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HEGE SUNDET, PROSJEKTLEDER JORDKARBON   





-50-80% av karbonet i dyrka jord 
globalt er forsvunnet de siste 150 
åra.

-Usikkert hvor mye organisk stoff 
som er borte fra norsk matjord

-Med ensidig korndrift på Østlandet 
synker moldinnholdet med 1 % årlig 
(Riley et.al 2006)



Mange har utfordringer med 
struktur- og pakkeskader

Drivhusgasser knytta til dårlig 
jordstruktur:

Lystgass

Metan



HVORFOR GJØRE DET LETT NÅR VI KAN GJØRE DET 
VANSKELIG?



 Jordbruket er en viktig del av 
karbonkretsløpet.

Forskere og bønder rundt om i verden 
har vist at det er mulig å bygge opp 
jorda og binde karbon ved å 
samarbeide med plantene og 
jordøkosystemet. 

Kunnskap og erfaring med Regenerativ 
agriculture, fra bla. Rodale Institute
viser at landbruk med minimal 
jordarbeiding, gode avlinger er mulig 
og økning av karbon i jord er mulig.  



HVORFOR TAPES KARBON FRA JORD?
• Mye jordarbeiding, høstpløying

• Ensidig åkerdrift – lite vekstskifte

• Lite tilbakeføring av organisk materiale 

• Nitrogen gjødsel

Resultat: Mindre funksjonell jord 



Hva skjer hvis vi snur praksis?

Øke moldinnhold i all norsk kornjord (ca 3 000 000 daa) med 1 %?

 Binder 17 880 000 t CO2

Det er like mye karbon som hele den norske personbilparken slipper ut 
på ca 3,5 år

 I tillegg får vi positive effekter som bedre jordstruktur, bedre 
infiltrasjonsevne, mindre avrenning, næringsbank og bedre avlinger 
med mindre innsatsmidler.





▪ Uenighet mellom eksperter om 
potensiale for C-binding og hva som 
skjer i jorda

▪ Dagens rådende modell er et forenklet 
syn på virkeligheten

▪ Planter og jordliv er 
nøkkelen i ny forståelse 



KARBONBINDING I JORD ER EN BIOLOGISK  
PROSESS SOM VI KAN LEGGE TIL RETTE FOR 



To veier for karbon i jord :

Fotosyntese →

plante- og rotvekst +

roteksudater og jordliv

 Innbygging i 
jordstrukturen ( 
huminsyrer, fulvosyrer + 
glomalin) 

 Biomasse

 Respirasjon CO2

Plantene forsyner 

jordlivet med 

«flytende karbon»

Oksygen

Jordas 
næringsnett –

bygger 
jordstruktur
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En vei for karbon i jord:

Fotosyntese →

plante- og rotvekst, lite

Roteksudater til jordivet

 Biomasse

 Respirasjon av CO2

Plantene forsyner 

ikke jordlivet  

med «flytende 

karbon»

Oksygen

Jordas 
næringsnett –

bygger ikke
stabil 

jordstruktur

CO2

V
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Ensidig plantekultur

Jordbearbeiding 

N-ubalanse 



HVA KAN VI GJØRE I PRAKSIS FOR Å BYGGE OPP JORDA



«hvordan får vi karbon 

fra lufta tilbake i jorda 

vår?»

Grønt plantedekke gir 
fotosyntese vår, 
sommer og høst

Mangfold 
over og 
under 

bakken! 

Levende 
røtter 
mater 

jordlivet

Her minimeres 
jordarbeidinga

Hva med møkk og organisk 
materiale?



PRINSIPPER FOR JORDOPPBYGGING-KARBONBINDING

Levende plantedekke året rundt. Mer fotosyntese

Gi jordlivet ro; minst mulig pløying, harving og fresing. 

Beskytte jorda og jordlivet med plantedekke eller annet jorddekke. 

Mangfold på alle nivåer; i plantekulturene, i vekstskifte og organisk materiale

Kople på kretsløpet. Tilføre organisk materiale til jorda

Husdyr som jordoppbyggere - fremmer store rotsystem, mangfold og god vekst i 
enga. Ikke snaubeiting. Behandling av husdyrgjødsel. 



1. KONTINUERLIG PLANTEDEKKE 
▪ Fotosyntese 

▪ Plantemasse og næring til jordøkosystemet

▪ Bygge jordstruktur 

▪ Stabile karbonforbindelser og aggregatstabilitet

Andre miljøeffekter:

 Beskytter jorda fra erosjon: mindre P-tap

 Bedre vanninfiltrasjon 

 N-fiksering i kløver og andre belgvekster 

 Fanger opp overskuddsnitrogen: mindre N-tap

 Bedre bæreevne på jorda høst og vår?

 Sammen med andre tiltak; næringsbalanse, mindre andre klimagasser

- Potensielt avlingstap 

- Valg av kjemisk plantevern

- P-tap ved utfrysing av grønt bladverk



MÅL MED PLANTEDEKKE
Levende planter og røtter også på våren, høsten og vinteren – opprettholder 

mykorrhiza, maksimerer fotosyntese

Biologisk innbinding av karbon og næringsstoffer

Bygge opp diversitet av jordorganismer, skape levevilkår for funksjonelle grupper

Opprette balansert forhold mellom bakterier og sopp

Mate næringsnettet som gjør det mulig å danne stabile jordstrukturer 



METODER
▪ Så underkultur i korn der det er mulig

▪ Veksle mellom sommer og vintervekster

▪ Jorddekkevekster/mellomkulturer/fangvekster der det er mulig

▪ Samdyrking der det lar seg gjøre 

▪ Helst overvintrende vekster



MULIGHETER I KORN 
▪ Underkultur 

▪ Fangvekster 

▪ (Jorddekkevekster og rulling i høstkorn?)

MULIGHETER I GRØNNSAKER

▪ Samdyrking/underkultur

▪ Ettervekster/mellomvekster

▪ Jorddekkevekster og rulling





BETYDNING 
▪ Høstpløying i korndyrking fører til tap av ca 30 kg C pr daa årlig

▪ Vårpløying og fangvekster vil gi ca 0 kg pr daa tap av C årlig. 

▪ Status i dag: Ca 40% av kornarealene ligger urørt om høsten og på disse er 
fangvekster på bare ca 5%. 



VURDERING 
▪ Fangvekster har et godt potensiale for karbonbinding/redusert karbontap

▪ Lite komplisert å innføre

▪ Tilskuddet er åpenbart for lite

▪ Bør gis tilskudd på arealbasis, minimum 130 kr/daa



2. VEKSTSKIFTE 
▪ Legge inn jordoppbyggende perioder 

med allsidig eng

▪ Mer mangfold av plantearter, 
rotsystem

Høyere avlinger totalt sett

Mer fotosyntese

 Jordstruktur

Stabile karbonforbindelser, økt 
aggregatstabilitet 

 Jordliv 

Andre miljøeffekter

▪ Mindre erosjon

▪ Mindre P- og N-tap

▪ Bedre vanninfiltrasjon.  

▪ Mer veitransport?

▪ Plantehelse, mindre behov for 
kjemiske plantevernmiddel



3. TILFØRSEL AV ORGANISK MATERIALE 

De fleste organiske materialer vi normalt 
tilfører landbruksjorden har en relativt 
beskjeden og kortvarig effekt på jordas 
moldinnhold, men har en viktig funksjon 
som mat for jordlivet. 

▪ Husdyrgjødsel

▪ Kompost

▪ Halm

▪ Biokull 

▪ Flis 

▪ Biorest 

▪ Bokashi



EKSEMPLER PÅ ORGANISK MATERIALE 



JORDDEKKEVEKSTER OG RULLING



4. REDUSERT JORDBEARBEIDING OG 
CONSERVATION AGRICULTURE (CA)
▪ Grunn vårbearbeiding og direktesåing

Middels til godt potensial 

Effekten og avling varierer svært mye 
avhengig av jordart og erosjonsfare. 

Relativt lett å gjennomføre

Andre miljøeffekter:

▪ redusert erosjon

▪ redusert P- og N-tap

▪ noe høyere jordtetthet

▪ potensielt lystgass-tap

▪ potensielt høyere forbruk av glyfosat



5. BEDRET AGRONOMISK PRAKSIS I 
GROVFORBASERT DRIFT - MÅLRETTA BEITING
▪ Beiting som verktøy for 

jordoppbygging: nøye beiteplanlegging 
og flytting av dyr. 

▪ Hensikten er å fremme rotutvikling og 
optimalisere fotosyntesen. 

Økosystemtjenester: 

- Større biodiversitet i kulturlandskapet.

- Grasfôra kjøtt legger ikke beslag på 
arealer andre steder i verden. 

- Bedrer jordstruktur 

▪ Vurdering: God 



6. KRETSLØPSLANDBRUK

▪ Gir muligheter for gode vekstskifter, 
tilbakeføring av gjødsel og organisk 
materiale. Forbrukerne er ofte tettere 
kopla på landbruket.

▪ 80 prosent selvforsyning av 
næringsstoffer

▪ Meget godt potensiale

▪ Kan innføres i mindre eller større nivå.

▪ Mer krevende for større strukturelle 
endringer 

Andre miljøfordeler:
- mindre tap av næringsstoffer
- minimalt med forurensning
- mindre klimagassutslipp
- økt biodiversitet av fauna og flora



OPPSUMMERT
Karbonbinding i jord:

- Enkelt og rimelig klimatiltak 

- Bedre jordstruktur 



PROSJEKT JORDKARBON

▪ 3-årig prosjekt, støttet av Klima- og miljømidler fra Landbruksdirektoratet, avsluttes i 2018

▪ Seks gårder er med i prosjektet. De er i gang med ulike tiltak for å bygge opp jorda og binde 
karbon. Vi undersøker jorda hvert år med jordprøver og spadediagnose.  

▪ Målet: å skaffe kunnskap om og erfaring med karbonbindende dyrkingsmetoder tilpasset norsk 
klima. 



KARBONBINDING I 
MATJORD VINN-
VINN FOR KLIMA, 
BONDEN OG OSS
ALLE

"Vi kan ikke løse våre problemer med den samme tankegang 
som vi brukte til å skape dem." -Albert Einstein


