyder att för varje prov trycktes först ett hål i jorden, där man 

sedan tryckte ner mätstaven sammanlagt tre gånger med avläsning mellan varje 

tryckning/nivå. Avläsning av mätvärde gjordes då kraftigt motstånd i strukturen påträffades 

samt att tryckning inte kunde ske med normal handkraft (Gugino, o.a., 2009). Endast 

penetreringsdjup i cm noterades vid första mätningen. Åkern var oplöjd sedan två säsonger 

vid första mätningstillfället.  

Andra gången, 2013-11-12, gjordes mätningen längs samma diagonal som tidigare men vid 

två specifika platser, vid markörflagga nr. 2 och vid markör nr. 8, vilka också utgjorde 

platserna för jordprofilgroparna A och B. Ett område på 0,6 m i diameter mättes upp runt 

markörflaggan. Därefter gjordes mätning i mitten samt i ytterkanterna (som prickarna i nr fem 

i en speltärning) av detta mätområde. Totalt gjordes fem mätningar (en mätning=ett prov) vid 

varje område. Totalt uppmättes tre värden per mätning; yt-, mellan- och djupskikt (2 platser x 

5 prover x 3 mätningar/prov) Samma penetrometer, av märket Imants Quakemeter, användes 

vid båda tillfällena.  

Vid tidpunkten för andra mättillfället var åkern plöjd.  

3.1.4 Jordmånsbeskrivning 
Jordmånsbeskrivning är en visuell beskrivning av jordens utseende och formbarhet. Genom 

att studera porsystemet och den övriga sammansättningen i jorden får man en bild av hur 

jorden är uppbyggd och därigenom en förståelse om hur den fungerar rent mekaniskt. I en 

jordmånsbeskrivning studeras också marklevande organismer för att få en uppfattning om 

marken är frisk nog att tillgodogöra liv. Jordmånsbeskrivningen blir således ett hjälpverktyg i 

analyseringen av de övriga fältundersökningarna. 

Utförandet av jordmånsbeskrivning 

Inför beskrivningen av jordmånen valdes två platser på fältet som representativa platser; en 

vid markörflagga nr. 2 och nästa vid markör nr. 8. Sedan handgrävdes en provgrop (A), med 

0,6 m i diameter och 0,6 m i djup. Därefter bröts kanterna till provgropen varsamt upp med 

handspade för att få fram en mer orörd yta. Därefter lades en måttstock mot gropväggen för 

utläsning av eventuella skikt samt en visuell bedömning av skiktens utseende (Berglund & 

Gustafson Bjuréus, 2008). När mätning av skikten var utförd lossades jordprover från 

gropväggen försiktigt med handspade så att färg och konsistens kunde bedömas. Färgen 

bestämdes enligt Munsells färgkarta (Munsell, 2009) och ett utrullningsprov gjordes för att 

bedöma jordens konsistens och plasticitet (Berglund & Gustafson Bjuréus, 2008; FAO, 2006).  

När mätningarna för provgrop A var klara grävdes provgrop B och besiktades enligt samma 

principer som för provgrop A. 

 

3.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien i detta arbete utgör i huvudsak fakta till bakgrunden men också den delen av 

resultatet som behandlar ekologisk odling och odling av trädgårdsblåbär.  

Det valda materialet består av utländska och svenska vetenskapliga artiklar, rapporter, 

dokument från webbsidor och facklitteratur från tidigare gjorda studier och forskning 

behandlande jord, jordanalyser, mark, markpackning, ekologisk odling på friland och odling 

av trädgårdsblåbär i nordligt klimat. I huvudsak har all fakta behandlande ekologisk odling 

hämtats ur Rådgivning och utbildning i landsbygdsprogrammet 1. Ekologisk odling av 

grönsaker på friland. Kurspärm. Jordbruksverket. Jönköping, Sverige: Ascard, J. & 

Brunnsvik, C. (red.) (2008). 
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Pärmen innehåller en samlad dokumentation från 30 st. författare varav flera är forskare inom  

ekologisk jordbruk och odling. P.g.a avsaknaden av kapitel behandlande bärodling i denna 

samlingspärm har kompletterande faktablad inhämtats separat från Jordbruksverkets hemsida.  

Avsnitten där trädgårdsblåbär behandlas har fakta, rådande blåbärsodling i svenska 

förhållanden, inhämtats från rapporter och faktablad gjorda av Siri Carsperssen, Thilda 

Håkansson samt Christina Winter då de anses som de främsta experterna inom 

trädgårdsblåbärsodling i Sverige. Även rapporter och artiklar från utländsk blåbärsforskning 

har använts men då har ett urval gjorts till artiklar som behandlar odling i nordligt klimat. 

Fakta har även inhämtats från tidigare kandidatarbeten från SLU behandlande 

trädgårdsblåbär.  

I materialsökningen användes bl.a. databaser som Science Direct, Academic Search Elite och 

Google Scholar där sökning gjordes med följande sökord: ekologisk odling, jordanalys, 

markanvändning, markpackning, markstruktur, penetrometer, trädgårdsblåbär, ammonium 

lactate, blueberries, soil aggregation, soil analysis, soil compaction, soil diagnostics, soil 

organic matter, Spurway, organic gardening, organic soils, organic soil structure. 
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4. RESULTAT  
Resultatet är uppdelat i två delar där den första delen behandlar resultaten av de olika 

fältundersökningarna: Jordanalys, penetrometerundersökning och jordmånsbeskrivning. 

Den andra delen baseras på litteraturstudier och behandlar odlingsförutsättningar för 

trädgårdsblåbär i nordligare klimat med fokus på mark och näring.    

 

4.1Jordanalys  
Jordanalys, fallstudie Ockelbo 

 

Tabell 3. AL-analys utförd av Agrilab AB den 12-12-2013 

Jordart 
Måttligt 

mullhaltig, 

mjälig 

lättlera 

Mullhalt 

% 
pH 

vid 

20°C 

Ledningstal 

vid 25°C 

mS/cm 

Lättlösliga mg/100 g torr jord 
Nitrat och 

nitritkväve 
NO3+NO2-N 

Fosfor 

P-AL 

Kalium 

K-AL 

Magnesium 

Mg-AL 

Kalcium 

Ca-AL 

3,3 6,2 0,1 0,7 6,2 11,0 19,1 195 
TS (torrsubstans)% 83,3 

 

Tabell 4. Näringsanalys enligt Spurwaymetoden utförd av Agrilab AB den 12-12-2013 

 mg/liter torr jord 
Benämning P K Mg Ca Al Fe Na 

 18,5 32,9 57,2 585 66,4 80,9 36,9 

U
tv

ä
rd

er
in

g
 

 

Hög 
       

       

      x 

 

Normal 
       

       

 x      

 

Låg 
x    x x  

       

  x x    

 

Tabell 5. Jordartsbestämning utförd av Agrilab AB den 12-12-2013 

Jordtyp Kornstorlek Mängd i % 

Mull  3,3 

Ler  < 2 µm 19,3 

Silt  2-63µm 66,6 

Sand + >63 µm 10,8 
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Figur 2. Analys av kornstorleksfördelning utförd av Agrilab AB den 12-12-2013 
Diagrammet visar fördelningen av kornstorlekar samt jordtyper som förekommer i den analyserade jorden. 

 

Tabell 6. Kornstorleksfördelning utförd av Agrilab AB den 12-12-2013 

Kornstorlekar µm Ackumulerad mängd (%) 

69,7 88 

49,7 82 

35,7 72 

23 60 

13,5 50 

7,9 40 

4,9 34 

3,1 26 

1,4 16 

 

 

Sammanfattning av jordanalys 

AL-analysen (tabell 3) visar att åkern består av mjälig (silt) lättlera med en mullhalt på 3,3 %. 

Torrsubstansen är 83 % och pH-värdet 6,2. Ledningstalet, den totala mängden näringssalter, 

är 0,1 mS/cm. Näringsanalysen enligt Spurwaymetoden (tabell 4) visar att jordprovet har 

normala värden av kalium (K), relativt höga värden av natrium (Na) medan innehållet av 

fosfor (P), magnesium (Mg), kalcium (Ca), aluminium (Al) och järn (Fe) är lågt. 

Jordartsbestämningen (tabell 5) visar att åkerjorden har högst innehåll av silt (66,6 %) och 

därefter ler (19,3 %). Andelen sand är 10,8 % och andelen mullämnen är 3,3 %.  
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4.2 Penetrometerundersökning 
I Sverige mäts tryck oftast i mätenheten Pascal men tryck kan också mätas i enheten Bar 

vilket dock har blivit allt mer ovanligt förutom inom meteorologiska sammanhang.  

I USA och England tillämpas mätenheten PSI (Pound force per Square Inch) där 1 PSI 

motsvarar 6,894 x 10³ Pascal (N/m²) = 6,8948 x 10⁻³ (N/mm²) ≈ 7 kPa.  

Resultatet i denna penetrometerundersökning har konverterats från PSI till kPa. PSI-värdet 

anges dock i parentes i löpande text. 

 

Penetrometerundersökning, fallstudie Ockelbo  

Plats: Wij Trädgårdar, Ockelbo (åker) 

Datum: 2013-10-16 och 2013-11-12 

Tid: 10.00 - 13.00 

Temperatur: -1°C 

Mätområde: Mätomgång 1: vid varje markör 1-10. Mätomgång 2: vid provgrop A och B (0,6 m diam.) 

Instrument:  Penetrometer, modell Imants Quakemeter 

 

 

Figur 3. Mätvärden för samtliga prover 1-10 samt medelvärde per skikt. Mätomgång 1: 2013-10-16 
 

Resultatet från penetrometerundersökningen, mätomgång 1 (figur 3), visar på små avvikelser i 

penetrationsdjup (se prov nr 9). Medelvärdet beskriver penetrationsdjupet per skikt och där 

det vid första tryckningen, ytskiktet, kunde nå fram ner på 8.6 cm djup tills *kraftigt motstånd 

påträffades. Vid andra tryckningen, mellanskiktet, kunde man i snitt nå ett djup på 18,1 cm 

innan kraftigt motstånd påträffades. Vid tredje tryckningen, djupskiktet, påträffades kraftigt 

motstånd i snitt vid 23,8 cm djup. Motståndet var tydligast vid första och sista tryckningen. 

 

*Med kraftigt motstånd menas det motstånd i skikten som är ogenomträngligt vid tryckning med normal 

handkraft (värden över 1379 kPa [200 PSI]). 
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Figur 4. Mätvärden för samtliga prover i grop A samt medelvärde per skikt. Mätomgång 2: 2013-11-12 

Resultatet från penetrometerundersökningen, mätomgång 2 i grop A (figur 4), visar på små 

avvikelser i penetrationsdjup (se prov nr 2). Vid första tryckningen, ytskiktet, påträffades 

kraftigt motstånd i snitt vid 23 cm i snitt djup. Vid andra tryckningen, mellanskiktet, 

påträffades kraftigt motstånd i snitt vid 31 cm djup. Vid tredje tryckningen, djupskiktet, 

påträffades kraftigt motstånd i snitt vid 40,4 cm djup. Motståndet var tydligast vid tredje 

tryckningen av prov 2 och 3.  

 

 

Figur 5. Mätvärden för samtliga prover i grop B samt medelvärde per skikt. Mätomgång 2: 2013-11-12 

Resultatet från penetrometerundersökningen, mätomgång 2 i grop B (figur 5), visar på små 

avvikelser i penetrationsdjup (se prov nr 2 och 3). I snitt påträffades kraftigt motstånd vid 29,3 

cm i djup i ytskiktet. Vid andra tryckningen, mellanskiktet, påträffades kraftigt motstånd i 

snitt vid 34 cm. Vid tredje tryckningen, djupskiktet, påträffades kraftigt motstånd i snitt vid 

37,5 cm djup. Motståndet var tydligast vid första och andra tryckningen av prov 2 och vid 

tredje tryckningen av prov 3.  
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Figur 6. Mätvärden på samtliga prover i grop A utmätt i kPa samt medelvärde per skikt.  
Mätomgång 2: 2013-11-12. 

Medelvärdet för ytskiktet är 1972 kPa (286 PSI) som infaller på det gula fältet på 

penetrometer-färgskalan vilket innebär en acceptabel markpackning för odling. Medelvärdet 

för mellanskiktet är 3723 kPa (540 PSI) som infaller på det röda fältet på penetrometer-

färgskalan viket innebär oacceptabel nivå av markpackning för odling. Djupskiktet har ett 

medelvärde på 4081 kPa (592 PSI) som infaller även den på det röda fältet på penetrometer-

färgskalan.  

 

 

Figur 7. Mätvärden på samtliga prover i grop B utmätt i kPa samt medelvärde per skikt.  
Mätomgång 2: 2013-11-12. 

Medelvärdet för ytskiktet är 1406 kPa (204 PSI) som infaller mittemellan det gröna och gula 

fältet på penetrometer-färgskalan vilket innebär en acceptabel markpackning för odling. 

Medelvärdet för mellanskiktet är 2702 kPa (392 PSI) som infaller på det röda fältet av skalan 
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strax under acceptabel nivå. I djupskiktet är medelvärdet 4067 kPa (590 PSI) som infaller på 

det röda fältet av skalan vilket betyder oacceptabla nivåer av markpackning för odling. 

 

Sammanfattning av penetrometerundersökning 

Första mätomgången (före plöjning) beskriver en jämn grad av markpackning i hela fältet där 

mycket kraftigt penetrationsmotstånd mäts vid ca 10 cm djup och vid ca 20 cm djup.  

Medelvärde för grop A: ytskikt 1972 kPa (286 PSI) = gul, mellanskikt 3723 kPa (540 PSI) = 

röd och djupskikt 4081 kPa (592 PSI) = röd. 

Andra mätomgången (efter plöjning) beskriver en jämn markpackning där kraftigt 

penetrationsmotstånd mäts vid ca 25 cm djup och vid ca 37 cm djup. 

Medelvärde för grop B: ytskikt 1406 kPa (204 PSI) = grön-gul, mellanskikt 2702 kPa (392 

PSI) = röd och djupskikt 4067 kPa (590 PSI) = röd. 

 

4.3 Jordmånsbeskrivning 
Alla lagren av jordskikt ända ned till ursprungliga sedimentlagren eller berggrunden kallas för 

jordmån (Brunnsvik, 2008) och är den delen av jorden som är mest påverkningsbar av tid, 

klimat, vegetation/organismer, modermaterial, topografi och som därför utvecklas väldigt 

långsamt (Arvidsson Rosén, o.a., 1995). 

Jordmånsbeskrivning, fallstudie Ockelbo  
Plats: Wij Trädgårdar, Ockelbo (åker) 

Datum: 2013-11-12 

Tid: 10.00 - 13.00 

Temperatur: -1°C 

Mätyta: 2 st. runda gropar (0,7 m diam. x 0,6 m) 

Färgkarta: Munsells Soil colour chart 2009 

 

Resultat jordmånsbeskrivning grop A 

 

Markyta 0 cm 

Plogsula 20-30 cm  
(ca 10 cm tjock) 

Alv 30-60 cm 
(ca 29 cm tjock) 

Matjord 0-20 cm 
(ca 20 cm tjockt) 
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Tabell 7. Beskrivning av jordmån: provgrop A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordmassan (bild 4) tagen från djup 0-30 cm i 

provgrop A visar på att rötter och organiskt 

material finns i detta skikt, vilket betyder att 

porositeten i detta skikt är relativt bra för 

växter att leva i (Gugino, o.a., 2009). Mask 

förekommer. Porerna är stora i detta skikt. 

Färgen i detta skikt bestämdes till 10YR 4/2 

(mörk gråaktig brun) enligt Munsells 

färgkarta (2009). 

 

 

 

 

Till skillnad mot jordmassan från djup 0-30 

cm är massan från djup 30-60cm (bild 5) både 

utan rötter och organiskt material. Inga 

maskar syntes heller. Jordmassan i detta skikt 

är också kompaktare och torrare än i skikt 0-

30 cm. Tydliga fragment av rost kunde 

urskiljas i skiktet 30-60cm.  

Färgen i detta skikt bestämdes till 2.5 Y 5/2 

(gråaktig brun) enligt Munsells färgkarta 

(2009).  

 

 

 

Djup 

i cm 

Färgkod och 

beskrivning enl. 

Munsell 2009 

Visuell beskrivning 

 

0-30 

 

10YR 4/2 

mörk gråaktig 

brun 

Tydlig jämn kant.  

Jämn färg i hela skiktet.  

Jämn porositet. Stora porer. 

Fuktighet: jämn svag 

fuktighet.  

Plasticitet – lättrullad.  

Rötter förekommer. 
 

30-60 

 

2.5 Y 5/2 

gråaktig brun 

Tydlig kant.  

Färgskiftningar; 

rostfragment, grå-gröna 

fragment. Stora porer. Torrt. 

Skivar sig.  

Liten förekomst av rötter. 

Bild 3. Provgrop A. 

(Foto Eriksson & Rutanen) 

Bild 4. Närbild på jordmassa från djup 0-30 provgrop A 

(Foto Eriksson & Rutanen)  

Bild 5. Närbild på jordmassa från djup 30-60 provgrop A. 

(Foto Eriksson & Rutanen) 
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Bild 7. Provgrop B.  

(Foto: Eriksson & Rutanen) 

 

 

 

Längst ned på 60 cm djup i provgrop A 

grävdes lite bottensediment upp (bild 6). 

Sedimentet hade en mörk grå, nästan 

grönaktig färg med fragment av rost. 

Segmentet var starkt kompakt och väldigt 

fuktig. Massan var lätt att forma och höll 

ihop vid utrullning.  

Jordmassan kunde inte färgbestämmas p.g.a. 

dess höga fukthalt samt färgändring vid 

reflektioner från solljuset.    

Även i provgrop B hittades liknande 

bottensediment som var ännu fuktigare och 

luktade svagt surt.  

 

 

Resultat jordmånsbeskrivning grop B 

 

 

 

 

 

Markyta 0 cm 

Plogsula 21-30 cm  
(ca 9 cm tjock) 

 

Alv 30-60 cm  
(ca 30 cm tjock)  

Bild 6. Närbild på bottensegment i provgrop A. 

(Foto Eriksson & Rutanen) 

 

Matjordsskikt 0-21cm 
(ca 21 cm tjock) 
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Tabell 8. Beskrivning av jordmån; provgrop B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordmassan (bild 8) tagen från djup 0-30 cm 

i provgrop B visade även den på förekomst 

av organiskt material och växtrötter. Även i 

denna jordmassa kunde enstaka maskar 

skådas. Jordmassan i detta skikt var mer 

blöt och klibbigare än motsvarande skikt i 

provgrop A.  

Färgen i detta skikt bestämdes till 10YR 

4/2 (mörk gråaktig brun) enligt Munsells 

färgkarta (2009).  

 

 

 

 

Jordmassan (bild 9) tagen från djup 30-60 cm 

i provgrop B var väldigt torr och föll lätt 

isär. Inget synbart organiskt material eller 

växtrötter påträffades i detta skikt. Inga 

maskar kunde skådas. 

Skiktet hade en melerad färg med stora 

rostfragment och grågröna fragment. 

Färgen i detta skikt bestämdes till 2.5Y 5/3 

(ljus oliv brun) enligt Munsells färgkarta 

(2009).  

 

 

 

 

Djup 

i cm 

Färgkod och 

beskrivning enl. 

Munsell 2009 

Visuell beskrivning 

 

0-30 

 

10YR 4/2 mörk 

gråaktig brun 

Tydlig jämn kant.  

Jämn färg i hela skiktet.  

Jämn porositet.  

Fuktighet: blöt.  

Plasticitet: lättrullad, klibbig. 

Rötter förekommer. 
 

30-60 

 

2.5Y 5/3 

ljus oliv brun 

Tydlig jämn kant. 

Färgskiftningar; jämnt 

melerad med större 

rostfragment, större grå-

gröna fragment.  

Torr. Ej formbar – faller 

isär. 

Bild 8. Närbild på jordmassa från djup 0-30 cm, provgrop B. 

(Foto Eriksson & Rutanen) 

Bild 9. Närbild på jordmassa från djup 30-60 cm, provgrop B. 

(Foto Eriksson & Rutanen) 
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Sammanfattning av jordmånsundersökning 

Matjordsskiktet (ca 20 cm tjock) i båda jordprofilerna har en god porstruktur med blandade 

aggregatstorlekar. Matjordsskiktet visar också tecken på markliv i form av daggmaskar samt 

friska växtrötter. God plasticitet i utrullningsprovet. 

I båda jordprofilerna upptäcktes en hård plogsula på ca 20 cm djup och som har en ungefärlig 

tjocklek på 10 cm.  

Alvskiktet i båda profilgroparna uppmättes till ca 30 cm i tjocklek. Alven var torr och 

kompakt med en tydligt ljusare färg än matjordsskiktet. Inga marklevande djur kunde skådas. 

Inga spår av rötter. Sämre plasticitet- faller isär vid utrullningsprov. Tydliga rostfragment i 

båda profilerna. 

4.4 Rekommendationer för odling - litteraturstudie 
Ur bördighetssynpunkt är kraven på jordens kemiska-, biologiska- och fysikaliska egenskaper 

höga vid odling då många av våra odlade grödor generellt kräver mycket näring och vatten 

(Brunnsvik, 2008). För att upprätthålla en bra struktur i jorden bör också en blandning av 

strukturuppbyggande och strukturnedbrytande växter väljas. Detta är speciellt av vikt i jordar 

med sämre förhållanden (Granstedt, 1998). Jordar med en bra struktur ger större och jämnare 

skördar än jordar som kontinuerligt måste bearbetas för att på så sätt kunna bibehålla sin 

struktur (Brunnsvik, 2008; Magdoff & van Es, 2009).  

4.4.1 Växtförutsättningar trädgårdsblåbär 
pH 

Blåbär hör till surjordsväxter och trivs bäst i humusrika jordar där tillgången till vatten är god. 

I vissa fall har även sandrika jordar visat sig fungera för blåbärsodling och genom lyckade 

förädlingar av trädgårdsblåbär har man kunnat få fram sorter som går att odla på t.ex. gamla 

åkerjordar med högre pH-värde (Caspersen, Håkansson, & Winter, 2013). Blåbär föredrar 

dock jordar som har ett pH-värde kring 4,2–5,2 men man kan också lyckas med en odling i en 

jord med pH kring 6,0 beroende på blåbärssort och jordart. pH-värden över 6,2 gör däremot 

att blåbären hämmas i blom-och fruktutvecklingen vilket gör att avkastningen minskar eller 

uteblir, enligt studier gjorda i USA (Drummond F. , Smagula, Yarborough, & Annis, 2012).  

Mulchning, används av många ekologiska odlare som jordförbättringsmetod. Mulchning 

innebär att organiskt material läggs ut på jordytan alternativt myllas ned i jorden för att höja 

mullhalten och för att förbättra strukturen i jordarna vilket i sin tur också ger en pH-sänkande 

och ogräsminskande effekt. Bark, torv, flis, spån och sand är vanligt material som tillförs vid 

mulchning av blåbärsfält (Drummond F. , Smagula, Annis, & Yarborough, 2009). Även 

tillförsel av jordkompost är ett effektivt sätt att justera pH samt att tillföra växttillgängliga 

näringsämnen i lagom mängd för trädgårdsblåbär (Warman, Burnham, & Elton, 2009).   

Näring 

Näringsinnehållet i marken har normalt sett stor påverkan på växtens näringsinnehåll vilket i 

sin tur påverkar avkastningen men för blåbär verkar fallet vara annorlunda. Flera studier 

gjorda i USA visar att blåbär generellt har ett lågt näringsbehov men att behovet av 

ammoniumkväve är betydligt större än man tidigare trott. Olika gödsel- och 

svavelbehandlingar kan ha positiv inverkan på markens näringsinnehåll och har därutöver 

också pH-sänkande effekt (Drummond F. , Smagula, Annis, & Yarborough, 2009). 

Svavelbehandlingar i pH-sänkande syfte är tillåtet i ekologiska odlingar i enlighet med EU-

standard men i de svenska KRAV-odlingarna är denna metod enligt Jordbruksverket inte 

tillåten. 

Riktvärden för ekologisk odling av bär enligt Jordbruksverket: 
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Tabell 9. Riktvärden för jordanalys i bärodling. Markens pH bör vara 5,5–6,5. 

Näringsämne AL-analys mg/100 g jord Spurwayanalys mg/l jord 

Kväve (N)   30-50 

Fosfor (P) 6-12 10-20 

Kalium (K) 15-25 50-100 

Kalcium (Ca) 100-200 700-1000 

Magnesium (Mg) 12-15 30-50 

Mangan (Mn)   2-4 

Bor (B) 1 mg/kg jord   

 
Källa: www.jordbruksverket.se  

Ogräs är trädgårdsblåbärens största konkurrent när det gäller tillgången på näringsämnen och 

vatten. Om ogräsens förekomst kan reduceras, t.ex. genom bränning eller sänkning av pH-

värde i jorden, allra helst i etableringsstadiet, har blåbärsplantorna en god chans att klara sig 

ifrån näringsbrist (Warman, Burnham, & Elton, 2009). Att bränna av sin blåbärsodling med 

jämna mellanrum har även andra fördelar som näringstillförsel, men om näringstillförseln blir 

för hög ökar hastigt risken för svampangrepp (Caspersen, Håkansson, & Winter, 2013; Jensen 

K. , 2006). 

Rötter 

Trädgårdsblåbär, liksom övriga blåbär, har väldigt tunna rötter och saknar rothår. 

Rotsystemen för blåbär är grunda vilket gör att de behöver finna näring på ett ganska lågt djup 

i jorden. Trots att rötterna är tunna så har de en utmärkt absorptionsförmåga vilket gör det 

möjligt att ta upp näringsämnen som annars vore svåråtkomliga (Caspersen, Håkansson, & 

Winter, 2013). Enligt en studie från USA har mykorrhiza visat sig ha egenskaper som bidrar 

till aggregatbildning i jordar samt att aggregatbildningen sker i olika grad beroende på 

mykorrhiza-art (Rillig & Mummey, 2006). Rotsvampen mykorrhiza är mycket betydelsefull 

för blåbären ur näringssynpunkt då den genom sina utbredda hyfer bildar ett nätverk ihop med 

blåbärens rötter vilket gör det möjligt för blåbären att ta upp vatten och näring, främst fosfor, 

från större jordytor (Brunnsvik, 2008; Caspersen, Håkansson, & Winter, 2013). Denna 

symbios är känd både från naturliga förhållanden och i odlingar men uppstår enklast i jordar 

med högt innehåll av näringsfattigt råhumus.  Mykorrhizan gör också att rotmikrofloran 

påverkas positivt vilket skapar ett bättre skydd mot exempelvis parasiter (ibid). Dessutom har 

mykorrhiza visat sig hämma aluminiumupptaget hos flertalet växter (Brunnsvik, 2008). 

Odling 

Trädgårdsblåbär kräver väldigt lite eller ingen skötsel, så länge de gäller friska plantor, men 

vid t.ex. svampangrepp krävs beskärning av angripna delar.  En studie gjord mellan åren 

1998-1999 i södra Finland visade på lyckosamma resultat gällande odling av trädgårdsblåbär i 

nordligt klimat. Odlingen var anlagd i en jord där man tillsatt ett torvsubstrat med pH 5,5. 

Studien genomfördes med 3000 trädgårdsblåbärplantor av low bush-sorterna Aino och Alvar. 

Dessa low bush-sorter gynnades även av snötäcket vintertid som då bildar ett mikroklimat 

vilket gör att rottillväxten tilltar hos blåbären. Plantbortfallet för denna studie var 1-2 % vilket 

visar att härdigheten för just dessa sorter är hög (Lehmushovi & Tahvonen, 2000). 
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5. DISKUSSION OCH ANALYS 
Syftet med denna uppsats var att fastställa vilken information som kunde erhållas från 

jordanalysen, penetrometerundersökningen och jordmånsbeskrivningen samt vilka 

rekommendationer från dessa undersökningar som vidare kunde härledas till planeringen av 

en ny trädgårdsblåbärsodling.  

5.1 Metoder 
Fältdiagnostiska metoder, som Lindén (2007) framhäver, har länge använts inom agrikulturen 

och metodvarianterna är många fler än vad som berörts i detta arbete. Om bara fungerande 

och enkelt navigerad utrustning med lätta manualer finns att tillgå så kan enklare diagnostik 

lätt utföras av odlaren själv. Metoderna till fältundersökningarna i denna uppsats, valdes i 

samråd med handledaren Anders Fahlén men bestämdes också utifrån vad som är praktiskt att 

använda ute i fält, sett ur trädgårdsmästarperspektiv. 

Insamlingen av jordprover gjordes efter vad manualerna (Cornell Soil Health Assessment 

Training Manual (Gugino, o.a., 2009), Guidelines for soil description (FAO, 2006) och Soil 

Quality Test Kit Guide (USDA, 2001) rekommenderar, att märka ut mätområdet diagonalt 

och sedan samla in jord längs hela diagonalen på två djup. Hanteringen av jordprovet som 

skickades för analysering gjordes enligt företaget Agrilab ABs föreskrifter. 

Vid mer omfattande undersökningar än jordanalysen i detta arbete är ackrediterade 

laboratorium att rekommendera då mätsäkerheten i dessa granskas kontinuerligt vilket gör att 

analyser från ackrediterade laboratorium också klassas högre (Rubæk & Sørensen, 2011).   

5.2 Jordanalys 
Jordanalysen i detta arbete består både av en Spurway- och en AL-analys. Dessa två metoder 

är likartade men är inte rakt av jämförbara då mätmetoderna är olika. AL-analysen som har en 

högre koncentration ättiksyra i extraktionsvätskan gör att näringsämnen bättre framträder, 

främst makroämnen som förekommer i höga halter, men som följdverkan försvinner istället 

näringsämnen i låga halter (Eriksson A. K., 2009). Därför görs oftast kombinationsanalyser, 

som i detta arbete, för att just kunna utläsa även de minsta beståndsdelarna. I det här arbetet 

användes en s.k. trädgårdsanalys med ett fast basutbud men man kan, för en ännu mer 

utförligare analys, lägga till fler näringsämnen för analysering. Resultatet av 

Spurwayanalysen (tabell 4) visar t.ex. att natriumvärdet är högt i den undersökta jorden vilket 

är information som direkt ger signaler på att blåbärsodling kanske inte är tänkbart för denna 

plats. Denna information hade inte kunnat fås om bara AL-analys valts. Det kan också läsas i 

tabell 4 att aluminiumvärdena är låga vilket är väldigt viktig information då aluminium i höga 

halter är skadligt både för växter och människor. Enligt Spurway (1949) ger Spurwayanalysen 

mer detaljerad information om näringsinnehållet i jorden samt hur buffringskapaciteten ser ut 

och blir därför särskilt viktig när man t.ex. utreder näringsbrist både i växter och jord. 

Spurwayanalysen används därför mest inom hortikulturella sammanhang, som t.ex. 

plantuppdrivning, trädgårdsjord-analyser m.m., då växterna som odlas ofta har mer specifika 

krav på näringsämnen än vad exempelvis jordbruksgrödor har. Inom jordbruket fokuserar 

man på de största gödselämnena kväve, fosfor och kalium mer känt som N-P-K då det oftast 

handlar om att odla annuella växter jämfört med t.ex. trädgårdsodling där man odlar perenna 

växter och behöver då ha en mer långsiktig planering i åtanke.   

Makronäringsämnen 

Nitrat- och ammoniumkväve är viktiga komponenter i tillväxtprocessen av blad och stjälkar 

och det är framförallt kvävet i oorganisk form som är av betydelse i näringsfattiga 

förhållanden. Fosforn i odlingsjordar består övervägande av oorganiskt fosfor och binds upp 

både i jordpartiklarna och i markvätskan men det är främst från markvätskan som fosforn blir 
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tillgängligt för växter (Brunnsvik, 2008). Resultatet av jordanalysen (tabell 3 och 4) visar att 

nivån av fosfor i den undersökta jorden är låg men när det gäller bärodling (tabell 9) är 

värdena inom acceptabla nivåer. Fosforn behövs främst för blombildning och rötter men är 

också en viktig komponent i transmissionen av genetisk information (ibid). Kalium är ett 

vanligt förekommande växtnäringsämne i mineraljordar, t.ex. mjäla, och återfinns i 

berggrunden varifrån den utsöndras genom vittring. Kaliumets huvudsakliga uppgift är att 

skydda växter från sjukdomar samt stimulera rottillväxten. Mängden kalium i jorden påverkar 

också tillgången på magnesium, som behövs bl.a. i fotosyntesprocessen, vilket gör att låga 

kaliumvärden också ofta genererar till låga magnesiumvärden. Enligt jordanalysen är 

kaliumvärdena låga vilket kan påverka fruktsättningen hos trädgårdsblåbär enligt 

Trädgårdsblåbär Växtnäringsbehov och gödsling; Rapport 2013:10 (Caspersen, Håkansson, 

& Winter, 2013). Magnesiumvärdet är enligt jordanalysen också lågt vilket förklaras av 

sambandet mellan låga kaliumvärden. Kalcium finns bundet som mineral i lerpartiklarna i en 

mjälajord och tillgången på kalcium påverkas både av pH-värdet men också av nivåerna av 

kalium och magnesium. Kalcium behövs bl.a. för att stärka växternas cellväggar vilket gör att 

växterna blir mer motståndskraftiga mot t.ex. sjukdomar (Brunnsvik, 2008). 

Mikronäringsämnen 

Aluminium är ett ämne som är giftigt för de flesta växter och som frigörs i pH-värden under 

5,5 viket gör att det då också blir tillgängligt för växten vilket i sin tur ger växten sämre 

växtkraft eller gör så den rent av dör av förgiftning (Plöninge, 2006). Mineraljordar har ofta 

en högre järnhalt än andra jordarter men även mineraljordar kan råda brist på järn om pH-

värdet i jorden ökar. Järn är en viktig komponent i fotosyntesprocessen vilket innebär att brist 

ger nedsatta skördar (Brunnsvik, 2008). Resultatet av jordanalysen visar att järnhalten är låg 

men tittar man på jordmånsbeskrivningen kan man se att det finns tydliga rostfällningar i 

skikten både från grop A och B. Det låga järnhalterna kan delvis bero på att pH-värdet för 

jorden är 6,2 och att järn liksom aluminium frigörs vid lägre pH-värden. Natrium behövs för 

att justera vatten och näringsomsättningen i växten men enligt Plönninge (2006) är ett 

överskott av natrium ett mer känt fenomen än brist i odlingssammanhang. Överskott av 

natrium leder ofta till höjda ledningstal med frätskador som bieffekt på växterna (Plöninge, 

2006; Brunnsvik, 2008).  

Torrsubstans, pH och ledningstal 

Torrsubstansen i en jordanalys anger andelen fast material (textur) som finns i jorden efter 

upptorkning. Texturen har en viktig del i aggregatbildningen och påverkar också jordens 

vattenhållande kapacitet vilket i sin tur inverkar på vattenflödet i jorden. 

pH-värdet talar om vilken surhetsgrad jorden har som i sin tur har betydelse för jordens 

buffrande förmåga av näringsämnen (Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011). Ledningstalet anger 

den totala mängden näringssalter som finns i jorden och anges vanligen mellan 1 – 10 mS/cm. 

Resultatet av jordanalysen visar att ledningstalet är 0,1 mS/cm (tabell 3) vilket är väldigt lågt 

när man talar om odlingsjordar och antyder på näringsbrist enligt (Brunnsvik, 2008). Det låga 

ledningstalet kan även tyda på urlakning (Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011; Ivarsson, 1996) 

vilket i så fall inte är ett optimalt utgångsläge för en odling enligt Rådgivning och utbildning i 

landsbygdsprogrammet 1 (Brunnsvik, 2008). Det nämns också i samma skrift att ett lågt 

ledningstal inte behöver innebära att jorden helt saknar näringsämnen utan, som det också 

framgår under rubrikerna; makro- och mikronäringsämnen, så hänger många av 

näringsämnena ihop vilket gör att brist av ett ämne kan påverka ett eller flera andra ämnen 

både positivt och negativt. pH-värdet för den undersökta jorden har fastställts till 6,2, svagt 

sur, vilket är ett förhållandevis normalt värde för åkerjordar av mjälatyp. En jords surhet, pH-

värdet, påverkas bl.a. av egenskaperna hos kolloiderna (partiklar mindre än 0,0002 mm) vars 

negativa laddning attraherar positivt laddade joner som är lösta i markvätskan i egenskap av 
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växtnäringsämnen, väte- och aluminiumjoner (Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011). 

Katjonbytet, är utbytesprocessen mellan de positivt laddade katjonerna och de negativt 

laddade anjonerna som reglerar tillgången av näringsämnen i jorden. Katjonsutbytet i jorden 

påverkas av lerhalt och lermineralernas uppbyggnad men även av mullhalten och dess 

egenskaper vilket också påpekas av Eriksson, Dahlin, & Nilsson (2011) och Ivarsson (1996). 

Ivarsson (1996) menar också att jordar med en hög katjonbyteskapacitet generellt både har 

bättre buffrings- och strukturbyggnadsförmåga än jordar med låg katjonbyteskapacitet. 

Mjälajord 

I Sverige finns en hel del lerjordar av s.k. flerskiktstyp med mycket bra näringshållande 

förmåga men den undersökta jorden, som fastställts som mjälig lättlera, klassas som 

enkelkornig lerjord vilket innebär att den har sämre aggregatbildande förmåga än lerjordar av 

flerskiktstyp vilket gör att buffringskapaciteten av näringsämnen blir sämre (Brunnsvik, 2008; 

Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011). Jordanalysen visar att den undersökta jorden har ett lågt 

näringsinnehåll viket kan bero på att buffringsförmågan i jorden av någon anledning 

försvagats. Mjälajordar kännetecknas av svag kohesion vilket, enligt Eriksson, Dahlin, & 

Nilsson (2011) generellt innebär en sämre partikelsammanhållande förmåga vid 

vattenmättnad som i sin tur gör att jordmassor kan förflytta sig vid t.ex. kraftiga regnfall. 

Vatteninnehållet i mjälajordar är ofta högt vilket gör dem känsliga både för bearbetning men 

också för infrysning vilket därmed ökar riskerna för skorpbildning och markpackning. Även 

riskerna för syrebrist ökar då mjälajordar ofta har färre håligheter än t.ex. i mulljordar vilket 

också påpekas av Arvidsson Rosén, o.a. (1995). Av egen erfarenhet upplever jag att 

mjälajordar som odlingsjordar, är lite svårarbetade bl.a. av att de ändrar konsistens. Vid regn 

är det ofta svårt att hålla ihop odlingsbäddarna då de gärna tenderar att flyta ut och under 

långvarig torka kan jorden bli hård som betong vilket gör att växterna har svårt att etablera sig 

samt att tillväxten hos växterna avstannar vilket också beskrivs av Brunnsvik (2008).  

Mullhalt 

Mullhalten har en avgörande betydelse för jordens bördighet. Mull eller humusämnen är 

huvudsakligen organiskt material som förmultnat till olika nedbrytningsgrad och i 

jordbrukssammanhang avser mull endast mullförrådet i matjordsskiktet. Mullen har också 

utmärkta strukturuppbyggande egenskaper samt en väldigt god förmåga att binda närsalter, 

växtnäring, (Granstedt, 1998) vilket också inverkar på jordens buffringsförmåga vilket även 

nämns av Eriksson, Dahlin, & Nilsson (2011). Mullhalten i jorden enligt jordanalysen är 3,3 

% (tabell 5.) vilket innebär att det är en acceptabel nivå för odling enligt riktlinjer från 

Jordbruksverket. Generellt sägs att en odlingsjord minst bör ha en mullhalt på 3 % vilket gör 

att det per hektar finns en tillgänglighet på ca 60 ton organiskt kol, 5 ton kväve och ca 1 ton 

fosfor. Det organiska innehållet i en jord har avgörande betydelse för jordens markfysikaliska 

funktioner som markstrukturuppbyggnad och växtnäringshushållning vilket i sin tur leder till 

friskare växter och ökade skördar (Brunnsvik, 2008; Magdoff & van Es, 2009).  

 

5.3 Penetrometerundersökning 
Markmekanismens funktion påverkas av hur markens porsystem ser ut och är mycket viktig i 

transporten av både vatten och luft till växter. Vid markpackning är det vanligen 

makroporsystemet som drabbas och med den rotmiljön för växterna vilket leder till försämrad 

eller helt utebliven tillväxt hos växterna. Plöjning kan dock till viss del återställa 

markporositeten i jorden (Bölenius, 2002).  

Utförandet av penetrometerundersökning 

Penetrometerundersökningen genomfördes efter kort handledning av handledaren Anders 

Fahlén samt efter rekommendationer från Cornell Soil Health Assessment Training Manual 

(Gugino, o.a., 2009) som i original var på engelska men trots det enkel att följa.  
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Penetrometerundersökningen gjordes med en penetrometer där avläsningen skedde manuellt.  

Svårigheterna med penetrometerundersökningens utförande var, då det partivis var väldigt 

kompakt, att försöka hålla ett jämnt handtryck på instrumentet genom varje delprov. 

Mätdata från penetrometerundersökningen konverterades från ursprungsenheten PSI till den 

mer i Sverige tillämpade kPa. Konverteringen av enheten gjorde att tolkningen av 

undersökningens resultat försvårades då mätdata i valda manualer förklarades i PSI. Att 

behålla PSI-värden hade också gett en bättre utgångpunkt i resonemanget om tolkning då fler 

jämförelser i den enheten fanns tillgängliga. Det påpekas i den danska utredningen, 

Jordanalyser– kvalitet og anvendelse, DCA Rapport nr 002 (Rubæk & Sørensen, 2011) att 

konverteringar av manualer till andra språk kan ge upphov till oavsiktliga metodfel vilket i 

min mening även kan ske vid konverteringar av mätenheter således det inte berör mätenheter 

som är direkt jämförbara som t.ex. SI-enheter. Den mänskliga faktorn anses dock vara den 

vanligaste orsaken till felkällor vilket också påtalas av Rubæk & Sørensen (2011). 

Resultatet av penetrometerundersökningen visar att det finns en påtaglig markpackning i det 

undersökta fältet men om markpackningen beror på mekaniska- eller naturliga orsaker är svårt 

att fastställa utifrån den här undersökningen. Väderförhållanden de senaste åren kan spela stor 

roll i sammanhanget och som Ararso Etana (2005) antyder och som också beskrivs i boken 

Marklära (Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011) så är väderförhållanden en känd bidragande 

orsak till markpackning. Vid första mätomgången (figur 3) var åkern oplöjd. Resultaten och 

medelvärdet (8,6 cm) visar att det inte gick att komma speciellt djupt innan kraftigt 

penetrationsmotstånd påträffades vilket innebär att det redan vid mindre än 10 centimeters 

djup finns en kompakt massa. Även i de följande skikten påträffas kompakthet vid låga djup. 

Jämför man första mättillfället (figur 3) med mätomgång två (figur 4 och 5), då åkern var 

plöjd, kan en märkbar skillnad i penetrationsdjup upptäckas. Plöjningen verkar ha eliminerat 

helt den ytliga markpackningen som påträffades i första mätomgången men vid andra 

mätomgången kvarstår det ändå en kompakt massa längre ner i skiktet.  

 

5.4 Jordmånsbeskrivning 
Jordmån 
Områden täckta med barrskog har en jordmån som kallas podsol och som är vanligast på 

moränmark vilket också gör den till den vanligaste jordmånen i Sverige (Warfvinge, 2012). 

Podsolen har sur markreaktion och är både fattig på näring och mull vilket dels beror på vårt 

klimat där avdunstningen är mindre än nederbörden vilket i sin tur innebär en ständig 

urlakning av näringsämnen från översta jordskiktet. I en podsol kan tydliga skikt urskiljas i 

jordprofilen jämfört med t.ex. brunjordar som är mer homogena i sin uppbyggnad. Skikten 

som urskiljs utgör jordmånsprofilen där förnan är överst, därefter mårskiktet, sedan 

blekjorden och sist anrikningsskiktet (Bergil, o.a., 2004). Massiva strukturer, skikt som är hårt 

sammansatta i sin konstruktion som också ses i den undersökta jorden, kan ses både i alven 

och i matjorden och uppkommer ofta i torra lerjordar efter plöjning. (Brunnsvik, 2008; 

Shepherd, Stagnar, Pisante, & Benites, 2008). Markorganismer och marklevande djur har stor 

betydelse i uppbyggnaden av jordmånen och är en bra indikator på jordens hälsa. Markdjur 

som t.ex. daggmaskar lever på det döda organiska materialet som finns i jorden och som via 

sin matsmältning återför växttillgängliga mineraler och näringsämnen tillbaka till jorden. 

Mikroorganismer som t.ex. svampar och bakterier är även de med och inverkar på växters 

kväve- och näringsupptagningsförmåga (Arvidsson Rosén, o.a., 1995; Brunnsvik, 2008; 

Shepherd, Stagnar, Pisante, & Benites, 2008; Magdoff & van Es, 2009). I Marklära 

(Eriksson, Dahlin, & Nilsson, 2011) och i Building Soils for Better Crops -Sustainable Soil 

Management (Magdoff & van Es, 2009) framhålls att det är mångfalden av markorganismer 

som gör att den ekologiska processen fungerar och att många av markorganismerna också har 
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multifunktioner vilket gör att stabiliteten och motståndskraften mot eventuella förändringar i 

markmiljön blir starkare. Ett fåtal av markorganismerna har endast en funktion i jorden vilket 

gör att dessa organismer också blir mer känsliga för förändringar. Ett bortfall av en sådan art 

kan därför vid miljöförändringar lamslå hela ekosystemet i jorden (ibid).  

 

Utförandet av jordmånsbeskrivning 

Jordmånsbeskrivningen var svår att utföra då beskrivningen utgår från en visuell beskrivning 

vilket också ger utrymme till en mer individuell tolkning. Att titta på en jordprofil är i sig 

klokt då den beskriver mycket om jordens uppbyggnad samt att det blir en besiktning av 

jordens hälsa där även markorganismerna vittnar om hälsotillståndet (Berglund & Gustafson 

Bjuréus, 2008; Arvidsson Rosén, o.a., 1995). Utförandet hade dock kunnat vara mer 

konsekvent i det avseendet att antalet maskar hade kunnat räknas för att se om plöjning, som 

anses orsaka förstöring av både maskar och maskgångar, som antyds av Ivarsson (1996), gjort 

någon skillnad på maskantalet. Ljuset, inför en färgbestämning spelar stor roll vilket också 

påpekas i färgkartan, Munsell Soil- color charts (2009). Munsells färgkarta var användbar för 

att färgbestämma jorden men utöver det tillförde den inte så mycket till 

jordmånsbeskrivningen. Färgkartan används ibland också för att jordartsbestämma efter 

färgkodning. Detta gjordes inte då jordarten skulle fastställas genom jordanalysen. 

Enligt både Brunnsvik och Berglund & Gustafson Bjuréus kännetecknas en god odlingsjord 

av att den är lätt att bearbeta, har snabb absorptionsförmåga av regn och har helst ingen 

skorpbildning. Jorden ska också, enligt ovanstående, vara porös och ha en jämn kornighet 

genom hela skiktet där man också ska kunna se rotkanaler, maskgångar och sprickbildningar.  

Hur absorptionsförmågan av vatten ser ut i den undersökta jorden går inte att uttala då 

infiltrationsundersökning inte gjorts men resultatet av jordmånsbeskrivningen visar på en 

relativt jämn kornighet och porositet i hela matjordsskiktet där man också kan se både 

rotkanaler och maskgångar. Enligt Magdoff & van Es (2009) möjliggör en jord med god 

porositet till bättre buffringskapacitet av näringsämnen och där andelen organiskt material står 

för den viktigaste faktorn i buffringen. Arvidsson Rosén, o.a. (1995) påpekar dock att 

mjälajordar är känsliga både för bearbetning och infrysning vilket ökar riskerna både för 

skorpbildning och markpackning som i sin tur ökar risken för syrebrist. Brunnsvik (2008) 

menar att syrebrist också kan uppkomma av kombinationen låga järnhalter och markpackning, 

vilket kan vara fallet i den undersökta jorden och förklarar i så fall varför t.ex. så få maskar 

kunde skådas.   

5.5 Trädgårdsblåbär 
Odling av trädgårdsblåbär är tämligen nytt i Sverige och därför finns det en begränsad mängd 

information att hitta om ämnet rörande odling i svenskt klimat men i grannlandet Finland och 

i Nordamerika har trädgårdsblåbär odlats en mycket längre tid. Klimatet i dessa länder 

påminner mycket om det svenska klimatet vilket gör att forskning som gjorts i dessa länder 

även kan guida svenska odlare till bättre odlingsteknik gällande blåbärsodlingar. Resultatet 

visar att trädgårdsblåbär inte är i behov av stora mängder näring vilket gör det möjligt för 

odling på jordar som har låg näringshalt. När det gäller näring så har ammoniumkväve visat 

sig vara viktigare för blåbär än vad man tidigare trott, då ammoniumkvävet ger bättre tillväxt 

hos plantan än andra kväveformer vilket i sin tur ger större och starkare plantor (Caspersen, 

Håkansson, & Winter, 2013). Trädgårdsblåbär går också enligt Drummond F. , Smagula, 

Annis, & Yarborough (2009) att odla i en jord med ett pH-värde upp till 6,2 men vid högre 

pH-värden mister blåbärsplantorna sin förmåga att producera blommor vilket gör att 

bärsättningen avstannar. Optimalt för blåbär är dock en mullhaltig jord med låg näringshalt 

och ett pH mellan 4,2–5,5 (Caspersen, Håkansson, & Winter, 2013; Drummond F. , Smagula, 
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Yarborough, & Annis, 2012) vilket gör att odlingsjorden i fallstudien, en mjälig lättlera med 

pH 6,2, inte enligt ovanstående kriterier är det optimala. Detta kan dock ändras i snar framtid 

då det bedrivs försöksodlingar på nordligare breddgrader både i Sverige och i Finland där man 

undersöker trädgårdsblåbärsodling på gamla åkerjordar (ler, mo och mjäla) och även odling i 

högre pH än vad som normalt lämpar sig för trädgårdsblåbär. Även framtagning av härdigare 

trädgårdsblåbärssorter pågår (Åkerström, 2004; Lehmushovi & Tahvonen, 2000). Blåbär 

anses generellt vara känsliga för höga halter av natrium och salter vilket gör att den 

undersökta jorden, som enligt Spurwayanalysen just uppvisar höga halter av natrium, inte är 

lämplig för blåbärsodling (Caspersen, Håkansson, & Winter, 2013).   

Vad gäller markpackning verkar inte det i sig, enligt litteraturen, vara ett problem för 

trädgårdblåbär då plantorna genom symbiosen med mykorrhiza lättare kan ta upp näring från 

större jordytor viket gör att även mindre lättillgängliga mängder näring kan upptas vilket 

också fastslås av både Brunnsvik (2008) och Caspersen, Håkansson, & Winter (2013). 

Symbiosen i kombination med ett lågt näringsbehov gör att eventuella markpackningsproblem 

inte heller verkar utgöra ett hot för etableringen men i ett längre och hållbarare perspektiv är 

det dock klokt att ta itu med markpackningsproblematiken innan anläggning. Även i Building 

Soils for Better Crops -Sustainable Soil Management (Magdoff & van Es, 2009) påpekas det 

hur viktigt det är att ta itu med eventuella markproblem så att markproblemet inte byggs på 

och får förödande ekologiska konsekvenser som t.ex. organismdöd.   

5.6 Slutsats 
I undersökningen har det framkommit att jordanalyser i kombination med fältdiagnostiska 

metoder är ett bra sätt att få fram grundläggande information om en jords hälsotillstånd inför 

en nyodlingsuppstart. Jordanalyser talar om vilka näringsämnen som finns i jorden och hur 

fördelningen mellan dem ser ut vilket gör att en framtida gödselgiva bättre kan planeras. 

Penetrometerundersökningen informerar om eventuella markpackningar, som utgör eventuella 

hinder för t.ex. rottillväxt, vilket kan vara en avgörande faktor för en lyckad odling. 

Jordmånsbeskrivningen berättar om markens fysikaliska uppbyggnad och utseende som gör 

det lättare att bestämma brukningsåtgärder (t.ex. vallodling eller plöjning) och växtval. 

Undersökningarna i detta arbete är i sin helhet användbara inför en nyodling av t.ex. 

trädgårdsblåbär av ovanstående anledningar men kompletteras gärna med provodling av olika 

blåbärssorter som i sin tur noggrant studeras i sin utveckling. Även efter etablering bör 

kontinuerliga analyser av både jord- och bladmassa göras för att fastställa att grödan kan 

tillgodogöra sig näringen från odlingsjorden. Med tanke på hållbar utveckling och de faktiska 

problem (urlakning, missväxt m.m.) som finns inom jordbruket idag borde det vara självklart 

för alla odlare, oavsett om det gäller stor-eller småskalig odling, att undersöka sin jord 

kontinuerligt då detta har betydelse både för den specifika verksamheten men även för den 

globala miljön. Resultatet visar att den undersökta jorden har ett lågt innehåll av näring och 

att det finns en påtaglig grad av markpackning vilket kan resultera i eventuell missväxt vid 

odling av näringskrävande grödor. Resultatet visar också att markstrukturen är god men för att 

kunna odla trädgårdsblåbär på den undersökta marken bör en pH-sänkning göras t.ex. via 

svavelbehandling (ej KRAV-odlingar) eller via tillförsel av nytt surjords-substrat (torv, 

barkflis). Undersökningen av användbarheten av fältdiagnostiska metoder i det här arbetet är 

således tillfredsställande och tillämpningen av analysresultaten likaså. 

I den här uppsatsen har flera manualer för fältdiagnostik tillämpats men önskvärt vore ett 

samlat kompendium med förenklade instruktioner som även lämpar sig för en icke sakkunnig 

att förstå och genomföra. Vidare behövs mer forskning inom ämnet trädgårdsblåbärodling i 

svenskt klimat samt om blåbärsodling i lerhaltiga jordar i nordligt klimat.  
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Agrilab AB 

Ullsv 33 

756 51 Uppsala  Beställaren 
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Att: Anders Fahlén 

Journalnummer 3002154 Kungsbäcksvägen 47 
Ankomstdatum 
Provets märkning 

2013-12-12 
Analys C-uppsats, TMP 

801 76 Gävle 

ANALYSRESULTAT 

JORDART 
   

Lättlösliga mg/100g torr jord 

 Mullhalt pH Ledningstal Nitrat      

Måttligt mullhaltig % Vid   Vid 25°C & 
nitritkväve 

Fosfor Kalium Magnesium Kalcium 

Mjäliglättlera  20°C mS/cm NO3+NO2-
N 

P-AL K-AL Mg-AL Ca-AL 

 3,3 6,2 0,1 0,7 6,2 11,0 19,1 195 

TS % 83,8 
Spurway mg/l jord mg/l jomg/l jord mg/l jord mg/l jordmg/l jord mg/l jord 

P K Mg Ca Al        Fe        Na 

18,5 32,9 57,2 584 66,4 80,9 36,9 

Högt 

       

       

      X 

Normal 

       

       

 X      

Lågt 

X    X X  

       

  X X    

BÖR TILLFÖRAS per 100 m² 

Kalka med 10-20 kg kalk som grundkalkning, därefter 10-15 

kg/år. 
    

100 % P 1,5 100 % 

K 

5,0 

100 % N      

2,0       

Mullhalten är lågt för buskrabatter.        

1m³ Mull/100m² höjer Mullhalten 0,5 %. 

Uppsala 2014-01-08  
Mohammad Bigee 
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