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Biokull er et effektivt klimatiltak i landbruket
Karbonfangst og -lagring med biokull er en klimaløsning som kan bidra til betydelige 
 utslippsreduksjoner i norsk landbruk til en lav kostnad.

Biokull kan øke karboninnhold i jord og forbedre jordstruktur. Foto: Anette Tjomsland

I rapporten Klimakur 2030 er det anslått at biokull 
kan redusere mengden CO2 med 830 000 tonn innen 
2030, til under 500 kr/tonn. I følge FNs klimapanel 
er karbonfangst og -lagring avgjørende for å nå 
1,5-gradersmålet i Parisavtalen1. I Norge har 
regjeringen og jordbruket inngått en intensjons-
avtale for utslippsreduksjoner og implementering av 
nye klimatiltak i landbrukssektoren fram mot 2030, 
og landbrukets klimaplan trekker fram nettopp 
biokull som det tiltaket med størst potensial for 
karbon lagring. 

Vi har i dag god kunnskap om biokullets egenskaper 
som karbonlager, og NIBIO forsker blant annet på 
kombinasjonen av biokull og organisk gjødsel, 
i tillegg til flere forskningsprosjekter på implemente-
ring av biokull som teknologi for karbonfangst og 
-lagring i Norge. 

Tilbakemeldinger fra fokusgrupper med nærings-
aktører og bønder utført i regi av forskningsprosjek-
tet Carbo-Fertil viser at en nasjonal støtteordning 
for lagring av karbon i jord vil være avgjørende for å 
produsere og ta i bruk biokull i stor skala.
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EN REKKE FORDELER MED BIOKULL SOM 
 KLIMATILTAK
Biokull har en rekke fordeler som klimatiltak, 
sammen lignet med andre metoder: 

• Biokull har et stort potensial for karbonlagring. 
I Klimakur 20302 er det anslått at biokull kan 
redusere opp mot 830 000 t CO2-ekvivalenter 
innen 2030, til den laveste estimerte kostnad for 
klimatiltak på <500 kr/t CO2-e. I tillegg muliggjør 
biokull reduksjoner av klimagassutslipp samtidig 
som jordbrukets hovedoppgave om å produsere 
mat ivaretas og prioriteres, i motsetning til 
metoder som vil kreve omfattende endringer i 
både produksjon og forbruk av norske matproduk-
ter. 

• Biokull kan brukes i landbruksjord uavhengig av 
type gårdsdrift. Dette skyldes at biokull pløyes ned 
i åkeren og stabiliteten vil derfor ikke påvirkes i 
særlig grad av driftsform eller fremtidig omlegging 
av driften. En annen fordel er at biokullet blir 
værende i jordsmonnet, og at det ikke legger 
beslag på tilgjengelig landbruksareal, og det 
krever heller ikke vedlikehold eller tilsyn fra 
bonden. Andre metoder for karbonbinding, slik 
som dekkvekster, må kontinuerlig opprettholdes 
etter de er tatt i bruk, hvis ikke vil det lagrede 
karbonet gå tapt. 

• Biokull er relativt enkelt å bokføre som tiltak i 
klimagassregnskapet. FNs klimapanel skisserte 
nylig en mulig beregningsmetodikk for karbonlag-
ring med biokull i jord3. Denne metodikken krever 
imidlertid dokumentasjon av stabiliteten til biokull 
under norske forhold. For at Norge skal kunne 
implementere biokull som et klimatiltak i land-
bruket kreves det derfor en protokoll som tar 
hensyn til stabiliteten av biokull under norske 

forhold, og innhenting av nasjonale aktivitetsdata, 
slik som hvordan biokullet er produsert og hvor 
det er tilsatt. 

• Biokull krever lite nitrogen- og fosforressurser for 
å binde store mengder karbon. Andre metoder 
som kan lagre karbon i jord, i form av humus, 
krever betydelige mengder nitrogen og fosfor, 
cirka fem ganger som mye som biokull. Dette 
skyldes at humus stort sett produseres av mikro-
ber i jorda som trenger N og P for å leve. I tillegg 
er nitrogen- og fosforgjødsel kostbart og både 
produksjonen og bruken gir ytterligere utslipp av 
klimagasser.   

HVA ER BIOKULL?
Biokull er et karbonrikt materiale som fremstilles fra 
biomasse ved pyrolyse, der biomassen varmes i en 
lukket beholder ved høy temperatur og begrenset 
tilgang på oksygen. Pyrolyseprosessen omformerer 
karbonforbindelsene slik at karbonet blir motstands-
dyktig mot biologisk nedbryting. 

Biokull er et porøst materiale 
som kan adsorbere vann og 
næringsstoffer. Foto: NIBIO

Biokull blandet med biorest for grunngjødsling av grønnsaker.  
Foto: Adam O’Toole
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Biokull bidrar til en sirkulær bioøkonomi. Bilde: Norsk Biokullnettverk

• Biokull gir reduserte utslipp av andre klimagasser, 
slik som lystgass – en betydelig utslippskilde i 
landbruket4. Ny forskning viser at tilførsel av 
biokull i jord ikke bare lagrer karbon, men at det 
også reduserer utslippene av lystgass fra jord5. 

• Biokull er en kilde til fornybar energi. Overskudds-
varme fra produksjon av biokull blir til bioenergi til 
oppvarming av bygninger. En slik utnyttelse av 
overskuddsvarmen fra biokullproduksjon gir økt 
klimaeffekt totalt sett, samtidig som det bidrar 
positivt til gårdsøkonomien. 

• Biokull har jordforbedrende egenskaper og kan gi 
økte avlinger. Biokull gir en mer porøs jordstruktur 
og bedre vokseforhold for mikroorganismer som 
sopper og bakterier, noe som styrker jordhelsen. 
I tillegg fungerer biokull i jorda som en svamp for 
vann og næringsstoffer, noe som gjør det godt 
egnet som en ingrediens i et gjødselprodukt. 
I forskningsprosjektet Carbo-Fertil undersøker 
forskere ved NIBIO, SINTEF og NTNU kombinasjo-
ner av ulike typer biokull og organiske restmate-
rialer. Målet med forsøkene er å utvikle bære-
kraftige gjødselblandinger fra restprodukter i 
landbruksnæringa (både jordbruket og skogbru-
ket) som sikrer optimal næringstilgang for planter. 
I Carbo-Fertil-prosjektet skal forskerne, gjennom 
livsløpsanalyser, kartlegge den samlede klima-
effekten et slikt produkt vil ha. Den totale klima- 
og miljøeffekten fra biokullgjødsel er potensielt 
stor siden produktet både bidrar til fornybar 
energi, lagrer karbon, reduserer utslipp av lystgass 

fra jord, utnytter næringsrikt avfall, samt reduse-
rer behovet for kunstgjødsel. 

TAKTSKIFTE FOR KLIMAPOLITIKK I NORSK 
LANDBRUK
Til tross for alle de positive sidene ved biokull har 
implementering i norsk landbruk latt vente på seg. 
Hovedårsaken er at det i dag ikke gis noen økonomisk 
støtte for å binde karbon i jord. Dette gjør at de 
agronomiske nytteverdiene, i form av redusert 
gjødsling eller kalking, er for lave til å dekke kostna-
dene. Norges internasjonale klimaforpliktelser gjør 
imidlertid at det kan bli mer aktuelt å innføre en 
nasjonal støtteordning for tiltak som øker karbon-
lagring i jord. I 2019 inngikk regjeringen og jordbruket 
en historisk intensjonsavtale om å redusere utslippe-
ne av klimagasser fra jordbruket med 5 mill. tonn 
CO2-e fram mot 20306. En slik avtale er av stor 
betydning fordi behovet for klimaløsninger i jordbru-
ket vil øke betraktelig. Våren 2020 lanserte Norges 
Bondelag «Landbrukets klimaplan» fram mot 2030, og 
der er karbonlagring i jord ett av åtte satsningsom-
råder for å nå jordbrukets klimaforpliktelse. I tråd 
med Klimakur 2030 er biokull utpekt som det tiltaket 
som har størst potensial for karbonbinding7. Valg av 
konkrete klimatiltak fra landbrukets klimaplan samt 
potensielle virkemidler skal vurderes i de årlige 
jordbruksoppgjørene6.  

BEHOV FOR ØKONOMISKE VIRKEMIDLER
Kunnskapen om biokull som klimatiltak viser at det 
har en rekke fordeler, også utover karbonlagring i seg 
selv. Det er imidlertid nødvendig med politisk satsing 
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for å ta i bruk biokull som klimatiltak i landbruket8. 
Klimaavtalen mellom regjeringen og jordbruket legger 
nettopp til rette for et slikt taktskifte i norsk klima-
politikk (for landbrukssektoren). 

Regjeringen besluttet i Granavolden-plattformen at 
de vil «bidra til å utvikle enklere teknologier for 
karbonfangst og -lagring, som bruk av biokull, og nye 
jordbrukspraksiser som fører til økt karbonbinding i 
jord.»9. Tilbakemeldinger fra fokusgrupper med 
næringsaktører og bønder utført i regi av Carbo- 
Fertil-prosjektet påpeker at en nasjonal støtteordning 
for lagring av karbon i jord vil være avgjørende for å 
produsere og ta i bruk biokull i stor skala. Videre 
gjenstår det å få på plass et veikart for implemente-
ring av biokull i samarbeid mellom forvaltnings- og 
forskningsinstitusjoner. Dette arbeidet pågår nå i regi 
av NIBIO i prosjektene Carbo-Fertil og PLATON.
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Biokull pløyes ned i jorda på et forsøksfelt i Gudbrandsdalen, 2011. 
Foto: Adam O’Toole
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Biokull testes ut som tilsetning i dyrefôr for å forbedre dyrehelse og 
gjødselkvalitet
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