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Sammanfattning
Jordbrukets utsläpp av växthusgaser domineras av lustgas från kvävets omsättning i marken och metan
från djurhållningen, medan en mindre del är koldioxid från dieselanvändningen i jordbruket. För att
minska klimatpåverkan från jordbruket brukar åtgärder som minskar dessa utsläpp diskuteras.
I den senaste IPCC-rapporten om relevanta åtgärder för minskade utsläpp i jordbrukssektorn beskrivs
även ökad kolinlagring i jordbruksmark som en viktig åtgärd (IPCC, 2007). Den totala tekniska
potentialen för minskningar från världens jordbruk år 2030 beräknas till 5,5–6,5 miljarder ton CO2e,
varav nära 90 procent bedöms kunna uppnås genom ökad kolinlagring i mark och vegetation med hjälp
av förändrade odlingsåtgärder, ändrad skötsel av betesmarker, restaurering av mulljordar och
degraderad mark, produktion av bioenergi och förbättrad vattenhushållning (Smith m fl, 2007a). Detta
benämns att jordbruksmarken fungerar som en kolsänka.
I denna rapport används befintlig kunskap för att belysa potentialen för främst svenskt jordbruk att bli
en kolsänka. Jordbruksmark innehåller stora mängder kol som tillförts under lång tid via organiskt
material från växtrester, stallgödsel etc. Detta kol kan finnas kvar kortare eller längre tid beroende på
hur marken brukas. Den svenska åkermarken beräknas i genomsnitt vara en källa till koldioxidutsläpp
vilket beror på betydande avgång från mulljordar, medan kolförrådet i mineraljordarna i genomsnitt
bedöms vara i balans. Betesmarkerna beräknas totalt sett vara kolsänkor. Genom att välja odlingsmetoder och odlingssystem som resulterar i att nettotillförseln av organiskt material ökar, kan mer
koldioxid från atmosfären bindas i åkermarkens mull och den kan därmed fungera som en kolsänka.
I litteraturen används olika begrepp för att beskriva förändringar i kolförråd i mark och vegetation samt
för åtgärder och effekter av minskad klimatpåverkan från jordbruket, och det saknas ofta definitioner av
dessa. Därför ges en kort genomgång av begreppen och en beskrivning av hur de förhåller sig till
varandra. Dessutom diskuteras viktiga frågeställningar kring jordbruksmarkens möjlighet som kolsänka:
t ex kolsänkans mättnad, kolsänkans varaktighet, undanträngningseffekter samt verifiering av kolsänkans storlek.
De mest relevanta åtgärderna för att öka kolsänkorna i svenskt jordbruk bedöms vara odlingsåtgärder
för högre skördar, förändrad markanvändning genom mer kantzoner och fältkanter, återskapade av
våtmarker från mulljordar samt mer perenna grödor i växtodlingen. En analys av dessa åtgärder leder
fram till slutsatsen att potentialen för en kraftigt ökad kolinlagring i svensk jordbruksmark bedöms som
relativt liten om inte mer genomgripande förändringar görs i dagens odlingssystem och markanvändning. Exempel på sådana förändringar är ett väsentligt större inslag av fleråriga grödor, t ex till bioenergiproduktion, åkermark som trädas måste vara bevuxen och ligga kvar på samma mark, samt
minskad animaliekonsumtion vilket skulle frigöra arealer med ettåriga fodergrödor som skulle ersättas
med fleråriga grödor. På global nivå har kolsänkor större betydelse som åtgärd i jordbrukets klimatarbete, framförallt genom förbättrad skötsel av betesmarker och restaurering av degraderade jordar. I
svenskt och europeiskt jordbruk kan ökade kolsänkor i jordbruksmark inte ses som ett substitut för att
ersätta genuina utsläppsreduktioner av fossil koldioxid, metan och lustgas.
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Introduktion
De starka växthusgaserna metan och lustgas är i fokus när jordbrukets klimatpåverkan diskuteras. Under
senare år har dessutom jordbruksmarkens förmåga att binda in kol från atmosfären framhållits som en
åtgärd med stor potential. Enligt den senaste analysen från Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC, ”Klimatpanelen”) är det framförallt åtgärder som leder till långsiktig kolinlagring i jordbruksmark
som kan bidra till minskade växthusgasutsläpp från världens jordbruk. Nära 90 procent av den totala
tekniska potentialen för utsläppsreduktion i jordbruket år 2030 kan uppnås genom ökad kolinlagring i
mark och vegetation uppskattar Smith m fl (2007a).
Jordbruksmark innehåller stora mängder kol som tillförts under lång tid via organiskt material från
växtrester, stallgödsel etc. Kolet i detta organiska material utgör markens mull, och har sitt ursprung i
atmosfärens koldioxid som växterna assimilerat med hjälp av fotosyntesen. Genom att välja odlingsmetoder och odlingssystem som resulterar i att nettotillförseln av organiskt material ökar och därmed
också mullhalten, kan mer koldioxid från atmosfären bindas i jordbruksmarken som då fungerar som en
kolsänka.
Hög mullhalt är positivt för jordbruksmarken ur många andra aspekter. Det innebär bättre vattenhållande förmåga, större leverans av växtnäring, mindre dragkraftsbehov vid jordbearbetning samt
generellt en bättre jordstruktur vilket gynnar rotutvecklingen för växterna. Kort sagt, en konstant eller
bibehållen hög mullhalt är gynnsamt för odlingen och i de flesta fall även för klimatet.
Denna studie syftar till att utifrån befintlig kunskap belysa potentialen för främst svenskt jordbruk att bli
en kolsänka.
Studien har finansierats av Naturskyddsföreningen och SIK, delvis med medel från SLF-projektet
”Kolinlagring i gräsmarker” som SIK och Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers genomför. SIK har
ansvarat för att ta fram underlag och skriva rapporten. Kontinuerliga diskussioner har förts med Naturskyddsföreningen om arbetets struktur och innehåll. Ett tack riktas till Stefan Wirsenius och Fredrik
Hedenus, Institutionen för Energi och Miljö, Chalmers, för synpunkter på manus under arbetets gång.
Rapporten inleds med en översiktlig beskrivning av jordbrukets bidrag till utsläpp av växthusgaser i
världen och i Sverige. Därefter följer en litteraturgenomgång som inleds med en definition av viktiga
begrepp inom ämnesområdet. Den genomförda litteraturstudien sammanfattar möjliga åtgärder och
deras magnitud för ökad kolinlagring i jordbruksmark. I den avslutande diskussionen görs en kort
översikt om svårigheter kring införande och uppföljning av åtgärder som kan leda till ökad kolinlagring i
jordbruksmark under svenska förhållanden. Slutligen görs i diskussionen en kort kvalitativ bedömning av
möjliga åtgärder för att få större kolsänkor i svenskt jordbruk.
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Jordbrukets utsläpp av växthusgaser
Uppgifter om jordbrukets klimatpåverkan brukar hämtas från två typer av studier, dels den s k klimatrapporteringen och dels livscykelanalyser eller klimatavtrycksberäkningar. ”Klimatrapporteringen” är en
årlig rapportering av ett lands växthusgasutsläpp som görs till FN:s klimatkonvention. Det finns viktiga
skillnader mellan dessa huvudtyper av studier som gör att resultaten inte alltid är direkt jämförbara.
I klimatrapporteringen redovisas ländernas växthusgasutsläpp uppdelat i olika sektorer. En sektor är
Jordbruk, och i denna del ingår framförallt utsläpp av metan och lustgas från djurhållning och jordbruksmark. Däremot ingår inte utsläppen från diesel- och annan energianvändning i jordbruket eftersom
dessa sorteras under sektorn Energi. Utsläpp från markanvändning, t ex koldioxidavgång från odlade
1
mulljordar , och förändrad markanvändning, t ex utsläpp som sker vid avskogning, redovisas i en egen
2
sektor, LULUCF och ingår därför inte heller i sektorn Jordbruk. Rapporteringen sker på nationell nivå
vilket innebär att utsläpp från insatsvaror som importeras, t ex mineralgödsel och foder, inte inkluderas.
En fördel med att utsläppen redovisas strikt lands- och sektorsvis är att flera länders eller sektorers
växthusgasutsläpp enkelt kan summeras utan risk att utsläpp dubbelräknas eller glöms bort.
Prognoserna för växthusgasutsläpp inom jordbrukssektorn utgår ofta från samma sektorsindelning som i
klimatrapporteringen, och därmed ingår normalt inte utsläpp från energianvändning och produktion av
andra insatsvaror. Globalt sett är dock växthusgasutsläppen från produktion och användning av dessa
insatsvaror små i animalieproduktionen jämfört med metan- och lustgasutsläppen från mark och
djurhållning (Steinfeld m fl, 2006).
I livscykelanalyser och klimatavtrycksberäkningar sammanställs en produkts totala miljö- eller klimatpåverkan. Här är det inte sektors- eller landsgränserna som avgör hur resultaten presenteras, utan det
finns större friheter att välja vilka delar av produktens livscykel som ska inkluderas. När man beräknar
jordbruksproduktionens klimatavtryck brukar dock fokus läggas på utsläppen från primärproduktionen
eftersom de mesta utsläppen normalt sker där, och då ingår generellt diesel och annan energianvändning samt importerade insatsvaror som mineralgödsel och foder.

Globalt
Jordbrukssektorn står för 14 procent av världens utsläpp av växthusgaser (Smith m fl, 2007b). Merparten av dessa utsläpp sker i utvecklingsländerna och utgörs av lustgas (N2O) från kvävets omsättning i
mark och metan (CH4) från djurens fodersmältning (Figur 1 och 2). Globalt sett har utsläppen av växthusgaser från jordbruket ökat med 14 procent mellan 1990 och 2005, och beräknas fortsätta öka med 38
procent till 2020 jämfört med 1990. Ökningen sker framförallt i utvecklingsländer, medan utsläppen i
industriländerna i stort sett är oförändrade eller minskar, det senare är fallet för Västeuropa (Smith m fl,
2007b).

1

Mulljordar: Mulljordar bildas när organiskt material ackumuleras i sjöar, kärr och mossar.
Nedbrytningen av det organiska materialet hämmas av syrebrist och låga temperaturer. Det finns flera
olika definitioner på mulljordar, en vanlig är att mullhalten ska vara över 20 viktsprocent, vilket
motsvarar 12,5 procent kol, ner till 25 cm djup.
2
LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry, på svenska Markanvändning, Förändrad
markanvändning och Skogsbruk.
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Figur 1. Jordbrukets växthusgasutsläpp globalt uppdelat på världsdelar (Smith m fl, 2007b)
Utsläpp av metan och lustgas
Jordbrukets utsläpp av metan motsvarar 35–40 procent av de globala metanutsläppen och av de globala
lustgasutsläppen står jordbruket för ca 65 procent (Figur 2). Jordbrukssektorns utsläpp av metan och
lustgas beräknas globalt sett öka med knappt 25 procent mellan åren 1990 och 2030 (USEPA, 2011). De
största ökningarna, både i absoluta och relativa tal, utgörs av lustgas kopplad till markanvändning och
metan från djurens fodersmältning beroende på ökat djurantal (+30 procent). Prognosen för de kraftigt
ökade lustgasutsläppen förklaras av ökad produktion av grödor till foder- och humankonsumtion, men
även ökad odling av grödor för bioenergiändamål och ökad kvävegödsling (FAPRI, 2010).
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Figur 2. Jordbrukets växthusgasutsläpp globalt uppdelat på utsläppskategorier (Smith m fl, 2007b)
Förändrad markanvändning
Under senare år har det allt mer uppmärksammats att ökad efterfrågan på odlade grödor, t ex soja, oljepalm, majs och sockerrör driver på förändringar av markanvändningen, t ex i form av avskogning och
uppodling av permanenta betesmarker, för att möta det ökade behovet av åkermark. När dessa landytor
omvandlas till åkermark kan mycket stora mängder koldioxid avgå när träd, buskar, rötter och organiskt
material i marken bryts ner eller eldas upp. Detta gäller speciellt när tropisk regnskog omvandlas till
jordbruksmark, eftersom stora mängder kol binds i dessa ekosystem. Ökad efterfrågan på jordbruks SIK
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mark är en mycket viktig drivkraft till avskogning, men den drivs även av efterfrågan på timmer och
bränsle.
De globala koldioxidutsläppen från förändrad markanvändning, framförallt avskogning, uppskattas till
4 (±2,6) miljarder ton koldioxid per år under perioden 2000 – 2009 vilket är en kraftig minskning sedan
perioden 1990 – 1999 då avskogning beräknades ge utsläpp om 7 (±2,6) miljarder ton koldioxid per år
(Global Carbon Project). Dessa utsläpp sker framförallt i Sydamerika, de tropiska delarna av Afrika samt
Sydostasien. I dag utgörs ca 10 procent av de globala koldioxidutsläppen av utsläpp från avskogning
vilket är en mindre andel än på 1990-talet. Utsläppen från avskogning har minskat sedan 1990-talet
medan utsläppen från användningen av fossila bränslen har ökat kraftigt under 2000-talets första
decennium. Under perioden 2000-2010 var de genomsnittliga koldioxidutsläppen från fossila bränslen
ca 29 (±1,8) miljarder ton per år; 2010 var utsläppet 33,4 (±1,8) miljarder ton koldioxid (Global Carbon
Project).
3

Ett sätt att synliggöra effekterna av förändrad markanvändning är att lägga på en så kallad LUC-faktor
på klimatavtrycket för grödor. LUC-faktorn anger hur mycket extra växthusgasutsläpp en produkt ska
bära till följd av utsläpp från förändrad markanvändning. I en studie av klimatavtrycket av den europeiska animalieproduktionen har LUC-faktorn för soja som odlas på en mix av före detta gräs-, busk4
eller skogsmark i Brasilien beräknats till 2,2 kg CO2e per kg sojamjöl (Leip m fl, 2010). Idag sker det dock
en omfattande internationell handel med jordbruksprodukter, vilket innebär att markanvändningen i
olika länder indirekt kopplas samman. Det innebär t ex att om jordbruksproduktionen i ett land minskar
men efterfrågan är konstant behöver mer produkter importeras, vilket även kan leda till förändrad
markanvändning i andra länder. Det finns en del forskare som menar att LUC-faktorer bör läggas på all
markanvändning, och inte enbart på vissa importerade grödor, vilket skulle leda till att produkter med
hög markanvändning per kg produkt (t ex nötkött) skulle tilldelas högre utsläpp från markanvändning än
produkter med låg markanvändning (t ex morötter).

Europa
Den europeiska jordbrukssektorns utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990 framförallt beroende på minskad jordbruksproduktion i Östeuropa. Idag står Europas utsläpp av metan och lustgas i jordbruket för 10 procent av de växthusgasutsläpp som sker inom EU-27 (EEA, 2011). Trenden tyder på
oförändrade växthusgasutsläpp från jordbruket i EU även de närmaste åren (USEPA, 2011; Smith m fl,
2007b). Enligt Smith m fl, 2007b bidrar EU:s jordbruks- och miljöpolitik till minskade växthusgasutsläpp
från jordbrukssektorn, exempelvis bidrar jordbrukspolitiken genom att djurantalet och användningen av
mineralgödsel och stallgödsel minskar (COM, 2009) och miljöpolitiken genom ett antal krav på markanvändning i östra Europa, medan förväntad ökad jordbruksproduktion i östra Europa drar upp utsläppen.

Sverige
Utsläppen av växthusgaser från den svenska jordbrukssektorn uppskattas till ca 8 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket motsvarar ca 12 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. I denna siffra
ingår metanutsläpp, som i stort sett uteslutande kommer från djurhållningen och främst från idisslarnas
fodersmältning, samt lustgasutsläpp, som framförallt kommer från kvävets omsättning i åkermarken.
Som tidigare nämnts kan även andra utsläpp hänföras till jordbrukssektorn, utsläpp som i den internationella rapporteringen ingår i andra sektorer eller i andra länders rapportering. I Figur 3 redovisas
även dessa övriga utsläpp för Sverige.
Energianvändningen i jordbruket motsvarar ca 1 miljon ton koldioxidekvivalenter (Cederberg m fl, 2011,
Naturvårdsverket, 2012). Merparten av utsläppen kopplade till energianvändningen utgörs av diesel i
traktorer och skördemaskiner.

3

LUC står för Land Use Change, på svenska Förändrad markanvändning. LUC-faktorn anger hur mycket
växthusgaser som avgår till följd av förändrad markanvändning fördelat per kg gröda.
4
Koldioxidekvivalent eller CO2e: Anger mängden koldioxid som måste släppas ut för att ge samma
potentiella klimatpåverkan som utsläppet av annan växthusgas. 1 kg koldioxid motsvarar därmed 1 kg
CO2e, 1 kg metan motsvarar 25 kg CO2e, och 1 kg lustgas motsvarar 298 kg CO2e (sett ur ett 100-års
perspektiv).
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Importerade insatsvaror ger utsläpp om ytterligare drygt 1 miljoner ton koldioxidekvivalenter och de
insatsvaror som har störst betydelse ur klimatsynpunkt är mineralgödsel (framförallt kväve) och proteinfoder (framförallt soja, rapsmjöl, betfiber och palmkärneexpeller).
Om även förändrad markanvändning tas med, skulle klimatavtrycket för sojan som importeras till
Sverige öka med ca 0,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, d v s mer än en fördubbling jämfört med
nuvarande beräkningar som redovisas i Figur 3 där LUC inte ingår.
Sveriges totala jordbruksmark anses vara en kolkälla och ge utsläpp motsvarande en miljon ton kol5
dioxidekvivalenter. Detta beror framförallt på koldioxidavgång från mulljordar. Mineraljordarnas
kolförråd bedöms i genomsnitt vara i balans medan betesmarkerna anses vara kolsänkor.
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Figur 3. Det svenska jordbrukets utsläpp av växthusgaser, exklusive LUC utomlands (Cederberg m fl,
2011, Naturvårdsverket, 2012). De olika sektorerna härrör sig till Sverige klimattrapportering till FNs
klimatkonvention. LULUCF = Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk.
Utsläppsvolymerna för sektorn Jordbruk enligt diagrammet stämmer inte exakt med Naturvårdsverkets
klimatrapportering eftersom denna viktar metan och lustgas enligt en äldre modell. I detta diagram
viktas metan och lustgas enligt den senaste modellen vilket ger ett något högre bidrag av växthusgaser
från sektorn jordbruk.

5

Mineraljordar innehåller kol, men inte lika stora mängder som mulljordar. Svenska mineraljordar
innehåller i genomsnitt 4 procent mull vilket motsvarar runt 2,5 procent kol i matjordskiktet (0-25 cm).
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Litteraturstudie
Definitioner
Olika begrepp används för att beskriva förändringar i kolförråd i mark och vegetation samt för åtgärder
och effekter av minskad klimatpåverkan från jordbruket. I litteraturen saknas det ofta definitioner av
dessa begrepp samt en beskrivning av hur de förhåller sig till varandra. Exempelvis används det engelska
begreppet carbon sequestration (sequester betyder isolera, avskilja) för att beskriva effekten av åtgärder
som leder till ett ökat kolförråd i mark eller vegetation (företrädesvis skog) men ibland omfattar det
även reduktion av lustgasutsläpp, som inte har något med kol att göra. Begreppet greenhouse gas
mitigation (potentials) används också, och mitigation kan översättas med begränsning, minskning eller
dämpning. Begreppet innefattar fler växthusgaser än endast koldioxid och i det ingår såväl reduktioner
av växthusgasutsläpp som ökat upptag av koldioxid i mark och vegetation (Smith m fl, 2008).
Eftersom begreppen inte används entydigt inleds denna litteraturstudie med en kort översikt av viktiga
begrepp på svenska inom ämnesområdet med beskrivning av hur de används i denna rapport.
Kolförråd
Den kvantitet kol som finns i mark eller vegetation vid ett givet tillfälle benämns kolförråd. Kolet är
inbyggt i det organiska materialet i marken, mullen, och ungefär 58 procent av mullen (räknad som
torrsubstans) består av kol. Matjorden i svensk åkermark (mineraljordar) innehåller i genomsnitt ca 2,4
procent kol (ca 4 procent mullhalt), vilket motsvarar runt 75 ton kol per hektar om man räknar med att
3
matjordskiktet är 25 cm och bulkdensiteten är 1,25 ton/m .
Kolkälla
När marken odlas kan detta leda till att mullhalten, och därmed kolhalten i jorden minskar. Kolet avgår
från åkermarken nästan uteslutande i form av koldioxid, men ibland även som metan. Då blir marken en
utsläppskälla eller en kolkälla och dess kolförråd minskar.
Undvikna utsläpp
Undvikna kolutsläpp är sådana som undviks genom att odlingsåtgärder förändras så att åkermark som
tidigare varit en kolkälla antingen upphör att släppa kol och/eller börjar lagra in kol istället. För att
kunna skatta de undvikna koldioxidutsläppen måste det vara känt hur stora utsläppen skulle varit om
ingen åtgärd satts in.
Kolinlagring
Odlingsåtgärder kan även leda till att kol byggs in i humusföreningar och därmed ökar mullhalten och
markens kolförråd. I denna rapport används begreppet kolinlagring för att beskriva att kol byggs in i
marken och att kolförrådet ökar. Mängden inlagrat kol är skillnaden i kolförrådet mellan två tidpunkter.
Den mäts per ytenhet över en tidsperiod, t ex ton kol per hektar och år.
Kolsänka
Marken blir en kolsänka när det sker en kolinlagring, d v s när kolförrådet ökar, förutsatt att detta kol
binds in för en lång tid. Kolinlagring (d v s nettofotosyntes) i växande biomassa på åkermark är endast en
tillfällig bindning av koldioxid eftersom det mesta av kolet återgår till atmosfären när biomassan bryts
ned.
Kolfastläggning
I den svenska litteraturen kan man även hitta begreppet kolfastläggning, om än i liten omfattning. Det
kan tolkas som om det är en kolinlagring som innebär att marken blir en kolsänka, d v s att kolet
verkligen lagras in i marken från atmosfären för en lång tidsperiod. Detta begrepp används inte i denna
rapport.
Åtgärders utsläppspotential - Åtgärdspotential
Potentialen för en odlingsåtgärd att öka markens kolförråd och därmed binda kol från atmosfären
benämns åtgärdspotential eller bara potential, och den består av summan av kolinlagringen och
undvikna utsläpp.
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Grafisk illustration av begreppen
I Figur 4 och 5 illustreras ovanstående begrepp genom fiktiva exempel på hur kolförrådet i mark kan
förändras över tid. Figur 4 visar mark som initialt är en utsläppskälla. I grundalternativet ”Ingen åtgärd”
fortsätter alla odlingsaktiviteter som vanligt (röd heldragen linje och den rosa ytan) och kolförrådet
sjunker. Den blå streckade linjen visar effekten av en åtgärd som genomförts i syfte att öka markens kolförråd, och som därmed bryter den nedåtgående trenden. Åtgärdspotentialen utgörs dels av de undvikna utsläpp som skulle skett om ingen åtgärd satts in (under den streckade linjen) och dels att det sker
en kolinlagring då kolförrådet i marken ökar (ovan den streckade linjen). Kurvorna planar ut för att
illustrera att efter en tid med bibehållna odlingsåtgärder uppnås ett jämviktsläge avseende kolinnehåll.

Tidpunkt
för åtgärd

ton C/hektar

Kolinlagring
Undvikna
kolutsläpp

Åtgärdspotential

Kolförrådet
Efter åtgärd
Ingen åtgärd
Tid
Figur 4: Schematisk skiss över de begrepp som används för att beskriva åtgärder som påverkar markens
kolförråd. Skissen beskriver ett exempel på förändring av markens kolförråd över tid på en mark där
kolförrådet i grundalternativet sjunker om ingen åtgärd vidtas (röd linje och den rosa ytan) och dels efter
att en åtgärd genomförts som ökar markens kolförråd (blå linje).
En åkermark kan befinna sig i olika status avseende kolinnehåll; den kan vara en kolkälla eller en kolsänka och den kan även vara i jämvikt. Oavsett status kan man uppnå positiva effekter av en åtgärd om
kolinlagringen i mark ökar och/eller om utsläpp undviks. I Figur 5 visas några exempel på utgångsläget
för olika marktyper och vad som kan ske om en odlingsåtgärd sätts in som ökar kolinlagringen.
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B
mängd kol/hektar

mängd kol/hektar

A

Tidpunkt
för åtgärd

Tid

Tidpunkt
för åtgärd

Tid

Tidpunkt
för

D
mängd kol/hektar

mängd kol/hektar

C

Tid

Efter åtgärd

Tidpunkt
för åtgärd

Tid

Ingen åtgärd

Figur 5: Illustration över situationer där en åtgärd ger positiva effekter på markens kolförråd.
Diagrammen beskriver exempel på förändring av markens kolförråd över tid, dels om ingen åtgärd vidtas
(röd linje) och dels efter att en åtgärd genomförts (blå linje). Jämförelser görs mellan ett grundalternativ
och effekter efter att åtgärder satts in. I bilderna A och B minskar markens kolförråd över tid, men om
åtgärder sätts in reduceras minskningstakten (bild A) eller så byggs kolförrådet upp igen (bild B). Ett
exempel på detta är mineraljordar där mullhalten minskar t ex till följd av liten eller ingen odling av fleråriga grödor, stor bortförsel av halm och liten eller ingen tillförsel av organiska gödselmedel, men där
åtgärder som återinförsel av fleråriga grödor i växtföljden eller ökad gödsling med organiska gödselmedel bidrar till att bryta den nedåtgående trenden. I bild A utgörs åtgärdspotentialen av undvikna
utsläpp, medan potentialen i bild B utgörs av undvikna utsläpp såväl som ökat kolförråd. I bild C och D
utgörs åtgärdspotentialen av ökat kolförråd i marken. Skillnaden ligger i att exemplet i bild C ökar kolförrådet redan, men med ytterligare åtgärder som t ex utökad odling av fleråriga grödor kommer
kolförrådet att öka ytterligare, medan marken i bild D är i jämvikt innan ytterligare åtgärder sätts in som
ökar kolinlagringen.
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Kolinlagring i mark – en möjlig åtgärd i jordbrukets klimatarbete
Världens jordbruksmark har varit en källa till kolutsläpp sedan människan började bruka marken för runt
10 000 år sedan. Så mycket som 30-75 procent av det ursprungliga markkolet, motsvarande runt
30-40 ton C/ha, beräknas ha gått förlorat (Lal m fl, 2007). Skillnaden är påfallande mellan ursprungliga
fleråriga gräs- och skogsvegetationer och dagens markanvändning i jordbruket som domineras av
ettåriga grödor i stora delar av världen. Kolet kan avgå från åkermarken i form av koldioxid eller metan
och det kan lagras in genom åtgärder som ökar markens mullhalt. Åtgärder som endast innebär att kol
överförs från en pool till en annan i biosfären kan inte räknas som en kolsänka eftersom denna koldioxid
inte tas bort från atmosfären och inlagringen kan därför åstadkommas på principiellt två sätt (Powlson
m fl, 2011):
1.

Genom att nettofotosyntesen ökar (t ex när skog eller fleråriga gräsmarker etableras på
vegetationsfattig mark eller mängden skörderester ökar på grund av högre skörd)

2.

Genom att markkolets nedbrytningshastighet minskas när markanvändningen förändras (t ex
förändrad bearbetningsintensitet).

Det finns begränsningar i vilken omfattning som ökad kolinlagring i mark och vegetation kan utgöra en
reell förbättring i klimatarbetet, d v s utgöra verklig åtgärdspotential och göra åkermarken till en
kolsänka. Powlson m fl (2011) sammanfattar begränsningarna enligt följande:
1.

Mängden kol som kan bindas in i marken är ändlig. Ökningen av markkol upphör när ett nytt
jämviktsläge har nåtts, d v s mättnad har nåtts.

2.

Processen är reversibel. Därför måste man fortsätta med de åtgärder som har inneburit ökad
kolinlagring för att hålla kvar kolet i mark eller vegetation.

3.

Man måste beakta att odlingsåtgärder som leder till ökad kolinlagring i marken samtidigt kan
påverka utsläppen av metan och lustgas. Eftersom dessa är så kraftiga växthusgaser kan små
förändringar i flöden av metan och lustgas från en åtgärd som i sig innebär ökad kolinlagring
innebära att de positiva klimateffekterna inte kan räknas hem. Sådana förändringar kan t ex
uppstå när en odlad mulljord åter läggs under vatten, vilket kan öka metanavgången men
minska lustgasavgången.

I forskarkåren finns olika synsätt huruvida alla typer av markanvändning i jordbruket har ett mättnadsläge när det gäller kolinlagring. Soussana m fl (2007) menar att naturliga gräsmarker utan förändrad
skötsel och användning inte är i jämvikt utan fortfarande fungerar som kolsänkor.
I den senaste IPCC-rapporten om relevanta åtgärder för minskade utsläpp i jordbrukssektorn beskrivs
ökad kolinlagring i jordbruksmark som en mycket viktigt åtgärd (IPCC, 2007). Ett flertal publikationer
med Pete Smith som huvudförfattare ligger bakom denna rapport. Den globala tekniska potentialen för
minskad klimatpåverkan från jordbrukssektorn i världen till 2030 har beräknats till 5,5–6,5 miljarder ton
CO2e/år. Dessa beräkningar används också som underlag i FNs tekniska rapport om utmaningar och
möjligheter för utsläppsminskningar i jordbrukssektorn (UNFCC, 2008). I beräkningarna ingår utsläpp av
växthusgaser från sektorn Jordbruk, d v s utsläpp från jordbruksmark samt metan och lustgas från
djurhållning. Däremot ingår inte energianvändningen i jordbruket, och inte heller utsläpp från tillverkning av insatsvaror, t ex mineralgödsel.
Det har gjort flera uppskattningar av potentialen för kolinlagring i mark (Freibauer m fl, 2004, Smith m fl,
2005; 2007a; 2007b) där man kommer till olika resultat. Smith m fl (2005) har beskrivit att man når olika
resultat beroende på vilka begränsningar man sätter för sina beräkningar, se Figur 6. Den biologiska
potentialen är den som skulle kunna vara teoretiskt möjligt att uppnå om all biomassa använde all
solenergi till att assimilera koldioxid. Den tekniska potentialen är mindre eftersom det finns begränsningar i t ex lämpliga markområden. Den ekonomiska potentialen är i sin tur ännu mindre och Smith m fl
(2008) har beräknat den ekonomiska potentialen för klimatåtgärder i jordbruket. Vid en utsläppskostnad
på 20 USD per ton CO2e kan den globala utsläppsminskningen i jordbruket bli 1,5 – 1,6 miljarder ton
CO2e/år (motsvarar ca 25 procent av den tekniskt möjliga) medan ett pris på 100 USD per ton CO2e kan
leda till en avsevärt större reduktion år 2030; 4-4,3 miljarder ton CO2e/år (motsvarar ca 80 procent av
den tekniskt möjliga). Den potential som i praktiken är realistisk är att uppnå är den socialt och politiskt
accepterade potentialen, och den uppskattas av Smith m fl (2005) till ca 10 % av den biologiska
potentialen. Det förklaras av att åtgärder kan vara mer eller mindre omöjliga att genomföra, t ex
våtmarker som dränerats är numera bebyggda och befolkade. Andra begränsningar kan vara att
kunskapsnivån inte är tillräcklig hos lantbrukarna, eller att det inte finns ekonomiska incitament.
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Figur 6: Påverkan av olika begränsningar på potentialen att öka kolinlagringen i åkermark. Från biologisk
potential till socialt/politiskt begränsad potential. Fritt från Smith m fl, 2005.
Av den totala tekniska potentialen för utsläppsminskningar från jordbrukssektorn beräknas att så
mycket som 89 procent kan uppnås genom ökad kolinlagring i mark och vegetation genom t ex
förändrade odlingsåtgärder eller återställande av mulljordar och degraderade jordar (Figur 7). För att
uppskatta förändringen i markkol per hektar av olika åtgärder har data från mer än 200 studier använts.
Därefter har man beräknat på hur stor areal globalt var och en av de olika åtgärderna skulle kunna
genomföras och multiplicerat med den uppskattade kolinlagringen. Minskade utsläpp av metan ger
ytterligare nio procentenheter och återstående två procent tillskrivs reducerade utsläpp av lustgas.
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-200

Figur 7. Global tekniskt möjlig potential för kolinlagring och minskade utsläpp från åkermark år 2030 för
olika åtgärder (Smith m fl, 2008). Staplarna för koldioxid motsvarar kolinlagring i mark. I stapeln
Odlingsåtgärder ingår t ex åtgärder för bättre skördar, förbättrad växtnäringsanvändning och reducerad
jordbearbetning. Åtgärder i risodling och djurhållning behandlas inte vidare i denna rapport.
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Smith m fl (2007a) har också beräknat hur stor den tekniska potentialen är i olika delar av världen. Störst
potential finns i Sydamerika och Asien, medan den är lägre i Europa, se Figur 8, där det också framgår att
det är stora osäkerheter i beräkningarna av den tekniskt möjliga potentialen för utsläppsreduktioner.
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Figur 8. Total teknisk möjlig potential i jordbrukssektorn för utsläppsreduktioner och kolinlagring i olika
regioner till 2030. De blå staplarna visar en standardavvikelse kring medelvärdet och linjerna visar 95
procent konfidensintervall (Smith m fl, 2007a).
I en studie av Smith m fl (2005) analyserades förändringen i åkermarkens kolförråd för fyra länder i
Europa, däribland Sverige, under perioden 1990 – 2000 samt möjliga förändringar till 2010 uppskattades. Studien visade på en liten och nästan försumbar potential för kolinlagring i europeisk
åkermark med undantag för Belgien, men även där var den liten. Författarna förklarar detta med att
medan andra studier har beräknat tekniska möjliga ökningar av markens kolförråd så analyserades här
endast effekten av de åtgärder som verkligen hade genomförts i praktiken. Slutsatsen var att åtgärder
som leder till kolinlagring i mark inte kommer att öka i europeiskt jordbruk såvida inte politiska styrmedel införs. De konstaterar också att de åtgärder som troligast genomförs är de som både minskar
utsläppen av växthusgaser och samtidigt ökar produktiviteten (Smith m fl, 2005).

Åtgärder för att öka markens kolförråd
I den här litteraturgenomgången utgår vi från det material som presenteras i senaste IPCC-rapporten
(IPCC 2007) samt i ett antal publikationer med Pete Smith som huvudförfattare. De siffror som redovisas
är den tekniska potentialen för kolinlagring per hektar. Den är uttryckt som årlig förändring i markkol i
de översta 30 cm av marken under en 20-årsperiod. I IPCC-rapporten redovisades potentialen globalt för
fyra olika klimatzoner: warm – moist, warm – dry, cool – moist och cool – dry. Nordligt klimat (boreal
climate) exkluderades eftersom omfattningen av jordbruk är liten i den zonen. I det följande redovisar vi
beräkningarna för kolinlagring i mark för klimatzonen cool – moist, d v s kall – fuktig eftersom denna
rapport omfattar Europa generellt och Sverige specifikt. Dessa uppgifter har kompletterats med nyare
publikationer om möjligheter för jordbruket att öka kolinlagringen i mark.
Effekten på markens kolförråd av vissa odlingsåtgärder kan vara positiv på en plats men på en annan
inte betyda något eller t o m vara negativ. För att bedöma potentialen för kolinlagring i en geografiskt
avgränsad region, måste hänsyn tas till lokala förhållanden t ex klimat, historiska odlingsförhållande och
markens beskaffenhet.
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Odlingsåtgärder för bättre skördar och mer skörderester
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring i åkermark genom
förbättrade och/eller förändrade odlingsåtgärder till 0,88 ton CO2/ha och år (+0,51 till +1,25).
Dessutom beräknas att utsläppen av lustgas kan minska med 0,1 ton CO2e/ha och år.
Bakgrunden till denna potential till ökad kolinlagring är att förbättrad och/eller förändrad odlingsteknik
leder till högre skördenivåer vilket i sin tur leder till att mer biomassa produceras i skörderester (överoch underjordiska). Därmed blir tillförseln av organiskt material till åkermarken högre vilket kan leda till
ökad kolinlagring. Exempel på sådana åtgärder är enligt Smith m fl (2008): Bra sortval, bättre växtföljder
(särskilt genom att inkludera fleråriga grödor så att mer av skörderesternas kol hamnar i marken), odling
6
av mellangrödor, förbättrad gödsling och undvika svartträda . Odling av mellangrödor bedöms leda till
reducerade utsläpp av lustgas p g a mindre restkväve i mark vilket förklarar ovanstående potential till
minskade lustgasutsläpp.
Det mesta av kolet som tillförs marken med skörderester (ovanjordiska växtrester och underjordiska
rötter) avgår som koldioxid efter mikroorganismernas nedbrytning. Endast det kol som byggs in långsiktigt stabilt i markens mull kan bli en kolsänka. Olika organiska material har olika potential att bilda
mull. Kol i rötter kan ha upp emot dubbel potential jämfört med kol i ovanjordiska skörderester att
bindas in långsiktigt i humusföreningar i marken (Baker m fl, 2007). Vid en skördenivå på 6 ton vete/ha
där halm lämnas kvar finns runt en tredjedel av kolet i skörderester under mark (Gyldenkærne m fl,
2007).
Ökad skörd genom ökad kvävegödsling
Mineralgödsel, särskilt kväve, höjer i de allra flesta fall skördenivån och innebär därmed att mer kol
binds i biomassan i rötter och i ovanjordiska skörderester. Det är emellertid viktigt att ha i åtanke de
västhusgasutsläpp som produktionen av mineralgödseln har orsakat. I världens äldsta fältförsök,
Broadbalk Wheat Experiment i Storbritannien, där en kvävegiva om 144 kg N/ha och år har tillförts
sedan slutet av 1800-talet, ökade markkolet med 50 kg C/ha och år under de första femtio åren.
Därefter upphörde kolinlagringen och detta tolkades som att marken hade kommit i ett jämviktsläge.
När denna ökning av markens kolförråd jämfördes med växthusgasutsläppen från produktion och
användning av kvävegödseln visade det sig att de sistnämnda var mer än fyra gånger större än kolsänkan
som var en effekt av gödslingen. Dessutom upphörde kolinlagringen efter 50 år medan tillförseln av
mineralgödselkväve fortsatte (Powlson m fl, 2011). Eftersom utsläppen av växthusgaser vid produktion
och användning av mineralgödselkväve är betydande menar Schlesinger (2010) att denna gödsling inte
kan ses som en åtgärd för att öka kolförråden i jordbruksmark. Han ser snarare den kolinlagring som
beror på kvävegödslingen som en kompensation för de växthusgasutsläpp som produktion och
användning av mineralgödselkväve ger upphov till.
Resultat från jordprovtagningar i de äldsta jordbruksförsöken i USA (Morrow Plots i Illinois) med olika
gödslingsnivåer i typiska amerikanska växtföljder dominerade av majs och soja visar på inga effekter
eller t o m minskade kolförråd i marken (0-46 cm) i kvävegödslade led jämfört med ogödslade försöksled. Trots att kvävegödslingen har höjt skördenivåerna väsentligt, särskilt för majs, har den större
biomassan i skörderester från kvävegödslade led inte resulterat i en positiv kolinlagring i marken.
Resultaten från dessa försök tyder på att tillfört gödselkväve kan främja nedbrytning av skörderester och
organiskt material i marken och överensstämmer med erfarenheter från flera odlingsförsök i det
amerikanska majsbältet (Khan m fl, 2007). Smith (2005) redovisar långliggande odlingsförsök från forna
Sovjetunionen vilka visar på att gödsling med mineralkvävegödsel kan leda till lägre kolförråd i mark och
drar slutsatsen att under en del omständigheter kan kvävetillförsel gynna nedbrytningen av organiskt
material.
Ökad skörd genom bättre växtföljder
En varierad växtföljd minskar problem med ogräs och skadegörare och höjer skörden (Kirkegaard m fl
2008; Nemecek m fl 2008). Europeisk litteratur visar på skördeökningar runt 0,9-1,9 t/ha för vete som
odlas i en växtföljd med avbrottsgrödor som oljeväxter och baljväxter i motsats till monokultur (Sielig m
6

Svartträda innebär att marken ligger obevuxen under en stor del av växtodlingssäsongen och under
denna period bearbetas mekaniskt för att bekämpa ogräs.
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fl, 2005). Även svenska försök visar på skördeökningar i denna magnitud. I skånska försök med höstvete
odlad efter havre alternativt höstraps och med en kvävestege från 0-240 kg N/ha var skörden
7
1,1–1,4 ton/ha högre för förfrukten raps jämfört med havre vid alla kvävenivåer . Här uppnåddes
veteskörden 9 ton/ha vid kvävenivån 80 kg N/ha när förfrukten var raps medan samma veteskörd
krävde 160 kg N/ha när förfrukten var havre vilket visar på en mycket stor potential till högre
kväveeffektivitet i spannmål som odlas i varierade växtföljder.
Mer kol i skörderester genom mer fleråriga grödor
I tempererade regioner innebär odling av ettåriga grödor som spannmål, majs, soja, rotfrukter och
grönsaker att marken är obevuxen eller endast har lite grön biomassa under vår och höst när temperaturen är över fryspunkten och det är väsentlig solinstrålning, d v s fotosyntesen utnyttjas dåligt. Flerårig
vegetation assimilerar kol i biomassan under mycket större del av året. Ryska långliggande försök där
kolförrådet mättes till 2 m djup visade väsentligt lägre markkol i mark med ettåriga grödor jämfört med
naturlig gräsvegetation och gräsmarker som utnyttjades för höproduktion (Baker m fl, 2007). Gräsmarkers betydelse för markkolet framkommer även i rikstaxeringen av åkermarken där nötkreatursgårdar har
0,5-1 procentenhet högre kolhalt i marken jämfört med växtodlings- och grisgårdar vilket normalt
motsvarar 10-20 ton C/ha högre kolförråd. Detta bedöms framförallt vara en effekt av vallodlingen på
nötkreatursgårdarna (Eriksson m fl, 2010).
Av dagens jordbruksgrödor har vall/gräsmarker bäst förmåga att bygga upp kol i mark vilket bl a beror
på att rotsystemet är större hos fleråriga grödor jämfört med ettåriga. En jämförelse av kolbalansen i
vall och majs som skördas för ensilage visar att vallgrödan lämnar betydligt större mängder kol i
skörderester jämfört med majsensilage, se Figur 9. Dessutom återfinns merparten av kolet i skörderesterna i rötterna under mark för vallgrödan och har därmed sannolikt större potential att bli stabilt
markkol jämfört med ovanjordiska skörderester.

Figur 9. Kolbalans (t C/ha) vid odling av vallensilage med en skördenivå på ca 9 ton torrsubstans (TS)/ha
och majsensilage (skördenivåer 10 respektive 12 ton TS/ha), värdena är ungefärliga (stor osäkerhet och
spridning i skörderesters massa och därmed kolinnehåll). Egna beräkningar baserat på Gyldenkærne m fl
(2007).
Mer kol genom odling av mellangrödor
Odling av fång- eller mellangrödor där växtmaterialet brukas ned utan någon bortförsel av skördeprodukter innebär en extra tillförsel av kol till marken. Biomassan i en fånggröda/mellangröda kan
uppskattas till ca 1-1,4 ton torrsubstans/ha och år (Gyldenkærne m fl, 2007) vilket motsvarar drygt
7

Svensk Raps: Försöksserien SSO-560, 2001-2002. Medeltal av fem försök i Skåne med kvävegödsling till
höstvete efter havre och höstraps.
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500 kg C/ha och år. Färskt växtmaterial är inte lika mullbildande som växtrötter och därför avgår en stor
del av kolet inbyggt i mellangrödan som koldioxid i mikroorganismernas nedbrytning. Vid odling av
mellangrödor med syfte att öka markkolet är det därför viktigt att välja arter som har stor rotmassa,
som t ex oljerättika.

Odlingsåtgärder för förbättrad växtnäringsanvändning
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring i åkermark genom
förbättrad växtnäringsanvändning till 0,55 ton CO2/ha och år (+0,01 till +1,10). Dessutom
beräknas att utsläppen av lustgas kan minska med 0,07 ton CO2e/ha och år.
Övervägande delen av åtgärderna inom växtnäringsanvändning är sådana som förbättrar kväveeffektiveten och därmed minskar risken för avgång av lustgas, t ex anpassad giva efter grödans behov
och upptag, långsamverkande gödselmedel, nitrifikationsinhibitorer, och placering av gödsel. Om
mindre växtnäring används minskar även koldioxidutsläppen vid produktionen. Men dessa åtgärder
medför inte ökad kolinlagring.
Däremot, om det är brist på något näringsämne och man kan åtgärda detta och på så sätt får högre
skörd, kommer även skörderesterna att öka och därmed mängden kol som tillförs marken med dem
(Smith m fl, 2008). Utsläppen från den ökade produktionen av växtnäringen måste tas med i
beräkningen. Gödslingen ska vara optimal – inte för lite, inte för mycket i förhållande till utsläpp och
kolinlagring (Powlson m fl, 2011).

Odlingsåtgärder - reducerad jordbearbetning
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring i åkermark genom
reducerad jordbearbetning till 0,51 ton CO2/ha och år (0 till +1,03). Dessutom beräknas att
utsläppen av lustgas kan minska med 0,02 ton CO2e/ha och år.
Genom en övergång till plöjningsfri odling eller system med reducerad jordbearbetning förväntas
kolinlagringen öka eftersom nedbrytningen av organiskt material går långsammare när marken tillförs
mindre syre genom den minskade bearbetningen. Det finns emellertid studier som ifrågasätter huruvida
markens kolhalt verkligen ökar vid minskad jordbearbetning. Potentialen för minskning av lustgasutsläpp är mycket osäker och kan t o m innebära ökade utsläpp i vissa fall (Smith et al, 2008).
Baker m fl (2007) hävdar att provtagningsmetodiken för att mäta kolinlagring som har använts i försök
med olika jordbearbetningsintensiteter har varit otillräcklig vilket kan leda till felaktiga slutsatser. I
försök där effekten av reducerad jordbearbetning studeras har jordprov ofta tagits endast till högst 30
cm djup. I försök som inkluderat även djupare marklager, visar resultaten inte på någon entydig ökning
av den totala kolinlagringen för hela markprofilen, men däremot en ökning av kol i ytskiktet. Baker m fl
(2007) menar att olika typer av jordbearbetning medför olika markstruktur, vilket i sin tur påverkar t ex
marktemperatur och rötternas tillväxt och fördelning i marken. Reducerad jordbearbetning innebär att
större andel av rötterna och därmed kolet i skörderesterna återfinns i det övre markskiktet medan
mindre andel av kolet finns i de djupare markskikten jämfört med hur markkolet distribueras vid normal
jordbearbetning. Även Powlson m fl (2012) påpekar att eftersom det organiska materialet är olika
fördelat i markprofilen vid olika typer av jordbearbetning, kan skillnader som uppmätts i försök i själva
verket vara olika distribution av kolet i markprofilen snarare än skillnader i markens totala kolförråd. Ett
annat provtagningsproblem är att bulkdensiteten skiljer mellan jordar som bearbetas olika – ofta ger
plöjningsfri odling högre densitet. Om man då i båda fallen tar ett prov ner till 25 cm djup är inte
resultaten jämförbara.
Val av jordbearbetningssystem kan påverka skördenivån och därmed mängden skörderester. Ogle m fl
(2012) studerade över 100 spannmålsförsök i USA och Kanada och fann att plöjningsfri odling ökar eller
minskar skörden beroende på klimat och markförhållanden, under kallare och/eller våta förhållanden är
det en tendens till lägre produktivitet i plöjningsfri odling. Modellberäkningar från dessa försök indikerar
att när skördenivån minskar med mer än 15 procent i plöjningsfri odling så minskar markens kolförråd
pga. mindre koltillförsel med skörderester.
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Man måste också ta i beaktande hur utsläppen av andra växthusgaser påverkas vid övergång till
plöjningsfri odling. Powlson m fl (2012) redovisar studier där väldränerade jordar i regioner med relativt
lite nederbörd inte får ökade lustgasutsläpp då reducerade bearbetningssystem introduceras i motsats
till mer nederbördsrika regioner (t ex Västeuropa) där högre lustgasutsläpp har uppmätts som en följd
av förändrad bearbetning.
Reducerad jordbearbetning eller plöjningsfri odling innebär lägre utsläpp av fossil koldioxid genom färre
körningar och därmed minskad bränsleanvändning.

Odlingsåtgärder för förbättrad vattenhushållning
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring i åkermark genom
förbättrad vattenhushållning till 1,14 ton CO2/ha och år (-0,55 till +2,82).
Cirka 18 procent av åkermarken i världen bevattnas. Genom att utöka denna areal så att mer bevattning
sker där det behövs och där det finns vatten, eller genom att mer effektiva bevattningstekniker används,
erhålls högre skördar vilket ger mer skörderester som i sin tur kan leda till ökad kolinlagring i marken.
Även förbättrad dränering av mineraljordar i områden där det behövs kan öka produktiviteten och
därmed mängden skörderester (Smith m fl, 2008). Samtidigt har dräneringsåtgärder sannolikt också
varit betydelsefullt för den långsiktiga nedbrytningen av organiskt material i jordbruksmark. Dränering
innebär luftning och när marken därtill kvävegödslas stimuleras markmikroorganismerna till nedbrytning
av markens organiska material och därmed kan marken bli en kolkälla (Baker m fl, 2007).

Förändrad markanvändning
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring i åkermark genom
förändrad markanvändning till 3,04 ton CO2/ha och år (+1,17 till +4,91). Dessutom beräknas att
utsläppen av lustgas kan minska med 2,30 ton CO2e/ha och år.
Förändrad markanvändning är en åtgärd som kan ge stora effekter per hektar, både vad gäller kolsänka
och minskade lustgasutsläpp. För att uppnå potentialen krävs en genomgripande förändring av åkermarkens användning genom omläggning till en ursprunglig vegetation som inte bearbetas, t ex till en
gräsmark som gödslas minimalt (vilket minskar lustgasutsläppen) och antingen ligger för fäfot eller
betas. Dessa åtgärder kan genomföras över hela fält eller landområden, eller lokalt t ex längs vattendrag
och fältkanter (Smith m fl, 2008). Detta ger emellertid undanträngningseffekter genom att åkermark tas
ur produktion vilket troligen måste kompenseras genom ökad odling på annat håll och detta ingår inte i
beräkningarna. Arealen som är tillgänglig för åtgärden antas vara mycket begränsad, och det är främst
en möjlighet om det finns överskott på åkermark eller åkermark med mycket låg produktivitet (Smith m
fl, 2008). Den begränsade totala potentialen framgår också av den låga stapeln för denna åtgärd i Figur 8
(se stapel Förändrad markanvändning, Skogsjordbruk).
Powlson m fl (2011) påpekar att det är endast under den första perioden efter omläggningen som kol
ackumuleras i marken eftersom en ny jämvikt i marken uppnås efter ett antal år. Dessutom är det
inlagrade kolet en kolsänka endast så länge träden eller gräsmarkerna finns kvar. Om man avverkar
skogen till bränsle eller plöjer upp gräsmarken, avges det inlagrade kolet till atmosfären. Det är också
viktigt vilken typ av mark man gör denna åtgärd på. Om man gör det på produktiv åkermark måste
annan mark, t ex träda tas i odling som ersättning. Kan man göra det på marginalmark, d v s mark med
lägre produktionsnivå, behövs inte så mycket ersättningsmark. Det är viktigt att beakta var den
förlorade produktionen kommer att ske så att inte naturliga ekosystem avskogas någon annanstans som
kompensation för åkermark som tas ur drift.
Även effekter på markkemin måste uppmärksammas vid förändrad markanvändning eftersom stora
förändringar nästan alltid påverkar utsläppen av andra växthusgaser (Powlson m fl, 2011). Som exempel
anges att reducerad jordbearbetning kan leda till något högre metanutsläpp från marken, vilket man kan
förvänta sig om man etablerar skog. Samtidigt kan man förvänta sig ett minskat utsläpp av lustgas eftersom kvävegödslingen minskar eller uteblir helt, men det finns undantag även från detta. I regioner där
den atmosfäriska N-depositionen är så stor att den överstiger den nya vegetationens N-upptag kan det
t o m medföra en ökning av markens lustgasutsläpp. Oväntade minskningar av markens kolförråd har
uppmätts vid förändrad markanvändning, t ex i ett fall där bomullsodling ersatts av tallplantering för 50
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år sedan. Även om kol lagrades in i trädens biomassa och i matjorden, så observerades en minskning av
markens kolhalt under 35 cm djup. Detta antas bero på att trädens högre vattenbehov gör att djupare
jordlager torkats ut, jordlager som tidigare periodvis var vattenmättade. I den vattenmättade miljön
skedde ingen nedbrytning av det organiska materialet, men när jorden torkade ur startade en nedbrytning och marken blev därmed en kolkälla.
I en brittisk studie beräknades effekten av kolinlagring då åkermark tas ur produktion för att göra
bredare fältkanter, en åtgärd som har ingått i det engelska miljöprogrammet och påminner om det
svenska systemet med skyddszoner längs vattendrag. Fallon m fl (2004) uppskattar att bredare fältkanter (2-20 m) med olika typer av vegetation (gräs, häckar, träd) kan reducera de årliga totala växthusgasutsläppen med 0,1-2 procent i Storbritannien (högst för scenarier med bredast fältkanter). Här
beräknades att markkolet ökade med 1,3 procent per år vid en omläggning av åkermark till gräsmark
motsvarande en årlig kolinlagring om ca 1 ton kol/ha fältkanter och år under 50 år. För trädbevuxna
fältkanter beräknades att markkolet ökade med 1,17 procent per år motsvarande ca 0,94 ton kol/ha och
år och att 2,8 ton kol/ha och år lagrades in i trädens biomassa under 50 år. Fallon m fl (2004) inkluderar
även minskade lustgasemissioner från extensiv gräs-och skogsmark relativt åkermark och studien visar
att cirka hälften av åtgärdspotentialen från omställning av åkermark till gräs- och/eller trädbevuxna
fältkanter utgjordes av reducerade lustgasutsläpp.

Skogsjordbruk
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring på åkermark genom
införande av skogsjordbruk till 0,51 ton CO2/ha och år (0 till +1,03). I denna beräkning ingår
enbart den ökade inlagringen av kol i åkermarken som en följd av reducerad jordbearbetning.
Upptaget av kol i träden ingår inte. Utsläppen av lustgas beräknas minska med 0,02 ton CO2e/ha
och år.
Skogsjordbruk betecknar odlingssystem där man kombinerar betesmark eller åker- och trädgårdsgrödor
med buskar och träd. Det kan vara häckar eller träd med grödor mellan, trädplantering längs gränser
eller som vindskydd, eller träd i betesmarker. Skogs- och fäbodsbete, hamling, lövtäkt, skottskogar och
lövängar är exempel på äldre typer av skogsjordbruk i Sverige.
Skogsjordbruk anses vara en bra åtgärd i tropikerna för att minska degraderingen av jordbruksmark
samtidigt som markens kolförråd ökas (Mutuo m fl, 2005). En litteratursammanställning visar att under
en 25-årsperiod kan kolförrådet i markskiktet 0-20 cm öka med upp till 10-15 ton kol per hektar
(motsvarar ca 40-55 ton koldioxid) och kolförrådet i trädens biomassa med 10-70 ton kol per hektar (ca
40-260 ton koldioxid) vid en övergång från betes- eller åkermark till skogsjordbruk med träd. Ett annat
alternativ är att träda marken t ex under en kortare period med kvävefixerande grödor eller plantera
buskar som får växa 5-10 år. I ett försök i Kenya ökade kolförrådet i mark (översta 15 cm) med upp till
1,6 ton kol per hektar och år när odlingssystem med kortvariga trädor med kvävefixerande grödor och
reducerad jordbearbetning jämfördes med monokultur av majs. Det är dock värt att notera att en
övergång från skogsmark till skogsjordbruk ger kraftiga växthusgasutsläpp eftersom mycket biomassa
ovan jord försvinner.

Skötselåtgärder på gräs- och betesmarker
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för kolinlagring genom förändrade
skötselåtgärder på gräs- och betesmarker till 0,81 ton CO2/ha och år (+0,11 till +1,50).
Potentialen för kolinlagring i mark på gräsmarker, här använt som ett samlingsnamn för vallar och
betesmarker, har en stor variation (Smith m fl, 2008). Detta framgår också tydligt i en litteraturöversikt
av Soussana m fl (2010) vilken visar att gräsmarker oftast är kolsänkor men även kan vara källor för
kolutsläpp beroende på klimat, skötsel och platsspecifika egenskaper som t ex jordart. Enligt en
sammanställning gjord av Conant m fl (2001) från 115 lokaler globalt kan förbättrad skötsel leda till ökad
kolinlagring i gräsmarker, men detta behöver totalt inte leda till nettominskningar av växthusgasutsläpp
eftersom andra utsläpp kan öka, t ex lustgas vid ökad kvävegödsling. I modellberäkningar av kolbalanser
i Europas gräsmarker uppskattar Soussana m fl (2004) att potentialen för kolinlagring ligger i intervallet
0,7 – 1,8 ton CO2e/ha och år, d v s ungefär i samma intervall eller något högre än Smith m fl (2008)
tekniska potential. I Tabell 1 listas uppgifter från ett antal källor om kolinlagringens magnitud och
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effekter av olika åtgärder. Sammanställningen visar att gräsmarker och vallar ofta har goda potentialer
att lagra in kol i marken. I de refererade studierna är det olika tidsintervaller för hur länge kolinlagringen
kan pågå och för vissa studier är det endast korta tidsperioder som avses.
Tabell 1. Kolinlagringens magnitud och effekter av olika åtgärder i gräs-och betesmarker
Observerad kolinlagring i gräs- och betesmarker
Netto kolinlagring (+)
Referens
med olika åtgärder
eller utsläpp (-)
t CO2e/ha och år
Varierande kolinlagring i en översikt av flera
-6 till +13
Soussana m fl (2010)
studier
a
Variation i kolbalanser i europeiska gräsmarker
-2 till +6
Janssens m fl (2005)
Konvertering från åkermark till bete
+3,7
Conant m fl (2001)
Konvertering från åkermark till vall
+1,8
Soussana m fl (2004)
Konvertering av gräsvall till vall med baljväxter
+1,1 till +1,8
Soussana m fl (2004)
Konvertering från korta vallar till permanenta
+1,1 till +1,5
Soussana m fl (2004)
Ökad liggtid för vallar/gräsmarker
+0,7 till +1,8
Soussana m fl (2004)
Förbättrad betesdrift
+1,3
Conant m fl (2001)
b
Gödsling
+1,1
Conant m fl (2001)
c
Reduktion av kvävetillförsel
+1,1
Soussana m fl (2004)
Kolinlagring från rötter beroende på
+2,1 till +15
Steinbeiss m fl (2008)
plantdiversitet
a

endast i Portugal var gräsmarker en utsläppskälla, förmodligen pga. klimat.
men nettoutsläpp av växthusgaser när produktion och användning av kvävegödsel inkluderas.
c
endast i mycket intensiva gräsvallar med hög kvävegödsling.
b

Återställande av eller andra åtgärder på mulljordar
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring på mulljordar till 36,7
ton CO2/ha (+3,67 till +69,7) och år genom återställandet av dessa mullrika jordar till våtmarker.
Dessutom beräknas att utsläppen av lustgas kan minska med 0,16 ton CO2e/ha mulljord.
Däremot beräknas utsläppen av metan öka med 3,32 ton CO2e/ha mulljord och år om de
återställs till våtmarker.
Mulljordar diskuteras ofta ur klimatsynpunkt eftersom de orsakar höga växthusgasutsläpp. När mulljordarna byggs upp och organiskt material ackumuleras sker det en inlagring av kol. Om de sedan dikas
ut ökar syretillgången i marken vilket ökar nedbrytningen av det organiska materialet varvid inte bara
stora mängder koldioxid utan även lustgas avgår.
Potentialen för denna åtgärd är väsentligt högre per hektar än de åtgärder som tidigare beskrivits och
beror framförallt på undvikna utsläpp eftersom koldioxidutsläppen från våtmarker är väsentligt lägre än
från uppodlade torvjordar.
Att sluta odla befintliga mulljordar behöver inte öka kolinlagringen totalt sett eftersom koldioxidavgången beräknas vara relativt hög även från mulljordar som övergetts. Mätningar i Finland tyder på
fortsatt hög koldioxidavgång från mulljordar som tagits ur bruk och som får växa igen passivt. Koldioxidavgången från mulljordar som tagits ur bruk för 20 till 30 år sedan var i samma storleksordning som
avgången vid odling av korn på mulljordar (Maljanen m fl, 2007). Dessutom är lustgasavgången fortsatt
hög. För att få ut den fulla potentialen av kolinlagring i odlade mulljordar måste i princip växtodlingen
upphöra och marken återställas till den typen av våtmark de var innan de torrlades (Freibauer m fl,
2004, Smith m fl, 2008).
Enligt Smith m fl 2008 är återställning av mulljordar till våtmarker en åtgärd som bidrar med en avsevärd
andel av den tekniska potentialen (se Figur 7). Powlson m fl (2011) anser att denna effekt är starkt överdriven eftersom dränerade våtmarker idag ger uppehälle och boende för betydande befolkningsgrupper
i världen. I stället är det mer realistiskt att ha som mål att skydda de våtmarker som återstår.
Om mulljordarna ändå fortsätter att odlas, ska radodlade grödor, rotfrukter och djup jordbearbetning
undvikas för att inte påskynda ytterligare mineralisering av markens kol (Smith m fl, 2008).
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Degraderade jordar
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för ökad kolinlagring på degraderade jordar
till 3,45 ton CO2/ha och år (-0,37 till +7,26) genom att återställa degraderade jordar. Dessutom
beräknas att utsläppen av metan kan minska med motsvarande 1 ton CO2e/ha och år.
Det finns jordar som är förstörda av t ex erosion, överodling, höga saltkoncentrationer, försurning eller
föroreningar från industrier. Ofta kan kolinnehållet i sådana jordar mer eller mindre återställas genom
åtgärder som återställer produktiviteten, t ex genom att plantera gräs och/eller tillföra organiska gödselmedel som kompost, stallgödsel (Smith m fl, 2008). Dessa marker kan i bästa fall återställas till produktiv
åkermark, men om inte detta är möjligt så är det ur kolsynpunkt positivt att etablera träd, gräs eller
andra fleråriga grödor, t ex för bioenergiproduktion (Powlson m fl, 2011). Om man återställer land med
begränsat jordbruksvärde till skogsproduktion, gräs eller betesmarker, så kan detta leda till en signifikant ökning av kol i marken samtidigt som det inte får någon större betydelse för indirekt förändrad
markanvändning (Powlson m fl, 2011).

Bioenergi
Smith m fl (2008) beräknar den tekniska potentialen för kolinlagring genom odling av
bioenergigrödor till 0,51 ton CO2/ha (0 till +1,03). I denna beräkning ingår enbart den ökade
inlagringen av kol i åkermarken som en följd av reducerad jordbearbetning.
För odling av bioenergigrödor har man räknat med samma potential som från plöjningsfri odling, d v s
endast den effekt som uppnås genom att jordbearbetningen reduceras. Antagandet gäller endast för
bioenergigrödor som är fleråriga. I avsnittet ”Odlingsåtgärder - Reducerad jordbearbetning” diskuteras
senare forskning som tyder på att potentialen för reducerad jordbearbetning kan vara överskattad. I
klimatnyttan för åtgärden bioenergi inkluderar Smith et al (2008) inte några ”fossil-fria” koldioxidutsläpp
från användningen av biobränsle i jordbrukssektorn.

Organiska gödselmedel
Användning av organiska gödselmedel som stallgödsel, kompost, rötslam och avloppsslam innebär en
betydande potential att öka markens innehåll av kol och beskrivs ofta som åtgärd i litteraturen. Smith
m fl (2008) har inte med denna åtgärd i sin sammanställning, sannolikt eftersom stallgödsel redan
används i stor utsträckning på åkermark och det därför inte är något ”nytt” kol som tillförs jordbrukssystemet (Powlson m fl, 2011). Undantaget är samhällets avloppsslam som vid en ökad tillförsel skulle
innebära ytterligare organiskt material till marken och en potential till ökad kolinlagring vilket får ställas
mot slammets nackdelar såsom spridning av miljögifter som samlats in via avloppssystemet. Det kan
också finnas andra organiska produkter som idag inte sprids på åkermark, men som skulle tillföra kol om
de användes. Powlson och kollegor anser att det finns en potential i att använda ”grön kompost” på
åkermark för att öka kolinlagringen. Grön kompost är trädgårdsavfall från hushåll och kommuner. Dessa
författare nämner också restprodukter från pappersindustrin som material som idag inte används på
åkermark men som skulle kunna vara en resurs under förutsättning att de är lämpliga att sprida på
åkermark ur andra aspekter, t ex innehåll av tungmetaller.
Powlson m fl (2011) diskuterar en intressant möjlighet för stallgödselanvändning med ökad potential för
uppbyggnad av markkol. Observerationer från långliggande gräsmarker i Storbritannien som tillförs
stallgödsel visar på snabb nedbrytning av gödselns kol och avgång som koldioxid eftersom gödseln inte
myllas och därför inte kommer i kontakt med markpartiklar. Om stallgödsel som vanligen sprids på
gräsmarker (som ofta har höga förråd av markkol) istället distribueras till åkermark med låga kolförråd
(företrädesvis åkermark med ettåriga grödor och normalt ingen stallgödseltillförsel) skulle sannolikt mer
av gödselns kol lagras in i marken. Sådana omfördelningar av stallgödsel skulle emellertid förmodligen
innebära långa transporter och inte vara ekonomiskt eller praktiskt realiserbara.

Biokol
Biokol är en typ av träkol som framställs genom förbränning av biomassa under syrefattiga förhållanden,
så kallad pyrolys. Vid pyrolysen bildas förutom biokol en flytande fraktion som kan användas till
biobränsle.
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Användning av biokol på åkermark anses tillföra flera goda egenskaper såsom förbättrad vattenhållning
och markstruktur samt minskat läckage av näringsämnen. En aspekt som tillkommit under senare år är
att biokol dessutom ses som en möjlighet att lagra in kol i marken. Biokol har dubbelt så hög kolhalt som
vanlig biomassa, och bryts dessutom ner mycket långsamt (Lehmann, 2007). Som bevis på detta hänvisas till vissa mycket bördiga och kolrika jordar, så kallade ”terra preta” (svarta jordar) som man kan
finna i små områden längs Amazonfloden i Centralamerika, omgivna av magrare jordar som innehåller
endast lite kol. Många av dessa svarta jordar är upp till 2500 år gamla och anses ha fått sin höga kolhalt
från de system som praktiserades då de odlades. Dessa odlingssystem är inte till fullo kända, men
användning av biokol ingick (Ernsting, 2011).
Lehmann (2007) har beräknat att biokol från pyrolys av 5,5 ton biomassa från skörderester från nästan
all åkermark i USA (120 millioner ha) motsvarar ca 10 procent av de årliga utsläppen av koldioxid från
industrins användning av fossila bränslen i USA. Detta skulle innebära en inlagring av 0,36 ton kol per
hektar och år (egen beräkning). Laird (2008) menar att pyrolys av biomassa, vilket ger både bioenergi
och biokol, övergripande sett är en mer hållbar lösning än att framställa bioetanol. Men han påpekar att
det är en förutsättning att biokoltillförsel till mark verkligen har de positiva effekter på marken som
kolsänka som utlovas, och han påpekar att det krävs mer forskning för att verifiera detta. Ernsting (2011)
konstaterade från en litteraturstudie att de optimistiska påståendena om biokolets möjligheter att öka
kolinlagringen bygger på en svag vetenskaplig grund. Han fann endast fem publicerade artiklar som
studerat vilken effekt biokol har på markens kolinnehåll, och resultaten från dessa pekar åt olika håll
bland annat beroende på vilken typ av biomassa biokolet har producerats ifrån och vilken jordtyp det
användes på.
Förespråkarna för användning av biokol som kolsänka i mark hävdar att det är en mycket säkrare
strategi än andra alternativ. Kol som lagras in i skog kan avgå som koldioxid vid skogsbränder och kol
som lagras in i åkermark med reducerad jordbearbetning kan avgå om jorden börjar bearbetas igen.
Lehman (2007) hävdar att biokol är så hårt bundet att det är svårt att föreställa sig någon situation då
det inlagrade kolet skulle brytas ner och avgå till atmosfären.

Ökad ekologisk odling
Främjandet av ekologisk produktion lyfts fram som en åtgärd för att öka kolinlagringen i europisk
jordbruksmark (Freibauer m fl, 2004). Denna åtgärd kan inte ses som en enskild åtgärd eftersom
ekologiskt jordbruk är ett odlingssystem som inkluderar en kombination av odlingsåtgärder som är
positiva för kolinlagring i mark såsom stort inslag av fleråriga grödor (vall förkommer alltid i växtföljden)
och mindre andel av ettåriga grödor jämfört med konventionellt jordbruk, varierade växtföljder, stor
återförsel av skörderester och fånggrödor samt användning av stallgödsel. En analys av 32 studier där
markens kolförråd jämfördes i ekologisk och konventionell odling visade att markkolet ökade med 2,2
procent per år efter en omställning till ekologiskt jordbruk medan det var oförändrat när konventionella
odlingsmetoder fortsatte (Leifeld & Fuhrer, 2010). Författarna påpekar dock här att i försök där växtföljd
och stallgödseltillförsel var liknande i de två odlingsformerna fanns det inga skillnader i kolförråd. I ett
kanadensiskt långtidsförsök (18 år) där förändringar i markens kolförråd undersöktes i olika odlingssystem, minskade kolförrådet i ekologiska odlingssystem jämfört med konventionella (Bell m fl, 2012). I
dessa försök ingick ingen tillförsel av organisk gödsel, d v s tillförseln av kol till marken skedde endast
genom skörderester vilka var mindre i de ekologiska odlingssystemen, och visar på betydelsen av
kontinuerlig tillförsel av stallgödsel och andra organiska gödselprodukter i ekologisk odling för att få
kolinlagring i marken.
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Sammanfattning av åtgärder
I Tabell 2 sammanfattas potentialen för olika åtgärder som gör jordbruksmark till en kolsänka i
klimatzonen ”kall-fuktig” enligt den senaste IPCC-rapporten (Smith m fl 2007a; 2008). Siffrorna
representerar den tekniska potentialen per hektar uttryckt som årliga förändringar av markkol i de
översta 30 cm av marken under en 20-årsperiod. I IPCC-rapporten ingår inte alla åtgärderna som
redovisas ovan (t ex organiska gödselmedel, biokol, ekologisk odling) varför de inte heller finns i
tabellen.
Tabell 2. Årlig teknisk potential för kolinlagring per hektar i de översta 30 cm under en 20-årsperiod för
klimatzonen ”kall – fuktig” för olika åtgärder i jordbruket samt variation och säkerhet i beräkningarna.
Säkerheten bedöms med en, två eller tre stjärnor (*), ju fler stjärnor desto större säkerhet (sammanställt
från Smith m fl 2008).
Kolinlagring
Säkerhet
Marktyp
Åtgärd
Kolinlagring
Variation,
Potential
t CO2/ha
t CO2/ha
och år
och år
Åkermark
Förbättrade odlingsåtgärder
0,88
+0,51 till +1,25
***
Åkermark

Växtnäringsanvändning

0,55

+0,01 till +1,10

***

Åkermark

Reducerad jordbearbetning

0,51

0 till +1,03

**

Åkermark

Förbättrad vattenhushållning

1,14

–0,55 till +2,82

*

Åkermark

Förändrad markanvändning

3,04

+1,17 till +4,91

***

Åkermark

Skogsjordbruk

0,51

0 till +1,03

***

Gräsmark

Skötselåtgärder

0,81

+0,11 till +1,50

***

Mulljordar

Återställande

36,7

+3,67 till +69,7

**

Degraderade
jordar
Jordbruksmark
till bioenergi

Återställande

3,45

–0,37 till +7,26

***

(Enbart kolinlagring i mark
ingår)

0,51

0 till +1,03

***

Den totala effekten av en åtgärd beror framförallt på tillgången på arealer där åtgärden är möjlig.
Förändrad markanvändning (t ex konvertering av åkermark till extensivt gräs) och återställande av
mulljordar har hög potential per hektar men totalt sett är det begränsade arealer som är aktuella.
Förbättrade odlingsåtgärder har relativt låg potential per hektar men inkluderar åtgärder som sannolikt
kan sättas in på stora arealer globalt sett.
Det är också viktigt att uppmärksamma att undanträngningseffekter inte ingår i beräkningarna av de
tekniska åtgärdspotentialer som redovisas i Tabell 2 – d v s det är inte beaktat att konvertering av
åkermark till extensivt gräs eller återställande av mulljord innebär att jordbruksmark tas ur produktion
vilken riskerar att vid oförändrad efterfrågan ersättas genom ökad intensitet på andra arealer och/eller
att naturliga ekosystem avskogas någon annanstans.
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Diskussion
Viktiga frågeställningar kring kolsänkan
Om ökad kolinlagring i mark och vegetation ska användas som en viktig åtgärd för att reducera jordbrukets klimatpåverkan finns det några viktiga frågeställningar att beakta. Dessa diskuterades av
professor Pete Smith vid en workshop i London 2010 arrangerad av Food Climate Research Network
(FCRN) vilken sammanfattas av Garnett (2010). Frågeställningar är kolsänkans mättnad, kolsänkans
varaktighet, undanträngningseffekter samt verifiering av kolsänkans storlek.
Mättnad av kolsänkan
Potentialen för att lagra in kol i jordbruksmark är inte oändlig eftersom marken når ett nytt jämviktsläge
då kolsänkan är mättad och markkolet inte längre ökar. Den tidsrymd innan mättnad uppnås varierar
mellan lokaler och beror framförallt på utgångsläget i marken. För jordar i Europa (tempererade
områden) är tiden från när markanvändningen förändrades till det nya jämviktsläget (d v s när sänkan
har nått mättnad) runt 100 år. Jordar i boreala klimat har längre tid till jämviktsläge medan tropiska
jordar når det inom 10 år. Som en kompromiss anger IPCC:s riktlinjer för växthusgasinventeringar 20 år
som period för att markkolet ska stabiliseras efter det att en åtgärd har satts in (Smith, 2005). Soussana
m fl (2007) har ifrågasatt antagandet om kolsänkans mättnad i extensiva gräsmarker baserat på resultat
från GREENGRASS-projektet där extensiva långliggande gräsmarker (mer än 150 år) visade betydande
nettokolinlagring i marken. Dessa resultat har nyligen kommenterats inom Food Climate Research
Network där brittiska forskare menar att resultaten från GREENGRASS baseras på flödesmätningar av
koldioxid och inte markprover vilket gör att man inte kan vara säker på att det överskjutandet kolet i
balansen verkligen har lagrats in i marken. Vidare, engelska långliggande försök i vall och betesmark
visar på ökad kolinlagring under ca 50 år efter en etablering men sedan förefaller ett nytt jämviktsläge
vara etablerat (FCRN, 2012).
När potentialen för kolinlagring anges i litteraturen (som ton C/ha och år alternativ ton CO2/ha och år) är
det inte alltid som tidshorisonten för kolinlagringen redovisas. Ibland är det korta tidsperspektiv som
används vilket gör att kolsänkan kan framstå som betydande. IPCC-rapporten (Smith m fl, 2007a)
använder 20 år vilket får ses som en relativt kort tid i klimatsammanhang. Om den tekniska potentialen
för kolinlagring i åkermark istället hade beräknats för 100 år skulle de siffror för kolinlagring som anges i
Tabell 2 vara väsentligt lägre.
Kolsänkans varaktighet
En kolsänkas varaktighet beskriver hur länge det ökade kolförrådet (som är ett resultat av en åtgärd)
finns kvar stabilt i marken. En betydande svårighet är att kolsänkan lätt kan göras reversibel. Om en
åkermark konverteras till extensiv gräsmark kommer den att lagra in kol (d v s vara en kolsänka) under
tiden fram till nytt jämviktsläge, d v s vid kolsänkans mättnad. Men för att vidmakthålla kolförrådet vid
detta nya jämviktsläge måste marken ligga kvar under gräs. Detsamma gäller trädetablering med syftet
att få en kolsänka, träden kan huggas ned och koldioxiden släpps ut, d v s åtgärden är ogjord.
Undanträngningseffekter
Många av åtgärderna som förslås för att göra jordbruket till en kolsänka har indirekta effekter som kan
leda till ökade utsläpp av växthusgaser utanför det odlingssystem där åtgärden vidtas. Om mulljordar tas
ur produktion för att restaureras för att deras kolutsläpp ska minska, och produktionsförlusten måste
kompenseras, kommer kanske annan jordbruksareal att brukas mer intensivt med mer kvävegödsel
(ökade växthusgasutsläpp) som följd eller naturliga ekosystem omvandlas till ny jordbruksmark.
Ekologisk produktion i tempererade områden innebär ofta en mer extensiv markanvändning än
konventionell produktion, d v s mer yta krävs för att producera ett kg produkt. Om konsumtionen är
oförändrad eller ökande kan detta innebära att annan produktion intensifieras eller expanderar i
naturliga ekosystem någon annanstans för att kompensera denna lägre produktion. Det kan dock
kompenseras genom förändringar i odlingssystem, t ex mer protein från fleråriga vallgrödor i ekologiska
system och/eller förändringar i konsumtion, t ex minskad köttkonsumtion. Konvertering av åkermark till
mer extensiv markanvändning, t ex breda fältkanter med extensivt gräs och träd, är som beskrivits en
åtgärd med hög potential för kolinlagring per ytenhet men samtidigt med den effekten att en viss
odlingsareal för mat- eller bioenergiproduktion försvinner och troligen behöver kompenseras med
produktion någon annanstans.
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Sett i ett produktionsperspektiv är det fördelaktigt om jordbruksmarken som tas ur produktion och
konverteras för att användas med syfte som kolsänka är marginaljord med låg produktivitet. Åtgärder
för ökad kolinlagring på degraderade jordar som förlorat sin produktionsförmåga p g a dåliga skötselmetoder är enbart av karaktären ”win-win”, men inte aktuellt i Sverige eftersom denna typ av marker
inte finns här.
Utfallet i ett samhällsperspektiv av dessa undanträngningseffekter är dock slutligen beroende av hela
värdekedjan av livsmedel. Om matspillet kan minskas och konsumtion av animaliska livsmedel
reduceras, minskar det totala produktionsbehovet i jordbruket och åtgärder som leder till kolinlagring
(t ex extensifiering genom utökade arealer av långliggande gräsmarker) behöver inte riskera att kräva
odlingsareal någon annanstans eller att annan produktion intensifieras. T ex visar Wirsenius m fl (2010)
att om köttkonsumtionen reduceras med 25 procent i höginkomstländer och matspillet minskas något
så kommer markanvändning i dessa regioner att reduceras med drygt 15 procent.
Verifiering
För att kunna följa upp om åtgärder för ökad kolinlagring verkligen ökar markens kolförråd krävs långa
tidsperioder. Detta beror på att de årsvisa förändringarna är små i förhållande till markens totala
kolförråd och man behöver mäta över längre tid för att kunna säkerställa hur kolförrådet ändras i det
enskilda fältet. Dessutom är variationen i fält stor vilket kräver omfattande jordprovtagning vilket kan bli
kostsamt. Förändring av markkol följs därför upp genom modellberäkningar och dessa modeller måste
utvecklas i takt med att kunskapen om markkolsdynamik utvecklas.

Relevanta åtgärder för svenskt lantbruk som kolsänka
Som framgår av litteraturstudien är det en mycket stor del av den tekniska potentialen (ca 90 procent)
för minskade växthusgasutsläpp från världens jordbruk globalt som tillskrivs ökad kolinlagring i jordbruksmarken enligt IPCCs senaste analys (Smith m fl, 2007a). Man ska dock ha i åtanke att denna
potential baseras på teoretiska beräkningar och i verkligheten finns det ekonomiska såväl som sociala
begränsningar. Energianvändningen i jordbruket ingår inte, och inte heller insatsvaror, t ex tillverkning
av mineralgödsel eller import av foder. Erfarna forskare inom området konstaterar också att det krävs
ekonomiska styrmedel för att uppnå dessa teoretiska utsläppsreduktioner vilket kräver ett pris på
koldioxidutsläpp och/eller bidrag till bättre teknik. Därtill är många av åtgärderna behäftade med stora
osäkerheter vad gäller deras effekt för ökad kolinlagring och kolsänkor vilket försvårar implementering
av någorlunda korrekta ekonomiska styrmedel. Ett tydligt exempel på detta är de forskningsrön som
nyligen publicerats vilka ifrågasätter effekten av reducerad jordbearbetning för ökad kolinlagring i
åkermark (t ex Oogle 2012; Powlson m fl, 2012). Detta är en åtgärd som ansetts viktig i de flesta av
världens jordbrukssystem men där osäkerheten nu är stor om åkermarken verkligen blir en nämnvärd
kolsänka när jordbearbetning reduceras, åtminstone i tempererade delar av världen.
Baserat på denna litteraturstudie vill vi lyfta fram de mest relevanta åtgärderna för att få mer kolsänkor i
svenskt jordbruk:
Odlingsåtgärder för bättre skördar
Bättre skördar ska inte endast tolkas utifrån den primära skörden (t ex spannmålskärna) utan hela
grödans biomassaproduktion inklusive skörderesterna ska beaktas. Ett antal odlingsåtgärder leder till
goda och ökande skördenivåer, t ex bra sortval, växtskyddsinsatser, bevattning i områden med lätta
jordar och torra försomrar, förbättrad dränering på tyngre jord, teknik för reducerad markpackning
o s v. Spannmålsodlingen, som sker på mer än en tredjedel av den svenska åkermarken, har en betydande ökad avkastningspotential i förbättrade växtföljder. Höstveteförsök generellt visar på runt 15 procent
högre skörd då vete odlas efter en avbrottsgröda jämfört med en spannmålsgröda. Skördeökningar även
i andra spannmålsslag är realistiska. I svenskt jordbruk i dag är det mycket kvar för att utnyttja denna
potential för ökade skördar: 2010 hade 48 procent av höstspannmålen (totalt ca 410 000 ha) en spannmålsgröda som förfrukt, motsvarande siffra för korn (ca 300 000 ha) och havre (ca 164 000 ha) var 66
procent respektive 71 procent med spannmål som förfrukt (SCB 2011).
Introduktionen av mer fleråriga grödor i växtföljder med ettåriga grödor föreslås som en åtgärd för
ökade skördar och därmed potential för mer kol i skörderester (Smith m fl, 2007a). I foderproduktionen
till mjölkkor pågår nu en utveckling i motsats inriktning genom den ökande odlingen av ensilagemajs
(arealökning från ca 6 000 ha 2005 till 16 000 ha 2011), en ettårig grovfodergröda som ersätter fleråriga
vallgrödor. Ensilagemajs är en gröda där en mycket stor del av den totala biomassan förs bort med
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skörden och jämfört med traditionella vallgrödor innebär denna gröda sämre potential för inlagring av
markkol.
Ökad odling av mellangrödor/fånggrödor ökar produktionen av biomassa och innebär därmed mer kol
till marken utan någon bortförsel av skördeprodukt, detta har hittills mest setts som en åtgärd mot
kväveläckage. Rajgräs insått i spannmål dominerar i Sverige men detta alternativ ger sannolikt mindre
effekt för kolinlagring än mer djuprotade mellangrödor som håller mer biomassa i rotresterna.
Förändrad markanvändning – kantzoner och fältkanter
Förutom betydelse för minskade förluster av växtnäring och bekämpningsmedel till vatten samt ökad
biodiversitet, så är åkermark som ställs om till kantzoner även en kolsänka. Litteraturen visar att en
rimlig kolinlagring vid konvertering av åkermark till extensivt gräs är 0,5 – 1 ton C/ha och år. Om vi antar
ett fält om 10 ha med 4 m bred kantzon runt hela fältet motsvarar detta en förändrad markanvändning
på 0,5 ha (5 procent av fältet) som ger en total kolinlagring mellan 0,9- 1,8 ton CO2 per år eller utslaget
på hela fältet, ca 100 – 200 kg CO2/ha och år. Därtill kommer minskade utsläpp av lustgas från den
väsentligt extensivare markanvändning som kantzoner innebär. Nackdelen med åtgärden är förlorad
åkermark för matproduktion, d v s undanträngningseffekter. Fördelarna, förutom ökad kolinlagring och
minskade lustgasutsläpp, är ökad biologisk mångfald, skydd av vattenresurs, ökad möjlighet till
rekreation (promenader, ridning, fågelskådning) i odlingslandskapet.
Restaurering av mulljordar – återskapande av våtmarker
Av den svenska jordbruksmarken utgörs sju procent av organogena jordar, varav tre fjärdedelar
torvjordar och en fjärdedel gyttjor. Knappt 30 procent av de organogena jordarna odlas med ettåriga
grödor, ca 40 procent med vall och resterande areal används främst som betesmark eller träda
(Berglund m fl, 2009). Mulljordarna står för den helt dominerande delen av koldioxidutsläpp från
markanvändningen i svenskt jordbruk men bidrar relativt lite till den totala produktionen, oklart hur
mycket. En restaurering av denna marktyp innebär en återgång till de vattennivåer som tidigare fanns
vilket i princip omintetgör fortsatt odling. Enbart extensiv gräsetablering eller spontan igenväxning av
mulljordar innebär fortsatt relativt höga koldioxidutsläpp.
Ökad ekologisk odling
Ekologisk odling framförs som en åtgärd för att öka kolinlagringen i åkermark (Freibauer m fl, 2005;
Smith m fl, 2005) och mycket av denna effekt finns sannolikt i den annorlunda markanvändningen i
ekologiskt jordbruk jämfört med konventionellt. En följd av den ökade ekologiska odling i Sverige sedan
1990 är en viss förändrad markanvändning från öppen odling (ettåriga grödor) till gräsmarker genom att
arealen vall och betesmarker har ökat med ca 15 procent. År 2006 utgjordes drygt 70 procent av
markanvändningen i det ekologiska jordbruket av slåtter- och betesvall att jämföra med ca 33 procent i
det konventionella jordbruket och ca 40 procent av den totala svenska åkerarealen, se Tabell 3
(Cederberg, 2010).
Tabell 3. Vallarealens andel av total åkermark 2006 i olika produktionssystem och totalt (från Cederberg,
2010).
Åkermark, ekologisk Åkermark, konventionell Total åkermark
Slåtter- och betesvall, ha 375 000
680 000
1 055 000
Total åker, ha
513 000
2 147 000
2 660 000
Andel av åker i vall
73 %
32 %
40 %
Enligt den senaste undersökningen av växtnäringsanvändning i ekologisk lantbruk är runt en tredjedel av
den ekologiska vallarealen tre år och äldre och det är sannolikt att åldern på vallen i medeltal är högre i
den ekologiska odlingen vilket gynnar kolinlagring liksom det större inslaget av baljväxter (jämför
åtgärder i Tabell 2). Detta är exempel på åtgärder i ekolantbruket som är positiva för ökad kolinlagring.
På den negativa sidan finns de lägre skördenivåerna i öppen odling, t ex ligger ekologiska spannmålsskördarna på runt 55-65 procent av konventionella skördar (Cederberg m fl, 2011) och därav följer att
en mindre mängd skörderester tillförs åkermark för potentiell kolinlagring. De totala effekterna på
kolinlagring är oerhört svåra att bedöma och det är tveksamt om kunskapen idag är tillräcklig för att
inkludera alla de aspekter som ekologiska odlingssystem innebär med betydelse för ökad kolinlagring,
t ex att mer vall betas och att biodiversiteten sannolikt är större i framförallt vall och betesmark. De
odlingsåtgärder som används i ekologisk odling och är positiva för kolinlagringen, t ex fleråriga vallar och
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mellangrödor skulle kunna införas i ett konventionellt jordbruk för att öka kolinlagringen, men det
saknas ekonomiska incitament för detta idag.
Skogsjordbruk
Det har gjorts teoretiska beräkningar för svenska förhållanden om träd på betesmark och hur det
påverkar klimatavtrycket av betesbaserad köttproduktionen (Kumm, 2011). Enligt dessa beräkningar
skulle övriga växthusgasutsläpp från köttproduktionen, framförallt från djurens fodersmältning, foderproduktion och gödsel, mer eller mindre kompenseras av kolinbindningen i växande träd på betet. Detta
angreppssätt överskattar dock kraftigt potentialen av träd som kolsänka på betesmark. I motsats till
Smith m fl (2008) har Kumm inkluderat all kolinlagring som sker i träden, och inte enbart den långsiktiga
koluppbyggnaden i marken. Det är dock högst troligt att de träd som planteras i ett trädjordbruk
kommer att användas som biobränsle och därmed avgår kolet till atmosfären vid förbränning. Vidare
kan Kumms (2011) antagande att trädens kolupptag används för att klimatkompensera köttproduktionens utsläpp ifrågasättas, detta antagande och beräkningssätt har inte något stöd i vetenskaplig
litteratur och standards inom området.

Kolsänka som betydande åtgärd kräver stora förändringar
Slutsatsen av litteraturgenomgången av potentialen för ökad kolinlagring och kolsänkor i jordbruket är
att om man vill utveckla det svenska jordbruket mot att få en avsevärt ökad kolinlagring i mark och
vegetation krävs stora förändringar i odlingssystem och markanvändning genom ett mycket större inslag
av fleråriga grödor, framförallt vallar med långa liggtider och fleråriga bioenergigrödor. 2011 användes
knappt 45 procent av den totala åkermarken om drygt 2,6 miljoner ha till vall och energiskog och resten
var ettåriga grödor och träda (SJV, 2012), se Figur 10. Enligt senaste statistiken är 65 procent av slåttervallen tre år eller äldre vall (SJV, 2011). För betesvall finns inga uppgifter men dessa gräsmarker har
sannolikt längre genomsnittliga liggtid än slåttervall.
På trädan, motsvarande ca 6 procent av åkermarken idag, är det realistiskt att omgående sätta in
metoder som främjar kolinlagring såsom extensivt långliggande gräs och/eller trädplantering eller fleråriga bioenergigrödor. En sådan åtgärd innebär dock att trädesarealen blir konstant på samma fält och
inte kan flyttas runt i växtföljden. I dag är ca 40 procent av trädan så kallad stubbträda, d v s utan någon
växtmassa annat än ogräs som binder kol, och 60 procent är bevuxen med gräs. Under senare år har
trädesarealen minskat som en följd av höjda spannmålspriser och trädan ligger kortare tid på samma fält
(SJV, 2011). Förutsättningen för att använda trädesmark för åtgärder som främjar kolinlagring har
därmed minskat under de senaste åren.
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Figur 10. Åkermarkens användning 2011 (SJV, 2012)
Spannmål odlas på drygt två tredjedelar av de ettåriga grödornas areal och ett skifte mot odlingssystem
med mer fleråriga grödor i det svenska jordbruket skulle innebära stora förändringar för denna grödgrupp. Den årliga spannmålsskörden om runt 5 miljoner ton fördelas på ca 50 procent foder, 20 procent
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livsmedel, 10 procent industriändamål (sprit och stärkelse), 16 procent export och 4 procent till utsäde
(SJV 2010), se Figur 11.
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Figur 11. Spannmålens användning i Sverige 2008/09 (SJV, 2010)
Humankonsumtionen av spannmålsprodukter domineras av vetemjöl vilket har en något minskande
trend medan havre och korn ökar, både för gryn och för mjöl men framförallt malt för ölproduktion.
Industriproduktion av spannmål har en ökande trend och tar nu en större andel efter utbyggnaden av
etanolfabriken i Norrköping som kommer att processa 550 000 ton spannmål per år, d v s runt 10
procent av totalskörden. Detta motsvarar knappt 100 000 ha åkermark och skulle denna areal istället
användas till fleråriga bioenergigrödor finns här en intressant potential till kolsänka. En sådan förändrad
markanvändning är en stor utmaning att få till stånd, ekonomiskt såväl som mentalt i jordbruket,
beaktat den svårighet det har varit att få salix etablerad som energigröda i landet under flera år och där
arealen idag utgörs av endast 13 000 ha åkermark.
I Sverige används runt 2,5 miljoner ton spannmål som foder och fördelas på de olika djurslagen enligt
Figur 12, vilket baseras på beräkningar för animalieproduktionen 2005 (Cederberg m fl, 2009). Mängden
foderspannmål är minskande, sedan 1990 har den reducerats med över 20 procent. Orsakerna till detta
är minskad animalieproduktion, bättre fodereffektivitet och minskad användning av spannmål i
nötkreaturens foderstater.
Mellan 2000-2009 exporterades i medeltal 920 000 ton spannmål årligen från Sverige (SJV 2010), vilket
motsvarar en spannmålsareal om knappt 200 000 ha. Viktiga länder för exporten är Danmark och
Tyskland som producerar animalier i stor skala, denna exportspannmål används troligen ofta som foder
eller indirekt genom att ersätta spannmål för humankonsumtion där den inhemska odlingen inte räckt
till p g a behov i fodersektorn. Dessa länder är samtidigt viktiga för importen av kött till den växande
köttkonsumtionen i Sverige så även för den exporterade spannmålens användning har kostens
sammansättning betydelse för möjligheten att ställa om arealer för produktion som leder till bättre
potential för kolsänka.
På längre sikt kan de vanligaste ettåriga lantbruksgrödor kanske göras fleråriga genom växtförädling.
Fagerström & Sylwan (2009) beskriver amerikanskt utvecklingsarbete där man med molekylära metoder
förädlar majs, vete, sorghum och ris till fleråriga växtslag och bedömer att det handlar om 25 till 50 år
innan sådan teknik är realiserbar.
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Figur 12. Fördelning av foderspannmål på djurslag (Cederberg m fl, 2009). Övriga djur är en grov
skattning där konsumtionen i hästsektorn är osäker.
Potentialen för att ökad kolinlagring och därmed kolsänkor i det svenska jordbruket bedöms som relativt
liten om inte mer genomgripande förändringar görs i dagens odlingssystem och markanvändning. På
global nivå har kolsänkor större betydelse, framförallt för att förbättra skötseln av betesmarker och
restaurera degraderade jordar. I svenskt och europeiskt jordbruk kan det inte ses som ett substitut för
att ersätta genuina utsläppsreduktioner av fossil koldioxid, metan och lustgas.

Efterfrågan driver jordbrukets klimatbelastning
Dagens konsumtionsmönster är en viktig drivkraft för jordbrukets ökande utsläpp av växthusgaser och
innebär ett tryck på jordbruksmarken. Redan idag finns teoretiskt sett tillräckligt med mat men den är
ojämnt fördelad. Dessutom är svinnet i matproduktionen stort, ca en tredjedel av all mat som
produceras går till spillo (Gustavsson m fl, 2011).
För att uppnå tvågradersmålet bedömer EU-kommissionen att växthusgasutsläppen i EU måste
reduceras med 80-95 procent år 2050 relativt 1990 års utsläpp. Detta innebär årliga totala utsläpp år
2050 mellan 0,5-2,2 ton CO2e per capita, all konsumtion inkluderad. På grund av ökad köttkonsumtion,
framförallt av importerat nötkött, steg växthusgasutsläppen från konsumtionen av animaliska livsmedel
i Sverige med 22 procent mellan 1990 och 2005. Konsumtionen av animaliska livsmedel orsakade
utsläpp om 1,1 ton CO2e per capita 2005, utsläpp från förändrad markanvändning är inte inkluderat
(Cederberg m fl, 2012). Det höga intaget av animaliska livsmedel i Sverige orsakar alltså idag växthusgasutsläpp som är högre än utsläppstaket för all konsumtion 2050 om tvågradersmålet ska uppnås.
Eftersom det är mycket svårt att genom tekniska åtgärder göra stora utsläppsreduktioner av metan och
lustgas i jordbruket har klimatskatter på animaliska livsmedel förts fram som en åtgärd för att minska
matkonsumtionens klimatpåverkan (Wirsenius m fl, 2011). En reducerad köttkonsumtion kombinerat
med minskat matsvinn i västvärlden innebär lägre utsläpp av växthusgaser i jordbruket samt även ett
lägre markbehov vilket innebär en möjlighet att genomföra betydande åtgärder som kan öka jordbrukets potential som kolsänka.
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