
Hva vet vi om karbonbinding? 
Hvilke ubesvarte spørsmål har vi?

Forskning på karbonbinding hos NORSØK.

Sissel Hansen, Reidun Pommeresche, Tatiana Rittl, Grete Lene Serikstad, NORSØK
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https://forskning.no/forskeren-forteller-jord-og-skog-klima/forskeren-forteller-karbonlagring-i-jord-er-avhengig-av-bade-planter-og-jordliv/280099

https://forskning.no/forskeren-forteller-jord-og-skog-klima/forskeren-forteller-karbonlagring-i-jord-er-avhengig-av-bade-planter-og-jordliv/280099


Søk her: https://orgprints.org eller gå til 
https://www.norsok.no/ansatte/reidun-pommeresche , gå ned til publikasjoner 

Hvordan finne disse:

Lesestoff fra NORSØK om  karbon i jord:

https://orgprints.org/
https://www.norsok.no/ansatte/reidun-pommeresche


Karbonet i stadig 
bevegelse



Karbonet i stadig 
bevegelse

NC

Kløver bidrar til økt 
karbon lagring



Mer  roteksudat fra eng enn korn fordi lengre vekstsesong



Alle vil ha Karbon, men få lagrer det

Foto: Reidun Pommeresche



Naken jord gir store karbontap



Hva betyr vær og klima for karbonlagring ?

• Jo kaldere og våtere, jo mer organisk materiale blir i jorda

• Jo  varmere i været, jo  mer  av det organiske materialet i jorda 
brytes ned

• Derfor mer organisk materiale hos oss enn i  varmere land

• Derfor vanskelig å hindre nedgang når temperaturen stiger

• Organisk materiale kan også hopes opp der det er tørt som 
prærien i USA eller svartjorda i Ukraina
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Tenk lokalt  for  
optimalisert 
karbonlagring. 



Fra Breland 1992, illustrasjon Bibbi Torbjørnsen

Aktivt organisk materiale: Viktig for jordfruktbarhet og næringsforsyning

Men flyktig 
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Karbon til bondens beste: GodKarbon

Langtidseffekter på jordas dyrkingsegenskaper, innhold av organisk 

materiale og karbonlagring ved ensidig korndyrking versus 

vekstskifter med eng og korn i sandig jord Surnadal og Innlandet

4 gårder vekstskifte eng og korn4 gårder korn og andre åkervekster

År 2020 
2 skifter 
med 
korn



GodKarbon

• Plantevekst

• Rot-utvikling 

• Meitemark

• Aggregatstabilitet og aggregatfordeling 

• Jordtetthet 

• Glødetap 

• Labilt karbon  (Aktivt organisk materiale 

• Totalt karbon og nitrogen

Undersøker

Markdager med visuell bedømming av 
jord sept/oktober 2020





Ulike bindinger av organisk materiale i jord

POM - Partikulært organisk materiale,  dannes av  små organiske 
partikler

MAOM – Mineralassosiert organisk materiale

Etter Averill & Waring, 2019

-> MAOM -> POM

Tungt nedbrytbart C og N 
høy C/N

Leire

Lett nedbrytbart C og N 
lav C/N



Hvordan øke mengden organisk materiale i jord ?

Antar:

Leirholdig jord under likevektsnivå: Ungt, ferskt plantemateriale  

Sandjord og  leirholdig jord  over likevektsnivå: Eldre eller 
forvedete plantedeler eller humifisert organisk materiale 
(Kompost)



Søknad om nytt prosjekt:  Soil organic matter 
regeneration under Norwegian agricultural context
Ledet av Tatiana Rittl, NORSØK

Formålet er  å øke forståelsen av  mekanismene for dannelse og 
akkumulering av MAOM (Mineral assosiert organisk materiale) og  
POM  (Partikulært organisk materiale) i åkerjord for å kunne ta 
bedre vare på det organiske materialet i jorda. 

Foto: Reidun Pommeresche



MerMold Sunndalsøra



Opplegg

Møkk hest (M) 

Fast biorest (SD)

Biokull + flyt. biorest (B)

Mineral  gjødsel (MF)

Tilført

• Karbon i jord
• Potetavling
• Fangvekst og jordanalyser

Fangvekst

Rug

Analyse



• Vanlig teori: 
–Økt plantevekst –> mer organisk materiale -> økt biologisk 

aktivitet -> økt karbonbinding

• Forskere i USA hevder:
–Kunstig stimulans for jordlivet -> rask nedbryting av organisk 

materiale -> redusert evne til lagring av N i jorda -> 
nitratavrenning og danning av lystgass -> jordpakking og erosjon 
(Mulvaney et al 2009)

• Mykorrhiza-sopper trives bedre i økojord sm.lignet med 
konvensjonell jord (Mäder et al 2004, Verbruggen et al 2010)

• NH4-N gjødsling hemmer mange sopper og metanotrofe bakterier

Hva skjer i jorda med syntetisk N-gjødsling?



Click to edit Master title style

Tenk lokalt  for  
optimalisert 

karbonlagring 

Konklusjon

C er en flyktig sak
Mange ubesvarte 

spørsmål 



Ulike bindinger av organisk materiale i jord

POM - Partikulært organisk materiale,  dannes av  små organiske partikler

MAOM – Mineralassosiert organisk materiale

Etter Averill & Waring, 2019

-> MAOM -> POM

Nedbrytere Nedbrytere

Lett 
nedbrytbart C 
og N, lav C/N

Tungt 
nedbrytbart C 
og N, høy C/N

Leire


