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Sammendrag	
Forsøksbøndene som driver med bløtgjødsel (ku, gris og mink) rapporterer alle at den 
behandlede gjødsla oppfører seg annerledes enn normalt: behandlingen gjør at det dannes et 
tynt lag lysegrønne bobler på toppen av bløtgjødsla i kjeller og lager. Dette er et fenomen som 
bøndene tidligere ikke har observert i lagrene sine. Analyser av gjødselprøver viser høyere 
innhold av nitrogen per kg tørrstoff i behandlet gjødsel ved alle forsøksgårdene. Måling av 
avgassing av NH3 fra kalkunhuset indikerte noe lavere avgassing av NH3 i behandlet 
avdeling. Kontrollerte forsøk i palletanker viste imidlertid ingen endring i konsentrasjonen av 
nitrogen i gjødsla ved tilsetning av EM. 
 
I feltforsøk med gras ser vi heller ingen tydelige endringer på plantevekst i ruter gjødslet med 
behandlet eller ubehandlet gjødsel.  
 
Arbeidet fortsetter ut 2019.  En samlet gjennomgang av alle resultater vil bli presentert i en 
sluttrapport som vil bli delt både skriftlig og muntlig. 

	
Om	prosjektet.	Fermentering	av	husdyrgjødsel		
Erfaringer fra bønder i Europa tilsier at fermentering av husdyrgjødsel kan ha flere positive 
effekter på klima og miljø, og samtidig gi positive effekter på drift av gården.  
 
Prosjektet er finansiert med midler fra Landbruksdirektoratets Klima og miljøprogram for å 
gjøre metoden kjent i Norge, gjennom utprøvning og formidlingsarbeid. Fra høsten 2017 har 
deltagende forsøksbønder og prosjektpartnere NIBIO, NLR, NORSØK og Bokashi Norge AS 
testet ut fermentering av husdyrgjødsel ved hjelp av Effektive Mikroorganismer (EM™). 
Denne rapporten dokumenterer resultatene innhentet så langt, og gir en første vurdering av 
effekten av fermentering av husdyrgjødsel i Norge. De foreløpige resultatene er basert på de 
testene som har blitt utført ved deltagende forsøksgårder sammen med NLR, samt kontrollerte 
forsøk utført av NIBIO og NORSØK.  
 
 
Prosjektmål 
Prosjektets overordnede målsetting er å redusere husdyrgjødslas utslipp av nitrogen til vann 
og luft, samt å bidra til optimalisert gjødselbruk, bedre dyrehelse, økt produksjon og dermed 
bedret økonomi for bonden. For å bidra til denne overordnede målsettingen, har vi følgende 
spesifikke mål:  

 
1.  Å spre informasjon til norske rådgivere, landbrukskontorer, og bønder om den 

internasjonale kunnskapen og erfaringen med å tilsette EM til husdyrgjødsel. 
2.  Å få erfaring med praktisk bruk av denne teknologien under norske forhold.  
3.  Å kartlegge driftsøkonomien ved bruk av metoden.  

 
Gjennom praktiske forsøk ved forsøksgårder og under kontrollerte betingelser gjør vi oss 
erfaringer under norske forhold. Prosjektet søker å dokumentere hvorvidt fermentering av 
husdyrgjødsel inntreffer i disse forsøkene, og gjennomføre noen målinger som kan vise om 
det er sannsynlig at N-tapet reduseres når EM tilsettes gjødsel under lagring.  
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I et bløtgjødsellager er den første synlige indikatoren på at fermentering inntreffer at man kan 
observere en lett bobling på toppen av bløtgjødsla. Denne boblingen vil også forhindre 
skorpedannelse på gjødsel i lager. Skorpen er et viktig sted for fluer å legge egg. Mindre 
skorpedannelse kan derfor gi færre fluer i fjøset og nærmiljøet. Videre skal viskositeten 
(seigheten) til gjødselen bli påvirket av behandling med EM, ved at gjødselen skal bli mer 
homogen og tyntflytende. Dette kan redusere behovet for omrøring før spredning. I tallefjøs 
og fjørfehus er den viktigste forventede effekten av EM-tilsetning at det skal bli redusert lukt 
og utslipp av ammoniakk (NH3).  
 
Prosjektet undersøker om vi kan finne resultater som viser en redusert avgassing av NH3 ved 
tilsetning av EM-preparater til dyrerom og gjødsellager. Dette gjør vi ved å:  
 

- måle innholdet av NH3 i utluft fra dyrerom 
- analysere gjødsel for innhold av N  
- Be involverte bønder notere hvordan de opplever styrken på lukten av ammoniakk i 

husdyrrommet, i lager og under spredning av gjødselen.  
 
Prosjektet omfatter også vekstforsøk med gras tilført behandlet eller ubehandlet gjødsel. 
Analyser av driftsøkonomi vil bli gjort når vi har flere dokumenterte effekter å basere oss på.  
 
Det er et sentralt mål for/ resultat av prosjektet at metoden blir mer kjent i Norge. Basert på 
erfaringer fra de praktiske forsøkene og de dokumenterte resultatene formidler prosjektet 
derfor erfaringer og funn både skriftlig og muntlig gjennom forskjellige kanaler. Denne 
midtveisrapporten er ment som grunnlag for denne formidlingen. Vi rapporterer ikke på 
formidlingsaktiviteter her, men fokuserer på forsøk, erfaringer og funn.  
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Midtveisrapport	
	

1. Forsøk	i	bløtgjødsel	
Prosjektet har gjør forsøk med tilsetning av effektive mikroorganismer (EM) i bløtgjødsel på 
gårder med ku, gris og mink, samt under kontrollerte forhold i kugjødsel på Tingvoll. I tillegg 
til subjektive erfaringer som endring av konsistens på bløtgjødsla og endret lukt i 
dyrerommet, har prosjektet søkt å vurdere effekt ved hjelp av målinger og forsøk i felt etter 
spredning. Det er for tidlig å lese mye ut av vekstforsøkene, mens vi forsøker i denne 
rapporten å analysere resultatene fra gjødselprøvene som ble tatt av behandlet og ubehandlet 
gjødsel. Å vurdere eventuelle endringer i kjemisk innhold i gjødsel ved å ta ut en prøve på ca 
1 liter fra et lager på 600 m3, er svært usikkert. Som et minimum må da eventuelle endringer 
peke i samme retning for flere gårder, og endringene må være større enn laboratoriets 
feilmargin, som i dette tilfellet er oppgitt til +/- 10%. Flere forhold vil påvirke innholdet av 
tørrstoff (TS) i et gjødsellager. Vanntilførsel, og nedbrytning av organisk materiale under 
lagring (fast karbon går over i gassform) vil redusere TS, mens uttørking vil øke TS. For 
elementer som ikke går over i gassform vil konsentrasjonen, målt som andel av TS, øke hvis 
TS innholdet avtar grunnet nedbrytning til gass. For elementer som kan gå over i gassform (C, 
N, S, H, O) kan andelen av TS endre seg på ulike måter avhengig av type gass. Gjødselgass 
inneholder vanligvis hovedsakelig metan og karbondioksid, og mindre mengder 
hydrogensulfid og nitrøse gasser. Å vurdere endring i TS i gjødsel er det første man bør gjøre, 
hvis man skal vurdere om konsentrasjonen av andre element har endret seg etter lagring eller 
annen behandling. Videre bør man vurdere om konsentrasjonen av elementer som ikke går 
over i gassform, tilsier gasstap av karbon og andre elementer. 
 
Forsøk 1. Kolbjørn Anda – ku og gris  
Forsøket ble gjennomført hos Kolbjørn Anda, Randaberg kommune i Rogaland. Det er to 
avdelinger i fjøset, én avdeling for melkekyr (30 melkekyr og ca. 30 kalver) og én for 
slaktegris, ca. 150 slaktegris. Driften er økologisk. Gjødsla går gjennom spalter i gulvet ned i 
en flyterenne som tømmes ca. en gang om dagen ned i gjødselkjeller. Det er gasslås mellom 
kjeller og fjøs. Gjødselkjelleren er felles for de to avdelingene.  
Gården har også et eksternt gjødsellager på 600 m3. Gjødsla pumpes over hit når det 
begynner å bli fullt i lageret under fjøset.  
 
Det ble benyttet effektive mikroorganismer (EM, produktnavn Microferm) i begge 
avdelingene fra midten av oktober 2017 og utover. Det ble tilført en startdose på 30 liter 
Microferm til sammen i de to avdelingene, deretter 5 liter per uke: produktene ble påført rett 
på spaltegulvet i begge avdelinger.   
 
Bondens vurdering 
Etter omtrent 5 uker fra oppstart, rapporterte NLR og bonden at det var dannet et tynt lag med 
små, grønne bobler øverst på gjødsla i lageret under fjøset, slik bildet viser.   
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Overflate i gjødselkjelleren hos Anda, medio desember 2017. Bildet er tatt av NLR Rogaland 
 
Det var svært lite skorpedannelse i lageret, omkring 5 cm relativt løs skorpe, da gjødsla skulle 
spres i april. Bonden opplyser at de normalt har 20–40 cm skorpe på dette tidspunktet, og 
denne typen småbobling som foregikk vinteren 2017-18 hadde de ikke sett før. Den lette 
boblingen fortsatte frem til gjødsla ble spredt i midten av april 2018. Omrøringen før 
spredning gikk dermed lettere enn normalt. Det luktet også annerledes av gjødsla enn bonden 
er vant med – en mer syrlig lukt, og mindre lukt av ammoniakk.  
 
Det har vært langt mindre fluer enn normalt i fjøset hos kuene i forsøksperioden, også i juli og 
starten av august når det normalt er mye fluer. I avdelingen med slaktegris så man ikke noen 
effekt på forekomsten av fluer.  
 
Analyser 
NLR Rogaland har gjennomført flere analyser for å forsøke å dokumentere eventuelle 
forskjeller mellom behandlet og ubehandlet gjødsel.  
 
Gjødselanalyse: det ble tatt gjødselprøver i september 2017, før tilsetting av mikrober startet, 
og deretter i april 2018 etter at mikrober var tilført i 7 måneder. Her er det viktig å understreke 
at gjødselprøvene er tatt på forskjellig tidspunkt av året, og at den ubehandla gjødsla hadde 
vært lagret over sommeren i gjødselkjeller under fjøset før prøven ble tatt. Fjøset består av en 
griseavdeling og en kuavdeling, hvor gjødsla faller i én felles gjødselkjeller. I september 2017 
ble det rørt om i hele gjødselkjelleren, og tatt prøver fra gjødsla under henholdsvis kuavdeling 
og griseavdeling; i april 2018 ble det rørt om grundig i hele gjødselkjelleren, og tatt én prøve 
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fra gjødselkjelleren der man pumper ut gjødsla. I tabellen under gjengir vi resultatet av 
analysene.  
 
 

 
 
 
På denne gården er TS innholdet tilsynelatende omtrent det samme i gjødsel lagret gjennom 
en hel sommer, som i gjødsel samlet opp gjennom vinteren. Siden det foregikk en gjæring, er 
det grunn til å tro at TS innholdet om våren er noe lavere enn det ville ha vært uten denne 
gjæringen. Det er ikke usannsynlig at det foregikk en gjæring i gjødsla sommeren 2017 som 
ikke ble observert av bøndene. Gjødsel som utsettes for tilstrekkelig høy temperatur, f eks ved 
lagring i sommerhalvåret, vil starte å gjære.  
 
På denne gården var det for total-N og ammonium, samt kalium og natrium at vi fant 
endringer større enn feilmarginen. For kalium og natrium er den tilsynelatende økningen i 
konsentrasjon sannsynligvis et uttrykk for tilfeldig variasjon, siden det ikke var en tilsvarende 
økning for P, Mg og Ca. Husdyrgjødsel er et heterogent materiale, og det er ikke enkelt å ta ut 
representative prøver fra et stort lager.  Dette tilsier at resultatene også for nitrogen og 
ammonium må tolkes med stor forsiktighet. Men N innholdet i gjødsla var tilsynelatende noe 
høyere om våren, enn det var i gjødselen høsten 2017.  
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Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn gjødsel  

Anda Ku og gris  2.1. Behandlet 
(2018) 

2.2. Ikke 
behandlet ku 

(2017) 

2.3. Ikke 
behandlet gris 

(2017)  

Tørrstoff, TS (%)   7,5 7,4 7,1 
Tot-Nitrogen (kg/tonn) 3,9 3,1 3,2 
Organisk  Nitrogen (kg/tonn) 1,8 1,6 1,6 
Ammoniumnitrogen (kg/tonn) 2,1 1,5 1,7 
Tot-karbon  (kg/tonn) 34,8 34,9 33,0 
Tot-C/Tot-N   8,9 11,2 10,2 
Totalt fosfor (kg/tonn) 0,7 0,7 0,6 
Totalt kalium (kg/tonn) 4,1 3,6 3,6 
Totalt magnesium (kg/tonn) 0,5 0,5 0,5 
Totalt kalsium (kg/tonn) 1,1 1,0 0,9 
Totalt natrium (kg/tonn) 1,0 0,8 0,8 
Totalt svovel (kg/tonn) 0,4 0,4 0,4 

pH     7,2 7,6 7,4 
 
Gjødsel ble spredt på jordet i april 2018 etter følgende mønster: ett felt ubehandlet gjødsel 
(hentet fra eksternt gjødsellager på samme gård), ett felt der ingen gjødsel ble spredt, og ett 
felt der behandlet/fermentert gjødsel ble spredt. Feltene har en bredde på 9 meter. På disse 
feltene er det så gjort forskjellige analyser:  

Infiltrasjonsmåling: 3 dager etter spredning av gjødsla gjennomførte NLR en 
infiltrasjonsmåling. Målerør ble satt ned i bakken på de tre feltene. Deretter ble det helt vann 
ned i rørene og tida det tok før vannet var infiltrert i bakken, ble målt. Hensikten med testen er 
å finne ut i hvilken grad den tilførte husdyrgjødsla har laget en hinne på overflaten, og/eller 
tettet porer i jorda som vil hemme infiltrasjon av vann. Lang infiltrasjonstid indikerer at 
husdyrgjødsla har dannet mer skorpe, som også har hindret infiltrering i jorda av gjødsla som 
er spredd. Dette kan hemme luftveksling i jord og skaper anaerobe forhold som kan gi dårlig 
rotvekst og økt avgassing av CH4- og N2O-utslipp.  

Tabell 2: infiltrasjon av vann 3 dager etter spredning av gjødsel 

  Snitt tid (sekund) 

Vannsøyle høyde 
5 cm (p=0,62) 

 10 cm (p=0,79)  

Ubehandlet 
(Min-Max) 

245 
(215-300) 

688 
(540-840) 

Behandlet 
(Min-Max) 

216 
(70-292) 

601 
(270-840) 

Ikke gjødslet 
(Min-Max) 

210 
(135-610) 

514 
(377-651) 

 

Det ble gjort 3 målinger på hvert felt, altså 9 målinger totalt. Tabell 2 angir snittet av de 3 
målingene per felt. Som vi ser rant vannet noe raskere ned der det ikke var tilført gjødsel, og 
gjennomsnittsverdiene for behandlet gjødsel var noe lavere enn for ubehandlet. Det var ingen 
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signifikant forskjell mellom ubehandlet og behandlet gjødsel for infiltrasjonstid i en 5 cm 
(p=0,62) eller 10 cm (p=0,79) søylehøyde.   

Avlingsmåling; NLR har også gjennomført avlingsmålinger og sammenlignet avling av gress 
på felt hvor det ble spredd ubehandlet gjødsel med felt der det ble spredd behandlet gjødsel. 
Det ble slått 3 representative ruter på 8 kvm i hvert område. Tabellen under gir resultater av 
avlingsmålingene etter 1.slått  

Tabell 3: Gressavling på 1. slått.  
(n=3, ± = Standard avvik) 

 

Ledd Slått Kg/daa Maks 
 (kg) 

Min 
 (kg) 

% TS 

Ubehandlet 1 1916 ±177 2072 1724 22 ±1 
Behandlet 1 2039 ±117 2155 1921 22 ±0.4 

 
Gjennomsnittsavlingen var noe høyere for behandlet gjødsel, men det var ikke statistisk sikker 
forskjell på TS innhold eller TS avling/daa mellom behandlet og ikke behandlet felt (p=0.32).  
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Forsøk 2. Kjell Hodne – mink 
Forsøket ble gjennomført hos Kjell Hodne, Klepp kommune i Rogaland, som driver med 
mink.  
Vi behandlet gjødsla i bløtgjødsellageret hvor gjødsla fra tre av minkhusene samles. Resten av 
husene er tilknyttet et annet bløtgjødsellager, der vi ikke gjorde tilsetninger. Minken ble gitt 
samme fôr, slik at det gir et godt sammenligningsgrunnlag for å vurdere eventuelle forskjeller 
mellom behandlet og ubehandlet gjødsel. 
 
Det ble tilsatt tre forskjellige produkter i gjødsla: Microferm (Effektive Mikroorganismer, 
EM) og ProMest (steinmelblanding), samt fototrofe bakterier (Rhodopseudomonas palustris, 
Rhodobacter sphaeroides). Følgende tilsetninger ble gjort direkte i gjødsellageret:  
 
Uke 0 : 2 liter ProMest tynnet i 20 liter vann. 
Uke 1: 10 liter Microferm tynnet i 10 liter vann.  
Uke 2: 1 liter fototrofe bakterier tynnet i 10 liter vann.  
Deretter:  

- én gang hver uke: 0,5 liter ProMest tynnet i 5 liter vann.  
- én gang hver måned: 5 liter Microferm tynnet i 5 liter lunkent vann.  
- Uke 5: 0,5 liter fototrofe bakterier tynnet i 10 liter vann 

 
Tilsetningene ble gjort direkte i gjødsellageret tilknyttet de tre husene, fra midten av 
september 2017 til slutten av november 2017, da minken ble slaktet. Deretter ble det ikke 
tilsatt mer i gjødsellageret før det ble spredd på jordene i midten av april 2018.  
 
Bondens vurdering  
Etter omtrent 4 uker fra oppstart, kunne vi se bobling i gjødseltanken med behandlet gjødsel, 
ganske små bobler på toppen av gjødsla. Denne boblinga gjorde at det ikke dannet seg skorpe 
på toppen av gjødsla, slik vi normalt har i denne tanken. Det var et ca. 5 cm tykt lag av 
hår/halm som fløt på toppen, men ingen hard skorpe av stivnet møkk. Det var tydelig mindre 
lukt i tanken med behandlet gjødsel i forhold til gjødsla i ubehandlet gjødseltank. Behandlet 
gjødsel luktet fremdeles, men mer syrlig og mindre lukt av ammoniakk.   
 
Analyser 
Gjødsel ble spredt i april 2018, med to personer fra NLR tilstede. De rapporterer en tydelig 
forskjell i lukt mellom behandlet og ubehandlet gjødsel. Den behandlede gjødsla hadde 
svakere lukt, og med en mer syrlig karakter. Ubehandlet gjødsel hadde en sterkere lukt, og 
luktet mer av ammoniakk og hydrogensulfid. 

NLR vurderte også at behandlet gjødsel var mer homogen og tyntflytende enn ubehandlet. 
Det var mindre flytelag og skorpe på den behandlede gjødsla i lageret, enn i lageret med 
ubehandlet gjødsel.  

Gjødselanalyse: Etter god omrøring i lageret, ble det tatt ut én gjødselprøve fra behandlet og 
ubehandlet gjødseltank. Prøvene ble tatt i april 2018, etter at gjødsla i behandlet lager var 
tilsatt ulike preparater fra september til desember 2017, og deretter lagret uten videre 
behandling. 
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Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn tørrstoff  

Hodne  Mink   3.1. Behandlet  3.2. Ikke 
behandlet  Forskjell % 

Tørrstoff, TS (%)   2,7 6,3 -57 
Tot-Nitrogen (kg/tonn TS) 188,8 136,2 39 
Organisk  Nitrogen (kg/tonn TS) 35,7 39,4 -9 
Ammoniumnitrogen (kg/tonn TS) 153,1 96,8 58 
Tot-karbon  (kg/tonn TS) 400,4 361,2 11 
Tot-C/Tot-N   2,1 2,7   
Totalt fosfor (kg/tonn TS) 28,3 46,9 -40 
Totalt kalium (kg/tonn TS) 26,0 11,6 123 
Totalt magnesium (kg/tonn TS) 5,9 5,9 -1 
Totalt kalsium (kg/tonn TS) 88,8 117,5 -24 
Totalt natrium (kg/tonn TS) 17,0 10,5 62 
Totalt svovel (kg/tonn TS) 10,3 8,8 17 
pH     7,5 7,3   

  
I dette forsøket var TS innholdet betydelig lavere i tanken med behandlet gjødsel. Det 
stemmer godt overens med gjæringa som ble observert. Hvis tallene er representative, ble TS 
innholdet mer enn halvert, fra 6,3 til 2,7%. Samtidig peker innholdet av mineraler per kg TS i 
ulike retninger. Høyere konsentrasjoner av Na og K kunne tyde på en reduksjon av TS ved 
nedbrytning (gjæring), men for P og Ca er konsentrasjonene betydelig lavere i behandlet 
gjødsel. Innholdet av karbon i TS var noe høyere i tanken med behandlet gjødsel. Det henger 
ikke sammen med gasstapet som ble observert (gjæring).  
 
For nitrogen og ammonium er verdiene per kg TS høyere i behandlet gjødsel. 
 
Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn gjødsel  

Hodne  Mink   3.1. Behandlet  3.2. Ikke behandlet  

Tørrstoff, TS (%)   2,7 6,3 
Tot-Nitrogen (kg/tonn TS) 5,1 8,6 
Organisk  Nitrogen (kg/tonn TS) 1,0 2,5 
Ammoniumnitrogen (kg/tonn TS) 4,1 6,1 
Tot-karbon  (kg/tonn TS) 10,8 22,8 
Tot-C/Tot-N   2,1 2,7 
Totalt fosfor (kg/tonn TS) 0,77 2,95 
Totalt kalium (kg/tonn TS) 0,70 0,73 
Totalt magnesium (kg/tonn TS) 0,16 0,37 
Totalt kalsium (kg/tonn TS) 2,40 7,40 
Totalt natrium (kg/tonn TS) 0,46 0,66 
Totalt svovel (kg/tonn TS) 0,28 0,55 
pH     7,5 7,3 
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Forsøk 3. Alf Magne Haarr – ku  
Forsøket ble gjennomført hos Alf Magne Haarr kommune fylke, som driver med melkekyr 
(60 melkekyr og ca. 50 ungdyr). Driften er konvensjonell. Gjødsla går gjennom spalter i 
gulvet ned i en flyterenne som tømmes ned i gjødselkjeller omtrent annen hver uke. Det er 
vakuumtrekk mellom kjeller og fjøs.  
 
Det ble tilsatt to forskjellige produkter i gjødsla: Microferm (Effektive Mikroorganismer, EM) 
og ProMest (steinmelblanding). Følgende tilsetninger ble gjort;  
Uke 0 : 5 liter ProMest tynnet i 20 liter vann. 
Uke 1: 20 liter Microferm tynnet med 10 liter vann.  
Deretter:  

- én gang hver uke: 0,5 liter ProMest tynnet i ca 5 liter vann.  
- én gang hver 12.uke: 5 liter Microferm tynnet i ca 10 liter lunkent vann.  

 
Tilsetningene ble gjort med håndholdt vannkanne, og spredt jevnt over spaltene i gulvet. Rett 
under spaltene er det en flyterenne. Gjødsla blir samlet opp og oppbevart i denne flyterenna til 
denne er full, og blir så rørt om og sluppet ned i gjødsellageret som ligger rett under 
husdyrrommet. Tilsetningene ble gjort fra midten av september 2017 og frem til spredning på 
jordet i april 2018.  
 
Bondens vurdering  
Etter omtrent fire uker fra oppstart rapporterer bonden at de kunne se at det boblet på gjødsla i 
flyterenna, og at de kunne høre «pibbling» i gjødsla. Etter ca. seks uker hadde gjødsla fra 
flyterenna blitt sluppet ned i gjødselkjelleren, og det hadde dannet seg et tynt lag med små, 
grønne bobler øverst på gjødsla i lageret under fjøset. Det var ikke rørt i gjødsla siden lageret 
ble tømt i september 2017.  
 
Det var noe mindre bobling i gjødsla fra januar og frem til gjødsla ble spredt i midten av april 
2018. Det ble etter hvert dannet en lett skorpe på gjødsla i lageret, og det var ca. 5 cm relativt 
løs skorpe i april før det ble rørt opp for å spre gjødsla.  
 
Det er godt med lufting i det nye fjøset, så lukt er ikke noen utfordring i hverdagen. Bonden 
har allikevel merket at det har luktet annerledes når de har sluppet gjødsla ned i 
gjødsellageret; noe mer syrlig lukt enn før.  
 
Det er vanskelig å si noe om mengden fluer i fjøset i forsøksperioden ettersom fjøset er nytt, 
så bonden ikke har så mange år å sammenlikne med. 
 
Analyser 
NLR Rogaland har gjennomført flere analyser for å forsøke å dokumentere eventuelle 
forskjeller mellom behandlet og ubehandlet gjødsel.  
 
Gjødselanalyse: det ble tatt gjødselprøver i september 2017, før vi begynte å tilsette mikrober 
(nummer 4.2 i tabellen under), og deretter i april 2018 etter at mikrober var tilført i sju 
måneder (nummer 4.1). Her er det viktig å understreke at gjødselprøvene er tatt på forskjellig 
tidspunkt av året, og at den ubehandlede gjødsla hadde vært lagret i gjødselkjeller under fjøset 
over sommeren før prøven ble tatt.  
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Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn tørrstoff  

Haarr Ku   4.1. Behandlet 
(2018)  

4.3. Ikke 
behandlet (2017)  Forskjell % 

Tørrstoff, TS (%)   5,1 7,4 -31 
Tot-Nitrogen (kg/tonn TS) 54,4 46,0 18 
Organisk  Nitrogen (kg/tonn TS) 26,1 24,1 8 
Ammoniumnitrogen (kg/tonn TS) 28,3 22,0 29 
Tot-karbon  (kg/tonn TS) 460,4 465,7 -1 
Tot-C/Tot-N   8,5 10,1   
Totalt fosfor (kg/tonn TS) 8,4 7,7 9 
Totalt kalium (kg/tonn TS) 64,2 50,8 26 
Totalt magnesium (kg/tonn TS) 8,8 7,4 19 
Totalt kalsium (kg/tonn TS) 15,3 11,5 33 
Totalt natrium (kg/tonn TS) 24,0 15,8 52 
Totalt svovel (kg/tonn TS) 6,5 6,1 8 

pH     7,4 7,5   
 

TS innholdet er en god del lavere i gjødsel tatt ut i 2018 (drøyt 2%). Innholdet av karbon i TS 
er noe lavere, og innholdet av mineraler som P, K, Mg, Ca og Na har økt. Alt dette peker i 
retning av at gjødsla fra 2018 har hatt en reduksjon i TS som skyldes gjæring.  

Samtidig har innholdet av totalt N og ammonium økt mer enn feilmarginen. 
 
 
 
Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn gjødsel  

Haarr Ku   4.1. Behandlet 
(2018)  

4.2. Ikke behandlet 
(2017)  

4.3 Gjødsel 
nabogård (2018) 

Tørrstoff, TS (%)   5,1 7,4 4,3 
Tot-Nitrogen (kg/tonn TS) 2,8 3,4 2,6 
Organisk  Nitrogen (kg/tonn TS) 1,3 1,8 1,1 
Ammoniumnitrogen (kg/tonn TS) 1,4 1,6 1,5 
Tot-karbon  (kg/tonn TS) 23,5 34,5 19,4 
Tot-C/Tot-N   8,5 10,1 7,4 
Totalt fosfor (kg/tonn TS) 0,4 0,6 0,3 
Totalt kalium (kg/tonn TS) 3,3 3,8 3,2 
Totalt magnesium (kg/tonn TS) 0,5 0,5 0,4 
Totalt kalsium (kg/tonn TS) 0,8 0,8 0,6 
Totalt natrium (kg/tonn TS) 1,2 1,2 0,9 
Totalt svovel (kg/tonn TS) 0,3 0,4 0,3 

pH     7,4 7,5 7,5 
 

Gjødsel ble spredt på jordet i april 2018 etter følgende mønster: ett felt ikke behandlet gjødsel 
(hentet fra nabogård med melkekyr og tilnærmet lik fôring, næringsinnholdet er analysert i 
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kolonnen i nummer 4.3 over), ett felt der ingen gjødsel ble spredt, og ett felt der 
behandlet/fermentert gjødsel ble spredt. Feltene har en bredde på 9 meter. På disse feltene er 
det gjort forskjellige analyser.  

Infiltrasjonsmåling: Tre dager etter spredning av gjødsla gjennomførte NLR en 
infiltrasjonsmåling. Målerør ble satt ned i bakken på de tre feltene, og de målte tiden det tok 
før vann som ble helt i røret, var infiltrert i bakken.   

Tabell 6: infiltrasjon av vann 3 dager etter spredning av gjødsel 
  Snitt infiltrasjon (cm) 

  5 min 10 min 

Ikke behandlet  0,83 cm  1,2 cm  

Behandlet 0,75 cm  1,25 cm  

Ikke gjødslet  0,67 cm  1,0 cm 
 

Jorda på forsøksfeltene her var såpass pakket at vi ikke kunne benytte samme mål som hos 
Anda (se forsøk 1 over), der vi målte hvor lang tid det tok før vannet hadde sunket 5 og 10 
cm. Dermed har vi i dette forsøket hos Haarr målt hvor mye vann som hadde rent ut av 
vannsøylerøret etter henholdsvis 5 og 10 min. Det ble gjort 3 målinger på hvert felt, altså 9 
målinger totalt. Tabell 6 angir snittet av de 3 målingene per felt. Fordi infiltrasjonen var så 
dårlig på dette forsøksfeltet, ble ikke tallene som danner grunnlaget for gjennomsnittet tatt 
vare på, kun snittet ble rapportert inn fra forsøket. Vi ser at vannet rant noe raskere ned der 
det ikke var gjødslet. 

Avlingsmåling: NLR har også gjennomført avlingsmålinger og sammenlignet gressavling på 
felt hvor det ble spredd ikke behandlet gjødsel med felt der det ble spredd behandlet gjødsel. 
Avlingene fra første slått angis i tabellen under. 

Tabell 7: Gressavling på 1. slått 
(n=3, ± = Standard avvik) 

Ledd Slått Kg /daa Maks  
kg 

Min 
kg 

% TS 

Ikke behandlet 1 3868 ±290 4116 3550 14  
Behandlet      1 3737 ±361 4132 3422 14 

 

Det var noe lavere avling med tilførsel av behandlet gjødsel, men forskjellen var ikke 
statistisk sikker.  

Analyse av partikkelstørrelse: NIBIO målte størrelsen på partiklene i 1 liters prøver fra 
behandlet og ubehandlet gjødsel fra Haarr. Målingen ble gjort ved å filtrere gjødsla gjennom 
flere sikter (Fig. 1). Gjødsla ble deretter tørket ved 60 ◦C over fire dager, og mengde tørrstoff 
(TS) i hver fraksjon av partikkelstørrelser ble veid.  



14	
	

 

Figur 1: Siktmaskin hos NIBIO som bruker vann og vibrasjon til å dele opp TS innhold i 
bløtgjødsel i  ulike partikkelstørrelser 

 

 

Figur 2: Fordeling av partikkelstørrelser i blautgjødsel etter 6 mnd behandling.  

Hensikten med denne analysen var å undersøke om vi kunne finne endringer i 
partikkelstørrelse som kunne være med å forklare bøndenes opplevelse av at den behandlede 
gjødsla er noe mer tyntflytende og homogen enn ellers. Det kunne derfor være grunn til å 
forvente en større andel fine partikler i behandlet gjødsel. Det var imidlertid ingen klar 
tendens i denne retningen. Den største forskjellen fant vi for de groveste partiklene, der det 
var ca. 8% mer grove partikler i behandlet gjødsel. Seighet i gjødsel skyldes imidlertid ikke 
bare partikkelstørrelser, men også innhold av fett og slimstoffer. Dette bør eventuelt måles 
senere for å vurdere den subjektive opplevelsen av en mer homogen og tyntflytende gjødsel.  
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Forsøk 4. NIBIO/NORSØK Tingvoll – bløtgjødsel fra ku 
Forsøket ble gjennomført av NIBIO på Tingvoll gård, etter et forsøksoppsett definert sammen 
med NORSØK. Tingvoll gård driver med økologisk melkeproduksjon og har løsdrift med 
flyterenne med avrenning til en pumpekum. Derfra pumpes gjødsla over til et frittstående 
gjødsellager uten tak. På veien går gjødsla vanligvis gjennom et biogassanlegg. Gjødsel til 
dette forsøket ble hentet ut fra pumpekummen uten å være innom biogassanlegget. Gjødsla 
var ca 2-3 uker da den ble fylt i 8 palletanker, 800 liter gjødsel par tank, den 10.10.2017. Flere 
detaljer om forsøket finnes i en egen rapport (Cabell og Løes 2018). Her følger et 
sammendrag.  
 
Gjødsla ble tilført mengder med EM-preparat som tilsvarer mengden per tonn i et vanlig 
gjødsellager;  

- Behandlet: Fire tanker ble tilsatt først 20 ml Nhance+  fortynnet med 200 ml vann, og 
etter en uke 200 ml Microferm (Effektive Mikroorganismer, EM).  

- Ubehandlet: Fire tanker ble tilsatt kun rent vann i samme volum som tilsetningene 
over.  

Det ble rørt om etter tilsetning av  Microferm, ellers ingen omrøring. IBC tankene har et lokk 
med ca. 25 cm diameter, og disse ble lagt delvis over åpningene for at det skulle være noe 
tilgang på luft, slik det også er i en normal gjødselkjeller. Tankene ble plassert i et rom der 
gjennomsnittstemperaturen var om lag 14 °C. Dette tilsvarer gjennomsnittstemperaturen i en 
sommermåned mange steder i Norge. Tankene ble tilsatt 15 liter fersk gjødsel ukentlig i 8 
uker, og det ble samtidig målt pH og red-oks med håndholdt elektrode i en porsjon med 
gjødsel som ble tatt ut rett under topplaget med skum i hver palletank, uten at det ble rørt om. 
 
 
Observasjoner  
Omtrent fra uke 5 i forsøket ble det observert et tynt lag av lysegrønne bobler i alle IBC 
tankene. Denne boblingen fortsatte i alle forsøkets 12 uker.  Det er naturlig at gjødsel som 
oppbevares ved sommertemperaturer setter i gang å gjære. Innholdet av CO2 og CH4 i lufta 
over gjødsla i palletankene ble målt på to datoer, med en deponigassmåler GS 5000, etter at 
lokkene var skrudd tett til dagen før. Innholdet av begge gassene var da i gjennomsnitt noe 
høyere i behandlet gjødsel (tabell 8). Forskjellene var imidlertid ikke statistisk sikre, med p-
verdier mellom 0,13 og 0,35. Likevel tyder funnene på at gjæringen kom raskere i gang i 
behandlet gjødsel.  Dette bekreftes av øvrige observasjoner i forsøket. Det ble tatt ut en 
samleprøve lagret i spann med tett lokk fra hver behandling i påvente av at disse prøvene 
skulle behandles i laboratorieskala biogassreaktorer. Det ble betydelig sterkere gassutvikling i 
spannet med ubehandlet gjødsel enn i spannet med behandlet gjødsel (figur 3). Videre ble det 
ved oppstart av biogass-delen av forsøket observert mye sterkere gjæring i ubehandlet enn i 
behandlet gjødsel (figur 4). Dette tyder på at gjæringen hadde brukt opp tilgjengelig lett 
nedbrytbart karbon i behandlet gjødsel, mens det fortsatt var lett tilgjengelig karbon egnet for 
produksjon av biogass i ubehandlet gjødsel. 
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Tabell 8. Innhold av CO2 og CH4 i luftlaget over gjødsla, gjennomsnittsverdier for 4 
palletanker med EM-behandlet og 4 med ubehandlet gjødsel (fersk bløtgjødsel, 
melkeku) lagret ved ca. 14 °C på Tingvoll høsten 2017. 
 
 
Dato, behandling  CH4, %  CO2, %  
7.11.2017  
Ubehandlet gjødsel  4,7               7,4 
Behandlet gjødsel  6               9,1 
p-verdi i toveis t-test  0,31               0,35 
 
5.12.2017 
Ubehandlet gjødsel  25,8              24,8 
Behandlet gjødsel  35,2              29,2 
p-verdi i toveis t-test  0,13              0,21 
 
 

 
Figur 3 Spann med samleprøver av ubehandlet (til venstre) og EM-behandlet gjødsel (til 
høyre). Merk større gasstrykk i spannet til venstre etter 3 dagers lagring ved ca. 14 °C; lokket 
buler. Foto Joshua Cabell, NIBIO. 
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Figur 4: Biogassreaktorer med, fra venstre, behandlet, ubehandlet, behandlet og ubehandlet 
gjødsel, kort tid etter at gjødsla ble tilsatt. Merk betydelig kraftigere skumming i ubehandlet 
gjødsel, noe som indikerer biologisk aktivitet og gassproduksjon. Fot Joshua Cabell, NIBIO. 
 
Kjemisk sammensetning av gjødsel  
Ved avslutningen av lagringsforsøket, 23.1.2018, ble det rørt om i alle tankene og det ble tatt 
ut en representativ prøve fra hver tank som ble frosset ned og sendt til kjemisk analyse. Det 
ble gjennomført en tosidig t-test med programmet Minitab for å undersøke om det var sikre 
forskjeller mellom det kjemiske innholdet i prøvene fra de to behandlingene. Det var ikke i 
noe tilfelle sikre forskjeller, og som vi ser er forskjellene svært små. 
 

Tabell 9-1. Kjemisk innhold i bløtgjødsel fra melkekyr ved Tingvoll gard, lagret i fire 
palletanker for hver behandling, med eller uten tilsetning av EM. Konsentrasjoner av 
ulike elementer er vist i g per kg gjødsel (= kg per tonn). Nmin= NH4-N i andel av total-
N. Målinger fra Agrilab, Uppsala. 

Type 
gjødsel 

TS,% pH Tot-
N 

NH4-
N 

Nmin, 
% 

Org-
N 

Tot-
C 

Tot-
S 

Tot-
P 

Tot-
Ca 

Tot-
Mg 

Tot-
K 

Januar 
2018 

5,0 7,3 2,6 1,4 54 1,2 24 0,2 0,36 0,9 0,3 2,8 

Januar 
2018, 
EM 

5,3 7,4 2,6 1,4 54 1,2 25 0,2 0,36 1,0 0,3 2,7 
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Selv om innholdet av tørrstoff (TS) ikke ble sikkert påvirket av behandling i dette forsøket, 
var det tydelig tendens til sterkere gjæring i behandlede tanker (mer under). Derfor har vi også 
sett på resultatene av kjemisk innhold målt i g per kg TS (som tilsvarer kg per tonn TS). 
Heller ikke her ble det funnet noen sikre forskjeller med toveis t-tester. Det er interessant å se 
at selv om gjæringen tilsynelatende var mer aktiv i behandlede tanker, førte ikke det til noen 
endring av andelen av karbon (C ) i tørrstoffet. Selv om forskjellene ikke er statistisk sikre 
her, er det verd å merke seg at N-innholdet i gjennomsnitt var noe lavere i behandlet gjødsel. 
Forholdene var ikke lagt til rette for tap av N i dette forsøket, siden det var forholdsvis dårlig 
kontakt med luft fra tankene, men hvis behandlingen med EM har til hovedhensikt å redusere 
tapet av N til luft kunne det vært gunstig om resultatet hadde vært motsatt. 

 

Tabell 9-2. Kjemisk innhold i bløtgjødsel fra melkekyr ved Tingvoll gard. 
Konsentrasjoner av ulike elementer  er vist i  g per kg TS. Nmin= NH4-N i andel av 
total-N. Målinger fra Agrilab, Uppsala. 

Type 
gjødsel 

TS,% Tot-
N 

NH4-
N 

Org-
N 

Tot-
C 

Tot-
S 

Tot-
P 

Tot-
Ca 

Tot-
Mg 

Tot-
K 

Januar 
2018 

5,0 52,4 27,9 52,4 473,2 4,9 7,2 19,1 6,8 57,5 

Januar 
2018, 
EM 

5,3 48,4 25,9 48,8 473,7 4,7 6,8 18,8 6,3 52,1 
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2. Forsøk	i	tørrgjødsel/	talle		
Prosjektet har også gjort forsøk i tørr gjødsel og talle. Vi søker å gjøre forsøk der vi søker å 
sammenligne behandlet og ubehandlet tørrgjødsel i samme tidsperiode og med samme fór; et 
slikt oppsett har vi gjennomført i et kalkunhus hvor det er to separate avdelinger. Det er ikke 
alltid enkelt å finne gårder der det er enkelt å tilrettelegge for sammenligning av behandling 
og kontroll, fordi det ofte ikke finnes to separate avdelinger på gården. Vi mener allikevel at 
det har verdi å gjøre forsøk på gårder uten et slik sammenligningsgrunnlag, og der heller 
basere seg på bondens subjektive vurdering og andre observerbare endringer over tid. Vi har 
derfor gjort forsøk på en gård med ku på talle (erfaringer inkludert i denne rapporten), og en 
gård med sau på talle (erfaringer ikke inkludert her, fordi det er for tidlig å oppsummere).   
 
Forsøk 5. Thor Harald Bjoner – kalkun 
Forsøket ble gjennomført hos Thor Harald Bjoner, Rakkestad kommune i Østfold, som driver 
konvensjonelt med kalkun. Kalkunhuset består av to separate avdelinger, én i hver etasje rett 
over hverandre. Vi har tilført mikroorganismer i toppetasjen, og sammenlignet med 
underetasjen der vi ikke har tilført noe. Kalkunene ble satt inn på samme tidspunkt i de to 
avdelingene, og det ble gitt samme type fôr. Dette skal gi et greit utgangspunkt for å 
sammenligne avdelingen som ble behandlet med mikroorganismer, med avdelingen som ikke 
ble behandlet. Det er allikevel noen ulikheter som kan påvirke inneklimaet i de to 
avdelingene: viftene i toppetasjen er montert i taket, mens i underetasjen er de montert i vegg. 
Viftene er innstilt til å øke utsugingen av luft fra huset når en gitt grenseverdi av CO2 er nådd, 
og vi vet dermed ikke hvorvidt viftene har gått på høyere intensitet i den ene avdelingen enn i 
den andre.  
 
Effektive mikroorganismer, EM, ble tilført på tre forskjellige måter i løpet av forsøket:  

- som fôrtilsetning dag 1 og dag 7 av innsettet; her ble det gitt 1 kg SynVital per 300 
kalkun. SynVital er hvetekli innsatt med TMR. TMR er en EM-blanding der de 
fototrofe bakteriene er tatt ut, for å oppnå godkjenning som fôrtilsetning i EU.  

- som tilsetning i vannet som sprayes inn gjennom klimaanlegget; Microferm ble 
blandet 1:500 med vann, og sprayet gjennom klimaanlegget 2 ganger per uke. Det 
sprayes til flisa i avdelingen er så vidt fuktig- ikke våt.  

- som tilsetning gjennom drikkevann til kalkunene; her ble TMR dosert inn i 
drikkevannet ved følgende tidspunkt og konsentrasjoner;  

o Uke 7: TMR 1:1000 vann 
o Uke 9: TMR 1:10000 vann 
o Uke 13: TMR 1:10000 vann 
o Uke 15-18: TMR 1:1000 vann 

 
Tilført flis totalt i ubehandlet avdeling;  ca. 200 m3 (total tykkelse på ubehandlet talle: 25 cm i 
snitt), basert på målinger 10 steder i avdelingen.  
Tilført flis totalt i behandlet avdeling: ca. 115 m3  (total tykkelse på behandlet talle: 17 cm i 
snitt), basert på målinger 10 steder i avdelingen. 
Tilføring av flis reduserer lukt og ammoniakkavgassing. I utgangspunktet kan man derfor 
forvente større tap av nitrogen og mer lukt i behandlet avdeling, hvor det er benyttet mindre 
flis i forsøksperioden. 
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Bondens vurdering  
Det var noe tørrere talle i behandlet avdeling fra uke 10 og utover, men det gav ikke 
nevneverdig effekt på lukt/ inneklima fra forsøket startet og frem til uke 15. Fra uke 15 til 18 
ble derfor dosen med mikrober gjennom drikkevannet økt til like stor dose som i uke 7. 
Omtrent en uke etter at dosen ble økt, fikk møkka fra kalkunene i behandlet avdeling en 
tydelig tørrere konsistens. Denne forskjellen holdt seg til innsettet ble tatt ut etter uke 19. 
Tørrere møkk gir tørrere talle, som igjen gir bedre inneklima med mindre lukt. På grunn av 
denne forskjellen i de to avdelingene, ble det påført mer flis i ubehandlet avdeling i perioden 
fra uke 10-19. Flis tilføres for å gi tørrere talle og dempe lukt.  
 
Fordi det ikke gav tydelig effekt av tilføringene før dosen gjennom drikkevannet ble økt i uke 
15, bør man vurdere å øke dosen tilsetningsmidler. Det kan også være at tilsetningsmidlene 
bør tilføres på annet vis enn gjennom klimaanlegget. Gjennom klimaanlegget blir mikrobene 
sprayet ut i en tynn damp, og det er usikkert hvor mye som kan bli sugd rett ut av huset 
gjennom viftene.  
 
Analyser  
Gjødselanalyser: Det ble tatt gjødselprøver fra begge avdelingene to dager etter at innsettet 
ble tatt ut. De øverste centimeterne med løs flis som nettopp var lagt på, ble fjernet. Deretter 
ble det gravd en profil gjennom strøet helt ned til gulvet, og tatt ut en del av profilen i hele 
høyden. Dette ble gjort på 10 steder i hver avdeling, omtrent samme steder i huset. Dette ble 
blandet godt i en bøtte, hvorpå selve prøven ble tatt ut, frosset ned, og sendt til AgriLab. 
Gjødsla ble deretter lagt i to separate hauger på jordet, uten overdekking. Det ble også tatt 
gjødselprøver fra disse to haugene etter henholdsvis 3 og 8 måneders lagring. For prøven tatt 
etter 8 mnd lagring var mesteparten av gjødsla allerede spredd på jordet, så prøven er tatt fra 
en liten haug som lå igjen på jordet. For prøven etter 3 mnd lagring ble det tatt 10 samlestikk, 
som ble blandet i bøtten der den endelige prøven ble tatt ut. For prøven etter 8 mnd lagring ble 
det tatt 5 samlestikk, som ble blandet i bøtten der den endelige prøven ble tatt ut. Analysene 
viser følgende resultater:  
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Tabell 10-1 Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn tørrstoff            

Bjoner 
Kalkun   1.1 Behandlet  1.2 Ikke 

behandlet  Forskjell % 
1.3. 

Behandlet  
Lagret 3 mnd 

1.4 Ikke 
behandlet 
Lagret 3 

mnd 

Forskjell 
% 

1.5. 
Behandlet  
Lagret 8 

mnd 

1.6 Ikke 
behandlet 
Lagret 8 

mnd 

Forskjell 
% 

Tørrstoff, TS (%) 55,7 49,9 11 44,6 37,3 20 41,1 47,8 -14 

Tot-Nitrogen  52,6 49,0 7 105,8 43,7 142 29,2 7,9 270 

Organisk  Nitrogen 38,6 31,7 22 77,4 18,1 327 25,6 5,4 375 

Ammoniumnitrogen 14,0 17,3 -19 28,5 25,6 11 3,6 2,5 44 

Tot-karbon   444,8 458,7 -3             

Tot-C/Tot-N 8,5 9,4   4,2 10,1   11,6 9,3   

Totalt fosfor  13,2 11,3 16 15,7 16,09 -2 17,5 9,8 78 

Totalt kalium 23,5 21,0 12 25,6 39,68 -36 13,9 11,7 18 

Totalt magnesium 5,6 4,8 16 6,7 6,43 5 8,0 6,9 16 

Totalt kalsium 17,7 15,4 15 22,4 20,64 9 27,0 17,6 54 

Totalt natrium  5,2 4,6 14 4,7 6,73 -30 2,7 1,9 38 

Totalt svovel 5,8 5,2 11 8,5 8,95 -5 4,3 2,7 59 

pH   5,6 6,2   8,4 8,3   7,7 7,5   

 
Analysetallene bekrefter inntrykket av tørrere gjødsel i behandlet avdeling, med ca. 6% 
høyere innhold av TS (56 vs. 50%). Innholdet av C og totalt N i TS var endringer mindre enn 
feilmarginen i analysen. Det var imidlertid systematisk høyere innhold av alle mineraler i 
behandlet gjødsel. Sammen med det høyere innholdet av TS tyder dette på en sterkere 
omdanning av tilført flis og/eller gjødsel i behandlet avdeling. 
 
I stakkene etter lagring ser vi hvordan nitrogen forsvinner fra gjødselhauger ved lagring. Etter 
3 mnd er TS innholdet ca 10% lavere enn ved utkjøring. N innholdet er kg TS er 
tilsynelatende økt i behandlet gjødsel. Den store forskjellen i N innhold etter 3 mnd kan 
muligens skyldes en sterkere varmgang i haugen med ikke behandlet gjødsel. Varmgang vil 
føre til tap av ammoniakk. Vi ser at pH har økt betydelig i begge gjødseltypene. Ved en pH 
verdi på over 8 vil det skje betydelige tap av denne gassen. 
 
Etter 8 mnd lagring var en stor del av nitrogenet gått tapt fra begge gjødseltypene. Innholdet 
av svovel var også betydelig lavere, og tyder på et tap av gass. pH verdien var sunket noe. 
Innholdet av TS hadde økt i ubehandlet gjødsel, mens det var en svak nedgang i TS i 
behandlet gjødsel. Da stakkene hadde sammenliknbare forhold med tanke på uttørking med 
vind, og vanntilførsel med nedbør, kan denne forskjellen tyde på en sterkere varmgang i 
ubehandlet gjødsel. Større N tap fra ubehandlet gjødsel peker også i denne retningen.  
 
Det vil være interessant å måle temperaturer i stakkene ved eventuelt senere forsøk, for å se 
om tilførsel av EM påvirker eventuell varmgang. 
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Tabell 10-2: Kjemisk innhold i gjødsel, angitt i kilo per tonn gjødsel      

Bjoner 
Kalkun    1.1 Behandlet  1.2 Ikke 

behandlet  
1.3. Behandlet  
Lagret 3 mnd 

1.4 Ikke 
behandlet 

Lagret 3 mnd 

1.5. 
Behandlet  

Lagret 8 mnd 

1.6 Ikke 
behandlet 

Lagret 3 mnd 

Tørrstoff, TS (%) 55,7 49,9 44,6 37,3 41,1 47,8 

Tot-Nitrogen  29,3 24,5 47,2 16,3 12,0 3,8 

Organisk  Nitrogen  21,5 15,8 34,5 6,8 10,5 2,6 

Ammoniumnitrogen 7,8 8,6 12,7 9,5 1,5 1,2 

Tot-karbon  247,8 228,9         

Tot-C/Tot-N 8,5 9,4 4,2 10,1 11,6 9,3 

Totalt fosfor  7,3 5,7 7,0 6,0 7,2 4,7 

Totalt kalium  13,1 10,5 11,4 14,8 5,7 5,6 

Totalt magnesium  3,1 2,4 3,0 2,4 3,3 3,3 

Totalt kalsium  9,9 7,7 10,0 7,7 11,1 8,4 

Totalt natrium  2,9 2,3 2,1 2,5 1,1 0,9 

Totalt svovel 3,2 2,6 3,8 3,3 1,8 1,3 

pH   5,6 6,2 8,4 8,3 7,7 7,5 
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Måling av ammoniakkavgassing: NIBIO installerte automatiske gassmålere som målte NH3, 
CO2 og temperatur hver halve time kontinuerlig i testperioden i de to avdelingene. Målerne 
ble installert med innsug av luft fra huset på 1,3 meters høyde. Det ble utfordringer med at 
filteret gikk tett av støv fra huset, slik at målerne måtte demonteres, renses og remonteres flere 
ganger underveis. Derfor har vi ikke komplette dataserier for alle 19 uker av forsøket, men 
kun fra 25.11.17 til 20.12.17. 
 

 
Fig. 5. Gjennomsnitt NH3 i kalkunfjøsluft fra behandlet (lacto treated) og ubehandlet rom 
(Control). Redusert NH3 i kontroll ledd fra des.13 og fremover (se sirkel over) skyldes at 
røret som trekker inn luft til måleren, var avkoblet ved at noen kom borti det mens de stelte i 
huset, og dette ble ikke oppdaget før slutten av forsøket. 
 
Ammoniakk-konsentrasjonene varierte mye mindre, og var i snitt betydelig lavere i behandlet 
avdeling enn i ikke behandlet avdeling. Når NH3 -konsentrasjonene i ubehandlet avdeling 
nådde de høyeste verdiene 6–7 desember, var de om lag 4 ganger høyere enn i behandlet 
avdeling (Fig. 2). Det er verdt å merke seg at målingene av ammoniakk-konsentrasjon på 
grunn av tekniske utfordringer ikke ble gjennomført i den perioden (fra 27. desember og 
utover) da bonden selv merket forskjell på lukt av ammoniakk i de to avdelingene. Det er også 
mulig at verdiene for kontroll-leddet fra 13. desember og utover faktisk var betydelig høyere 
enn figuren viser, siden måleren ikke lenger var tilkoplet lederør i denne avdelingen Det må 
også tas i betraktning at det kun var én måler plassert midt på hvert rom, i nærheten av 
bondens egne CO2- og temperaturmålere.  En feilkilde som bør diskuteres er at gassen 
ammoniakk er lettere enn luft og derfor kan stige til værs slik at den kan ha lagt seg under 
taket i rommet med ventilasjon midt på veggen (ubehandlet avdeling, nederst i huset). Dette 
kan ha bidratt til at mer av ammoniakken ble luftet ut fra toppetasjen, hvor ventilasjonen var i 
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taket. Samtidig dannes det raskt ammonium i luft med høy fuktighet, og slik vanndamp er 
tyngre enn luft.  

Det var større døgnvariasjon i ammoniakk-konsentrasjon det ubehandlede rommet. Dette har 
trolig mer å gjøre med rommet og ventilasjonssystemet, enn selve behandlingen. Ubehandlet 
avdeling hadde ventilasjon i vegg, mens behandlet avdeling hadde uttrekk gjennom pipe i tak. 
Begge uttrekk er mekaniske. Før man trekker konklusjoner om effekten av behandling, ville 
det være fornuftig å behandle i motsatt avdeling av første forsøk, for å vurdere om NH3-
nivåene i de to rommene var mer påvirket av ventilasjonssystem og temperatur enn av selve 
behandlingen. Innhenting av data om CO2 og temperatur fra bondens eget datasystem kan 
også hjelpe med å forklare og sammenligne de to avdelingene. 

Bonden rapporterte tilfeller av luftsekkbetennelse og gjennomsnittlig dårligere tilvekst i 
behandlet avdeling, mens tarmhelsen var bedre i behandlet avdeling.  
Total mengde fôr behandlet avdeling:  170 t 
Total mengde fôr i ubehandlet avdeling:  176 t 
Gjennomsnitt slaktevekt i behandlet avdeling:   høner 5,8 kg/ haner 14,4 kg  
Gjennomsnitt slaktevekt i ubehandlet avdeling: høner 6,1 kg/ haner 15,1kg  
 

Prosjektet har hverken ekspertise eller data til å vurdere hvorvidt forskjeller i fôrforbruk, 
slaktevekt, tarmhelse og luftveisinfeksjoner kan være påvirket av tilføring av mikrober.  

Prosjektleder har vært i kontakt med en annen kalkunprodusent i Norge som benytter 
mikrober i sin drift, og har gode erfaringer med luktreduksjon. De sier det er en merkbar 
reduksjon av lukt nærmest umiddelbart etter påføring av mikrober, og at det fortsetter å være 
mindre lukt i et par uker etter påføring. Her har de ikke klimaanlegg med overspraying, og de 
har mindre kraftig ventilasjon. De sprayer når det «er behov for det», når det lukter mye. De 
sprayer da med 20 liter mikrober tynnet i 250 liter vann, dette holder til ca. 1400 kvm. 
Behandlingen gjentas omlag hver annen uke i fuktig vær, mindre ellers. De har ikke 
klimaanlegg, så de sprayer med traktorsprøyte. På denne bakgrunnen anbefales det å vurdere 
om det er mulig å påføre mikrobene på annen måte enn gjennom klimaanlegg. 
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Forsøk 6. Forsøk med talle fra ku  
Forsøket ble gjennomført hos Kjell Borge, kommune fylke som driver økologisk med 
ammeku. 20 ammekyr/ungdyr. Kaldfjøs på 300 kvm. Talle av halm (90%) og treflis (10%). 
Her ble halve gulvarealet behandlet med mikrober, mens den andre halvparten stod 
ubehandlet. 
 
Det ble benyttet effektive mikroorganismer (EM, produktnavn Microferm) fra oktober 2017 
og utover. Det ble sprayet en gang i uken med 0,5 liter Microferm, som ble blandet i ca 10 
liter vann, slik at det kunne spres utover hele arealet i behandlet del av dyrerommet. I tillegg 
ble 4 kg skjellsand og 4 kg leirmineraler ukentlig spredd utover tallen i behandlet avdeling.   
 
Bondens vurdering  
Kjell Borge rapporterte om en tydelig forskjell mellom de to delene av fjøset:  

- Ved uttak hadde tallen i behandlet del av fjøset en brunsvart farge, mot den mer 
normale gulgrå fargen i tallen i ubehandlet avdeling.  

- Det var tydelig at nedbrytningen av halmen begynte allerede i fjøset: rundt 
fôrstasjonen i den behandlede delen av fjøset ble tallen såpass brutt ned at dyra tråkket 
gjennom. Bonden måtte derfor ta ut denne tallen rundt fôrstasjonen et par ganger ila 
vinteren.  

En tilsvarende erfaring hadde en bonde i Nordland som har tilført EM til sauetalle som del av 
et NLR-ledet prosjekt ila vinteren 2018. Tallen ble for bløt selv om bøndene tilførte 5–10% 
ekstra strø.  
Denne erfaringen er deles ikke av sauebønder i Nederland og UK. Etter nærmere samtaler 
med noen av bøndene i Nederland/UK ble det klarlagt at de tilførte mikrobene med 
ryggsprøyte. Da kan det brukes betydelig mindre vann for å få spredd mikrobene jevnt. Kjell 
benyttet omtrent 20 liter vann per uke for å spre mikrobene, mens bøndene fra Nederland og 
UK benyttet 1–2 liter vann for tilsvarende areal. Raskere nedbrytning på de norske gårdene 
skyldes trolig at mikrobene hadde større tilgang til vann. 
 
En av erfaringene fra bønder i andre land er at tallen/materialet er ganske stabil når den er 
tilsatt EM i fjøset, slik at den kan legges i stakk ute uten å gå varm. Kjell opplevde derimot at 
det EM-behandlede materialet gikk varmt allerede i fjøset, etter at han dagen før hadde fjernet 
tallen fra ubehandlet halvdel av fjøset, slik at det kom luft til i siden av behandlet talle. 
Varmgangen fortsatte også etter at materialet ble lagt i stakk. Kjell valgte da å ikke legge plast 
over, fordi det allerede var en viss varmgang. For å følge manualen for å legge en stakk til 
fermentering, skal man tilføre EM og dekke til med plast for å hindre lufttilgang.  
 
Det er ikke gjort analyser av kjemisk innhold i materialet fra denne operasjonen.  
 
En sterkere tendens varmgang og omdanning ved behandling med EM er i tråd med at det var 
en raskere/sterkere gjæring i bløtgjødsel, som vist i forsøkene beskrevet over. Siden noe av 
effekten for tallen sin del muligens kan komme av vanntilførselen, burde den ubehandlede 
delen av fjøset fått tilført samme mengde vann ved senere forsøk. 
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3. Diskusjon.	Vurdering	av	effekt	av	behandling		
av	husdyrgjødsel	med	EM		

Tilsetning av EM, eventuelt i kombinasjon med steinmel, stimulerte gjæring i bløtgjødsla. 
Dette ble observert på alle de tre gårdene som driver med bløtgjødsel, og i det kontrollerte 
forsøket på Tingvoll. Forsøksbøndene som driver med bløtgjødsel (ku, gris og mink), 
rapporterer alle at den behandlede gjødsla oppfører seg annerledes enn normalt/ ubehandlet. 
Behandlingen gjør at det dannes et tynt lag av lysegrønne bobler på toppen av bløtgjødsla i 
kjeller og lager. Dette medfører mindre skorpedannelse på gjødsla, enn det de ellers opplever. 
Det er også generelt en forskjell på lukt i fjøs, lager og under spredning: det rapporteres om 
mindre lukt av ammoniakk, samt en mer syrlig og noe redusert lukt generelt.  
 
Kjemiske analyser fra alle forsøksgårdene viste et høyere innhold av totalt nitrogen per tonn 
tørrstoff i behandlet gjødsel. Sett i sammenheng med den sterkere tendensen til gjæring ved 
tilsetning av EM, kan dette skyldes at karbonholdige gasser er dampet av, mens nitrogenet er 
bevart i gjødsla. Hvis dette skal være forklaringen på et høyere N-innhold, bør imidlertid 
andelen av C i TS være noe lavere etter behandling, og innholdet av mineraler som P, K, Mg 
og Ca bør være anriket (økt), siden disse ikke går over i gassform. Et eksempel på dette så vi i 
fast gjødsel fra kalkun. Dette er interessant, og bør undersøkes nærmere, gjerne i kombinasjon 
med målinger av temperatur. 
 
I bløtgjødsellagre er det svært vanskelig å ta ut representative prøver, og det er et åpent 
spørsmål om det vil være mulig å finne sikre resultater på praksis-nivå. Det kontrollerte 
forsøket viste kraftigere gjæring, i tråd med bøndenes erfaring. Gjæringen så imidlertid ikke 
ut til å påvirke det kjemiske innholdet i gjødsla. Hvis utluftingen hadde vært bedre, kunne 
man kanskje fått en nedgang i C innhold og økning i andel N i TS også i kontrollerte forsøk. 
Dette må man eventuelt arbeide videre med. Så langt er det ikke noen undersøkelser som har 
gitt noe godt svar på hvorfor tilsetning av EM kan gi en mer nitrogenrik gjødsel. Det er viktig 
å finne svaret på virkningsmekanismen(e) hvis man skal kunne legge forholdene til rette for å 
bekrefte eventuelle effekter.  
 
På gårdene var det tilsynelatende høyere N innhold i behandlet enn i ubehandlet gjødsel. I det 
kontrollerte forsøket var det imidlertid ingen sikker forskjell på N innholdet i behandlet og 
ubehandlet gjødsel. Oppsummert tilsier dette at resultatene må tolkes med stor forsiktighet når 
det gjelder nitrogen. For eventuell effekt på N- innhold trengs det flere undersøkelser før man 
kan komme med sikrere vurderinger. 
 
Måling av NH3 i husdyrrommet; det ble målt større svingninger, og tidvis markant høyere 
NH3- konsentrasjoner i luften i ubehandlet avdeling, enn i avdelingen som ble behandlet med 
EM. Sett i sammenheng med at tallen var tørrere i behandlet avdeling kan dette tyde på en 
mindre avgassing av nitrogen i behandlet avdeling. Det er imidlertid forskjeller på innretning 
av vifter i de to avdelingene som kan ha innvirkning på målingene, og det var store 
utfordringer med å få stabile og langvarige måleserier pga støv og andre forstyrrelser. I neste 
forsøk bør det behandles i den avdelingen som var ubehandlet i det første forsøket.  
 
Konsistens: Forsøksbøndene rapporterer jevnt over om at bløtgjødsla oppleves som mer 
homogen, og det kreves mindre omrøring enn ellers før spredning. Prosjektet har gjennomført 
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ulike tester og analyser for å kunne beskrive denne opplevde forskjellen. Tester av infiltrasjon 
i jorda og analyse av partikkelstørrelse i bløtgjødsla gir ingen sikre funn eller gjennomgående 
forskjeller.  
 
Vekstforsøkene som er gjennomført så langt, viser ingen sikre forskjeller mellom felt hvor det 
er spredd behandlet og ubehandlet gjødsel. Det er også for tidlig å si noe basert på de dataene 
vi har så langt.  
 
Vi fortsetter nå forsøkene i et nytt år for å ha større bredde og erfaringsgrunnlag, før 
sluttrapport vil deles mot slutten av 2019.  
 
 
 


