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Quantifying climate Impacts of Future Forest management strategies in 

Norway 
 
Project manager: Marianne T. Lund (CICERO)  
Project team: Anne Sophie Daloz (CICERO), Jan Fuglestvedt (CICERO), Gunnar Myhre 
(CICERO), Glen Peters (CICERO), Rasmus Astrup (NIBIO), Ryan Bright (NIBIO), Francesco 
Cherubini (NTNU), Anders Strømman (NTNU) 

 
Forests can play multiple roles in climate mitigation, such as sequestering carbon or 
provision of bioenergy. Currently, little or no information exist about the regional climate 
response to changes in boreal forest cover and structure following future forest 
management strategies. This limits our ability to confidently determine the management 
options that lead to optimal climate benefits. 
In the project “Quantifying climate Impacts of Future Forest management strategies in 
Norway”, scientists from CICERO, NTNU and NIBIO are working to address this issue through 
the combined use of detailed ecosystem modeling and high-resolution climate modeling. 
The objective is to quantify future scenarios for wood outtake volumes in Norway under 
varying assumptions about socio-economic development and climate and energy polices, 
changes to vegetation structure under future management strategies, and the consequent 
climate impact, in order to provide robust scientific knowledge of relevance for designing 
policies for climate mitigation and sustainable management of Norwegian forest resources. 
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Endringer i skogareal og produktivitet – årsaker, effekter, vervåkingsmetoder 

og tilpasningspotensial 
 
Partnere i ForestPotential 
NMBU (prosjekteier) 
Dr. Ole Martin Bollandsås, Prof. Erik Næsset, Prof. Terje Gobakken, Prof. Hans Fredrik Hoen, 
Prof. Kari Klanderud 
 
CICERO (Norge) 
Seniorforsker Asbjørn Aaheim 
 
NTNU (Norge) 
Prof. Gunnar Austrheim 
 
Finnish Meteorological Institute (Finland) 
Prof. Jari Liski 
 
University of Idaho (USA) 
Dr. Jan Eitel 
 
University of British Colombia (Canada) 
Prof. Nicholas Coops 
 
Næringspartnere: 
Viken Skog SA (Norge) 
Svein Dypsund 
 
Mjøsen Skog SA (Norge) 
Geir Korsvold 

 
Prosjektet «ForestPotential» (2018-2021) har som mål å kvantifisere effekter av endringer i 
klima og arealbruk, på skogutbredelsen og på produktiviteten på det eksisterende 
skogarealet. Videre vil det utvikles metoder basert på fjernmåling for overvåking av 
endringer i skogarealet og for estimering av produktivitet i skog. Kunnskapen som genereres 
fra disse aktivitetene vil så bli brukt som input til modellsimuleringer som skal estimere de 
økonomiske konsekvensene av endringer i skogareal og produktivitet der endret 
albedoeffekt og -karbonbinding i biomasse og jord blir tatt hensyn til. Datagrunnlaget for 
analysene involverer tidsserier med feltobservasjoner av tregrensen langs en over 1000 km 
lang breddegradsgradient, kontrollerte feltforsøk av effekten av beitedyr på vekst og 
etablering av trær i tregrensen, gjentatte operative takster av store produktive skogområder 
på Østlandet, samt data fra den norske landsskogtakseringen. Så langt har prosjektet 
oppnådd gode resultater knyttet til å bruke fjernmålingsdata fra to ulike tidspunkter over 
samme areal for prediksjon av produktivitet. Produktivitet er svært viktig informasjon både 
for hvordan skogen best bør forvaltes av skogeierne og for å kunne kjøre prognoser under 
ulike forutsetninger for kunne vurdere framtidig tilgang på tømmerressurser og skogens 
potensial for binding av karbon. 
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Hidden costs of implementing afforestation as a climate mitigation strategy: 

A comprehensive assessment of direct and indirect impacts 

 
Authors: 
Liv Guri Velle1, Kristine Grimsrud2, Eystein Jansen3, Hanna Lee3, Priscilla Money3, Stefan 
Sobolowski3 Endre Tvinnereim4 & Vigdis Vandvik5 
1. Møreforsking, Ålesund, Norway, 2. Statistics Norway, Oslo, Norway, Norway, 3. Uni 
Research Climate, Bjerknes Centre for Climate Research, Bergen, Norway, 4. Uni Research 
Rokkansenter, Bergen, Norway, 5. Department of Biological sciences, University of Bergen, 
Bergen, 
 
Key-words: Abandoned heathlands, afforestation, policy measure, carbon binding  
 
Until now, we have learned that planting trees could only provide benefits to our nature and 
society. More and more recent research results show that this depends on land 
management. The role of new forests in mitigating and managing climate change has been 
recognized since the early policy discussions from the carbon uptake by trees. In Norway, 
extensive planting of trees in open landscapes, including unmanaged and abandoned 
Atlantic heathlands, has been suggested as an important policy measure and as a result this 
method is considered the 4th most viable method in the suggested climate mitigation plan. 
The effects and merits of afforestation have been highly debated both in the scientific 
community and in the public as the impact assessments have not yet moved beyond simple 
back-of-the-envelope calculation of carbon binding capacity by aboveground biomass. 
HiddenCosts is based on the realization that the current policy for afforestation as a climate 
mitigation strategy is based on incomplete knowledge and needs more rigorous evaluation 
in the full range of direct and indirect effects and costs vs. the realistic alternative landscape 
management scenarios. It is of vital importance that the full costs and benefits of 
afforestation vs. these realistic alternative management scenarios are rigorously assessed. 
Such an assessment is also time-sensitive due to the ongoing pilot projects, where trees are 
already being planted along the Norwegian coast. We apply a multidisciplinary approach by 
1) integrating Earth System and regional climate modelling, 2) in situ observations of 
biodiversity, ecosystem structure, and carbon storage, and 3) public valuation and 
ecosystem services analysis to gain more holistic understanding of the effects (both costs 
and benefits) of afforestation, continued management, and natural succession in the open 
lowland landscapes of Norway. We also combine information gained from the project 
research topics to synthesize and communicate effectively with relevant stakeholders and 
the public to find a better way of land management. 
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The impact of increasing spruce plantation area on the carbon balance of 

forests in Western Norway – BalanC 
 
O. Janne Kjønaas1, Teresa Barcena1, Ryan Bright1, Mette Hansen2, Gro Hylen1, Håvard 
Kauserud3, Sunil Mundra3, Jørn-Frode Nordbakken1, Tonje Økland1 og Carlo Aall4   
1Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO); 2 Plant and Soil Science Section, Department of Plant 
and Environmental Sciences, Faculty of Science, University of Copenhagen ; 3Institutt for 
Biovitenskap, Universitetet i Oslo; 4Vestlandsforskning 
 
Treslagsskifte er foreslått som et viktig klimatiltak for å øke det årlige opptaket av CO2 og 
langtidslagringen av karbon (C) i skogøkosystemet. Formålet med BalanC-prosjektet er å 
undersøke de totale effektene av å erstatte stedegen bjørkeskog med rasktvoksende norsk 
gran. Dette innebærer å kvantifisere endringer i: 1) karbonlageret i trær, bunnvegetasjon og 
jord på bestandsnivå, 2) prosesser som påvirker lagring og tap av jordkarbon, 3) albedo, 
samt 4) estimere substitusjonseffekter for treprodukter.  
Foreløpige resultater viser at planting av gran medførte en tydelig økning i opptak av karbon 
i trebiomassen. Omfanget varierte mellom lokalitetene. Granbestandene hadde en betydelig 
lavere bunnvegetasjonsbiomasse og -diversitet relativt til bjørkebestandene. Treslagsskifte 
gav en signifikant endring i soppsamfunnene, men hadde liten betydning for 
bakteriesamfunn. Effekten på den mikrobielle biodiversiteten var negativ. Det var ingen 
signifikante forskjeller i det totale C-lageret i jorda, men resultatene indikerer en 
omfordeling av C til humussjiktet under gran. Karbonet i humussjiktet ble funnet å ha en 
lavere stabilitet enn mineraljorda, og treslagsskifte kan dermed medføre redusert 
langtidslagring av C. Albedo i granbestandene var klart lavere enn i bjørkebestandene 
gjennom alle årstider. Klimaeffekten var i hovedsak drevet av endringer i vår- og 
sommermånedene, og motvirker effekten av den høyere karbonakkumuleringen i 
trebiomassen som følge av treslagsskifte. Beregning av substitusjonseffekter for 
treprodukter gjenstår. 
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FORCLIMIT: Mobilisering og overvåkning av klimapolitisk innsats i skog og 

skogbruk 
 
Hans Ole Ørka, Victor Strîmbu, Terje Gobakken og Erik Næsset 
NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Fakultet for Miljøvitenskap og 
naturforvaltning 
 
Sammendrag 
Potensialet for klimatiltak i skog er underutnyttet. Spørsmål knyttet til usikkerhet i 
vurderingen av karboninnhold i jord og trær har vært et problem. Introduksjon av strategier 
som oppmuntrer til klimavennlige tiltak hos grunneiere og andre brukere av trebaserte 
produkter, representerer en annen side av problemet. Og endelig: hvordan karbon er 
beregnet og rapportert og således eventuelt er blitt gjenstand for insentiver i nasjonale, 
regionale og internasjonale rammeverk, representerer et tredje problem. Dette prosjektet 
adresserer disse tre problemene i detalj. Vi analyserer strategier som framstår på nasjonalt 
nivå i lys av Paris-avtalen, og hvordan disse strategiene bidrar til insentiver som oppmuntrer 
til karbonvennlige handlinger hos skogeiere og forbrukere. Med bakgrunn i denne innsikten, 
behandler dette prosjektet nye teknologier og metoder for mer nøyaktig estimering av jord- 
og trekarbon, fra nasjonalt nivå og ned til eiendomsnivå. Målet er å fremme metoder som vil 
gi mer nøyaktige beregninger av karbon, og som gir mulighet for større mobilisering av skog 
og skogbaserte ressurser i nasjonale, regionale og internasjonale rammeverk for 
klimapolitikk. 
 
Prosjektinformasjon: 
forclimit.forestinventory.no  
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Regulering av husdyr og hjortevilt for klimagunstig arealbruk i Norge 
 
Austrheim1, G., Kolstad1, A.L., Mulder2, J., Martinsen2, V. Speed1, J.D.M., Solberg3, E.J., Cherubini4, F.  
 

1. Institutt for naturhistorie, NTNU 
2. Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU 
3. Norsk institutt for naturforskning 
4. Program for industriell økologi, NTNU 

 
Store beitedyr er viktig for karbonfluks og lagring i norsk natur. Likevel mangler vi kunnskap om 
hvordan ulike tettheter av både husdyr og hjortevilt påvirker utmarka hvilket er sentralt for at skog- 
og jordbrukssektoren kan utvikle en klimagunstig arealbruk som samtidig ivaretar biologisk mangfold 
og andre naturgoder. Gjennom 10 år har prosjektet SUSTHERB undersøkt effekter av elg og 
hjortebeite i skog. Studien viser at elgen kan endre hele skogøkosystemet gjennom effekter på 
artssammensetning, kronetetthet, karbonmengde, næringsdynamikk og andre miljøforhold. 
Endringer av vegetasjon vil også påvirke albedo, men den helhetlige effekten av disse prosessene er 
ikke studert. Studier av husdyr på beite viser lignende økosystemeffekter av ulike beitetrykk i fjellet. 
Høye tettheter reduserer lagring av karbon i jord og vegetasjon, samtidig som albedo reduseres ved 
lave tettheter. Ulike tettheter gir også klare avveininger mellom ulike naturgoder, og det totale 
klimaregnskapet er ukjent. Våre studier viser at det er potensiale for økt karbonlagring i både skog og 
grasmarker. Resultatene fra slike studier vil være av relevans for norske interessenter innen landbruk 
og miljøforvaltning, og gi et sterkere kunnskapsgrunnlag for å nå det nasjonale målet om 40% 
utslippsreduksjon. 
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THREE-D - Integrated assessment to aid mitigation of negative impacts by 

THREE global change Drivers on alpine biodiversity and ecosystem function  
 

Aud H. Halbritter1, V. Vandvik1, H. Lee2, G. Austrheim3, J. Alexander4, D. Goldberg5, K. Ryum, 
K. Klanderud6, R. Telford1, Y. Yang7, G. Wang7, B. Duan7, R. Chang7, X. Sun7, F. Ran7 

1 University of Bergen, Bergen, Norway 
2 Uni Climate, Bergen, Norway 
3 NTNU, Trondheim, Norway 
4 University of Lausanne, Lausanne, Switzerland 
5 University of Michigan, USA 
6 NMBU, Ås, Norway 
7 Chinese Academy of Science, Chengdu, China 

 

Three global change drivers - climate warming, nitrogen deposition, and grazing - pose major 
threats to alpine biodiversity. THREE-D will develop a mechanistic experiment-based 
approach and framework to (i) assess the interactive effects of these three global change 
drivers on alpine biodiversity and ecosystem function; (ii) explore the circumstances under 
which grazing can be an effective tool for mitigating the ecological strains on biodiversity 
and ecosystem functioning caused by climate warming and/or nitrogen deposition; and (iii) 
develop a management decision-making support tool in collaboration with farmers and local 
conservation managers. The tool will allow farmers and land managers to estimate the 
impact of the current level of grazing on biodiversity and ecosystems, and to explore the 
potential of adapting the grazing regime to meet new pressures and/or optimise ecosystem 
service delivery. The THREE-D approach to develop a unified framework to assess and 
mitigate the effects of three global change drivers on ecosystems represents a significant 
advancement beyond the state-of-the-art. 
THREE-D brings together an optimal team of researchers with complementary skills and 
expertise from five world-class institutions in Norway and abroad to develop new 
approaches in global change, ecosystem, and conservation ecology with important 
applications and benefits for both basic and applied research. The THREE-D team and the 
Chinese partner build on an established collaboration, and both have a strong track record in 
these fields and are uniquely positioned to deliver the important research outcomes and 
mitigation strategies. 
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Betydningen av naturbeitemark for karbonlagring og albedo. En 

litteraturoversikt. CLIMATE-LAND 

 
Anna Gudrun Thorhallsdottir, Ann Norderhaug, Iulie Aslaksen, and project partners at SLU 
 
Purpose of project: CLIMATE-LAND analyses trade-offs and synergies of planting forest 
compared to maintaining semi-natural grasslands, that depend upon low-intensity farming 
of grazing or cutting. Recently, there is focus on the role of semi-natural grasslands for soil 
carbon sequestration and the potential for off-setting emissions from ruminants. Optimal 
grazing on semi-natural grasslands, with intactness of mycorrhiza and other micro-
organisms, may stimulate soil carbon and methane uptake more than on intensively 
managed grasslands. Grazing keeps the landscape open and strengthens albedo, which is 
particularly important on northern latitudes.  
Preliminary results: A literature review of recent research on soil carbon sequestration 
indicates that the effect of optimal grazing seems to be larger in semi-natural grasslands, 
and that mycorrhiza has an important role. Carbon flux has been explored in pilot studies in 
Norway and Iceland, and results are under completion. This presentation will focus on the 
literature review.  
Relevance for society and policy management: The climatic effect of ruminant grazing may 
be more complex than previously assumed. Maintaining semi-natural grasslands may be a 
good climate policy measure. More knowledge is needed to establish policy measures that 
enhance carbon and methane sequestration, and albedo, semi-natural grasslands, and 
maintain biodiversity, landscape values, and ecosystem services.  
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Crop management for soil carbon sequestration in agricultural soil: a win-win 

perspective 

 
Marina Azzaroli Bleken, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU 
 
Within the AGROPRO project, we asked whether the omission of leys (sown grassland) in annual crop 
production increases CO2-emissions and affects yields.  
 
Based on 168 paired comparisons of archived soil samples taken in 1953 and samples taken 60 years 
later, CO2 emission (estimated as change in soil organic carbon, SOC) was reduced by 35% - 60% by 
including 33% - 66% leys in the crop rotation, compared to only annual crops.  Further, the yield of a 
control cereal during the drought year 2014 was increased by 20% - 40 %. The yield increase was 
related to a positive effect of SOC on physical soil properties important for soil aeration and water 
storage. 
 
The improved physical properties of the soil associated with CO2 sequestration reduce the 
susceptibility of crops to both drought and excess precipitation, and thus provide incitement for 
farmers to implement management that increase CO2 sequestration. Furthermore, they are likely to 
reduce N2O emissions. Is is our intention to explore closer the effect of soil type and include other 
GHGs in a new project.   
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Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i jord 
 
Deltaker  Tilknytning  Tema 
Hugh Riley  NIBIO Endret jordarbeidingspraksis 
Vegard Martinen NMBU Forbedret beiting 
Ievina Struite  NIBIO Forbedret drift av eng 
    Bruk av Fangvekster/undervekster 
Erik Joner  NIBIO Samspill mellom sopparter og meitemark 
Daniel Rasse  NIBIO Bruk av planter med større rotsystem 
Adam O'Toole  NIBIO Bruk av Biokull 
Samson Øpstad NIBIO Omgraving av kultivert myrjord 
Thomas Cottis  INN Regenerativt Landbruk 
Alice Budai  NIBIO Regenerativt Landbruk 
 
Karbon eller moldinnhold i jord er en viktig del av det globale karbonkretsløpet og er velkjent 
som en nøkkelindikator for jordkvalitet. Det totale innholdet av karbon i jord ned til en 
meters dybde er ca. tre ganger innholdet i atmosfæren. Intensive jordbruksmetoder har ført 
til en reduksjon i jordkarbon og derfor spørres det om en reversering av denne trenden (dvs. 
økt karbonbinding i jord) kan være et fornuftig og betydelig klimatiltak.  Her vurderer vi 
muligheter for karbonlagring i landbruksjord og belyse dets bidrag som klimatiltak.  Metoder 
som kan enten (i) øke fotosyntese på et areal og dermed øke mengde karbon tilført til jord 
eller (ii) redusere hastighet av tap av C tilbake til atmosfæren som CO2 er tatt i betraktning.  
Foreløpige funn vil bli presentert, med fokus på utfordringer som kan begrense ulike tiltak 
for bred implementering av disse metoder i Norge, tiltak Norge kan satse på for økt 
karbonlagring i jord som klimatiltak, og kunnskapshull som kan legge grunnlag for 
prioriteringer for forskning.  
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Engareal som lagringsmedium for karbon 
 

Ievina Sturite1 og Christophe Moni2 
NIBIO, 1divisjon Mat og Samfunn, avdeling Fôr og husdyr, NIBIO-Tjøtta; 2 divisjon Miljø og 
Naturresurser, avdeling Jordkvalitet og Klima, NIBIO-Ås 
 
Spesialisert kjøttproduksjon på drøvtyggere i Norge presenteres ofte som et klimaproblem, 
med noen estimater som indikerer at opptil 90% av klimagassutslipp fra jordbruket er 
knyttet til fôr og husdyrproduksjon. Samtidig inneholder grasarealer mye karbon i jord, som 
er viktig for klima og karbonsyklus.  
Prosjektets mål: Øke kunnskap om samspill mellom alder av eng, driftsmåte, 
produksjonspotensial og karbonbinding. Blant delmålene er å kvantifisere karboninnhold i 
jord i langvarig og kortvarig eng, evaluere karbondistribusjon og variasjon i jordprofil med 
spektroskopiske bilder, bruke datamaterialet fra langvarige eng-forsøk i modeller som 
avdekker framtidas klimautfordringer og optimaliseringsmuligheter for karbonbinding, skaffe 
kunnskap om økonomisk verdi av karbonbinding i jord. I prosjektet er det brukt langvarige 
forsøksfelt i eng som har vært i drift i over 40 år (NIBIO-stasjonene Særheim i Rogaland, 
Fureneset i Sogn og Fjordane og Svanhovd i Finnmark). 
Foreløpig resultater tyder på at det ikke lagres mer karbon i eng uten pløying i forhold til eng 
med regelmessig fornying. Isotopanalyser viser at karbonkonsentrasjonen er konstant i de 
øverste 30 cm på kortvarig eng på Svanhovd og Fureneset. På langvarig eng på Særheim 
minker karbonkonsentrasjon ved økende profildybde. 
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Karbonfluks og karbonlagre i norsk fjelljord og afrikansk savannejord 
 
Bente J. Graae, Vilde Haukenes, Mia Vedel-Sørensen, Richard Strimbeck, Vegard Martinsen, 
Stuart Smith og James Speed 
 
Utvekslingen av karbon mellom vegetasjon, jord og atmosfære er over 10 ganger større enn 
utslipp fra fossile brensler. Det er derfor svært viktig at vi oppnår større forståelse av 
karbonutveksling og vår påvirkning på karbonlagring i vegetasjon og jord. Vi undersøker 
karbonflukser og lagring både i norske fjellområder og i store Afrikanske 
savanneøkosystemer. I norske fjellområder har vi sett hvordan forbuskning på rik jord kan 
være med på å drenere karbonlagrene i jorda mens forbuskning på fattigere jord i 
heiområder snarere har potensiale til å bygge opp karbonlagrene i jorda. Buskene respirerer 
bort mye av karbonet, men dreneringen av karbonlagrene forårsakes hovedsakelig av 
endringer i jorda som følger med forbuskning. Karbonlagrene i savanne påvirkes av 
arealbruk. I beskyttede savanneområder brennes store arealer hvert år bl.a. for å holde 
landskapet åpent og ivareta bestander av ville dyr. Utenfor beskyttede områder dominerer 
beitende husdyr. Våre resultater indikerer at brannene påvirker karbonlagringen negativt. 
Derimot har vi ikke funnet tegn på at beitende husdyr påvirker karbonlagrene i jorda 
negativt. Våre resultater viser store mengder karbon i savannejorda og generelt mye mer en 
i vegetasjonslaget. Forstyrrelse av de store karbonlagrene i jorda bør derfor unngås. 
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FunCaB: The role of Functional group interactions in mediating climate 

change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of alpine 

ecosystems.  
 
NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL KLIMAFORSK project 244525 (2015 – 2018).  
 
The role of Functional group interactions in mediating climate change impacts on the 
Carbon dynamics and Biodiversity of alpine ecosystems (FunCaB) 
 
Vigdis Vandvik1, Richard Telford1, Kari Klanderud2, Hanna Lee3,  Aud Halbritter1, Inge 
Althuizen1, Francesca Jaroszynska1, Lise Øvreås1, Brian J. Enquist4,  Deborah E. 
Goldberg5,  Judith Sarneel6.  
 

1Department of Biological Sciences, University of Bergen, 2Norwegian University of Life 
Sciences, 3Bjerknes Centre for Climate Research, NORCE, 4University of Arizona (UA),), 

5University of Michigan, 6Umeå University 
 
The FunCaB project investigates the direct and indirect effects of climate change on 
ecosystem carbon dynamics in alpine grasslands, making use of a climate grid consisting of 
twelve semi-natural grasslands across natural temperature and precipitation gradients. We 
show that plant functional trait shifts from a vegetation dominated by tall, fast-growing 
plants with big, thin leaves and low C:N in warm drier sites to plants with lower growth, 
smaller and thicker leaves and higher leaf C:N cold sites significantly affects ecosystem 
carbon exchange. A fully factorial removal experiment of different plant functional groups 
(graminoids, forbs, bryophytes) demonatrates that gross primary production is largely 
determined by vascular plant biomass, while respiration was primarily controlled by 
temperature. Furthermore, the functional composition of vegetation also regulates soil 
temperature. In particular, increased bryophytes cover and depth reduces soil temperature 
amplitudes in summer and number of frost days in winter due to their insulating capacity. A 
decomposition experiment reveals that direct effects of annual variation in temperature and 
precipitation on decomposition processes are modulated by long-term environmental 
conditions, including plant diversity. These results highlight the importance of local 
environmental conditions and the functional composition of vegetation as modulators of 
climate change impacts on ecosystem carbon dynamics. 
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GHG mitigations by soil management: realistic approaches to validation - 

including N2O  
 
Peter Dörsch1* and Lars Bakken2*  
 
1 Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management, Norwegian 
University of Life Sciences 
2 Faculty of Chemistry, Biotechnology and Food Science, Norwegian University of Life 
Sciences 
* NMBU Nitrogen Group (https://www.nmbu.no/en/research/groups/nitrogen)  
 
 
Soils receive increasing attention as long-term carbon stores, be it by incorporating biochar, 
crop residues, animal manures or digestates. Immanent to any attempt to increase soil C 
sequestration is the danger of increasing N2O emissions, however. Secondly, GHG mitigation 
by soil management must be tested in realistic field experiments which, however, have 
notoriously low signal-to-noise ratios. For instance, long-term liming at NMBU-Ås monitored 
in the NFR project MIGMIN and the FACCE-JPI ERA-GAS project “Mitigating Agricultural 
Greenhouse Gas Emissions by improved pH management of soils” has so far not revealed any 
significant effect of soil pH on N2O, despite clear evidence for such effects under controlled 
conditions. To enable more accurate research on soil management effects on GHG emissions 
and SOC storage, the NMBU Nitrogen Group and the NMBU Soil Group have launched an 
initiative to establish a Field laboratory for climate-smart soil management (CSSM), 
consisting of large basins with homogenized soil with controlled water table and a system for 
robotized flux monitoring. The facility can be used as an open platform for launching a variety 
of instruments and will serve as a national platform for soil-atmosphere studies in general, 
and validation of GHG-mitigation options by soil management in particular.  
  

https://www.nmbu.no/en/research/groups/nitrogen
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Lagring av karbon i landbruket  
 
Trøndelag fylkeskommune 
 
Trøndelag fylkeskommune, i lag med Fylkesmannen i Trøndelag, har iverksatt et forprosjekt 
med navnet «Lagring av karbon i landbruket». Prosjektet er ettårig og finansiert med midler 
fra Miljødirektoratet, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag. Målet er, i lag 
med en rekke partnere i Trøndelag, å samle og erverve mest mulig kunnskap knyttet til 
karbonlagring i jord, i den hensikt å iverksette forsøk og forskning tilpasset lokale og 
regionale forhold. Basert på trønderske forhold er det et mål å samle erfaringer knyttet både 
til karbonlagring og til økt jordfruktbarhet. Det arbeides også med å skape lokal 
næringsutvikling, blant annet knyttet til produksjon og bruk av biokull. 
Med i prosjektet er alle de fire naturbruksskolene i Trøndelag, der disse under veiledning, vil 
iverksette tiltak for å lagre og binde karbon i jord. Det vurderes et hovedprosjekt der grupper 
av engasjerte bønder, i et nettverk rundt naturbruksskolene, kan slutte seg til og utføre egne 
forsøk under veiledning, med det formål å samle lokale/regionale erfaringer ved ulike 
produksjoner. 
Det er ønskelig å knytte nettverk til andre miljø med liknende eller tilgrensende 
problemstillinger, nasjonalt og internasjonalt. 
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Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. Verdikjeden for kjøtt og 

meieriprodukter som interessefellesskap 

 
New pathway to a low carbon society: exploring the beef/dairy system as a ‘community of 

interest’ 
KLIMAFORSK Prosjekt nr. 235670. 

 
Prosjektleder: Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning.  

Samarbeidspartnere: NIBIO og James Hutton Institute, Skottland. 
 

 
Kyr, myr og klima 

Katrina Rønningen, Maja Farstad, Jostein Brobakk 
katrina.ronningen@ruralis.no 

 
Abstract 

 
Mål: Analysere faktorer som kan redusere stiavhengighet i verdikjeden for melk og rødt 
kjøtt.  Prosjektet har undersøkt bøndenes og landbrukssystemets handlingsrom, og 
identifisert strukturelle og kulturelle forhold som hindrer klimagunstig omlegging. Noen 
faktorer undersøkt er teknologi, reduksjon av kjøttforbruk, spesialisering versus kombinert 
produksjon av melk og kjøtt (NRF-kua), og et forbud mot oppdyrking av myr. 
 
Lock-ins er knyttet til teknologiinnføring, politikk, rådgivning og tilskudds- og lånebetingelser 
for investeringer som forutsetter vekst og større enheter, og sosiokulturelle mekanismer.  
 
Konklusjoner og anbefalinger: En mer helhetlig inngang til klimautfordringene i landbruket, 
se beitebruk, fôrproduksjon, arealbruk og landskapskonsekvenser i sammenheng. 
Klimagassutslipp er knyttet til matproduksjon som et biologisk system, med begrensninger 
for hvor lave utslipp som kan nås. Lock-ins innen jordforvaltning (omdisponering av 
landbruksjord og myr til utbyggingsformål), forbruk og livsstil (kjøttkonsum, flytransport) må 
også løses opp for å redusere utslipp knyttet til areal og husdyrproduksjon. Landbruket må 
jobbe med en mental og praktisk omstilling, men unngå politiske veivalg som går på kyr og 
myr som symbolpolitikk, og individualisering av ansvar. Gjennomgang av tiltak på tvers av 
ulike næringssektorer for å unngå dyre kutt i en sektor framfor billigere og mer effektive kutt 
i en annen. Utrede utslippsreduserende mekanismer som kvotehandel mellom ulike 
sektorer. 
 
 

 
  

 

mailto:katrina.ronningen@ruralis.no

