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www.verdieniavfall.no
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19 utsalgssteder i Norge (bulk)
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Oslo

Rogaland
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Trøndelag

Vestfold

Rogaland



Hva er ?               www.grønnvekst.no

• Felles merkevare for Høst og alle 

samarbeidsselskaper

• Jord på lager hele året

• Norges største jordprodusent 

• Gratis kunderådgivning man-fre 08-16
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• Varedeklarerte produkter jfr. NS 2890

• Riktig komposterte råvarer sammen med faste 

resepter for produksjon, gir jevn kvalitet på 

Grønn Vekst jord- og kompostprodukter                



Jord i bulk:

Hage-Mix®

Park-Mix®

Proff-Jord

Park-Jord

Anleggs-Jord

Dekkbark

Bio-Tak®

Hage/Park-kompost

Bestillingsjord 

(Sedum, takhage, 

skjelettjord)

Jord i sekk:

Blomsterjord 10L

Blomsterjord torvfri

Krukke-Jord 50L

Vermi-Pro®
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Kvalitetskravene til vekst- og anleggsjord øker..

Aktører som drifter, bygger eller prosjekterer grøntanlegg har økte krav til 

vekst- og anleggsjord.

Lover og forskrifter: 

• Naturmangfoldlovens forskrift om fremmede arter.

• Krav til jord til barnehager – Statens forurensningstilsyn (bestillingsjord).

• Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Kriterier for kompostkvalitet og krav til dokumentasjon og analyser.

• Norsk Standard 2890 

Regelverk for råvarer som skal benyttes til dyrkingsmedier - med krav til 

komposteringsprosess og hva en varedeklarasjon skal inneholde av informasjon.

Utover dette er vekst- og anleggsjordforespørsler ofte utarbeidet med en detaljert 

kravspesifikasjon per prosjekt for innhold, kornfordeling og råvarer.
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Regelverk

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

www.lovdata.no

Kapittel IV. Fremmede organismer

§ 28.(krav til aktsomhet)

§ 30.(utsetting og omsetning)

Veileder for undersøkelse av jordforurensning i barnehager 

http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2261/ta2261.pdf

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

www.lovdata.no

NS 2890 kriterier og retningslinjer for kompostering og 
dokumentasjon. 
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https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-100
http://www.lovdata.no/
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2261/ta2261.pdf
http://www.lovdata.no/


Flere miljøorienterte og bevisste forbrukere..
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Etablere

• Lett å håndtere

• Jevn etablering

• Næringsinnhold 

• Vannlednings- og vannlagringsevne

Vedlikehold

• Ugras

• Organisk innhold / mikroliv

• Evne til å motstå pakking / marktrykk (Stabile aggregater)

• Erosjon

Miljø

• Toksisitet og avrenning

• CO2 utslipp og  karbonbinding i jord

• Kretsløpsbasert og bærekraftig produksjon

• Økologisk



Jord fra Grønn Vekst..  
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• Bulkjord er sandholdig - lett å håndtere og gir god vannledningsevne.

• Varedeklarasjon som gir opplysninger om næringsinnhold, kalktilstand og andelen 

leire, silt, sand og organisk innhold – NS 2890 som gir forutsigbarhet for 

næringsinnhold og vedlikehold

• Kontroll og dokumentasjon på komposteringsprosess og råvarer ( = god 

ugraskontroll)

• Bruk av kompost er bra for:

• Plantetilgjengelig næring

• Vannlagringsevne

• Organisk innhold er livsgrunnlag for rikt makro- og mikroliv

• Erosjon og mindre avrenning

• Miljø (resirkulering av næringsstoffer)

• Mindre CO2 utslipp (uten myruttak)

• Økologisk



Kompostering i

Hage-park kompost

• Kompostert hage- og plantebasert avfall, komposteres i ranker, 

• Godt med kalium og fosfor, noe lavere nitrogen. 

• Frigjør næringsstoffer over tid («slow release»). 

• Danner fine aggregater i sluttproduktet og kan brukes som jorddekke og jordforbedring. 

• Grønn vekst bruker hage-park kompost i de fleste vekst- og anleggsjordtyper.

Bio-kompost 

• Inneholder kompostert matavfall. 

• Kan komposteres i ranker, eller gå inn i et behandlingsanlegg. 

• Rik på nitrogen, fosfor og kalium. 

• Gir god gjødselverdi i jordblandingen og har raskere frigjøring enn hage-park. 

• Biokompost er en kompost som fungerer godt blandet opp med hage-park. Kan lukte mer enn annen 

kompost, som ferdig kompost. Kommer levert fra renovasjonsanlegg OBS! Ren håndtering/sortering fra 

innsamling.

Slam-kompost 

• Inneholder kompostert vannverks- eller avløpsslam (avvannet og hygienisert).

• Næringsrikt på nitrogen, kalium og fosfor, men har bruksbegrensninger! 

• Lar seg godt blande med andre komposttyper 

• Grønn Vekst sin favoritt i kompostjord til plen, pryd og busk (pga. rikt næringsinnhold og god frigjøring av 

næring over tid  (mindre vedlikehold). 
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Kompost er naturens gave til enhver gartner …

Kompost: 

• Inneholder en allsidig mikroflora som gir økt mikroliv - god balanse mellom dårlige og gode bakterier og 

andre mikroorganismer er viktig for:

• Næringsopptak via plantens røtter / økt mikroliv 

• God plantehelse, jordboene plantesykdommer blir bekjempet (som Pythium, Rhizoctonia og Fusarium).

• Skadelige mikroorganismer får økt konkurranse (Potetcyste-nematode etc.)

Demars, K.R. (1998):

Jordtapet (erosjon) ble redusert med 86% 

sammenliknet med naturlig jord.

Partikulært materiale som nådde nærliggende 

vannkilder ble redusert med 99%. 

Infiltrasjonsevnen i jord økte med 125%. 
Url: http://www.uvm.edu/~transctr/pdf/netc/netcr20_97-3.pdf

Kompost-konklusjon: 

Mindre behov for gjødsel, kalk og plantevernmidler. 

Gir bedre forutsetning for mikroliv 

i jorden, som igjen bedrer plantenes helse og trivsel.

KOMPOST eller TORV?
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http://www.uvm.edu/~transctr/pdf/netc/netcr20_97-3.pdf


Alle jordtyper fra 

Grønn Vekst 

leveres med 

varedeklarasjon



https://www.eurofins.no/agro-testing/analysetjenester/analyse-av-jord/

Veiledning i jordanalyser



Kunde - og rådgivningstjenesten

05673 Man-fre 08-16

Ta kontakt med oss!
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Hvorfor Grønn Vekst jord

Kvalitetsjord på naturens egne premisser

• Varedeklarert jord.

• Kompostbasert, finsiktet.

• Leireinnhold ikke større enn 10%.

• Næringsrik.

• Miljøvennlig og bærekraftig.

• Lett å etablere, både planere jordlaget og for veksten.

• Rik på mikroorganismer og organisk materiale.

• Lav toksisitet (ferdig kompostert og god råvarekontroll).

• Jevn kvalitet, faste resepter.

• Mindre vedlikehold etter etablering. 

• Jord på lager - hele året.

• Faglig sterk og kostnadsfri kundetjeneste åpent 8-16.

Velg en kompostbasert kvalitetsjord som er 

bra for både plantene dine, jorda og miljøet!
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Takk for oppmerksomheten!

Ingrid Indergaard

ii@gronnvekst.no

T: 940 22 205

www.gronnvekst.no


