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Karbon i jordbruksmark, aktuelle tiltak og 
potensial



Bærekraftige matsystemer i nye krisetider
Balanseøvelsen blir mer krevende

1. Øke bærekraftig produksjon av mat og 
annen biomassse

2. Klimatilpasse landbruk og samfunn 

3. Redusere utslipp og øke opptak av CO2 

og lagring av C

4. Håndtering av usikkerhet, klimarisiko og 
annen risiko som påvirker matsystemet

5. Karbon/moldinnhold i jorda har 
betydning for resultater på alle punkter

Foto: NIBIO fotoarkiv og privat



Jordkarbon og klimabudsjett

• Jordsmonnet inneholder 2-3 ganger så 
mye karbon som atmosfæren

• Små endringer i jordsmonnets 
karbonlager har stor virkning på CO2 i 
atmosfæren

• Karbonlagring i jordsmonn er et viktig 
klimatiltak også i Norge

• Drenerte og forvaltede myrer er 
hotspots for utslipp

Illustrasjon: https://quizlet.com/



Anthropogenic perturbation of the global carbon cycle

Perturbation of the global carbon cycle caused by anthropogenic activities,
averaged globally for the decade 2010–2019 (GtCO2/yr)

The budget imbalance is the difference between the estimated emissions and sinks. 
Source: CDIAC; NOAA-ESRL; Friedlingstein et al 2020; Ciais et al. 2013; Global Carbon Budget 2020

https://energy.appstate.edu/research/work-areas/cdiac-appstate
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/
https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.climatechange2013.org/
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/
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https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Global carbon budget

Carbon emissions are partitioned among the atmosphere and carbon sinks on land and in the ocean
The “imbalance” between total emissions and total sinks is an active area of research

Source: Friedlingstein et al 2020; Global Carbon Budget 2020

https://doi.org/10.5194/essd-12-3269-2020
http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/


Europa, variasjon i jordkarbon og 
variabler som forklarer forskjeller

• Jordsmonnets alder

•Klima

• Temperatur

•Nedbør

•Arealbruk

•Produksjoner

•Dyrkingssystemer



Global variasjon i karboninnhold i jord https://soilgrids.org/

FAO Global Soil Organic Carbon Map http://54.229.242.119/GSOCmap/

https://soilgrids.org/


Global variasjon i karboninnhold i jord https://soilgrids.org/

FAO Global Soil Organic Carbon Map http://54.229.242.119/GSOCmap/

https://soilgrids.org/


Jordbrukets mål om å kutte utslipp og øke opptaket av 
karbon i jord fra 2021 til 2030. 



Norge har sluttet seg til fire promille-
initiativet

Om karboninnholdet i jordsmonnet globalt øker 
med 4 promille per år, vil det utlikne de årlige 
CO2-utslipp til atmosfæren

Men er det mulig?

I verden? 

I Norge?

https://www.4p1000.org/



Økt karbonopptak og lagring 
krever høy biomasseproduksjon 
og stabile organiske forbindelser i 
jordsmonnet

11.05.202213NIBIOs power point template

Makro- og mikronæringsstoffer, N, P, K



Kees Jan van Groenigen & al, Wageningen University:

• Å øke organisk materiale i jord med 4 promille kan komme 
ved endringer i arealbruk, eller ved ulike vekstskifter

• Økt karbonproduksjon trenger enorme mengder nitrogen og 
fosfor, og det er uklart hvor dette skal komme fra. 

• For å produsere mengden karbon som er nevnt i 4/1000-
målene, trengs ekstra nitrogen tilsvarende 75% av dagens 
nitrogengjødselproduksjon, og det må brukes på de riktige 
stedene. 

• Praktisk talt er det umulig.



Endringer i jordkarbon over tid
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Ingen vekstskifte eller vekstskifte med lite 
engvekster



Tre budskap om organisk materialet (OM) i jorda
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Organisk 
materialet i jorda 
(OM- ca 50-60% 

karbon)

Har agronomisk 
verdi

Krevende å 
gjenoppbygge 

på kort siktI åkerjord synker 
karboninnholdet

Mer mold i jord: 
Øker aggregatstabilitet
plantetilgjengelig vann
luftkapasitet, porevolum



Overgang fra åkervekster 
til eng, langtidseffekter:

• I begynnelsen øker totalkarbon, 
deretter vil C-innholdet 
stabiliserer seg (Smith. 2014). 

• Størst endring skjer i 0-30 cm 
sjiktet

• Karboninnholdet avtar nedover i 
jordprofilet, samtidig stor 
variasjon innenfor hvert 
jordsjiktet ut fra naturgitte og 
driftsmessig forhold 
(Buckingham m.fl., 2014) 



Hva betyr mold for økning i plantetilgjengelig vann?

• Forskjellen i vann% mellom 3 og 
6% mold utgjør ca. 8 vol% vann.

• I et 25 cm matjordsjikt  - kan 
jorda forsyne plantene med 20 
mm mer vann.

• Nok til plantenes behov for 
transpirasjon i ca. 5-10 dager 
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Fra H. Riley



Hva betyr plantetilgjengelig vannmengde for avling?
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Fig. Hugh Riley

• Fire relativt tørre 
vekstsesonger

• Avling målt på ulike deler 
av kornåkere med ulik 
vannlagringsevne og 
variasjon i moldinnhold

• Ca 20kg mer korn/daa per 
volumprosent økt 
vannlagring



Ulike typer tiltak for å bevare eller øke C i 
jordsmonn

• Tilførsel av C er mer omfordeling enn bidrag til økt 
total C-lagring

• Jordarbeiding – påvirker jordstruktur og utslipp

• Produksjoner og vekstskifte – arter og sorter, 
rotsystem, fangvekster

• Agronomiske tiltak som påvirker jordsmonnets 
biologiske, kjemiske og fysiske  karbonkretsløp
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Langvarig forsøk på Møystad (siden 1922)
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7-årig vekstskifte 
med 3 år eng





Redusert jordarbeiding – kan det hjelpe oss å øke karbon i 
jord?
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Forsøksfelt på Kise

Høstpløyd

Upløyd /direkte sådd



Effekt av jordarbeiding på total karbon

C-mengde(t/daa) 
gjennomsnitt av 6 forsøk 

(antal prof.par 29)

Høstpløyd hvert år Uten pløying i 20-40 år

0-10 cm
10-20 cm
20-30 cm

3,1
3,2
2,8

3,3
3,1
2,2

Sum 0-30 cm 9,1 8,6
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Plogfri jordarbeiding øker ikke total C-lagring tross økning i 
C% i øvre sjikt



Effekt av jordarbeiding på C-konsentrasjon og jordtetthet
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H. Riley 

Redusert 
jordarbeiding øker 

C% i det øvre 
jordsjiktet og 
reduserer i de 

dypere sjikt.  For 
jordtetthet skjer det 

motsatte.



Men 
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Beiting og karbonlager

• 45 prosent eller 138 millioner dekar av landarealet er 
utmark som kan brukes til beite

• Naturbeitemark lagrer mer karbon i jorda enn dyrka mark 
og innmarksbeite 

• For beitearealet har jordsmonn, vanninnhold, intensitet og 
frekvensen av beitebruk stor betydning for karbonbalansen 
i jorda

• Potensialet for økt karbonbinding er størst i områder med 
dypt jordsmonn og lavt karboninnhold, men avhenger også 
av beitepraksis

• Det er manglende kunnskap om i hvilken utstrekning ulike 
typer beitebruk fører til lagring av karbon i jord

• Beitedyra holder landskapet åpent og bidrar til høy albedo





Varig eng som stabilt karbonlager
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Eng har betydelig karbonlager i jord – tilsvarende som finnes i skogsjord på 
grunn av:

1) Varig plantedekke (kan utnytte soldager tidlig på våren og til sent på 
høsten) som resulterer i lang vekstsesong

2) Engvekster har tett rotsystem . Generelt, røttene bidrar 2,3 ganger mer 
til lagring av jordkarbon enn overjordisk plantemasse  (Kätterer m. f., 
2011)

3) Jordarbeiding og fornying av eng skjer med lengre mellomrom eller 
aldri. 

4) Biologisk aktivitet i jorda forstyrres lite 







Livet i jordsmonnet og det store samspillet





Dypere røtter og økt C i dypere sjikt - to 
elementer

• Plantenes rotutvikling, valg av arter og sorter, 
foredling

• Ta hensyn til faktorer som hindrer dyp rotutvikling, 
jordpakking og dårlig drenering, struktur og 
jordbiodiversitet
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Omgraving som 
nydyrkingsmetode



Lystgass og metan - dyrkings- og dreneringsmetoder

• Forskingsresultatene viser at hoveddelen av lystgassutslipp på næringsfattig myr er 
gjødslingsindusert og har sammenheng med N-gjødsling, og ikke kommer fra det organiske 
materialet i myrjorda. 

• Omgraving i stedet for grøfting av myr reduserer metanutslipp

• Omgraving ser ut til å beskytte torva mot nedbryting, måling av CO2 -utslipp og karbon- og 
nitrogenbalanse vil gi flere svar på dette

Nytt prosjekt 2021-2025 «PEATIMPROVE» : 

• Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG 
emissions. Betre agronomisk drift og reduserte klimagassutslepp på drenert myrjord. 

• I prosjektet skal ein studere ulike dreneringsmetodar, og spesielt omgraving som ein lovande
metode for å beskytte myrjord mot nedbryting og legge til rette for effektiv produksjon. 
Hovudfeltforsøket er i Fræna, det er også planlagt feltaktivitet i Sortland, Pasvik og Våler for å 
fange opp variasjon i klima, hydrologi og planteproduksjon.





Dyrkingssystemer basert på 3 prinsipper 
for planteproduksjon: 

• direktesåing med så lite forstyrrelse av 
jorda som mulig (dvs. redusert, eller 
ingen jordarbeiding) 

• permanent jorddekke med planterester 
eller dekkvekster

• allsidig vekstskifte 

Flere begreper og praksiser:

• Conservation Agriculture

• Regenerativt landbruk

• Agroøkologi



Langvarig forsøk fra Sverige – over 50 år (Bolinder m.fl., 
2010)

• 4 ulike ‘’gårdsdrift’’ med 6-årsvekstskifte 

A – 5 år kløver/gras eng og ett år bygg

B – 3 år eng, 1 år grønnfôr (havre+erter), 1 år fôrraps og bygg

C – 2 år eng, resten åker vekster (bygg, vinterrug, potet, fôrraps)

D – Kun åkervekster
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Gårdsdrift C (%; 0-12,5 cm) C (%; 12,5-25 cm)

A 3,02 3,33

B 2,75 2,65

C 2,42 2,34

D 2,27 2,10

Første gangs måling 
2,7 – 3,6% C



Tiltak og ulike barrierer for implementering av tiltak

• Ikke privatøkonomisk 
lønnsomt, mangler 
virkemidler

• Usikre effekter, trenger 
mer faglig dokumentasjon

• Effekt kan foreløpig ikke 
bokføres

• Umodne verdikjeder, 
biogass og biokull



EUs mål om 55 prosent reduksjon i 
utslippene i 2030 – Carbon Farming

• «Carbon farming» er betegnelsen på tiltak på 
eiendomsnivå for å reduser utslipp, øke opptak og 
bidrar til lagring av karbon i jord- og skogbruk. 

• EU har lagt fram et «Carbon Farming Initiative» som 
skisserer mulige løsninger der «Carbon farming» 
knyttes til betaling for binding av karbon. 

• Dette er vurdert å være et virkemiddel og en ny 
forretningsmodell som kan bidra til bedre 
måloppnåelse i klimapolitikken.



EUs mål om 55 prosent reduksjon i 
utslippene i 2030 - Certification of carbon
removals
• Det er varslet et eget regelverk for Certification of

Carbon removals i 2023 

• Systemet krever solide systemer for måling og 
verifisering av opptak og lagring. 

• Begge disse initiativene er et ledd i 
Europakommisjonens arbeid med «bærekraftige 
karbonkretsløp» (sustainable carbon cycles)



Jordkarbon under norske forhold:

• Bevare karbonet i jordsmonnet

• Ingenting bedre enn eng

• Unngå at jorda ligger bar/brakk lenge

• Tilbakefør mest mulig organisk stoff – litt 
og ofte er trolig best

Ref: Hugh Riley

Foto: NIBIO fotoarkiv
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