
Karbonlagring i jord

Reidun Pommeresche (NORSØK)



- karbonlagring i jord er avhengig av både 
planter og jordliv



https://www.aftenposten.no/viten/i/XwAJE/Skogens-usynlige-karbonpoliti

Organismer i jorda elsker a bruke karbon, men få vil spare det 



Organisk materiale inneholder grunnstoffet 
karbon (C). 

Humus/mold inneholder ca 50 % C

Planter binder CO2 , jordlivet bruker C holdige stoffer



Humusmolekyler kan være 

digre og tredimensjonale, 

som dette proteinet

Vann 

H2O
Mulig humusfomel 

C342H388O124N12

(Orsi 2014)



Karbonlikevekt

Dunst, 2011 



Karboninnholdet påvirkes av det som dyrkes og gjøres med jorda



Humusmolekyler kan være 

digre og tredimensjonale, 

som dette proteinet

Vann 

H2O
Mulig humusfomel 

C342H388O124N12

(Orsi 2014)



Dunst 2011.
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Fig. 1. Representation of the complex interactions that take place in the rhizosphere 

between plant roots and microorganisms mediated by root exudates. 

Zahar Haichar et al.,  2014, Root exudates mediated interactions belowground. Soil Biology and Biochemistry

Plantene styrer mye av det som skjer i jorda via røttene. 

Plantene selger karbon og får næring og tjenester av jordlivet



Rotbiologi på engrapp (tv) og raigras (midt), ikke på dette graset uident (th) 

☺


☺



Levende planter og organisk materiale

-mest mulig 

fotosyntesen og 

plantevekst

- Planterester 

og rotslim

viktig som mat 

C-kilde til 

jordlivet

Større tilførsel av organisk 

materiale, enn praksis er i dag



Jordliv, sopp og bakterier 

= humusbygging



- karbonlagring i jord er avhengig av både 
planter, jordliv og tilrettelagt agronomi

- klarer norsk landbruk å lagre karbon i tillegg 
til å produsere mat og fôr?

- er det å unngå tap av C fra landbruksjord stort 
nok karbonmål i seg selv?





Humusmolekyl er 50 % C
C: N: S  =  100: 10: 1

For å lagre 2,5 t C/da i humusmolekyler i jord (30 cm) trengs 250 
kg N og 2,5 kg S i tillegg 

Det må være nok C, N og S +++ for å danne humus

Derfor karbon- og nitrogenkretsløpet må sees sammen.

Dunst, 2011


