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Sogn Jord- og Hagebruksskule: landslinje i 
økologisk landbruk

Kva betyr grunnsynet om økologisk landbrukspraksis for 
undervisningsopplegg på SJH?



Hvilke visjoner driver en økologisk agronom? 

• Innsikt og motivasjon?

• Kunnskap?

• Ferdigheter?

• Ressurser?



Landbrukets arvesølv er et fruktbar jord

• Hva er et fruktbar jord?

• Hvordan opprettholde det?

• Hva skal neste de generasjoner få overta?



Jordfruktbarhet

• Samspill mellom himmel og jord, med planten som hovedaktør

• I landbruket blir bonden/gartneren den viktigste dirigenten:

«Mennesket, som fører og styrer begynnelsen, retningen og 
avslutningen av den naturlig vekstprosess, er den sterkeste kraft i 
naturen. Dets kapasitet er den avgjørende faktor» (egen oversettelse)

-Ehrenfried Pfeiffer (1899-1961). Pioner og visjonær i øko-landbruk



Fruktbar jord: forstå naturens prosess



Fruktbar jord: forstå menneskets rolle

eng og annet plantedekke



Undervisning om kompostering på SJH

Den gamle kloke mannen sa når han ble spurt av den unge, motiverte 
og forventningsful ungdom om hvordan å bli til en flink, dyktig øko-
bonde.

- «Gjør det»



Kompostundervisning: 1. år (Vg2 på SJH) 
Småskala kompostering

• Danne perspektiv: kilder, praksis og teori

• Kartlegge råvarer: omvisning som dekker alle kildepunkt.

• Grunnleggende praksis og teori om kjøkkenhage- og 
husholdningskompost, samt bio-do.

• Håndtering råvarer fra kilden, mellomlagring, kompostering og bruk

• Skriftlig oppgåve: lage kompostveileder til «noen du er glad i». 
Julegave.

• Vaktordning (2 x 1 uke) med ansvar for stell og tilrettelegging

• Eksamenstema



Kompostundervisning 2. år (Vg3) 
Gårdsskala kompostering



Kompostundervisning 2. år (Vg3) 
Gårdsskala kompostering

• Sommerkurs, vinter og vår med øvinger og oppfølgende teori

• Sommer 
• HMS og kjennskap av internkontroll
• Opplegging av husdyrgjødseltalle og alt annet organisk avfall som samles i store mengder.
• Oppfølging med protokollføring av temperatur og CO2 – utvikling, vending av kompost
• Bruk av traktor med frontlaster og skuff
• Bruk av kraft-uttakdrevet utstyr
• Kvalitetsvurdering, feilsøking og tilrettelegging
• Håndtering a kompostduk

• Vinter
• Vedlikehold utstyr: kvistkvern, vendemaskin
• Kverning av kvist

• Vår
• Repetisjonsøkt med opplegging av kompost
• Eksamenstema



Tilleggseksponering til kompost i undervisning

• Kvalitetsvurdering av kompost med «karsetest»

• Bruk av SJH-kompost av dokumentert hygienisk kvalitet i 
jordblandinger til oppalsjord

• Fremstilling og bruk av kompost-te (AKKU)

• Vg2: Øvinger med beregning mengder og utkjøring kompost på dyrka 
mark med tørrgjødselspredder. 

• Vg3: Gjødselplanlegging der bruk av ulike typer kompost inngår.



Utviklingspotensial 

• Praksisperioder for elever hos komposteringsbedrift?

• Nye komposteringsmetoder til landbruk? Holde seg orientert og 
oppdatert
• Eksempel med «Mikrobiell karbonisering» som metode
• Bruk av melkesyrebakterier til behandling av fôr og husdyrgjødsel

• Samarbeid med fleire regional og lokale aktører (eksempel SIMAS)

• Komposteringsanlegg med samarbeid mellom fleire gårder?

• Naturfagrom med analyseringslab på skolen

• ?

• ?



Takk for oppmerksomheten
og takk for besøket på SJH!


