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Anleggsjord varedeklarasjon 
 

VARETYPE OG SAMMENSETNING 

Produktet er en jordblanding av 40 – 60 vol % av naturlig jord og 40 – 60  vol % mekanisk sand med innslag av 

leiere. Anleggsjorda karakteriseres som en moldholdig siltig grovsand. 

Produktet er et dyrkningsmedium og er utsortert mekanisk fra sammenblanding av jord- sandamasser som har 

vært sammenblandet med rivningsavfall.  

Anleggsjord er en jord med basis i ulike jordfraksjoner og det er innslag av pinner og småstein, samt mindre 
rester av rivningsavfall (det kan også finnes rester av glass). Anleggsjord er en grovsåldet vare og er ikke fri for 
rotugras. 
 
Produktet Anleggsjorden er analysert av ALS Laboratory Group Norway AS. Produktet er innenfor 
normverdiene for bruksområdet til produktet Anleggsjord. 

BRUKSVOLUM 
Volumvekt i bulk: 1,2 tonn/m3  

INNHOLD AV PLANTENÆRINGSSTOFFER 
Anleggsjorda er ikke tilsatt gjødsel eller kalk, men inneholder naturlig en del plante-næringsstoffer.  Innholdet 
av både magnesium og kalsium er tilstrekkelig for plantevekst. 
I tillegg har jorda et innhold av kaliumreserver som gradvis blir frigjort for plantene.    
Humusinnhold i Anleggsjord er ca 5 - 8 % 

 
BRUKERVEILEDNING 
Anleggsjord er en blanding av jordmasser og sandmasser som er tilkjørt Bø miljøstasjon som rene masser 
eller sammen med rivningsavfall, og som har gjennomgått en mekanisk behandling. Produktet er produsert 
på Bø Miljøstasjon.  

BRUK I GRØNTANLEGG, PARKER OG VEIANLEGG 
Anleggsjorda kan brukes i alle typer grøntanlegg, velegnet som underlag for plen og større anlegg. Anleggsjorda 

er utviklet fra naturens egne produkter og kan brukes i så store mengder en ønsker. Produktet skal ikke brukes 

på areal der det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. 

Anleggsjorda er ikke tilført kunstgjødsel eller kalk. Fra naturens side inneholder Anleggsjorda en naturlig 

mengde av næringstoffer og organisk materiale som har betydning for plantevekst. 

For magnesium og kalsium er innholdet tilstrekkelig for plantene. For andre viktig næringstoffer er innholdet 

ikke tilstrekkelig for god plantevekst. Det anbefales derfor å gjødsle med ca 100 kg fullgjødsel (11-5-17) pr. mål 

(dekar). (Tilsvarende ca 10 kg fullgjødsel pr 100 kvadratmeter).  

pH i jorda er ideel for plantevekst slik at det er unødvendig og kalke. 

Anleggsjorda har en kornfordelingskurve som gjør jorda egnet til plenjord eller underlag til plenjord.  

 

Brukes jorden som topplag for plen så må det påregnes noe ekstra bearbeiding da den inneholder små pinner, 

små stein og noe mindre elementer fra rivingsavfall (glass forkommer også). På større anlegg så er dette av 

mindre betydning.  

 


