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KARBONBINDING I JORD : EN LØSNING 

Landbruk kan bidra til aktivt å fjerne CO2 fra atmosfæren ved å binde karbon i biomasse og jord. 



Økt binding av karbon i jord som et 
klimatiltak i norsk landbruk 

Sammenheng
• Klimaforhandlinger i jordbruket: I juni 2019 signerte 

jordbruket en intensjonsavtale med regjeringen som 
samlet skal gi kutt på 5. mill tonn CO2- ekvivalenter i 
målperioden 2021- 2030.
• Biokull har største karbonlangringspotensialet



Biokull

Fordeler
ü stabilt karbon på lang sikt, 
ü uavhengig av fremtidig gårdsdrift, 
ü lett å bokføre og rapportere, 
ü kreves ikke store mengder N og P for å fiksere karbon i 

jord
ü kombineres med bioenergi og resirkulering av 

næringsstoffer,
ü reduksjon i N2O utslipp fra N gjødsel 
ü mulig utvikling av innovasjonsbasert industri (støtte fra 

Innovasjon Norge opptil 45%)



Bruk av karbonbinding i jord som klimatiltak

Karbonlagring i jord (i form av biokull) kan støttes av:

1) Staten fordi Norge er forpliktet til FNs klimakonvensjon (UNFCCC).
2) Privat aktører for å kompensere for klimagassutslipp.

UNFCCC styrt av 2 hoved protokoller
1) Kyoto protokollen (gjelder 2008 - 2020) : endring i jordkarbon ble rapportert (reported) 
men den ble ikke tatt hensyn til (not accounted for)
2) Paris Avtalen, fra 2020? Karbonlagring i jord skal brukes til å nå det nasjonalt målet (NDC -
Nationally Determined Contribution). 



Bruk av karbonbinding i jord som klimatiltak

Oppsummering så langt : 
• Norge har rapportert i mange år på endring i jordkarbon til UNFCCC.
• Norge har forpliktet seg til 40% kutt innenfor 2030 og skal delvis bruke karbonbinding i jord til å nå dette målet. 

Ser lovende ut, men kan vi begynne å rapportere på biokull? – Ikke så enkelt. 

Vi trenger 3 ting:
1) En tekst fra IPCC som inkluderer biokull som en brukbar metode
2) En godkjenning fra UNFCCC (godkjenning gjør at teksten blir bindende)
3) En rapporteringsmetode som kan implementeres nasjonalt (utvikles / tilpasses nasjonalt)



Fremtidige muligheter for å inkludere biokull i Norges 
offisielle klimagassregnskap

• Gjeldene metodiske retningslinjer er 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventory

• Nye IPCC retningslinjer: 2019 Refinement to 2006 guidelines. Rapporten skisserer en Tier 2 og 3 
metode for biokull i mineral jord. 

• De nye retningslinjene må godkjennes av partene til FNs Klimakonvensjonen og Paris-avtalen før de 
blir bindene og kan trygt brukes på nasjonalt nivå.  

• Det er sannsynlig at en Tier 2 og 3 metode for biokull kan fanges opp i det offisielle 
klimagassregnskapet innen få år.



Utvikling av en Tier 2 eller 3 metode for å rapportere 
karbonbinding med biokull til UNFCCC

For å kunne inkludere biokull i det offisielle klimagassregnskapet senere må det 
utvikles en Tier 2 eller 3 metode for biokull med spesifikke parametere for 
Norge, som må :
§ Vurdere egnede råstoffer,
§ Vurdere produksjonsbetingelser
§ Skaffe målinger av kjemiske egenskaper
§ Skaffe målinger av stabiliteten in norsk jord
§ Skaffe målinger av effekt på N2O utslipp og avlinger (Tier 3)



Fremtidige muligheter for å implementere biokull i norsk
landbrukssektor
Oppsummering så langt:
§ Norge forpliktet til Paris avtalen – ja til karbonlagring i jord,
§ IPCC 2019 : tekst for bruk av biokull til karbonlagring 
§ UNFCC har ikke ratifisert teksten enda (men kunne muligens brukes frivillig) 
§ Rapporteringsmetode kan utvikles (f.eks. av NIBIO)

Å ferdiggjøre prosessen vil ta noen år til. Kan vi begynne nå? 

I Klimaforhandlinger i jordbruket ble en «Skyggeregnskap» etablert. Alle bidrag synliggjøres, 
også de tiltak som i dag ikke fanges opp i det offisielle klimagassregnskapet. Effektene av disse 
bidragene vil inkluderes i måltallet når de fanges opp i klimagassregnskapet.



Muligheter og utfordringer 

1) I Norge, har vi veldig gode data på gårdsdrift : stor fordel for 
rapportering (Inventory Compilers) 

2) I Norge har vi en utmerket system for forhandling om tilskudd (som 
blir nødvendige for å implementere biokull)

3) Vi trenger en rapporteringsmetode, men i først omgang, burde vi 
ikke bekymre oss for mye om klimaregnskapet. Innledende fase: det 
koster å utvikle en metode, det koster å rapportere, men det finnes 
ingen operativ industri på dette tidspunktet. Vi må først utvikle 
industrien, rapportering kommer etter.



Effekt som blir gunstig å rapportere innenfor 2030?
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Konklusjon: bare halm, sagflis, hestemøkk, halm blir gunstig å rapportere?

For UNFCC/IPCC, alle karbonreservoarer rapporteres:
død biomasse (GROT), stående biomasse (+snart biokull?)



Initiativ fra det private markedet

Private aktører (Puro, 
CarbonFuture)
• System for å spore mengder av 

biokull far produksjon til jord
• Leasing av karbonkreditt.
• Basert på Block-Chain 

teknologi 

Kilde: carbonfuture (https://www.youtube.com/watch?v=qN4lmnNXiCo)



Synergi – konflikt med klimagassregnskapet

• Sertifiseringsprosess, f.eks. basert på den 
europeiske biokull sertifikat (EBC). (med 
100-års perspektiv som IPCC)

• Sertifiserer bruk (Coupon).
• Kick-start bruk av biokull før rapportering til 

UNFCCC er på plass?
• Men: kan ikke brukes hvis bønder får 

tilskudd allerede (stor fare for dobbelt 
regnskap).

• Kunne teknologi brukes for å fasilitere
rapportering til klimagassregnskapet?  

Kilde: carbonfuture
(https://www.youtube.com/watch?v=qN4lmnNXiCo)



Oppsummering
• Norge har en intensjon til å bruke karbonbinding i jord til å nå klimamålet som definert i 

Paris-avtalen (NDC) 
• 2019 retningslinjer fra IPCC gir en stor åpning for biokull
• To ting må utvikles parallelt nå : 1) industrien og 2) en rapporteringsmetode  
• Rapportering selv kan kom etterpå (helst før 2030), når: 1) vi faktisk har noe å rapportere, 

2) vi har en rapporteringsmetode, 3) retningslinjer fra IPCC er godkjent av UNFCC (Staten 
kan påvirke stort nasjonalt men også internasjonalt på disse 3 elementer)

• Utviklingen av metode kunne dra nytte av synergier med «karbonkreditt» industrien (med 
forbehold: dobbelt regnskap)

• Når rapportering begynner, gir skyggeregnskapet en mulighet til å bokføre tilbake de 
akkumulerte tallene for biokull

• Potensialet med biokull øker betraktelig hvis man ser utover 2030 og ser på de faktiske 
langtidseffektene.



Takk for oppmerksomheten !


