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Norges første kommersielle pyrolyseanlegg

• Seinhøsten 2014 – starta vi å se etter 
nytt strategisk satsningsområde
• Marked for biokull – marked – marked

• Svært nytting med Nibio som hadde forsket 
på biokull siden 2010 

• Teknologi – Østerike, Frankrike og Tyskland
• Bruk av spillvarmen – ny kontrakt Nortura
• Prosjektering seinhøstes 2019
• Finansiering og byggestart vår 2020

• Oppstart 4. januar 2021 etter å ha 
investert 22 MNOK
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• Flis inn – 12 000 m3/år 
• Biokull ut - 1900 m3/år
• Effekt restvarme 450 kW
• 3,6 GWh restvarme 

• Tørking 
• Fjernvarme

• Fase 2 – doble effekten



Biokull egenskaper

• Høy andel karbon
o 92 % karbon

• Meget porøst med store flater
o 420 m2 overflate per gram 

• Høy - pH
• Lagrer vann
• Lagrer næringsstoffer
• Binder toksiner
• Gode vokseplasser for jordliv





LCA – analyse av Oplandske sitt biokull





Lage lange verdikjeder + betaling for 
klimatjenesten

For og strø Biogass Jordforbedrer Karbonbinding
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Vi tærer i dag på karbonlagrene i matjorda

• Biokull er en sikker metode for å 
øke karboninnhold i jord på lang 
sikt

• Biokull endrer jordfysikken
• Biokull blir bidrar til mere stabile jordagregat
• Biokull bidrar til å øke kvaliteten på symbiosen 

mellom planterøtter og jordsopp
• Jorda holder bedre på vann
• Tåler styrtregn bedre, mindre avrenning
• Jorda holder bedre på plantenæring

• Biokull endrer jordkjemien
• Biokull øker pH
• Plantenes evne til å ta til seg fosfor øker

• Biokull bidrar til reduserte 
utslipp av flere klimagasser
• Nedgang i lystgassutslippene
• Reduserer hastighet på nedbrytning av organisk 

karbon fra planterester, sopp og jordliv

I godt -kalka, -gjødsla og –grøfta jord ingen signifikant avlingsøkning



Biokull til jord



Praktisk bruk av biokull i fjøs  

16 GJENNOMFØRTE FELTFORSØK

• Kopplam, 2 besetninger

• Kalv, 4 besetninger

• Kylling, 3 besetninger 

• Kalkun, 4 besetninger 
o Monensinfritt for

o Biokull i strø

• Smågris, 3 besetninger (Sink)

• Slaktegris, 1 besetning

• Melkeku, 2 besetning

• Klinisk forsøk på slaktegris



Resultater fra feltforsøk

• Gode resultat på gris ved avvenning og slaktegris
• Høyere tilvekst 
• Bedre tarmhelse
• Lavere dødlighet
• Mindre halebiting (problembesetning)

• Kalv og lam forsøkte å blande inn biokull i 
melkeerstatning. For store partikler tettet smukker. 
Strødd på for og selvplukk, ga fastere mage

• Kylling, noen innsett bra andre ikke bra, med 
dårligere forutnyttelse

• Kalkun, dårligere forutnyttelse ved biokull i 
kraftforet, men gode erfaringer med biokull i strø



• Biokull til å strø på foret
• Biokull som rotemateriale



Biokull i kraftfor til melkeku, etterarbeid pågår

• Avdrått
• Melke kvalitet
• Metanutslipp



Klinisk forsøk på biokull i kraftforet til slaktegris



Klimakompensert melk fra ei Norsk kombinasjonsku

• Klimaavtrykk for en liter lettmelk 
(bruke klimakalkulatoren på gården)

• Klimanøytralisere med bruk av biokull

8 tonn  melk
7,2 tonn CO2e

0,9 kg CO2e

0,3 kg/l 

2,4 tonn biokull 
12,5 m3 biokull

PER LITER PER KU



Pris for klimakompensert melk

• Pris til forbruker for en liter lettmelk

• Pris til forbruker for klimakompensert 
melk

Kr 16,50 l 

Kr 19,50 l 

PER LITER



Biokull betalt av forbruker brukes hos 
melkebonden 

Bruke biokullet der det gir størst merverdi for bonden

Dersom en ku trenger 10 dekar dyrka mark vil det tilføres 240 kg biokull 
dekar/år. Dette er en fin mengde. Vi bygger bedre matjord over tid 



Samarbeid med jordprodusenter i Norge
Har kjøpt og bruker biokull Leads som vi jobber med



Biokull i rotvennlig forsterkningsjord

• Biokull holder på næringsstoff og 
er et reservoar for 
plantetilgjengelig næring

• Biokull holder på vann
• Biokull komprimeres ikke, sikrer 

luft og vann til røttene
• Biokull er gode vokseplasser for 

mikrober og jordsopp
• Biokull brytes ikke ned og varer i 

flere hundre år
NEGATIVE UTSLIPP



• Ved å tilsette rett mengde biokull i betongelementer 
oppnår man klimanøytral betong

• Avhengig av å bruke råstoff som ikke kan brukes i landbruk



Oplandske Bioenergi skal være en spydspiss i 
utviklingen av produksjon og bruk av biokull i 

Norge

Kontakt oss på:

post@oplandske.no

Vebjørn Dybvik, Tord Rindal og Einar Stuve 
besvarer de spørsmål du måtte ha 

Telefon: 980 00 500

eller direkte:

einar@oplandske.no
Telefon: 901 92 260
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