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Krevende og rask omstilling for å nå målene i 
Parisavtalen

• 1,5 grader rapporten fra IPCC

• Nasjonale mål

• Avtale med EU
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Bioressurser i et klimaperspektiv – mange formål 
må balanseres og ses i sammenheng

• Erstatte fossil energi og produkter 

• Skog og jord som karbonlager

• Naturmangfold – velfungerende økosystemer –
grunnlag for klimatilpasning og vekst av nye 
bioressurser
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Regjeringsplattformen

• Regjeringens klimapolitikk har som mål å kutte 
utslipp raskest mulig

• Og utvikle teknologiske løsninger som gjør det 
mulig for verden å nå felles utslippsmål

• Regjeringen vil omstille norsk økonomi og bidra 
til at Norge blir et lavutslippsamfunn før 
midten av århundret

• Denne omstillingen må også bidra til en 
utvikling som sikrer det biologiske mangfoldet
og et bærekraftig veldferdsamfunn
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Regjeringsplattformen

• At Norge melder inn et forsterket klimamål til FN i 
2020 

• Utarbeide en plan for å oppfylle Norges 
klimaforpliktelser med 45 prosent innenlandsk 
reduksjon i ikke-kvotepliktig sektor når en avtale 
med EU om felles oppfyllelse er på plass. 

• Gjennomføre en utredning med helhetlige forslag 
til tiltak og virkemidler for å oppfylle nye 
klimamål i 2030 og 2050 etter modell av 
«Klimakur». 

• Utvide og videreutvikle rapporteringen om 
hvordan statsbudsjettet påvirker 
klimagassutslippene i hver enkelt sektor i tråd 
med klimaloven. 

• Ha sektorvise ambisjoner for kutt i 
klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor, 
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Hvordan sikre bærekraftig bruk av fornybare 
ressurser i lavutslippssamfunnet?

• Viktig med bred, helhetlig og langsiktig tilnærming 

• I et klimaperspektiv, bioressursene anvendes der hvor klimanytten er størst

• Utnytte alle tilgjengelige og bærekraftige bioressurser så effektivt som mulig

• Øke tilgangen på bærekraftig bioenergi

– Målrettet satsning på teknologiutvikling og produksjon.

– Strategi for sirkulær økonomi
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Utslipp fra arealbruksendringer

• Økt bevissthet/kunnskap om klimaeffekten av arealbruksendringer viktig. 

• Etter EU regelverket for 2030-målet får vi regne inn en mindre andel av opptaket i skogen 
sammenlignet med dagens regelverk under Kyotoprotokollen. 

• Utslippene fra arealbruksendringer – særlig fra avskoging blir mer synlige. 

• Departementet jobber med å vurdere mulige tiltak og virkemidler for å redusere utslippene fra 
avskoging. 

• Miljødirektoratet vurderer hvordan hensynet til karbonrike arealer kan inkluderes i 
styringsdokumenter for arealplanlegging. 



Kunnskapsbehov -
1. Utvikling av løsningene – klimateknologi 

2. Effekter av tiltak og virkemidler og 

Internasjonalt arbeid

3. karbonfluks, lagring av karbon,  

klimaeffekter knyttet til arealforvaltning 

4. Helhetlig tilnærming, klima-miljø, tverrfaglig 



Eksempler konkrete kunnskapsbehov 

• I lys av 1,5 gradersrapporten få en bedre samlet forståelse av om, og eventuelt hvilken betydning økt 
temperatur og mulige vippepunkt har for lagring av karbon og endring i karbonlager i skog og i skogsjord. 

• Økt forskning på vinn-vin tiltak for naturmangfold og klima. 

• Kunnskap om forvaltning av karbonlageret i jorda og hvordan dette karbonlageret varierer med temperatur, 
fuktighet og hva som vokser oppå jorda (korn, gress, skog osv) 

• Målrettet teknologiutvikling av nullutslippsløsninger basert på bærekraftig bioressurser og som ikke er basert 
på bioressurser. 

• Tettere samarbeid mellom Naturpanelet og Klimapanelet for mer helhetlige vurderinger om klima og 
naturmangfold. 



Norsk mal: Bildekreditering

\

Takk for oppmerksomheten!

Forvaltning

Objektiv kunnskap
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Landbruks- og matdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter

, SLCP

Økosystemer på land og 

klima 

• Mange gasser og partikler

• Blanding av menneskeskapte og 

naturlige prosesser 

• Albedoeffekter

• Evapotranspirasjon

• Betydelig karbonlager i jordsmonn

Komplekse sammenhenger

• Samspilleffekter

• Ulike tidshorisoner

• Kretsløp vs lager endringer

• Vekting av ulike gasser (ekvivalenter)

Viktig del av løsningen

En betydelig del av løsningen på 

klimaproblemet ligger i tiltak som 

involverer landøkosystemet



Landbruks- og matdepartementet

Norsk mal:Tekst med kulepunkter
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Landbruks- og matdepartementet

Global Carbon Project 2009; Le Quéré et al. 2009, Nature Geoscience

Problem: For mye karbon her!

Erstatte fossile utslipp

Redusere avskogign og skogdegradering

Ivareta eller styrke karbonlager

Landøkosystemene og karbonsyklusen



Landbruks- og matdepartementet

Figure 2 from Simulating the Earth system response to negative emissions

C D Jones et al 2016 Environ. Res. Lett. 11 095012 doi:10.1088/1748-

9326/11/9/095012

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/095012

L=land ecosystem, O=Ocean ecosystem, A= Atmosphere

Overordnet klimamål:

ARTICLE 2: OBJECTIVE 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/9/095012
http://unfccc.int/


Landbruks- og matdepartementet

Artikkel 4

• ….skape balanse mellom menneskeskapte utslipp og 

opptak i andre halvdel av århundret

Artikkel 5

• …ivareta og styrke karbonlager og karbonsluk (inkludert 

skog)

• …redusere utslipp fra avskoging og skogdegradering, 

fremme ivaretakelse av skog, bærekraftig skogforvaltning 

og tiltak som kan bidra til å øke skogens karbonlager i u-

land

Landøkosystemet i Paris-avtalen under UNFCCC:



Landbruks- og matdepartementet 18

Om landbruk i Regjeringsplattformen:

Landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, både gjennom 

binding av karbon og produksjon av fornybar, biobasert energi og drivstoff.

• Regjeringen vil føre en politikk som gir insentiver til mindre utslipp og 

nødvendige klimatiltak i landbruket

• Regjeringen vil forhandle med partene i jordbruket om en frivillig og 

forpliktende klimaavtale for jordbruket

• Legge til rette for å videreutvikle skogressursene og forsterke skogens 

bidrag til CO2-opptak og lagring av karbon, gjennom et aktivt 

skogbruk og utnytting av produksjonsmulighetene

• Legge til rette for nærings- og teknologiutvikling basert på «negative 

utslipp» som kan bidra positivt til de langsiktige miljømålene.



Landbruks- og matdepartementet

Kunnskapsbehov:

• Fornybare biologiske produkter som kan erstatte fossile produkter 

• Nye bruksområder/teknologier for biomasse

• Tiltak som kan skape langsiktig balanse mellom utslipp og opptak av 

klimagasser
• Carbon dioxide removal, CDR teknologier

• Ivareta/øke karbonlager på eksisterende arealer

• Klimarelevante tidshorisonter

• Kretsløpskarbon vs fossilt karbon

• Kunnskap om vekting av klimagasser i forhold til utslippsbudsjetter

• Andre faktorer enn GHG som påvirker strålingspådriv

• Klimatilpasning

GHG-

mitigation



KARBONLAGRING I JORDBRUKET, 
EN CCS TILNÆRMING?

Per Erik Sørås
Seniorrådgiver, Trøndelag Fylkeskommune

persor@trondelagfylke.no, 90612450

mailto:persor@trondelagfylke.no


• De fossile 
utslippene er 
så store at alle 
samfunns-
sektorer blir 
pålagt å 
redusere 
klimagass-
utslipp, også 
landbruket 

ØKT FOKUS PÅ JORDBRUKET OG KLIMAGASS-
BONDEN OG KUA HAR SKYLDA!



• Viktig å holde fast ved at det er 
forskjell på fossile utslipp og 
biologiske utslipp fra 
matproduksjonen.

• Å bruke drøvtyggere til å foredle 
gress til menneskemat er god 
og nødvendig ressursutnyttelse.

MÅ VI KVITTE OSS MED KYRNE?

This research suggests that AMP grazing can 
contribute to climate change mitigation 
through SOC sequestration and challenges 
existing conclusions that only feedlot-
intensification reduces the overall beef GHG 
footprint through greater productivity.



50-80 PROSENT AV KARBONET I JORDA ER FORSVUNNET, 
DET MESTE I LØPET AV DE SISTE 150 ÅR.



Potensiale ligger i 
jordøkosystemet  David C. 
Johnson, som er forsker ved New 
Mexico State University, hevder at 
når vi kopler på jordøkosystemet så 
øker potensiale for 
karbonbinding minst ti ganger 
(Johnson 2017). Det er enkelt, 
kostnadseffektivt og bidrar med 
mange andre positive 
miljøeffekter. I tillegg er det 
opplagt at det å ta vare på matjorda 
er en forutsetting for matsikkerhet 
på lang sikt. 

TRØNDELAG ØNSKER Å SE PÅ CCS I JORDBRUKET?!
ER DETTE MULIG OG NYTTIG?



ER BRUK AV BIOKULL EN DEL AV LØSNINGEN?

«Anvendelse av biokull i Norge»
Prosjekt som vurderer hvor egnet 
produksjon og anvendelse av biokull 
kan være for deler av norsk landbruk.
et forprosjekt som skal vurdere bruk av 
biokull i norsk korn- og potetproduksjon. 
Internasjonal forskning tyder på at biokull 
kan ha betydelig potensial som 
lagringsmedium for karbon i jord og 
som jordforbedrende middel. Forsøk har 
vist at biokull også har evne til å ta opp 
plantevernmidler, øke vannbeholdningen i 
jorda, hindre nitratavrenning og erosjon.



• Økt kunnskap om karboninnholdet i matjorda?
• Hva er spesielt med Trøndelag, karboninnhold, matproduksjon, 

dyrkingsmetoder, klima…….?
• Hvordan kan vi øke karboninnholdet i matjorda gitt  dagens 

Trønderske jordbruk?
• Hvilke endringer i jordbruket er optimale mht karbonlagring i 

matjorda?
• Gjennomføring av forsøk/undersøkelser/FoU?
• Samvirke med gjødsling, vekstskifte mm?
• Kommunikasjon/dialog med bønder og andre næringsaktører?
• Økonomiske intensiver (betaling for CCS)?
• Bruk av biokull?
• Produksjon av biokull?
• Fremtidens gjødsel, lokal produksjon av skreddersydd gjødsel basert 

på regionale ressurser?

KUNNSKAPSBEHOVET



BIOKULL OG GJØDSELPRODUKSJON, 
EI NY NÆRING?



• Miljødirektoratet, Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i Trøndelag. 
• Mål:

• Samle mest mulig kunnskap knyttet til karbonlagring i jord
• Planlegge og iverksette forsøk samt forskning tilpasset regionale forhold. 
• Samle erfaringer knyttet til karbonlagring og potensielt økt jordfruktbarhet
• Skape lokal næringsutvikling, blant annet knyttet til produksjon og bruk av 

biokull.
• Med i prosjektet er de fire naturbruksskolene i Trøndelag.
• Mulig hovedprosjekt der grupper av engasjerte bønder, i et nettverk rundt 

naturbruksskolene, kan slutte seg til og utføre egne forsøk, med det formål å 
samle lokale/regionale erfaringer ved ulike produksjoner.

Teamet er på studietur til Kaindorf i Østerrike for å erverve kunnskap om 
karbonbinding og lagring i jord, der ca 200 bønder over mange år har etablert en 
sertifikatordning for binding og lagring av karbon.

FORPROSJEKT: «LAGRING AV 
KARBON I LANDBRUKET». 



• Handlingsprogram 2018-2019,  Et verdiskapende 
Trøndelag, 

• - Bioøkonomi, der vi skal arbeide for å sikre og forvalte 
naturressurene på en bærekraftig måte

• - Sirkulærøkonomi, - bioressursene som en sentral del
• av sirkulærøkonomien, der man søker å beholde
• ressursene lengst mulig i kretsløpet uten unødig tap.
• Handlingsprogram for klima og energi 2018

FORANKRING



HVA KAN DERE BIDRA MED?



trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



Landforringelse og -restaurering

Presentasjon av hovedresultater fra naturpanelet/IPBES tematiske

utredning

Seminar Norges Forskningsråd, 5. feb 2019, Nina Vik, Miljødirektoratet



Naturpanelet – et overblikk

Etablert 2012 – Panama City

Hovedsekretariat i 

Bonn

132 medlemsland

- Kunnskapsutredninger

- Identifisere kunnskapsmangler

- Kapasitetsbygging

- Støtteverktøy



Global kunnskapsdugnad! 



Behov for kunnskap om 
klima/naturmangfold!

• CBD: oppfordrer til økt samarbeid mellom 

IPBES og IPCC om utredninger og utvikling 

av scenarier på biodiv/klima

• Bjørn Samset (CICERO): «Det haster med 

å finne vinn-vinn-løsninger for klima og 

biologisk mangfold»

• Norges innspill til nytt IPBES 

arbeidsprogram: biodrivstoff og bruk av 

BECCS → effekter på biomangfold



The success of many international concerns 

depend critically on halting and reversing land 

degradation.

The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net



The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net

Tematisk utredning om landforringelse og -

restaurering

• >150 ledende internasjonale eksperter fra 55 

land arbeidet over tre år

• Mer enn 4,000 publikasjoner (vitenskapelige

artikler, offentlige rapporter, tradisjonell og lokal

kunnskap og andre kilder)

• Kvalitetssikret gjennom de over 7,300 

kommentarene spilt inn fra eksterne reviewere, 

vitenskapelige råd og myndigheter



Hva er land? Og landforringelse?

▪ Omfatter alle landbaserte økosystemer, inkludert men ikke
begrenset til jordsmonn

▪ Dekker også akvatiske økosystemer som er omringet av
landområder, som elver og innsjøer

▪ Landforringelse inkluderer:

– Avskoging og tap av beitelandskap

– Jordforringelse

– Forringelse av biologisk mangfold

– Forringelse av ferskvann



En systematisk kunnskapsanalyse om:

The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net

Betydning for menneskelig velferd og livskvalitet ved å unngå landforringelse, 

og restaurere forringet land

Direkte og indirekte drivere – hva star bak utviklingen?

Landforringelse – assosierte endringer hos biologisk mangfold og

økosystemfunksjoner

Tiltak for å unngå landforringelse og for å restaurere landområder

Landforringelse – ulike fremskrivninger (scenarier)



Landforringelse finner sted over hele verden

The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net

• Negativ påvirkning på velferden til 3.2 milliarder mennesker

• 75% av jordens landoverflate er påvirket av endringer og forringelse av

ulike slag 

- Innen 2050, vil mindre enn 10% være tilnærmet upåvirket av

menneskelig aktivitet

• Over 1.5 milliarder hektar av naturlige økosystemer har blitt

konvertert til beitemark

• Jordbruksområder inkl beitemark = 1/3 av jordens

landoverflate. Nylige områder som er konvertert er i hovedsak

lokalisert i de mest artsmangfoldige økosystemene på jorden.



Koblinger mellom landforringelse og klimaendringer

The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net

• I årene 2000-2009 var landforringelse årsak til årlige globale klimagassutslipp på opp

mot 4.4 milliarder tonn CO2

• Avskoging alene sto for 10% av alle menneskeskapte klimagassutslipp.

• Ved å hindre og reversere landforringelse kan vi oppnå over 1/3 av de mest

kostnadseffektive klimagasstiltakene som er nødvendig for å oppnå 2-graders målet

• Innen 2050 kan landforringelse og klimaendringer tvinge mer enn 700 millioner

mennesker til å migrere

• Innen 2050 kan kombinasjonen av landforringelse og klimaendringer være årsak til en

gjennomsnittlig reduksjon av globale avlinger på 10%, og opp mot 50% i enkelte

regioner.



Andre årsaker til landforringelse 

▪ Overforbruk av økosystembaserte goder og råvarer

▪ Globalisering av handel og en frakobling av forbruks- og 

produksjonssystemer

▪ Fortsatt befolkningsvekst

▪ Manglende forståelse – er forringelse en uungåelig

konsekvens av økonomisk veskt? 

▪ Fragmenterte tiltak og regelverk & negative insentiver



The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services www.ipbes.net

Proven options exist 

• Improve monitoring, verification systems and baseline data;

• Coordinate policy between different ministries to simultaneously encourage 
more sustainable production and consumption practices of land-based 
commodities;

• Eliminate ‘perverse incentives’ that promote land degradation and promoting 
positive incentives that reward sustainable land management; and

• Integrate the agricultural, forestry, energy, water, infrastructure and service 
agendas.



www.miljødirektoratet.no

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Internasjonalt/Naturpanelet/



Changing Forest Area and Forest Productivity – Climatic 

and Human Causes, Effects, Monitoring Options, and 

Climate Mitigation Potential; “FORESTPOTENTIAL”

Ole Martin Bollandsås

Erik Næsset, Terje Gobakken, Kari Klanderud, Hans Fredrik Hoen 

PhD-studenter: Ida Marielle Mienna, Lennart Noordermeer

Fagseminar: «Økosystemer på land og deres betydning for klima»

NFR, Lysaker, 05 FEB 2019



Mål for prosjektet

o Tre ulike deler: 
o Tregrensedynamikk

o Gjentatte observasjoner av tregrensa langs en lang breddegradsgradient

o Fjernmåling, klima- og beitedata

o Endringer i produktivitet på det eksisterende skogarealet

o Gjentatte observasjoner av store områder produktiv skog

o Analyse av effektene av endinger på skogarealet

o Økonomiske muligheter av endringer

o Potensial for tilpassing til endringer

o Data fra landsskogtakseringen

o Simuleringsverktøy



Om prosjektet

o Varighet
o 2018 – 2021

o Finansiering
o KLIMAFORSK: 9 961´

o Egenfinansiering: 6 048´

o Samarbeidspartnere
o CICERO

o NTNU

o Finnish Meteorological Institute, Finland

o University of Idaho, USA

o University of British Columbia, Canada

o Viken Skog SA

o Mjøsen Skog SA



Relevans for samfunnet og forvaltningen

o Skille effekter av ulike kilder til endring i tregrensa
o Klima

o Beitedyr

o Viktig for å kunne prognostisere framtiden

o Effekter av endringer i produktivitet og endret skogareal
o Albedo

o Karbonbinding (biomasse og jord)

o Økonomiske muligheter for skogsektoren

o Skogsektorens bidrag til klimatilpassing 

o Skogpolitikk / Nasjonale klimamål

o Bærekraftig utnyttelse av skogressursene

o Utvikle metoder basert på fjernmåling:
o Overvåking av tregrensa

o Estimering av produktivitet

o Bedre oversikt over ressursgrunnlaget 



Resultater så langt

● Operativ metode for å estimere bonitet (produktivitet) ved hjelp av gjentatte målinger med flybåren 

laserscanner

● Feltdatainnsamling
○ 36 lokaliteter langs en 1 100 km breddegradsgradient (2008, 2012, 2018)

○ Mindre område i Veggli (2006, 2012, 2017)



1 100 km breddegradsgradient

● Laserdata (2006, 2012)

● 36 feltlokaliteter
○ Pionertrær

○ Vegetasjon

● Flyfoto fra drone (2018)
○ Billedmatching

○ Spektrale data



Fjernmåling gir presis høydeinformasjon
(Laserscanning og billedmatching)



Endring mellom måletidspunkter



Nøyaktigheten er bedre enn de operasjonelle metodene 

Sann produktivitet

Estimert produktivitet



Videre arbeid

● Ansette PostDoc
○ Vurdering av søkere ferdig ved utgangen av februar

● Feltarbeid
○ Rekruttering av trær i tregrensen etter intensiv beiting (NTNU)

● Utvikle simuleringsverktøy
○ GAYA (NMBU)

○ GRACE (CICERO)

● Operasjonalisere metoder for overvåking av tregrensa
○ Flybåren laserscanning

○ Billedmatching / Spektrale data



www.forestinventory.no



Hidden costs of implementing afforestation as 
a climate mitigation strategy: A comprehensive 
assessment of direct and indirect impacts

Hanna Lee, NORCE Climate
Vigdis Vandvik, UiB

RESEARCH COUNCIL OF NORWAY, KLIMAFORSK PROGRAM 2017-2020



HiddenCosts: Project detail
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› Full title: Hidden costs of implementing afforestation as a 
climate mitigation strategy: A comprehensive assessment of 
direct and indirect impacts 
• Funder: Research Council of Norway
• Budget: 10.9 milNOK
• Time: 2017-2020 
• Lead: Hanna Lee, NORCE Norwegian Research Centre - Climate
• Co-lead: Vigdis Vandvik, UiB
• Partners: Møreforsking Ålesund AS, NORCE Society, SSB



HiddenCosts project main questions

› Is afforestation a viable climate mitigations strategy, considering the full 
‘costs and benefits’ from direct and indirect impacts combined?
 

› How well does afforestation fit in the framework of climate mitigation and 
adaptation strategy, relative to natural succession and management?

› Interdisciplinary approach
● Combined impacts of above and belowground C storage
● Comprehensive assessment of carbon/energy/water balance
● Regional and global climate
● Assessment of afforestation on our lives and value
● Fostering discussions and communications
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Main objective:
Climate research to influence decision making



Scenario testing
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Fieldwork

Quantify changes in biodiversity, ecosystem structure, and above/belowground 
C storage in heathland, grassland, afforestation, and natural succession
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Soil carbon storage

6

● Large variability in soil carbon
● Management strategy matters
● Latitude matters



Regional Climate Modelling

7

Model simulations of afforestation scenario: spring air T increase

Blue areas indicate evergreen forest plantation



Regional Climate Modelling
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Model simulations of afforestation scenario: spring air T increase

Blue areas indicate evergreen forest plantation



Q: If a hurricane destroyed a landscape, which landscape should we restore it to?

Using the Citizen Panel to understand public valuation on land



Young succession forest Young planted forest Old Succession forest

HeathlandOld planted forestGrassland

Q: If a hurricane destroyed a landscape, which landscape should we restore it to?

Using the Citizen Panel to understand public valuation on land



HiddenCosts project future plans

› Ecosystem carbon storage synthesis
● Pan European synthesis on heathland ecosystem carbon under changing 

management and policy
› Continued modeling experiments

● What are the climatic impacts
› Developing risk index

● Environmental risks to landscape change (ex. fire, wind damage)
› Collaborating with social scientists

● Public valuation
● Ecosystem services

› Dissemination
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FORCLIMIT
Mobilisering og overvåkning av klimapolitisk innsats i skog og skogbruk
(Mobilizing and Monitoring Climate Positive Efforts in Forests and Forestry)

Hans Ole Ørka - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima



Om FORCLIMIT-prosjektet

• Varighet:
▫ 01/10/2017 - 31/05/2020

• Budsjett:
▫ 1.123.000 EUR

• Prosjektkoordinator:
▫ Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet
• 6 forskningspartnere
• 8 industripartnere



Forskningspartnere



#ClimateSmartForestry



Potensialet for klimatiltak i skog er 
underutnyttet

(Nabuurs et al. 2017)



Potensialet for klimatiltak i skog er 
underutnyttet

(Nabuurs et al. 2017)



Det overordnede målet med FORCLIMIT er å 
lage og gi tilgang til “stepping stones” for en 
effektiv skogbasert klimastrategi.



Tre komponenter i FORCLIMIT

POLITISK 
RAMMEVERK

Felles forståelse av karbon- 
regnskap mellom land 

(konsistent rapportering) 

ØKONOMISKE OG 
POLITISKE STRATEGIER

Hvordan motivere 
skogeiere til å øke karbon- 

bindingen og hvilke tiltak vil 
fungere

MRV-SYSTEM

Bedre estimat av utslipp og 
binding i skogsjord og 

biomasse på landskapsnivå 
og ned til bestand

FORCLIMIT - CASE STUDIES

Rammeverk for skogens bidrag til karbonbinding og klimatilpasning



Foreløpige resultater I - Politisk rammeverk 

• Gjennomgang av 
eksisterende politiske 
strategier for å øke binding 
av karbon i skog.

• 6 (7) strategier er 
identifisert

(Ellisson et al. in prep.)



Foreløpige resultater II

• Metode for å etablere 
konsistente 
karbonestimater for 
kommune og fylkesnivå

• Bruke flybåren 
laserscanning for å 
estimere endring i karbon 
på bestandsnivå.

(Strimbu et al. in prep.)



Relevans for samfunnet og 
forvaltningen
• Skogpolitikk: 

▫ Peke på raske, kostnadseffektive og suksessfulle strategier for 
å øke bindingen i skog. 

• Strategier for å øke karbonbinding i skog
▫ Identifissere sektornivå og skogsressursbasert
▫ Link til lokale og regionale strategier

• Forbedre modeller for jordkarbon
• Inkludere jordkarbon i lokale MRVs for lokale 

klimagassregnskap. 



#ClimateSmartForestry
#SoilCarbonInventoryService
#Yasso

@forclimit 
forclimit.forestinventory.no

hans.ole.orka@nmbu.no

FOR MORE INFORMATION, VISIT: ERAGAS.EU



Regulering av husdyr 
hjortevilt for 
klimagunstig arealbruk i 
Norge

Anders L. Kolstad

Austrheim1, G., Kolstad1, A.L., Mulder2, J., Martinsen2, V. 
Speed1, J.D.M., Solberg3, E.J., Cherubini4, F. 

Institutt for naturhistorie, NTNU
Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, NMBU
Norsk institutt for naturforskning
Program for industriell økologi, NTNU
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Moose red deer
etabl. 2008
67 gjerder – 5 regioner

Sheep
MANECO 
etabl. 2000 -2002
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Mindre løvtrær
Mindre biomasse
Varmere
Mer lys



Lamb weights
Grazing ecology
Vegetation
Insects
Nutrient dynamics
Birds
Rodents
Plant productivity
Tree growth and recruitment



Moose-tree-wolf.org



Vi mangler kunnskap om
• Lengre tidsperspektiver
• Albedo
• Jord



Anders L. Kolstad
Anders.kolstad@ntnu.no
NTNU Vitenskapsmuseet
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THREE-D - Integrert vurdering for å redusere negative 
effekter av tre menneskelige påvirkninger på alpin 

biologisk mangfold og økosystem funksjon

Aud H. Halbritter 

Vigdis Vandvik

THREE-D

Fagseminar om økosystemer på land og

deres betydning for klima

Oslo, 5. Februar 2019
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• Fjellområder gir viktige leveområder for plante- og dyrearter, og de 
bidrar med viktige økosystemfunksjoner og -tjenester (karbonlagring, 
beite og regulering av flom og jordskred)

• Global: 25 % av landareal og har 25% av biologisk mangfold

• 915 millioner mennesker lever i fjellområder; halvparten av jordens 
befolkning er positivt påvirket av alpine områder

• Norge: 45% av landareal, lagring av 500-1500 Tg karbon

• Fjelløkosystemene er spesielt utsatt for globale forandringer

Introduksjon





Sette opp et felteksperiment in Norge og Kina (WP1)

0  1km

29.85

29.90

102.00 102.02 102.04

3000

3500

4000

4500

Elevation

High alpine

Alpine

Middle

Low



Forstå enkle og kombinerte effekter av varmere klima, 
nitrogenforurensning og beite på alpin biologisk mangfold og 
økosystem funksjon. (WP2 og 3)



I hvilken grad kan forskjellig beitetrykk redusere negative 
effekter på økosystemet? (WP2 og 3)



Utvikle et konsept til forvaltningsverktøy for bønder og 
beslutningstakere til å bruke beite for å redusere negative 
effekter av menneskelige påvirkninger i alpine økosystemer. (WP4)

1. Innspill fra landbruksektoren til 
prosjektmål

2. Tett dialog med bønder om forsknings-
spørsmål og -resultater gjennom hele 
prosjektet

3. Utvikle et konsept til 
forvaltningsverktøy for bønder og 
beslutningstakere til å bruke beite for 
å redusere negative effekter av 
menneskelige påvirkninger i alpine 
økosystemer



Forskningsutfordringer 
fremover

• Ambisiøst prosjekt

• Logistiske utfordringer

• Kulturelle utfordringer

• Oppskaléring fra eksperimenter til 
forvaltingsrelevant skala

• Utvikle selve forvaltingsverktøyet



The role of Functional group interactions in mediating climate 
change impacts on the Carbon dynamics and Biodiversity of 

alpine ecosystems

NFR seminar Oslo 05.02.2019

FunCaB

betweenthefjords.w.uib.no
@funcab_uib
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Linking climate, functional diversity, and ecosystem processes



Removal Experiment

C B G F

GB FB GF FGB



Methods



The Climate Grid



Climate and vegetation composition affect ecosystem C exchange



Shift in vegetation community characteristics affects C exchange



Plant functional groups and vegetation structure affect soil temperature



Decomposition processes modulated by long-term climate

direct
indirect



Relevance for Society & Research challenges ahead

Better understanding of direct and indirect 
impacts of climate change on C dynamics

Upscaling from experiment to improving 
Earth System Model and predictions



Betydningen av naturbeitemark for 
karbonlagring og albedo. En litteraturoversikt. 

Presentasjon av CLIMATE-LAND prosjektet

Presentasjon: Iulie Aslaksen, Statistisk sentralbyrå 
hovedforfatter: Anna Gudrun Thorhallsdottir 

Medforfattere: Ann Norderhaug og samarbeidspartnere fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Presentasjon ved KLIMAFORSK-seminar, 
NFR, 5. februar 2019

Prosjektet CLIMATE-LAND er fortsatt under arbeid, her presenteres foreløpige resultater og bakgrunn for prosjektet.
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Beitedyr - klimaproblem eller klimahjelper? 

• CLIMATE-LAND prosjektet: Ser på effekter av å plante skog som klimatiltak, i hovedsak på 
gamle kulturmarker, først og fremst naturbeitemarker (semi-naturlig mark) som avhenger av 
skjøtsel i form av beite eller slått. 

• Klimaskogplanting gir tap av biologisk mangfold. 
• Vurdering av økosystemtjenester sett i sammenheng i FNs økosystemregnskap (SEEA EEA)
• Kunnskapsgrunnlag for klimapolitiske tiltak: Avveining mellom klimapolitikk og biologisk 

mangfold, eller synergi? 
• Naturbeitemark har jord med mer mykorrhiza (sopprot) og andre mikro-organismer: Beite 

på naturbeitemark kan stimulere opptak av karbon og metan, i større grad enn på 
innmarksbeite. 

• Beitedyrene holder landskapet åpent og bidrar til albedo, som kan være særlig viktig på 
nordlige breddegrader. 

Dahlberg, A., Emanuelsson, U. og Norderhaug, A. 2013. Kulturmark og klima – en kunnskapsoversikt. DN 
utredning 7-2013. Direktoratet for naturforvaltning.
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Skogplanting som klimatiltak

• Umiddelbart kan forslag om skogplanting på gammel kulturmark – og 
likeledes forslag om å redusere antall drøvtyggere - virke logiske, men ved 
nærmere undersøkelse framstår de som lite forankret i en helhetlig, 
økologisk sammenheng.

• Skog binder betydelige mengder karbon, men det er liten kunnskap om 
hvor mye karbon som kunne lagres i beitemarka som blir tilplantet. 

• Klimanytten av klimaskogplanting er ikke tilstrekkelig klarlagt. 
• I CLIMATE-LAND er karbon-flux undersøkt i enkelte pilot-studier i Norge og 

Island, og resultater er under ferdigstilling: 
– A.G. Thorhallsdottir and J. Gudmundsson: Carbon flux and storage in relation to 

grazing regime in semi-natural grasslands: a pilot study. Forthcoming article
from CLIMATE-LAND
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Naturbeitemark og beite:

• I Norge finnes store arealer med naturbeitemark i 
utmarka. Blir de ikke beitet, gror de igjen. Yngve 
Rekdal: 45 prosent av Norges areal er mulig 
utmarksbeite. Rekdal, Y. 2014. Meir mat frå utmark. 
Seterbrukaran 2014/2, 6-7.

• Naturbeitemark har et karakteristisk og rik biologisk 
mangfold, truet av opphør av tradisjonell skjøtsel, 
som slått og utmarksbeite. 

• Naturbeitemark har mye mikro-organismer, spesielt 
mykorrhiza (sopp-rot), symbiose mellom sopp og 
plante-røtter, som styrker næringsopptak og 
karbonlagring. 
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Karbon-lagring i naturbeitemark: Betydningen av mykorrhiza

• Grasmarker og skog som er konvertert til dyrka mark og innmarksbeite 
lagrer mindre karbon.
Averill, C., B. L. Turner and A.C. Finzi. 2014. Mycorrhiza-mediated competition 
between plants and decomposers drives soil carbon storage. Nature 505: 543-
545.

• Mikro-organismer i jorda er sensitive for nitrogentilførsel. Gjødsling 
(nitrogen og fosfor) medfører signifikant nedgang i forekomsten av 
arbuskulær mykorrhiza. 
Leff et al. 2015. Consistent responses of soil microbial communities to elevated 
nutrient inputs in grasslands across the globe. PNAS, 112 (35), 10967–10972.

• I grasmark er tilførsel av næringsstoffer til jorda gjennom røttene spesielt 
viktig, fordi røttene utgjør en stor andel av biomassen til gras. 
Poorter, H., Niklas, K.J., Reich, P.B., Oleksyn, J., Poot, P. & Mommer, L. (2012) 
Biomass allocation to leaves, stems and roots: meta-analyses of interspecific 
variation and environmental control. New Phytologist, 193, 30–50.

• Sopp (mykorrhiza) er mer effektive enn bakterier for å ta opp og lagre 
næringsstoffer, inkludert karbon. 
Six, J., Frey, SD., Thiet, RK & Batten KM 2006. Bacterial and Fungal Contributions 
to Carbon Sequestration in Agroecosystems. Soil Sci. Soc. Am. J. 70:555–569.
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Karbon-lagring i naturbeitemark : Betydningen av beite

• Studie av karbonlagring I europeisk grasmark ,J.F. Soussana og kollegaer ved INRA (Chang et 
al. 2015), sammenlikner karbonbalansen på økosystemnivå og gårdsnivå:  

• Karbonbalansen på økosystemnivå , målt ved netto økosystem (biom)-produktivitet (NBP) er 
anslått til å gi karbonlager (sink) med 15 ±7 g C/m2/år. Tilsvarer 150 ± 70 kg C/ha/år.

• Legger til metan og lystgass og definerer drivhusgass-balansen på økosystemnivå, fortsatt 
netto klimagass (GHG) lager (sink) med 19 ± 10 g CO2 ekv./m2/år. 

• Beregningene typer på at med omfattende ekstensivt beite (proper management regimes) 
kan husdyrbeite gi lagring av klimagasser (GHG) (Chang et al. 2015). 

• Er 19 g CO2 ekv./m2/år mye eller lite? 
Tilsvarer 190 kg CO2 ekv./ha/år, dvs. 19 tonn CO2 ekv./km2/pr. (1 ha=10 000 m2, 1 km2= 100 ha)
Et talleksempel: På et areal på 100 000 km2, lagres 1,9 mill. tonn CO2 ekv. 
Usikkerhetsintervall 19 ± 10, med laveste anslag: ca. 1 mill. tonn CO2 ekv.

• Chang, J., P. Ciais, N. Viovy, N. Vuichard, B. Sultan, J.-F. Soussana. 2015. The greenhouse gas balance of
European grasslands. Global Change Biology, 21, 3748-3761. 

• Koncz, P. et al. 2017. Extensive grazing in contrast to mowing is climate-friendly based on the farm-scale
greenhouse gas balance. Agriculture, Ecosystems and Environment, 240, 121-134. 

• Ciais, P., J. F. Soussana, N. Vuichard, S. Luyssaert, A. Don, I. A. Janssens, S. L. Piao, R. Dechow, J. Lathière, F. 
Maignan, M. Wattenbach, P. Smith, C. Ammann, A. Freibauer, E. D. Schulze, and the CARBOEUROPE Synthesis
Team. 2010. The greenhouse gas balance of European grasslands. Biogeosciences Discussions, 7, 5997-6050.

Ciais m.fl. (2010) understreker at det er stor usikkerhet i anslag for karbonlagring i europeisk grasmark, og flux for metan og 
lystgass, og peker på stort behov for mer forskning, data fra flere områder med ulike miljøforhold, og bedre metoder for å skalere 
opp resultatene. 
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Ulike faglige tilnærminger til karbonlagring i jord

• Faglig utgangspunkt i naturbeitemark og beite:
– Mangfold av planter, dyr og beitesopp – og mangfold av jordas mikro-

organismer

– Beite er i fokus – beite påvirker biologisk mangfold over og under jorda

– Metode som ofte brukes: Måle flux, detaljert beregning av karbon-
balansen

• Faglig utgangspunkt i jordas biokjemi:
– Metode som ofte brukes: Beregne forholdet mellom C og N.

– Tar ikke alltid med bakgrunnsinformasjon om hvordan jorda har vært 
brukt, beite eller ikke beite, graden av beitetrykk. 

• Ikke overraskende at ulike tilnærminger gir ulikt potensiale for 
karbonlagring.
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Karbon-lagring i naturbeitemark: Betydningen av beite (2)

• Nyere forskning fra Storbritannia viser at karbon lagres mye dypere 
ned i jorda i beitemark enn tidligere kjent. 

• Størst karbonlagring var ved middels beitetrykk.
Ward, S. E. et al. 2016. Legacy effects of grassland management on soil carbon to depth. Global Change 
Biology, 22, 2929-2938.

• Grasmark har mer jordkarbon enn skog: En studie i England 
sammenliknet jordkarbon i grasmark og skog 14 år etter 
treplanting. I øverste jordlag (0–10 cm), var jordkarbon høyest i 
naturbeitemark (6.0 g), lavest i skog (4.6 g) og middels i beiteskog 
(5.3 g).
Upson, M.A.,P.J. Burgess, J.I.L. Morison, 2016. Soil carbon changes after establishing woodland and 
agroforestry trees in a grazed pasture, Geoderma, 283, 10-20.
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Metan-utslipp og lagring i naturbeitemark: Betydningen av beite

• Grasmark i temperert sone er svært viktig for atmosfærens 
metanbudsjett.
White, R.P., Murray, S., Rohweder, M., 2000. Pilot Analysis of Global Ecosystem: Grassland Ecosystems. World 
Resource Institute, Washington, DC. 

• Opptak av metan i jord avhenger av aktiviteten til bakterier, 
som blir sterkt påvirket av jordbearbeiding og 
arealbruksendring.

• Beite påvirker opptak av metan i jord i grasmark, og moderat 
beite styrker opptaket av metan i jord i grasmark.
Mosier, A., D. Schimel, D. Valentine, K. Bronson & W. Parton. 1991 Methane and nitrous oxide fluxes in native, 
fertilized and cultivated grasslands. Nature, 350, 28 March 1991.
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Naturbeitemark, skog og albedo

• Beitedyrene holder landskapet åpent og bidrar til større albedo-effekt. 
• Skog, særlig barskog, absorberer sol-innstråling i mye større grad enn grasmark, og 

har mindre albedo-effekt.                                                  Bright, R.M., Stromman, A.H. & 
Peters, G.P. 2011. Radiative Forcing Impacts of Boreal Forest Biofuels: A Scenario Study for Norway in 
Light of Albedo. Environmental science and technology 45 (17): 7570-7580.

• Fordamping fra ulike typer vegetasjon kan forsterke oppvarmingen.  Anderson-Teixeira, 
K.J., P.K. Snyder, T.E. Twine, S.V. Cuadra, M.H. Costa, E.H. DeLucia. 2012. Climate-regulation services of 
natural and agricultural ecoregions of the Americas. Nat. Clim. Change, 2, 177-181.

• Albedo kan være like viktig som netto utslipp av klimagasser på nordlige 
breddegrader med snødekke om vinteren.                         Cherubini, F., Ryan M Bright and 
Anders H Strømman. 2012. Site-specific global warming potentials of biogenic CO2 for bioenergy: 
contributions from carbon fluxes and albedo dynamics.  Environ. Res. Lett. 7 (2012) 045902 (11pp) doi: 
10.1088/1748-9326/7/4/045902.

• Klimaregnskapet tar ikke hensyn til albedo-effekten.                           Bonan, G. B. 2008. 
Forests and Climate Change: Forcings, Feedbacks, and the Climate Benefits of Forests. Science, 13 Jun 
2008: 320, 5882, 1444-1449. DOI: 10.1126/science.1155121

• R. Bright: “Surface albedo change impact of hypothetical land cover conversion in CLIMATE-
LAND study regions”. Depend om winder snow cover. 
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På tide å få naturbeitemark – og albedo - inn i klimaregnskapet? 

• Naturbeitemark er ikke med i klimaregnskapet, kun 
på minussiden gjennom utslipp av metan og lystgass 
fra beitedyr, men betydningen for karbonlagring i jord 
er ikke med. 

• Når Miljødirektoratet rapporterer til FNs klimapanel 
(IPCC), er «grassland», dvs. eng og slåtte- og 
beitemark, inkludert i klimaregnskapet bare hvis det 
er «managed land». 

• Dette blir tolket som dyrka mark og innmarksbeite 
(pløyd, tilsådd og/eller gjødslet), ikke ugjødslet
naturbeitemark. 

• Derfor regnes bare innmarksbeite med som 
«managed land», mens de store arealene av 
naturbeitemark i utmarka ikke regnes med. 

• Tilsvarende regnes ikke albedo-effekten fra beitemark 
med i klimaregnskapet, selv om albedo kan ha stor 
betydning, særlig på nordlige breddegrader. 

• Klimaregnskapet er et klimagassregnskap. 
• NIBIO planlegger gjennomgang av utmarksbeite
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Naturbeitemark er verdifull
• Opprettholde naturbeitemark og utmarksbeite kan være et godt klimatiltak. 

Naturbeitemark har også andre verdier:
• Mye av det biologiske mangfold i Norge er knyttet til naturbeitemark. 
• Naturbeitemark er viktige habitater for pollinatorer som humler og andre villbier.
• Betydningen av utmarksbeite for matforsyningen kan øke i framtiden. Tørken sist 

sommer var en påminnelse om hvor sårbar matsikkerheten er. Klimarisiko (NOU 
2018:17)

• Naturbeitemark er et bærekraftig økosystem som ofte har vært utnyttet i meget 
lang tid uten ekstern tilførsel av gjødsel. 

• Naturbeitemark har kulturelle og estetiske verdier av betydning for nærmiljø og 
turisme. 

• Klimaeffekten av beitedyr kan være mer kompleks enn tidligere antatt. 
• Litteraturoversikten har gitt ny innsikt om betydningen av beite på naturbeitemark 

for klimaendring når det gjelder sammenhengen mellom beite, jordtype, albedo 
og biologisk mangfold. 

• Mer kunnskap, for nordisk miljøforhold, er nødvendig for å utforme tiltak for å 
styrke lagring av karbon og metan i naturbeitemark, og albedo, og opprettholde 
biologisk mangfold, landskapsverdier og økosystemtjenester.  
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MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT KARBONBINDING I JORD

Daniel Rasse, Hugh Riley, Vegard Martinsen, Ievina Sturite, Erik Joner, 

Adam O’Toole, Samson Øpstad, Alice Budai, Thomas Cottis



ØKT BINDING AV KARBON I JORD SOM ET KLIMATILTAK I 

NORSK LANDBRUK 

08.02.2019 99Karbonbinding i Jord

Prosjektets mål: 
➢ Grundig vurdering av muligheter for karbonlagring i landbruksjord og belyse dets 

bidrag som klimatiltak (karbonlagringspotensial)
➢ Belyse utfordringer som kan begrense ulike tiltak for bred implementering i Norge 

(Egnethet for norske forhold)
➢ Anbefale hvilke tiltak Norge kan satse på for økt karbonlagring i jord som klimatiltak 

(Modenhet for implementering i norsk landbruk mot 2030)
➢ Kartlegge kunnskapshull som kan legge grunnlag for prioriteringer for forskning og 

utredning (Målbarhet ift. Klimarapportering)

Resultatet er en sluttrapport samt formidling av innhold til målgruppene (landbruks-
og miljømyndigheter, landbrukets organisasjoner, politikere, og bønder) om hvordan 
landbruk kan bidra til å imøtekomme Norges klimaforpliktelser under Paris-avtalen

• Leveringsfrist 1. mars 2019
• Arbeid begynt i September 2018
• støttet med 400 000 NOK av Jordbruksavtalen 2018-19



TILTAK MED STØRST POTENSIAL
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Fra: Paustian et al. Nature 2016 



REDUSERT JORDARBEIDING FOR KARBONLAGRING

08.02.2019 101Karbonbinding i Jord

Ulike signaler i litteraturen om betydningen av redusert jordarbeiding for karbonlagring:
Smith P mfl.1998: Endret jordarbeiding har et potensiale for å lagre ca. 23 Tg karbon pr. år innnenfor  EU-land

Powlsen DS 2011: Økningen i jordas karboninnhold ved redusert jordarbeiding er mye mindre enn tidligere antatt

Langvarige forsøk i Norge viser:

At redusert jordarbeiding påvirker 

både karboninnhold og jordtetthet:

Det blir som regel høyere karbon% 

og lavere jordtetthet i øvre sjikt av 

upløyd jord enn på pløyd jord, 

og motsatt mønster i dypere sjikt

Seks forsøk 

(n=29)

HØST-

PLØYD
UPLØYD

0-10 cm 3,1 3,3

10-20 cm 3,2 3,1

20-30 cm 2,8 2,2

Sum          

0-30 cm 9,1 8,6

Sjiktvise C-mengder (t/daa) 
målt etter 20-40 års forsøk:

Konklusjon: Plogfri jordarbeiding 

gir ingen økning i total C-lagring 

tross økninger i C% i øvre sjikt



• Åpen fastmark og semi-naturlig mark lagrer betydelige mengder karbon (80-300 

tonn per ha-1) og utgjør en stor del av Norges areal.

• De siste tiår har det vært en endring i beitetrykk og beitemønster grunnet færre 

gårder med flere dyr og et skifte fra husdyr til hjortevilt.

• Endret arealbruk betyr ofte mer for vegetasjonssammensetning og karbonlagring 

enn endringer i klima. 

• Opphør av beite medfører gjengroing og endring av karbonlager fra jord til 

vegetasjon.

• Det er en tetthetsavhengig effekt av beiting på både mengde og kvalitet av organisk 

materiale i jord.

• Generelt er kunnskapsbehovet stort når det gjelder endringer i jordas karboninnhold 

som følge av utmarksbeiting i Norge.

102Martinsen, et al. 2011. Carbon storage in low-alpine grassland soils: effects of different 

grazing intensities of sheep.  European Journal of Soil Science 62, 822-833.

Speed et al., 2015. Continuous and discontinuous variation in ecosystem carbon 

stocks with elevation across a treeline ecotone. Biogeosciences 12, 1615-1627.

UTMARKSBEITE



FANGVEKSTER 
OG UNDERVEKSTER

Målet:

– Økt karbonbinding

– Redusert nitrogen og fosfortap

Bruk av Fangvekster i Norge

– 10% av kornarealet i 2002, redusert til 0,8 % av kornarealet i 2015

Potensialet for å øke karbon i jord varierer

– Med gjødsling: 61 kg C/daa pr.år

– Uten gjødsling: 5 kg C/daa pr.år

– Estimert reduserte utslipp 2 462 t CO2 per år med dagens fangvekstareal 
->           200 689 t CO2 med 60% av kornarealet

Forskningsbehov:

– Hvor mye karbon og næring er tapt om vinteren?
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Rapport Bøe m.fl. (2019)

(Poeplau m.fl., 2015)



BRUK AV PLANTER MED DYPERE ROTSYSTEM
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Source: Forage Focus
- USDA-ARS 

Korn     Luserne

Bakgrunn
• Karbon fra røtter er 2 ganger mer stabil i jord enn karbon 

fra stamme og blader (Rasse et al., 2005)
• Rotdybde er en nøkkelfaktor for karbonbevaring (Poirier

et al., 2018)
• Luserne med dypest røtter bidrar mer til karbonlagring 

enn gressarter i tørr klima (Saliendra et al., 2018)
• Noen gressarter også har dyp og stor rotsystem 

(strandsvingel) 

Forskningsbehov
• Agronomi: sorter med dyp rotsystem tilpasset norske forhold
• Karbonlagring: tallfesting av effekten under norske forhold 

(langvarig feltforsøk med prøvetaking i dybde og/eller eddyfluks
overvåking)



SAMSPILL MED SOPPARTER OG MEITEMARK
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✓ En hypotese om mykorrhiza-sopp oppsto etter 
at Sara Wright* karakteriserte glomalin, et 
stabilt glykoprotein som noen forskere hevdet 
kan utgjøre en betydelig andel av SOM

✓ I 2011 ble denne hypotesen tilbakevist**

✓ Meitemark og annen jordfauna fragmenterer 
og bryter ned OM, men bidrar også til 
aggregering som stabiliserer SOM

✓ For å øke forekomsten av mykorrhiza og 
meitemark må man hhv. gjødsle mindre med P 
og øke mengden strø/organisk gjødsel

*Wright & Upadhyaya (1996). Soil Science 161, 575-586.
**Gillespie et al. (2011). Soil Biology and Biochemistry 43, 766-777.

Glomus; en soppslekt
som danner 
arbuskulær mykorrhiza

Spore

Kolonisert rot

Eksterne hyfer
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Klimatiltak i landbruk - Potensiale årlige reduksjoner mot 2030

t CO2-eq år-1

BIOKULL FOR KARBONBINDING

➢ Sikker og varig binding (>100 år)

➢ Krever ikke ekstra N og P (som med humus oppbygging)

➢ Kan også redusere N2O under viss forhold

➢ Produserer bioenergi som co-produkt

➢ Enklere å bokføre og rapportere

➢ Kan kombineres med andre tiltak

➢ Bidrar med verdiskaping og innovasjon

106Kilde: Bardalen et al. 2018 (NIBIO RAPPORT 4 (149) )



OMGRAVING AV KULTIVERT MYRJORD

❖ En alternativ måte for dyrking og 
drenering av grunn- (< 1m) og 
mellomdjup myr (< 1,5m) med 
mineraljord med drenerende 
egenskaper under

Potensialet for binding av karbon i 
mineralmasse lagt som topplag på 
omgravd myr bør undersøkes…
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1993 2017

0-5 cm 5,30 6,60

5-20 cm 3,30 3,51

Glødetap i % i jordprøver fra forsøksfelt i 
Vikeid i Sortland, topplag av mineraljord 
på omgravd myr:

Forskningsbehov: 
▪ Jordsmonnkartlegging - hvor stor del 

av dyrket organisk jord som er aktuelt å 
nytte omgraving

▪ undersøke hvordan omgraving av myr 
virker inn på emisjon av CO2



REGENERATIVT LANDBRUK

Målene:

❖ Bygge jordfruktbarhet

❖ Forbedre vannforbruk

❖ Øke biodiversitet

❖ Sekvestre karbon
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“Climate-Smart Agriculture” og
“Conservation Agriculture” også

Anvendte Landbruksmetoder:
❖ Redusert jordarbeiding
❖ Fangvekster
❖ Vekstskifte og Samdyrking
❖ Tilførsel av organisk materialer
❖ Husdyr

Utfordringer:
❖ Et komplett Regenerativt jordbruk er i liten grad prøvd ut i praksis i Norge
❖ Det er ikke gjort forskningsmessig utprøving av helheten



ENGAREAL SOM LAGRINGSMEDIUM FOR KARBON

Ievina Sturite

NIBIO, divisjon Mat og Samfunn, avdeling Fôr og Husdyr

Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima

05.02.2019, Oslo

(268175/E50)



KORT OM PROSJEKTET
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Prosjektleder:  NIBIO

Prosjektperiodet:  01.05.2017 - 01.04. 2021

Vitenskapelig samarbeidspartnere: NMBU, SLU, NLR
Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri + næring og forvlatning

Norges Bondelag,
Agromiljø, Tine, Nortura, 

Felleskjøpet Agri, 
Felleskjøpet Rogaland –

Agder 

FMLA Finnmark, 
Nordland, Møre og 
Romsdal, Sogn og 

Fjordane, Hordaland, 
Rogaland

6 527 000 NOK



BAKGRUNN: LANGVARIGE ENGFORSØK
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Svanhovd

Fureneset

Særheim

Fra 1968

Fra 1974

Fra 1968

Myrjord
Blandet med leir

Siltsand

Siltsand

Period I 1968 – 1991
Period II 1991 -2011
????? 2011 -2016
Period III 2016 -



MÅLET
– Øke kunnskap om samspill mellom alder av eng, driftsmåte, 

produksjonspotensialet og karbonbinding. 
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AP1
Karbonbinding 
ned til 60 cm

AP2
Karbondistri-

busjon i 
jordprofil

AP3
Kartlegging ved 

bruk av 
jordanalyser fra 

Eurofins  

AP4
Modellering
(fra fortid til 

fremtid)

AP6
Formidling

AP5
Økonomisk verdi 

av 
karbonbinding i 

jord



ENG OG KARBONBINDING
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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 og fotosyntesen

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 



FORELØPIG RESULTATER
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Særheim Svanhovd Fureneset

Organisk jord  ~18 cm                      ~40 cm                                    ~55 cm
Foto Chr. Moni



TOC ned til 60 cm

Alder på eng har ingen betydelig virkning på lagring av karbon i eng  

Mineral jord

Organisk jord
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RELEVANS FOR SAMFUNNET OG FORVALTNING 
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FORSKNINGSUTFORDRINGER FREMOVER

– Tid og regularitet 

– Få finansiert langvarig forsøk 

– Finne balanse

119

Takk for oppmerksomheten 

Foto: Liv Jorunn Hind



Karbonstrømmer og karbonlagre  
i norske fjell og på afrikansk savanne

ECOSHRUB – et prosjekt 
med to Ph.D.-studenter som 
har fått midler til å reise på 
utlandsopphold i USA i 
2014. Samarbeid mellom 
Mia Vedel Sørensen, Bente 
Graae, Richard Strimbeck, 
NTNU og Kristin Nystuen, 
Håkon Holien, NORD 
universitet. 2013-2019.

Stimuleringsmidler til 
Horizon2020 prosjektet 
AfricanBioServices for å 
inkludere studier på 
karbondynamikk i prosjektet 
som ellers mest omhandler 
biodiversitet og økosystem-
tjenester. Vegard Martinsen, 
NMBU, Vilde Haukenes, 
Stuart Smith, James Speed og 
Bente Graae, NTNU. 2015-
2019.



Karbonlagre og strømmer

IPCC 2013

Pg =Gigatonnes
= milliarder ton



Trær og karbonopptak

• Karbon tas opp av planter – Jo større og flere 
planter desto større opptak og lagring?

• Aktuell diskusjon om hvilken effekt trær har på 
karbonopptak

• Men hva skjer med karbonet etter opptak og 
transport til jordsmonnet?



Ecoshrub - Dovrefjell



Ecoshrub - Dovrefjell

Salix shrub - vierkratt

Meadow - eng

Heath - hei



Ecoshrub - Dovrefjell: Målinger av CO2-strømmer

Mia Vedel Sørensen, Rozalia Kapaz og Diana Eckert måler CO2 i vierkratet

Net Ecosystem Exchange = GEP + ER



Sørensen et al 
2017, 
ECOSYSTEMS

Viersamfunn tok opp mest karbon (carbon sink), 
men det var mindre karbonlagre under 
vierne......



Ecoshrub - Dovrefjell: 
bidrag fra forskjellige plantegrupper

Strimbeck et al in press AAAR



Både vier, urter, gress og dvergbusker tar opp mye karbon
I viersamfunn respireres mye karbon bort over jorda, men lite under 
jorda. 
Mose og lav har lite betydning for karbonstrømmer

Strimbeck et al in press AAAR



Konklusjoner fra Dovrefjell

• Mye karbon lagret i jordsmonnet i fjellet
• Viersamfunn tok opp mye karbon på sommeren, 

av dette respirerte den ”overjordiske” delen av 
vegetasjonen bort en ganske stor del

• Lite av karbonet forblir i jorda i viersamfunn
• Veldig mye karbon forblir i jorda i engsamfunn
• Urtelaget sequesterer mye karbon

• Vi må se på prosessene som foregår på vinteren 
for å forstå jordkarbonlagringen



Savanne-
økosystemer

• 20% av globalt landareal - derfor også viktig for 
det globale karbonregnskap 

• Gressdominerte økosystem med 5-30% tre-
dekke

• Perioder av vannbegrensning/stress 

(regn- og tørr perioder) 



Endringer som kan 
påvirke karbonbudsjett

på savannen
• Arealbruksendringer

• landbruk 

• avskoging

• skogplanting

• Brannforvaltningspraksis

• Intensifiert beiting

• forbusking 



Jordkarbon: kan lagring påvirkes av beiting, 
klimaendringer og tredekke?



Resultater: Mye karbon i jordsmonnet, ingen 
tydelig effekt av arealbruk, klima eller tredekke. 



Relevans og forskningsutfordringer

• Store hull i vår kunnskap om karbonstrømmer og -
lagre i naturlige og seminaturlige økosystemer
• Utgjør de største utvekslingene av karbon mellom 

biosfære og atmosfære => viktig for 
framtidsprediksjoner

• Vi må forstå samspillet mellom jordsmonnet, 
vegetasjonen og atmosfæren også for mindre 
utforskede, men utbredte vegetasjonstyper i 
endring
• i Norge: fjell og skog
• i tropene: gressletter, savanne og skog



Takk til shrubgjengen i Ecoshrub

Takk til karbongjengen i AfricanBioServices



Redder vi karbonlagrene ved å 
forhindre brann?

Hva vet vi om prosessene og lagringen?

////////////////////////////////////

Jord karbon

P R

Jord karbon

PP R

///////////////////////////////////

Jord karbon

P R

Recovery

C



Så:
Brenn tidig i sesongen?
Brenn sjeldent?
Eller, ikke brenn i de hele 
tatt?
Beit ned biomassen i 
stedet?
Hva skjer med 
jordkarbonen med økt
beiting?
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GHG mitigations by soil management: 

realistic approaches to validation -

including N2O 

Peter Dörsch

Norwegian University of Life Sciences

Faculty of Environmental Sciences and Natural Resource Management

NMBU-Nitrogen-Group

NFR - Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for 

klima . 5.2.2019
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Managed agricultural lands

Soil management ➔ SOC loss or accrual?

How much carbon can we put in there? And how to keep it there?



Dreams

• Global scale initiatives – 4 per mille Soils for Food Security 

and Climate – Conservation agriculture – Regenerative 

organic agriculture – etc.

• Precision agriculture for sustainability

• Exogeneous C inputs to soils (manures, composts, 

digestates, biochar; etc.) – no GHG mitigation (but 

redistribution) unless they increase crop productivity

• How much can we put into the soil? So far focus on logistics

and less on soil processes

• Increased SOM => less N fertilization needed => less N2O

• Increased SOM => more soil N cycling => more nitrification-

denitrification => more N2O 
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SOIL, 2019

Ancillary benefit of storing C in soils: increased fertility 



Carbon return management

• Stubble retention

• Reduced tillage

• Crop rotations, N-fixing legumes

• Grazing management

• Waste recycling

• «circular bioeconomy»

Can build SOC of some permanence through microbial

processing, but may enhance N2O emissions
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SOM management interacts with N2O by

• mediating the availability of inorganic N and bioavailable organic C as 

substrates for microbial N2O production and consumption

• affecting soil structure and hydraulic properties which in turn affect soil 

aeration at microsites

• altering soil pH

• increasing nitrification

• stimulating or inhibiting complete denitrification

Norwegian University of Life SciencesTittel på presentasjon 143



Norwegian University of Life SciencesTittel på presentasjon 144

Manure returns carbon to the soil but increases

N2O emissions

Storing C in the soil has a nitrogen cost which

often negates net GHG savings
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Even processed amendments are little

effective on a global scale



What are we left with then? 

• Best agronomic practice – conservation agriculture –

regenerative organic agriculture – biochar as soil 

improver - etc., i.e. strategies that increase soil fertility, 

yields and C returns to the soil   

• Problems:

–N and P costs and emission swapping

–Horrendous, undocumented claims as to the GHG 

mitigation potential of these approaches

–Need for realistic experimental documentation
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Realistic experimental field research?

• Don’t we have this?

• Example N2O: 40 years of field research => no viable soil 

management strategies for mitigation other than “good 

agronomic practice”

• Low statistical power of traditional plot trials
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From IPCC special report 2018:

N2O emissions decline to a much lesser extent 

than CO2 in currently available 1.5 °C-consistent 

pathways... reflecting the difficulty of eliminating 

N2O emission from agriculture… As a result, 

sizeable residual N2O emissions are currently 

projected to continue throughout the century, and 

measures to effectively mitigate them will be of 

continued relevance for 1.5°C societies….

The more CO2

curbing, the 

more important 

non-CO2 GHGs 

become!  



Foto: Åge Nyborg / Skog og landskap

CH4

N2

NH4NO3
NO, N2O, N2

CO2

We need flux- rather than stock-based approaches

Enormous variability in space and time => potential 

mitigation options may be discarded because of 

anecdotic negative results (Type II error)   



Lars Bakken

Audun Korsaeth

Oyvind Overskeid

Torgrim Lien

Lars Mostad

Jan Reent Koster

Peter Dörsch 

To overcome high variability in N2O emissions, 

we developed a Field Flux Robot (FFR)



Quantum cascade laser for N2O at sub-ppb precision



Liming trial at Ås
1. Norite (plagioclase)

2. Larvikite (plagioclase)

3. Olivine (fosterite)

4. Dolomite (carbonate)

5. Marmor (calcite)

6. Control

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

So
il 

p
H

Soil pH

N2O emission rates are all over the place
High covariation with soil textures, SOC content, 

hydrology, etc. 



MAGGE-pH

… it works if we provoke high N2O fluxes under controlled

conditions – in buckets



N2O emissions from buckets after mixing in 

grass and exposing to frost 

Freeze-thaw driven 

emission peaks!



MAGGE-pH

Calcite

Control 

Anorthosite

Larvikite

Olivine

▪ Freezing-thawing => 

emission peaks

▪ Dolomite and calcite: 

significantly smaller 

cumulative N2O 

emissions than all other 

treatments

▪ Up to 50% mitigation

Dolomite

N2O emissions from buckets after mixing in 

grass and exposing to frost 



MAGGE-pH

FACCE ERA-GAS project «MAGGE-pH»

Objectives

• A systematic investigation into the role of soil pH for N2O 

emissions and underlying N-transformations

• To deliver proof-of-concept whether liming can be used as 

a N2O mitigation tool

MAGGE-pH
Mitigating Agricultural Greenhouse
Gas Emissions by improved pH-
management

Network of field experiments on N2O emissions (liming trials)

Microbial population genetics

Process studies
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Incubation robot at NMBU

Mesocosms at Thünen Institute

Planted lysimeters at INRA

In situ Field 15N2-flux method 

at Thünen

Planted lysimeters at Thünen

Photo: Lisa Pfalb
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Planned plant-soil laboratory at NMBU
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Proposal for a national infrastructure for soil 

GHG research which
❖ controls for soil and hydrological variability

❖ yields high-resolution C and N flux measurements
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Motor-driven 
boom

Drainage tubes

Measurement
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plough layer

Sheet
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m
e

n
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Basins of repacked soil, controlled WT, high-

resolution flux monitoring + synoptic sensing   
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Motor-driven 
boom

Drainage tubes

Measurement
platform with flux
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plough layer

Sheet
pile
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gravel and sand

0.3 m
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Key-elements of CSSM

▪Repacked soil but real 

plant-soil system

▪Controlled water table

▪Seamless flux and 

biophysical monitoring

▪Ecosystem manipulation

Gene

s

Transcripts Enzymes

BiochemistryRegulation

Population ecology

Community structure

▪Molecular biology



CSSM flux-based SOC research

Soil-plant systems at disequilibrium

Measure trajectories of net C balance and match to 

markers for C loss or accrual in response to 

• different crops, mixtures and rotations, root architectures, 

residue management, tillage regimes, organic and 

mineral amendments, earthworms, etc. 

• Partition C and N fluxes, study priming effects, microbial 

C-use efficiency, etc.  

•Arrive at a more process-based 

understanding of C-storage/sequestration 

under (sub)boreal conditions 
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NEWPATH - Nye veier mot et lavkarbonsamfunn. 
Verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter som 

interessefellesskap

KYR, MYR OG KLIMA
Katrina Rønningen, Maja Farstad, Jostein Brobakk

Fagseminar 

Forskningsrådet  Lysaker 5. februar 2019



.

NEWPATH

New pathways to a low carbon 
society: exploring the beef/dairy 

system as a ‘community of interest’
KLIMAFORSK Prosjekt nr. 235670.

Prosjektleder Maja Farstad, Ruralis

2014-2018

8,8 mill



BAKGRUNN: 
Jordbruket står 
for 8,7% av 
norske 
klimagassutslipp. 
Jordbruket er den største 
kilden til utslipp av metan og 
lystgass.
Det meste av metan-
utslippene kommer fra dyras 
fordøyelse, spesielt fra 
drøvtyggere (Miljødir 2018)



BAKGRUNN 
• Landbrukssektoren tilhører ikke-kvotepliktig sektor, men det foreligger klare krav til 

utslippskutt på linje med andre samfunnssektorer. 

• Et forslag er at landbruket må kutte inntil 40% av sine totale utslipp innen 2030. Skal dette 
utslippsmålet nås, kreves både radikale endringer og politiske løsninger som kan bringe 
landbruksproduksjonen i en mer klimavennlig retning. 

• Verdikjeden for kjøtt og meieriprodukter – KYR - viktig på grunn av etterspurte kutt i 
klimagassutslipp fra nettopp denne produksjonen, 

• Utsikter til fortsatt stor etterspørsel etter storfekjøtt (ved prosjektstart)

• Kjøtt/melk-primærnæringens betydning for levende og bærekraftige bygder.               
Melk/kjøtt fortsatt viktig bærebjelke i mange distrikt, og har dermed også betydning for 
arealbruk og kulturlandskap – landøkosystemer



Mål 

• Analysere faktorer som kan redusere stiavhengighet i verdikjeden for 
melk og rødt kjøtt, og bidra til produksjon med et lavere karbonavtrykk

• Utarbeide politiske anbefalinger

• Prosjektet har undersøkt bøndenes og det videre landbrukssystemets 
faktiske og oppfattede handlingsrom, for å identifisere strukturelle og 
kulturelle forhold som forhindrer en klimagunstig omlegging. 

• Faktorer undersøkt er teknologi – innføring av melkerobot, reduksjon av 
kjøttforbruk, spesialisering versus kombinert produksjon av melk og kjøtt 
gjennom NRF-kua, og betydningen av et forbud mot oppdyrking av myr.



Reduksjon av klimautslipp i landbruket

• Hvilke muligheter og flaskehalser opplever landbruket 
og de ulike aktørene?

• «Stiavhengighet»? Fastlåste mønstre  eller mekanismer 
som kan hindre bedre klimamåloppnåelse?

• I så fall - kan disse endres, og i så fall hvilke 
konsekvenser det kan ha for 

• drifta i landbruket 
• økonomi 
• miljø 
• sosiale forhold



Tverrfaglig samarbeid
Intervjuer med bønder (wp1), statistiske analyser (wp2 NIBIO)), intervjuer med aktører fra
øvrige deler av verdikjeden (wp3), modellering (wp4 JHI, NIBIO), to diskusjons-/stakeholder-
/dialogmøter med representanter fra hele verdikjeden (wp5)

To diskusjonsmøter/stakeholdermøter arrangert ved  landbruksskole, Trøndelag, og VGS i 
Rogaland:

Representanter fra

• Landbruksrådgivning, Felleskjøpet

• Tine, Nortura

• Fôrprodusenter

• Bondeorganisasjonene

• Bønder – konvensjonelle og økologiske

• Landbrukslærere og Landbrukselever – framtidas bønder



To hovedstrategier for å redusere 
klimagassutslippene fra jordbrukssektoren: 
(Klimautvalget 2016)

1. Endret konsum og sammensetning av 
matforbruket

2. Redusere utslippene innenfor samme 
produksjonsvolum (optimalisere produksjonen)



Scenarier og strategier diskutert i stakeholder-møter

- Redusert kjøttforbruk per person

- Forbud mot nydyrking av myr

Hvordan produsere melk/kjøtt?

Satsing på kombinert melk- og kjøttproduksjon: Et høyere antall mordyr i kombinert 
melkeproduksjon. Mer bruk av egne fôrressurser, både gras og korn, lavere avdrått – kan ha flere kyr 
som gir nok kalver til å møte etterspørselen etter kjøtt (KOMBI)

Satsing på spesialisering av kjøtt- og melkeproduksjon: Økt ammekuproduksjon for å møte 
kjøttbehovet – høyere antall mordyr i ensidig kjøttproduksjon, økt avdrått, noe økt bruk av kraftfôr 
(SPESIALISERING)

Hvordan vil dette slå ut? Konsekvenser?





KYR - påpekninger, synspunkter fra 
deltakerne:

• Betydningen av melkerobot: Innføring av melkerobot er en sterk produksjonsdriver.            
I Trøndelag ser en tydelig økning i melkebruk på 50-60 kyr. 

• Muligheten til et vanlig (familie)liv viktigste drivkraft, ikke økonomi

• Perioden med beiting går ned ved bruk av robot. Hvor langt kua kan eller vil gå, blir 
avgjørende. Dermed påvirkes hvilke areal som kan utnyttes til beite, og det påvirker 
kulturlandskapet betydelig. Større bruk fører til dårligere utnytting av arealene. Om en 
ønsker bedre utnytting av arealene til beite er dette mulig, men det er mer arbeids- og 
dermed kostnadskrevende. 

• Forholdet kraftfôr – gras, høytytende – lavtytende - Motstridende beskjeder

• CO2 og metan i kretsløp i biologiske prosesser

• Jordtap i forbindelse med infrastruktur, bygging medfører behov for tilgang til nye areal





MYR – påpekninger, synspunkter fra 
deltakerne:

• Jordtap – myrdyrking: Mye jord – og myr - tapes til store 
veiprosjekter, og fører til økt interesse for oppdyrking og drenering av 
myrjord for å kompensere for arealtap

• Misforståelser hos almenheten knyttet til behov for drenering og 
handtering av vassjuk jord

• God handtering ved oppdyrking av myr kan gjøre dette til en forsvarlig 
måte å dyrke mat på



HELHETLIG INNGANG! GOD AGRONOMI!

• Deltakerne ønsker en mer helhetlig forståelse og inngang til 
klimautfordringene i landbruket. De peker på behovet for å se 
ressursbruken, arealbruken, strukturutvikling og landskapet i 
sammenheng. De trekker også fram at NRF-kua, med kombinert melk-
og kjøttproduksjon er gunstig klimamessig, gitt at det fortsatt skal 
produseres kjøtt og melk i Norge. 

• Klimaregnskap på hvert enkelt bruk er en anbefaling fra stakeholdere. 



NOEN FUNN
«Lock-ins» og strukturelle barrierer 

• Teknologiske forhold og investeringsordninger. Ønske om å 
modernisere, for eksempel ved å investere i melkerobot og fjøs for 
løsdrift, bidrar til økte kostnader og låser mange bønder fast i en 
situasjon der strategien blir å øke produksjonen. Investeringstilskudd 
og lån forutsetter ofte produksjonsvekst

• NEWPATH har vist at investering i melkerobot virker 
produksjonsdrivende. Dette skaper behov for utvidet melkekvote og 
ekstra grovfôrareal. Mange løser dette ved jordleie eller nydyrking av 
myr, noe som igjen bidrar til mer kjøring og vanskeliggjør bruk av 
slangespreder dersom de leide arealene ligger langt unna bruket. 



NOEN FUNN
• Rådgivningsapparatet har ikke hatt et spesielt klimamandat, og i enkelte 

sammenhenger kan det oppleves å være et motsetningsforhold mellom råd 
knyttet til økonomisk optimalisering versus klimasmart optimalisering. 

• Kunnskapsregimet. Norsk matproduksjon anses som klimavennlig, men er 
norsk produksjon, basert på Norsk rødt fe (NRF), klimavennlig nok? Hvilken 
kunnskap er den riktigste: den som sier at NRF er et (tilstrekkelig) 
klimavennlig alternativ, eller den som sier at antall dyr og produksjonsvolumet 
uansett må reduseres? Mange bønder låses fast i et spenningsfelt der ulike 
kunnskapsregimer, eller virkelighetsoppfatninger, møtes og ikke gir eksakte 
svar. Det er imidlertid lite som tyder på at bøndene fortviler over situasjonen, 
de har stor tro på god agronomi både av økonomiske og miljømessige årsaker. 



NOEN FUNN
• Markedet og forbrukernes etterspørsel. Politiske og faglige dokumenter foreskriver lavere 

kjøttproduksjon og/eller færre storfe av hensyn til metanutslipp. Fram til nå er det 
imidlertid lite som tyder på at etterspørselen etter rødt kjøtt og meieriprodukter skal 
reduseres radikalt. Spørsmålet er hvorvidt det er bondens/landbrukssystemets oppgave å 
bidra til redusert etterspørsel etter og produksjon av for eksempel storfekjøtt. Uten 
endrede markedspreferanser vil redusert innenlands produksjon erstattes av eksport, noe 
som ikke bidrar til reduserte utslipp, men heller eksport av utslippene. 

• Driftskultur og bruksstruktur. Melk- og kjøttproduksjon er en bærebjelke i 
distriktslandbruket, og mye av dyrkamarka anses for å egne seg dårlig til andre ting enn 
grasproduksjon. Dette forsterker tendensen til at det nettopp er kjøtt og melk som 
produseres i utkantstrøkene, og skaper en barriere mot omstilling til produksjon som ikke 
er basert på drøvtyggere, gras og beite. 

• Arealbruk – landskap – landøkologi



ANBEFALINGER

• Revidert investeringsregime og nye støtteordninger som ikke virker like 
vekstdrivende som i dag, jfr melkeroboten. Økonomiske virkemidler må innrettes 
slik at bøndene får muligheten til å investere i for eksempel melkerobot og fjøs for 
løsdrift uten at det forsterker behovet for økt kvote og tilgang til større arealer. 
Produksjonsmåter som er mer klimasmarte, og investering i klimasmart teknologi, 
må understøttes av økonomiske insentiver slik at valget ikke står mellom å handle 
mer klimasmart eller sikre brukets inntjening. Bønder som ønsker å legge om i 
mer klimasmart retning bør kunne søke omstillingsstøtte. 

• Forsterket fokus på rådgivningsapparatet. Støtte opp under landbrukets arbeid 
med Klimasmart Landbruk, og gjøre landbruksrådgivningen i stand til, og bli 
bevisst på, å synliggjøre klimasmarte valg. 



ANBEFALINGER

• Følge opp prioriteringsdebatten med en gjennomgang av tiltak på tvers av ulike 
næringssektorer, for å unngå dyre kutt i en sektor fremfor billigere kutt i en 
annen. Dette innebærer en revurdering av prinsippene forurenser betaler og 
sektorprinsippet i forvaltningen. Det er en kjensgjerning at vi må ha mat, og at 
det ikke finnes et nullutslippsalternativ for jordbruket. Dette perspektivet 
anbefaler vi at tas med i en tverrsektoriell prioriteringsdebatt. 

• Utrede effekten av å innføre utslippsreduserende mekanismer som benyttes på 
andre områder og i andre sektorer, for eksempel et nasjonalt system for 
kvotehandel mellom ulike sektorer. Som i det europeiske kvotesystemet vil et 
sektorbasert nasjonalt system sikre utslippskutt først der de koster minst. 
Landbruket kan dermed selge kvoter dersom de overoppfyller sektormålene. 



Forskningsutfordringer framover
• Naturvitenskapen/teknomiljøer må jobbe videre, for å finne ut og enes om hva

som er den mest gunstige veien for landbruket når det gjelder utslipp.

• Mer forskning på (nasjonal) makt og muligheter for å gjennomføre endring

• "we re-emphasise the IPCC’s observation that more work is required on 
understanding how mitigation actions work in the 'real world'" (Burton 
og Fastad, submitted) 

• = ikke vits i å jobbe fram nye tiltak (teknologi, opplæring ++) hvis de ikke
lar seg implementere på skikkelig vis/i praksis.



Hilsen fra Rogaland VGS-elevene:

• «Ingen reiser så lite som bønder, vi drar nesten ikke på 
ferie. Vi kjører ATV og buss til skolen.  God tur hjem til 
klimaforskerne!»

• Så tok klimaforskerne flyet hjem



Terrestrial ecosystem-climate interactions 

of our EMERALD planet

Coordinator: Frode Stordal

Co-leader: Lena M. Tallaksen

Department of Geosciences

University of Oslo

Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima

Forskningsrådet, Oslo, 5. februar 2019



EMERALD

www.ucalgary.ca

BLUE PLANET
When viewed from 

space, Earth is seen 

as a blue marble.

Bonan: Ecological Climatology, 2016



EMERALD

WHITE PLANET
The dominant features 

of the planet are the 

blue of the oceans 

and the white of the 

clouds traversing the 

atmosphere. 

Bonan: Ecological Climatology, 2016

www.ucalgary.ca



EMERALD

EMERALD PLANET
With closer inspection, 

however, one can 

discern land masses –

the continents – and 

the plants that grow 

on the land. The blue 

of the oceans gives 

way to the emerald

green of vegetation.

Bonan: Ecological Climatology, 2016

www.ucalgary.ca



EMERALD

Plants have changed the history of 

our Emerald Planet. They “regulate 

the cycling of carbon dioxide and 

water, influence the rate at which 

rocks erode, adjust the chemical 

composition of the atmosphere, and 

affect how the landscape absorbs 

or reflects sunlight.”



EMERALD

Plants are “not silent witnesses to 

the passage of time but dynamic 

components that shape and are, in 

return, shaped by the environment.”

Shaping and being shaped; 

vegetation operates in feedbacks 

in the climate system, involving 

also the atmosphere, soils and the 

hydrological cycle.



EMERALD

Bhatt et al., Earth Interactions, 2010

NDVI vs climate trends 1982-2008

Subarctic land areas are getting

and greenerwarmer



Land-atmosphere interactions 

in cold environments (LATICE): 

The role of atmosphere-land 

surface interactions in cold

environments Strategic Research Initiative

University of Oslo

Interdisciplinary, including Dept.s of 

Geosciences and Informatics 

+ Natural History Museum

2015 - 2019 - 2023



Illustrasjon av Inger Andrea, 12 år. 

I den siste delen av prosjektperioden hører 

hun til den primære målgruppen for 

utstillingene i Klimahuset på Naturhistorisk 

Museum i Oslo, hvor resultater fra 

EMERALD vil bli vist. 

EMERALD

EMERALD focuses on

boreal and Arctic ecosystems



Example of mismatch between observations 

and model:

Time series of seasonal snow cover at two 

Arctic field sites

EMERALD

Main objective:

Improve NorESM using observations

NorESM

Improve representation of high latitude ecosystems and their 

climate interactions in NorESM by integrating data and 

knowledge from empirical ecosystem research in model 

parameterisation, development and testing. 
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EMERALD Field sites, 

incl. synergy projects

Finse Eco-Hydrological Observatory (Finse-EcHO) 

Near Finse Alpine Research Center
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EMERALD Field sites, 

incl. synergy projects

Finse Eco-Hydrological Observatory (Finse-EcHO) 

Near Finse Alpine Research Center



EMERALD
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EMERALD partners



EMERALD

Thank you!



PLATON: EN PLATFORM FOR OFFENTLIG OG NASJONALT 
TILGJENGELIG KUNNSKAP OM KLIMAPOLITISKE VIRKEMIDLER

(2019-2022)

Klaus Mittenzwei, NIBIO

Fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima

Lysaker, 05.02.2019
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HVA SKAL VI GJØRE?

199

Fremskaffe kunnskap om hvordan effektive virkemidler
kan utvikles og implementers for å 

redusere utslipp og øke opptak for nå klimamålene
for 2030 og 2050 

oppfylle rapporteringsforpliktelsene i Klimaloven

sikre gjennomførbarhet og skape aksept

hensynta andre samfunnsmål

Formidle kunnskap som

er relevant for myndigheter, politikere, næringsliv, organisasjoner, medier og 
forskere

når ut gjennom aktiv brukerinvolvering, kommunikasjon og publisering

er åpent tilgjengelig for forskning og analyse

Presentasjon på fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima 05.02.2019

Virkemidler: lover og regler, standarder, utslippsprising, offentlige budsjetter, transport- og 
arealplaner, frivillige avtaler, samarbeidssatsinger mellom aktører

Gjennomføre en utredning med 
helhetlige forslag til tiltak og 
virkemidler for å oppfylle nye 

klimamål i 2030 og 2050 etter 
modell av «Klimakur»



ARBEIDSPAKKER FORDELT ETTER BUDSJETT 
(MILL. KR, ALLE ÅR)

200

30 brukerpartnere, 
derav 9 fra 
jord/skog:

FIN
LMD
LDir
NB
Samvirke
Skog
Nortura
Orkla
FK

Presentasjon på fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima 05.02.2019



HVORDAN SKAL VI GJØRE DET?
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Mange fagfelt og tverrfaglighet i alle arbeidspakker   

økonomi, statsvitenskap, sosiologi, innovasjonsteori, geografi,  urbanisme, jus, 
teknologi, agronomi, meteorologi and biologi

Kvantitative analyser og kvalitative vurderinger 

Statistiske metoder, numeriske modeller

Surveys, dybdeintervjuteknikker, casestudier (prosesser, politiske og juridiske 
dokumenter, intervjuer)

Litteraturstudier, metastudier

Involvering av forskergrupper som ikke er partnere i PLATON

Presentasjon på fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima 05.02.2019



WP1: NET EMISSIONS FROM AGRICULTURE, FORESTRY AND LAND 
USE
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Interplay of multiple objectives and instruments

Multiple goals and instruments in agriculture (Klaus [NIBIO])

Forest and LULUCF instruments (Gunnhild, Daniel [NIBIO])

Interaction of policies at different government levels
(Erlend [Cicero])

Policies and measures for climate-friendly food consumption
(Marianne [Cicero])

Measurement and modelling of emissions and uptake

Agri and land data and statistics (Gunnhild [NIBIO])

Transaction data for better statistics (Hanne Marit [SSB])

Projection tool for ag emissions (Klaus [NIBIO]) 

WP2: Biofuels (Gunnhild [NIBIO])

Presentasjon på fagseminar om økosystemer på land og deres betydning for klima 05.02.2019



Følg med på www.cicerio.uio.no eller www.nibio.no

Egne hjemmesider for PLATON er under arbeid. Oppstartsmøte før påske!

klaus.mittenzwei@nibio.no

http://www.cicerio.uio.no/
http://www.nibio.no/
mailto:Klaus.mittenzwei@nibio.no


Utlysningene i 2020 for Klima- og miljø (SC5) er
tematisk midt i blinken for norske aktører 
Ikke gå glipp av disse!

Norske aktører gjør det veldig bra i SC5! 

Forbered deg til Horisont Europa ved å delta i SC5 nå!



EUs klima- og miljøprogram (SC5)

Ingunn Borlaug Lid & 

Oda Bjelland Mathiassen 

Nasjonale kontaktpersoner for SC5 i Horisont 
2020



Relevante 2020-topics fra arbeidsprogrammet til SC5

• LC-CLA-10-2020: Scientific support to designing mitigation pathways and policies (RIA)

a) Assessing and designing climate policies for the coming decade: 

b) Decarbonisation and lifestyle changes: 

c) Science underpinning the preparations of NDCs after the 2023 Global Stocktake at a 
global scale:

• LC-CLA-11-2020: Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved
air quality (IA)



Andre topics som kan være relevante

• LC-CLA-15-2020: Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach 
in the EU

• LC-CLA-17-2020: Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the 
Arctic and Antarctic Regions

• LC-CLA-18-2020: Developing the next generation of Earth System Models

• LC-CLA-19-2020: Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation 
measures of the Paris Agreement

• +++



Støtte fra Forskningsrådet til norske søkere 
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Fra PES2020 gis det støtte til 

• Strategisk posisjonering

• Reiser 

• Søknadsskriving 

• Lenke til utlysninger 

Annen støtte  

• Mobilisering (EU-nettverk)

• Posisjonering

• Forbedre søknader (PNO)

• Skrive ny ERC-søknad

• Styrke søknader innen helseforskning 

• Forsterkningsmidler

• STIM-EU 

• Les mer her 

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES2020/1253990770713/p1173268235938?visAktive=false
https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Stotte_til_vare_sokere/1253990570332


Horisont Europa: evolusjon, ikke revolusjon
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EUs klima- og miljøprogram (SC5)

Ingunn Borlaug Lid & 

Oda Bjelland Mathiassen 

Nasjonale kontaktpersoner for SC5 i Horisont 
2020



Relevante 2020-topics fra arbeidsprogrammet til SC5

• LC-CLA-10-2020: Scientific support to designing mitigation pathways and policies (RIA)

a) Assessing and designing climate policies for the coming decade: 

b) Decarbonisation and lifestyle changes: 

c) Science underpinning the preparations of NDCs after the 2023 Global Stocktake at a 
global scale:

• LC-CLA-11-2020: Innovative nature-based solutions for carbon neutral cities and improved
air quality (IA)



Andre topics som kan være relevante

• LC-CLA-15-2020: Forest Fires risk reduction: towards an integrated fire management approach 
in the EU

• LC-CLA-17-2020: Polar climate: understanding the polar processes in a global context in the 
Arctic and Antarctic Regions

• LC-CLA-18-2020: Developing the next generation of Earth System Models

• LC-CLA-19-2020: Integrated GEOSS climate applications to support adaptation and mitigation 
measures of the Paris Agreement

• +++



Støtte fra Forskningsrådet til norske søkere 
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Fra PES2020 gis det støtte til 

• Strategisk posisjonering

• Reiser 

• Søknadsskriving 

• Lenke til utlysninger 

Annen støtte  

• Mobilisering (EU-nettverk)

• Posisjonering

• Forbedre søknader (PNO)

• Skrive ny ERC-søknad

• Styrke søknader innen helseforskning 

• Forsterkningsmidler

• STIM-EU 

• Les mer her 

https://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/PES2020/1253990770713/p1173268235938?visAktive=false
https://www.forskningsradet.no/prognett-horisont2020/Stotte_til_vare_sokere/1253990570332


Horisont Europa: evolusjon, ikke revolusjon



Nasjonale kontaktpersoner (NCP) for Klima- og miljø (SC5)
- Ta kontakt!

National Contact Points for SC5:

• Ingunn Borlaug Lid – il@rcn.no

• Oda Bjelland Mathiassen – obm@rcn.no

• Janicke Giæver - jag@rcn.no

Norwegian members of the program committee for SC5:

• Viggo Lindahl, The Ministry of Climate and Environment

• Ingunn Borlaug Lid, The Research Council of Norway

mailto:il@rcn.no
mailto:obm@rcn.no
mailto:jag@rcn.no


Søkemuligheter 2019

KLIMAFORSK – stort program for klima
BIONÆR – Bærekraftig verdiskaping i mat- og 

bionæringer

Forskningsrådet 05.02.2019
Anicke Brandt-Kjelsen og Brita Slettemark, 



KLIMAFORSK- stort program for klimaforskning

Hovedmål: KLIMAFORSK skal føre til fremragende forskning til 
beste for samfunnet

Delmål: KLIMAFORSK skal gi

▪ Økt kunnskap om naturlige og menneskeskapte 
klimaendringer

▪ Økt kunnskap om effekter av klimaendringer på natur og 
samfunn

▪ Økt kunnskap om omstilling til et lavutslippssamfunn og 
tilpasning til klimaendringer



Total innsats klima 2014-2016 i mill. kroner

Mill. kroner 2016: Totalt 656 (målrettet 273, øvrig 383)
Antall prosjekter 2016: Totalt 488 (målrettet 264, øvrig 224)



Planer for 2019 – KLIMAFORSK

▪ Forsking for omstilling til lavutslipp og tilpasning til 
klimaendringer, Samarbeidsprosjekter

▪ Samarbeid med BIONÆR, SAMKUL, SAMRISK og 
Europaprogrammet. 

▪ Inntil 125 mill. kroner

▪ Frist 10 april

▪ Fri Klimaforskning – hele programplanen, Forskerprosjekter

▪ 40 mill. kroner

▪ Frist 10 april

▪ Mindre utlysninger – Komptanse og samarbeidsprosjekter: 

▪ Gjesteforsker, Arrangementsstøtte (løpende)

▪ Utenlandsstipend, Kommunikasjon



KLIMAFORSK –
INTERNASJONALT UTLYSNINGSSAMARBEID

▪ BIODIVERSITET OG KLIMA: 

▪ ERA-NET Cofund action on biodiversity and climate 
change 

▪ Frist ila året

▪ KLIMASYSTEMET: 

▪ JPI –call; next generation climate research (climate 
system earth system, mainly ocean), 

▪ Frist i juni

▪ KLIMA, MILJØ OG HELSE

▪ Belmont Forum; Climate , Environment and Health,

▪ Frist i juni

▪ Og I tillegg husk H2020 utlysningene og Fri arena (Fripro)



Klimaomstilling i samfunnet

08.02.2019Kolumnetittel 6

Mål:

Økt kunnskap om omstilling til et 
lavutslippssamfunn og tilpasning til 
klimaendringer

Forskningsbehov - eksempler:

▪ reduksjon av utslipp og økt 
opptak av klimagasser

▪ Klimatilpasning

▪ samspillet mellom 
utslippsreduksjon og 
klimatilpasning

Hva trigger teknologiske 
endringer?



Forskning for omstilling 

08.02.2019Kolumnetittel 7

Mål: 
- Gi økt kunnskap om Norges omstilling til et samfunn med utslipp i tråd med 
norske klimamål for 2030 og 2050 og Parisavtalens målsettinger. 

- Gi økt kunnskap om hvordan Norge best mulig kan tilpasses klimaendringer.

Tre hovedtema: forskning som gjelder
I. Utslippsreduksjon og/eller økt opptak av klimagasser  

I. Klimatilpasning og klimaendringenes konsekvenser for infrastruktur, næringsliv 
og levekår i Norge 

▪ Utlysningen inkluderer også indirekte konsekvenser av klimaendringer for Norge 
som resultat av endringer i andre deler av verden

II. Både utslippsreduksjon og klimatilpasning 

Teknologiutvikling og energiforsking er ikke del av denne utlysningen. 
Stimulere til og  ta i bruk teknologi er del av utlysningen



Fri klimaforskning
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▪ Åpen utlysning innenfor alle 
temaene som dekkes av 
KLIMAFORSKs programplan

▪ Utlysningen skal fremme 
klimaforskning med 
vitenskapelig kvalitet i 
internasjonal 
forskningsfront

▪ Inntil 40 mill. tilgjengelig

▪ Fyll ut vedlegg med 
relevans til utlysningen



Lavutslipp 2030 – utlysninger i 2019

87.350 
mill. kr

Transport, 
IPN

ENERGIX

Jordbruk -
IPN

BIONÆR

Omstilling 
Samarbeids
prosjekter 

KLIMAFORSK 
og BIONÆR

Industri IPN 
ENERGIX 



BIONÆR –
Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte 
næringer
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Programmet skal stimulere til 
internasjonalt 
forskningssamarbeid og utvikle 
kunnskap for å
▪ styrke bioøkonomien i Norge
▪ bidra til utslippsreduksjoner fra 

landbruket
▪ videreutvikle bærekraftig 

skogforvaltning
▪ fremme bærekraftig norsk 

landbasert matproduksjon



Bioøkonomien:  
inngang til grønn vekst og 
verdiskaping

▪ Bioøkonomi leverer på

▪ reduserte klimautslipp - ved økt bruk at av 

biobaserte produkter og innsatsfaktorer 

▪ økt ressurseffektivitet av dagens 

bioressurser (redusert svinn, sirkulær 

økonomi) - grønn omstilling

▪ økt matproduksjon – bærekraftsmålene

▪ verdiskaping basert på nasjonale 

bioressurser - grønt skifte

Bærekraftig, effektiv og 
lønnsom produksjon, 
utnyttelse og foredling av 
fornybare biologiske 
ressurser til mat, fôr, 
ingredienser, helseprodukter, 
energi, materialer, 
kjemikalier, fiber og andre 
produkter



Overordnede tverrgående premisser 
for faglig innsats
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▪ Kretsløp

▪ Bærekraft

▪ Verdiskaping

▪ Tverrfaglighet

For matproduksjon

▪ Matsikkerhet

▪ Trygg og sunn mat

BIONÆR skal jobbe 
helhetlig og tverrfaglig



35 millioner til samarbeidsprosjekter på skog 
og klima
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Paris-avtalen: Ifølge FNs klimapanel har skog en sentral plass i alle 
utslippsbaner mot et 1,5 graders mål.
▪ Globalt mål om å styrke tilpasningskapasitet og klimarobusthet, 

redusere sårbarhet for klimaendringer. 
▪ Bærekraftig bruk av skogens fornybare ressurser gjennom CO2-

lagring og substitusjon 
▪ skogens langsiktige evne til å ta opp CO2

▪ Skogbehandlingen. 
Det trengs forskning og ny kunnskap for møte å disse utfordringene på 
best mulig måte.

For å stimulere til ytterligere forskning om skogens betydning i 
klimasammenheng prioriter LMD 20 millioner kroner årlig til forskning på 
området. Det stilles også 15 mill. kroner til rådighet gjennom 
Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA).



Tematiske føringer for skog og klima
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Vi etterspør forskning som kan styrke beslutningsgrunnlaget for 
skogforvaltning eller fremme næringsutvikling innenfor følgende 
områder:
▪ utnyttelse av trevirke som råstoff for utvikling av helt nye 

produkter, 
▪ videreutvikling av eksisterende produkter som kan bidra til å 

redusere fossile utslipp ved å erstatte produkter/løsninger 
med et høyere CO2 fotavtrykk.

▪ tiltak som kan bidra til å øke skogens rolle i å redusere global 
oppvarming, slik som 

- økt CO2 opptak og lagring, 
- økt stabilitet mot ekstreme klimatiske påvirkninger og skadegjørere, 
- reduksjon av strålingspådriv 
- karbonnegative løsninger basert på skogsråstoff (eks. BioCCS).



30 millioner til samarbeidsprosjekter for 
forskning på bærekraftig bruk og vern av 
utmarksressurser
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BIONÆR og MILJØFORSK, i samarbeid med Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Forskning på miljø, landbruk og næringsaspekter

Forskning på hvordan forvalte utmarksressurser på en bærekraftig måte, hvor biologisk 
mangfold, kulturhistoriske verdier og økosystemer som er under press hensyn tas. 

Det finnes store uutnyttede muligheter for bærekraftig bruk av natur- og kulturressurser 
i utmarka som kan gi økt verdiskaping, sett både i et sosialt, kulturelt, økonomisk og 
miljømessig perspektiv.

Store endringsprosesser knyttet til blant annet tradisjonell og ny næringsutvikling, 
arealbruk, matproduksjon, infrastrukturutbygging, klimaendringer og demografi endrer 
bruken av og presset på utmarksressursene. 
Dette fører til økte utfordringer for miljø og matsikkerhet, samt for utmarka som 
kulturhistorisk verdi. 
Fragmentering og tap av naturmangfold, slitasje på sårbare områder, forurensinger og 
press på økosystemer er særlig alvorlig i denne sammenhengen.



Tematiske føringer
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Utlysningen omfatter følgende:

Søknaden må svare på én eller flere av følgende prioriterte 
forskningsutfordringer for bruk og vern av utmark:

▪ Ny kunnskap for å forstå og håndtere utfordringer og 
muligheter knyttet til utmarkas ressurser, forvaltning, 
forvaltningsprosesser, konflikter, rettigheter, ulike aktører, 
brukergrupper, verdier og holdninger.

▪ Ny kunnskap for løsninger som bidrar til bærekraftig bruk 
og vern av utmarksressurser i møte med tradisjonelle 
næringer, nye bruksmåter og verdiskaping
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